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ELŐSZÓ 
 
 

A kategóriákat és a paradoxonokat nem a gondolkodás alkotja. 
A gondolkodás rájuk talál a létproblémákkal való szembesülése so- 
rán. Minden ilyen találkozás azonban magát a gondolkodást is pró- 
bára teszi, mivel, azon túlmenően, hogy kikényszeríti saját határai- 
nak a belátását, számvetésre készteti a mindenkori előzetesség struk- 
túráját és értelmezési horizontját alkotó egzisztenciális alapjaival és 
tudati hátterével is. 

Szövegem nem véletlenül kapta a Hermeneutikai kísérlet... alcí- 
met. „Hermeneutikai”, mivel szigorú értelemben vett tanulmány 
helyett és a külső formai vonásokon túlmenően sokkal inkább a 
vizsgált problémába való értelmező belegondolás akar lenni. Ez pe- 
dig lényege szerint nem is valósulhat meg másképp, csak úgy, mint 
„kísérlet”.1 

Régóta foglalkoztat a kérdés: a nem lehet-problémát meg lehet-e 
úgy vizsgálni, mint filozófiai problémát? Rejlik-e benne filozófiai 
feladat? Olyan problémáról van szó, amely a korabeli értelmiségi 
tudatban szeizmikus mozgásokat kiváltó első megfogalmazódása 
óta a kisebbségi létünkről való gondolkodásunk következetesen 
visszatérő motívumává vált. A történelmi és kritikai tanulmányok- 
ban, visszaemlékezésekben, szónoklatokban, értelmiségi reflexiók- 
ban, sajtóvitákban való sorozatos felbukkanásai mellett folyton ott 
kísért a mindennapi gondjainkat számba vevő beszélgetéseinkben, 
a kisebbségi sorsunkra kiható történéseket értelmező erőfeszítése- 
inkben. Az egyéni viaskodásainkba éppúgy beleszövődik, mint a 
létkérdéseink feletti kollektív töprengéseinkbe, s a történelmi-politi- 
kai adottságoktól függetlenül éppúgy felmerül a diktatúra szorítá- 
saiban, mint a demokratikus kibontakozással kecsegtető fellélegzé- 
sek időszakaiban. Miért nem tud a Makkai püspök által írt Nem 
lehetben megszólaló probléma végre nyugvópontra jutni? Miért 

 

                     
1 A téma kutatását a Sapientia Alapítvány – Kutatási Programok Intézete 

(2001), valamint a magyarországi Felsőoktatási Kutatási Fejlesztési Pá- 
lyázatnak a Fejezetek a magyar filozófiatörténetből c. kutatási programja 
(2001–2002) pályázati úton támogatta. 
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nem lehet vele kapcsolatban szellemileg kielégítő, lelkileg meg- 
nyugtató megoldáshoz eljutni? 

A kisebbségi lét paradox természetének problémája nem csupán 
valamiféle érdekfeszítő szellemi ínyencség, amely alkalomadtán 
próbára teszi problémamegoldó képességünket. Sokkal inkább 
olyan egzisztenciális probléma, amely állandó jelenlétével provokál. 
Talán éppen ez az állandó jelenvalósága teszi a vele való együtt- 
élést olyan megszokottá, hogy többnyire kiesik gondolkodó odafi- 
gyelésünk köréből. De hogyha nem gondolunk rá, akkor is folyto- 
nosan érintve érezzük magunkat általa. És minden kritikus élet- 
helyzetünkben kényszerítő erővel tolakszik a léttudatunk előterébe. 
Ilyenkor semmiképpen sem térhetünk ki előle. Mint ahogy nem tér- 
hetünk ki az életfolyamatainkba szövődő értelemelvárások elől 
sem. 

A nem lehet-problémát nem Makkai püspök tárta fel. De ő volt 
az, aki nem tért ki a probléma értelmünkbe hasító kimondása elől. 
Makkai Sándor különleges lelki érzékenységére, szellemi tisztánlá- 
tására, erkölcsi erejére és filozofikus gondolkodásmódjára volt 
szükség ahhoz, hogy a probléma megszólalhasson. A probléma vi- 
szont, ami Makkai Nem lehetjében megszólalt, mindannyiunk alap- 
vető egzisztenciális problémája, akik mindenkor benne élünk/ben- 
ne élnek a kisebbségi léthelyzetben. S abban, ami problémaként 
megszólalt, mindannyiunk egzisztenciális érintettsége és megszólí- 
tottsága mondódott ki. 

Mindaz, ami valaha is egzisztenciálisan szólít meg, filozófiai rá- 
kérdezésre vár. A problémát Makkai szókimondása eljuttatta a kér- 
dezés küszöbéig. Hogy ott meg is rekedjen a maga feltárt magába- 
zárultságában. Kultúránk filozófiátlan szellemiségére vall, hogy az 
azóta eltelt több mint hat évtized alatt senki sem akadt, aki a filozó- 
fiai kérdezés útján a felnyitására is vállalkozott volna. Pedig számo- 
san voltak olyanok, akik a közírás nyilvánosságában is jelentős teret 
szenteltek a kérdés taglalásának. De a legtöbb, amit vállaltak, a 
problémának a saját kisebbségi létkérdéseikkel való szembesítését, 
illetve Makkai életén, tevékenységén, morális attitűdjén való szá- 
monkérését. Vagyis egy bizonyos jól bejáratott szellemi-lelki komfort 
szerinti berendezkedést a problémában. Ez azonban nem azonos ma- 
gával a problémával való szembesüléssel és filozófiai felvállalásával 
a kisebbségi létben való rákérdezettség és a kisebbségi létnek a felő- 
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le való kikérdezettsége mentén. Sőt nemcsak hogy nem azonos, ha- 
nem a nagyobb baj az, hogy a probléma az értelmiségi tudatba be- 
rögzült gondolattalanságában, saját rutinos interpretációs beidegző- 
déseinek a foglyaként egyenesen ellehetetleníti a filozófiai belegon- 
dolás lehetőségeit megnyitó rákérdezést. Ugyanis a korabeli és ké- 
sőbbi értelmezők nagy többségének a nem lehet-probléma kapcsán 
nem kérdései, hanem válaszai vannak, a legjobb esetben kérdésekbe 
öntött válaszai. Ott pedig, ahol a válaszok nem képesek visszahú- 
zódni önnön végérvényességük bűvköréből, a kérdések fel sem me- 
rülnek. S ha nem tolakodnak elő a kérdések, akkor az, ami a létjo- 
gosultsága vagy értelme felől egyedül kérdésessé válhat: maga a 
kérdezés. 

Létértelmezésünk és létmegértésünk nemcsak hogy szervesen 
beletartozik a mindennapi létezésünk természetes folyamatába, ha- 
nem annak alakítója is. Ennek a filozófiai felismerésnek a birtoká- 
ban éppen filozófiailag nem lehetünk közömbösek a kisebbségi ér- 
telmiségi tudatunk interpretációs beidegződéseivel szemben. Ho- 
gyan lehet játékba hozni ezeket, hogyan lehet kimozdítani őket 
berögzöttségük mozdulatlanságából, hogyan lehet oly módon pár- 
beszédet kezdeményezni velük, hogy ezáltal visszakerüljenek az élő 
kultúra vérkeringésébe, s az eleven értelemképződési-értelemtörté- 
nési folyamatok együtt-történő résztvevőivé-részeseivé váljanak. A 
filozófiai hermeneutika ehhez nemcsak módszertani alapokat és el- 
méleti hátteret biztosít, hanem a filozófia alkalmazásának olyan 
perspektíváit is megnyitja, amelyben a mindennapi léttapasztala- 
tunkban és kisebbségi tudatunkban gyökeret vert előítéletek, illúzi- 
ók, hitelüket vesztett értelmezési sémák és reprodukciós mechaniz- 
musok újból a kérdező problematizálás és a szellemi változások irá- 
nyába ható aktualizáló belegondolás dialektikájába vonódnak be. 

E filozófiai feladat felvállalása kisebbségi kultúránkban a szó au- 
tentikus értelmében: létkérdés. 

 
V. K.
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1. A NEM LEHET 
GONDOLATMENETE 

 
 
 

1937 februárjában a magyarországi Láthatárban1 Makkai Sándor 
volt erdélyi református püspök, debreceni egyetemi tanár cikket je- 
lentetett meg Nem lehet címmel. Ebben a kisebbségi lét alapvető, 
immanens ellentmondásosságát tárja fel, ami kisebbségi létparado- 
xon néven épült be a köztudatba. 

A kisebbségi lét paradox természetét megvilágító értelmezés 
élénk vitát váltott ki a korabeli erdélyi magyar értelmiség soraiban. 
A vita a magyarországi sajtóban és a Makkaihoz közelálló értelmi- 
ségi csoportok képviselőinél is visszhangra talált.2 Relevanciáját a 
későbbiekben sem veszítette el. Az erdélyi magyarság kritikus lét- 
helyzeteiben újból és újból aktuálissá váltak az itt megfogalmazódó 
kérdésfeltevések.3 

                     
1 A Láthatár 1933 és 1944 között Budapesten megjelenő folyóirat, kisebb- 

ségi szemle. Alcíme szerint Az összes magyar nyelvterületek életének fi- 
gyelője. Felelős szerkesztője Csuka Zoltán, költő, lapszerkesztő, a ki- 
sebbségtudomány művelője. 

2 A vita anyagát a nyolcvanas évek végén Cseke Péter és Molnár Gusztáv 
összegyűjtötte, rendszerezte és a Héttorony Könyvkiadónál 1989-ben kö- 
tetben megjelentette Nem lehet. A kisebbségi sors vitája címmel. Munká- 
juknak köszönhetően a vita anyaga áttekinthető formában vált hozzáfér- 
hetővé a további értelmezések és a tudományos kutatás számára. Ehhez 
a szerkesztők maguk is hozzájárultak egy-egy elő-, illetve zárótanul- 
mánnyal. 

3 Ennek tanúbizonyságaként Cseke Péter sajtó alá rendezte a marosvásár- 
helyi Mentor Kiadónál 1995-ben megjelent Lehet – nem lehet? Kisebbsé- 
gi létértelmezések (1937–1987) című kötetet, amely erdélyi magyar értel- 
miségiek hozzászólásait tartalmazza a nem lehet-kérdéshez ötven év 
távlatából a 89-es fordulat előtti „cselekvésképtelen időben”. Írásaik elő- 
ször a Balázs Sándor által szerkesztett Kiáltó Szó című romániai magyar 
szamizdat-lapban jelentek meg. A kötetben úgyszintén helyet kaptak a 
szerzőknek a saját gondolatmenetükkel kapcsolatos, 1995 tavaszán, tehát 
jóval a 89-es fordulat után megfogalmazott reflexiói is. A kötet fontos 
mentalitástörténeti dokumentum, mivel nyomon követhetővé teszi a 
nem lehet-problémával kapcsolatos értelmiségi vélemények, álláspontok 
alakulását, de egyszersmind felszínre hozza az állásfoglalásokban meg- 
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Melyek voltak Makkai írásában azok a gondolatok, amelyek 
provokatívan hatottak a kisebbségi értelmiségi tudatra, s a szerző 
kortársait, valamint a későbbi értelmezőket egyaránt véleménynyil- 
vánításra, állásfoglalásra késztették? 

Makkai már a szöveg elején nyomatékosan hangsúlyozza, hogy 
ebben az írásában a kisebbségi kérdést nem politikai szempontból 
veszi szemügyre, nem az európai államok közötti politikai viszo- 
nyok vonatkozásában, hanem egy olyan mélyebb vetületében – „a 
humánum sorsát illetően” –, amelyben e kérdés gyökere világítódik 
meg, az, ami egyedüli alapját képezheti minden politikai és egyéb 
megoldási kísérletnek. Az évek múltával egyre világosabban belát- 
hatóvá válik, hogy az „európai emberiség” a világháborút követő 
békeszerződések következményeként fellépő kisebbségi kérdés elő- 
idézésével „a saját halálos ítéletét” írta meg, „az egyetemes emberi- 
ség tragikus öngyilkossági kísérletét” hajtotta végre. (Makkai 1989a. 
106–107.) 

Politikai szempontból nézve, a kisebbségi kérdés ahelyett, hogy 
közelebb jutna a megoldáshoz, egyre távolodik attól, egy világka- 
tasztrófa bekövetkezését vetítve előre. Ez azt mutatja, hogy a kérdés 
megoldásának igazi emberi lehetőségei – a belátás és a méltányos- 
ság – mindinkább háttérbe szorulnak. 

Ezt követően Makkai arra figyelmeztet, hogy a kisebbségi kér- 
désnek van egy olyan „mélyebb vonása” is, amely a politikai vetü- 
letén túl mutat, a probléma gyökere irányába, s amely mind a poli- 
tikai, mind pedig a más természetű megoldások alapját képezi. Tu- 
domása szerint ez még sehol sem került kellő kifejtésre, holott 
„mellőzése és letagadása önmagában hordozza azt a végzetet, ame- 
lyet semmiféle politikai bölcsesség el nem háríthat”. (Makkai 1989a. 
107.) A kisebbségi kérdésnek ez a mélyebb vetülete a mindennapi 
élet tapasztalati szféráján túlvezető spekulatív (filozófiai) vizsgáló- 
dás útján tárható fel, melynek „légüres terében” a lényegi összefüg- 
gések, a törvényszerűségek világítódnak meg. Csakis ebben a pers- 
pektívában válik beláthatóvá, hogy – a konkrét megoldási kísérlete- 
ken túlmenően – lényege szerint „a kisebbségi kérdés megoldhatat- 

                                               
mutatkozó, ismétlődő értelmezési reflexeket, sztereotip gondolati be- 
idegződéseket is. 
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lan.” (Makkai 1989a. 107.) Ami konkrétabban azt jelenti, hogy a ki- 
sebbségi kérdésnek nem lehetséges semmiféle „emberhez méltó” el- 
rendezése. Makkai ennek okát a kisebbségi kategóriában látja: „ma- 
gát a kisebbségi »kategóriát« tartom emberhez méltatlannak és lel- 
kileg lehetetlennek”. (Makkai 1989a. 108.) 

Ezt követően Makkai számba veszi azokat a kortárs ideológiá- 
kat, amelyek a korabeli történelmi körülmények között a létezés 
emberi tartalmainak kiteljesítését, az emberhez méltó létállapot 
megteremtését ígérik. Megállapítja, hogy a nemzeti léten felülemel- 
kedő emberiség egységét, az általános ember szere tetet, a népeket 
elválasztó határok felszámolását – melynek során a kisebbségi kér- 
dés is emberhez méltó megoldást nyerhet – meghirdető liberaliz- 
mus táplálta ábránd szétfoszlott, hazugságnak bizonyult, akárcsak 
az „általános humanizmus” végső következményeit felmutató, a 
legsötétebb zsarnoksághoz vezető kommunizmus. A valós történel- 
mi folyamatok épp az ellenkező irányba mutatnak, a nemzeti léte- 
zés meghaladása helyett az emberi lét nemzeti kiteljesedése irányá- 
ba. A „nemzeti öntudat soha nem ismert új értelmű kivirágzása és 
megteljesedése” következett be, s a nacionalizmusnak ez a fellángo- 
lása „most már a jövendőt alakító leghatalmasabb tényezővé vált” – 
írja Makkai. (Makkai 1989a. 108.) Ebben a perspektívában a kisebb- 
ségi lét is új megvilágításba kerül. Most mutatkozik meg a maga 
teljességében az az alapvető igazság, hogy „a kisebbségi sors nem- 
csak gyakorlatilag, hanem elvileg és lényegileg is lehetetlenné és 
tarthatatlanná vált”. (Makkai 1989a. 108.) Ezt csak azok nem akarják 
belátni és elismerni, akiket nem érint közvetlenül. 

A megváltozott körülmények között, „az emberiséget nemzeti 
öntudatában újra feltalált Európában” egyedül a nemzeti közösség 
tekinthető a valós emberi lét kibontakoztatójának és hordozójának. 
Ennek alátámasztására Makkai a neokantiánus filozófustól és peda- 
gógustól, Natorptól4 kölcsönöz elméleti érveket, aki szerint az ember 
„csak a közösség, a társadalom által lesz” emberré. (Makkai 1989a. 
108.) Ez az egyetemes igazság ölt konkrét történelmi formát abban 
 

                     
4 P. Natorp a marburgi iskolához tartozó neokantiánus filozófus és peda- 

gógus a XX. sz. elején. Natorpnak erre a szociálpedagógiai értekezéséből 
vett gondolatára Makkai Magyar nevelés, magyar műveltség c. nemzet- 
pedagógiai művében is többször visszatér. 
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a belátásban, hogy „ma”, azaz a kor Európájában, az ember csak „a 
saját nemzeti közösségében érezheti és teheti magát emberré”. 
(Makkai 1989a. 108.) Makkai elismeri, hogy egy nemzeti közösség 
létkeretei nem feltétlenül azonosak egy nemzeti állam politikai ha- 
táraival, de úgy véli, hogy a nemzeti öntudat felerősödése teremtet- 
te új helyzetben az egy nemzethez tartozó tömbök és egyének „csak 
saját nemzetük szuverenitásának kötelékében találhatják meg az 
emberhez méltó élet lehetőségeit”. (Makkai 1989a. 108.) 

A továbbiakban Makkai a kisebbségi léthelyzet kialakulásának 
két konkrét módozatát vázolja fel. A történelemben sokszor előfor- 
dult, hogy egy nemzethez tartozó egyének „életkörülményeik kény- 
szere folytán”, de saját elhatározásukból is idegenbe vándorolnak, s 
ott új egzisztenciát teremtve maguknak, „megtalálják emberhez 
méltó életformájukat”. Az a tény, hogy az egyes egyéneknek ez si- 
kerül – akárhányan legyenek is –, még nem jelenti a kisebbségi lét 
egészével kapcsolatban kimondott igazság cáfolatát. Teljesen más 
dolog az, ha egy nemzet nagy tömbjei saját akaratuk ellenére, külső 
kényszer hatására kerülnek idegen impériumok alá. 

Ezen a ponton a gondolatmenet síkot vált, az egyetemes érvé- 
nyű igazság kimondásának absztrakt és általános síkjáról áthelyező- 
dik a magyar nemzeti lét konkrét és sajátos probléma-síkjára. De 
Makkai továbbra is érvényesíti a jellemzésnek azt a spekulatív pers- 
pektíváját, amelyben a magyarság nemzeti létállapotával kapcsolat- 
ban feltárható partikuláris igazság az egyetemes igazság történelmi 
megjelenítődéseként tűnik fel. Ezt az általánosítást Makkai számára 
a magyar nemzet egyedülálló történelmi sorsa hitelesíti, amely 
„egyetlen más európai nemzetével sem mérhető össze”, s ily mó- 
don önnön partikularitásán túlmutató egyetemes igazság hordozó- 
jává és kimondójává válik. Makkai ezt mindkét vonatkozásában, 
nemzeti és kisebbségi oldaláról egyaránt bemutatja. Alapgondolata: 
a békeszerződések következményeként a magyar nemzetnek nem- 
csak nagy tömbjei kerültek idegen fennhatóság alá, hanem ezáltal 
„nemzeti tradícióinak, művelődésének, géniuszának lényeges erő- 
forrásait és csomópontjait” is elveszítette; ezáltal a magyar nemze- 
tet mint élő organizmust érték életveszélyes sérülések. Ennélfogva 
sem a szuverenitást gyakorló nemzetrész nem tud életképes, egész- 
séges magyar nemzetként önmagára találni, sem a magyar kisebb- 
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ségi nemzetdarabok nem tudják kibontakoztatni nemzeti létüket. Ez 
nem jelenti azt, hogy a kisebbségi magyarság rövid idő alatt eltün- 
tethető vagy beolvasztható lenne, hiszen „szolgasorsban, lefokozott 
életformák” között is hosszú ideig el lehet tengődni, „de nem lehet 
fejlődésképes nemzeti életet élni, ez pedig az új Európában annyit 
jelent, hogy nem lehet embernek lenni”. (Makkai 1989a. 109.) 

Nem az a kérdés tehát, hogy a kisebbségi sors konkrét vonatko- 
zásaiban, azaz politikai, gazdasági, szociális vagy kulturális szem- 
pontból „elhordozható-e” vagy sem. A kisebbségi sors lényege sze- 
rint, azaz „legmélyebb gyökerében elviselhetetlen”, mert „merőben 
ellenkezik az emberi méltósággal”. Ez az, amit „Európa lelkiisme- 
retének” nem szabadna eltűrnie és elhordoznia, amennyiben van 
lelkiismerete. (Makkai 1989a. 109.) 

Amennyiben a kisebbségi magyarság konkrét élethelyzetét és 
megvalósításait vesszük szemügyre az eltelt másfél évtized folya- 
mán, ez korántsem tekinthető pusztán sikertelenségek, kudarcok 
sorozatának. A kisebbségben élők „csöndes hősiességgel” tiszteletre 
és csodálatra méltó erőfeszítéssel igyekeztek sorsukat elviselhetővé 
tenni, sőt viszonylagos önállóságukat is kiépíteni, nemcsak kulturá- 
lis téren, hanem a lehetőségekhez mérten a gazdasági és társadalmi 
szférában is. Törekvéseiket az a mély, belső meggyőződés táplálta, 
hogy a magyar nemzet a külső megosztottság dacára „belül lelki- 
leg és szellemileg eltéphetetlenül egy maradt”. (Makkai 1989a. 109.) 
Ebből fakad a reménység, hogy a jövőben a magyar nemzeti egység 
külsőleg is helyreállítódhat. Ez a meggyőződés és remény a kisebb- 
ségi lét emberi és egzisztenciális problémái közepette nem ölt szük- 
ségképpen politikai elképzelési formákat, de belső motivációként 
folyamatosan működik. Ugyanis „lehetetlen – írja Makkai – a válto- 
zás reménye nélkül mind fokozottabb mértékben érezni és hordoz- 
ni az idegenséget, a szellemi értelemben vett hontalanságot, egy 
olyan lelki ellenségesség atmoszféra-nyomását, mely kiközösíti a ki- 
sebbséget az emberi élet tevékeny és gyümölcsöző közösségéből, a 
magát megvalósító nemzet előretörő sodrából”. (Makkai 1989a. 109.) 

Makkai hamisnak és kegyetlennek véli azt az érvelési módot, 
miszerint a magyar kisebbségnek jobb, ha az uralkodó többség ide- 
gen testként kezeli, ha minél szűkebb érdekközösség és célazonos- 
ság kapcsolja őket össze, mivel így fokozottabban fordulhat önma- 
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ga felé, és saját múltjában és alkotóerejében megtalálhatja a kárpót- 
lást a külső veszteségekért. Ez az elgondolás nemcsak azért bizo- 
nyul hamisnak és illuzórikusnak, mert azok, akik a nemzeti élet tel- 
jességében élnek, nem tudják átérezni annak hiányát, de azért is, 
mert a kisebbségi életkörülmények torzítólag hatnak azok helyzet- 
értékelésére, akik közöttük élnek. Így sokszor „maguk sem tudnak 
számot adni maguknak arról, hogy mi az, aminek hiányában szen- 
vednek és sorvadnak”. (Makkai 1989a. 110.) 

Annak a ténynek, hogy semmiféle kisebbségi közösségben nem 
élhető meg a nemzeti élet igazi teljessége, nemcsak külső akadályai 
vannak, hanem olyan belsők is, amelyek a kisebbségek lelkületében 
előálló beszűkülések, torzulások formájában mutatkoznak meg. A 
közügyekből való kiszorítottság egyenes következményeként a ki- 
sebbségi élet közügye is fokozatosan beszűkül. Az ebből fakadó ki- 
csinyes belső érdekellentéteket, az ítélkezési és értékelési szempontok 
torzulásait, a mindennapos személyi, családi és csoportharcokat, az 
élet kiélésének reménytelenségét, a saját érdekek és gondok túlbe- 
csülését, azaz a „törpeség átkait” semmilyen „etikai elszántsággal” 
sem lehet ellensúlyozni. E „halálos betegség” elleni küzdelemnek 
nagyszerű példái mutatkozhatnak meg egyéni vagy közösségi szin- 
ten, de „ennek állandóságáról beszélni naiv optimizmus lenne”. 
(Makkai 1989a. 110.) 

A kisebbségek politikai döntéseknek és hatalomgyakorlásnak 
köszönhetik a létüket, de létjogosultságuk politikailag megalapoz- 
hatatlan. Nem rendelkeznek olyan politikai impériummal, amely a 
hatalomgyakorlás és önrendelkezés körülményei között lehetővé 
tenné közösségi életük emberi tartalmainak a szabad kibontakozta- 
tását. Ily módon a kisebbségek csak „etikai”, tágabb értelemben 
„kulturális impériumot” gyakorolhatnak maguk fölött. „A kisebb- 
ség létjogát tehát sajátos kultúrája igazolja” – írja Makkai. (Makkai 
1989a. 110.) Más szóval, egy kisebbség nem mint politikai közösség, 
hanem csak mint kulturális közösség, egy sajátos kultúra birtokosa- 
ként és hordozójaként alapozhatja meg a maga autentikus emberi 
életét. Makkai azonban arra is rámutat, hogy a gyakorlati megvaló- 
síthatóság nézőpontjából ez az elgondolás is – több okból kifolyólag 
– illúziónak minősül: a kisebbség kultúrélete, saját forrásai ellenére, 
visszafejlődésre van ítélve, amennyiben el van vágva az egységes 
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nemzeti kultúra anyagi és szellemi erőforrásaitól; a tudományos 
kultúra elszigetelten képtelen létezni; az irodalom és a művészet 
összehasonlítási lehetőségek és kellő technikai eszközök hiányában 
szintén versenyképtelenné válik; végül, az erkölcsi kultúra, a ki- 
sebbségi társadalom belső erkölcsi tartása is leépül a kisebbségi lé- 
tezés korlátái és azok demoralizáló hatásai közepette. Ez utóbbi 
kapcsán Makkai külön kitér a kisebbségi magyar kultúrának a kül- 
ső nyomásnál is sokkal veszedelmesebb belső ellenségeire, a „saját 
élősdi férgei”-re, akik a külső impérium cinkos támogatása köze- 
pette „szétrágalmazzák a kisebbségi társadalmat, a gyanúsítások, 
bizalmatlanságok, kalózkodások állandó termelésével”. (Vö. 
Makkai 1989a. 110.) 

Mindebből az következik, hogy a kisebbségi sors nemcsak politi- 
kai, hanem „erkölcsi lehetetlenség” is, tágabb értelemben – hozzá- 
fűzhetjük – kulturális lehetetlenség is. Makkai külön hangsúlyozza, 
hogy ezzel a következtetéssel nem a kisebbséget és a kisebbségi 
sorsban élőket marasztalja el, hanem annak a világnak a lelkiisme- 
rete ellen emel vádat, amely könnyelműségből vagy gonoszságból 
hozott döntésével egy olyan nemzet szétdarabolását, s ezzel nemze- 
ti fejlődésének megtörését idézte elő, amely nagy történelmi hiva- 
tást töltött be és Európa egyensúlyát biztosította. (Vö. Makkai 
1989a. 111.) 

Végezetül Makkai még egyszer megerősíti alaptételét: az euró- 
pai hatalmak lelkiismeretlen döntése következtében kisebbségi 
sorsba, idegen nacionalizmusok hatókörébe juttatott magyar nem- 
zetrészek és az őket alkotó egyének mellőzött, ártatlanul és méltat- 
lanul lenézett, tétlenségre kárhoztatott állapotukban emberi méltó- 
ságukban szenvednek olyan kimondhatatlan és jóvátehetetlen sérel- 
met, „amely a világtörténelem e legsötétebb korszakának valamikor 
rettenetes ítéletévé fog válni”. (Makkai 1989a. 111.) 
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2. MÓDSZERTANI 
MEGFONTOLÁSOK 

 
 

2.1. Az értelmező vizsgálódás feltételei 
 
Tanulmányomban a kisebbségi létparadoxon értelemtartalmá- 

nak felfejtésével-kifejtésével kísérletezem a különböző lehetséges ér- 
telmezési szinteken, az egzisztenciális, morális, politikai és filozófiai 
értelmezési eljárások horizontjában. Eljárásom értelmező vizsgáló- 
dás, amelynek lényege a hermeneutikai szemlélet alkalmazásában 
rejlik.1 

Makkai Sándor Nem lehet című cikke: szöveg, azaz „írásban 
rögzített megnyilatkozás”. (Ricoeur 1999. 10.) Mint ilyen, viszony- 
lag önálló entitás, amelynek önazonosságát az általa hordozott és 
benne kifejeződő értelem adja meg. A szöveg által kommunikált ér- 
telem egy értelemtörténési folyamatnak éppen a szöveg megalkotá- 
sa révén egységgé – értelemegységgé – szerveződő szakasza, amely 
a tagolatlan kontinuumból kiemelkedve a szövegben és a szöveg ré- 
vén sajátos, minden mástól elkülönböződő létmódra, viszonylag 
önálló életre, önazonosságra tesz szert. 

A szöveg megalkotása tehát az értelemtörténésnek egy olyan ki- 
tüntetett mozzanata, amely egy értelemegység megragadásaként, 
birtokbavételeként, azaz megértésként valósul meg. Minden megér- 
tésben a megértett értelemegység egészként, értelemegészként tárul 
 

                     
1 Az értelmező eljárást itt a gadameri és a ricoeuri hermeneutikai koncep- 

ció szellemében értem. Az értelmezés útonlevés az értelemhez, amely a 
megértésben/megértésként tárul fel; részvétel az értelemtörténés folya- 
matában. „Az értelmezés nem olyan aktus – írja Gadamer –, amely utó- 
lag és alkalomszerűen járul a megértéshez, hanem a megértés mindig ér- 
telmezés, így az értelmezés a megértés explicit formája.” (Gadamer 1984. 
218.) „...Értelmezni pedig azt jelenti – írja Ricoeur –, hogy a szöveg meg- 
nyitotta gondolati utat választjuk, útra kelünk arra, amerre kelt a szö- 
veg.” (Ricoeur 1999. 30.) Az értelmezés részvétel az értelem megalkotá- 
sában; ebben a folyamatban az értelmező nemcsak az értelmet építi fel, 
hanem önmagát is, mint értelmezőt. A hermeneutikai reflexióban „az én 
és az értelem felépítése egyivásúak”. (Ricoeur 1999. 26.) 
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fel. Az értelemtörténés egészének összefüggésrendszerében szem- 
lélve azonban minden ilyen megértési, értelem-megragadási aktus 
olyan értelmezési eljárásnak bizonyul, amely a saját előfeltevései 
szerinti és a maga horizontjában megvilágítható oldalával állítja 
elénk, s ily módon mindig csak az egyik oldaláról teszi beláthatóvá 
számunkra az értelmet. Az alkotás mozzanatában feltáruló értelem 
tehát egy olyan önmagával azonos egység, amely az értelmezési fel- 
tételek és horizontok által megnyitott perspektívában jelenik meg 
számunkra belátható értelemegészként. Ily módon minden ilyen 
megértési folyamatban a birtokba vett értelem a maga értelmezési 
kontextusában értelemegészként tárul fel, de soha nem az összes ér- 
telmezési lehetőségeket kimerítő és magában felmutató értelemtel- 
jességként. Önmaga felől nézve viszont, a maga önazonosságában, 
minden megalkotott értelemegység: értelemteljesség, amely éppen 
teljessége révén, az adott értelmezési lehetőségeket meghaladó 
módján lendíti tovább az értelmezést újabb előfeltételek és horizon- 
tok, újabb lehetőségek irányába. Ezért az értelemteljesség valóságos 
létmódja nem más, mint az értelmezések sokaságában és sokféle- 
ségében kibontakozó értelemtörténés, melynek folyamatában az al- 
kotás sem lehet más, mint a kezdet jegyével kitüntetett értelmezési 
mozzanat. Az értelemtörténés folyamata nem áll meg az alkotás 
mozzanatában, hanem továbbhalad a szöveg különböző olvasatai- 
ban, a szöveggel folytatott kommunikációban. A szövegben artiku- 
lálódó értelem tehát újabb és újabb, és mindig más arcát mutató 
értelemegészként tárul fel az egymást követő és egymáshoz kapcso- 
lódó értelmezési folyamatokban, a megértés különböző szintjein. 

Mi az, ami mégis egységben tartja a sokfelé kiképződő értelmet, 
és összefüggővé teszi a lehetséges értelmezések sokféleségét? Volta- 
képpen ennek két alapfeltétele van: az egyik a „dolog maga”, a má- 
sik a megértés tapasztalata. 

Az értelem egységének az alapja „maga a dolog”, amire a meg- 
értés irányul.2 A szöveg értelmének a megragadása megértés, de ez 
mindig egy dolognak a megértése, amely az értelmi belátásban egy 
problémaként, egy kérdésként kerül – a maga provokatív módján – 

                     
2 „Akár szövegekről – írja Gadamer –, akár beszélgetőpartnerekről van 

szó, akik a dolgot elénk állítják, a megértés oly módon megy végbe, 
hogy maga a dolog szólal meg.” (Gadamer 1984. 264.) 
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velünk kapcsolatba. Az értelem mindig egy probléma tapasztalatá- 
ban, azaz egy tapasztalatilag megragadható problémában, illetve 
annak tapasztalati megragadásában tárul fel. Ily módon egy problé- 
ma problémaként való megértése maga is tapasztalat: a megértés 
tapasztalata. 

A megértés bármely tapasztalatához már előzetesen megtörtént 
értelmezési eljárások vezetnek el, s minden ilyen megértésből újabb, 
további értelmezési lehetőségek nyílnak. Tehát minden konkrét 
megértési aktus már meglévő értelmezési-megértési tapasztalatokra 
épül és újabb ilyen tapasztalatokat eredményez. Minden értelmezé- 
si eljárás újabb tapasztalatok bevonását feltételezi. Ezért minden 
újabb értelmezés során a szöveg értelme mindig más értelemként, 
mindig a bevont tapasztalatok közegében újraalkotott értelemként 
tárul fel.3 

Az értelmezések sokféleségének alapja tehát a tapasztalat. A 
megértés tapasztalata maga is történés, egymásba kapcsolódó értel- 
mezési eljárások során egymástól elkülönböződő, de egymást köl- 
csönösen feltételező, egymásra épülő önálló értelemegységek össze- 
függő és átfogó értelemtörténéssé szerveződő folyamata. Ezért bár- 
melyik pontján is lépünk be egy értelemezési-megértési tapasztalati 
folyamatba, már készen találjuk annak egy előzetes állapotát, 
amelyből előrevetül a továbbhaladás horizontja, s e kettő kölcsön- 
hatásában kínálkozó értelmezési lehetőségek útján valósulhatnak 
meg a megértés újabb aktusai. Az ily módon birtokba vett értelem 
aktuális tapasztalata kihatással lesz az értelemtörténés további me- 
netére, újabb értelmezési lehetőségeket és horizontokat nyitva meg, 
illetve határolva be. 

Ezek szerint az értelemtörténési folyamatnak három lényeges 
strukturális mozzanata különíthető el: a megértési tapasztalatnak a 
már lezajlott értelmezési eljárásokban kirajzolódó előzetességstruk- 
túrái; az aktuális értelmezéseknek az ezekből fakadó és a főbb értel- 
mezési lehetőségeket és irányokat behatároló problémahorizontja; 
valamint a megvalósuló megértésnek a további értelmezésekre ki- 
ható hatástörténete. 

                     
3 Gadamer: „Elég azt mondani, hogy másképp értünk, amikor egyáltalán 

megértünk.” (Gadamer 1984. 211.) 
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Maga a szöveg sem más, mint egy meghatározott szerkezeti fel- 
építésben és kommunikációs szituációban bizonyos szabályok sze- 
rint artikulálódó lehetséges vagy valós tapasztalat. Egy konkrét szö- 
veg nemcsak a megalkotásába és lehetséges értelemzéseibe beleszö- 
vődő közvetlen élettapasztalatokkal szembesül, hanem más szöve- 
gekkel is, amelyek szintén valamilyen tapasztalati közegben élik a 
maguk életét. Ugyanakkor a közvetlen élettapasztalatokba is bele- 
szövődnek, vagy azokra ráépülnek a különböző szövegekkel kap- 
csolatos tapasztalatok. Ezek nem korlátozódnak csupán a szövegal- 
kotási tapasztalatokra, hanem kiterjednek az olvasási, értelmezési 
szokásokká szerveződő tapasztalatok egészére. A szöveghez való 
hermeneutikai viszonyulás ily módon megszünteti írás és olvasás, 
alkotás és befogadás, szerző és címzett különállását, azt a helyzetet, 
amelyet Ricoeur úgy jellemez, hogy „az olvasó hiányzik az írásból, 
az író pedig hiányzik az olvasásból”. A szöveg ilyenkor „az olvasó 
és író kettős elfedését hozza létre; s ekképpen ama párbeszéd helyé- 
be lép, amely közvetlenül fűzi össze az egyik hangját a másik hallá- 
sával”. (Ricoeur 1999. 11.) Az értelmezés játékba hozza és egyazon 
horizont hatókörébe vonja be az írói és olvasói tapasztalatokat, s 
így felfedi, élővé teszi azt, ami a puszta, önmagában levő szöveg- 
ben halott: a szerző és a befogadó párbeszédét. 

A sokféle tapasztalati sík játékában ugyanaz a „dolog” más és 
más megvilágításba kerül, különböző nézőpontokból más-más arcát 
mutatja meg. Mindenik értelem a dolog értelme, de mindig más ér- 
telme, mint a többi. Ily módon a „dolog maga” is értelemtörténés- 
ként tárul fel a tapasztalási folyamatban, illetve a rá vonatkozó szö- 
veg értelmezéseiben. Ugyanakkor e különböző nézőpontokból és 
tapasztalati alapokon feltáruló értelmek egymással kölcsönhatásba 
kerülnek, különböző értelemszintekként egymásba (egymásra) 
épülnek, egymást kölcsönösen megvilágítják. Ezért gondolhatjuk 
azt, hogy a megértési folyamatnak körstruktúrája van. Az újabb ér- 
telmezési folyamatban feltáruló értelem nemcsak előrelépést jelent a 
történésben, hanem visszalépést is, azokhoz a már meglévő, készen 
kapott értelmekhez, amelyek előfeltételét alkotják, s új megvilágí- 
tásba helyezve azokat is újraértelmezhetővé teszik. Ekként körkörös 
folyamatként bontakozik ki „az értelmezések játéka”, amelyben a 
megragadott, de mindig továbbhaladó értelemként tárul fel az igaz- 
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ság (vö. Resweber 1988. 83.), s amely sokszor – Ricoeur kifejezésé- 
vel – „az értelmezések konfliktusa” formájában zajlik. 

Mindezek alapján általánosítva is elmondhatjuk, hogy bármely 
lehetséges tapasztalat az értelmezések e körstruktúrája szerint épül 
fel, tehát értelemtörténéssé szerveződő hermeneutikai tapasztalat- 
ként valósul meg. Az emberi tapasztalat és az azt hordozó szöve- 
geknek ez a hermeneutikai természete az értelemtörténésre nyitott 
hermeneutikai beállítódásban tárul fel. Ezért a szövegekhez és azok 
értelemtartalmához közelítő értelmező viszonyulás mindig is her- 
meneutikai beállítódást feltételez, azaz tényleges részesülő-részvételt 
az egymást feltételező értelmezési eljárások összefüggésrendszere- 
ként kibontakozó értelem történésben. 

Ilyen hermeneutikai beállítódással próbálok a továbbiakban a 
Makkai-szöveghez, annak problémafelvetéséhez, gondolatmeneté- 
hez, keletkezési és értelmezési körülményeihez közelíteni. 

 
 

2.2. A paradoxon értelmezési körülményei 
 
Melyek lehetnek a Nem lehet gondolati tartalmával, a kisebbségi 

létparadoxon-problémával és értelmezéseivel kapcsolatban megva- 
lósítható hermeneutikai vizsgálódás fontosabb mozzanatai? 

A kérdés talán első és legfontosabb vonatkozása éppen abban 
rejlik, hogy a nem lehet-probléma már a maga probléma mivoltá- 
ban is értelmezésként, értelmezések sokaságaként, halmazaként kí- 
nálja magát egy további értelmező vizsgálódásra. Más szóval, maga 
a probléma a kortárs és későbbi értelmezéseiben, értelmezéseiként 
vált problémává és ezekben él tovább. Ennélfogva nem is igen tá- 
rulhat fel a maga valós probléma mivoltában másmilyen megköze- 
lítésben, csak a hermeneutikai beállítódás számára. 

További kérdésként az tevődik fel, hogy milyen megértéshori- 
zontban közelíthető meg ez a probléma, melyek a felmerülő-felde- 
ríthető értelmezési szempontok, milyen értelmezési csapdák és fél- 
reértési lehetőségek adódnak vele kapcsolatban? Itt, mielőtt a kora- 
beli és későbbi értelmezések és félreértések bonyolult indítékaira, 
egymásba fonódó szempontjaira és csökönyösen ismétlődő beideg- 
ződéseire gondolnánk, előbb magára a probléma paradoxális termé- 
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szetére kell odafigyelnünk. Vajon nem maga a paradoxon jelent 
egyrészt folytonos, szűnni nem akaró kihívást az újabb és újabb ér- 
telmezési törekvések számára, s másrészt vajon nem ugyancsak ma- 
ga a paradoxon vonja meg a maga könyörtelen rövidre zárt logiká- 
jával az összes lehetséges értelmezések határait? Egy paradoxon 
ténylegesen addig marad paradoxon, míg ellen tud állni bármely 
lehetséges értelmezésnek. De ugyanakkor egy paradoxon éppen a 
paradoxon mivoltánál fogva nem tárhatja elő másképp, csak az ér- 
telmezéseiben, a benne bezárulóban levő, a benne fogva tartott ér- 
telmet. Vajon nem éppen a paradoxonnak az értelmezésekhez való 
paradoxális viszonya nem engedi nyugvópontra jutni a problémát, 
mivel önmagából mindig kilöki azt az értelmezéseibe, de egyetlen 
értelmezésében sem hagyja annyira kiteljesedni, hogy ne fogadhat- 
ná mindig vissza önmagába. 

A hermeneutikai beállítódás mint megértő viszonyulás nem a 
paradoxon feltörésével és megoldásával kísérletezik, hanem a para- 
doxon paradoxonként való megértésével próbálkozik. Makkai Nem 
lehetje egy első kísérlet a paradoxon paradoxonként való feltárására 
és megértésére. De éppen a paradoxon paradoxon mivoltából adód- 
nak ennek a megértésnek a nem értései, a félreértései és félreértel- 
mezései, az értelmezéseknek az azóta is folyton újratermelődő konf- 
liktusa, amelyben éppen a paradoxon nem engedi paradoxonként 
megérteni magát. 

Éppen ezért a hermeneutikai beállítódással közelítő értelmező 
vizsgálatnak nagyon körültekintően kell eljárnia. Még mielőtt bele- 
kapaszkodna valamely sztereotip értelmezés problémahalmazába 
és gyanútlanul besétálna a csapdájába, ajánlatosabb végigjárnia a 
hermeneutikai vizsgálódás fontosabb struktúramozzanatait oly mó- 
don, hogy mindvégig tekintettel legyen a paradoxon paradoxon mi- 
voltára. Egy ilyen értelmező-megértő vizsgálódás először is nem té- 
vesztheti szem elől a szöveget és a szerzőt, számot kell vetnie az ér- 
telmezések konfliktusának fontosabb erővonalaival és játékterével, 
minél átfogóbban fel kell tárnia a megértés előzetességstruktúráit, s 
csak így juthat el a probléma tényleges értelemtartalmához, a ki- 
sebbségi létparadoxonhoz mint paradoxonhoz, amiből aztán kibon- 
takoztathatok a valós problémaértelmezés főbb irányai és nyomon 
követhető a hatástörténete. 
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Egy további kérdés a probléma értelemtartalmával kapcsolatos. 
A kisebbségi létparadoxon tartalmilag különböző értelemszintek és 
értelmezési horizontok találkozási helye. A benne rejlő problémá- 
nak egyaránt van egzisztenciális, morális, politikai és filozófiai ve- 
tülete. Megélt élettapasztalat és tudati reflexió, egyéni indíttatás és 
közösségi normatív elvárás, kulturális háttér és történelmi-politikai 
aktualitás egyszerre kerül játékba az értelmezési kísérleteiben. Ezek 
az értelemszintek az egyes értelmezésekben összekapcsolódnak, 
egymásból következnek vagy éppenséggel átjátszanak egymásba. A 
nem lehet-vitában a résztvevők ezek mindenikét mozgásba hozzák, 
a kínálkozó értelmezési irányokat több-kevesebb részletességgel ki 
is bontakoztatják, de korántsem annyira rendszeres és módszeres 
hozzáállással, hogy az a bennük rejlő sajátos megértéshorizontok 
maradéktalan érvényesítéséhez vezetne. A vita legalább annyira el 
is rejti, mint amennyire nyilvánvalóvá teszi a maguk differenciált 
mivoltában a lehetséges értelmezési horizontokat és szinteket. 

Végül a lehetséges értelmezések menetével kapcsolatban is ide 
kívánkozik egy megjegyzés. A probléma paradoxális természetéből 
az értelmezéseknek egy sajátos lüktető, pulzáló menete adódik. A 
paradoxon minduntalan megtöri az értelemtörténésben való zavar- 
talan részvételt, a megértés felé haladó útonlevést. A paradoxon 
minden egyes értelmezési kísérlet alkalmával egyrészt beindítja az 
értelemtörténést, másrészt rövidre zárja azt; az értelmezési kísérlet- 
nek engedve mintegy kilöki magából az értelemtörténést, és ellen- 
állva neki, mintegy visszaveszi magába azt. Az értelmezés így úton- 
levés helyett inkább újbóli nekiindulás lesz, amelyet a paradoxon- 
ban feszülő energiák mintegy ki- és előre löknek, ahhoz, hogy majd 
a paradoxon ellenállásába ütközve, önmagába pattanjon vissza. Itt 
tehát minden értelmezési kísérlettel a szó szoros értelmében elölről- 
és újrakezdődik az értelemtörténés, ugyanakkor az összes addigi 
értelmezéseket felnyitja és mozgásba hozza. Ily módon a kisebbségi 
létparadoxon minden értelmezési gesztusa újbóli nekügyürkőzés, 
közelítés, a kiteljesedés és a továbbhaladás szűkülő perspektívájá- 
ban, de az újrakezdés reményével. 

A nem lehet-probléma minden lehetséges értelmezése: kísérlet. 
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3. MAKKAI SÁNDOR, 
A SZERZŐ 

 
 

3.1. A szerző mint értelmező 
 
Egy szöveg értelmének a felfejtése során nem érdektelen vállal- 

kozás odafigyelni a szerzőre, annak életútjára, mindazokra a lelki és 
szellemi élményekre, gyakorlati élettapasztalatokra, amelyekre a 
szöveg megírása előtt szert tett. Az előzetes tapasztalatok a szöveg 
megalkotása során „játékba jönnek”, részt vesznek a szöveg érte- 
lemtartalmának a megformálásában és fontos értelmezési szempon- 
tokat kínálnak ennek megértéséhez. Hasonlóképpen, az értelmezési 
folyamatokban jelentőségre tesznek szert a szerzőnek a szövege ke- 
letkezési körülményeivel, illetve a másokra gyakorolt hatásával 
kapcsolatos megjegyzései, reflexiói, értékelései is. Mindez Makkai 
Nem lehetje esetében azért sem hanyagolható el, mivel a moderni- 
tás szellemi környezetébe ágyazódó szövegalkotási technikáról és 
kultúráról van szó, amelyben a szerző szerepkörében megjelenő 
szubjektum alkotó aktivitása áll az előtérben. 

M. Foucault szerint a szerzők megkülönböztető jegyei közé tar- 
tozik az az adottságuk, hogy saját műveikkel egyetemben valami 
mást is létrehoznak: megteremtik „más szövegek kialakításának le- 
hetőségét és szabályait”. (Foucault 1987. 33.) Ebben a vonatkozás- 
ban Makkai nemcsak a Nem lehet szerzője, hanem – bizonyos mér- 
tékben és értelemben – a nem lehet-probléma körül kialakult vitá- 
nak is szerzője, az így keletkezett szövegeket is beleértve. Mi több: 
mindezeknek a szövegeknek az értelmezője is egyben. 

 
 

3.2. Az életút mint élettörténet 
 
A Nem lehet című írás szerzője, Makkai Sándor, az erdélyi ma- 

gyarság kimagasló egyházi, politikai és szellemi vezéregyénisége a 
két világháború közötti időszakban. Makkai életútja a Nagyenye- 
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den és Kolozsváron folytatott teológiai és filozófiai tanulmányok 
után a lelkészi hivatás gyakorlásán, a sárospataki és kolozsvári teo- 
lógiai tanárkodáson, lapszerkesztési és egyházszervezési tevékeny- 
ségen keresztül a püspöki székhez vezetett. 1922-től az Erdélyi Re- 
formátus Egyházkerület püspökhelyettese, 1926-tól tíz éven keresz- 
tül püspöke volt. Ugyanebben az időszakban jog szerinti szenátor. 
1936-ban egészségi okokra hivatkozva lemondott a püspökségről és 
Magyarországra távozott, ahol Debrecenben egyetemi tanárságot 
vállalt. 

Mindez azonban az életútnak1 csak a külsődleges aspektusa, 
„eseménytörténet”, amely a belső élményrétegződés, a szerzett és 
megélt tapasztalatok tudati feldolgozása, a belőlük kinövő alkotási 
és cselekvési stratégiák megvalósítása során szerveződik a lelki- 
szellemi és gyakorlati életvitel tényleges egységévé, az életfolyamatot 
összetartó értelemegésszé. Makkai Sándor életútja az értelmező vizs- 
gálódás folyamatában ilyen értelemegészként, azaz a szó valódi értel- 
mében vett élettörténetként ragadható meg, mégpedig az élettörténet 
mindkét vonatkozásában: úgy is, mint megélt, eleven életvalóság, s 
úgy is, mint elmondott (többszörösen is elmondott) történet.2 

Ugyanakkor Makkai sorsa, életútja, értelmiségi hivatása szervesen 
összefonódott az erdélyi református egyház, tágabb értelemben pe- 
dig az erdélyi magyarság történelmi sorsfordulatával, kisebbségi 
léthelyzetbe kerülésével. Ennélfogva élettörténete szervesen beleil- 
leszkedik a kisebbségi magyar léttörténetbe, a lényeges pontokon 
megbonthatatlan egységet alkot annak szellemi folyamataival, értel- 
miségi tudatformáló mozzanataival. 

 

                     
1 Itt és a továbbiakban az életút kifejezést abban a filozófiai-hermeneutikai 

értelemben használom, amelyet Dilthey tulajdonított neki: „Az életút ré- 
szekből, élményekből áll, amelyek belsőleg összefüggenek egymással. 
Minden egyes élmény valamely énre vonatkoztatott, amelynek részét 
képezi; a többi résszel alkotott struktúra révén egy összefüggést képez.” 
(Dilthey 1990. 65.) 

2 Az élettörténet kifejzést itt filozófiai-fenomenológiai értelemben haszná- 
lom, úgy, ahogyan ez Tengelyi László erre vonatkozó gondolatmeneté- 
ben jelenik meg. Tengelyi kiemeli az élettörténet fogalmának mélyén 
lappangó „kétértelműséget”, mivel „érthetjük rajta a megélt, eleven élet- 
valóságot, de érthetjük rajta életünk elmondott – avagy elmondható – 
történetét is”. (Tengelyi 1998. 15.) 
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Milyen ember volt a Nem lehet szerzője? Melyek voltak azok a 
lelki-szellemi, illetve társadalmi-politikai körülmények, amelyek vi- 
lág- és életszemléletét, hitbéli beállítódását, erkölcsi-emberi tartását 
formálták, értelmi belátásait, tudományos meggyőződéseit alakították, 
akaraterejét és cselekvőkészségét befolyásolták? Az átélt élmények, a 
megszerzett és felhalmozott tapasztalatok hogyan szerveződtek a ki- 
sebbségi lét radikális végiggondolására és a vele kapcsolatos lényegi- 
nek, alapvetőnek vélt igazságok kimondására ösztönöző intellektuális 
és emocionális indítékokká? Ilyen és hasonló kérdésekre próbálunk 
választ keresni, amikor Makkai Sándornak mint szerzőnek az élet- 
történetét a Nem lehet című cikkének problémahorizontjában vizs- 
gáljuk. 

Ha Makkai életútját a maga egészében tekintjük át, akkor mind- 
járt észrevehetővé válik, hogy több szálon futó élettörténetről, egy- 
mással összekapcsolódó, összefonódó történetekről van szó: egy- 
szerre végigkövethető tanulás történetként, tanítástörténetként, az 
egyházszervező személyiség cselekvéstörténeteként, a koncepció- 
építő közgondolkodó és közíró szellemi útonlevéseként, a sorsese- 
ményeivel és cselekedeteivel intellektuálisan és morálisan szembe- 
sülő, felelősséget vállaló értelmiségi tudattörténeteként. E történe- 
tek nemcsak egymás vonatkozásában, hanem az életút egészében 
nyerik el tényleges jelentésüket és jelentőségüket. Vizsgálódásunk- 
ban úgy jelennek meg különállóként, hogy valójában mindenikük, a 
maga sajátos módján, az egész megjelenítésére szolgál. 

 
 

3.3. Az élettörténet mint tanulástörténet 
 
A tanulás Makkai egész életútját végigkísérő folyamat. Ebben az 

értelemben élettörténete: tanulástörténet. 
Makkai a tanulási folyamatot intenzív alkotási folyamatként élte 

meg, amely nem merül ki egy meglévő tudáskészlet elsajátításában, 
hanem felkészülést jelent a saját elgondolások, értelmi belátások, 
szellemi erőfeszítések és gyakorlati tapasztalások folyamatában fel- 
táruló tudás befogadására és másoknak való átadására. Erre szelle- 
mi nyitottsága és mozgékonysága, kérdező-rákérdező természete, 
éles problémalátása, a spekulatív gondolkodásmódra és a költői ki- 
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fejezőkészségre való hajlama igen alkalmassá tették.3 Számára a ta- 
nulás – a tudás szüntelen elsajátításában és megújításában való ré- 
szesülő-részvétel – önmegvalósítási és önkifejezési formává vált. 

Makkai Sándor diákéveit a nagyenyedi Bethlen Kollégiumban, a 
kolozsvári Református Kollégiumban, majd a sepsiszentgyörgyi 
Székely-Mikó Kollégiumban töltötte. Érettségi után a kolozsvári re- 
formátus teológiai fakultáson folytatott teológiai tanulmányokat, s 
párhuzamosan 1908‒1910 között a Ferenc József Tudományegyete- 
men bölcsészeti és neveléstudományi előadásokat is hallgatott. 
Ugyanitt védte meg doktori értekezését 1912-ben, Pauler Ákos pro- 
fesszornál. 1917 májusában teológiai magántanári vizsgát tett rend- 
szeres és gyakorlati teológiából. 

Mindvégig jeles tanuló, kiváló diák volt, aki nem annyira a meg- 
tanított ismeretek mechanikus elsajátításával tűnt ki, mint inkább a 
tanulási folyamatban való aktív részvételével. A teológián Nagy 
Károly, Ravasz László professzorok oktatói tevékenysége, az egye- 
temen Böhm Károly, Bartók György filozófiai előadásai járultak 
hozzá közvetlenül Makkai lelki-szellemi beállítódásnak formálásá- 
hoz. Ezeket a hatásokat Makkai korántsem fogadta be mechaniku- 
san. A tanulást olyan képzési-önképzési folyamatként élte meg, 
amelyben játékba hozhatta a saját élettapasztalatait és szellemi elő- 
feltevéseit. Ily módon, a megélt élet élményvilágából és a saját értel- 
mi belátásaiból származó tudást dialogikusan szembesítve a kated- 
ráról előadott ismeretrendszerekkel, sikerült az élet elméleti és gya- 
korlati oldala között szerves kapcsolatot teremtő egyéni látásmódot 
kialakítania. 

Mindez leginkább akként a lelki-szellemi öntudatosodási folya- 
matként követhető nyomon, melynek során fokozatosan körvonala- 
zódott Makkai egyéni látásmódja a vallás lényegéről, a vallásfilozó- 
fia és a teológia viszonyáról, valamint a személyes hit szerepéről az 
ember életében. Ezzel egyetemben teljesedett ki a teológiai pályán 
való magára találása és mélyült el a teológusi hivatás melletti elkö- 
 

                     
3 „Már ifjú korában az élen járt – írja róla László Dezső. – Más, mint a töb- 

bi diák. Töretlen úton indul el, szemben a hivatalos felfogással. Egész 
életében megmarad kérdező, lázongó, de szüntelenül jól tanuló diáknak. 
Mindent hamar felfogott. Majdnem negyedszázadon át volt theológiai 
professzor, de azért a diák soha ki nem veszett belőle.” (László 1981. 
165.) 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 
EGY LÉTPARADOXON SZÍNE ÉS VISSZÁJA 

 28 

telezettsége. Ez a viszonylag korán, a teológiai stúdiumok idején el- 
kezdődött önállósodási folyamat Makkai későbbi élet- és világszem- 
léletére is kihatott. 

Melyek voltak azok a szellemi hatások,4 amelyek közvetlenül 
hozzájárultak ahhoz, hogy Makkai megtalálja a teológiai képzésben 
a saját hangját, a számára legmegfelelőbb önkifejezési formát? 

Makkai teológiai, vallásbölcseleti és vallástörténeti képzésében 
Nagy Károly játszott fontos, de ellentmondásos szerepet. A liberális 
teológia és a pozitivista tudományeszmény képviselőjeként előadá- 
saiban egy olyan teológia-koncepciót vázolt fel, amely a konkrét 
szaktudományos kutatásokban látta a feladatait, messzire távolod- 
va a megélt hitélményben való megalapozottságtól és a vallás igazi 
lényegének feltárásától. De éppen ezzel indította el Makkait az 
önálló gondolkodásnak a saját koncepció kialakítása felé vezető út- 
ján, mivel tanítása nyilvánvaló ellentmondásban állt mind a gya- 
korló teológus, mind pedig a hívő ember vallásos tapasztalatával, s 
a vallás ebben megmutatkozó lényegével. Ez Makkait arra sarkallta, 
hogy kidolgozza a saját elgondolását, amelyet ily módon nem az el- 
sajátított tananyag szellemében, hanem annak éppen ellenében pró- 
bált felépíteni, de úgy, hogy mindvégig belső párbeszédet folytatott 

                     
4 Milyen teológiai kontextusba illeszkedett Makkai szellemi formálódása? 

A XIX. század közepétől kezdődően az erdélyi református teológiai gon- 
dolkodás történetében Makkai maga három korszakot különböztet meg: 
a nagyenyedi Teológiai Akadémiára jellemző liberális teológia korszakát 
(1850‒1895) – amelyet a vallásnak a tudományos világnézettel való ösz- 
szehangolása jellemzett – ezt a liberális teológia és a személyes keresz- 
tény életet hangsúlyozó biblikus irány egymásmellettisége követett a ko- 
lozsvári Teológiai Fakultáson (1895‒1918), mígnem végül az 1918-tól in- 
duló fiatal nemzedék nemcsak e két előbbi irány szintézisét valósította 
meg, hanem egy olyan új irányt bontakoztatott ki, amely az érték-teoló- 
giához, vagy építő-teológiához vezetett. Az első nemzedék vezéralakja 
Kovács Ödön volt, akinek vallásbölcsészeti kézikönyvéből maga Makkai 
is alapvizsgára készült, a második nemzedéket a liberális teológiai 
irányt továbbvivő Nagy Károly teológiai professzor – Makkai mint a 
vallástörténet, vallásbölcselet, hittan és erkölcstan tanára – neve, vala- 
mint a biblikus irány mellett elkötelezett Kenessey Béla püspök neve 
fémjelezte, míg a harmadik nemzedéket Ravasz László képviselte. Erre 
vonatkozólag vö. Makkai Sándor: Az erdélyi református egyházi iroda- 
lom 1850-től napjainkig. Kolozsvár, 1925., illetve ennek összefoglalását 
Fekete Károlynál: Fekete 1997. 63‒64. 
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vele. Nagy Károly tanítását Makkai szemében éppen ez az ellenha- 
tás minősítette pozitív értéknek, mivel a vele folytatott belső párbe- 
széd folyamatában fogalmazódtak meg számára a vallás és a hit lé- 
nyegével kapcsolatos első kérdések, amelyek elmélyültebb, körülte- 
kintőbb teológiai és vallásfilozófiai vizsgálódásokra ösztönözték.5 

Ez a továbbiakban még egy másik irányból – a filozófia irányából – 
kapott ösztönzéssel egészült ki. 

Makkai filozófiai képzésében két személyiség játszott főszerepet: 
Böhm Károly és Bartók György. Nemcsak széles körű filozófiai mű- 
veltségét, hanem filozofikus gondolkodásmódjának, problémalátá- 
sának kialakulását is nekik köszönheti. A kérdések filozofikus mély- 
ségű és kitekintésű felvetése, spekulatív előfeltevések irányából való 
megközelítése és az egyetemesség horizontjába állítása Makkai szel- 
lemi teljesítményének mindvégig alapvető jellemzője maradt. Ennek 
jegyében a probléma lényegét mindig magának a dolognak a termé- 
szete irányából igyekezett megközelíteni, még akkor is, hogyha ez 
azzal a kockázattal járt, hogy szembekerül az addigi előfeltevések- 
kel, vagy valamelyik nagytekintélyű rendszer tanításával. Ugyanak- 
kor ennek a beállítódásnak köszönhető Makkai konstruktív kritikai 
és reformeri irányultsága is mindazokon a területeken, amelyeken 
szellemileg vagy gyakorlatilag érdekeltté válik. Mindig úgy igyek- 
szik újítani, hogy az érintett dolog valós természetére legyen tekintet- 
tel, ez kerülhessen felszínre és juthasson érvényre abban, amit létre- 
hoz. A szellemi nyitottság, a folytonos párbeszédre való törekvés az 
eszmékkel, nézetekkel, szemléletmódokkal, valamint a megélt ta- 
pasztalatokkal, s az ebből kibontakoztatható újszerűnek a felmutatá- 
sa Makkai filozofikus szellemiségét önkéntelenül is hermeneutikai- 
vá teszi, olyan alkalmazó beállítódássá, amelyben az alkalmazás az 
élő filozófiai alkotás értelmeként mutatkozik meg. 

Bár Makkai az egyetemen közvetlenül is hallgatta Böhm Károly 
filozófiatörténeti és erkölcstani előadásait, a böhmi filozófia alapve- 
tő összefüggéseinek feltárásához, a benne rejlő filozófiai igazságok 
megértéséhez mégis Bartók György irányításával és Böhm művei- 
nek a tanulmányozása útján jutott el. Makkai különösen fontosnak 

                     
5 „...Nagy Károly tanításának köszönhetem azt, hogy miután sikeresen le- 

alapvizsgáztam belőle, felébredt lelkemben az első olyan gondolat, 
amely aztán elindított a saját theológiai szemlélődésem útján.” (Makkai 
1990. 29.) 
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és irányadónak tekintette a Bartók Györgytől kapott szakmai ösz- 
tönzést és könyvészeti tájékoztatást, a vele folytatott filozófiai jelle- 
gű beszélgetéseket. Ennek köszönhetően fogott bele azokba a szisz- 
tematikus vizsgálódásokba, amelyek során feleletet keresett a vallás 
lényegével, a hit mibenlétével, a vallásfilozófia és a teológia felada- 
taival kapcsolatos kérdéseire.6 

1912 végén Makkai doktori szigorlatot tesz pedagógia, filozófia és 
esztétika tárgykörben Pauler Ákos professzornál, aki Böhm Károly 
utódaként volt a filozófia és az esztétika professzora. Makkai filozó- 
fiai képzettségének elmélyítésében Pauler Ákos szerepe korántsem 
elhanyagolható. Bevezetés a filozófiába című főkollégiuma7 nem- 
                     
6 „Bartók György két irányban is erőteljesen formálta gondolkodásomat. 

Vallástörténeti és filozófiai irányban” – írja a visszaemlékezésében. A 
vallástörténeti iránnyal főleg W. Bousset Jézus c. könyvének a lefordítá- 
sára utal, amelyet Bartók ösztönzésére végzett el. Ami a filozófiai képzé- 
sét illeti, így ír Bartókhoz való viszonyáról: „Azonban az ő igazi élethi- 
vatása nem a bibliai tudomány, hanem a filozófia művelése volt. Ahogy 
közelebb és közelebb engedett magához, én is feltártam előtte igazi 
problémáimat s így beszélgetéseink mindinkább filozófiai jelleget öltöt- 
tek. Böhm Károly filozófiájának megértését mindinkább neki köszönhe- 
tem s az akkori legújabb filozófiai irányok és problémák megismerését 
is. De ő volt tájékoztatóm, alapvető művekhez juttatóm, és tanulmányo- 
zásra buzdítom a valláslélektan és vallásfilozófia területén, s így juthat- 
tam el ahhoz, hogy alapvizsgám után felvetődött s már említett kérdé- 
semre, a vallás sui generis voltának és ismeretelméleti vonatkozásának 
problémájára a feleletadás előkészületeibe foghassak. Nélküle, az ő ösz- 
tönzése nélkül aligha szánom rá magam a filozófiai doktorátus megszer- 
zésére, amit csak azért említek meg, mert ezzel kapcsolatosan tanulmá- 
nyoztam át sok alapvető és később nélkülözhetetlen forrásművet.” 
(Makkai 1990. 33.; 35.) 

7 „Ennek a Bevezetésnek történeti része alapján láttam hozzá az általa ki- 
emelt filozófusok egy-egy, esetleg néhány főművének olvasásához, kivo- 
natolásához és megtanulásához. Ez volt tulajdonképpen az első nagy ta- 
nulás életemben” – írja a Paulerrel való együttműködéséről Makkai, 
majd hozzáfűzi: „Hálás vagyok Paulernek, hogy komolyan véve kíván- 
ságát, filozófiatörténetek helyett maguknak a filozófusoknak munkáiba 
mélyedtem. Az ő irányítása nélkül sok klasszikusra nézve bizonyára 
megelégedtem volna a jobb hírű másodkezekkel. Így azonban éppen azt 
élvezhettem, ami a legjobb interpretációban is elvész, magának a fejtege- 
tésnek menetét és módját, amelyből a közismertté vált tételek – esetleg 
torzítva – kikerültek.” (Makkai 1990. 44‒45.) Makkai az általa tanulmá- 
nyozott filozófusok sorában Platón, Descartes, Leibniz, Hume, Spinoza 
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csak a nagy filozófusok műveinek tanulmányozása tekintetében 
volt irányadó Makkai számára, hanem a filozófiai hagyományhoz 
való kreatív viszonyulásának kialakításában is. Pauler irányítása 
alatt értette meg, hogy a filozófia lényegéhez nem az összegező filo- 
zófiatörténeti szakmunkák, hanem az eredeti művek és gondolatok 
tanulmányozása útján lehet ténylegesen hozzáférni. 

Bár a filozófiai doktorátus megszerzésével Makkai számára lezá- 
rult a tanulástörténetnek egy hivatalos szakasza, ez korántsem je- 
lentette ténylegesen a további tanulási igények feladását. A tízes 
évek közepétől – különféle gyakorlati teendők felvállalása révén – 
Makkai számára a tanulás fokozottabban életközelivé vált, elméleti 
ismeretei az alkalmazás folyamatában szerzett gyakorlati tapaszta- 
latokkal egészültek ki. A tanulás elméleti és gyakorlati oldala 
Makkai életében sohasem vált szét teljesen. Kritikai szemléletmód- 
ját mindig is az elméleti ismeretek gyakorlati felhasználhatóságá- 
nak, a valós életfolyamatokban való alkalmazhatóságának kérdései 
táplálták; de a viszony fordítva is érvényesült, mivel Makkai egyet- 
len gyakorlati kérdéshez sem úgy nyúlt hozzá, mint pusztán gya- 
korlatihoz, hanem úgy, hogy az elméleti reflexió spekulatív hori- 
zontjába állította azt. E tekintetben Makkai teológiai és filozófiai 
képzettségét szerencsésen kiegészítette a pedagógiai felkészültsége, 
mindkét vonatkozásban: a nevelés és oktatás elméleti kérdései már 
igen korán elkezdték foglalkoztatni, de ezek mindig is a vallástaní- 
tás, később pedig az egyetemi oktatás gyakorlatából, az itt szerzett 
tapasztalatok problematizálásából származtak.8 Ebben mutatkozott 
meg az a mód, ahogyan Makkai a tanulást mindenkor felkészülés- 
nek tekintette az életre, a nagyobb horderejű, átfogó szellemi és 
gyakorlati feladatok felvállalására és teljesítésére. 

                                               
nevét említi. Pauler előadási módja is hatott Makkaira azzal, hogy 
„rendkívül világosan magyarázott és mestere volt a lényeget tömörítő 
szintéziseknek”. (Makkai 1990. 44.) 

8 László Dezső pontosan jellemzi a három szakterület egymáshoz való vi- 
szonyát Makkai felkészültségében és életpályáján: „Sohasem tud elsza- 
kadni a Böhm Károly idealista filozófiájától, s világéletében megmarad 
Schneller-i értelemben vett személyiség-pedagógusnak. De lényegében 
mindig theológus maradt.” (László 1981. 166.) 
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Abban a termékeny szellemi környezetben,9 amelyben Makkai a 
tízes évek derekán élt és a felvállalt gyakorlati feladatok közepette a 
tanulás új útjai, lehetőségei nyíltak meg számára. Egyszerre több 
mindenhez is hozzáfogott: vallástanítást vállalt, majd Vajdakamará- 
son lelkészkedett, de közben a lapszerkesztésbe is bekapcsolódott,10 

és a magántanári értekezésén dolgozott. Személyében szerencsésen 
találkozott a vallásoktató, a vallástanítás módszertanát vizsgáló el- 
méleti szakember, a gyakorló lelkipásztor, valamint a vallásoktatás 
és a lelkészi hivatás reformját propagáló szerkesztő. A sokirányú el- 
foglaltságból származó különböző tapasztalatok jól kiegészítették és 
felerősítették egymást. Ezek közegében került érdeklődésének előte- 
rébe – egymást kiegészítő módon – a vallásoktatás módszertaná- 
nak, a lelkipásztori munka gyakorlatának, valamint a hit vallásfilo- 
zófiai problémájának kérdésköre. 

Makkai a vallástanítás gyakorlatában rájött arra, hogy ez csak 
akkor válhat hatékonnyá, ha az ismeretközlés helyett a gyermek 
vallásos építését tekinti követendő céljának. Ez úgy valósulhat meg 
a leginkább, ha a vallásoktatás nem csupán fogalmi úton halad, ha- 
nem találóan szól a gyermeki lélekhez művészi eszközök igénybe- 
vételével. Makkai szerkesztői tevékenysége kiváló lehetőséget kí- 
 

                     
9 A tízes évek derekán Makkai saját gondolatvilágának formálódására 

igen termékenyítőleg hatott a körülötte kialakult bensőséges baráti kö- 
zösség. A tanulmányaik befejezéséhez közeledő segédlelkészekből, hit- 
oktatókból, szerkesztőkből álló társaság igen alkalmas szellemi közeg- 
nek bizonyult filozófiai és teológiai kérdések kritikai megvitatására. Var- 
ga Zsigmond, Révész Imre, Gönczy Lajos, Mátyás Ernő, Vásárhelyi Jó- 
zsef mellett Imre Lajos és Tavaszy Sándor voltak e társaság Makkaihoz 
legközelebb álló tagjai. 

10 Ebben az időszakban Makkai számára a tanulási folyamat szerkesztői 
munkával is kiegészült. Ravasz László felkérésére a Protestáns Szemle 
munkatársává vált, s ez a szerkesztői tapasztalatok megszerzésén túlme- 
nően kiváló alkalmat jelentett a vallásfilozófiai és valláslélektani szakiro- 
dalom követésére és tanulmányozására. Nemsokára Ravasz László a lel- 
kipásztori munka támogatására megalapította Az Út című folyóiratot, 
amelynek Makkai Imre Lajossal együtt társszerkesztőjévé vált és a vallá- 
sos neveléssel foglalkozó rovatáért felelt. László Dezső a következőkép- 
pen értékeli Az Út szerepét: „A modern református egyházi élet ezzel a 
folyóirattal kezdődik”; „Óriási szerepe van abban, hogy az elálmosodott 
és elgépiesedett református egyházi élet megébredt és elindult önmaga 
belső összeszedésének az útján.” (László 1981. 166.; 167.) 
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nált arra, hogy a vallásoktatással kapcsolatos módszertani nézeteit 
cikksorozatban, később pedig tankönyv formájában is közzétegye.11 

A hittan és a vallástanítás módszertanának oktatása során szerzett 
tapasztalatok Makkai számára megnyitották az utat egy újszerű 
valláspedagógiai koncepció megfogalmazása irányába. Eszerint az 
oktató-nevelő tevékenység nem pusztán ismeretközlés, hanem az 
emberi személyiség építésére, a benne rejlő lelki és erkölcsi tartal- 
mak kibontakoztatására, a gyakorlati életben hasznosítható készsé- 
gek kiképzésére irányuló tevékenység, amely az értintetteknek a 
képzési folyamatban való cselekvő részvétele útján valósulhat meg. 
Ez a gondolat már egy sokkal tágabb, átfogóbb oktatási-nevelési 
koncepció körvonalait hordozza magában. 

Makkai a lelkipásztor kodás gyakorlati kérdéseit, a maga szerve- 
sen összefüggő vallásfilozófiai, teológiai és pedagógiai előfeltevései 
horizontjában úgyszintén elméleti megvilágításba állította. A lelki- 
pásztori gyakorlat két kérdést vetett fel Makkai számára: az egyik e 
gyakorlat tudományos alapjainak és kulturális közegének összefüg- 
géseire, a másik a szekták terjedése és a lekipásztori munka közötti 
összefüggésekre vonatkozott. A lelkipásztori tevékenység teológiai 
és kulturális megalapozottságával kapcsolatos gondolatait Makkai 
cikk formájában is közzétette.12 Itt fogalmazza meg először nyilvá- 
nosan a nyugati, avagy a kulturális partikularitásoktól elszakadó 
univerzális teológiai modellek kritikátlan átvételével kapcsolatos el- 
lenérzéseit, kifejtve, hogy a teológiát is a magyar népi-nemzeti lé- 
lekhez, életformához, értékekhez való kötődése teheti igazán haté- 
konnyá, s ezért a német vagy az angol teológia nem válhat tényle- 
 

                     
11 A vallásoktatással kapcsolatos módszertani nézeteit Makkai Az Út című 

folyóirat 1915‒18. közötti évfolyamaiban megjelentetett cikksorozatában 
– Hogyan tanítsunk vallást? ‒, valamint a hitoktatással kapcsolatos tan- 
könyvében – A Biblia c. tankönyv – fejtette ki részletesebben. 

12 A cikk Az Út 1916. évfolyamában jelent meg Magyar theológia és ma- 
gyar lelkipásztori munka címmel. Fontosabb gondolatait így foglalja 
össze Makkai: „A lelkipásztorkodásnak alkalmazkodnia kell a magyar 
nép lelkéhez és életviszonyaihoz”; „Magyar theológiai tudomány gyöke- 
réből virulhat csak ki a mi pásztori gyakorlatunk”; „A protestantizmus 
azért veszítette el hajtóerejét a magyar társadalomra, mert a világnézeti 
harcba nem tudta tudományos erővel bevinni a maga sajátos tartalmát.” 
(Makkai 1990. 62.; 63.) Hasonló ellenérzés Makkainál később is jelentke- 
zik, a dialektikai teológiával kapcsolatban. 
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ges alapjává a magyar lelkipásztori munkának. A szektákkal kap- 
csolatos lelkipásztori tapasztalatait Makkai tanulmány formájában 
is feldolgozta.13 Abból az előfeltevésből indul ki, hogy a szekta kul- 
túra- és értékellenes alakulat, s mint ilyen szembenáll az evangéliu- 
mi vallással, amely sohasem lehet kultúra- és értékellenes. Úgy véli, 
hogy a lelkipásztori munkának a megelőzésre kell irányulnia; a 
gyülekezet nevelése, a személyes hitélet táplálása, a lelkigondozás 
útján – tehát nem annyira az értelmi meggyőzés, mint inkább a ne- 
velés és a szolgálat révén megvalósuló lelki befolyás, ráhatás útján 
‒ lehet elejét venni a szekták terjedésének. 

A tízes évek folyamán végzett vallásfilozófiai, valláslélektani és 
módszertani vizsgálódások, valamint a gyakorlati tapasztalatokból 
leszűrt elméleti konzekvenciák Makkai magántanári értekezésében 
‒ A hit problémája című vallásfilozófiai tanulmányában – érlelődtek 
a vallásos hit kérdésének egy elmélyült vizsgálatává, az összes ad- 
dig felmerült kérdésnek egy átfogó szintézisévé. Makkai itt már a 
hit kérdését az emberi élet egészének összefüggésében, az élet ösz- 
szes többi megnyilvánulásához való viszonyában, s a hiteles és tel- 
jes emberi élet, az emberhez méltó élet vonatkozásában vetette fel 
és álláspontját egységes rendszerként fogalmazta meg. A magánta- 
nári értekezés sikeres megvédése megnyitotta számára az utat az 
egyetemi tanári pálya felé. 

Makkai életében ezzel sem zárult le a szervezett, céltudatos ta- 
nulás folyamata. A nemsokára bekövetkező impériumváltást köz- 
vetlenül követő évek Makkai számára az elmélyült és kitartó tanu- 
lás termékeny időszakát jelentették. Míg másokon a passzivitás, az 
elkeseredés és lemondás lett úrrá, s a közéletből a magánélet zár- 
tabb világába való visszavonulás vagy a kitelepedés útját választot- 

                     
13 Makkai a Kálvin Szövetség 1917. januári budapesti konferenciáján adta 

elő A szekták keletkezésének okairól c. tanulmányát, amelyben a szektát 
az általa szorgalmazott autentikus vallásos hitélet ellentettjeként hatá- 
rozza meg, igen erőteljes vonásokkal: „a szekta lényegében a lelki ön- 
fenntartás egy beteg formája, erős vallásos és erkölcsi ösztönű, de csöke- 
vényes intelligenciájú és elnyomott lelkek önvédelme. Tagjait kiemeli és 
elszigeteli az egyház és a világ bűnös, sátáni közösségéből, a szentek tö- 
kéletes társaságába”; „A szekta, mint az egyház, a történeti fejlődés és a 
kultúra ellensége, értékellenes alakulat, amellyel való leszámolás reánk 
nézve azért fontos, mert benne protestáns elvek torzítása, karikatúrája 
található.” (Makkai 1990. 65.) 
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fák, addig Makkai a tanulás útját választotta. A tanulást ekkor már 
a kisebbségi életben betöltendő értelmiségi hivatásra való tudatos 
felkészülésnek tekintette. Számára ugyanis az első pillanattól vilá- 
gossá vált, hogy az új létfeltételekhez való aktív, alkotó-cselekvő vi- 
szonyulás lehet mind egyéni, mind közösségi szinten a túlélés, a 
fennmaradás egyedüli lehetséges módja. Az új életfeladatokra való 
felkészülés szívós, céltudatos munkáját választva ő a könyvtár ter- 
mékeny csendjébe, lelki erőgyűjtésre, szellemi összpontosításra ösz- 
tönző jótékony magányába vonult vissza. Itt juthatott egy olyan tudás 
birtokába, amelyre az elkövetkező évtizedek gyakorlati tevékenysé- 
gében biztosan építhetett.14 
 
 

3.4. Az élettörténet mint tanítástörténet 
 
Makkai Sándort 1917-ben meghívják Sárospatakra a gyakorlati 

teológia rendes tanárának. Egy év múlva, 1918-ban elfoglalja a ko- 
lozsvári Teológiai Fakultás rendszeres teológiai tanszékét, amelyen 

                     
14 Makkai összetett személyisége megértésének egyik kulcsmozzanatát ép- 

pen e felkészülési törekvés tudatossága nyújtja, amelyben a tanulás 
elsőrendő szerepet kap: a tanulás útján felkészülni az értékalkotásra, a 
cselekvő feladatvállalásra, az életlehetőségek minőségi tartalmainak ki- 
bontakoztatására. E tekintetben önmagáért beszél Makkai önéletírásának 
az impériumváltást követő időszakról beszámoló passzusa, melynek lát- 
szólag tárgyilagos hangvételén átüt a vallomás máig ható, minket is 
megszólító, egyszerre szívszorító, de az intellektuális és morális közöny 
állapotából is kimozdulásra serkentő, provokatív értelmiségi üzenete: 
„...a változással nagy csend szakadt az erdélyi magyar közéletre s nem- 
csak politikai, társadalmi, kulturális, hanem egyházi vonatkozásban is 
megdermedt minden nyilvános élet. A magyarság visszahúzódott a csa- 
lád, az iskola és a templom szentélyébe. Ha ez az állapot később, lassan- 
ként, az élet kényszere következtében változott is, egészében véve 1922 
nyaráig, három és fél évig tartó átmeneti idővé húzódott ki a katasztrófa 
és az új életkeretbe való beilleszkedés között. Ez a három és fél esztendő 
számomra az elmélyedő, kitartó tanulás nagy alkalmává lett. Ravasz 
Lászlóval és Révész Imrével eltemetkeztünk a theológiai könyvtárba s 
hivatalos teendőinken túl minden időnket ott töltöttük, egy-egy könyv- 
tárterem íróasztala mellett. Csatlakozott hozzánk Tavaszy Sándor is, aki 
Révész és Ravasz távozása után is kitartó társam maradt a tanulásban.” 
(Makkai 1990. 78‒79.) 
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1926-ig, püspöki kinevezéséig tanít. Az egyetemi tanítás évei Makkai 
életében fontos fordulatot jelentettek mind szellemi téren, mind pe- 
dig az egyházi életben való gyakorlati részvétel vonatkozásában. El- 
méleti síkon ebben az időben kristályosodik ki és ölt végleges for- 
mát teológiai koncepciója, s ezzel párhuzamosan, gyakorlati téren, 
ekkor körvonalazódik számára a református egyházi élet megújítá- 
sának programja. 

A hit és a teológia kérdésében Makkai számára a Sárospatakon 
töltött év fordulópontot jelentett, az ottani olvasmányai és tapaszta- 
latai hatására az addigi felfogása lényegesen átalakult.15 Gondolko- 
dásában egyre nagyobb hangsúlyt kap a lélek és az élet, a lelki él- 
mény és az átélt életesemény, a megélt tapasztalat és az értelmileg 
felfogható külső létfeltételek viszonya. Ennek jól felismerhető jelei 
Makkai kolozsvári székfoglaló értekezésének tételeiben megmutat- 
koznak. Itt már a vallás‒teológia‒hit viszonyában Makkai egyértel- 
műen a hitet állítja mind a vallásos élet, mind pedig a teológiai gon- 
dolkodás középpontjába.16 

A kolozsvári professzori katedrán eltöltött nyolc év Makkai éle- 
tében egy nagy horderejű koncepcióváltás időszaka. Ebben az idő- 
ben a tanulási folyamat, a tanítási tapasztalat, valamint az oktatás- 
szervezési gyakorlat szerves összekapcsolódása folytán koncepció 
és program, szemlélet és alkalmazás kölcsönösen, egymást formál- 
va bontakozik ki Makkai tevékenységében. Nemcsak a további pá- 
lyafutását elméletileg megalapozó sajátos vallásfilozófiai és teológi- 
ai koncepciója érlelődik összefüggő rendszerré, hanem azok az eb- 
ből következő gyakorlati célkitűzések is körvonalazódnak számára, 

                     
15 Ebben kétségtelenül szerepet játszott A. B. Ritschl: Die christliche Lehre 

in Rechtfertigung und Versöhnung c. terjedelmes teológiai műve, melyet 
Makkai a sárospataki könyvtárban tanulmányozott, s melyről azt írja: 
„Tulajdonképpen ez volt az első valóban theológiai mű, amit eredeti for- 
rásszerűségében ismertem meg.” (Makkai 1990. 73.) 

16 A mi fakultásunk címmel 1918. szeptember 15-én megtartott értekezésé- 
nek tételeit így összegezi: „A vallás nem a teológiából származik, hanem 
a hitből. A theológia feltételezi a hitet, úgy is mint tárgyát, úgy is mint 
személyi feltételét a theológusban. Theológus csak hívő ember lehet. [...] 
A lelkipásztor nem a hitben, hanem a theológusságban különbözik gyü- 
lekezetének tagjaitól. Teljes öntudatossággal hisz s ezért a hitnek nem- 
csak élője, hanem igazolója és védelmezője is.” (Makkai 1990. 76‒77.) 
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amelyek az egyházi és vallási élet szükségessé vált reformjával kap- 
csolatosak. 

A koncepcióváltás szempontjából korántsem elhanyagolható kö- 
rülmény az a tény, hogy egybeesett és összefüggésben állt az impé- 
riumváltás eseményeivel és az új hatalmi-politikai viszonyrendszer- 
be való beilleszkedés tapasztalataival. Ennek jegyében szellemi sí- 
kon – újabb olvasmányélményei hatására és a későbbi gyakorlati te- 
vékenységét meghatározó módon – Makkai egy olyan tisztázódást 
öntudatosodási folyamatot élt meg, melynek során mind a vallásos- 
ság lényegét, mind a teológiának a vallásosság tudományos felépí- 
tésében és rendszerezésében játszott szerepét, mind pedig a filozófi- 
ának a teológia és a vallástudomány elméleti megalapozásában be- 
töltött funkcióját éppen a vallásos hitélet belső élménytartalmai, a 
belsőleg megélt vallásosság irányából sikerült újraértelmeznie. Ér- 
deklődésének a belső élményvilág felé fordulása nem befeleforduló 
elzárkózást jelentett a külső világ nyomasztó eseményeitől, hanem 
ellenkezőleg, azoknak a lelki tartalmaknak a felszínre hozását, ame- 
lyek cselekvő, építő erőkké alakíthatók a külső világban. Nemcsak 
az újabb olvasmányai és elmélkedései győzik meg, hanem a gya- 
korlati életben felgyűlt tapasztalataira irányuló reflexiói is, arról, 
hogy a vallás a személyesen átélt hit belső élményében alapozódik 
meg, melyhez folyamatos és fokozatos lelki-szellemi fejlődés útján 
lehet eljutni.17 Úgy véli, hogy csakis az egyéni átélésben, személyes 
élményben gyökerező keresztyénség képes megállni a helyét a vi- 
lágban a szociális elégedetlenség, a kultúraellenesség és a nemzeti 
elnyomás körülményei között is. Belátása szerint az impériumváltás 
nyomasztó körülményei közepette élő erdélyi magyarságnak ilyen 
református keresztyénségre van szüksége. 
 

                     
17 Erre az időszakra esik Makkai megismerkedése a református hitvallás- 

okkal, a Heidelbergi Káté és a Második Helvét Hitvallás szövegével és 
gondolataival, majd Kálvin Institutiójával, melyek közvetlenül kihatot- 
tak arra a lelki-szellemi folyamatra, melynek során végső formát öltött 
Makkainak a kálvinizmus élő szellemiségéhez igazodó hit-koncepciója 
és a teológia lényegéről alkotott felfogása. „A Második Helvét Hitvallás 
szavával – írja erről a meghatározó szellemi élményéről – »azonnal« 
megláttam az ember és Isten közötti roppant szakadékot és a Kegyelem- 
nek Krisztus jótéteményében áthajtó hídját, melyre az Egyház 
kézenfogva vezet bennünket.” (Makkai 1990. 96.) 
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A koncepcióváltás nem következett be egyik pillanatról a másik- 
ra. Teológiai tanárkodása idején Makkai koncepciója fokozatosan 
tolódott el a vallásfilozófiaként felfogott – tehát filozófiai jellegű – 
teológiától a hitvallásos teológia irányába, ami egyúttal azt is jelez- 
te, hogy számára egyre hangsúlyosabban felértékelődik a vallás 
életformáló ereje. Ez maga után vonta a mind fokozottabb mértékű 
bekapcsolódását az egyházi élet megelevenítési folyamatába. Ez há- 
rom szinten valósult meg: az egyetemi teológiai oktatás új szemléle- 
ti alapokra helyezése, a lelkészképzés reformja és az egyházon belü- 
li missziói munkák elindítása formájában. 

A teológiai oktatás új szemléleti alapokra helyezéséhez Makkai 
több síkon is hozzálátott. A vallástörténeti és vallásfilozófiai előadá- 
sok megújítása érdekében további tanulmányokat folytatott és arra 
törekedett, hogy tisztázza a teológiához való viszonyukat. Ahogy 
fokozatosan letisztult és kikristályosodott a kálvinizmus szellemisé- 
gével összehangolt teológia-koncepciója, úgy vált számára egyre vi- 
lágosabban beláthatóvá, hogy a keresztyén vallás filozófiája nem 
azonos a rendszeres teológiával, mint hittannal és erkölcstannal; a, 
vallásfilozófia, melynek célja a keresztyén világnézetnek és életesz- 
ménynek a kultúra értékeivel való összekapcsolására irányul, csak 
prolegoména lehet a rendszeres teológiához. A keresztyén hittan és 
erkölcstan körébe vágó előadások megújítása során Makkai Kálvin 
Institutiójához és a református hitvallásokhoz nyúlt vissza, annak 
jeleként, hogy koncepciójában már a hitvallásos teológia útjára lé- 
pett.18 Makkai figyelme arra is kiterjed, hogy teológiai és vallástu- 
dományi nézeteit szélesebb körben is népszerűsítse. Koncepciójá- 
nak kivonataként a református keresztyén egyház alapvonalait, tar- 
talmát összefoglaló tankönyvet írt a középiskolák legfelső osztálya 
számára, s a főiskolai diákságnak és az értelmiségieknek világos és 
áttekinthető bemutatást igyekezett nyújtani a kálvinizmus lényegé- 
ről, Öntudatos kálvinizmus címen.19 Ezáltal is a református értelmi- 
                     
18 Hittanát Makkai Kegyelemből, hit által címen tette közzé. 
19 Makkai a Soli Deo Gloria Diákszövetség felkérésére írta 1925-ben az Ön- 

tudatos kálvinizmus c. művét, amely 1926-ban Budapesten, majd Ko- 
lozsvárt megjelent. „Ezzel a könyvemmel – írja – le is záródik s mintegy 
betetőzést nyer theológiai pályafutásom eddigi szakasza.” (Makkai 1990. 
92.) László Dezső „programiratnak” tekinti Makkainak ezt a művét, mi- 
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ség hitbeli öntudatosítását kívánta előmozdítani. Ugyanakkor ezzel 
a művével mintegy összegezi és betetőzi azt a hosszas tanulási-taní- 
tási folyamatot, amelynek során kikristályosodott a kálvinizmus 
szellemiségével összehangolt teológiai koncepciója.20 Ebben is meg- 

                                               
vel ebben jelenti be, hogy „a theológia többé már nem vallástudomány, 
hanem Isten Igéjének a tudománya”. (László 1981. 169.) 

20 Ide kívánkozik egy megjegyzés Makkainak a dialektikai teológiával való 
kapcsolatát illetően. Itt nem áll módunkban e viszony minden részlet- 
kérdésére kitérni, de néhány meghatározó elemét nem hagyhatjuk fi- 
gyelmen kívül. Makkai saját teológiai koncepciójának kidolgozása és 
véglegesítése arra az időszakra esik – a húszas évek közepe, második fe- 
le –, amikortól a korszak nagy hatású kritikai teológiai koncepciója. Karl 
Barth dialektikai teológiája az erdélyi teológiai gondolkodásban is köve- 
tőkre talál Tavaszy Sándor és Imre Lajos személyében. (Tavaszyra vo- 
natkozólag vö. Tonk 2002. 72‒74.) Makkainak a dialektikai teológiához 
való viszonyulása számos személyes elemet tartalmaz, (vö. Makkai 1990. 
116‒117.) Egyrészt elismeri, hogy Tavaszy Sándor közvetítésén keresztül 
megismerkedett e teológiai koncepció fontosabb gondolataival és felis- 
merte annak a mélyreható változásnak a jelentőségét, amelyet kritikai 
szelleme a teológiai gondolkodásban elindított. Arra is kitér, hogy az új 
teológiai koncepció számos törekvését – a reformáció és a protestantiz- 
mus eredeti lényegének értelmezését, a teológia egyházi jellegének 
hangsúlyozását, a dialektizáló módszer érvényesítését, a polgári 
kultúrkereszténység kritikáját – saját korábban kialakított teológiai meg- 
győződéséhez igen közelállónak érezte. Azt is beismeri, hogy a húszas 
évek végén – feltehetőleg a püspökséggel járó sokirányú elfoglaltsága, 
gyakorlati teendői miatt – nem szakíthatott időt az alaposabb tanulmá- 
nyozására. Ezzel magyarázza azt, hogy a Teológiai Fakultás tanárai 
(Tavaszy és Imre Lajos) és közte „átmeneti feszültség” támadt a dialekti- 
kai teológiának a lelkészképzésben való érvényesítése körül. Számos jele 
van annak is, hogy Makkai ellenérzése a dialektikai teológiával szemben 
egy másfajta meggyőződéséből és törekvéséből is táplálkozott, jelesül 
abból, hogy külföldről importált szellemi teljesítményt látott benne, 
szemben az erdélyi egyházi teológiával, amelyet saját, s ugyanakkor az 
erdélyi protestáns hagyományban gyökerező – tehát jellegzetesen erdé- 
lyi – értéknek tekintett. Úgy véli, hogy a két – voltaképpen a lényeges 
kérdésekben közelálló – teológiai koncepció képviselőik „személyes élet- 
ügyévé” vált, ami rejtett indulatokat, feszültségeket eredményezett a 
személyes és szakmai kapcsolatokban. De Makkai, saját bevallása sze- 
rint, ezeket az ellentéteket nem tekintette lényegbevágóaknak. „Ezekből 
láthatólag nem lényegbeli ellentétek keletkeztek közöttünk – írja –, ha- 
nem inkább módszeriek és érzelmiek.” (Makkai 1990. 116.) Makkai szel- 
lemi nyitottságára és fogékonyságára jellemző, hogy később eredeti for- 
rások alapján is megismerkedik a dialektikai teológia tanításával, amely 
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mutatkozott az a kettősség, amely Makkai teológiai tevékenységét 
és teológusi hivatását mindvégig jellemezte. Egyrészt a teológiai 
koncepció megújításával az egyházi életet akarta megújítani, más- 
részt az egyházat szerette volna nyitottá tenni, megnyitni az élet és 
a kultúra irányába, aminek a korabeli erdélyi magyar társadalom 
életében igen nagy jelentősége volt.21 

A teológia mibenlétének, a vallásfilozófiával és a vallástudo- 
mánnyal való kapcsolatának, az egyházi és vallásos életben betöl- 
tött szerepének újragondolását Makkai nemcsak elméleti síkon látta 
szükségesnek, hanem olyan gyakorlati programként is, ami a teoló- 
gusképzés reformjaként valósítható meg. Ráébred arra, hogy a teo- 
lógusképzést az új körülmények között már nem lehet az azelőtti, 
pozitivista szellemű teológiakoncepcióra alapozni. Abból indul ki, 
hogy a teológiának a hit igazságain kell alapulnia, ezt kell feltárnia, 
„az élő és megelevenítő Ige tudományává” kell válnia. (Vő. Makkai 
1990. 94.) Az új koncepció csak akkor fejtheti ki ténylegesen az egy- 
házi életben termékenyítő hatását, ha a teológusképzést sikerül en- 
nek szellemiségéhez igazítani. 

A húszas évek folyamán ebben még egy másik törekvés is köz- 
rejátszott. Makkai a kezdet kezdetétől felismerte a teológusi pályá- 
hoz kapcsolódó értelmiségi elhivatottság fontosságát a kisebbségi 
életkörülmények között és tudatosan készült erre a hivatásra. Ez 
nemcsak azzal járt együtt, hogy szilárd elméleti és hitbéli alapokra 
helyezi a teológusi hivatásra vonatkozó koncepcióját, hanem azzal 

                                               
‒ anélkül, hogy követőjévé vált volna iskolás értelemben, s amellett, 
hogy eltérő álláspontját számos kérdésben fenntartotta – termékenyítő- 
leg és gazdagítólag hatott saját teológiai gondolkodására is. Talán éppen 
az egzisztenciafilozófiához kapcsolódó dialektikai teológiával való meg- 
ismerkedésnek és – ez idő tájt az egzisztencializmussal, különösképpen 
Kierkegaard filozófiájával már elmélyülten foglalkozó – Tavaszy szellemi 
hatásának köszönhető, hogy Makkai kisebbségi gondolkodásában egyre 
hangsúlyosabb szerepet kap a „lehetőség” problémaköréhez illeszkedő 
egzisztenciafilozófiai terminológia. A Tavaszyval való szellemi kapcsolatát 
pedig így összegezi: „»A nagy fordulat« tekintetében mindenesetre vele 
tartottam.” (Makkai 1990. 117.) 

 
21 László Dezső így jellemzi tömören Makkai teológiai munkásságát: 

„Makkai theológiai munkája az egyházra néz. Ezt a jellemvonását ne- 
vezte építőnek. Eközben viszont különös erővel hangsúlyozza, hogy az 
evangéliumi vallás sohasem lehet kultúra- is életellenes.” (László 1981. 
167.) 
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is, hogy ezt tudatosan és következetesen érvényesíteni igyekszik a 
gyakorlatban. 

E kettős motivációnak megfelelően, elképzelése szerint a teoló- 
gusképzés reformjának két irányt kell követnie. Egyrészt a lelki- 
pásztorok belső lelki megújítására kell irányulnia, arra, hogy a lelki- 
pásztori életnek és tevékenységnek a belső hitbéli meggyőződésen, 
a hitélet megélésén és a hitigazságok érvényesítésén kell alapulnia. 
Másrészt az egyházban és az egyházon kívüli társadalomban vég- 
zett lelkipásztori munka megújítására kell irányulnia, abban az érte- 
lemben, hogy az tényleges szolgálattá váljon. Makkai felismerése 
szerint a teológusi hivatás betöltése a kisebbségi életben nem vala- 
miféle lelki-szellemi gyámkodást jelent a jámbor hívek felett, hanem 
igazi egyházépítő, közösségépítő tevékenységgé kell válnia, belül és 
kívül, a lélekben és az intézményben egyaránt. Ezzel olyan progra- 
mot kínált a lelkipásztori képzés számára, amely megvalósításával 
a lelkipásztori munka az átélt eleven hitigazságok felszínre hozása 
révén életépítővé válhat a hívek számára. 

E program érvényesítését Makkai nemcsak a professzori oktatói 
tevékenységébe, a teológusképzés mindennapi gyakorlatában való 
közvetlen részvétel útján próbálta elérni, hanem ennek szolgálatába 
állította azt a gazdag szakírói alkotótevékenységet is, melynek so- 
rán tanulmányok, értekezések, kézikönyvek sorozatával igyekezett 
a nézeteit ismertetni, terjeszteni, s elméletileg is előkészíteni és meg- 
alapozni az általa olyannyira szükségesnek vélt reformot, amely el- 
képzelései szerint a teológusképzés megújításán túlmenően az egész 
egyházi élet reformjává szélesült. 

Ez utóbbi törekvést jelzi Makkai egyházi aktivitásának egy olyan 
eleme is, amely kezdetben az oktatói tevékenységével összefüggés- 
ben jelentkezett, de hamarosan beépült az egyházi élet megújításá- 
nak egy átfogóbb koncepciójába: a missziói munkák felkarolásában 
és beindításában játszott szerepéről van szó, amely nemcsak az egy- 
házi élet belső megújítását, hanem az egyháznak a társadalom felé 
való megnyitását is szolgálta. Ebben a vonatkozásban a teológiai 
koncepció megújításához már egy új egyházkoncepció társul. 
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3.5. Építő püspöki szolgálatban 
 
Makkai Sádort 1922-től püspökhelyettes-egyházkerületi főjegy- 

zővé választják, majd 1926-ban – egyhangú megválasztás eredmé- 
nyeként – elfoglalja a Nagy Károly püspök halálával megüresedett 
püspöki széket. Így lehetővé vált számára, hogy azt a nagy horderejű 
szellemi-intellektuális felkészültséget, amelyre a hosszas tanulási-ta- 
nítási folyamat során szert tett, az oktatóinál jóval szélesebb körben, 
egyházszervezőként és közéleti szereplőként is hasznosíthassa. 

Makkai gyakorlati orientációja püspöksége időszakában nem- 
csak kiszélésedett, hanem el is mélyült. A teológia oktatásával és a 
teológusképzéssel kapcsolatos reformelképzeléseket saját magára 
nézve is érvényeseknek, egyházszervezői, egyházépítői munkájá- 
ban alkalmazhatóaknak tartotta. Ennélfogva a koncepcióváltás bizo- 
nyos értelemben életformaváltással társul nála. Fokozatosan egy 
olyan életvitelt alakított ki, amely lehetővé tette a filozófiai és teoló- 
giai vizsgálódásokban való elmélyülés helyett a gyakorlati felada- 
tok megoldására, illetve az ehhez szükséges elméleti kérdések tisz- 
tázására irányuló összpontosítást.22 

Makkai püspökként érvényesített egyházkoncepciója szervesen 
ráépül a hitről és a teológiáról kialakított felfogására. Ennek jegyé- 
ben már püspökhelyettesként is erőteljesen szembehelyezkedik az 
impériumváltást követő években kialakult egyházpolitikával, annak 
két alapbeállítódásával: egyrészt a sérelmi politika felvállalásával és 
gyakorlásával, másrészt a nemzeti sérelmek vallási sérelmekként 
való kezelésével és képviseletüknek az egyházra ruházásával. Nagy 
Károly püspöksége idején a kisebbségi sorsba jutásnak, a magyar 
állami és politikai intézményrendszer elvesztésének egyenes követ- 
kezményeként jelent meg a politizáló egyház, a világi intézmény- 
rendszer struktúrájában és működésében beállt hiányoknak az egy- 
házi intézmények feladatvállalásaival való kompenzálása.23 Ezzel 
 
 
                     
22 A koncepcióváltás lényegét, amely számára meghatározó életprogram- 

má is vált egyben, ekképp summázza: „Lemondás a filozófiai értelmezé- 
sekről, meghódolás a hit igazságai előtt.” (Makkai 1990. 95.) 

23 Az iskola ügy melletti harcos kiállás, a nemzeti ellenállás kiépítése és a 
nemzetmegtartás feladatának vállalása az egyházszervezet felhasználá- 
sával Nagy Károly püspöki programjának meghatározó elemei közé tar- 
tozott. Egyház és nemzet kapcsolatában a nemzetre tevődött a nagyobb 
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szemben Makkai úgy véli, hogy a napi politika, a kisebbségi ellen- 
állás ügyének a felkarolása közvetlenül nem tartozik az egyház ha- 
tókörébe, szét kell választani az egyházat és a politkát, a lelki funk- 
ciókat és a politikai funkciókat. Nem a nemzetmentés, nemzeti el- 
lenállás, nemzetmegtartás az egyház fő feladata, s nem helyettesít- 
heti a sajátosan egyházi funkciók gyakorlását. Az egyháznak mint 
egyháznak kell betöltenie a maga szerepkörét, azáltal, hogy lelki 
közösséggé szervezi a híveket, s ha ezt sikerrel végzi, akkor szolgál- 
ja igazán a kisebbségi kultúra és közösség érdekeit is. A politikai 
funkciók felvállalása nem pótolhatja az egyház belső életében, szer- 
vezetében, működésében jelentkező hiányosságokat, a reform szük- 
ségességét.24 

Makkainak ez a meggyőződése és törekvése még inkább meg- 
erősödik a püspöki szolgálata idején.25 1926 júniusában megtartott 
püspöki programbeszédének alaptételét így fogalmazta meg: „az 
egyház egyház”. Más szóval az egyház üdvközösség, az ember hit- 
beli üdvösségének megvalósítója, tehát nem földi létesítmény, ha- 
nem mennyei alapítású intézmény itt a földön. Fő gondolata szerint 
az egyháznak ebben a lényegi értelemben kell valóban egyházzá, 
azaz lelki hatalommá válnia, és minden tevékenységének az evan- 
géliumon kell alapulnia. Később, Makkai első püspöki jelentése a 
püspöki programot még azzal egészíti ki, hogy „az egyház reformá- 
tus egyház”. Azaz nem általában egyház, hanem hitvallási értelem- 
ben az, s a kálvinista hitvallásnak az egyházi gondolkodásban, taní- 

                     
hangsúly. Nagy Károly koncepciója egy olyan erdélyi magyar reformá- 
tus társadalom megteremtésére irányult, amely a szászok közösségéhez 
hasonló zárt szervezetként a nemzeti és az egyházi tökéletes azonossá- 
gára épül, s amely tagjai összes lelki, morális, politikai és gazdasági 
szükségleteit képes kielégíteni. (Vö. Fekete 1995. 7.) 

24 A lelkészképzés és az egyházi élet megújítása céljából Makkai néhány fi- 
atal lelkipásztor-társával együtt 1921-ben létrehozta a Vécsi Szövetséget, 
melynek tagjai az egyházi szolgálat lényegét a „lelki, missziói egyház” 
megvalósításában látták. Programjuk lényegét Makkai később így össze- 
gezi: „Ebben a tevékenységben a kulturális és nemzeti vonatkozások, vi- 
lágosan kialakult meggyőződésünk szerint, csak eszközi jelentőségűek 
lehetnek, mert feladatunk, mint egyháznak, nem az, hogy népünket föl- 
di egzisztenciájában megtartsuk, hanem hogy az evangéliummal Krisz- 
tus uralmába, országába vezessük.” (Makkai 1990. 101.) 

25 Makkai Sándor pontosan 1926. április 17-től 1936. május 15-ig volt az Er- 
délyi Református Egyházkerület püspöke. 
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tásban, az egyházi intézmény megszervezésében és működtetésé- 
ben mindenütt érvényt kell szerezni. (vö. László 1981. 169.) 

Ebben a vonatkozásban Makkai újragondolja az egyház és politi- 
kum, egyház és kisebbségi közösség viszonyát is. Közösségi-politi- 
kai gondolkodásának, nemzetkoncepciójának egyik alapvető gon- 
dolata számára úgy fogalmazódott meg, hogy a politikai nemzeti 
egységnek az impériumváltással bekövetkező széthullását követően 
az erdélyi magyar kisebbség, de voltaképpen a magyar nemzet egé- 
sze is a maga nemzeti egységét nem politikai, hanem lelki egység- 
ként tarthatja meg és fejlesztheti tovább. A politikai nemzetet a lelki 
nemzetnek kell felváltania.26 Ebben az átalakulásban az egyház és a 
kultúra intézményei sokat tehetnek, de csak akkor, ha céljuknak, 
funkciójuknak megfelelően működnek, ha az értékteremtést, a ne- 
velést, a közösségi élet szervezését képesek magas minőségi szinten 
és hatékonysággal biztosítani, megvalósítani. E tekintetben a „lelki” 
egyházra kettős funkció – nevelési és szervezői funkció – hárul: 
közreműködni abban, hogy a politikai nemzetből lelki nemzetet ne- 
veljen, oly módon, hogy a gyülekezetnevelést a nemzetnevelés esz- 
közévé tágítsa, s a maga egyházi közösségében megvalósuló lelki 
impériumot kiterjessze gazdasági, társadalmi és kulturális területre, 
ily módon az egyházhoz tartozó hívek közösségét erőteljes magyar 
református létközösséggé szervezve.27 

Mégis, Makkai püspöki tevékenységének jelentősége nem annyi- 
ra az egyházkoncepció megújításában, mint az ebből következő re- 
formok tényleges megvalósításában rejlik.28 Az Erdélyi Egyházke- 

                     
26 E tekintetben sokatmondó a Nagy Károly-féle és a Makkai-féle püspöki 

programok jelszavaiban mutatkozó különbség. Nagy Károly koncepció- 
ját az „egyházzal a népért” jelszó hordozza, míg a Makkaiét a „népem- 
mel az egyházért” jelszó. Az első esetben az egyház politikaivá válása, a 
gyülekezetnél tágabb nemzetbe való kilépése, a második esetben a poli- 
tikai nemzetnek lelki nemzetté formálása, a nemzetnek az egyházi gyü- 
lekezetbe való beemelése a mérvadó. (Vö. Fekete 1995. 7.) 

27 A lelki egyház képes arra – írja Makkai –, hogy „a politikai nemzetből 
lelki nemzetet neveljen s a maga közösségében lelki impériumot gyako- 
rolván, kulturális, társadalmi és gazdasági téren is megteremtse a ma- 
gyar reformátusság egzisztenciaközösségét”. (Makkai 1990. 108.) 

28 Ez már püspöksége első éveiben észrevehető. Alig két év elteltével 
Osvát Kálmán így jellemzi Makkai püspöki tevékenységét: Az új püspök 
„már beköszöntőjében élesen, szinte jelszavasan hangsúlyozza vallási és 
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rület élén egy sor reformot kezdeményezett és hajtott végre, ame- 
lyek egyrészt az egyházi élet belső megújítását, másrészt a reformá- 
tus egyház és az erdélyi magyar közösség viszonyának a javítását, 
hatékonyabbá tételét szolgálták. Az istentisztelet reformjával igye- 
kezett az istentiszteleti rendet az új teológiai koncepcióval össze- 
hangolni. Abból indult ki, hogy az istentisztelet sorrendje nem lehet 
önkényes, magából az Igéből kell következnie; az a lélektani és teo- 
lógiai törvényszerűség határozza meg, „amely szerint a bűnös em- 
bernek a kegyelmes Istennel való találkozása végbemegy”. (Makkai 
1990. 109.) Tovább folytatta a vallástanítás megújítása érdekében 
tett lépéseket, elsősorban azokat, amelyek a Heidelbergi Káté anya- 
gának a feldolgozására, beépítésére irányultak. Célul tűzte ki a val- 
lástanítás hivatalossá tételét az iskolákban, s ezt a középiskola fel- 
sőbb osztályai számára írt tankönyvekkel is segítette. Ugyancsak to- 
vább folytatta a lelkészképzés és -nevelés, valamint az egyházfegye- 
lem reformját. Kezdeményezte az ötödik, gyakorlati év bevezetését 
a lelkészképzés folyamatába, amely lehetőséget nyújtott a fiatal lel- 
készjelölteknek a tényleges bekapcsolódásra az egyházi életbe. 
Makkai reformtörekvéseinek külön fejezetét alkotta a missziói mun- 
ka, a szeretetszolgálat fejlesztése. Püspöksége alatt kiépültek az 
egyházkerületi szeretetintézmények, beindult a külmissziós munka. 
Sokan ezt tekintik püspöki tevékenysége legsikeresebb területé- 
nek.29 De nem kevésbé eredményesek a magyar iskolák érdekében 
tett erőfeszítései sem. A magyar iskolák bezárásának idején eléri 
nemcsak a régiek megmentését, hanem új iskolák alapítását is. 

Makkai sorsa, életútja, értelmiségi hivatása egy évtizeden át 
szervesen összefonódott az erdélyi magyarság történelmi sorsának 
átalakulásával, kisebbségi léthelyzetével. Egyházi vezetőként Makkai 
 

                     
egyházi intranzigenciáját. (Az Egyház‒Egyház! A református Egyház‒ 
református Egyház!) Nem áll meg a jelszavaknál, lankadatlanul építi ki 
egyházának védőberendezéseit, nagyarányú egyháztársadalmi intézmé- 
nyeket hoz létre, elszántan védi iskoláját, hirdeti és állja a harcot más le- 
gális egyházak és szekták hódítási törekvései ellen. Papsága élén intenzív 
belmissziós munkát végez, népe ifját, öregét kálvinista öntudatra hozza. 
Hatalmas eszköze: élő szava is, színes konferenciái.” (Osvát 1928. 183‒ 
184.) 

29 László Dezső is hangsúlyozza, hogy „egyházunk szeretetszolgálata terén 
egyetlen püspök sem tett annyit, és senki sem adott másoknak annyi in- 
dítást, mint Makkai”. (László 1981. 172.) 
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nemcsak az egyház belső életének a megújításáért kezdeményezett 
konkrét és hatékony lépéseket, hanem az erdélyi magyarság oktatá- 
si, kulturális, szociális körülményeinek a megtartása és feljavítása 
érdekében is. A román szenátus tagjaként a politikai harcokban is 
bekapcsolódott az erdélyi magyarság politikai jogainak védelmében. 
Makkai gyakorlati tevékenysége mindvégig egy jól átgondolt, terv- 
szerű, elméletileg is megalapozott30 kisebbségszervező, közösségépítő 
stratégiába illeszkedett.31 Ezt egy összefüggő, koherens kisebbségfilo- 
zófiai koncepció kidolgozására irányuló elméleti munkássággal sike- 
rült megalapoznia, amelyet a püspöki elfoglaltsággal párhuzamosan 
közgondolkodóként, közíróként fejtett ki. 
 
 

3.6. Közírói szerepkörben 
 
Makkai Sándor püspöki szolgálatával párhuzamosan gazdag 

közírói és szépirodalmi tevékenységet fejtett ki. 
Esszéírói tevékenysége során Makkai elméleti vizsgálódásait 

kettős cél vezérelte: megérteni a kisebbségi léthelyzetet és megol- 
dást találni az emberi létteljesség kibontakoztatására. Ehhez kiváló 
szellemi és módszertani alapot nyújtott filozófiai előképzettsége és 
mindvégig kitartó filozófiai érdeklődése. A filozófiával való folya- 
matos kapcsolata nem kész filozófiai tételek egyszerű átvételében és 
hirdetésében nyilvánult meg, hanem a szó valódi értelmében vett 

                     
30 Makkai püspöksége idején sem szűnt meg előadásokat tartani. Célkitűzé- 

seit, törekvéseit, feladatait elméleti síkon is jól kidolgozott előadássorozat- 
okban tárta a hallgatóság elé. Püspöki előadásai szellemiségét kiválóan jel- 
lemzi László Dezső észrevétele: „Jellemző, hogy egyetlen előadása előtt 
sem vett fel textust, s mégis mindenik előadása lelkeket felkavaró, megíté- 
lő és új döntés elé állító tiszta igehirdetés. Az Igéből nem kiindul, hanem 
az Igéhez megérkezik és az Igéhez közelvisz.” (László 1981. 172.) 

31 „Építő püspöknek nevezték, teljes joggal – írja róla Cseke Péter. – Fő- 
pásztori működése idején nemcsak belsőleg újította meg egyházát a ma- 
ga reformeszméinek a gyakorlatba ültetése során; olyan intézményháló- 
zatot épített ki (ő maga ötszáz református templomról és iskoláról szá- 
mol be), amely a romániai magyarság szellemi gyarapodását szolgálta.” 
(Cseke 1989. 10.) „Annak az ötszáz templom- és iskolaépítésnek pedig, 
mely a tíz év alatt történt, értékét nem is lehet pénzzel megmérni, mert 
az ilyen építés a gyülekezeti élet legnagyobb ügye...” (Makkai 1989d. 78.) 
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alkalmazott filozófia művelésében. Erre igen alkalmassá tette filozo- 
fikus gondolkodásmódja, amely hozzásegítette ahhoz, hogy a filo- 
zófiai problémák öncélú vizsgálata helyett az emberi létezés lényegi 
problémáit ragadhassa meg filozófiai problémákként. Az ő esetében 
ez egyrészt a kisebbségi lét mély filozofikus tartalmának, belső ka- 
tegoriális összefüggéseinek a kritikai feltárása, másrészt egy filozó- 
fiailag megalapozott kisebbségi létprogram konstruktív kidolgozása 
formájában valósult meg. 

Makkai irodalmi tevékenysége szervesen beleilleszkedett abba 
az átfogó elméleti és gyakorlati munkálkodásba, amely a teológiai 
koncepció és az egyházi élet megújításától a kisebbségvédelem és a 
nemzetnevelés programjáig terjedt. Ezért valós értékei az életegész 
összefüggésében válnak ténylegesen nyilvánvalókká.32 

Makkai teológiai elgondolása a lelki egyházról, annak közösség- 
építő célkitűzéseiről a húszas évek második felében és a harmincas 
évek első felében közírói tevékenysége révén a kisebbség- és nem- 
zetszemléletére is áttevődött, és alapjává vált egy összefüggő, kohe- 
rens kisebbségfilozófiai, később pedig egy nemzetpedagógiai kon- 
cepció kidolgozásának. A református kálvinista szellemiséget meg- 
határozónak tekintette a magyar lelki és kulturális egység, s ezen 
belül az erdélyi magyar kisebbségnek egy életképes, a modern élet 
követelményei között önmagát megőrizni és a belső lehetőségeit ki- 
fejleszteni képes közösséggé alakulásában. Bár kritikai nemzetszem- 
lélete, amely ebben az időszakban írt nagyhatású esszéiben megfo- 
galmazódott, elsősorban teológiai indíttatású volt,33 korántsem el- 
hanyagolandó az a fejtegetései hátterében meghúzódó széles körű 
 

                     
32 „...csak ennek az egésznek a szem előtt tartásával, az abba beillesztéssel 

van értelme Makkai irodalmi-közéleti munkásságáról beszélni – hangsú- 
lyozza Fekete Károly, az egyik legjelentősebb Makkai-kutató –, hiszen 
ebből a szerves egészből kiszakítva szépírói alkotásait, műveinek irodal- 
mi értéke devalválódik és elsikkad, közéletisége alól pedig a talaj csú- 
szik ki, mivel ő sohasem volt pártpolitikai vagy kormányzati tényező. 
Makkai Sándor mégis rangos irodalmár és mégis fontos közéleti ember, 
akinek irodalmi rangját és közéleti súlyát az erdélyi magyar református 
egyház-társadalom adja.” (Fekete 1998. 18.) 

33 „Nyíltan rámutattam valamennyi könyvemben – írja Makkai a közéleti 
esszéiről –, hogy a magyar embereszmény csakis az evangéliumi lehet s 
a magyar jövőnek egyedül Krisztus az Ura, aki a mi számunkra is az út, 
az igazság és az élet.” (Makkai 1990. 115.) 
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és elmélyített filozófiai képzettség sem – a neokantiánus böhmi ha- 
tás mellett az egzisztenciafilozófia közvetlen és közvetett úton érvé- 
nyesülő hatásait is beleértve –, amely az értékre és a lehetőségre 
építő alapkategóriáival nemcsak hogy egybevág ezzel a szemlélet- 
tel, hanem voltaképpen filozófiailag meg is alapozza azt. Makkai ez 
idő tájt írt esszéi saját szavai szerint „az erdélyi magyar öntudat ki- 
alakítását, nevelését szolgálták”. Olyan írásai, mint a Magyar fa sor- 
sa, A vádlott Ady költészete, Egyedül Bethlen Gábor lelki arca, 
Magunk revíziója, Erdélyi szemmel, Harc a szobor ellen a múlt át- 
értékelésére, a hiteles kor társ erkölcsi és szellemi értékek befogadá- 
sára, elsajátítására, szemléletváltásra és önrevízióra szólítottak fel. 
Közvetlen hatással voltak – olykor heves irodalmi, közéleti csatáro- 
zásokat váltva ki – nemcsak az értelmiségi tudat formálódására, 
egy kritikai transzszilvanizmus kimunkálására, hanem tágabb érte- 
lemben a magyar nemzeti tudat megújulási folyamataira is. Éppen a 
kálvinista teológiai indíttatás következtében alakíthatott ki Makkai 
egy olyan nemzet- és kisebbségszemléletet, amely a kritikai beállító- 
dáson túlmenően konstruktív nemzetnevelési és nemzetépítési 
programmal egészült ki. Koncepciójának központi és meghatározó 
programadó gondolatát az elveszett földi impériumnak a lelki im- 
périummal való helyettesítése képezte.34 Írásainak a határozott, erő- 
teljes kritikai éle is végső fokon ezt a konstruktív elképzelést szol- 
gálta, megvalósítási feltételeinek a kimunkálására irányult. 

Makkai közírói munkásságában körvonalazódó, egyszerre kriti- 
kai és konstruktív nemzet- és kisebbségfelfogásának kiteljesítéséhez 
– a szépirodalmi munkásságának is alapul szolgáló – irodalom- és 
művészetkoncepciója is hozzájárult. A művészi értékteremtéssel 
kapcsolatos álláspontjának kritikai éle elsősorban azok ellen az el- 
várások ellen irányult – kettős értelemben is –, melyeket a magyar- 
országi közvélemény és kritika az erdélyi magyar irodalommal 
 

                     
34 A tanulmányok tulajdonképpeni mondanivalóját így összegezi Makkai: 

„Kritikai nemzetszemléletre, tehát nemzeti bűnismeretre és átértékelésre 
van szükségünk múltunk, szellemiségünk, műveltségünk minden vonat- 
kozásában, ahhoz, hogy az elveszített földi impériumot lélekben és igaz- 
ságban való impériummal tudjuk pótolni s a kis nemzetnek és a kisebb- 
ségi nemzetdarabnak egyedül lehető úton, a lelki és műveltségbeli nagy- 
ság útján vívjuk ki létjogunkat és igazságunkat a világ ítélőszéke előtt.” 
(Makkai 1990. 115.) 
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szemben támasztott. Azt kifogásolta, hogy csupán az „irredenta” és 
„hazafias” megnyilvánulásokat keresik és értékelik az erdélyi iroda- 
lomban, s ennélfogva gyanakvással fogadják az erdélyi magyar iro- 
dalom önállósulási törekvéseit.35 Ezzel szemben Makkai, a helikoni 
írócsoportosulás – Kós Károly, Áprily Lajos, Bánffy Miklós, Kuncz 
Aladár, Tamási Áron – fő törekvésével összhangban – szépíróként is 
– egy olyan irodalom megteremtésén munkálkodott, amely egyszerre 
kívánt sajátosan erdélyi s ugyanakkor egyetemes emberi értékek hor- 
dozója lenni. Ebbe a felfogásba szervesen beleillett Makkainak az az 
elgondolása is, melyet az erkölcsi és művészi nevelésnek a lelki kö- 
zösség kialakításában játszott konstruktív szerepéről vallott. Szép- 
írói munkásságát is ennek az eszmének a szolgálatába állította, s 
ennélfogva szolgálata egyik részének és módozatának tekintette.36 
                     
35 „Nekünk azonban épp az nem tetszett, hogy a magyarországi közvéle- 

mény és kritika egy része az erdélyi magyar irodalomban csupán »irre- 
dentát« akar látni s minden rezgelődést »hazafias« érdemként magasz- 
talt. Mi önmagában és önmagáért is helytálló erdélyi magyar irodalmat 
szerettünk volna kisarjasztani és gyümölcsöztetni az eddig annyira mel- 
lőzött »vidék« kemény talajából. Eközben saját irodalmi gondolkozá- 
sunk és ízlésünk is átalakult, s egyszerre csak azon vettük észre magun- 
kat, hogy »odaátról« kezdenek gyanús szemmel nézni s lelki és irodalmi 
»skizma« felidézésével vádolni.” (Makkai 1990. 98.) 

36 Makkai sokszor szembesült azzal a vádaskodással, hogy erejét és idejét a 
szépirodalmi foglalatoskodásai kötik le, ahelyett, hogy teljes egészében a 
püspöki teendőinek szentelné magát. Minden ilyen alkalommal hangsú- 
lyozza, hogy irodalmi munkásságát szolgálata szerves részének tekinti. 
„Az irodalmi munkásságomat illetőleg – írja Ugron István főgondnok- 
nak egy ilyen vádaskodás kapcsán – nyugodt vagyok. Nem a hivatalos 
kötelességtől, hanem a pihenéstől vettem el a ráfordított időt. Nemzetem 
szolgálatának tekintem és ebben a kritika és a közvélemény nagy több- 
sége úgy itt, mint Magyarországon igazol engem. Nagyon szép bizonyí- 
tékaim vannak erre nézve. Egyházamnak nem szégyene, hogy író-püs- 
pöke van, a református egyház ezt sohase is tekintette annak, sőt ellen- 
kezőleg.” (Makkai 1989c. 33.) Hasonlóképpen nyilatkozik az Új Magyar- 
ságnak adott interjújában, amikor tízéves püspöki tevékenységéről szá- 
mol be: „Egyébként az irodalmi munkát mindig szolgálatom egyik mód- 
jának tekintettem, amely bizonyos igazságok hirdetésére való, természe- 
tesen az egyetlen igazság sugaraiból.” (Makkai 1989e. 89.) A gondolat az 
önéletírásában is megismétlődik: „Ezt a munkát szolgálatom egyik ré- 
szének és módjának tekintettem, s ha nem így lett volna, semmiképpen 
bele nem fogok” – írja Makkai a szépirodalmi alkotótevékenységének az 
újrakezdéséről, amelyről fiatalkorában, első verseskötetének a megjele- 
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Makkai irodalmi sikereit kiváló íráskészsége is elősegítette. 
Mondanivalóját mindig pontos megfogalmazásban, világos nyelve- 
zettel, könnyed, lendületes, gördülékeny stílusban, a belső átélés és 
a lényeglátás hitelességével tudta előadni. Ennek is köszönhető az 
az erőteljes hatás, amelyet gazdag esszéírói és szépirodalmi mun- 
kássága a korabeli értelmiségi tudatra kifejtett, s amely révén – a ki- 
sebbségi öntudat alakítójaként – ez az irodalmi tevékenység a lét- 
problémákkal való kritikai szembenézés és a konstruktív megoldás- 
kereső beállítódás széles körű ösztönzőjévé válhatott. 

 
 

3.7. A lemondás és az áttelepülés mint sorsesemény 
 
Makkai Sándor 1936. május 15-én, több hónapig tartó betegeske- 

dés után lemondott a püspöki állásról. Lemondását személyes, poli- 
tikai és szemléletbeli okokkal indokolta.37 Arra hivatkozott, hogy 

                     
nése után a teológusi pálya javára már egyszer lemondott. (Vö. Makkai 
1990. 98, illetve 28.) Makkai önértékelésének hitelességét a szépirodalmi 
tevékenységével kapcsolatban a későbbi Makkai-kutatás is megerősíti: 
„Az irodalmat is egyik szolgálati ágának tekintette – írja róla Fekete Ká- 
roly –, s nem valami öncélú művészkedésnek. Ebben az igyekezetben jól 
megfért egymás mellett, sőt szerves egésszé koncentrálódott az egyház- 
ébresztés, teológiai megújulás, értékőrzés, tudományos munka, szépiro- 
dalmi alkotás, a történelmi tudat formálása és a nemzetnevelés.” (Fekete 
1998. 18.) 

37 Az egyházkerületi közgyűléshez intézett 1936. május 15-i lemondóleve- 
lében a következőképpen fogalmaz: „Azonban, Főtiszteletű és Méltósá- 
gos Egyházkerületi Közgyűlés, a munka túlhaladta erőimet, a küzdelem 
és sokféle megpróbáltatás testileg-lelkileg annyira megviselt, hogy a 
gyógyulásra fordított hónapok után sem érzek többé erőt magamban az 
Anyaszentegyház minden irányú közérdekének azzal a mértékkel való 
továbbszolgálására, amely mértéket saját lelkiismeretem állít elém, a 
megalkuvás minden lehetősége nélkül. A jelenlegi súlyos körülmények 
között pedig feltétlenül szükséges, hogy töretlen erők hordozzák a ter- 
het és vívják a harcot. Ezért vált lelkiismereti kényszerré rám nézve, 
hogy hosszas és alapos megfontolás után püspöki szolgálatomtól meg- 
váljak.” (Erdélyi 1989. 73‒74.) Később Az Új Magyarságnak adott inter- 
jújában is hasolóképpen fogalmaz: „Lemondásom oka, mint azt lemon- 
dólevelemben és az egyházkerületi közgyűléshez intézett búcsúszóza- 
tomban kifejtettem, kizárólag egészségem súlyos megrongáltsága volt. 
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belebetegedett a munkába, pontosabban az egyre reakciósabbá váló 
kormányzati adminisztrációval folytatott meddő küzdelmekbe.38 

Kortársai közül sokan reménykedtek ugyan a helyettesítésében és a 
teljes felgyógyulásában,39 de Makkai világosan látta, hogy az adott 
helyzetben ez már nem jelenthet megoldást. Bár hosszas kezelés után 
testileg felépült, de a lelki sérülésből nem tudott teljesen kigyógyul- 
ni.40 Mivel úgy vélte, hogy a püspöki funkció egész embert és teljes 
felelősséget kíván, lelkiismeretével nem tartja összeegyeztethetőnek, 
hogy ezt megromlott egészséggel tovább vállalja egy olyan, politi- 
kailag kritikus időszakban, amilyennek a harmincas évek második 
fele mutatkozott.41 Az önéletírásában alkalmazott fogalmazási mód- 

                     
Bár a gondos orvosi kezelés folytán, Istennek hála, most már jobban va- 
gyok, lelkiismeretem ítélete szerint nem vállalkozhattam tovább arra, 
hogy folytassam eddigi missziómat, mert az erdélyi református püspök 
munkájának a mai körülmények között olyan magas mértéke van, ame- 
lyet tíz éven keresztül magam is alkalmaztam, de sajnos nem bírtam to- 
vább. [...] Ezért én magamra nézve helyesnek ítéltem, de általában is ért- 
hetőnek, indokoltnak s hasznosnak tartom, hogy a kisebbségi vezetők 
bizonyos idő elteltével adják át helyüket még töretlen utódoknak.” 
(Makkai 1989e. 88.) 

38 Ebben bizonyára az is közrejátszott, hogy Makkait a sikertelenségek ha- 
mar kiábrándították. László Dezső írja: „Makkai minden harcba belefá- 
radt az első sikertelenség után.” (László 1981. 171‒172.) 

39 Ez fejeződik ki abban a levélben is, amelyet az egyházkerület 180 lelki- 
pásztora és számos más értelmiségije aláírásával intéztek dr. Makkai 
Sándor református püspökhöz arra biztatva, hogy maradjon továbbra is 
a hivatalában: „Méltóságoddal és munkájával szemben, egész biztosak 
vagyunk abban, hogy zavartalan helyettesítéséről mindaddig gondoskod- 
ni tud, amíg egészségét teljesen vissza nem nyeri.” (László 1997a. 97.) 

40 Itt meg kell jegyeznünk, hogy Makkainak nem ez volt az első súlyosabb 
megbetegedése. 1913 őszétől 1914 tavaszáig szintén súlyos betegség kö- 
vetkeztében szanatóriumi kúrán is volt, 1918 őszén pedig hosszú hetekig 
spanyolnáthában szenvedett. Az egyházat ért pénzügyi csapások és az 
állami megszorító intézkedések következtében már 1928-ban úrrá lesz 
rajta a lelki és fizikai fáradtság. Októberben pihenésre kényszerült, s már 
ekkor felvetődött benne a visszavonulás gondolata. (Vö. Makkai 1990. 
46.; 78., illetve Fekete 1998. 21.) 

41 „De amint később lemondó levelemben megírtam, az egész embert és 
teljes felelősséget kívánó veszedelmes időkben lelkiismeretem szerint 
nem választhattam ilyen kényelmes megoldást [vagyis azt, hogy jog sze- 
rint a helyén maradjon, de a tevékenység egyes területeiről visszavonul- 
jon].” (Makkai 1990. 119.) 
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ja azt is sejteni engedi, hogy személye ebben az időszakban az álla- 
mi hatóság számára már nem kívánatosnak minősült, s így funkció- 
ban maradása esetén csak akadályozója lehetett volna az egyházi 
érdekek érvényesítésének.42 Ezen túlmenően „súlyos csalódásokat” 
is említ, melyek püspöki munkájának „belső arcvonalán” érték.43 

Végül pedig arra hivatkozik, hogy a kisebbségi léthelyzettel kapcso- 
latos szemléletmódja az elmúlt időszakban alapvetően módosult a 
lassanként felgyülemlő tapasztalatok következtében. Lemondásá- 
ban az is közrejátszott, hogy ekkorra már beláthatóvá vált számára 
a „kisebbségi kategória” tarthatatlansága, lehetetlensége, az emberi 
méltósággal összeegyeztethetetlen volta,44 s ennélfogva úgy véli, 
hogy az erdélyi magyarság ügyét más formában kell szolgálnia.45 
                     
42 „Nem a munkába fáradtam és betegedtem tehát bele, hanem olyan med- 

dő küzdelmekbe, melyeket a mind imperialistábbá és reakciósabbá váló 
kormányzattal legelemibb jogainkért és ősi intézményeinkért folytatva, 
mindinkább éreznem kellett, hogy tevékenységem már nem előmozdítja, 
hanem akadályozza egyházam, népem érdekeit.” (Makkai 1990. 119.) 

43 Makkai püspöki tevékenységéről alkotható kép teljességéhez az is hoz- 
zátartozik, hogy nem volt belső feszültségektől mentes. Mindenik re- 
formtörekvése nem járt teljes sikerrel; a Vécsi Szövetség és Makkai kö- 
zött szakadás következett be; a dialektikai teológia kapcsán problémássá 
vált a viszonya tanárkollégáival; a missziói munkák körül támadt nehéz- 
ségek meghasonláshoz vezettek; a püspöki szolgálata érdekében kialakí- 
tott szigorúan rendtartó életformája, s bizonyos fokú távolságtartása az 
adminisztrációval szemben ártott a népszerűségének. Mindezekhez ked- 
vezőtlen külső körülmények is hozzáadódtak: 1927-ben az egyházkerü- 
letet pénzügyi csapás érte a számláit vezető bankok csődje miatt; egy- 
mást követték az egyházzal szembeni állami megszorító intézkedések; a 
kultusztörvény körüli harcok, az iskolaügyi akciókat kísérő átmeneti si- 
kertelenségek, a felekezetközi súrlódások kiábrándítólag hatottak 
Makkaira. (Vö. László 1981. 169‒173.; Fekete 1998. 21‒23.) 

44 „Lassanként halmozódott fel lelkemben – írja az önéletírásában – a ki- 
sebbségi kategóriának tarthatatlanságát, lehetetlenségét, a nemzeti és 
emberi méltósággal összeegyeztethetetlen voltát éreztető tapasztalások 
betegítő mérge is.” (Makkai 1990. 119.) 

45 A püspökségről való lemondás minden tekintetben egy fordulat jele és 
következménye volt Makkai életében. Gesztusa szemléletváltás és kor- 
szakváltás összekapcsolódásával esik egybe, s megvalósítása Makkai jó- 
zan belátására, realista helyzetértékelésére, önmaga iránti elfogulatlansá- 
gára utal, vagyis olyan tulajdonságokra, amelyek – a lemondás gesztusá- 
val együtt – Makkai emberi nagyságát nemhogy megkérdőjelezik, ha- 
nem éppenséggel igazolják. László Dezső Makkaival kapcsolatos vissza- 
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A püspökségről való lemondással egy időben Makkai áttelepül 
Magyarországra, Debrecenbe, ahol kinevezik az egyetem hittudo- 
mányi karának tanárává. Számos jel arra utal, hogy az áttelepülés 
gondolata Makkait már régebbről foglalkoztatta, s a debreceni kine- 
vezését már hosszabb ideje és körültekintően készítette elő.46 Erre 
több korabeli és későbbi utalás történik.47 Áttelepülése összefüggés- 

                     
emlékezéseiben éppen azokat az emberi, szellemi és morális értékeket 
emeli ki, amelyek Makkai lemondásában megmutatkoztak: „Makkai 
mint a maga sorsát, küldetését és a világ folyását élesen látó ember, elő- 
re megérezte, hogy az ő ideje Erdélyben eltelt; testi, szellemi erejéből 
már nem futja az itteni egyre súlyosbodó föladatok betöltésére.” (László 
1989. 102.) Egy másik helyen: „Mint a saját sorsát, küldetését és a világ 
folyását élesen látó férfi, előre megérezte, hogy az ő ideje eltelt. Az ilyen 
látás is az értelemhez és a bölcsességhez tartozik. Belátta, hogy testi, 
szellemi erejéből már nem futja, jóllehet püspökségének tíz éve az egy- 
házi élet legnyugodtabb szakasza volt. Ezen idő alatt inkább próféta, tu- 
dós és író, mint körültekintő, sok mindennel számoló, higgadt és józan 
vezető. Alkatából, küldetéséből és sorsából szervesen következett a püs- 
pöki tisztségtől való megválása.” (László 1981. 173.) 

46 László Dezső kéziratos Makkai-monográfiájából – írja Cseke Péter – 
megtudhatjuk: az író-püspök nagy körültekintéssel és módszerességgel 
készítette elő már 1934-től elmenetelét: „Ahogy Hitler előretörésével és 
étvágynövekedésével a közép-európai élet egyre nehezebb lett – jegyez- 
te fel a Makkai halálát követő évben, 1952-ben László Dezső –, ő egyre 
inkább érezte, hogy a növekvő feszültségek között nem tudja többé a 
maga tisztét lelkiismeretesen betölteni.” (Cseke 1989. 9‒10.) László De- 
zső egy egész sor olyan tényt sorol fel a Makkai életéből, amelyek azt 
igazolják, hogy már körülbelül két évvel az eltávozása előtt hozzálátott 
mind a lemondás, mind az áttelepülés alapos és körültekintő előkészíté- 
séhez. „A maga szempontjából tehát – írja László Dezső – nem váratla- 
nul hagyta itt Erdélyt. Mindent a legaprólékosabban előkészített a saját 
maga érdekeinek a világos szem előtt tartásával.” (László 1989. 102.) 

47 A debreceni tanárság előkészítésére és Makkai áttelepülésére levelezésé- 
ben már 1934-től számos utalás történik. Makkai ezt írja Reményik Sán- 
dornak 1934. márc. 12-i levelében: „Egyelőre annyit mindenesetre sietek 
kijelenteni, hogy az ügy még nem aktuális...” (Makkai 1989c. 21.); 
Makkainé szintén Reményik Sándornak írja 1934. márc. 26-án: „Őt a jö- 
vő fogja megmagyarázni, mert most nem látszik az, hogy ő ott is segít- 
het, dolgozhat.” (Makkai 1989f. 22.); Varga Zsigmond debreceni pro- 
fesszor 1935. május 6-án ezt írja Makkainak: „Levelednek nagyon meg- 
örültem, mert ebből látom, hogy az ügy a legjobb úton halad előre. 
Nincs kétségem felőle, hogy ha nem szeptemberre, de a jövő év folya- 
mán sikerrel elintézhető lesz közös örömünkre és a köz nagy hasznára. 
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ben állt mindazokkal a belső, szellemi-lelki folyamatokkal, valamint 
külső, társadalmi-politikai körülményekkel, amelyeket Makkainak 
a püspökségről való lemondásában is közrejátszottak.48 A lemondás 
kapcsán Makkai számára a nyugdíjazás lehetősége is felmerült, de 
ennek intézményi és pénzügyi akadályai adódtak, ezért erkölcsi 

                                               
 
Légy teljesen nyugodt, az ügy nem fog addig kipattanni, míg befejezetté 
nem válik.” (Varga 1989. 35.) Szintén Varga Zsigmond írja Makkaihoz 
1935. május 13-án: „Rendkívül szíves volt, és azt üzeni – [Baltazár De- 
zső, a Tiszántúli Egyházkerület püspöke] –, hogy teljesen nyugodt és 
biztos lehetsz, mert amennyire sajnálja, hogy E[rdély]-t elhagyod, éppen 
annyira átérzi, hogy Debrecenbe jöveteled milyen nagy nyereség.” (Var- 
ga 1989. 37.) E levelek arra utalnak, hogy Makkai is és debreceni pártfo- 
gói is az áttelepülés ügyét maximális diszkrécióval kezelik. Makkai, bár 
szemmel láthatólag gondosan előkészítette az áttelepülést, nem akarta 
híresztelni, egyrészt valószínűleg azért, hogy elejét vegye a különböző 
híreszteléseknek, értelmezéseknek, amelyek negatív kihatással lehettek 
volna a püspöki munkájára, másrészt pedig azért sem, mert nem tekin- 
tette közügynek. Annak tudatában, hogy püspöki munkájával Erdélyben 
a vállalt kötelezettségeinek maximálisan eleget tett, úgy vélte, hogy az éle- 
te további eseményeivel kapcsolatos döntések kizárólag rá tartoznak. Ezt 
testi és lelki kimerültségét tapasztalva, már korábban is így gondolhatta; 
erre utal Makkainé előbb idézett levelének a következő passzusa: „Joga 
van hozzá, hogy az élete felett ő maga határozzon és talán életet ment ve- 
le. A magáét és rajta keresztül az enyémet.” (Makkai 1989f. 22.) Az áttele- 
püléssel kapcsolatban Makkai 1936. máj. 18-i levelében azt írja Jancsó Bélá- 
nak, hogy „...elhatározásom már véglegesen kialakult....” (Makkai 1989c. 
57.) Ez is arra utal, hogy mostanra egy már régebbről előkészített hosz- 
szabb folyamat zárul le. 

48 Ezzel kapcsolatban a későbbi Makkai-kutatás is csak feltételezésekbe bo- 
csátkozik. Cseke Péter arra hivatkozik, hogy nem állnak rendelkezé- 
sünkre írásos dokumentumok, csupán a hajdani beavatottak szóbeli 
megnyilatkozásai. Ezek viszont alátámasztják, hogy „az állandó hatósági 
megfigyeléseknek kitett püspök olyan kényszerhelyzetbe került, amely- 
ből nem lehetett más kiútja, mint a végleges távozás. Vagyis nem önként 
mondott le a püspöki állásából, hanem tíz esztendei eredményes mun- 
kásságának a következményeként rákényszerítették erre a döntésre. 
Más kérdés, hogy Makkai – minden jel szerint – számolt ezzel, és közis- 
mert előrelátásával felkészült erre a fordulatra.” Nem volt nehéz hozzá- 
szoknia a repatriálás gondolatához – írja Cseke –, mert úgy látta, hogy a 
kisebbségi magyarság sorsa az egységes magyarságéhoz kötve oldható 
meg. Számára a transzszilvanizmus olyan értékkategóriává vált, amely 
szerves része az egységes magyar szellemiségnek. (Vö. Cseke 1989. 10.) 
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megfontolásból inkább tartózkodott tőle.49 Ugyanakkor Makkaiban 
érvényesült a józan belátás, hogy otthon maradása, az egyház köte- 
lékében való további szolgálata inkább zavarólag hatna azok tevé- 
kenységére, akik a helyébe lépnek. Eredményei, tekintélye, a sze- 
mélyi és egyházi kapcsolatai körüli feszültségek valóban könnyen 
az egyházon belüli pártoskodás, az erők megosztásának a forrásává 
válhattak volna, s bármilyen tevékenységet is vállaljon fel, korlátoz- 
ták volna annak hatékonyságát.50 Makkainak tehát, amennyiben 
ténylegesen tovább akarta szolgálni egyházát és az erdélyi magyar- 
ság ügyét, valóban más formákat, s lehetőleg az erdélyi egyházke- 
rületen kívül eső lehetőségeket kellett találnia.51 Emellett szólt az a 

                     
49 Makkai levelezéséből, a lemondásával kapcsolatos visszhangokra való 

reagálásaiból kiderül, hogy józan megfontolás tárgyává tette a felmerülő 
lehetőségeket, a nyugdíjaztatását is beleértve, s végleges döntését hosz- 
szas töprengés után, egyrészt az illetékesek hozzáállásának figyelembe- 
vételével, másrészt az egészségi állapota alakulásának függvényében 
hozta meg. Erre utal Jancsó Bélához írt egyik levele is (1936. máj. 18.): 
„...azon gondolat, hogy ott menjek nyugdíjba, természetesen bennem is 
felmerült, sőt először bennem merült fel, de be kellett látnom, hogy ez 
naiv és hiszékeny gondolat volt: hallani sem akart róla egyetlen illetékes 
sem”. Ugyancsak ebben írja, a nyugdíjazás lehetetlenségéhez kapcsolód- 
va: „Nekem nem ambíció, hogy tovább is állást vállaljak, azonban ha 
már kellett ezt tennem, nem hagyhattam bizonytalan időkre, mert a vi- 
szonylag nekem való megoldást nem lehetett volna bármikor megkapni, 
most éppen kínálkozott.” (Makkai 1989c. 57.) 

50 Makkai áttelepüléssel kapcsolatos döntése józannak, megfontoltnak bi- 
zonyul. Elég, ha a körülötte zajló híresztelésekre, pletykákra, a szépírói 
tevékenységével kapcsolatos rosszindulatú kifogásokra, valamint azokra 
a feszültségekre gondolunk, amelyek az életformájából és az elvi állás- 
foglalásaiból adódtak az egyházon és a teológián belül. (Vö. László 1981. 
168‒173.) Az adminisztratív és tudományos szerepkörök már le voltak 
osztva körülötte, igazából már nem kínálkozott számára visszaút a tan- 
székre, a tudományos pályára, egyáltalán olyan állásba, amely az addigi 
elméleti és gyakorlati tevékenysége folytatását jelenthette volna. Minden 
ilyen elgondolás csak a valós körülményeket nem ismerő vagy azokkal 
számot nem vető kívülállók fejében fordulhatott meg, akiket kizárólag a 
Makkai itthon maradásához való csökönyös ragaszkodásuk vezérelt. A 
nyugdíjazás sem jelentett voltaképpen reális alternatívát, mivel egyfajta 
visszavonulással járt volna, ami nehezen lett volna összeegyeztethető 
Makkai cselekvő, tevékeny alkatával. 

51 „Makkai előrelátott – írja László Dezső –, s látásának engedelmeskedve 
vállalt egy, az addiginál egyszerűbb szolgálatot: a debreceni theológiai 
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szemléletváltás is, ami ez idő tájt következett be nála az erdélyi ma- 
gyarság és a magyar nemzet viszonyával kapcsolatban. Mindezek 
együttesen ösztönzőleg hatottak az áttelepülés gondolatára. 

Makkai kortársaiban az a gondolat is felmerült, s a későbbi 
Makkai-kutatások ezt igazolni is látszanak, hogy Makkai áttelepülé- 
sében bizonyos rejtett okok is közrejátszottak. Egyesek egyenesen 
Makkai-rejtélyről beszéltek/beszélnek.52 Makkai maga is számos 
célzást tett olyan rejtett okokra is, amelyek feltárása saját megítélése 
szerint csak ártott volna az erdélyi magyar közérdeknek, ezért in- 
kább tartózkodott a nyilvánosságra hozásuktól.53 Ily módon úgy tű- 

                     
tanárságot. Ily módon csak a püspöki állásáról mondott le alázatosan, de 
nem a lelkészi szolgálatról is. Ebből következik, hogy más munkakörben 
ugyan, de tovább akarta szolgálni egyházát.” (László 1981. 173.) 

52 Jancsó Béla A Makkai-rejtély címmel írt cikket az Erdélyi Fiatalok 
1936/11. számába. „Lelkiismeret szerint és felelősséggel ítélni – írja 
Jancsó – ugyanis csak a tények, a körülmények teljes ismeretében lehet. 
A Makkai Sándor kivándorlásával kapcsolatban azonban eddig még 
egyetlen körülményt sem ismerünk.”; „A kivándorlás belső vagy külső 
okairól mindenki hallgat. Ez a hallgatás titkot takar. Még nem tudjuk, 
hogy egy lelki vagy pedig egy közéleti szakadék titkát.”; „Mikor lehull a 
rejtély lakatja és feltisztul a köd: akkor, de csak akkor nézhetünk igazán 
szembe kisebbségi életünk legdermesztőbb belső tényével. Ítéletet csak 
akkor mondhatunk. Az erdélyi magyarság érdekében, erdélyi magyar 
lelkiismeret szerint akkor, de csak akkor ítéletet is mondunk.” (Jancsó 
1989a. 97.) 

53 Makkai maga is számos olyan célzást, utalást tesz a leveleiben, amelyek 
azt sejtetik, hogy lemondásának és áttelepülésének az általánosan ismer- 
teken kívül olyan okai is vannak, amelyek nyilvánosságra hozatala káro- 
san hatna az erdélyi magyar közéletre. Reményik Sándorhoz intézett 
1934. márc. 12-i levelében ezt írja: „Meg vagyok győződve, hogy ha al- 
kalmam lesz egyszer elmondani neked, amiről nem tudhatsz, egész 
másképpen és minden bizonnyal vigasztalóbban is fogod nézni ezt a 
dolgot.” (Makkai 1989c. 21.) Jancsó Bélának a következőket írja 1936. 
máj. 18-án: „...de ne gondold édes Béla, hogy nélküled, a Te leveled nél- 
kül »nem néztem volna szembe a tényekkel«. Hidd el, hogy nem vagyok 
elmebeteg, és világosan tudok gondolkozni, és nemcsak a magam, ha- 
nem a köz érdekében is, melyekről nem írhatok, és nem is beszélek sen- 
kinek.” (Makkai 1989c. 57.) Ugyancsak Jancsó Bélának írja 1936. máj. 25- 
én: „Sajnos ma az a helyzet, hogy nekem leckét lehet adni a felelősségből, 
mert felelősségből hallgatnom kell!” (Makkai 1989c. 61.) Persze, ezzel kap- 
csolatban azt a kérdést sem lehet megkerülni, hogy ha az áttelepülést ki- 
váltó rejtett okok annyira jelentőseknek számítottak volna Makkai lépé- 
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nik, mintha Makkai áttelepülése nem pusztán egyéni döntés ered- 
ményeként, hanem rejtett politikai tényezők kényszerítő hatásának 
következtében megtett lépés volt.54 Ennek a Makkai lemondásával 
és kitelepülésével kapcsolatos kortárs és későbbi állásfoglalások 
megítélésében, értékelésében lehet jelentősége. 

A Makkai életében a püspökségről való lemondással és a Debre- 
cenbe történő áttelepüléssel bekövetkező sorsfordulat megrázkódtat- 
ta az erdélyi magyar közvéleményt, véleménynyilvánítások, állásfog- 
lalások, értelmezések egész sorát váltotta ki. Az ítélkező, számon- 
kérő megnyilvánulásokon túlmenően ezek hangvételén és gondola- 
ti tartalmán keresztül is jól le lehet mérni azt a rendkívüli hatást, 
amelyet Makkai eredeti egyénisége és egyedülálló teljesítménye 
gyakorolt az erdélyi magyar közéletre. Makkai személyes sorsfor- 
dulatát az erdélyi magyar közvélemény a kisebbségi életben bekö- 
vetkezett valóságos sorseseményként élte meg. 

 
 

3.8. A Nem lehet mint írás-tett 
 
Magyarországra történt áttelepülése után nemsokára a Láthatár 

1937 tavaszi számában Makkai megjelentette a Nem lehet című cik- 
két, amelyben a kisebbségi lét alapvetően problematikus voltának, 
lényegi tarthatatlanságának gondolatát fogalmazta meg. Bár elvi 
szinten vetette fel a problémát, fejtegetései mégis konkrétan az er- 
délyi magyarság kisebbségi léthelyzetéhez kapcsolódtak, s általános 

 

                     
sének a közvélemény általi megítélésében, akkor az önéletírásában miért 
nem számol be ezekről, miért nem próbál meg legalább utólag „felele- 
tet” adni a kortársaiban felvetődött kérdésekre, miért nem kísérli meg 
legalább ily módon kiigazítani az esetleges félreértéseket, félreértelmezé- 
seket. A Szolgálatom megírása idején ugyanis az itt sejtetett politikai 
okok már kevésbé, vagy egyáltalán nem árthattak volna az erdélyi ma- 
gyar közérdeknek, sőt lehetséges, hogy Makkai érdemeit utólag gazda- 
gították volna. 

54 Makkai áttelepülésének körülményeit részletesen felvázolja Fekete Ká- 
roly a Makkairól írt tanulmányában. (Vö. Fekete 1997. 39‒46., illetve 
1998. 23‒29.) Ezenkívül még lásd a Nem lehet... 253. oldalán található 
jegyzetet. 
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érvényűnek szánt következtetései is elsősorban erre vonatkoznak.55 

Ily módon Makkai Nem lehet című írása tagadhatatlanul összefüg- 
gésben áll a püspökségről való lemondás és az áttelepülés sorsese- 
ményeivel, a bennük megtestesülő szemlélet- és korszakváltással, 
amelyek olyannyira felkavarták az erdélyi magyar közvéleményt. 
Nem véletlen, hogy írása újabb vihart kavart az erdélyi magyar értel- 
miségi tudatban, amely közvetlen összefüggést vélt felfedezni Makkai 
életrajzi fordulata és a Nem lehet tételei között.56 Ezen túlmenően, 
Makkai írása önmagában is olyan tettnek – írás-tettnek – bizonyult, 
amely kíméletlen problémafelvetésével, tömör tételeivel, szókimon- 
dó következtetéseivel – egyszóval: a kisebbségi létparadoxon fel- 
mutatásával – megkerülhetetlenné tette a kisebbségi lét nyilvános 
vitájának kirobbanását, a kisebbségi tudatnak önnön létfeltételeivel 
való könyörtelen szembesülését. 

Hol helyezkedik el a Nem lehet című írás Makkai életében? 
Nem fiatalkori zsenge vagy pályakezdő írás, amely a jövőre nyíló 
életcélokat, cselekvési stratégiákat fogalmazna meg. Nem is egy idős, 
pályája végéhez közeledő szerző elmélkedő, visszatekintő számveté- 
se a bejárt életút sikereivel és kudarcaival. A Nem lehetet Makkai 
1937-ben, érett férfikorának teljében, életútjának – az időbeli ará- 
nyok tekintetében – majdhogynem az aranymetszési pontjában írta. 
Ez a pont nem egyszerűen egy fordulópont Makkai életében, ame- 
lyen az addigi életpálya irányt vált, hanem egy olyan kritikus pont, 
amely egyszerre vég és kezdet. Ebben a pontban az életpálya meg- 
törik: az életútnak egy szakasza lezárul, s egyszersmind egy új sza- 
kasz elkezdődik. Arról, hogy ez a törés nem jelent végérvényes sza- 
kadást, hogy a püspökségről való lemondás és a Magyarországra 
való kitelepülés eseménye Makkai életútját nem csupán két teljesen 
különváló és egymással szembeállítható szakaszra széttagoló cezú- 
ra, éppen a Nem lehet megszületése győz meg. Írás és élet ritkán ta- 
lálkozik ennyire szerencsésen egyetlen pontban, egymást kölcsönö- 

                     
55 „Ebben elsősorban Erdéllyel kapcsolatban fejtem ki a kisebbségi kategó- 

ria lehetetlenségét, az emberi méltósággal össze nem férő voltát s tartha- 
tatlanságát” – írja Makkai az önéletírásában. (Makkai 1990. 126.) 

56 „Makkai Sándornak ebben az életrajzi fordulatában testesül meg a »ki- 
sebbségi létparadoxon« – írja Fekete Károly – amely azóta is permanens 
módon ébren tartja a »kisebbségi« és az »anyaországi« létet is megélő 
Makkai gondolatait.” (Fekete 1998. 43.) 
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sen megalkotó és megvilágító módon, egyazon egység szétválaszt- 
hatatlan összetevőiként. A Nem lehet megírása az élet szerves moz- 
zanata, a fordulatot befejező és betetőző, s egyúttal az új életirányt 
megvilágító reflexió, amelyben a két életszakasz egyetlen értelem- 
egységben kapcsolódik össze. 
 
 

3.9. A Nem lehet Utánja 
 
Debrecenben Makkai visszatért a tanári munkához, újból a taní- 

tásban találva meg azt a formát, amelyben tovább szolgálhatta egy- 
házát és a magyarságot. A debreceni egyetem hittudományi fakultá- 
sán, a gyakorlati teológiai tanszéken eltöltött tizenöt év „egész életé- 
nek leghosszabb szolgálati ideje”. (László 1981. 173.) Ezalatt tovább- 
fejlesztette nemzetpedagógiai elgondolásait és újból kibontakoztatta 
teológiai munkásságát. Dinamikus életformájához híven aktívan be- 
kapcsolódott mind a tudományos, irodalmi és társadalmi közéletbe, 
mind pedig a gyülekezeti, egyházkerületi és országos egyházi életbe. 

Erre az időszakra esik két fontos nemzetnevelési munkájának a 
megírása, melyek Magyar nevelés, magyar műveltség (1937) és Tu- 
dománnyal és fegyverrel (1939) címmel jelentek meg. Ezekben a 
művekben az önálló magyar szellemiség és a magyar szellemi és 
nemzeti egység megteremtésének lehetőségeit és módozatait vizs- 
gálta a felerősödő fasizmus és az egyre szélsőségesebbé váló nacio- 
nalizmus körülményei közepette, amikor már a lelki és szellemi ala- 
pon megvalósítandó nemzeti egységgel kapcsolatos elgondolásai és 
a magyar közélet militarizálódó gyakorlata között egyre jobban el- 
mosódtak a határok. Makkainak az egységes magyar társadalomne- 
veléssel kapcsolatos és a történelmi-politikai realitásokkal ténylege- 
sen nem számoló idealista elgondolásai nemhogy megvalósítást 
nyertek volna a nemzeti újraegyesítés bűvöletében élő magyar tár- 
sadalomban és politikában, hanem – a fasizmus előretörésével való 
szerencsétlen egybeesés folytán – éppen ideológiai szószólóivá vál- 
tak a Makkai elképzeléseiben kirajzolódó nemzeti egységet alapjai- 
ban veszélyeztető militáns nemzetpolitikának. Ennélfogva Makkai a 
második világháború befejeztével a vád alá helyezést sem kerülhet- 
te el. 
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A debreceni évek idején Makkai teológiai téren is fontosat alko- 
tott. Az egyház missziói munkáiról és a személyes lelkigondozás 
kérdéseiről írt két jelentős teológiai művel gazdagította a teológiai 
irodalmat. Az előbbiben addigi teológiai eredményei összefoglalá- 
saként az egyház és a misszió szerves összetartozásáról értekezik, 
az utóbbival Karl Barth újreformátori teológiájához közeledik, anél- 
kül, hogy feladná a maga hitvallásos teológiai koncepcióját. 

A negyvenes évek második felében Makkainak még egyszer meg- 
adatott az egyházi élet gyakorlati szervezésébe, irányításába való be- 
kapcsolódás lehetősége. 1946-tól az egyetemes egyház konventi misz- 
sziói előadójának választották, s ebben a minőségében az egyházi 
gyülekezetek életre keltésével, megszervezésével kapcsolatos elkép- 
zelései, módszerei újból az egyetemes egyházpolitika alakítóivá vál- 
hattak. Ebben az időszakban „az egyetemes egyházra való hatása a 
legmagasabbra fokozódik”. (László 1981. 174.) Ugyanakkor teológi- 
ai-egyházpolitikai elgondolása is betetőzést nyer abban a felisme- 
résben és gyakorlatban, amely a református egyházat a gyülekeze- 
tek közösségeként látta felépíthetőnek. Ezzel egy olyan teológiai 
igazsághoz jutott el, amely a fiatalabb nemzedékek számára már ki- 
indulópontként szolgál.57 

Makkai egyházépítői koncepcióját és egyházszervezői tevékeny- 
ségét másodjára is meghaladták a társadalmi-politikai körülmé- 
nyek. Makkainak az egyházi élet önállóságát belülről megszilárdító 
törekvései összeütközésbe kerültek a kialakuló szocializmusnak az 
arra irányuló igyekezetével, hogy az állami ellenőrzést az egyházi 
életre is kiterjessze. Az új konjunktúrában Makkai személye és tevé- 
kenysége a hatalom képviselői számára újból nemkívánatossá vált, 
s missziói koncepciójával együtt egyre inkább a háttérbe szorult. 

Makkai Sándor ebben felismerte, hogy élete végéhez érkezett. 

                     
57 „Élete legutolsó szakaszában – írja róla László Dezső – töltötte meg igazi 

tartalommal a megállapítást: a református egyház pedig a gyülekezet és 
a gyülekezetek közössége a történelmi egyházban. Ezzel a megállapítá- 
sával a saját kora végére is elérkezett. A felismerésben mindnyájunknak 
Barth Károly volt a legnagyobb figyelmeztetőnk. Ma már az az igazi re- 
formátus theológus, aki nem elérkezik ehhez a gondolathoz, hanem eb- 
ből indul ki minden szolgálatában.” (László 1981. 174.) 
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3.10. A személyiség-lét mint szolgálat 
 
Makkai Sándor az erdélyi magyar értelmiségnek egy olyan ki- 

magasló képviselője volt, aki mind intellektuális és morális értelem- 
ben, mind pedig a gyakorlati életvitel terén tudatosan készült az ér- 
telmiségi hivatásra, s ezzel a tudatossággal gyakorolta is mindvégig 
értelmiségi szerepkörét mindkét vonatkozásban. Makkai tehát a szó 
valódi, tulajdonképpeni értelmében értelmiségi volt, azaz olyan 
egyéniség, aki számára a szellemi és gyakorlati síkon megélt élet 
létteljessége tudatosan megalkotott értelemteljességként bontako- 
zott ki és jelenítődött meg a maga hiteles létmódjában, a kultúrá- 
ban. Számára a kultúra nem csupán egy külsődleges szellemi kör- 
nyezetként jelent meg, hanem a szellemi és cselekvésbeni emberi 
megnyilvánulások ontikus közegét alkotta. Makkai értelmiségi ta- 
pasztalatai mindvégig alakítólag hatottak kultúraszemléletére, és 
megvilágították azt az egzisztenciális jelentőséget, amelyet Makkai 
a kultúrának tulajdonított egy emberi közösség életében. A viszony 
fordítva is érvényesült: Makkai lelki-szellemi érzékenysége és gya- 
korlati cselekvőképessége egy olyan kultúrában formálódott – az 
erdélyi magyar kultúrában –, amely a maga önszemléletében az er- 
délyi magyarság megtartó létalapjának tudta magát és az erdélyi 
magyar értelmiség kultúraszemléletében, az értelmiségi szerepkör- 
rel, hivatástudattal, feladatvállalással kapcsolatos elvárások szintjén 
ekként is definiálta önmagát. 

Makkai egyénisége, tudati és cselekvésbeli megnyilvánulásai 
minden külső és belső, vélt vagy valós ellentmondásossága ellenére 
egy egységes, integráns személyiség megnyilatkozásaiként fogha- 
tók fel. Makkai maga mindig is meghatározó jelentőséget tulajdoní- 
tott a személyiség-létnek, mint az egyéniség egyedüli olyan autenti- 
kus, önmagát megalapozó és önmagát tételező létformájának, 
amelyben bármilyen rajta túlmutató cél vagy törekvés szolgálatára 
képessé válhat.”58 

                     
58 Ez a beállítódása a személyiség kérdésköre iránti tudományos érdeklő- 

déssel is párosult. Doktori értekezését éppen a személyiség pedagógiájá- 
ról írta, s ebben a Böhm Károly-i „öntételezés” filozófiai elvét használta 
fel a pedagógia filozófiai megalapozására. (Vö. László 1981. 166.) 
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Hogyha Makkai személyiséget az önmagához, kortársaihoz és 
korához való viszonyában vizsgáljuk, sok vonatkozásában ellent- 
mondásosnak bizonyul. Élete, pályája számos fordulatot, törést tar- 
talmaz. Konfliktusait egyszerre élte meg külsőleg és belsőleg, a sze- 
mélyiség és a hatalom, az egyéniség és a közösség, küldetés és sors 
külsődleges ellentéteként, valamint a hiteles autonóm személyiség 
szemléleti és cselekvésbeni erőterében kicsapódó belső lekiismereti 
konfliktusokként.59 Személyiségének hitele és hatásának, kisugárzá- 
sának titka abban érhető tetten, hogy alapvető kérdései, külső és 
belső konfliktusai sohasem kizárólag csak az övéi voltak, hanem 
korának és közösségének a tudati, morális és egzisztenciális problé- 
máit és konfliktusait hordozták és jelenítették meg, s ily módon a 
velük való szembesülésre késztettek.60 

Makkai életútjának, személyiségének, erkölcsiségének egységes 
megnyilatkozási formája, Makkai értelmiségi létformája egyetlen 
szóval pontosan kifejezhető: szolgálat. Ebben mutatkozik meg a 
személyes-egzisztenciális, hitbéli, morális és filozófiai dimenziók- 
ban kibontakozó személyiségének széttörhetetlen egysége. Ez az 
egység tükröződik vissza mind a művei gondolatvilágában, mind a 
gyakorlati feladatvállalásainak koncepciójában és kivitelezésében, 
mind pedig általában az egyházához, a kisebbségi magyar közös- 
séghez és önmagához való viszonyában.61 Ez az egység ugyanakkor 

                     
59 Talán László Dezső pontos, lényegre tapintó megfogalmazása adja meg 

leginkább Makkai ellentmondásos személyiségének a kulcsát: „Válsá- 
gok, törések, összeomlások, de felszabadulások, helyreállások és fel- 
emelkedések sorozata az élete. Nagyon megviselte minden, amivel 
szembe kellett néznie. A küldetés és sors egymással mindig szemben ál- 
lott életében. Küldetése nagyobb volt, mint ő maga. Sorsa zavarta külde- 
tését, küldetése a sorsát. Ez a küzdelem hozta rá a sok ellentmondást, 
válságot és összeomlást.” (László 1981.164‒165.) 

60 „Makkai azonban nemcsak képe – kedvenc kifejezése szerint: néha csak 
korképe – ennek a fél évszázadnak – írja László Dezső –, hanem negy- 
ven esztendőn át az egyik legjelentősebb alakítója is. Korának minden 
kérdése az ő kérdése lett. S minden kérdésre felelt, keresve mindig az el- 
rejtett igazságot, és sohasem a népszerűséget. Nem állt meg és nem ült 
le soha. Nem várt, mert mindig sietett.” (László 1981. 164.) 

61 Makkai önszemléletére jellemző, hogy saját életútját ő maga is belsőleg 
minden részletében összefüggő egységes szolgálatként értelmezi, még- 
pedig nemcsak az utólagos visszatekintés során, hanem az életét végig- 
kísérő folyamatos önértelmezésben is, amely éppen ezért ennek a szol- 
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az emberi tapasztalás átfogó és természetes egysége, amelyben az 
élet és a szellem törekvései, a közvetlen élmény és a megszerzett tu- 
dás, a tárgyilagos szemlélődés és a cselekvő részvétel, a megélt hit 
és a racionális meggyőződés, a morális kötelesség és a lehetőségek- 
ben feltárulkozó szabadság együttesen alkotja Makkai számára az 
emberi létteljességet. Ebben együttesen vesz részt szemlélet és ön- 
szemlélet, értelmezés és önértelmezés, a külső körülményekre és az 
önnön személyiségére egyaránt ráirányuló, hitszerűen megalapo- 
zott és morálisan felelős reflexió, a gyakorlatilag hatékonyan formá- 
ló és alakító, kritikai és konstruktív cselekvés. 

Makkai személyisége és élettörténete az egyéni életút jellemzőin 
túlmenően egy nemzedék történetének jegyeit is magán viseli. De – 
paradox módon – ezek egy ténylegesen meglévő nemzedék jegyei 
helyett inkább egy hiányzó nemzedék jellemzői, amelyet sokkal in- 
kább az illúziói és kudarcai megélése, mintsem a történelem sikeres 
befolyásolására, alakítására irányuló képességei kovácsoltak össze 
nemzedékké.62 Makkai tehát nem annyira egy egységes egzisztenci- 
ális talajon és kulturális környezetben kiforrott nemzedékhez tarto- 
zott, hanem inkább egy, a körülmények kényszere folytán összeve- 
rődött értelmiségi csoportosuláshoz, amelynek a kisebbségi sors- 
problémák tudatosításához és az erkölcsiség, a szellemi alkotás, va- 
lamint a társadalmi és politikai cselekvés síkján való felvállalásához 
nem voltak meg sem azok a közös élményvilágban gyökerező egy- 
séges belső indítékai, sem pedig az az egységes kulturális közösség- 

                     
gálattá szervesülő-egységesülő életútnak szerves alkotóelemévé és alakí- 
tójává is válik. Ennek a hermeneutikai nyitottságnak a legfontosabb do- 
kumentuma éppen Szolgálatom című önéletírása 1944-ből. 

62 Sokatmondó, ahogyan Mikó Imre a saját nemzedéke, az Erdélyi Fiatalok 
csoportosulása – egy önmagát sokkal erőteljesebben és egységesebben 
nemzedéknek tudó csoport – nézőpontjából jellemzi ezt az előtte járó 
nemzedéket: „Közös csak annyi volt bennük, hogy többé-kevésbé mind 
a szellemi élet határszélein helyezkedtek el: akadt közöttük püspöktől 
volt alispánig, a magyar kommün emigránsától őszirózsás tanárig, sza- 
badkőműves lapszerkesztőtől néppártvezérig mindenféle szerzet.” Eb- 
ben a társaságban „a legmagasabb társadalmi rangot Makkai Sándor vi- 
selte, de ő is leköszönt róla. Hozzá azért ragaszkodtunk, mert ő védte 
meg a hazafiatlanság vádjától Ady Endrét s tette elfogadhatóvá a feleke- 
zeti iskolák neveltjei számára. Majd a nacionalista propaganda uszításai 
idején a magunk revízióját hirdette az emelvényről.” (Mikó 1976. 8.) 
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ben való részesülésből és részvételből adódó szellemi horizontja, 
amelyek egy határozott és hatékony nemzedéki fellépéshez szüksé- 
gesek. Azok, akik a harmincas évek derekán már az idősebb nemze- 
dékhez tartozóknak számítottak – Mikó Imre igen találó kifejezésé- 
vel –, a „szellemi élet határszélein” helyezkedtek el. Őket többnyire 
már egy felvállalt élethivatás vagy szakmai képesítés gyakorlása 
közben, eltérő értékrendek és politikai opciók elkötelezettjeként érte 
a trianoni fordulat, melynek révén egy olyan új léthelyzet egzisz- 
tenciális, morális és intellektuális felvállalásának kényszerével 
szembesültek, amelyhez hiányoztak mind az előzetes tapasztalata- 
ik, mind az előzetes felkészültségük, s amely ráadásul a maga min- 
dennapi gyakorlatával folytonosan konfliktusba került a már kiala- 
kult morális, axiológiai, politikai elkötelezettségeikkel, beállítódásaik- 
kal, s ezek horizontjában egyre értelmezhetetlenebbé, tehát megérthe- 
tetlenebbé vált. E nemzedék számára azzal párhuzamosan, ahogy 
az újonnan megélt léthelyzet a maga kényszerítő körülményeivel az 
addigi sajátos életvitelüket és beállítódásaikat átfogó, egységesítő és 
azok partikularitásain túllépő, mindannyiuk számára közös egzisz- 
tenciális meghatározottsággá vált, az egyéni szakmai elhivatottságok- 
nak, értékrendeknek és politikai-társadalmi opcióknak fokozatosan 
fölébe nőtt a helyzet morális és intellektuális felvállalását megkövete- 
lő, az életvitelük egészét meghatározó, annak minden mozzanatát át- 
itató erkölcsi imperativus. A „szükségből erényt” elv ennek a cso- 
portosulásnak valós életérzésévé, egzisztenciális élményévé, mint- 
egy alaptapasztalatává vált, s ez határozta meg a kisebbségi léthely- 
zethez való értelmező-megértő viszonyulását. Ez viszont korántsem 
jelentette az egyéni különbözőségek, a már életformává, életgyakor- 
lattá vált előzetes tapasztalatok, értékek, normák, opciók eltűnését, 
egy új egzisztenciális és szellemi közegbe való felszívódását, hanem 
sokkal inkább mindezeknek a közös illúziók mögé való visszaszorí- 
tását eredményezte. S minden olyan esetben, amikor ezek az illúzi- 
ók a saját határaikba, vagy a ténylegesen megélt realitás kikerülhe- 
tetlen korlátaiba ütköztek, s csak illúzióknak bizonyultak, az illuzó- 
rikus egység falán mindannyiszor rést ütöttek az egyéni indíttatá- 
sokból és egy másik világ szellemi-tapasztalati örökségéből táplál- 
kozó bomlasztó törekvések. 

Ez alól Makkai csak abban az értelemben képezett kivételt, hogy 
az életében volt egy olyan időszak, amely a kisebbségi léthelyzet 
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felvállalására irányuló tudatos felkészülés időszaka volt. E felkészü- 
lési folyamatban a kisebbségi léthelyzetre és önmaga szerepkörére 
irányuló reflexiónak egy olyan külső és belső horizontja nyílott meg 
számára, amellyel nemzedéktársai kevésbé vagy egyáltalán nem 
rendelkeztek. Ebben a horizontban tárultak fel számára a kisebbségi 
léthelyzet közös tapasztalatában benneálló részesülő-részvétel pe- 
remvidékein a másként látásnak, a másként gondolásnak mind a 
helyzeten túlmutató, mind az adott léthelyzet és a hozzá kapcsoló- 
dó helyzettudat határait kritkailag megvonó lehetőségei. 

Innen vált beláthatóvá a kisebbségi létparadoxon. 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

 66 

4. A NEM LEHET 
CÍMŰ CIKK MINT SZÖVEG 

 
 

4.1. A szöveg műfaji és tartalmi jellemzői 
 
Makkai Nem lehet című cikke műfaji határterületeken mozgó 

írás. A vizsgálódás elvi szintjének megfelelő filozófiai perspektívá- 
val egyrészt tudományos megfontoltság és távolságtartás, másrészt 
a résztvevő érintettségéből fakadó szubjektív, olykor lírai kifejező- 
dési formát öltő szenvedélyessége társul. Az átélt élmény és a tiszta 
szellemi közegben kimunkálódott gondolat oly módon találkozik 
benne és erősíti fel kölcsönösen egymást, hogy közben az érintett 
résztvevő szubjektív érdekeltsége diszkréten a háttérben marad, s a 
tételesen megfogalmazódó, a filozófiai általánosság szintjére emel- 
kedő sodró erejű, magával ragadó gondolat sem nyer tudományos 
bizonyítást. Az írás belső szenvedélyességét a kritikai hangneme él- 
teti, amely viszont a külső politikai tényezők felé irányul, anélkül 
azonban, hogy konkrét politikai megoldással kapcsolatos progra- 
mot kínálna. Makkai szövege tehát, szigorúan tekintve, nem mód- 
szeres filozófiai értekezés, nem is tudományos szaktanulmány, még 
kevésbé szépirodalmi, lírai alkotás vagy politikai vádbeszéd.1 Bár 
mindenik műfajból hordoz magában bizonyos elemeket, olyan jel- 

                     
1 Makkai Nem lehet című írásának műfaji behatárolásával László Dezső 

foglalkozott komolyabban. Mindenekelőtt elveti azt a lehetőséget, hogy 
tanulmánynak tekintsük. „Sokan tanulmánynak nevezik. Ez a megálla- 
pítás nem felel meg az írás lényegének. Egy kérdést feldolgozó tanul- 
mánynak elengedhetetlen feltétele a tárgy körébe vágó adatok feldolgo- 
zása, rendezése és mindenekfelett az azokból megállapított ítéletek in- 
doklása. Makkai nem sorol fel adatokat, jóformán nem ad semmi rend- 
szert, és egyáltalán nem indokol, csupán megállapít. Megállapításai 
meglehetős rapszodikus rendben, illetve rendetlenségben következnek 
egymás után.” Hasonlóképpen, azt a gondolatot is elveti, hogy újság- 
cikknek lehetne tekinteni. (László 1997b. 98.) 
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legzetes elkeveredésben, amely csak a jó értelemben vett publicisz- 
tikai esszé sajátja lehet.2 

Annál is inkább ennek tekinthető,3 mivel Makkai maga már jó 
ideje a legkülönbözőbb szövegeiben a kisebbségi kérdéssel kapcso- 

                     
2 László Dezsőt Makkai írásának műfaji behatárolása kapcsán az a kérdés 

foglalkoztatja, hogy „lényegében mi” ez az írás. Többféle szempont ösz- 
szevetése alapján végül arra az álláspontra helyezkedik, hogy Makkai 
írása: „prózában írt lírai alkotás”. „Én nyugodt lélekkel mertem a cím- 
ben elégiának, azaz gyászdalnak minősíteni ezt az írást, gyászdal a ki- 
sebbségek felett – prózában. Ezzel azt akarom jelezni, hogy a Makkai 
Sándor írása lírai alkotás.” (László 1997b. 98.; 99.; 98‒99.) [A „címben” 
kifejezéssel László Dezső saját írásának címére utal: Kommentár Makkai 
Sándor kisebbségekről írt elégiájához.] A líraiság vonásával egyetérthe- 
tünk, anélkül azonban, hogy a Makkai-írás olyan domináns vonásának 
tekintenők, amely műfajilag lehetségessé teszi a kisebbségi sors vonatko- 
zásában a pesszimista hangvétel érvényesítését. Egy jelenkori olvasatban 
sokkal szembetűnőbb a világ lelkiismeretét megcélzó vádló, kritikai 
hangnem, mint a kisebbségi sorssal kapcsolatos pesszimizmus. A sötét 
tónus, a pesszimizmus sokkal inkább a korabeli olvasat (értelmezés) sa- 
játja, mintsem magáé a szövegé. Ezen túlmenően azonban helyeselhetjük 
László Dezsőnél a filozófiai aspektus erőteljes – és a kisebbségi magyar 
kultúrában jellemző módon szinte egyedüli – kihangsúlyozását. „Makkai 
Sándor adott lelki összetétele csodálatos keveréke a történelem-filozó- 
fusnak, lírikusnak és pedagógusnak. Ebben az írásban az írásmű, az elé- 
gia tartalmát a történelem-filozófus adja, de a feldolgozást a lírikus vég- 
zi. Elégiájában a történelem egyik megrendítő fejezete felett filozófiai 
eszmélkedést folytat, a filozófus éppencsak hogy meglátja a tények egy 
bizonyos összefüggését, de nem kutat tovább, nem hasonlít össze, nem 
mérlegel, nem keres ellenérveket, hanem elhallgat és átadja a szót a líri- 
kusnak, aki a filozófus által megsejtett lehetőségeket továbbnőtteti, ab- 
szolutizálja és uralkodóvá teszi. A filozófus által megpillantott sötét le- 
hetőség a lírikus számára természetszerűleg lett az egyetlen lehetőség. 
Az írás műfaji értéke éppen abban van, hogy ezt az egyetlen lehetőséget 
vakmerő bátorsággal, sugalló erővel, minden más lehetőségre való te- 
kintet nélkül állítja a mű középpontjába.” (László 1997b. 99.) 

3 Bár Makkai írásának lírai hangneme kétségtelen, ebből mégsem követke- 
zik közvetlenül egy másfajta műfaji behatárolás lehetősége, amely a ké- 
sőbbi megközelítésekben jelenik meg és kritikátlanul ismétlődik. Esze- 
rint Makkai írása vallomás. Pomogáts Béla írja: „A helikoni irodalom, 
egyáltalán az erdélyi magyarság helyzete és lehetőségei körül kibonta- 
kozó leginkább fájdalmas polémiát Makkai Sándor református püspök 
1936-ban bekövetkezett repatriálása és az ezt követő sajtóvita váltotta ki. 
Makkai Nem lehet című vallomásos hangvételű írásában adta meg Ma- 
gyarországra költözésének magyarázatát.” (Pomogáts 2001b. 120.) Ez a 
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latos felfogásának átalakulására hivatkozik, s ez az út valóban doku- 
mentálható részletesen kidolgozott, sokszor terjedelmes szövegekkel, 
amelyek tartalma, mondanivalója szerves összhangban áll a Nem 
lehetben felvetett problémákkal és kifejtett állásponttal. A Nem 
lehetben a pillanat tömörségébe és töménységébe sűrítődik össze 
egy olyan koncepció, amely minden jel szerint már hosszabb ideje 
érlelődött Makkai életútjának belső erőterében. Makkainak a ki- 
sebbségi kérdésről, a transzszilvanizmusról, a magyarság problé- 
májáról való felfogása a harmincas évek közepén fokozatos átalaku- 
láson ment át. Ebben nemcsak közvetlen élményei, megélt életta- 
pasztalatai játszottak közre,4 amelyek kétségtelenül kihatottak elmé- 
leti érdeklődésének irányváltoztatására. Makkai koncepcióváltása a 
külső társadalmi-politikai körülmények alakulásával, az Európa- 
szerte felerősödő nacionalizmus, a román és a magyar kormányok 
politikájában észlelhető nemzeti sovinizmus, irredentizmus tapasz- 
talatával is szerves összefüggésben állt. S e kétfajta hatás egymást 
felerősítő találkozásának egy kritikus pontján hirtelen, majdhogy- 
nem ötletszerűen bukkan a felszínre és robban be a köztudatba a 
nem lehet-probléma a maga váratlan, döbbenetes és megmásíthatat- 
lan szókimondó nyíltságával. Ennek köszönhető az a lelki-szellemi- 
erkölcsi viharokat kavaró hatás is, amelyet az értelmiségi körökben 
kiváltott. 

Makkai írásának van egy szembetűnő sajátossága: a kimondás, 
amelynek minden szaván átsüt a természetesen feltárulkozó, nyil- 
vánvalóan belátható igazság mondásának hite.5 A Makkai által ki- 

                     
műfaji behatárolás elsősorban azok számára kedvező, akik – amint ez az 
előbbi szövegből is kiderül – saját értelmező megközelítésükben Makkai 
Nem lehetjében nem képesek más egyebet látni, mint önigazolást. 

4 „Lassanként halmozódott fel lelkemben – írja önéletírásában – a kisebb- 
ségi kategóriának tarthatatlanságát, lehetetlenségét, a nemzeti és emberi 
méltósággal összeegyeztethetetlen voltát éreztető tapasztalások besegítő 
mérge is.” (Makkai 1990. 119.) 

5 László Dezső ezzel kapcsolatban pontosan fogalmaz: „Makkai cikke ha- 
tározottan emberi beszéd...”; „...Makkai írása emberi beszédet tartalmaz, 
egész valójában emberi jel.” (László 1997b. 102.; 103.) László Dezső ezt 
azok számára igyekszik világossá tenni, akik nem találják Makkainak 
ebben a művében az igehirdetőt. László Dezső ezt azzal magyarázza, 
hogy Makkai személyiségében összeütközésbe került a filozófusi és mű- 
vészi alkat az igehirdető teológussal. László Dezső maga is Makkai mély 
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mondott provokatív igazság nem a tudományos megalapozottság 
bizonyosságával hivalkodik, s ezért törékenynek, vitára ingerlőnek 
tűnik, de azt még a legvehemensebb vitakozók is titkon érzékelik, 
                                               

belső meghasonlottságának a jelét látja abban, hogy a nem lehet- 
kérdéssel kimondottan a „humánum sorsát illetően” akar foglalkozni, s 
nem „Isten akaratát illetően” szól a kérdéshez, vagyis a kisebbségi prob- 
lémával kapcsolatban egy tisztán emberi igazságot akar kimondani tisz- 
tán emberi nyelven, amely már nem gyökerezik a Makkai kijelentéseit 
máskor olyannyira átható belső hitbéli meggyőződésben. László Dezső 
észrevételétől eltérően úgy vélem, hogy itt nem annyira Makkainak a 
belső meghasonlottságáról van szó, hanem sokkal inkább arról a törek- 
véséről, hogy a kérdés elvi síkra emelésével egy tisztán értelmi belátás- 
ként feltáruló igazságot mint önmagáért beszélőt, mint önmagában elég- 
ségesen megalapozottat mondjon ki. Makkai igazsághoz való viszonyu- 
lása ez esetben sem hit nélküli, de itt az önmagát kimondó igazsággal 
egy olyan fordulóponthoz jut, amelyen a hit igazsága az igazság hitébe 
csap át. Makkai a maga belső lelki-szellemi útján, illetve a megélt életta- 
pasztalata és az elméleti tájékozódása által kijelölt úton a hitbéli, teológi- 
ai meggyőződései irányából jut el a nemzetnevelési programmá szélese- 
dő elgondolásaihoz, de közben egy kisebbségi lét lényegét illetően egy 
olyan igazságra bukkan, amely nemcsak a kersztyén ember igazsága, az- 
az nemcsak a keresztyén embert hívő emberi mivoltában megszólító 
igazság, hanem ezen és minden más emberi partikularitáson túllépően 
az emberit a maga egyetemes mivoltában, bármely lehetséges megnyil- 
vánulásában a maga értelmi belátása folytán és a maga nyelvén közvet- 
lenül megszólító igazság. És ebben a minőségében éppoly hiteles, mint a 
hitben gyökerező igazság. László Dezső is erre utal, amikor arra figyel- 
meztet, hogy ha „azt az emberi beszédet felelősségteljes és hitelt érdem- 
lő ember mondja, aki az életnek azt a darabját, amelyről beszél, jól isme- 
ri, de ennek már máskor is jelét adta, akkor azt a puszta emberi beszédet 
is nagyon komolyan kell venni.”. (László 1997b. 103.) Majd: „Nem biztos, 
hogy a kisebbségi létforma erkölcstelen és okvetlenül halálra vivő létfor- 
ma azért, mert Makkai Sándor ezt mondja róla, de erről a lehetőségről 
mindenesetre komolyan kell gondolkoznunk [kiemelés tőlem – V. K.], 
mert olyan valaki mondja, aki ezt a létformát és ennek halálos vonatko- 
zásait saját tapasztalatából ismeri.” (László 1997b. 104.) Vagyis az emberi 
nyelven megszólaló, tisztán emberi valónkat megszólító problémát, 
amellyel a kimondásban szembetalálkozunk, a saját hitbéli meggyőződé- 
seinken és előítéleteinken túlmenően, mint problémát komolyan kell 
vennünk. Ezzel László Dezső Makkai problémafelvetésével kapcsolat- 
ban minden korabeli és későbbi értelmezőnél összehasonlíthatatlanabbul 
mélyebb és átfogóbb megértéshez jutott. Nem véletlenül: ő is azon keve- 
sek közé tartozott, akik képesek voltak a kisebbségi lét problémájának 
hiteles végiggondolására. 
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hogy radikálisan ellentmondani neki, megsemmisítő cáfolatot elle- 
nében felhozni igazából mégsem lehet. A kimondott igazság: terem- 
tő igazság. Teremtő erejének semmilyen bizonyító eljárással sem le- 
het ellenállni. Ezért tüzeli fel olyannyira a szenvedélyeket és dobja 
felszínre a kisebbségi értelmiségi tudatnak az önmagával szembeni 
összes mélyben szunnyadó és veszélyes elfogultságát. Nem egysze- 
rűen az a probléma, hogy most Makkai látszólag váratlanul mást 
mond, mint amit addig mondott, vagy amit már megszoktak tőle, 
hanem az, hogy az általa felvetett kisebbségi problémáról ettől a 
pillanattól másképp kell gondolkozni és beszélni, mint ahogy addig 
gondolkoztak és beszéltek róla. A hagyományba ágyazódó megszo- 
kás ásító nyugalmát lendíti ki a sarkaiból végzetesen és végletesen 
Makkai. Olyan erővel robban be a közéleti nyilvánosságba Makkai 
igazsága, hogy az általa felkavart nyugalom többé már nem állhat 
vissza az eredeti állapotába. A kisebbségi tudatot az önmagával va- 
ló szembesülésre kényszeríti rá, olyan önkinyilatkoztatások megté- 
telére, amelyekben a Makkaiéhoz hasonló kimondásos teremtő 
igazságok formájában lepleződik le elkerülhetetlenül a rá jellemző 
romantikus, heroizáló szemléletmód, az összes mítoszképző mecha- 
nizmusokkal egyetemben. Ettől arrafelé már nem kerülhet sor a ki- 
sebbségi értelmiségi tudat eredeti reflektálatlan formájának vissza- 
állítását célzó kísérletre anélkül, hogy ne vetülne rá a rossz lelkiis- 
meret nyomasztó árnyéka. 
 
 

4.2. A szöveg értelemszintjei 
 
Makkai írásának igazságtartalma több értelmezési szinten köze- 

líthető meg, az írás által megkívánt és a benne felmerülő probléma 
által hordozott értelmezési szempontoknak megfelelően. Ezek kö- 
zül a legfontosabbakként kiemelhetők a filozófiai, politikai, morális 
és egzisztenciális értelem, illetve értelmezési szintek. 

a) Az írás elvi szinten, „légüres térben” mozgó általános érvé- 
nyűnek szánt kijelentései, illetve az általános humánum nézőpontja, 
amelynek horizontjában Makkai a végkövetkeztetését levonja, első- 
sorban filozófiai megközelítést és értelmezést igényelnek, az egész 
problémafelvetés filozófiai kontextusba helyezését; 
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b) Az írásnak elsősorban a politikai tényezők, a politikai szituá- 
ció és döntéshozatal ellen irányuló kritikai éle, valamint általános 
érvényűnek szánt végkövetkeztetésének sajátos politikai konzek- 
venciái szükségessé teszik Makkai mondanivalójának a konkrét tör- 
ténelmi-politikai kontextusban való megvilágítását is, még akkor is, 
ha saját bevallása szerint a politikai megoldás keresésétől tartotta a 
legtávolabb magát; 

c) Az írás értelemtartalmának mind a filozófiai, mind a politikai 
összetevői a morális vonatkozások dimenzióiban teljesednek ki, az 
általános humánum horizontjában, ami elkerülhetetlenné teszi a fel- 
vetett probléma morális kontextusának, erkölcsi vetületeinek a vizs- 
gálatát; 

d) Végül nem kerülhető meg az elvi megközelítés egyetemesség- 
horizontjában nem kellőképpen explicitált, de közvetett, rejtett vagy 
elejtett utalások formájában mindvégig jelen levő, a közvetlen ta- 
pasztalati élmények formájában a többi értelmi szintbe is szervesen 
beleszövődő és folytonosan belejátszó egzisztenciális értelmezés 
sem, amely a más értelmezőktől/értelmezésektől függetlenül is 
Makkai egyéni, személyes életútjának a kontextusába állítja monda- 
nivalójának értelmét. 

Ezek az értelemszintek, Makkai írásának műfaji sajátosságainál 
fogva, de a problémafeltevés módjánál fogva is, átjátszanak egy- 
másba és kölcsönösen rávilágítanak egymásra. Ezért az értelmezési 
kísérletekben nehéz lenne egyértelműen elhatárolni a különböző ér- 
telemszinteket egymástól. Annál is inkább, mivel nem különböző 
igazságok feltárulkozásáról és megmutatkozásáról van szó, hanem 
egyazon átfogó igazságról, amely a különböző megközelítési pers- 
pektívákban és a partikuláris tapasztalatokra való vonatkoztatottsá- 
gaiban más-más arcát mutatja felénk, de egyikkel sem azonos a ma- 
ga egészében. Lényegéhez az is hozzátartozik, hogy ez történő igaz- 
ság, amely az értelmezések révén, az azokba bevont előzetes ta- 
pasztalatok és problémahorizontok összefüggéseiben is folytonosan 
formálódik, mivel maguk az értelmezések is szerves részét és alakí- 
tó erejét képezik ennek az igazságtörténésnek. 
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4.3. A szöveg címzettje(i) 
 
A továbbiakban nyilván az a kérdés is felmerül, hogy ki (kik) 

ennek az írásnak a címzettje(i)? 
Makkai maga is több helyütt megerősíti, hogy a Nem lehet mon- 

danivalójának félreértése abból adódik, hogy az írás végkövetkezte- 
tését az erdélyi magyar kisebbség képviselői magukra vonatkoztat- 
ták, holott nem a kisebbségekről mondott ítéletet, hanem azoknak a 
hatalmaknak a lelkiismeretlenségéről, akik a kisebbségi kategóriát 
megteremtették és fenntartják. Az írás első számú címzettje tehát – 
mint ahogy ez közvetlenül magából a szövegből is kiderül – „Euró- 
pa lelkiismerete”, a „világ lelkiismerete”, amely kritikátlanul eltűri, 
elviseli az emberi méltósággal össze nem egyeztethető kisebbségi 
létállapot mesterséges fenntartását. 

Ugyanakkor azonban van Makkai írásának egy másik – egy rej- 
tett – címzettje is, s ez éppen az, akit maga Makkai ugyan nem nyil- 
vánít hivatalos címzettnek, de akihez közvetve ebben az írásában is 
szól, és végső fokon ugyanazt mondja most is neki, amit előző írá- 
saiban sokkal közvetlenebb megfogalmazásban már többször is el- 
mondott. Ez nem más, mint a kisebbségi értelmiségi tudat, amely 
az írás mondanivalójától találva érezve magát, vitatkozó buzgalmá- 
ban önkéntelenül is leleplezi a kritikai önreflexió hiánya folytán te- 
nyésző öncélúságát. A kisebbségi tudat belső erőtere, sajátos 
önreproduktív világa – Makkai számára is világosan belátható mó- 
don – egy olyan sajátos értelmező közegként működik – lásd az 
„erdélyi akusztika és sugártörés” másságát a magyarországival 
szemben –, amely az eredeti értelmet a maga befogadói igényei sze- 
rint hangolja át, mindig azt értve meg belőle, ami számára öniga- 
zolóig hat. Ebben az értelemben is, és Makkai mondanivalójának 
az értelmezési tehetetlenségből adódó félreértése révén is – ami vol- 
taképpen szintén nem más, mint egyik lehetséges, a belterjességben 
tenyésző kisebbségi előítéleteket játékba hozó értelmezés –, az öncé- 
lúságához ragaszkodó kisebbségi tudat maga termeli a paradoxont: 
amikor az önigazolás vádját szegezi szembe Makkaival, voltakép- 
pen saját önigazolásába bocsátkozik.6 

                     
6 Álljon itt két fontos, önmagáért beszélő M kkai-szövegrész, amelyek a 

fentieket egyértelműen megvilágítják: „Ezentúl, kedves Sándorom 
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4.4. A szöveg intertextuális kontextusa 
 
További kérdésként az is felmerül, hogy ez az írás hogyan il- 

leszkedik be, elsősorban tartalmilag-értelmileg, Makkai más írásai- 
nak kontextusába, hogyan alakul az az intertextuális erőtér, amely 
az objektívabb, célratörőbb, a dolog természetéhez pontosabban 
igazodó értelmezést elősegíti. 

Tartalmi-értelmi vonatkozásban Makkai életművén belül a Nem 
lehet három másik íráshoz kapcsolódik. Van egy fontos előzménye, 
Makkai Hősiesség c. cikke, amely 1935 januárjában jelent meg a Bu- 
dapesti Hírlapban. Továbbá, hátterében ott áll a készülő nagy nem- 
 

                                               
[Reményik Sándor – V. K.], arra szeretnék rámutatni, hogy állásponto- 
mat, sőt állításaimat is félreértetted. Ez a félreértés természetesen egé- 
szen más, mint egy rosszhiszemű emberé, mert te szeretettel igyekeztél 
belehelyezkedni az én állítólag »új« gondolatvilágomba is. De tény- 
belileg mégis félreértés. Úgy látszik – ami pedig nem volt tulajdonsá- 
gom –, nem tudtam magamat világosan és félreérthetetlenül kifejezni. 
Vagy az erdélyi akusztika és sugártörés tényleg más, mint az itteni [a 
magyarországi]. Mentségem, hogy amint te is rámutattál, cikkem nem 
nektek szólt, hanem helyettetek szólt a világ lelkiismerete felé.” (Makkai 
1989c. 146.) 
„Igen tanulságos volt az a vihar, amelyet 1937 tavaszán a Láthatárban 
megjelent Nem lehet c. cikkem idézett fel. Ebben elsősorban Erdéllyel 
kapcsolatban fejtem ki a kisebbségi kategória lehetetlenségét, az emberi 
méltósággal össze nem férő voltát s tarthatatlanságát. A szenvedélyeket 
tulajdonképpen egy félreértés kavarta fel. Azt a kitételemet, hogy a ki- 
sebbségi létforma elsősorban nem is politikai, hanem erkölcsi lehetetlen- 
ség, némely erdélyiek maguk ellen irányuló ítéletnek magyarázták, ho- 
lott természetesen azoknak a lelkiismeretlen hatalmaknak a megbélyeg- 
zésére vonatkozott, amelyek a kisebbségi szégyenkalodát kitalálták és 
megteremtették. De az ekörül megindult hírlapi és folyóirati vitában 
minden résztvevő érdekesen leleplezte magát. Kiderült, hogy a kisebb- 
ségi öncélúsághoz kétféle okból is ragaszkodnak az illetők. Vannak, akik 
a maguk életének a kis igazságát féltik a nagyobb igazság megjelenésé- 
től, és vannak, akik a magyar igazság megvalósulását azért nem akarják, 
mert a leleplezéstől és a megtorlástól rettegnek. A tények azonban ne- 
kem adtak igazat és a tények kényszere alatt a lelkek többsége is, igen 
rövid idő alatt.” (Makkai 1990. 126.) Itt nyilván figyelembe kell venni, 
hogy Makkai a Szolgálatom c. teológiai önéletrajzát 1944-ben írta, s a 
„tények”, amelyekre hivatkozik, az időközben bekövetkezett történelmi 
események. 
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zetpedagógiai munka, a Magyar nevelés, magyar műveltség. Vé- 
gül 1939-ben Makkaitól megjelent egy terjedelmesebb tanulmány 
Nemzet és kisebbség címmel, amelyben a Nem lehet tematikáját 
részletező alapossággal kifejti. Ez utóbbi munkát a korabeli értel- 
mezők nyilván nem ismerhették, a későbbiek – úgy tűnik – nem 
sok jelentőséget tulajdonítanak neki – érthetetlenül. E tanulmány 
megírásánál Makkai nyilván figyelembe vette a vitában megfogal- 
mazódott kifogásokat, fenntartásokat, álláspontján azonban lénye- 
gében nem változtatott. A kérdés részletesebb kifejtésén, filozófiai 
és tudományos megalapozásán túlmenően a tanulmány számos 
olyan többletinformációt is tartalmaz, amelyek fényében érthetőb- 
bé válik Makkainak a Nem lehetben érvényesített álláspontja.7 

Makkainak a Hősiesség c. írása azért fontos, mert ebben fejti ki 
részletesen már 1935-ben a kisebbségi magyarságnak a magyarság 
egészéhez való viszonyáról kialakuló felfogását. Az elmúlt tizenöt 
év tapasztalataiból levonva a tanulságot Makkai úgy látja, hogy a 
kisebbségi sorsban a magyarság életének a külső vetületeiben az 
„intézményszerűségtől az atomizálódás felé” halad, belső lelki, 
szellemi életében pedig egyre inkább magára hagyatottá válik. 
Ezért az erdélyi magyarság önmaga felé forduló törekvéseivel 
szemben már itt felhívja a figyelmet, hogy az erdélyi magyarság- 
nak rá kell ébrednie arra, hogy csak egyetlen magyarság és egyet- 
len magyar probléma van, s ezen belül kell megtalálnia a maga ér- 
telmes és értékteremtő létformáját. Ebben rejlik az igazi kisebbségi 
magyar öntudat lehetősége.8 Makkai ebben az írásában is hangsú- 
lyozza, hogy a magyarság kérdését elsődlegesen nem politikai kér- 

                     
7 Ebben az írásomban, amely elsősorban a Nem lehet értelmezési lehetősé- 

geit, s ezeknek a vitában való megjelenítődését veszi számba, a Nemzet 
és kisebbségből inkább csak a szükséges információkra támaszkodom. 
Egy másik, önálló tanulmányban kerülhetne sor a két írás részletes tar- 
talmi összevetésére. 

8 „És így az erdélyi magyarság, külső frontján széttöredezve és atomizá- 
lódva, belső öntudatában és szellemi életében is egészen és végképpen 
magára maradt. Ez a helyzet e pillanatban végzetesnek látszik. De sze- 
rintem éppen ebben a tényben villan fel az erdélyi magyar, a kisebbsé- 
gi magyar igazi öntudatának lehetősége. Az erdélyi román tudja, hogy 
nincs két román probléma, hanem csak egy. Az erdélyi szász tudja, 
hogy a németség az egész világon egy és ugyanaz. Az erdélyi magyar- 
nak is, mint általában a kisebbségi magyarnak, végre teljes tudatosság- 
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désként, hanem „szellemi kérdésként” kezeli, s ilyen értelemben ke- 
res megoldásokat rá.9 

A Magyar nevelés, magyar műveltség című könyvének megírá- 
sát Makkainak az arra vonatkozó koncepciója motiválja, hogy a 
szellemi magyarság megteremtése elsősorban a nevelés és a kulturá- 
lis felemelkedés útján lehetséges. Itt arról tesz hitet, „hogy lehetséges- 
nek látja egy autonóm magyar szellemiség kialakítását, amelynek he- 
lye van az összeurópai magyar kultúrában”. (Fekete 1997. 48.) 

Ebből a munkából két fontos mozzanatot emelhetünk ki, ame- 
lyek a nem lehet-probléma feloldását sugallják. Az egyik Makkai a 
nemzet és kisebbség konfliktusos viszonyával kapcsolatos felfogá- 
sának világosabb megértéséhez nyújt támpontot. Itt tisztázódik az 
a tény, hogy Makkai, amikor a nemzetet állítja a középpontba 
mint az autentikus emberi közösség létformáját, a nemzet modern 
gondolatát tartja szem előtt, és nem a korabeli nacionalizmus el- 
torzult nemzeteszményét. Ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a naci- 
onalizmus abban a formájában, amelyben az ő korában fellép, ki- 
sebbségellenes. Végső fokon e nacionalista túlburjánzás mestersé- 
ges termékének tekinthető az a kisebbségi kategória, amely bizo- 
 

                     
gal kell ráébrednie, hogy magyar probléma is csak egyetlenegy van. 
Nincs négy vagy öt magyarság a földön, hanem csak egy. [...] A ki- 
sebbségi magyarság, amíg bírja, intézményesen, s ha már nem bírja, 
atomjaiban, utolsó kis ízecskéjéig az egész magyar szellem részese, és 
ebben a mivoltában kell részt vennie azoknak az államoknak az életé- 
ben, ahol él. Öncélja csak abban a szűkebb értelemben van, hogy ön- 
fenntartása egyúttal feladata is; de életének értelme, tartalma, maga- 
sabb mértéke csakis abban van, hogy egész mivoltával túlmutat önma- 
gán és az egyetlen magyar szellemiséget reprezentálja bárhol a vilá- 
gon.” (Makkai 1989b. 26.) 

9 „Nem vagyok politikus – vallja magáról Makkai –, és hála Istennek, nem 
vagyok felelőtlen légvárépítő sem. Különben is az a véleményem, hogy 
a politikai megoldások önmagukban véve még nem tesznek egy nemze- 
tet életképessé, ha az önmagában nem bírja az élet erőit és feltételeit. A 
magyarság kérdése az én szememben szellemi kérdés, mely minden 
adott helyzetben és azon felül létezik és megvalósítandó.” (Makkai 
1989b. 26.) 
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nyos nemzetrészeket emberileg méltatlan léthelyzetbe sodor.10 A 
másik lényeges mozzanat ebben a műben, amely a feloldás irányá- 
ba mutat, egy lehetséges „magyar szellemi egység” gondolatának 
a felvázolása, amely felette áll a politikai értelemben vett nemzeti 
egységnek, s amelyben a nemzet és a kisebbség közötti ellentét va- 
lóságosan is feloldhatónak tűnik.11 Makkai végül is ebben látja a 
magyarság mint nemzeti közösség autentikus emberi közösség- 
ként való kiteljesedésének Európa számára is példaadó esélyét. 

A későbbi Nemzet és kisebbség c. műből szintén két fontos in- 
formációt emelhetünk ki, amelyek megkönnyítik a nem lehet- 
probléma értelmezését. Makkai itt először is hangsúlyozza, hogy a 
kisebbségi kategóriával kapcsolatban a két évvel előbb megfogal- 
mazott álláspontját továbbra is fenntartja, sőt ismételten és erőtel- 
jesen hangsúlyozza. Tehát a vitában felmerült ellenvetéseket nem 
tekinti olyan cáfolatoknak, amelyek a nézetei felülvizsgálatára kel- 
lett volna késztessék. Továbbá Makkai itt reflektál is azokra a kifo- 
gásokra a gondolatmenetével szemben, amelyek a Nem lehet- 
vitában megfogalmazódtak. Két alapvető kifogást emel ki: mindig 
voltak, vannak és lesznek kisebbségek; a „nem lehet” kimondása 
magukra a kisebbségekre nézve nemcsak elcsüggesztő, de elfogad- 
hatatlan is, mivel nekik „lehet, mert kell”. Szerinte ezek fogalmi 
félreértéseken alapulnak, s egyáltalán nem érintik a probléma lé- 
nyegét. A fogalmi félreértés abban áll, hogy az értelmezők össze- 
tévesztettek két olyan valamit, amelyek semmiképpen sem azo- 
nosak: a mesterségesen előállított „kisebbségi kategóriát” össze- 
tévesztették a „kisebbségi sorssal”, amelyet a leszakított nemzet- 
részek tényleg hordoznak. (Vö. Makkai 1939. 1.) Egy másik fontos 
információ, amely ebből a munkából nyerhető, Makkai gondolat- 

                     
10 „Elismerem – írja Makkai –, hogy a nacionalizmus mai formája kisebb- 

ségellenes. De hangoztatom, hogy a nemzeti szellem modern gondolata 
nem szükségképpen az. Éppen ennek az új nacionalizmusnak hevessé- 
gét kell valahogyan lefékezni, hogy a kisebbség emberi életet élhessen.” 
(Makkai é. n. 157.) 

11 „Lehetséges egy olyan magyar szellemi egység, melyhez a széttagolt 
nemzet egyes részei mind sajátos színeket és értékeket adnak, s ez vég- 
eredményben termékeny és tisztelt valóság lehet egész Európa számára, 
a béke és együttműködés tényezője a nemzetek között. De minden külső 
egység dacára is meg volna pecsételve a magyarság sorsa, ha ez a belső 
egysége létre nem jönne s mind hatékonyabbá nem teljesednék.” 
(Makkai é. n. 10‒11.) 
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menetének filozófiai megalapozásával kapcsolatos. Itt konkrét 
bibliográfiai hivatkozásokkal is alátámasztja a nemzettel mint 
egzisztenciális közösséggel kapcsolatos elgondolását. Az egzisz- 
tenciafilozófia művelőire, elsősorban Heidegger és Jaspers mun- 
káira hivatkozik. (Vö. Makkai 1939. 4.) Ennek alapján világosan 
kirajzolódik Makkai filozófiai elgondolásainak két alapvető forrá- 
sa: egyrészt a kanti erkölcsfilozófiai hagyományokat átörökítő neo- 
kantiánus kultúr- és értékfilozófia, másrészt az ontológiai fordula- 
tot megvalósító heideggeri-jaspersi egzisztenciafilozófia. Ezeknek a 
filozófiai koncepcióknak a közvetítésében nagy szerepet játszottak 
és Makkaira is közvetlen hatást gyakoroltak elsősorban tanára 
Böhm Károly, majd kortársai, Bartók György és Tavaszy Sándor. 

 
 

4.5. A szerző által kínált értelmezési szempontok 
 
Végül az a kérdés is feltevődik, hogy a fentebb vázolt kontex- 

tuális-intertextuális szempontokon túlmenően Makkai maga kínál-e 
valamilyen konkrét értelmezési kulcsot a nem lehet-probléma 
megértéséhez és a félreértések elkerüléséhez. A válasz pozitív: 
Makkai expilicite is megfogalmazza az általa helyesnek tartott ér- 
telmezés módját egyik levelében, amelyet Reményik Sándorhoz 
írt. Makkai ebben a levelében a Nem lehet szövegében megjelöli a 
kisebbségi sorssal foglalkozó legfontosabb részt, kiemeli belőle az 
értelmezését vezérlő kulcsszavakat, majd rámutat arra, hogy gon- 
dolatmenetéből két következtetés adódik, amelyek közül a Nem 
lehetben ténylegesen csak az egyik fogalmazódik meg, a másik a 
cikkben nincs kimondva, mert nem annak a hangsúlyozása volt a 
cél. A kimondott következtetés Európa lelkiismeretét illeti, és arra 
mutat rá, hogy az adott (politikai) formák és irányzatok között a 
kisebbségi kérdésnek nem lehetséges emberhez méltó „végleges és 
kibékítő” megoldása.12 A másik, a ki nem mondott, de a sorok kö- 
 

                     
12 „Cikkem csak az egyikre mutatott rá – írja Reményiknek 1937. febr. 17-i 

levelében Makkai –, mert az volt a célja, és a következtetés nem a ki- 
sebbségeket, hanem Európa lelkiismeretét illeti.” (Makkai 1989c. 147.) 
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zött meghúzódó következtetés éppen arra vonatkozik, hogy a ki- 
sebbségeknek mindent meg kell tenniük az önfenntartás, a meg- 
maradás érdekében mindaddig, míg a kisebbségi probléma vala- 
milyen ésszerű megoldáshoz jut.13 

                     
13 „A másik következtetés ebben a cikkben nincs kimondva, mert nem az 

volt a cél. Itt »a végleges és kibékítő«“ megoldásnak az »adott« formák 
és irányzatok közt való lehetetlenségét kellett felmutatni. De ez termé- 
szetesen és implicite magába foglalja azt, hogy maguknak a kisebbsé- 
geknek időileg, a nem tőlük függő, de éppen azért a rajtuk kívül állók 
felé feltétlenül hangoztatandó »így vagy úgy«-ig nemcsak érdemes, ha- 
nem kell is, és mert kell, tehát lehet is mindent megtenniük arra nézve, 
hogy »ahogy lehet«, megtartsák magukat a jövendőnek.” (Makkai 1989c. 
147.) 
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5. AZ ÉRTELMEZÉSEK 
KONFLIKTUSA 

 
 

5.1. A vita általános jellemzői 
 
Makkai szövege az erdélyi magyar közéletben élénk vitát váltott 

ki, amely kisebbségi létparadoxon-vitaként került be a későbbi köz- 
tudatba. 

A két világháború közötti időszakban a kisebbségi közélet sok- 
szor volt vitáktól hangos. A húszas évek végének és harmincas 
évek elejének értelmiségi nemzedékváltásaihoz kapcsolódó irodal- 
mi és társadalmi konfrontációktól, a Vallani és vállalni vita széles 
hullámverésétől a Vásárhelyi Találkozóig eltelt majdnem évtizednyi 
időszak nyugodtabbnak tűnik. A korszak alaposabb, körültekintőbb 
vizsgálata fényében ez a viszonylagos közéleti nyugalom azonban 
látszólagosnak bizonyul. Látszata inkább annak köszönhető, hogy 
azok az erőteljes szellemi mozgások, amelyek ebben az időszakban 
zajlottak, jószerint még feltáratlanok.1 Holott ebben az időszakban 
olyan szellemi, morális és egzisztenciális jellegű konfrontációkra ke- 
rült sor, amelyek a későbbiekben mégha tározóaknak bizonyultak az 
értelmiségi tudat és kisebbségi közgondolkodás tartalmainak, szte- 
reotípiáinak, intellektuális és morális beidegződéseinek, illúzióinak 
és önkritikai reflexióinak a kialakítása tekintetében. A kisebbségi 
élet későbbi kritikus időszakaiban, fordulópontjain a kisebbségi ér- 
telmiségi tudat számos esetben ezekhez az állásfoglalásokhoz, be- 
idegződésekhez, illúziókhoz, reflexekhez nyúlt vissza, bennük kere- 
sett támpontokat az önigazoláshoz és az értékteremtő folytonosság 
 

                     
1 Cseke Péter, e korszak szakavatott kutatója jelzi, hogy a Vallani és vállal- 

ni vita meg a Vásárhelyi Találkozó közötti időszak szellemi mozgástere 
jószerint feltáratlan. „Holott ebben az intervallumban – a kiküzdött esz- 
mei magaslatok, illetve ideológiai nyugvópontok által határolt helyzet- 
ben – exponálódnak az ellentmondások a legélesebben; korszakváltásra 
jellemző tüneteket figyelhetünk meg benne: olyan jelenségeket, amelyek 
– történelmi lépték szerint – hihetetlenül rövid idő alatt önmaguk ellen- 
tétébe csapnak át.” (Cseke 1989. 5.) 
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bizonyosságához vagy éppenséggel önkritikai indíttatásaihoz az el- 
vi és fogalmi tisztázódás, az egzisztenciális és morális megújulás re- 
ményében. Ennek az időszaknak a terméke, a meghatározó szellemi 
teljesítménye a Nem lehet-vita, amelynek intellektuális és morális 
kisugárzása máig menően kihat az erdélyi magyar kisebbségi kultú- 
ra és közélet folyamataira.2 

A Nem lehet-vita tartalmával, menetével, kihatásaival kapcsolat- 
ban jelenleg ugyanaz a helyzet, mint a korszak számos más jelensé- 
gével: ez idáig még senki sem dolgozta fel tudományos módszeres- 
séggel e vita előzményeit, lefolyását és tanulságait. (Vö. Cseke 1989. 
6.) Ez nem jelenti azt, hogy ne tudnának nagyon sokan róla és ne 
viszonyulnának, akár ma is, értelmileg, érzelmileg vagy éppen eg- 
zisztenciálisan a vitában körvonalazódott álláspontok valamelyi- 
kéhez. Tudati és morális kihatásai sokkal élénkebben jelen vannak a 
mindennapi élet gesztusaiban, mint a magas kultúra szintjén törté- 
nő utalásokban. Azok a magatartásformák, előítéletek, szellemi és 
erkölcsi sztereotípiák, amelyek a vita menetében, az értelmezési erő- 
feszítések folyamatában a fogalmi vagy metaforikus megjelenítések 
szintjén többé-kevésbé tisztázódtak, kisebbségi életvitelünk szerves 
velejáróit képezik, beleszövődnek a mindennapjainkba, és közvetle- 
nül kihatnak sorsunk alakulására. A paradoxon nyugtalanító élete 
és tudata akaratlanul is bennünk munkál. Talán ezért nem is kutat- 
hatók igazán a tudományos objektivitás distanciáló igényével a lét- 
paradoxon-vita jelenségei. Sokkal kézenfekvőbbnek, egzisztenciális 
igényeinkkel összeillőbbnek kínálkozik a vita problémakörének ér- 
telmező vizsgálata. Ez úton ugyanis lehetővé válik a saját egziszten- 
ciális és morális tapasztalataink, a saját előítéleteink játékba hozása 
is, a résztvevő bekapcsolódásunk egy olyan értelmezési erőfeszítés- 
be, amely végső fokon önmagunkhoz visz közelebb azon az úton, 
amelynek horizontjában ittlétünk értelme számunkra hol fénylőb- 
ben, hol halványabban feldereng. 

Továbbá, a Nem lehet-vita mozzanatai azért sem kutathatók csu- 
pán a szaktudományosság igényével, mert a vitát éltető értelmezé- 
si-megértési törekvések egzisztenciális beágyazottsága mindig is ér- 
 

                     
2 „Trianon óta aligha volt színvonalasabb vitánk a kisebbségi létről – írja 

Cs. Gyímesi Éva –, mint az, amelyik az Erdélyből kivándorolt reformá- 
tus püspök, Makkai Sándor Nem lehet című írása körül zajlott.” (Cs. 
Gyímesi 1998. 91.) 
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vényesült. Voltaképpen a vita történetét, lefolyási rendjét, kiújulási 
folyamatait, szereplőinek kilétét mindvégig a vita értelemtörténési 
folyamatában való részesülő részvétel határozta meg. Makkai Nem 
lehet című írásának közzététele nem annyira azért robbantotta ki a 
vitát, mert a kérdésfeltevés elvi-szellemi magaslatai, spekulatív ho- 
rizontja, filozofikus távlatai megmozgatták a potenciális résztvevők 
intellektuális képzelőerejét. Ha csak ennyi történt volna, akkor na- 
gyon kevesek ezotérikus hangvételű, elitista levegőjű vitájára került 
volna sor. Ami valójában történt, az ennél sokkal több, mélyebben 
és lényegibben ható volt, mivel sokkal emberközelibb dimenziók- 
ban bontakozott ki. Mindazok, akik jónak látták bekapcsolódni a vi- 
tába, azért érezték szükségét ennek, mert intellektuálisan, morálisan, 
vagy éppen egzisztenciálisan érintve érezték magukat a Makkai ál- 
tal kimondott igazság által. Ténylegesen ebben a válaszban mutat- 
kozott meg a leginkább az, hogy a Makkai által kimondott igazság 
mennyire hívó, érintő, ható és teremtő igazság, amelynek az életbe 
és lényegbevágó szava elől nem lehet közömbösen kitérni. Ez az 
érintettség szólal meg már azokban a vélekedésekben, állásfoglalá- 
sokban is, amelyek Makkai püspökségről való lemondása és Magya- 
rországra való áttelepülése kapcsán a levelezésekben és a sajtó nyil- 
vánosságában megfogalmazódnak, s amely révén már Makkai élet- 
történetének ezek a sorseseményei is vita tárgyává válnak. Úgyszin- 
tén ennek az érintettségnek köszönhetően bukkan fel a későbbiekben 
a vita problematikája az egyéni és kollektív értelmiségi reflexiók- 
ban, többnyire azokban a kritikus élethelyzetekben, válságos idő- 
szakokban vagy éppenséggel szemléletváltási fordulópontokon, 
amikor a létproblémákkal való értelmi és morális szembesülés, az 
egyéni, közösségi vagy értelmiségi önmeghatározás követelménye 
közvetlenül aktuálissá vált. 
 
 

5.2. A vita szakaszai 
 
Ennek az érintettségtörténetnek és a hozzá kapcsolódó értelem- 

történésnek a természetes tagolódásaként határolhatók körül a vitá- 
nak azok a fontosabb mozzanatai, szakaszai, amelyek mentén belát- 
hatóvá válik a lefolyása. 
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A Makkai korában kibontakozó vita voltaképpen két szakaszra 
tagolódik: Makkai lemondása és áttelepülése tényének és körülmé- 
nyeinek a megvitatására, valamint a Nem lehet megjelenése után 
kirobbanó tulajdonképpeni létparadoxon-vitára.3 A Makkai korabeli 
vita e két hullámának elkülönítése azért is fontos, mert az első értel- 
mezési horizontja rávetül a másodikra. Ily módon szinte magától 
értetődőként kapcsolódik össze a két probléma, s az elsővel kapcso- 
latos értelmezések irányadókká, meghatárzókká válnak a tulajdon- 
képpeni nem lehet-probléma értelmezései tekintetében is.4 

Az elkövetkező évtizedekben – Cseke Péter kifejezésével – főleg 
„érintőleges megközelítésekkel”, illetve „globális értékelésekkel” ta- 
lálkozunk, elsősorban azoknak az értelmiségieknek az írásaiban, 
akik saját írástudói önértékelésük, vagy az erdélyi magyar kisebbsé- 
gi kultúrában bekövetkező axiológiai fordulatok, szemléletváltások, 
nemzedéki átrendeződések kapcsán szükségét látják annak, hogy 
visszanyúljanak az egykori Nem lehet-vita eseményeihez, állásfog- 
lalásaihoz, felidézzék – olykor az aktualizálás nyilvánvaló szándé- 
kával – annak tanulságait.5 

A tényleges vita, az újabb véleménynyilvánítások, állásfoglalá- 
sok, reflexiók és önreflexiók szintjén ötven év múlva, a nyolcvanas 
 

                     
3 Ezt a vita későbbi kutatói, értékelői már észreveszik. Gáll Ernő is szüksé- 

gét látja a vita két hulláma – a Nem lehet megjelenése előtti és utáni vé- 
leménydömping – elkülönítésének az értékelésekben. „A Nem lehet ép- 
pen szélsőséges, szinte minden fellebbezést kizáró verdiktumával keltette 
a már jelzett vihart. Ez, mondhatni, második hulláma volt a Makkai le- 
mondását és Magyarországra távozását követő véleménydömpingnek, a 
sok megérteni igyekvő, értetlenkedő, de főként elmarasztaló nyilatkozat- 
nak.” (Gáll 1999. 177.) 

4 Ennek a vitának a mindkét szakaszára kiterjedő megközelítőleg teljes 
anyagát Cseke Péter gyűjtötte össze a nyolcvanas években. Az anyag 
Nem lehet. A kisebbségi sors vitája címmel jelent meg 1989-ben a Hétto- 
rony Könyvkiadónál, Cseke Péter és Molnár Gusztáv válogatásában, 
Cseke Péter előszavával, valamint Molnár Gusztáv utószavával és jegy- 
zeteivel. 

5 Ilyen visszatekintő és aktualizáló utalásokat, értékeléseket, megközelíté- 
seket találunk László Dezső, Mikó Imre, Balogh Edgár, Gáll Ernő szá- 
mos írásában, visszaemlékezésében. Közülük kiemelkedik Gáll Ernő tel- 
jesítménye, aki a könyveiben rendszeresen visszatér a vita átfogó ismer- 
tetésére és értékelésére, s annak alapgondolatait, tanulságait igyekszik 
beépíteni saját kisebbségfilozófiai elgondolásaiba. 
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évek végén parázslik fel újra,6 amikor a Limes Kör elnevezésű ille- 
gális értelmiségi műhely tagjai és a Kiáltó Szó című szamizdat kiad- 
vány szerkesztői, munkatársai a létparadoxon-vita tartalmában ta- 
láltak rá arra a szellemi és erkölcsi hagyományra, amellyel dialogi- 
záló, értelmező kapcsolatukat újrateremtve, az adott körülmények 
között végiggondolhatták és kifejthették a helytállás-kivándorlás, a 
kisebbségi szerepkör, az egyéni érvényesülés dilemmájával kapcso- 
latos álláspontjukat. 

E vita anyagának megjelentetése kapcsán,7 néhány év múlva a 
résztvevőknek lehetőségük nyílt az időközben megváltozott létkö- 
                     
6 „Fél évszázad múltán – írja Gáll Ernő – a kötelességként tételezett ki- 

sebbségi lét lehetősége ismét kérdésessé vált. A Nem lehet kapcsán nagy 
hullámokat vert vita újból napirendre került. 1987-ben, teljesen megvál- 
tozott körülmények között, az egyneműsítő román totalitárius uralom 
fokozódó nyomása alatt számos fiatal és idősebb romániai magyar értel- 
miségi úgy érezte, hogy a kilátástalannak mutatkozó helyzetben vissza 
kell fordulniuk az ötven év előtti polémiához. Égető kérdéseikre vála- 
szokat kerestek, s úgy vélték, hogy az egész komplexumot újra kell gon- 
dolniuk. A »Makkai-dosszié« sok újabb tanúvallomással, számos állás- 
foglalással gyarapodott.” [...] „...noha ezek a vallomások »cselekvéskép- 
telen időben« fogalmazódtak meg, az álláspontok artikulálása jövőt ala- 
kító felkészülésnek bizonyult.” (Gáll 1999. 182.) 

7 Ennek a vitának az anyagát – a nyolcvanas évek végén keletkezett szö- 
vegeket és a szerzőknek a szövegeikkel kapcsolatban a kilencvenes évek 
közepén megfogalmazott reflexióit – Lehet-Nem lehet? Kisebbségi létér- 
telmezések (1937‒1987) címmel szintén Cseke Péter rendezte sajtó alá és 
jelentette meg a Mentor Kiadónál 1995-ben. A két kötet anyaga és a vita 
két szakasza egymáshoz való viszonya jellemzésére hadd álljanak itt 
Gáll Ernő sorai: „A közelmúltban került forgalomba az a kötet, amely 
Makkai Sándor volt református püspök oly sokat és oly szenvedélyesen 
vitatott írását, illetve az Erdélyből való távozására (1937) fél évszázad 
után reflektáló megnyilatkozásokat fogja egybe. Ez a kötet szervesen ki- 
egészíti az egykori polémiát, pontosabban a botrányt felidéző előbbi 
gyűjteményt, s a mai olvasó, ha nyomon követi a válogatásokban talál- 
ható dokumentumokat, valóban a két alcím jelezte létértelmezések, a ki- 
sebbségi sors körüli nézeteltérések sűrűjében találja magát. A napvilágot 
látott dokumentumok és állásfoglalások azonban nem csupán ötven évet 
fognak át, hanem szinte napjainkig elvezetik azokat, akik ebbe az izgal- 
mas szellemi-erkölcsi kalandba bocsátkoznak.” (Gáll 1999. 171.) „Mind- 
két kötet anyagának összegyűjtése, de személy szerint maguk a kutatók 
és a kései megnyilatkozók veszélyben voltak. Dacolniuk kellett a házku- 
tatásokkal, a szekuritáté gyakorolta megfélemlítésekkel. Éppen ezért ‒ 
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rülmények  között és a megszerzett új tapasztalatok birtokában 
szembesülni a korábban megfogalmazott álláspontjukkal és reflek- 
tálni annak érvényességére. Így a vita hatástörténete újabb értékes 
reflexiókkal gazdagodott, a vita maga hallgatólagosan kilépett az 
eredeti medréből, így a partnereknek immár nemcsak egymással, 
hanem önmagukkal folytatott dialógusának is nyílt színi megjelení- 
tőjévé vált. 
 
 

5.3. A vita tétje 
 
A vita tartalma kapcsán nyilván felmerül a kérdés: mi képezi 

benne azt az éltető, összetartó elemet, amelyhez a résztvevők a vita 
újabb és újabb szakaszaiban minduntalan visszatérnek, s amit újult 
erővel ismételten megvitatnak. Mi a fenntartója és mozgatója annak 
az érintettségérzésnek, amely minden ilyen helyzetben a bekapcso- 
lódásra ösztönzi a résztvevőket? Az, ami ilyen erőteljes intellektuá- 
lis és érzelmi motivációként hat, nem lehet közönséges, hétköznapi 
probléma. Ez magának a paradoxonnak a problémája. 

Már Makkai lemondása és áttelepülése sem szokványos egyéni 
életeseményként kavarja fel az indulatokat. Hogyha az a Makkai 
Sándor püspök, aki addigi élete egészével, teljes értelmével mind 
elméleti szinten, mind a gyakorlati cselekvés szintjén a kisebbségi 
lét vállalására és minőségi kiteljesítésére buzdított, most lemond és 
áttelepül, ebben ennek a teljes értelemnek a teljes értelmetlensége, 
vagyis magának a kisebbségi létnek a képtelensége és lehetetlensé- 
ge mutatkozik meg. Makkai kortársai számára a „nem lehet” már 
saját sorseseményeiben feltárult, még mielőtt azt a cikkében ki- 
mondta volna. A vita tétje tehát nem a kisebbségi élet egyik vagy 
másik mozzanata vagy módozata, hanem maga a kisebbségi lét, a 
 

                     
 túlzás nélkül – állíthatjuk, hogy a két mű megjelenését nemcsak egy 
kor- és mentalitástörténeti búvárkodás sikereként, hanem az erkölcsi 
helytállás és bátorság megnyilvánulásaként is elkönyvelhetjük. Míg az 
előbbit illetően az »erdélyi gondolat« viszontagságaiba nyerünk bepil- 
lantást, az utóbbi tekintetében következetes konfessziókkal és pálfordu- 
lásokkal, de főként sok dilemmával találkozunk, s egymástól merőben 
eltérő léthelyzetekkel, különböző nemzedékek tudatállapotával, válasza- 
ival szembesülünk.” (Gáll 1999. 171‒172.) 
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kisebbségi létezés lényegi lehetősége. Más szóval: nem a „hogyan 
lehet?” kérdése, hanem a „lehet-nem lehet” dilemmája. 

Makkai a Nem lehetben a kisebbségi kategória tarthatatlanságát, 
az általa behatárolt és meghatározott kisebbségi lét elvi és gyakorla- 
ti lehetetlenségét mondta ki általános szinten, az egyetemes humá- 
num vonatkozásában. Nem vitát akart provokálni, hanem egy vilá- 
gos értelmi belátást, egy evidens igazságot akart kimondani. De 
amit kimondott, az már a kimondás pillanatában sem állt meg a tisz- 
ta kimondásnál. Mert amit kimondott, azt paradoxonként mondta 
ki. A paradoxon, miközben magába zárul, megérinti azokat, akik 
szembesülnek vele. A paradoxonként kimondott igazság egyszerre 
válasz volt a kérdésre és maga volt a kérdés. A kérdés, amely már a 
megmutatkozás dilemmájából megszületett, s amely most a kimon- 
dásban a nyilvánosság előtt is létjogosultságot nyert. 

Azok, akiket az így felmerülő kérdés megérintett, a maguk érin- 
tettsége felől kérdezték a kérdést. Tehát a kérdéssel nem a benne 
rejlő problémára kérdeztek rá, arra, amit a kérdés hordozott – va- 
gyis a kisebbségi kategóriába záruló lét paradoxális természetére –, 
hanem arra, ami bennük és számukra hordozta a kérdést: a megélt 
kisebbségi lét lehetőségére. Más szóval: a kisebbségi lét problémáját 
nem az eredete és alapjai felől, hanem a megélt életben rejlő és ki- 
bontakoztatható lehetőségei felől kérdezték; nem filozófiailag, ha- 
nem egzisztenciálisan, morálisan és politikailag kérdezték. 

A vitában résztvevők számára tehát a Nem lehet-vita központi 
kérdésévé a kisebbségi lét lehetőségének a kérdése vált, s a vita fő 
tartalmát a kisebbségi létben való megmaradás, a kisebbségi lét- 
helyzet vállalása vagy elutasítása melletti érvelés alkotja. A „lehet- 
nem lehet?” kérdéséről a vita súlypontja fokozatosan áttolódik a 
„hogyan lehet?” kérdésére.8 Ennélfogva Makkai problémafelvetésé- 
nek az értelmező megértése egy alapvető „félreértéssel” veszi kez- 
detét, s mindvégig meg is marad ennél a félreértésnél. A vitát 
Makkai korában ez a félreértés szülte és tartotta fenn, s a későbbiek- 
ben is mindvégig ez élteti. A félreértés, amely mégsem akar félreér- 
tés lenni. 

 

                     
8 „A Nem lehetre adott első ösztönös válaszok, önvédelmi reflexek után 

egyre inkább a tudatos miként lehet kérdést feszegették a hozzászólók” 
‒ írja Cseke Péter. (Cseke 1989. 16.) 
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5.4. A félreértések elkerülhetetlensége 
 
A különböző konkrét helyzetekben kibontakozó és lezajló vita 

ennek az alapvető félreértésnek a konkrécióiként, leágazásaiként 
valósul meg. A résztvevők el-beszélnek Makkai tényleges problé- 
mafelvetése mellett.9 Makkai cselekedeteivel, illetve kijelentéseivel 
szemben megfogalmazott ellenvetéseik, kérdéseik, vádaskodásaik, 
állásfoglalásaik során nem annyira a Makkai által felvetett problé- 
mát problematizálják, mint inkább – a Makkai által felvetett problé- 
ma révén megkerülhetetlenné vált – saját kérdésükre keresik a vá- 
laszt, a saját álláspontjuk tisztázására törekednek. Ennek folyamán 
a vitát fenntartó paradoxon „látható” vetületeiből indulnak ki, 
azokból a valósnak vélt következetlenségekből, ellentmondásokból, 
inkoherenciákból, amelyek Makkai magatartásában, kijelentéseiben, 
állásfoglalásaiban, ezek egymáshoz való viszonyában számukra 
megmutatkoznak. Tényleges tartalma szerint a vita nem is annyira 
az elvi szinten felmerülő paradoxon-probléma körül folyik, mint a 
Makkai élettörténete, kijelentései és tettei által hordozott sokkal em- 
pirikusabban belátható paradoxon-probléma körül. A vitában részt- 
vevők számára Makkai maga az élő, megtestesült paradoxon. 

Végigkövetve a vita menetét, világosan kirajzolódik az értelme- 
zéseknek az a konfliktusa, amely e szellemi konfrontáció éltető ereje 
volt. Látszólag a Makkai álláspontját, következtetéseit kifogásoló, 
kritizáló vagy éppenséggel Makkai gesztusát megvádoló, elítélő ál- 
láspontokkal, érvekkel a Makkai elgondolását a megértetés szándé- 
kával magyarázó-értelmező és a Makkait ért vádakat elhárítani 
igyekvő hozzászólások szembesülnek. Egyes hozzászólásokban ép- 
penséggel együtt jelentkezik az elmarasztaló és a felmentő érvelés.10 

 

                     
9 Cs. Gyímesi Éva is észrevette, hogy a Nem lehet-vita különböző szaka- 

szaiban több nyelven folyik. Úgy tűnik, mintha ugyanarról lenne szó, de 
közben a résztvevők másról beszélnek. „Az ideológiai vita – mint min- 
den esetben – ezúttal is azt a benyomást kelti a szereplőkben és a tanúk- 
ban egyaránt, hogy két nyelven beszélünk.” (Cs. Gyímesi 1993. 194‒195.) 

10 A vita hangneméről írja Cseke Péter: „A vitafelek – ki-ki vérmérsékle- 
tének és felkészültségének megfelelően hol tárgyilagos, hol személyeske- 
dő hangnemben – igyekeznek kimutatni Makkai gondolatmenetének 
buktatóit, a fogalmi tisztázatlanságból ad dó önellentmondásait. S az 
így megtisztított nemzet-, illetve kisebbségfogalom fényében már magát 
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Valójában azonban mindezekben a korabeli feltételek között lehet- 
ségessé váló értelmezések fogalmazódnak meg és konfrontálódnak 
egymással. Ezek az értelmezések nem annyira a megértés lehetősé- 
geit, elérhető színvonalát, mint inkább a félreértés tipikus mozzana- 
tait hordozzák magukban.11 

A vita folyamán a félreértések két fajtája körvonalazódik: tartal- 
mi és formai jellegű féreértések. Az előbbiek alapján a vitázók tar- 
talmi inkoherenciát, belső ellentmondásosságot és meg nem felelést 
igyekeznek kimutatni Makkai nézeteiben, magatartásában, az elvei 
és cselekvései közötti viszonyban. Az utóbbiak abból indulnak ki, 
hogy logikai és elméletalkotási hibákat – többértelmű fogalomhasz- 
nálatot, következtetésbeli inkoherenciát – vélnek felfedezni Makkai 
elgondolásaiban. Az előbbiek Makkai személyiségének morális hiá- 
nyosságaira, a koncepciójában működő önigazolási mechanizmu- 
sokra, az utóbbiak gondolkodásának idealizmusára, a konkrét törté- 
nelmi tényekkel számot nem vető voltára próbálnak rámutatni. 

A tipikus félreértésekből is kitűnik a Makkai és a vitázók közötti 
szemléletmódbeli, nézőpontbeli különbség, a teoretikus és tapaszta- 
lati horizontjukban megmutatkozó alapvető eltérések. Korántsem 
elhanyagolható tény, hogy Makkai „kívülről” fogalmazza meg a 
nem lehet-problémában körvonalazott álláspontját – nemcsak föld- 
rajzi értelemben, Magyarországra kitelepültként, hanem teoretikus 
értelemben is kívül helyezkedve a kisebbségi lét horizontján –, míg 
a vitázók a maguk ellenvetéseit továbbra is a kisebbségi létben élők- 
ként és ennek a tapasztalati és teoretikus horizontjában fogalmaz- 
zák meg. Következésképpen a vita nem ugyanazon a tapasztalati 
alapon és teoretikus szinten folyik. A különbséget csak fokozzák az 
eltérő általánosítási szintek: míg Makkai megkísérli egy elvont és 
univerzális szintre emelni a kérdés felvezetését és kifejtését, a vitá- 
zók visszaszállítják ezt az egzisztenciális körülmények partikulari- 
tásának szintjére. A vitapartnerek tehát a kérdések tárgyalása során 

                     
a kisebbségi létparadoxont sem találják elvileg megoldhatatlannak.” 
(Cseke 1989. 13.) 

11 Ebben a tanulmányban nem lehet célom a vita egészének átfogó, részle- 
tes elemzése, de szükségesnek vélem az alapvető, előfordulási gyakori- 
ságuknál és általánosító erejüknél fogva jellegzetesnek, tipikusnak vél- 
hető ellenvetéseket, illetve a Makkai álláspontjának a védelmében velük 
szemben felhozott érveket összefoglalni. 
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nem állnak ugyanazon a közös alapon. Vitáról beszélünk, a nem 
lehet-probléma körüli egész szellemi-kulturális jelenségegyüttes vi- 
taként került be a köztudatba, és mégis kérdéses, hogy a látszato- 
kon túlmenően vajon igazi vita-e ez a vita. 
 
 

5.5. „Az őrhely elhagyásának” vádja 
 
A kisebbségi létparadoxon-vita első hulláma még a nem lehet- 

probléma tételes megfogalmazását megelőzően, Makkainak püs- 
pökségről való lemondása és Magyarországra történő kitelepülése 
kapcsán lezajlott. 

Makkai mindkét eseménnyel kapcsolatban a maga nézőpontjá- 
ból ott és akkor, amikor kell és amennyire szükséges, világosan ér- 
vel. 

A püspökségről való lemondás kapcsán a lelkiismereti érvet fo- 
galmazza meg fő érvként: betegségéből, kimerültségéből kifolyólag 
a püspöki székben többé nem tud megfelelni a lelkiismerete állítot- 
ta mértéknek.12 A lemondás ennélfogva nem választás kérdése, ha- 
nem a lelkiismeret morális követelményéből adódó elkerülhetetlen 
 

                     
12 Makkai a búcsúszózatában pontosan fogalmaz: „Ezért nem engedhetem 

meg magamnak semmiképpen azt, hogy mikor püspöki kötelességeim 
egész teljességének betöltésére a saját lelkiismeretem által megkívánt erő 
megfogyatkozott bennem, továbbra is igényeljem ebből a szent misszó- 
ból azt, ami annak dísze és kiváltsága.” (Makkai 1989d. 76.) Makkai 
Jancsó Bélához írt 1936. ápr. 13-i levelében szintén világosan megfogal- 
mazza ezt az érvet, azt is jelezve, hogy nem elhamarkodott, hanem ala- 
posan végiggondolt és hosszadalmasan érlelt döntésről van szó: „Ha én 
hosszú, magányos elmélkedéseim eredményeképpen mégis arra a meg- 
győződésre fogok jutni, hogy azt a munkát, melyet egy évtizeden át 
eredményesen és magamat emésztve végeztem, tovább azzal az erővel 
folytatni nem tudom, hogy sem idegrendszerrel, sem béketűréssel nem 
győzöm tovább, és akkor nem lehetek többé a saját lelkiismeretem sze- 
rinti mértékben javára, akkor lemondok ugyan, de nem azért, hogy a 
magam elégtelennek ítélt mértékével itt [Magyarországon] ugyanazt a 
méltóságot és szerepet keressem, hanem hogy átadjam a helyemet új 
erőknek.” (Makkai 1989c. 40.) 
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szükségszerűség.13 Mivel tudatában van annak, hogy az egyház és a 
politikai hatalom viszonyára közvetlenül kiható körülmények átala- 
kulása körülötte egyre nagyobb akadályt jelent a püspöki teendői 
elvégzésében, érvelését azzal egészíti ki, hogy belátása szerint időn- 
ként szükségessé válik az intézmény megújítása, azáltal is, hogy a 
meglévő vezetőket újak váltsák fel, akik a megváltozott körülmé- 
nyek között hatékonyabban tudják irányítani az egyházat.14 

A püspökségről való lemondás Makkai számára egyértelműen: 
lemondás. Azt minden vonatkozásban érthetővé teszi, hogy nem áll 
– nem állhat! – szándékában az erdélyi püspöki széknek egy ma- 
gyarországival való felcserélése, mert ez morálisan megengedhetet- 
len.15 

A püspökségről való lemondás ténye, éppen az érvek feltétlenül 
kényszerítő ereje folytán, még önmagában nem kavar vitát. De 
Makkai és Jancsó Béla levelezésében mégis a lemondás apropóján 
kezdődik el, annak a problémának a kapcsán, hogy Makkai a le- 
mondást követően hol és milyen állást vállalhat. Makkai arra az ál- 
láspontra helyezkedik, hogy annak, aki erdélyi célokat akar szolgál- 
ni, nem kell feltétlenül Erdélyben tartózkodnia és állást vállalnia, ez 
Magyarországról is lehetséges. Ennek alátámasztására egy újabb ér- 
 

                     
13 1936. máj. 18-án Makkai ezt írja Jancsó Bélának: „Én azt tartottam és tar- 

tom becsületes dolognak, hogy lemondtam, mert a lelkiismeretem által 
megállapított mérték szerint a munka egészét nem tudtam volna to- 
vábbvinni.” (Makkai 1989c. 57.) 

14 Makkainak a püspökségről való lemondását fiatalabb, de a körülménye- 
ket a maguk összetettségében ismerő és értő pályatársa, László Dezső az 
adott viszonyok között nemcsak morális, hanem történelmi szükségsze- 
rűségnek tekinti: „Az igazi nagy ember a maga korával együtt távozik. 
Nagy kegyelme az Istennek, hogy nem a halálba, hanem az új életformá- 
ba. Meg vagyok győződve, hogyha tovább folytatja püspöki működését, 
abból súlyos nehézségek és károk származtak volna mind az egyházra, 
mind ő reá nézve.” (László 1989. 103.) 

15 Jancsó Bélához írt 1936. ápr. 13-i levelében Makkai határozottan elutasítja 
a magyarországi püspökségre való pályázással kapcsolatos híresztelést, 
mint „rosszindulatú rágalmat”, hangsúlyozva, hogy ilyen cél számára, 
mint „gyakorlati lehetőség” fel sem merült. Ezt morális érvvel támasztja 
alá: „Azt tartom ui., hogy hasonló vagy azonos munkakört vállalni föl- 
tétlenül kedvezőbb anyagi és külső feltételekkel, kényelmesebb és csillo- 
góbb világbeli körülmények között: ez joggal elítélhető volna. Ez az őr- 
hely elhagyásának volna mondható.” (Makkai 1989c. 40.) 
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vet hoz fel, a szemléletváltás érvét. Jancsó Bélával közli, hogy a Ma- 
gunk revíziója megírása óta eltelt időszakban az erdélyi magyarság- 
gal kapcsolatos álláspontja megváltozott. Úgy véli, hogy az erdélyi 
egyház és magyarság számára nem az öncélúság, a különállás biz- 
tosítja a fennmaradás lehetőségét, hanem az egyetemes magyarság 
egységes nemzeti fejlődésébe való beilleszkedés. Az erdélyi ma- 
gyarsággal kapcsolatos célok sem más célok, mint általában a ma- 
gyarsággal kapcsolatos célok, ezért Magyarországról is éppúgy le- 
het szolgálni azokat, mint Erdélyből.16 

A szemléletváltással Makkai már az áttelepülés lehetősége mel- 
lett érvel. A Magyarországra való áttelepülést a püspökségről való 
lemondással összefüggésben és egy, a képességeinek megfelelő, de 
a püspökségnél alacsonyabb szintű állás elvállalását Makkai már 
valós alternatívának tartja a maga számára. Sőt, több minden is 
amellett szól, hogy az Erdélyben maradással szemben ez az egye- 
düli helyes alternatíva. Továbbá Makkai, addig, amíg a püspökség- 
ről való lemondást közügynek és közérdekű eseménynek tekintette, 
az áttelepülést már nem tekinti annak. Ez már olyan személyes lé- 
pés, amely egyedül őt magát és a családját érinti, s ezen túl senki- 
nek sem tartozik miatta számvetéssel és felelősséggel. Végül, az át- 
település a jelzett szemléletváltás horizontjában is reális értékű lehe- 
tőségnek tűnik. Makkaiban akkor merül fel az áttelepülés gondola- 
ta, amikor a szemléletváltása már megtörtént. Akkor, amikor már 
egységes magyar nemzetben gondolkozva a kisebbség sorsát is a 

                     
16 „Ami az elméleti lehetőséget illeti [mármint egy magyarországi püspöki 

állás felvállalásának elméleti lehetőségét] [...], ha egyáltalán lehetne ilyen 
dologról szó, én nem azért tartanám elítélendőnek az elfogadását, mert 
az Erdélynek elhagyását jelentené, kölsőleg. Te bizonyára igen jól tudod, 
hogy a Magunk revíziója óta eltelt esztendők alatt az én felfogásom 
mind határozottabban arra fordult, hogy az erdélyi magyarság vagy az 
erdélyi református egyház különcélúsága helyett éppen a magyar szel- 
lem, hit és munka egységét érvényesítsük, tehát egy itteni [magyarorszá- 
gi] református püspök munkája az én szememben nem más munka, 
mint az enyém Erdélyben.” [Ebből következően] „Én azt sem tartom, 
hogy aki testileg, helyileg nem Erdélyben van, az nem szolgálhat erdélyi 
célokat. Ebből a szempontból egyáltalán nem tartanám elítélendőnek 
egy lehetőség megragadását, ha egyáltalán volna olyan szándékom, 
hogy hasonló munkát végezzek itt. Azonban elítélendőnek tartanám egy 
más erkölcsi szempontból, és éppen ezért soha nem is tenném meg.” 
(Makkai 1989c. 39‒40.) 
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magyar nemzet irányából látta megoldhatónak, az áttelepülés lehe- 
tősége is a maga természetes módján adódott számára. 

Első látásra úgy tűnik, mintha a vita csupán a szemléleti különb- 
ségből fakadna. A vita későbbi értelmezői is többnyire arra céloz- 
nak, hogy a transzszilvanizmusnak hátat fordító Makkai kitelepülé- 
sével kapcsolatban az Erdélyben maradó kortársai a transzszilva- 
nizmus álláspontjáról fogalmazzák meg a maguk ellenvetéseit. Eb- 
ben a történetben azonban tartalmilag ennél többről és főként más- 
ról van szó. Egy olyan vonatkozásról, ami a maga komplexitásában 
Makkai számára sem látható be teljesen és világosan, csak bizonyos 
korlátok között. 

A kérdés úgy tehető fel, hogy meddig terjedhet a személyiség já- 
téktere a személyesség és a köz(össég) behatárolta mezőben? Nor- 
mális körülmények között egy olyan kiegyensúlyozott viszony az 
óhajtott az egyén számára, amely egyaránt lehetővé teszi a közös- 
ség szolgálatát, valamint a személyes és magánszféra zavartalan be- 
lakását. Makkai esetében viszont, úgy tűnik, más a helyzet. Talán ő 
maga sem vetett kellőképpen számot azzal, hogy az ő személyisége 
és erdélyi közösségi szerepvállalása messze túlnőtt ezen a lehetősé- 
gen. Túlnőtt oly mértékben, hogy itt már nem fokozati különbség- 
ről, hanem alapvető minőségi különbségről van szó: Makkai mint 
személyiség közösségi példává és szimbólummá vált, egy olyan ön- 
értékké, amely vonatkozásában a magánszféra és a személyesség je- 
lentőségét, a jelzett szemléletváltás pedig hitelét veszti. A szimbó- 
lum létmódjának alapvonása az, hogy a megjelenített azonos a meg- 
jelenítővel és annak valóságában válik maga is valósággá. Makkai a 
kisebbségi megmaradás és helytállás szimbólumaként azonos ma- 
gával a kisebbségi megmaradással és helytállással. Az érték, amit 
képvisel: pótolhatatlan.17 Nem cselekedhet ez ellen annak kockázata 
nélkül, hogy ne önmagát semmisítené meg. Ha pedig személyisége 
kiváltságos erejénél fogva mégis képes erre, akkor a szimbólumot 
éltető közösség számára a szimbólummal együtt a szimbólum által 
képviselt érték is megsemmisül. Makkai tehát nem fordíthat hátat a 
 

                     
17 „Mi, akiknek a szívünk most olyan nagyon fáj – írja Reményik Sándor 

Makkai távozása kapcsán ‒, jól tudjuk, hogy nem igaz a közkeletű mon- 
dás: senki sem pótolhatatlan. Igenis vannak pótolhatatlan, páratlan, 
örök-egyéni értékek, amilyeneket csak egyszer, jókedvében ajándékoz 
Isten.” (Reményik 1989a. 72.) 
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kisebbségi megmaradásnak és helytállásnak anélkül, hogy ebben a 
kisebbségben élő közösség ne a megmaradás és helytállás tényének 
és értelmének a megsemmisülését tapasztalná meg. Makkai tettével 
tehát maga a kisebbségi lét ténye és értelme forog kockán a benne 
élők számára. 

Csakis ebben a megközelítésben válik beláthatóvá, hogy azok a 
kortársak, akik hallgatólagosan képesek elfogadni Makkai lemondá- 
sát a püspökségről, miért nem tudják elfogadni az áttelepülés gesztu- 
sát. És radikálisan nem, még akkor sem, ha több olyan józan érv is 
mellette szólt, amely számukra is jól érthető volt.18 Mint ahogy eb- 
ben a perspektívában válik az is beláthatóvá, hogy egy Makkaihoz 
olyan közelálló személy, mint Jancsó Béla az áttelepülés gondolata 
ellenében miért fogalmazza meg „az őrhely elhagyásának vádját”, 
amivel szemben nincs mentség.19 E problémakör külön fejezete a 
kérdésnek az a morális és drámai vetülete, amely Makkai és Jancsó 
Béla levelezésében teljes árnyaltságában kibontakozik. 

Makkai korában és környezetében e problémakör minden moz- 
zanata természetesen nem volt ennyire világos és egyértelmű. A 

                     
18 Amit itt László Dezső ír, az többé-kevésbé a Makkai kitelepülése idősza- 

kában is látható és belátható volt: Makkai „más munkakörben ugyan, de 
tovább akarta szolgálni az egyházát. Ilyen munkakör Erdélyben nem kí- 
nálkozott a számára. Nemcsak a maga, hanem az egész erdélyi egyház 
belső nyugalma, egyensúlya és összhangja szempontjából sem lett volna 
helyes, ha ő Erdélyben marad. Az ő korszaka lejárt. Az új, feszültségek- 
kel teljes, kevesebb építésre alkalmas korban sok szerencsétlen és indo- 
kolatlan összehasonlításra adott volna alkalmat Erdélyben való maradá- 
sa. Ehhez a maga részéről óriási lemondásra, nagy kereszthordozásra 
lett volna szükség. Ő azonban alaptermészeténél fogva mindenre képes 
volt, csak az önmegalázásra nem. Én tizenhat év távlatából látva a kér- 
dést, nyugodt lelkiismerettel állítom, hogy Erdélyből való távozása a mi 
egyházunk, az ő személyes élete és nem utolsósorban az egész magyar 
református egyház szempontjából szükségképpeni volt.” (László 1989. 
104.) 

19 Jancsó Béla levele Makkai Sándorhoz, 1936. ápr. 18.: „Az elvi kérdésen 
túl erkölcsileg: kétségtelenül van különbség aközött, hogy egyenlő vagy 
kisebb állásba mész. De az őrhely elhagyásának vádját sehogyse kerül- 
hetnéd el. Lehet, hogy Erdélyt Erdélyen kívül is lehet szolgálni. De Te 
legjobban tudod, hogy ezzel az állásponttal mennyi irtózatos visszaélés 
történt!” (Jancsó 1989c. 43.) „Árva és elhagyott, szomorú erdélyi ma- 
gyarságunknak nem olyanokra van szükségük, akik távolról és kívülről, 
de olyanokra, akik itt és most, belülről szolgálják őt.” (Jancsó 1989c. 44.) 
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látszat(ok) és a tényleges valóság között különböző fokú eltérések 
álltak fenn, amelyek nemcsak a kor társak szemléletmódját befolyá- 
solták, hanem azt a módot is, ahogyan ez visszahat Makkai önszem- 
léletére és önértékelésére. Már a lemondással kapcsolatban is, a tízév- 
nyi sikeres szolgálattal a háttérben, a kimerültségre és betegségre va- 
ló hivatkozás nem tűnt minden szempontból meggyőzőnek, de azért 
elfogadható volt. Makkainak a hatósággal való tényleges kapcsola- 
tát viszont teljes homály fedte. A felszínen a legnagyobb elismerés- 
ben és megbecsülésben részesült a politikai hatalom képviselői ré- 
széről,20 a háttérben folyó zaklatásokról, akadályoztatásról egyfelől, 
a magyarországi kormányzati tényezőkkel való kapcsolatairól más- 
felől viszont ő maga is mélyen hallgatott, többek között azért is, 
mert úgy vélte, hogy így mindez kevésbé veszélyezteti az egyházi 
és közérdeket. Végül, Makkainak a harmincas évek közepén bekö- 
vetkezett szemléletváltása, a Magunk revíziója kisebbségszemléleté- 
től, transzszilvanizmusától való fokozatos elfordulása sem exponá- 
lódott kellőképpen a nagyobb nyilvánosságban, illetve a már kiala- 
kult, beidegződött Makkai-kép elfedte ennek a jelentőségét. 

Ezek alapján tehát nem kétséges, hogy a kisebbségi értelmiségi 
köztudatban (főleg az egyházon kívüli körökben) egy lényegesen 
más Makkai-kép élt, mint Makkai tényleges valója. Egy tevékenysé- 
gében sikeres, megbecsülésnek és elismerésnek örvendő egyházi 
személyiségként, valamint a kritikai kisebbségszemléletével irány- 
mutató értelmiségiként, közgondolkodóként is feltétlen tiszteletet 
kivívó Makkai fogalommá, erkölcsi példává, szimbólummá lénye- 
gült át a köztudatban,21 s a szimbólumnak a kisebbségi létet össze- 
 

                     
20 Ez a lelkészeknek a lemondó püspökhöz írt levelében is megfogalmazó- 

dik: „Nem tudjuk elfelejteni, hogy az állam felelős vezető tényezői és a 
román közvélemény előtt is olyan megbecsülést vívott ki saját magával 
és munkájával szemben, amivel a romániai magyarok közül senki sem 
rendelkezik.” (László 1997a. 96.) 

21 Albrecht Dezső ezt szinte szó szerint megfogalmazza: „Makkai Sándor- 
nak mégis itt kellett volna maradnia. Több volt mint ember: fogalom 
volt. [Kiemelés tőlem – V. K.) Fogalom, aminek Erdély adta a lényegét, 
oszlop, amire szomjas folyondárként kúszott fel az erdélyi lélek. Távozá- 
sával elveszítettük az embert. Az alkotójától elvált mű azonban itt ma- 
rad nekünk, s nem lehet más feladatunk, mint továbbfolytatni ott, ahol 
megszakadt. A Magunk revíziójának gondolata él és hat tovább, mert 
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tartó erőterében Makkai mint személyiség szétválaszthatatlanul 
összefonódott azzal az intellektuális, morális és axiológiai közeggel, 
amely a szimbolikus létezést a valóságosság létrangjára emelte, s 
ennek ideológiai megalapozásához éppen Makkai Magunk revíziója 
című esszéjéből merített gondolatokat. Ezen a talajon fogalmazó- 
dott meg az „őrhely elhagyásának vádja”, ebben a valóságmezőben 
fogalmazódhattak meg azok a nyilatkozatok, amelyek egyfelől ép- 
pen a szimbólumtól való elszakadást,22 másfelől pedig a valóságtól 
való elszakadást23 – ami voltaképpen ugyanaz – kérik számon az át- 
települő Makkain, az ideológiai alappal szembeni inkoherenciát is 
beleértve.24 

Az „őrhely elhagyásának vádja” tehát az elmélet és a gyakorlat, 
az erkölcsi elvárás és a tényleges cselekvés ellentmondásának, inko- 
herenciájának vádjával kombinálódott, ami egyúttal a személyiség 
feltételezett belső morális és egzisztenciális inkoherenciájára is pró- 
bált fényt vetíteni. Az inkoherencia vádja, a múlt megtagadásának 
vádja – amelyek majd a tulajdonképpeni Nem lehet-vitába is átte- 
vődnek – Makkait mégsem egyszerűen mint emberi egyént veszi 
célba; itt mégsem a magánéletét élő, illetve közszereplést vállaló 
 

                     
bár Makkai Sándor vetette papírra, az élet diktálta a sorokat.” (Albrecht 
1989. 85.) 

22 Albrecht Dezső: A távozó püspök „talán legnagyobb tragédiája, hogy 
míg nemzetének hitet adott, saját hitét veszítette el.” (Albrecht 1989. 85.) 

23 A Hitel szerkesztői az elv és a gyakorlat elszakadását egymástól az erdé- 
lyiség szemléletbeli alapjáról nézik. Innen nézve a távozás egy erkölcsi- 
leg megalapozott szimbolikus valóságtól való elszakadásnak, s ily mó- 
don erkölcsileg valóban romboló hatásúnak látszik. „Ma még föl nem 
mérhető veszteség – írják Makkainak –, amelyet Méltóságod távozása 
önmagában is jelent, de túl e veszteségen, méginkább megrendít a helyt- 
állás és végsőkig való kitartás parancsának megingása. Aggódva és ta- 
nácstalanul állunk Méltóságod távozásának tudása óta: féltjük művét, 
mely elszakad alkotójától.” (Hitel 1989. 67.) 

24 Tabéry Géza egyenesen a saját magatartás revízióját – a revízió revízióját 
– ajánlja Makkainak az inkoherencia kiküszöbölésére: „Tudjuk mi jól, 
hogy voltak mások is, akik mint Makkai annak idején magyar köteles- 
ségként hirdették az ittmaradást.” „Makkai Sándor egyszer egy igen mé- 
lyenszántó, nagyon iránymutató írást írt a Magunk revíziójáról. Vajon 
nem az volna-e Makkai Sándor írói és prédikátori missziójának a betető- 
zése, ha most revízió alá venné azt az elhatározását, hogy közülünk 
múltja megtagadásával eltávozzék?” (Tabéry 1989. 53.) 
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egyén belső erkölcsi önellentmondásosságáról, illetve a tudati-er- 
kölcsi meggyőződései és a külső cselekvésbeli megnyilvánulásai kö- 
zötti inkoherenciáról van szó. Hanem sokkal inkább arról, hogy 
Makkai emberi egyéni létfeltételeit messze túlnőtte a szerep, amely 
a közösségi megmaradás szempontjából értékké, jelentéssé, jelentő- 
séggé vált, s amelynek Makkai most már inkább hordozójaként, 
megszemélyesítőjeként tüntetődik fel. Makkai e szereppel összenőve 
szimbólummá vált az erdélyi kisebbségi közéletben és kultúrában, s 
lemondásában, távozásában, a magánemberi érdekei érvényesítésé- 
re irányuló törekvésében e szimbólum kettéhasadását vélték megta- 
pasztalni. Makkai esetében a szimbólum egyszerűen elnyelte a va- 
lós embert. Egy közösség számára viszont, amely szimbólumokból 
építi a realitását, az egyén kiválása a szimbólumból csapást jelent, 
rombolólag hat, mivel ezáltal az a valóságillúzió vesztődik el, az az 
illuzórikus talaj válik számára ingoványossá, amelynek a bizonyos- 
ságát és a biztonságát éppen a szimbólummal összenőtt egyén je- 
lenléte, jelenvalósága biztosította. Makkai nem pusztán egyénként, 
hanem szimbólumként, fogalomként volt jelenvaló az erdélyi ma- 
gyar egzisztencia és kultúra számára. Ezért megtapasztalható sze- 
mélyes jelenléte a kisebbségi itt-lét, a kisebbségi jelenvalóság ta- 
pasztalatát jelentette, a távozásával bekövetkezett hiánya pedig e 
(lét)tapasztalatban teremtett pótolhatatlan űrt. 

Ilyen körülmények között Makkai rendkívüli önerejére vall, hogy 
a saját életében nem lát törést, sőt, éppen a folytonosságot emeli ki. 
Személyisége ezzel képesnek bizonyul a köréje épített szimbólum 
széttörésére. Úgy véli, hogy tíz év alatt a tőle telhető módon és a sa- 
ját maga szabta magas mérce szerint a püspöki hivatását teljesítette, 
s tovább éppen ennek a mércének nem tud megfelelni, ezért kell ab- 
bahagynia. Az életében akkor következne be a törés, ha nem hagy- 
ná abba. A folytonosság mellett szól, hogy azokat a célokat, törek- 
véseket kívánja továbbra is szolgálni, amelyeket addig is szolgált, 
de a megváltozott körülmények között, új szemléleti alapon ezt már 
más formában lehet és kell megvalósítani. Számára az jelentene tö- 
rést, ha a megváltozott körülmények között is mindenáron kitarta- 
na a szolgálat addigi módjai mellett. Ez a valós értelme annak a két 
gondolatnak, melyeket a Jancsó Bélával folytatott levelezésében is 
többször ismétel: „...a »mi időnk« Erdélyben lejárt”; „Én kész va- 
gyok tovább dolgozni azokért a célokért, amelyekért eddig is dol- 
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goztam.” E célok megvalósítása Erdélyben és a korábbi eszközökkel 
tovább már nem lehetséges. Máshol és más eszközökkel kell dol- 
gozni értük. 

Makkai erőteljes lépése akár kritikai értékű, kijózanító hatású is 
lehetne a (lét)szimbólumokból építkező kisebbségi tudat számára. 
Voltaképpen a Magunk revíziója kritikai szellemének továbbvitelét 
jelenti, s ilyen szempontból – a folytonosság jegyében – éppenhogy 
a változásra és változtatásra is képes személyiség koherenciájának a 
jele. Makkai lépése azok nézőpontjából nem tűnik koherens cseleke- 
detnek, akik a Magunk revíziója szellemét már nem élő szellemként 
vallják. Azok számára, akik a Magunk revíziójára, úgy hivatkoznak, 
mint az ittmaradás, a helytállás ideológiai alapjára, a kritikai élét, 
szellemét már rég elveszítette, s ideológiai kövületként szakrali- 
zálódott. A kisebbségi lét szimbolikus realitásához csökönyösen ra- 
gaszkodók viszont úgy kapaszkodnak belé, mint az életük értelmét 
hordozó élő realitásba.25 

Ebből viszont az derül ki, hogy az inkoherencia nem annyira 
Makkai magatartásában, mint inkább azok értelmezői magatartásá- 
ban van, akik saját magukban nem tudják összeegyezetetni Makkai 
lépésének emberi szempontból történő megértését azzal a szimboli- 
kus értelemmel, amelyet itt-létének, s egyúttal saját itt-létüknek is 
tulajdonítanak, amely létük értelmeként rögzül, s amely a saját ér- 
telmezési eljárásaik, szokásaik, szempontjaik fölött is szimbolikus 
hatalomként uralkodik. Ennek árnyékában saját magukat sem em- 
beri oldalról, hanem e szimbolikus realitás hordozóiként szemlélik. 
Ezzel szemben az áttelepülés gesztusában Makkai mindvégig em- 
beri valójához ragaszkodik: jogához a betegséghez, az önértékelés- 
hez, a saját sorsával kapcsolatos szabad döntéshez, önnön emberi 
lehetőségei szabad megkereséséhez és érvényesítéséhez; tiltakozik a 
közösségi birtokbavétel és kisajátítás ellen, ami nemcsak neki, ha- 
nem a közösségnek sem jó. Világosan belátja, hogy nem lehet élet- 
képes egy közösség, amely bizonyos közéleti szerepköröket betöltő 
egyének kisajátításába és a hozzájuk fűződő fogalmakba, szimbólu- 

                     
25 Jól kifejezi ezt az egyéni és közösségi pszichózist Albrecht Dezső szöve- 

ge: „Részvétünk és szeretetünk a Makkai Sándoré, az emberé, de küzde- 
lemre kel bennünk ez az érzés a nemzetszabta paranccsal, mely nem néz 
személyt, csak nemzetet és azt mondja: ha kínlódva, vérezve, meggyö- 
törve is, de itt kell maradnunk.” (Albrecht 1989. 85.) 
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mokba kapaszkodva akarja megtartani magát. Ez a probléma tág te- 
ret nyer Makkai Jancsó Bélával folytatott levelezésében is. 

A kisebbségi értelmiségi tudat önnön beidegződéseivel szembe- 
ni tehetetlensége a leginkább Jancsó Béla Makkai-rejtély című cikké- 
ben fejeződik ki. Makkai lemondása „egyetemes erdélyi magyar 
veszteség” – állapítja meg Jancsó. (Jancsó 1989a. 96.) A tényekkel 
szembe kell nézni, „ha mégoly fájdalmas, mégoly megrendítő is ez 
a szembenézés”. De a két tény (a lemondás és az áttelepülés) eltérő 
megítélés alá esik. „Az első tény: a püspökségről való lemondás, 
bár összes okait valószínűleg nem ismerjük, fájdalmassága ellenére 
is megmagyarázható, emberileg indokolható. Az önkéntes félreállás 
becsületes tett, ha az illető úgy érzi, hogy nem tud már eleget tenni 
lelkismerete mértéke szerint vállalt feladatának.” (Jancsó 1989a. 96.) 
„De érthetetlennek, megmagyarázhatatlannak, nem indokoltnak s 
lelkismeretünkkel össze nem egyeztethetőnek látszik a tény, mely 
szívünk gyökeréig nyillalt, hogy Makkai Sándor itthagyta Erdélyt. 
Ezzel a ténnyel eddigi kisebbségi közéletünk egyáltalán nem nézett 
szembe. Nem kutatta a kivándorlás okait. Nem mutatott rá, hogy ez 
a megdöbbentő lépés nem szükségszerű következménye a püspök- 
ségről való lemondásának, és hogy eddigi gondolatrendszeréből 
nemcsak hogy meg nem indokolható, de azzal szöges ellentétes.” 
(Jancsó 1989a. 96.) (Itt Jancsó ráadásul csúsztat, mivel Makkai már 
levelezésük elején rámutatott arra – bizalmasan –, hogy szemlélet- 
módja átalakult, s ezzel magyarázható kitelepülési szándéka.) „A 
kivándorlásával ért csapás – írja a továbbiakban Jancsó – nemcsak 
az, hogy legnagyobb szellemi értékünk hiányzik a fokozódó szük- 
ség napjaiban. Nagyobb s hatásaiban kiszámíthatatlan csapás: egy 
borzasztó példa erkölcsi rombolása akkor, amikor pusztán az er- 
kölcs, a hűség tarthat meg bennünket. A hűség szülőföldünkhöz, it- 
teni rendeltetésünkhöz, önmagunkhoz.” (Jancsó 1989a. 96.) Aki ezt 
elköveti, vagy magára veszi, az „erdélyi magyar lelkiismeretnek” 
tartozik számadással. 

Itt tehát egy olyan élethelyzet vázolódik fel, amelyben két szintje 
van a lelkiismeretnek, és két felülete a konfliktusnak: egyrészt össz- 
hangban lehet lenni vagy szembe lehet kerülni a saját lelkiismeret- 
tel, másrészt összhangban lehet lenni vagy szembe lehet kerülni az 
„erdélyi magyar lelkiismerettel”. Az első a tettet a moralitás belső 
normái felől ítéli meg, az erkölcsi érzékkel való összhangja vagy 
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konfliktusa tekintetében. A másik egy meghatározott morális köve- 
telmény, a megmaradás követelménye felől ítél, amely a kisebbségi 
tudatban és az erdélyi magyar lelkiismeretben az egzisztenciális kö- 
vetelmény szintjéről a morális követelmény rangjára emelkedik: 
megmaradni nem „lehet”, hanem „kell”. Ez a norma nem a lehető- 
ségek felől közelíti a kellést, hanem a kellés felől közelíti a lehetősé- 
geket; nem az egzisztenciára építi a moralitást, hanem a morális kö- 
vetelményre az egzisztenciát. 

A morális kizárólagosság társadalmában – a túlmoralizált társa- 
dalomban – nincsenek erkölcsileg semleges cselekedetek. Itt kivétel 
nélkül minden cselekedet megítélődik az általános erkölcsi követel- 
mény vonatkozásában. (Pl. az étkezés elsődlegesen nem egy fizioló- 
giai szükséglet kielégítése, hanem megfelelés a megmaradás erköcsi 
követelményének). Így nincsenek valós alternatívák; pontosabban a 
megmaradásnak mint transzcendentális követelménynek nincs, 
nem lehet alternatívája. Ami a megmaradás tekintetében nem szá- 
mít pozitív erkölcsi értéknek, az csak káros, veszélyes lehet az em- 
beri létezésre. A máskéntgondolkodásnak, a lehetőségekben való 
gondolkodásnak itt nincs esélye és értelme. Ebben az ördögi körben 
Makkai egy olyan csapdába esik bele, amelynek felállításában, egy 
más értelemben, ő maga is részt vett. Ugyanis a kisebbségi értelmi- 
ségi tudat a megmaradás feltétlen követelményét – amelyet most 
Makkai „máskéntgondolkodói” mivoltán kér számon – többek kö- 
zött a Magunk revíziójából olvasta ki. 

Jancsó Béla megállapításaihoz visszatérve, az „első tény” tehát 
emberileg érthető, megmagyarázható. A „második tény” nem érthe- 
tő és nem magyarázható meg, mert ez már nem esik az előbbivel 
azonos emberi elbírálás alá. Ez a tény az „erdélyi magyar lelkiisme- 
ret”, vagyis egy olyan közösségi fórum elbírálása alá esik, amely a 
megmaradást, a szülőföldhöz való ragaszkodást, az itteni rendelte- 
tésünkhöz és önmagunkhoz való hűséget tekinti egyedüli (s ennél- 
fogva egyetemes) mércének, amelyen bármely egyéni tett erkölcsi 
értéke lemérhető. Ebben a vonatkozásban a hűség erkölcsi pa- 
rancssá minősül át. Ezen az imperativuson már nem az egyéni tett 
egyéni értéke mérhető le, hanem az az értékvonatkozás, amelyben 
az egyéni tett túlnő önmagán, s egy olyan egyetemesség irányába 
mutat, amely feltétlenül (feltétel nélkül) meghaladja az egyénit. 
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A Makkai távozásával bekövetkező egyéni jellegű veszteség, al- 
kotó egyéniségének elvesztése, még elviselhető lehet. De a távozás 
erkölcsi romboló ereje már nem. Ebben Makkai tette a példaértékű- 
ség vonatkozásában áll, s a példa a tett ama egyetemességvonatko- 
zása, amelyben minden egyéni vonást vagy tartalmat feltétel nélkül 
meghalad. Itt már nem magának a tettnek a konkrét tartalma, értel- 
me, jelentősége számít (még az egyéni tett konkrét társadalmi jelen- 
tősége sem), hanem a transzcendentális normára vonatkoztatottsá- 
ga: szolgálja-e a megmaradást vagy nem? Ebben az értelemben az 
egyes tettek már a tényleges konkrét egyéni vonatkozásaiktól füg- 
getlenül ítélődnek meg erkölcsösöknek vagy erkölcsteleneknek. Itt 
az egyéni érdek, törekvés, körülmény már nem számít elégséges 
érvnek. Ez Makkai esetében annál is inkább így van, mert ő össze is 
nőtt a példával, ő a példa, a norma megtestesülése, megszemélyesü- 
lése; a norma nem tőle független és rá alkalmazható, mint mások 
esetében, hanem ő maga a norma. Közösségi szimbólumként, foga- 
lommá válva Makkai a norma felállítója, képviselője, hordozója, 
megtestesülése; egyénként, saját egyéni tettei révén ugyanazon nor- 
ma rombolójává válik. Számára ez a konfliktus elkerülhetetelen. 

Úgy tűnik, hogy Makkai alakja, személyisége a tragikus hős le- 
hetőségét hordozza magában. Ő mégsem ezt a lehetőséget választja 
a maga számára. Más oldaláról és józan megfontolással nézve, 
Makkai szemében a kisebbségi lét – bármennyire is drámai helyze- 
teket produkáljon olykor –, egészében mégsem dráma, hanem nor- 
málisan zajló emberi élet, melyet ugyan lehet követelményként tá- 
masztani, de emberi mértékkel érdemes megélni. Az ő helyzetében 
csak egy olyan érv mentesíthet a feltétlen erkölcsi felelősség súlyá- 
tól, amely maga is feléri a tett erkölcsi horderejének mértékét, s így 
képes semlegesíteni azt. Egy ilyen érv annak igazolása lehet, hogy 
Makkai távozása az ő egyéni döntési lehetőségeit, képességeit meg- 
haladó sötét kényszerítő erők következménye volt, melyeknek ő 
akaratán kívüli szenvedő alanyává, áldozatává vált. Azaz Makkai- 
nak, ahhoz, hogy ne váljon saját erkölcsi példaerejének áldozatává, 
hogy ne váljon önnön szimbólumértékének áldozatává, egy más ér- 
telemben kell szükségképpen áldozatnak lennie: egy külső erő ál- 
dozatának, amelynek a kisebbségi létet romboló hatása ekképpen is 
igazolást nyer. Tehát lennie kell egy rejtélyes oknak, egy titoknak, 
amely az igazi magyarázatát adhatja Makkai lépésének. 
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A dráma azonban két síkon zajlik: egyrészt Makkai sorsesemé- 
nyeként, másrészt a kisebbségi tudatban, amelynek Makkai sorsa 
egy szimbolikus építőelemét alkotja. Miközben Makkai saját lelkiis- 
meretével szembesül, a kisebbségi tudatban – Makkai lépése kap- 
csán – az „erdélyi magyar lelkiismeret” önmagával szembesül. Ez 
utóbbi szembesülés azért nem egyértelmű, mert itt nem egyszerűen 
egy egyéni tett elbírálásáról van szó, hanem Makkai tettéről, aki en- 
nek a lelkiismeretnek a felébresztője, fenntartója és éltetője. Makkai 
lépésének a megítélésében tehát ez a lelkiismeret önnön értelmével 
szembesül, s annak a megítélésére kényszerül, azaz a saját lelkiis- 
meretessége forog kockán. Makkai döntése e lelkiismeret lelkiisme- 
retességének próbája. Ehhez azonban világosan kellene látni 
Makkai indítékait. Vagy pedig a rejtélybe kapaszkodva mégis el le- 
het odázni a végső megítélést. A rejtély tehát kibúvó is lehet, de 
nemcsak Makkai számára. Az „erdélyi magyar lelkiismeret” számá- 
ra is kibúvót jelenthet az önmagával való józan szembesülés elől. 
Kinek van inkább szüksége a rejtélyre: Makkainak, avagy a kisebb- 
ségi értelmiségi tudatnak?26 

Tehát valójában nem is az a fontos, hogy ténylegesen van-e rej- 
tély és hogy ez miben áll. Ha van is ilyen rejtély, az inkább Makkai 
egyéni életének belső kálváriáját jelenti. A lényeg: a kisebbségi tu- 
dat rejtély-szükséglete. Az „erdélyi magyar lelkiismeretnek” ahhoz, 
hogy az erkölcsi ítélkezés feltétlen jogát zavartalanul fenntarthassa, 
de közben az önmagával, önnön korlátaival és a máskéntgondol- 
kodás veszélyeivel való szembesülés csapdáit elkerülhesse, szüksé- 
ge van a rejtélyre. Inkább tételezi a rejtély lehetőségét, mintsem 
hogy elismerje a máskéntgondolkodás jogát és Makkai másként- 
gondolkodói mivoltát. A máskéntgondolkodó Makkaiét, aki még- 
sem akar igazán máskéntgondolkodó lenni. 

                     
26 Ebben a megvilágításban egészen sajátos értelmet nyerhetnek Makkai 

1936. júl. 30-i levelében Jancsó Bélához intézett következő sorai: „Ha ui. 
lehet szó rejtélyességről, az, az a mindannyiunktól független jelenlegi 
körülményekből következik, és éppen ennélfogva nem szabad piszkálni, 
mert súlyos károk nélkül nem lehet felderíteni. Ezért az általad »közéleti 
szakadéknak« nevezett valamivel szemben az egyedüli helyes teendő a 
hallgatás. En a köz érdekében mindenesetre hallgatni fogok, és nem le- 
szek hajlandó »felelni«. Ha pedig »lelki szakadék«-ról lehet szó, az csak- 
is énreám tartozik, és arról senki szórakoztatására nem vagyok és nem 
leszek hajlandó nyilatkozni.” (Makkai 1989c. 98.) 
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5.6. Makkai Sándor és Jancsó Béla levelezése 
 
A létteljesség az értelmes élet, vagyis az önmagát az értelem fe- 

lől szemlélő és az értelem irányában ki teljesítő élet folyamata 
hermeneutikailag nyitott történés, amelynek az egyes mozzanatai 
kölcsönösen értelmezőleg kapcsolódnak egymáshoz. Ebből lehet 
megérteni azt a beállítódásbeli különbséget, amely Makkai, illetve 
számos erdélyi értelmiségi kortársa esetében megmutatkozik abban 
a kritikus időszakban, amikor életében fordulat következik be. A 
Nem lehet-vitában elhangzó hozzászólások, állásfoglalások egész 
sorozata mindenképpen összefüggést igyekszik teremteni Makkai 
életútjában a megelőző időszakban bekövetkezett változás és a cikk 
megírása, illetve mondanivalója között. Elégséges, ha itt csupán 
Jancsó Béla Makkaival folytatott levelezésének néhány mozzanatára 
utalunk, amelyek fontos értelmezési szempontokat tartalmaznak a 
Nem lehet-problémához is. 

Jancsó Béla a Makkai életútjában bekövetkező változásokat – a 
püspökségről való lemondást, valamint a Magyarországra való át- 
települési – az erdélyi magyar közélet, a kisebbségi sors vonatkozá- 
sában morálisan problematikusnak tartja. Véleménye szerint az első 
tény, a lemondás, még ha emberileg indokolhatónak és morálisan 
becsületesnek is tekinthető, „erdélyi magyar szempontból” „nem- 
csak egyházi, hanem egyetemes erdélyi magyar veszteség”. (Jancsó 
1989a. 96.) A második tény, az áttelepülés, ami nem szükségszerű 
következménye a püspökségről való lemondásnak, azon túlmenő- 
en, hogy Makkainak a kisebbségi sorsról, a hűségről és a helytállás- 
ról szóló addigi tanításával ellentmondásban álló cselekedet, morá- 
lisan is kifogásolható, mivel az erdélyi magyarságért, a kisebbségi 
sorsért felelősséget vállaló értelmiségi felelőtlen lépésének, lelkiis- 
meretlen cselekedetének, erkölcsileg romboló hatású példának27 mi- 
nősül, olyan tettnek, amely a közösségi eszmények szolgálatáról va- 
ló lemondással jár az egyéni törekvések érvényesítése érdekében, és 
ami miatt egy olyan személyiség, mint Makkai, „az erdélyi magyar 
lelkiismeretnek” tartozik számadással. Jancsó már az első lépéssel 
 

                     
27 „Nagyobb [a püspökségről való lemondásnál] s hatásaiban kiszámítha- 

tatlan csapás: egy borzasztó példa erkölcsi rombolása akkor, amikor 
pusztán az erkölcs, a hűség tarthat meg bennünket.” (Jancsó 1989a. 96.) 
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kapcsolatban figyelmezteti Makkait, hogy a helyes döntés érdeké- 
ben a (személyes) egészség, az egyház és az erdélyi magyarság hár- 
mas szempontjára egyaránt tekintettel kell lennie, mert döntése (le- 
mondása) nemcsak az erdélyi magyarságra hozhat kiszámíthatatlan 
csapást, hanem önmagához is méltatlanná válhat általa.28 Itt még 
Makkai személyisége és közéleti szerepvállalása kapcsán Jancsó te- 
kintettel van a probléma egyéni és közösségi, közéleti dimenzióira, 
még megengedi azt, hogy a közügyet hátrányosan érintő döntésbe 
az egyéni, magánéleti motiváció is elfogadható módon belejátszhat. 
A második lépés megítélésében viszont már a személyes szempont, 
s annak személyes vonatkozású moralitása nem jöhet számításba a 
közösségi szempont erkölcsi súlyával, az „őrhely elhagyásának 
vádjával” szemben.29 Az erdélyi magyarságnak itt és most nem 
olyanokra van szüksége, akik távolról és kívülről szolgálják az 
ügyét, mert ezt az ügyet igazából csak belülről lehet szolgálni (vö. 
Jancsó 1989c. 44.)30 Ez az ügy – lép tovább Jancsó – éppen a Makkai 
által eszményként hirdetett „lelki ember” ügye, „a lelki ember alap- 

                     
28 „Mindhárom szempont – egészségedé, egyházadé, az erdélyi magyarsá- 

gé – azt írja elő: ne hamarkodd el döntésedet, ne teremts most kész hely- 
zetet, mert leveledben feltételezett szándékod magadra, egyházadra, az 
erdélyi magyarságra egyaránt kiszámíthatatlan csapást hoz. Terád azt a 
legnagyobbat, ami egy akkora szabású és hivatásé embert csak érhet, 
mint Te, azt, hogy méltatlan leszel önmagadhoz.” (Jancsó 1989c. 44.) 

29 „Az elvi kérdésen túl erkölcsileg: kétségtelenül van különbség aközött, 
hogy egyenlő vagy kisebb állásba mész. De az őrhely elhagyásának vád- 
ját sehogyse kerülhetnéd el.” (Jancsó 1989d. 43.) Makkai előző levelében 
kifejtette, hogy az erdélyi célokat is szolgáló magyarországi munkaválla- 
lást egyáltalán nem tartja elítélendőnek. De erkölcsileg elítélendőnek tar- 
taná egy erdélyi munkakörhöz hasonló magyarországi munkakör elvál- 
lalását. Például azt, hogy az erdélyi püspökségről való lemondása után 
mondjuk Magyarországon püspöki funkciót vállalna el. „Azt tartom ui., 
hogy hasonló vagy azonos munkakört vállalni föltétlenül kedvezőbb 
anyagi és külső feltételekkel, kényelmesebb és csillogóbb világbeli körül- 
mények között: ez joggal elítélhető volna. Ez az őrhely elhagyásának 
volna mondható. Ilyen értelemben tehát tényleg »hihetetlen« állítás ró- 
lam az, hogy az erdélyi püspökséget fölcserélem ittenivel.” (Makkai 
1989c. 40.) 

30 Ezt az érvet Jancsó megint csak Makkaival vitatkozva fogalmazza meg, 
Makkainak arra a kijelentésére válaszolva, hogy: „Én azt sem tartom, 
hogy aki testileg, helyileg nem Erdélyben van, az nem szolgálhat erdélyi 
célokat.” (Makkai 1989c. 40.) 
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ja pedig: a felelősség”. (Jancsó 1989c. 59‒60.) A végső, s az egész ér- 
velési mód voltaképpeni természetét megvilágító alapvető érvet 
Jancsó már a Nem lehet megjelenése után fogalmazza meg, az ab- 
ban kifejtett végkövetkeztetésre is vonatkoztatva: „Makkai Sándor 
nem magánember, hanem közszellem és szellemi szimbólum volt.” 
(Jancsó 1989b. 224.) 

Jancsó nézőpontjából az erdélyi magyar kisebbség vonatkozásá- 
ban az az egység, amelyet Makkai szolgálata megvalósít, olyan totali- 
záló egységgé minősül át, az egyházi-közéleti-szellemi vezér kizáró- 
lagos szerepkörévé, aki teljességgel magábaolvasztva-megszűntetve 
Makkai magánemberi mivoltát, szellemi szimbólummá átlényegültén 
fejti ki megtartó erejét a kisebbségi tudatban. Ez a szimbólum, amely 
a kisebbségi sors hősies vállalására ösztönzi az erdélyi magyarságot, 
szenved visszavonhatatlan károsodást Makkai morálisan elmarasz- 
talható tette folytán. Csakhogy itt Jancsó akaratlanul is a paradoxális 
morális ítélkezés csapdáját állítja fel: ugyanis az őrhely felelőtlen el- 
hagyásával, a kisebbség lelkiismeretlen cserbenhagyásával vádolt 
Makkai döntésének immoralitása a kisebbségre azért jelent csapást, 
mert a szellemi szimbólum, a hitet éltető bálvány omlik ezáltal ösz- 
sze. A szimbólum morális talapzatát megingató ítéletet az a kisebb- 
ségi értelmiségi tudat állítja fel, amely éppen szimbólumokra tá- 
maszkodó szemléletmódjánál fogva csak az önnön nézőpontjából 
képes megítélni és elítélni a Makkaiéhoz hasonló cselekedeteket, 
pontosan a lényeget nem látva be: a szimbólumnak és a magánem- 
bernek azt a szerves, de differenciált egységben való összetartozá- 
sát, amely Makkai szolgálatának szétszakíthatatlan lét- és értelem- 
egységét adja. Ily módon a kisebbségi létet szellemi szimbolikus 
alapokra építő kisebbségi tudat magába záruló öncélúságában és 
csillapíthatatlan szimbólum-éhségében menthetetlenül saját szimbó- 
lumait falja fel, s előbb-utóbb a teljes reménytelenség mocsarába 
süllyed. 

Makkai erre – a kisebbségi létre belülről leselkedő – veszélyre is 
figyelmeztet, valahányszor a kisebbségi létezés öncélúságát teszi a 
kritika tárgyává. Leveleiben Jancsó Béla figyelmét is ismételten fel- 
hívja erre, de érvei mindig éppen Jancsónak a kisebbségi öncélúság- 
ból táplálkozó szemléletébe ütköznek. Makkai a maga nyitott élet- 
horizontjában természetesnek véli, hogy a belső lelki-szellemi élmé- 
nyekké átformálódó tapasztalatok és az alakulásban levő külső 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 
EGY LÉTPARADOXON SZÍNE ÉS VISSZÁJA 

 104 

körülmények hatására mind az elméleti elgondolásai, mind a cse- 
lekvési módozatai rendre átalakulnak. Ez az átrendeződés viszont 
nem érinti azokat az alapvető értékeket és azt az általánosan jellem- 
ző beállítódást, amelyek a személyiség morális integritását és az 
egész életegység értelmi tartalmát szavatolják. Ilyen, az életét ma- 
gán- és közéleti dimenzióit egyaránt érintő nagyobb horderejű vál- 
tozásokról tájékoztatja leveleiben Jancsó Bélát, okokra és érvekre is 
hivatkozva. Ami az erdélyi magyarsággal kapcsolatos elméleti ál- 
láspontját illeti, annak olyan értelmű módosulásáról számol be, 
mely szerint az erdélyi magyarság problémáját az öncélúság és a 
különállóság helyett az egységes magyarság keretében véli megold- 
hatónak.31 Ez az elgondolás – amelyre a későbbiekben is még érve- 
lő-magyarázó szándékkal visszatér – összefügg az erdélyiségről 
(transzszilvanizmusról) alkotott sajátos felfogásával is, mely szerint 
az elsődleges hangsúly ugyancsak arra tevődik, hogy a kisebbségi 
sorsban élő erdélyi magyarság az egységes magyarság része.32 Az is 
kiderül, hogy nem egy hirtelen bekövetkező szemléletváltásról van 
szó, hanem egy hosszabb ideje érlelődő koncepció körvonalazódá- 
sáról, amely Makkainak egy átfogóbb nemzetpedagógiai koncepció- 

                     
31 „Te bizonyára igen jól tudod – írja Jancsónak bizalmasan –, hogy a Ma- 

gunk revíziója óta eltelt esztendők alatt az én felfogásom mind határo- 
zottabban arra fordult, hogy az erdélyi magyarság vagy az erdélyi refor- 
mátus egyház különcélúsága helyett éppen a magyar szellem, hit és 
munka egységét érvényesítsük, tehát egy itteni [magyarországi] refor- 
mátus püspök munkája az én szememben nem más munka, mint az 
enyém Erdélyben.” (Makkai 1989c. 40.) Egy másik levelében már a mo- 
rális elmarasztalásra válaszolva írja sokkal szenvedélyesebben: „Ha 
most köztetek lennék, és valaki mást, hasonló okok miatt, meg kellene 
védenem, egészen más cikket írnék arról, akit szeretek, és akinek adósa 
vagyok, és bebizonyítanám neked, kedves Béla, hogy az erkölcs, hűség 
és helytállás parancsát nem szegte meg az, aki az erdélyi magyarság sor- 
sát hosszú tépelődés és tapasztalat után csakis az egyetemes magyarság 
egységes sorsához kötve látja megoldhatónak, és ezért, amíg csak él, 
küzdeni akar, szükségképpen megváltozott térbeli és formai feltételek 
között.” (Makkai 1989c. 98.) 

32 „Az erdélyiség mint szellemiség, mint értékkategória igazán nincs térbe- 
liséghez és testséghez kötve. Ha ahhoz volna kötve, ezt jól értsd meg, 
kedves Béla, akkor árulás volna az egyetlen és egységes magyar szelle- 
miség ellen, és akkor az ítélet azokra hull vissza, akik így értelmezik.” 
(Makkai 1989c. 99.) 
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jába illeszkedik bele. Álláspontja megváltozása miatt a Jancsó Bélá- 
ban ébredt kételyeket33 eloszlatandó arra is hivatkozik, hogy egy 
olyan rendszeres nemzetpedagógiai könyvön dolgozik, amely a fel- 
merülő kérdésekre választ fog adni.34 

Hasonlóképpen, leveleiben Makkai Jancsó Bélát a gyakorlati te- 
vékenységében bekövetkező fordulatról is tájékoztatja, a püspök- 
ségről való lemondás és a Magyarországra való áttelepülés körül- 
ményeiről. A püspökségről való lemondással kapcsolatban nagyon 
sokatmondó Makkai érvelésének a tartalma, amely rámutat arra, 
hogy hogyan is érti ő a kisebbségi sorsban egy közéleti funkció be- 
töltésének morális vonatkozásait. A közéleti szerepet Makkai nem a 
szimbolikus oldaláról, hanem a napi problémákat felvállaló és meg- 
oldó gyakorlati ember nézőpontjából tekinti. Ez pedig világosan 
megvonja a gyakorlati hatékonyság tekintetében az adott szerepkör 
betölthetőségének a határait, mind szubjektív-egyéni, mind pedig 
objektív-intézményi vonatkozásban. Makkai alapgondolata szerve- 
sen beleilleszkedik kisebbségpolitikai koncepciójába. Egy kisebbségi 
közéleti szerepkör tényleges hatékonysága (haszna) a kisebbség 
számára nem annyira szimbolikus jellegében, mint a problémameg- 
oldó működtetésében rejlik. A kisebbségnek nem szimbólumokra, 
hanem tevékeny, problémamegoldó személyiségekre van szüksége. 
Makkai számára ebből morális tekintetben két következmény adó- 
dik. Egyrészt minden közéleti funkció betöltőjével kapcsolatban 
morális követelményként merül fel az, hogy az illető funkciót a ma- 
ga belső mértéke szerint lássa el, tehát ügy, ahogy az a legműködő- 

                     
33 „Kisebb baj – írja Jancsó –, hogy ez nekem fáj [mármint álláspontjaik tá- 

volodása egymástólj, a nagyobb, hogy még nem tudom: a Te új s még 
eddig ki nem fejtett, be nem bizonyított ideológiai álláspontod jelent-e a 
közre annyi hasznot, mit az előbbi jelentett? Ez az igazi kérdés. Ennek 
kifejtésére és az erre tőled várt »felelet«-re nekünk, erdélyieknek nagy 
szükségünk van, mert lelki eltávolodásod okai bizonyára a hirdetett 
transzszilvanizmus hibáiból is erednek, azt látnunk kell, azt mutasd 
meg nekünk .” (Jancsó 1989c. 100.) 

34 „Most – egyebek mellett – egy rendszeres nemzetpedagógiai könyvön 
dolgozom, majd a tavasszal fog megjelenni, mely Neked sok tekintetben 
feleletet fog adni meg nem válaszolhatott kérdéseidre abban, hogy az én 
gondolkodásom s hivatásérzetem hová s miért alakult.” (Makkai 1989c. 
101.) Itt Makkai Magyar nevelés, magyar műveltség című készülő köny- 
vére utal. 
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képesebb, a leghatékonyabb, a céljának leginkább megfelelő. Más- 
részt – s éppen az előbbiből következően – az illető közéleti szemé- 
lyiség addig láthatja el az adott szerepkört, amíg képes azt a mérté- 
ke szerint betölteni. Akkor jár el immorálisan és vonható erkölcsileg 
felelősségre, ha a ráruházott szerepkört nem használja ki a lehetősé- 
gek maximális szintjén, illetve ha betöltéséhez akkor is ragaszkodik, 
amikor már nem tudja a megkívánt módon ellátni a feladatait. E te- 
kintetben ténylegesen azoknak tartozik felelősséggel, akik az adott 
funkciót ráruházták,35 illetve saját lekiismeretének, amely folytono- 
san a belső mércére irányítja a figyelmét. 

Leveleiben Makkai azzal indokolja lemondását, hogy olyan hely- 
zetbe került belsőleg és külsőleg36 egyaránt, hogy már nem tölthette 
be az általa állított magas mércének megfelelően a püspöki funkci- 
ót, tehát morális kötelessége (is) volt a lemondás.37 De mind a püs- 
pöki funkció ellátása tekintetében, mind a lemondás tekintetében 
cselekedete morálisan nem vonható kétségbe, s felelősséggel egye- 
dül az egyháznak tartozik, amely kinevezte a püspöki funkcióba és 
felmenti belőle. Az erdélyi magyarságnak nem ebből származik ká- 
ra, hanem abból származott volna, ha Makkai továbbra is ragaszko- 
dik a püspökséghez olyan feltételek között, amelyek között már 

                     
35 „Az egyetlen fórum, amelynek én felelősséggel tartozom hivatalosan, az 

egyházkerületi közgyűlés...” – írja Makkai. (Makkai 1989c. 39.) 
36 „...a »mi időnk« Erdélyben lejárt” – [mármint az idősebb nemzedék 

szemléletileg, módszertanilag betájolható cselekvési ideje]. (Makkai 
1989c. 94.) Ezt a környezetében levők és elfogulatlanul ítélők is így lát- 
ják. László Dezső szinte szó szerint ugyanezt mondja Makkairól: 
„Makkai mint a maga sorsát, küldetését és a világ folyását élesen látó 
ember, előre megérezte, hogy az ő ideje Erdélyben eltelt; testi, szellemi 
erejéből már nem futja az itteni sulyosbodó föladatok betöltésére.” 
(László 1989. 102.) Ezzel kapcsolatban Makkai teológiai önéletírásában 
így ír: „Nem a munkába fáradtam és betegedtem tehát bele, hanem 
olyan meddő küzdelmekbe, melyeket a mind imperialistábbá és reakció- 
sabbá váló kormányzattal legelemibb jogainkért és ősi intézményeinkért 
folytatva, mindinkább éreznem kellett, hogy tevékenységem már nem 
előmozdítja, hanem akadályozza egyházam, népem érdekeit.” (Makkai 
1990. 119.) 

37 E tekintetben Makkai világosan, egyértelműen fogalmaz: „Én azt tartot- 
tam és tartom becsületes dolognak, hogy lemondtam, mert a lelkiismere- 
tem által megállapított mérték szerint a munka egészét nem tudtam vol- 
na továbbvinni.” (Makkai 1989c. 57.) 
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nem tudta volna feladatait hatékonyan ellátni. Akkor lehetne erköl- 
csileg felelősségre vonni, az erdélyi magyarság lekiismerete elé 
idézni. 

Az emberi megnyilvánulások valós erkölcsi dimenzióját a tények 
nem ismeretében történő elfogult, helytelen ítélkezés torzíthatja el.38 

A magyarországi áttelepülésének az egyéni-személyes vonatkozá- 
sait Makkai úgyszintén természeteseknek tartja, az előbbi gyakorla- 
ti elvből kifolyólag is. Szerinte ha valaki ténylegesen hatékonyan 
akarja szolgálni az erdélyi magyarság ügyét, akkor azt semmikép- 
pen sem közösségi vagy szellemi szimbólumként teheti, hanem 
meg kell keresnie a cselekvő szolgálat gyakorlatilag leghatékonyabb 
módját. Ez pedig nincs kizárólag Erdélyhez kötve. Makkai úgy véli, 
hogy a maga sajátos, személyes életfeltételei között, és a magyar- 
ságról alkotott koncepciójának megfelelően a továbbiakban Magya- 
rországon sikeresebben szolgálhatja az erdélyi magyarság ügyét is, 
mint „élő tilalomfaként” otthon Edélyben.39 És ismételten biztosítja 
levelezőpartnerét afelől, hogy ez irányban az alapvető beállítódása, 
szándéka nem változott meg.40 

Makkai Jancsóhoz írt leveleiben, érvelési módjában világosan ki- 
rajzolódik két, módszertanilag tanulságos gondolat, amelyekkel az 
öncélú erdélyiség és a romantikus hősies helytállás mítoszainak a 
veszélyeire hívja fel a figyelmet. Egyrészt az, hogy elvi, szellemi sí- 
kon a létstratégiák kialakításában a romantikus elfogultsággal szem- 

                     
38 Azzal kapcsolatban, hogy Jancsó romboló erkölcsi példát lát Makkai 

döntéseiben, Makkai helyesbít: „Sajnos, köztünk támadt végzetes szaka- 
dék: te »egy borzasztó példa erkölcsi rombolásának« ítéled máris, a té- 
nyek teljes ismerete nélkül, azt a kényszerű és szomorú eseményt, ami 
rajtam végbement, mintha én azt akartam volna, hogy példát adjak vele. 
Holott ez a beállítás, ez a figyelemfelhívás nyomja reá a példa erejét.” 
(Makkai 1989c. 99.) 

39 „... az élő tilalomfa szerepét Erdélyben, amelyről írtál, semmiképpen 
nem kívánom sem magamnak, sem másnak.” (Makkai 1989c. 57.) 

40 „De abból, hogy »borzasztóan megnehezítené [az] eddig közös eszmé- 
nyeinkért vívott harcot« az én mostani távolmaradásom, hidd el, csak 
azoknak lesz káruk, akik még nem akarják az én segítségemet ostobán, 
botorul elfogadni. Természetesen attól én Erdélyért meg fogom tenni, 
amit meg lehet és meg is kell majd tennem.” (Makkai 1989c. 62.) Egy 
másik levelében: „Én kész vagyok tovább dolgozni azokért a célokért, 
amelyekért eddig is dolgoztam.” (Makkai 1989c. 94.) 
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ben a józan, racionális megfontolásokat kell előnyben részesíteni.41 

Másrészt az, hogy mind a közéleti szerepkörök betöltésében, mind 
az azokat betöltő személyiségek megítélésében világosan szét kell 
választani a személyes-szubjektív és az intézményi-objektív szem- 
pontokat, dimenziókat. Az erdélyi magyarságnak hatékony közéleti 
megnyilvánulásokra van szüksége, s ez a hatékonyság – ténylege- 
sen a probléma megoldására, azaz a dologra magára irányuló cse- 
lekvés, és az adott cselekvés valós természetének és mértékének 
megfelelő hiteles megítélés – csak akkor érhető el ténylegesen, ha 
sikerül mind a cselekvésben, mind a megítélésben ténylegesen kü- 
lönválasztani a magánszféra és a közélet területeit. A „kisebbségi 
szimbólum” valójában egyszerre magánember és közéleti személyi- 
ség, s mindeniknek megvan a maga területén az érvényessége a 
másikkal szemben. Ezek nem a mindennapok külsőségeiben, ha- 
nem az egyéni életút belső élményvilágában találkoznak össze és 
szerveződnek szilárd és átfogó élet- és értelemegységgé. 
 
 

5.7. Az ellenvetések sorozata 
 
A Nem lehet kijelentéseivel, tételeivel kapcsolatos ellenvetések 

jellemzőik alapján több csoportba sorolhatók. Egyaránt találunk kö- 
zöttük tartalmi és formai, a Makkai személyéhez kapcsolódó, vagy 
magára a dolog természetére összpontosító kifogásokat. Vegyük 
sorra őket: 

1) Makkai felfogása olyan elvi álláspontra helyezkedik,42 amely- 
ből a valós tapasztalatoknak ellentmondó következtetések vonhatók 
le. Ezért végkövetkeztetése a kisebbségi lét vonatkozásában felold- 
hatatlan ellentmondáshoz vezet az elv és a valóság között: kisebb- 
ségi sorsban nem lehet emberi módon élni, de mégis muszáj azok- 
 

                     
41 „Egyébként pedig – írja Jancsónak –, ha nem gondolkozunk romantiku- 

san, hanem józanul, gyarló emberektől ne kívánjunk többet, mint 
amennyit elbírhatnak. Ha minden erdélyi magyar helytáll addig, amíg 
bírja, éppen eleget tett.” (Makkai 1989c. 99.) 

42 Hegedüs Nándor: „...Makkai nézete tisztára elmélet, amivel a kisebbsé- 
gek élete egy jottával sem mehet előbbre...” (Hegedüs 1989. 112.) 
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nak, akik történetesen kisebbségi sorsban élnek.43 A nem lehetben 
foglalt radikális tagadással radikálisan szemben áll a kisebbségi 
sorsban élők kétségbevonhatatlan ténye. A valóság felől nézve: 
Makkai végkövetkeztetése a kisebbségi sorsban levőket „vagy- 
vagy” típusú választás elé állítja: vagy lemondanak a kisebbségi 
sorsukról, vagy az emberhez méltó létállapotról mondanak le.44 Az 
értelmezők itt feloldhatatlan ellentmondást vélnek felfedezni az állí- 
tás (pontosabban: a tagadás) és a valóságos tényállás között. 
Ugyanakkor a kisebbségi létben-levés, a kisebbségi sors irányából 
próbálnak érvelni az ellentmondás ellen. Nem figyelnek kellőkép- 
pen arra, hogy Makkai a kisebbségi kategóriával és nem a kisebbsé- 
gi sorsban élés tényével, valóságával szemben mondja ki a nem 
lehetet. Helyzetüknél, elfogultságuknál fogva és a nézőpontbeli kü- 
lönbségből kifolyólag nem tulajdonítanak kellő jelentőséget a kate- 
gória és a sors fogalmi különbségének, sem az elvi álláspont óhatat- 
lanul szükséges distanciáló szerepének a probléma lényegi megra- 
gadásában és megértésében. Ezzel szemben továbbra is a közvetlen- 
nek vélt tapasztalat bizonyosságát próbálják előnyben részesíteni, s 
a benne levő helyzetének morális fölényéből adódó erkölcsi elvet 
létkonstituálóként feltüntetni. Így kerül sor a tagadó kijelentés – 
„nem lehet” ‒ átfordítására erkölcsi imperativusra – „lehet, mert 
kell” ‒, illetve a létnek mint létnek a lényegi lehetőségére és értelmé- 
re kérdező kérdésfeltevésnek a létezés módozataira – „hogyan le- 
het?” ‒ irányuló kérdésfeltevésbe való átfordítására, illetve reduká- 
lására. Voltaképpen tehát nem ellentmondanak Makkainak, hanem 
másról beszélnek.45 Az értelmezők számára zavarólag hat, hogy 

                     
43 „Kisebbségi sorsban egyszerűen nem lehet lenni és élni. És ha mégis 

muszáj?” – teszi fel a kérdést Hegedüs Nándor, aki elsőként reagált 
Makkai írására. Majd: „Mert akinek az az álláspontja, és ezzel a problé- 
mát el is intézi, hogy a kisebbségi sors lehetetlenség, az természetesen 
nem is mondhatja meg, hogyha azonban mégis lehetséges, akkor ho- 
gyan lehetséges.” (Hegedüs 1989. 112.) 

44 Hegedüs Nándor utal arra a „vagy-vagy”-ra, „ami között természetesen 
egyetlen kisebbségi nemzet sem tud választani, azaz: hogy vagy ne le- 
gyen kisebbség, vagy ha van, akkor a kisebbség nem nemzet, és tagjai 
nem emberek többé”. (Hegedüs 1989. 115.) 

45 „Makkai a »nem lehet« elvét hirdeti – írja Hegedüs Nándor. – De ez a 
valóságba bele nem illeszthető, mert ami mégis megvan, arra hiába 
mondjuk, hogy nem lehet. Makkai azt állítja, hogy a kisebbségi sors egy- 
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Makkai egyszerre kívülről is és belülről is próbálja megvilágítani a 
probléma lényegét, s a nézőpontjában e két horizont szerves egységet 
alkot. A kettő együtt egy olyan elvi megközelítési módot eredmé- 
nyez, amely az átfogó rálátás és a lényegi belelátás teoretikus fölé- 
nyét szembesíti a benneállás erkölcsi fölényével. Ezzel szemben az 
értelmezők továbbra is „két” Makkaiban gondolkodnak, mereven 
szétválasztva és szembeállítva egymással a „régi” (a kisebbségi lét- 
ben benne élő) és az „új” (a kisebbségi problémát kívülről szemlélő) 
Makkait;46 jobb esetbe az „új” Makkaival szemben védelmükbe ve- 

                     
szerűen lehetetlen. [...] De mégis mennyivel igazabb egy másik erdélyi 
költő varázsigéje, az, amit Reményik Sándor adott Erdély magyarságá- 
nak ajkára: ahogy lehet! Minthogy muszáj, ennélfogva lehet is, és ha 
nem lehet teljesen és bőven csillogva és tökéletesen, hát legyen úgy, 
ahogy lehet, és csináljuk úgy, hogy mennél jobb legyen.” (Hegedüs 1989. 
114.); Ligeti Ernő levélben teszi fel a kérdést Makkainak: „Ha »lehetet- 
len« a kisebbségi élet – amint én magam is azt hiszem, hogy az Ön értel- 
mezésében valóban lehetetlen hogyan lehet mégis?” (Ligeti 1989a. 
123.); Vuchetich Endre szintén az elv és a gyakorlat, a „légüres tér” és az 
életvalóság közötti különbségre utal: „Az élet általában és a kisebbségi 
élet is nem légüres térben mozog, így nem is a légüres tér törvényei ér- 
vényesek, hanem az élet törvényei. Az élet első törvénye pedig az élet, 
az élés maga. És hiába beszél [Makkai] a kisebbségi nemzetdarabok élet- 
képtelenségéről, lassú, de biztos elsorvadásáról, ezzel szemben áll ezek- 
nek élni akarása. Ez pedig első feltétele az élnitudásnak.” (Vuchetich 
1989. 125.) 
46 Reményik Sándor is „régi” és „új” Makkairól beszél, oly módon, hogy 
az újjal szembeállítja a régit, továbbra is annak a tanítását tartva hiteles- 
nek a kisebbségi sorsra nézve: „Kisebbségi mivoltunkat a régi Makkaival 
szólva: mártír-példának és tanító-küldetésnek valljuk önmagunkon túl, 
többségi nemzetek számára is. Hisszük, hogy állandó belmisszióval ön- 
magunk között s a lélek végtelen lehetőségeivel a hátunk mögött, a lé- 
lekbe való visszavonulás végtelen útjában bízva, egyszer majd nyilván- 
valóan is otthonra találunk a minket körülvevő népek között. 
Az új Makkai Sándor elcsodálkoztató és megdöbbentő gondolatai mel- 
lett állandóan idézgetjük a régi Makkai Sándort, a kisebbségi élharcost, 
akitől azt tanultuk, hogy az életből az Életbe juthatunk, hogy az élet 
minden körülmények ellenére is nem puszta valóság, hanem megvalósí- 
tandó minőség, nemcsak lehetőség, hanem követelmény, nemcsak adott- 
ság, hanem kategorikus imperatíivus. 
Az erkölcsi törvény mint magyar követelmény bennünk. A transsylvan 
csillagok pedig felettünk. És semmi más. 
Nekünk lehet – mert kell.” (Reményik 1989b. 127‒128.) 
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szik a „régit”,47 vagy a „régit” magát is – az „újjal kacsolatos ellenve- 
téseiket visszavetítve rá” ‒ kritika tárgyává teszik.48 

A kisebbségi kategória és a kisebbségi sors problémaköre termi- 
nológiailag az elgondolás és nyelvhasználat szintjén a későbbi értel- 
mezőknél is minduntalan összemosódik.49 Sokan nem figyelnek kel- 

                     
47 Szentimrei Jenő továbbra is fenntartja a „kisebbségi világhivatás” éppen 

Makkai által megfogalmazott gondolatát. A kisebbségek a „mérleg nyel- 
vét” képezik Európában. „Ha van kisebbségi világhivatás, és mi hisszük 
és valljuk, hogy van, annak vezércsillagául keresve sem találhatnánk al- 
kalmasabbat Széchenyi mondatánál. A magunk itthoni politikai és társa- 
dalmi életében számtalanszor tapasztalhattuk, milyen jótékony kiegyen- 
súlyozó hatása volt olykor valamely közéleti kérdés megoldásánál a ki- 
sebbségek puszta jelenlétének. Nem lehet kétséges, hogy világviszony- 
latban is ez a súlyos, de felemelő szépségű hivatás jutott ki a kisebbségi 
kategória számára. S ha pillanatnyilag itt-ott elhanyagolható mennyiség- 
ként kezelik is a kisebbségeket, ez csak a szélsőséges áramlatok ösztönös 
védekezése a saját lelkiismeretük lázadozásai ellen. Mérleg nem képzel- 
hető el nyelv nélkül, és úgy rendeltetett, hogy mi legyünk Európában a 
mérleg nyelve.” (Szentimrei 1989b. 174.) 

48 A fiatal értelmiségiek kritikailag viszonyulnak a „régi” Makkai bálvá- 
nyozásához. Személyének a bálványról való leválásával viszont a bál- 
vány mégsem szűnik meg, de átminősül. Számukra Makkai áttelepülé- 
sével és a „nem lehet” kimondásával a Makkai személye által hordozott 
bálvány helyébe az erdélyi magyarság jövőjébe fektetett hit lép. Szószó- 
lójuk, Lőrinczi László ezt írja: „Csakhogy ez a bálvány nem Makkai Sán- 
dor személye, hanem a népünk jövőjébe fektetett töretlen hit, mely nem 
ismer »nem lehet«-et és amely nem is akar róla hallani. Mert nincs keser- 
vesebb dolog annál, mint amikor nem hiszünk abban, amiért küzdenünk 
kell.” (Lőrinczi 1989. 164.) Az erdélyi ifjúság – hangsúlyozza Lőrinczi – a 
bálvány leomlásával nem válik csalódottá. Szavaiból kiderül, hogy a fia- 
talok a régi bálvány helyére új bálványt állítanak maguknak: a bálvány- 
ba vetett hit helyére a hit bálványát állítják. „Hadd omoljanak a bálvá- 
nyok! És ha majd leomlottak, ott marad fölöttük a maga szerény, de 
mégis vakító ragyogásában egyetlen »bálványunk«, bizodalmunk: a 
hit!” (Lőrinczi 1989. 164.) 

49 Mikó Imre, a korszak végéről visszatekintve írja: „A kisebbségi magyar- 
ság reménytelennek látszó küzdelme s a nemzeti eszme mind erősebb 
hódítása arra indította, hogy a budapesti »Láthatár« című folyóiratban 
»Nem lehet« címen cikket írjon, amiben egész múltjára rácáfolva, ki- 
mondja a végső szót: kisebbségi sorsban élni nem lehet! Mindenki egyet- 
értett abban, hogy a magyarság helyzete Romániában a mélypontra 
süllyedt s ez így nem maradhat tovább, de mit tehet az erdélyi magyar, 
ha annak ellenére, hogy ez az életforma lehetetlen, mégis kisebbségi 
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lóképpen oda a terminológiai különbségtevés lényeges voltára,50 

ami azt jelzi, hogy a saját értelmezési szempontjaik (olykor kritikát- 
lan) előnyben részesítése számukra fontosabb annak a megérteni 
akarásánál, amit Makkai tulajdonképpen mondani akar, illetve 
mentalitásbeli, kulturális beidegződéseik révén lényegtelennek te- 
kintik azt a megközelítési módot – a filozófiait ‒, amelynek hori- 
zontjában a jelzett terminológiai különbség korántsem elhanyagol- 
ható módon lényeges. Ez lehetőséget nyújt arra, hogy Makkai Nem 
lehetjét ahelyett, hogy spekulatív reflexióként, értelmi vizsgálódás- 
ként kezeljék, inkább a kisebbségi léttel kapcsolatos „helyzetjelen- 
tésnek”51 vagy „vallomásnak” fogják fel. Ezáltal látszólag egyértel- 
mű összefüggés mutatható fel Makkai távozása és a Nem lehet kö- 
zött, s a nem lehet-problémának Makkai áttelepülése élettörténeti 
horizontjában való értelmezése domináns értelmezésként állítható 
előtérbe. Ez két további értelmezési igénnyel (és szokással) párosul: 
a Nem lehet mondanivalóját a távozás „magyarázataként”,52 tehát 
akár önigazolásként is lehet kezelni, továbbá a Nem lehet-vita egé- 
szét a „menni vagy maradni” vitájaként,53 vagy legalábbis az ilyen 

                                               
sorsban kell élnie, mert közel kétmillió magyar mégsem vándorolhat ki 
Magyarországra! A Makkai cikkre Reményik Sándor válaszolt és írásá- 
nak már a címe kifejezte minden erdélyi magyar ember érzését: »Lehet, 
mert kell«. Ebből a hangulatból született meg Reményik egyik legszebb 
költői alkotása, az »Ahogy lehet«, ami valóságos himnusz a kisebbségi 
magyarság zivataros évtizedéből.” (Mikó 1941. 164.) 

 
50 Ez például Cs. Gyímesi Évánál is többször előfordul: „...Makkai ebben a 

cikkben a kisebbségi sorsot emberhez méltatlannak, erkölcsi lehetetlen- 
ségnek és politikailag megoldhatatlan helyzetnek minősíti.” (Cs. 
Gyímesi 1998. 91.) 

51 „A Nem lehet: helyzetjelentés – írja Cs. Gyímesi Éva – a kisebbségi sors 
tarthatatlanságáról, és egy olyan stratégia előlegezése, mely a kisebbségi 
kategóriát mint olyant elvetve az egységes nemzeti egzisztencia vissza- 
nyerését, visszaszerzését tűzi ki célul.” (Cs. Gyímesi 1993. 201.) 

52 „A Nem lehet helyzetjelentés – írja Cs. Gyímesi Éva – a kisebbségi sors 
tarthatatlanságáról, és egy olyan stratégia előlegezése, mely a kisebbségi 
kategóriát mint olyant elvetve az egységes nemzeti egzisztencia vissza- 
nyerését, visszaszerzését tűzi ki célul.” (Cs. Gyímesi 1993. 201.) 

53 Pomogáts Béla ismételten megfogalmazza: „Makkai távozását és írását 
széles körű vita követte, amely a »nem lehet« keserű vallomását próbál- 
ta megcáfolni, egyszersmind igazolni a kisebbségi helytállás erkölcsi kö- 
telességét. A távozó püspök nyilatkozata a kisebbségi irodalom régi fé- 
lelmét szólaltatta meg, rejtett sebeket tépett fel, valójában a kisebbségi 
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jellegű sorsválasztáshoz érveket szolgáltató vitaként lehet beállítani. 
Mindez sem Makkai intencióiból, sem a szöveg problémafelvetésé- 
ből nem következik közvetlenül, s minden ilyen értelmezési kísérlet 
a problémafelvetés spekulatív szintjét – még mielőtt azt a maga 
spekulativitásában érdemben megvizsgálná – az ideologizálás és az 
egzisztenciális aktualizálhatóság szintjére szállítja le (vissza). 

2) Makkai szövegének végkicsengése, végkövetkeztetése pesszi- 
mista hangvételű és a kisebbségi sorsban élők számára demoralizá- 
ló hatású.54 Ez az ellenvetés szervesen összefügg az előbbivel. Az 
„otthonmaradók” számára minden újabb áttelepülés tapasztalata 
lehangoló. Kisebbségi nézőpontból úgy tűnt, hogy Makkai általáno- 

                                               
 
lét legnagyobb gondjára: az erdélyi magyar megmaradás lehetőségére 
kérdezett. Makkai tragikus vallomásának azóta is igen nagy hatása van, 
az erdélyi magyarság kisebbségi létének történelmi megpróbáltatásai 
idején (1945-ben, 1949-ben, a nyolcvanas években) mindig újra időszerű- 
vé vált a régi látlelet, a régi vallomás. Egyszersmind mindig újra elhang- 
zottak azok az érvek is, amelyek a lehetetlennek tetsző helyzetben, az er- 
délyi magyarság nemzeti identitásának lerombolására törekvő erőszak 
ellenében is erkölcsi helytállásra és szellemi önvédelemre biztatják az er- 
délyi magyarokat.” (Vö. Pomogáts 1983. 182‒183.; 2001b. 121.); Cs. 
Gyímesi Éva szerint „...modellértékű ez a kivándorlás, mert olyan vitát 
kavart, mely a kisebbségi létben újra meg újra felmerülő dilemma, a 
»menni vagy maradni« összes kérdését felveti. A kisebbségi sorsból tá- 
vozó személy és a benne megmaradók nézőpontjának tipikus változatait 
vonultatja fel, és szembeszökően tükrözi a mindkét félben működő ön- 
igazolási törekvéseket.” (Cs. Gyímesi 1992b. 33.) 

54 Makkai végkövetkeztetésének pesszimizmusát, sőt nihilizmusát sokan 
felpanaszolják: Hegedüs „lesújtó nihilről” beszél. (Hegedüs 1989. 116.); 
Szentimrei Jenő Makkai „sötétenlátását” említi. (Szentimrei 1989. 137.); 
Bertalan István szerint „nagy hiánya és gyengéje a tanulmánynak, hogy 
teljesen reménytelen és kilátástalan eredményre jut”. (Bertalan 1989. 
157.); Katona Jenő szerint is Makkai „a teljes reménytelenséget” hirdeti a 
magyar kisebbség számára. (Katona 1989. 161.) De hasonlóképpen véle- 
kedik Magyarországon Bajcsy-Zsilinszky Endre is Makkai „éjfekete 
pesszimizmusáról”. (Bajcsy-Zsilinszky 1989. 154.); Jancsó Béla tovább- 
megy. Ő pontosan fogalmazza meg, több rendben is, annak a vélt demo- 
ralizáló hatásnak a lényegét, amelyet Makkai álláspontja az erdélyi ma- 
gyar emberekben kiválthat: „Sok emberben rendítetted meg ezzel a 
szükséges élethitet, és szabadítottad fel a pesszimizmust.” (Jancsó 1989c. 
183.); Makkai „hitet ölő gondolatmenetének” legkárosabb hatása: „a ki- 
sebbségi élet lehetségességébe vetett hit megingatása”. (Jancsó 1989b. 
224.) 
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sító következtetése a kisebbségi sorsot felvállalok életkedvére, meg- 
maradásba vetett hitére rombolólag hat, s ezt a hatást csak felfokoz- 
za az a tény, hogy éppen annak a Makkainak az elgondolása váltja 
ki, aki azelőtt a hit forrásaként és a megmaradás szimbólumaként 
élt a köztudatban.55 Ez az ellenvetés később még azzal a feltétele- 
zéssel/minősítéssel egészül ki, hogy az áttelepülés és a Nem lehet 
megírása révén Makkai maga is hitevesztetté vált.56 

A későbbi értelmezésekben az az észrevétel is felmerül, hogy 
Makkai borúlátó következtetésének tartalmával éppen ellentétes ha- 
tást ért el a kisebbségi értelmiségnek a kisebbségi léttel szembeni 
magatartásában. Ahelyett, hogy az illúziók kritika tárgyává tevését 
és eloszlatását érte volna el, sokkoló pesszimizmusával éppen az 
azokat tápláló ellenérzéseket váltotta ki, s ezzel az elutasítás helyett 
éppen a ragaszkodást erősítette fel a benneélőkben az iránt a ki- 
sebbségi létállapot iránt, amelynek a méltatlanságáról és lehetetlen- 
ségéről szólt.57 

3) Makkainak a Nem lehetben megfogalmazott álláspontja el- 
lentmond korábbi élethivatásának, emberi beállítódásának, szemé- 
lyes hitének és közéleti vezérszerepének.58 Ezt legélesebben a 
                     
55 Ez pontosan megfogalmazódik Jancsónak Makkaihoz írt 1937. márc. 27-i 

levelében: „Sok emberben rendítetted meg ezzel a szükséges élethitet, és 
szabadítottad fel a pesszimizmust. És különösen Tőled fáj, aki eddig hi- 
tet és életakaratot adtál.” (Jancsó 1989c. 183.) 

56 „Búcsú nélkül hagyott el Makkai Sándor, hogy a távolban többet ne ta- 
láljon önmagára” – írja Mikó Imre. (Miké 1976. 13.); Balogh Edgár a het- 
venes években keletkezett Itt és most c. írásában is „a disszidens Makkai 
Sándor borúlátására” (Balogh 1976. 101.), majd „az Erdélyből hitetlenül 
eltávozott Makkai Sándor hírhedt »nem lehet«-jére” hivatkozik (Balog 
1978. 35.) 

57 „A repatriált Makkai – írja Cs. Gyímesi Éva – Nem lehet című cikke [...], 
amelyben saját addigi tanításait tagadja meg, csak megerősíti a ragasz- 
kodást az áldozatvállalás éthoszához, és ennek értékfeszültségét most fel 
is fokozza a »nem lehet, de ahogy lehet« és a »lehet, mert kell« tudatosí- 
tott paradoxona.” (Cs. Gyímesi 1992a. 53.) 

58 Ezt Jancsó Béla fogalmazta meg a legpontosabban: „Makkai hirdette 
mindig a kisebbségi sors külön méltóságát, erejét, világhivatását. Szemé- 
lye és műve egyik erőt adó, figyelmeztető szimbólumunk volt: íme, le- 
het kisebbségi életet élni, és abban lehet gazdag hatású, felfelé ívelő, 
egészséges életet élni. Eltávozása már sok lélekben megingatta ezt a hi- 
tet, újabb írása pedig ezt a folyamatot csak fokozta. Makkai Sándor nem 
magánember, hanem közszellem és szellemi szimbólum volt, azon kevés 
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Makkai feltételezett belső, lelkiismereti, erkölcsi inkoherenciájára 
utaló célzásokban fogalmazódik meg,59 akként az elgondolásként, 
hogy Makkai a Nem lehet végkövetkeztetése révén saját addigi hi- 
tével,60 vallásos meggyőződésével, értékrendjével és teológiai kon- 
cepciójával is ellentmondásba került.61 

4) Makkai itt kifejtett álláspontja és végkövetkeztetése a kisebb- 
ségi kérdéssel kapcsolatban ellentmond korábbi nézeteinek, mind- 
annak, amit elméleti szinten írt és tanított a kisebbségi léthelyzet- 
ről.62 Ez a gondolat az ellenvetéseknek egyik legterjedelmesebben 
                     

mai magyarok egyike, aki munkája sugallata alatt lelkeket tudott az élet- 
re megtartani. Cikke ezt a felbecsülhetetlen hatást és erőt rombolta le, 
vagy gyengítette meg nagyon sok erdélyi magyar életében.” (Jancsó 
1989b. 224.) 

59 Az ilyen természetű ellenvetések lényegét Cseke Péter következő megál- 
lapítása jól összegezi: A Nem lehet szerzője „egy olyan közéleti szemé- 
lyiségnek a meggondolkoztató és továbbgondolásra késztető mondani- 
valóját próbálta általános érvénnyel megfogalmazni, aki a maga hatás- 
körében minden tőle telhetőt elkövetett, hogy a kisebbségi sorsot – nem- 
csak a maga, hanem főként közössége számára – elviselhetőbbé tegye, 
mégsem maradt más választása, minthogy a szellemi őrhely feladásának 
ódiumát vállalva többségi helyzetbe »meneküljön«.” (Cseke 1989. 6.) 

60 „Annál megdöbbentőbb a Nem lehet című írása – írja László Dezső –, 
mert ebben a hitnek egyetlen morzsáját sem lehet feltalálni, egészen csak 
az emberi látás beszél benne.” (László 1997c. 107.) 

61 Cs. Gyímesi Éva megállapítása szerint Makkai döntése „nyíltan ellent- 
mond annak az alapelvnek, hogy »nem vagyunk a magunkéi«“, követ- 
kezésképpen Istennek engedelmességgel, egymásnak szolgálattal tarto- 
zunk ott, ahova Ő állított.” „Mintha megfeledkezett volna arról 
[Makkai] – írja a továbbiakban –, hogy az önmegvalósítás olyan talentu- 
mok kibontakozását is jelentheti, amelyek az önérvényesítést biztosító 
társadalmi helyzet híján is képesek szellemi-erkölcsi értéket teremteni. 
Ennek feltétele: a közvetlen érdekeltségen felülemelkedő, Lélektől nyert 
szabadság.” (Cs. Gyímesi 1995. 39.) 

62 „Tudjuk – írja Hegedüs Nándor –, hogy azóta roppant változás állott be 
Makkai életében; kisebbségi magyarból többségi magyarrá emelkedett, 
de még ez a rendkívül nagy s átalakító változás sem magyarázhatja meg 
azt a tátongó eltérést, ami akkori művei és mostani »nem lehet«-je kö- 
zött ásít.” (Hegedüs 1989. 115.) Hegedüs itt Makkainak az 1929-ben ki- 
adott Mi utunk című könyvére és az 1931-ben megírt Magunk revíziója 
című munkájára utal. Ezekben fogalmazza meg Makkai a kisebbségek 
„világhivatásával”, illetve a „kisebbségi magyar öntudattal” és az önerő- 
re alapozott kisebbségi önmegvalósítás imperativusával – „Miután kell, 
tehát lehet is” (Makkai 1998. 78.) – kapcsolatos gondolatait. Makkai a kö- 
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megfogalmazódó és a legkülönbözőbb vonatkozásokban mindunta- 
lan visszatérő formája. Az értelmezők sokszor kívülről idézik Makkai 
korábbi – többnyire a Magunk revíziójából vett tételeit –, ezzel is je- 
lezve, hogy mennyire tőle tanulták azokat az „igazságokat”, ame- 
lyeknek most a megsemmisítő cáfolatával szembesülnek.63 Úgy vélik, 
hogy a Nem lehet nemcsak tartalmilag más, hanem a levegője, han- 
gulata, a hangvétele, a beállításmódja stb. is alapvetően elüt Makkai 
addigi megszokott írásaitól. Mintha az ember, aki írta is kicserélő- 
                                               

vetkezőképpen fogalmaz: „De a kisebbségre nézve a maga szellemi éle- 
tének és kultúrájának megteremtése, kifejlesztése és fenntartása nem lu- 
xus, hanem önfenntartásának lényege, melyet kölcsön nem vehet és kí- 
vülről nem táplálhat: önmagából kell kitermelnie, a maga adott és sajá- 
tos szükségleteinek megfelelően: ez a tény kényszeríti arra az erdélyi 
magyarságot, hogy önálló szellemi életet éljen és saját kultúrát teremt- 
sen, ha élni akar. Ennek a követelménynek van egy olyan mély alapja, 
amelyet köztudattá és közmegyőződéssé kell tenni az erdélyi magyar- 
ságban. Ez a kisebbségek világhivatása [kiemelés tőlem – V. K.] a jelen- 
legi súlyos időkben. [...] Minden önálló ország kultúrája szükségképpen 
alkalmazkodik a politikai érdekhez, ellenben a kisebbségek kultúráját 
ilyen érdek nem kötvén, nemzeti jellemét és sajátságait mindig egyete- 
mesen emberi ideálok szolgálatába állíthatja és kultúrájában keresheti és 
megközelítheti a nemzeteket összekötő nagy, közös értékek csúcsait. A 
kisebbségek vannak hivatva, már csak szükségképpeni, a helyzetükből 
következő szenvedéseiknél fogva is egy nemesebb humánum, egy egye- 
temesebb emberi szellemiség, egy a nemzeteket összekötő kultúra és 
végre az igazi embertestvériség nagyszerű és gyógyító jövőjének előké- 
szítésére.” (Makkai 1935d. 20‒21.) „Az a tény, amely a mi kisebbségi ma- 
gyar öntudatunkat meghatározza, annak a realitásnak minden oldaláról 
való komoly végiggondolása és számbavétele, hogy mi semmiféle földi 
impériummal nem rendelkezünk. Ez azt jelenti, hogy sajátos életünkből 
csak annyit valósíthatunk meg, amennyit minden külső segítség nélkül a 
magunk erejéből meg tudunk valósítani.” (Makkai 1998. 78.) 

62 Szász Endre a Magunk revíziója olvasatát hozzáigazítja az aktuális mon- 
danivalójához, hogy bizonyíthassa a szembeszökő különbséget. A kriti- 
kai szellem helyett a megmaradás imperativusát emeli ki, és értelmezi 
bele egyoldalú leegyszerűsítéssel Makkai művébe, hogy aztán kimutat- 
hassa ennek érvénytelenné és értelmetlenné válását Makkai új mondani- 
valója fényében. A Nem lehet visszafelé is hat, érvénytelenít. „Nem 
akarjuk idézni a régi Makkait, aki 1931-ben még azt fejtegette, hogy ne- 
künk kisebbségeknek nemcsak az a rendeltetésünk, hogy itt maradjunk, 
hanem itt is kell maradnunk. Makkai konklúziói [...] új megnyilatkozása 
után puffogó frázisokká, üres szalmacsépléssé válnak, amit igaznak hit- 
tünk, szemforgató farizeuskodásnak bizonyult.” (Szász 1989. 117.) 
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dött volna.64 Tulajdonképpen ezért sem lehet igazán a korábbi 
Makkai-tételek tagadásának tekinteni, mert teljesen más síkon mo- 
zog az elgondolás. Az ellenvetések megfogalmazói a Nem lehet 
megírásával egyértelműen bekövetkező törést, szakadást, fordulatot 
feltételeznek Makkai gondolkodásában, mégpedig olyant, amelyre 
a későbbi írásai még inkább „rálicitálnak”65 A későbbi értelmezők 
ennek alapján lehetségesnek vélik Makkai gondolkodásának kor- 
szakolását, pontosabban Makkai „transzszilvanista korszakáról” és 
a transzszilvanizmustól való elfordulásáról kezdenek beszélni.66 Ez 
azzal a veszéllyel jár, hogy leegyszerűsítő módon kezelik Makkai 

                     
64 Ligeti Ernő levélben teszi fel a kérdést Makkainak: „Nem talál-e ellent- 

mondást a Magunk revíziója és a Láthatár cikke között?” (Ligeti 1989a. 
123.) Ligeti maga később meg is adja erre a választ: „Keserű tréfával ál- 
lunk szemben: nem lehet, hogy a Magunk revíziója szerzője komolyan 
higgye azt, amit mond. Ha igazak gondolatcsírái, akkor egy másik síkon 
igazak csupán, »légüres térben«. Ha a kisebbségi sors menthetetlen er- 
kölcsileg, talán menthető – politikailag. Igen, de ha nem éppen Makkai 
tanított volna bennünket arra, hogy csak egy igazság van, az erkölcsi 
igazság, amint Kant mondotta: a csillagos ég felettünk és az erkölcsi 
igazság bennünk. [...] ...ennek a tanulmánynak a szavai, a gondolatai 
szövedéke a visszás – írja a továbbiakban. – Ennek a tanulmánynak a le- 
vegője, a hinterlandja, az összefüggései és a szövődményei rínak ki és 
szaggatják szét a harmóniát.” (Ligeti 1989b. 133‒134.) 

65 Jancsó Béla, Hegedüs Nándor, Ligeti Ernő, a Hitel szerkesztői. Bányai 
László elsősorban azt emelték ki, hogy milyen szakadék választja el a 
két megnyilatkozást – összegez Gáll Ernő. Majd hangsúlyozza, hogy – 
mintegy a kisebbségi lét ellehetetlenülése igazolásaként – Makkai a 
Nemzet és kisebbségben 1939-ben „rálicitál az 1937-es tanulmány »non 
possumus«-ának érveire”. (Vö. Gáll 1999. 178.; 179.) 

66 Makkai a „transzszilvanista korszakában” (a harmincas évek első felé- 
ben) – írja Cs. Gyímesi Éva – „a Magunk revíziója szellemében” „még 
elképzelhetőnek tartja az egyetemes szintű értékteremtést, a teljes ön- 
megvalósítást. Nem lehet című írásában viszont – [...] – leszámol ezzel a 
korábbi felfogással.” (Cs. Gyímesi 1995. 38.) Rámutat arra, hogy a Ma- 
gunk revíziója az a „megkerülhetetlen viszonyítási pont, amelyhez mér- 
ten Makkai, a »vezér« távozása minden más kivándorlásnál súlyosabb 
lépésnek ítéltetik.” (Cs. Gyímesi 1993. 197.) „Makkai minden megnyilat- 
kozása, mellyel távozását előkészíti és igazolja, ehhez az 1931-ben író- 
dott nagy hatású tanulmányhoz viszonyítva mérettetik meg.” (Cs. 
Gyímesi 1993. 198.) Cs. Gyímesi is ehhez képest beszél a püspök „ki- 
sebbség-ideológusi pálfordulásáról”, „az előbbi meggyőződéstől való el- 
távolodásról”, az „önellentmondás, meghasonlás ódiumáról”. 
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„transzszilvanizmusát”, betagolva azt abba az átfogó szemlélet- és 
gondolkodásmódba, amelynek sokszor az igen éles, határokat meg- 
vonó kritikáját gyakorolja Makkai. 

5) Makkai érvelése belsőleg inkoherens, mivel egymásba csúsz- 
tatódik, összemosódik benne az elvi szinten kibontakoztatott spe- 
kulatív érvelés és a politikai-gyakorlati érvelés síkja. Makkai az elvi 
szinten megfogalmazott kijelentései igazságát sokszor összetéveszti 
a valós tényállással. Az ellenvetéseknek ez a módozata többek kö- 
zött azért is érdekes, mert megfogalmazóik nem Makkai tételeinek 
a Makkai személyével és élettörténetével való kapcsolatait keresik, 
nem mindenképpen az emberre akarják visszavezetni a velük kap- 
csolatos kifogásaikat, hanem kimondottan az írásra és magukra a 
gondolatokra, a bennük feltárható vélt vagy valós ellentmondások- 
ra koncentrálnak. A személytől elvonatkoztató, objektív szellemű 
érvelésnek ezt az igényét többen meg is fogalmazzák.67 Az ellenve- 
téseknek ez a csoportja annak a kimutatására irányul, hogy Makkai 
elgondolásában fogalomzavar,68 fogalmi többértelműség húzódik 
meg, ami idealista történelemszemléletéből adódik,69 abból, hogy 

                     
67 Például Szemlér Ferenc: „Mit is tagadjuk: a kor uralkodó áramlatai nem 

kedveznek a férfias vitának. Az emberek és a pártok érzékenysége meg- 
sokszorozódott, s ellenfeleinket nem okkal, hanem botokkal igyekszünk 
meggyőzni. Ha Németh László vagy Makkai Sándor elvi szempontból 
hulláknak jelent ki bennünket, akkor mi nem az elveket, hanem a mö- 
göttük álló személyt igyekszünk hitelében – esetleg becsületében – meg- 
ingatni. Ezzel pedig csak mondandóink hitele vész el.” (Szemlér 1989. 
175.) 

68 Bányai László szerint: „A fogalomzavar, amit a nacionalizmus és a nem- 
zeti öntudat összekeverése teremt a kisebbségi közvéleményben, 
Makkainál az önellentmondás élességében jelent meg.” (Bányai 1989. 
214.) 

69 Szemlér Ferenc aprólékosan megvizsgálja a Makkai által alkalmazott bi- 
zonyítási módot és többek között a következő belső inkoherenciát véli 
felfedezni benne: „Kénytelen vagyok megállapítani, hogy Makkainak el- 
vi síkon mozgó cikke ismét összevéti a gyakorlatot az elmélettel. Mert 
lehetséges, hogy egész Európában általános lesz a faji uralom, de ez még 
mindig nem jelenti a faji vagy nemzeti kizárólagosság alapján bekövet- 
kezett tények elvi helyességét.” Majd: „Mert ha elfogadjuk Makkai állí- 
tását, hogy a nemzeti öntudat kivirágzása megdönthetetlen törvény, ak- 
kor e törvény és a kisebbségi sors között valóban feloldhatatlan ellent- 
mondás van. »A faji és történelmi sajátosságait« kiélő nemzet és a ki- 
sebbség kizárják egymást. Ha az egyiket feltételezzük, a másiknak meg 
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nem tud világosan különbséget tenni az elvi szinten elgondolható 
történelem és a tényleges politikai valóság között.70 Ennélfogva 
                     

kell semmisülnie, mert mindkettőnek egy időben való létezése – Makkai 
kedvenc kifejezésével élve – elvileg lehetetlen. Azonban a kisebbség je- 
lenléte az európai nemzettestekben ma még kimutatható. Viszont az 
»élettörvények«, ha elméleti antinómiákat meg is tűrnek, gyakorlatiakat 
hosszabb ideig nem engedélyeznek. Valamiféle megoldásnak tehát be 
kell következnie.” (Szemlér 1989. 178.) 
László Dezső szintén ilyen belső következetlenséget mutat ki Makkainál, 
arra hivatkozva, hogy Makkai a szövege líraiságára, elégikus műfajára 
jellemző lírai igazságot azonosítja a történelmi igazsággal. „Amilyen 
mértékben háttérbe szorul az általánosító liberalizmus, és tör fel helyébe 
az elszíntelenedést elsöprő új nacionalizmus, olyan mértékben válik a 
kisebbségi élet minden vonatkozásban lehetetlenné. A cikknek ez a mag- 
va történetfilozófiai megállapítás. Most azt kell kérdeznünk, hogy ez a 
megállapítás – nem lírailag, hanem történelmileg – igaz-e? (Lírailag a lí- 
rikusra nézve igaz.) Ez a megállapítás történelmileg nem igaz. [...] Min- 
denesetre tudományosan nem lehet azt állítani, hogy a nemzeti szellem 
soha nem ismert új értelmű kivirágzása az egyetlen utat és lehetőséget 
jelenti Európa számára. Makkai ezt azonban nem így állapítja meg, ha- 
nem egyben értékel is, és ezt az egyetlen életformát tartja értékesnek és 
emberhez méltónak.” Majd: „Makkai egy történetfilozófiai megállapítás- 
ból indul ki, de mielőtt mint filozófus tovább vizsgálódna, átadja a szót 
a lírikusnak. Ebből a magatartásból következik az a lírailag igen értékes 
magatartása, hogy relatív tényeket abszolutizál. Ez amennyiben megbo- 
csátható egy lírikusnak, éppen annyira elítélendő a történetfilozófusnál.” 
(László 1997b. 100.) Egy másik helyen: „A dolgokat nem a maguk adott 
valóságában, hanem a szellemi képükben, világnézetének a hálózatában 
szemlélte. Még nem ismerte föl, hogy a történelmi tények nem a mi tör- 
ténelemfilozófiánknak a szempontjai szerint, hanem a magunk tőlünk 
független belső törvényszerűségük szerint igazodnak.” (László 1989. 
103.) 

70 Ligeti Ernő ezzel kapcsolatban is felteszi levelében a kérdést Makkainak: 
„Mi volt a célja a cikknek megírásával, elvi problémát akart leszögezni, 
avagy politikailag is érinteni óhajtotta a mi problémánkat?” (Ligeti 
1989a. 123.) A kérdésben már benne rejlik a válasz: az elvi és a politikai 
két különböző sík, a kettőt itt nem lehet összekeverni. Ligeti később egy 
tényleges választ is ad a kérdésére: „Ha a kisebbségi sors menthetetlen 
erkölcsileg, talán menthető – politikailag. Igen, de ha nem éppen Makkai 
tanított volna bennünket arra, hogy csak egy igazság van, az erkölcsi 
igazság, amint Kant mondotta: a csillagos ég felettünk és az erkölcsi 
igazság bennünk.” (Ligeti 1989b. 133.) A gyakorlati életben többféle 
igazság érvényesül, az egyes valóságterületek sajátos igazságait nem le- 
het besorolni az egyetlen erkölcsi igazság alá. A politikai igazság más 
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Makkai egymásra csúsztatja a nemzet és a nacionalizmus fogalom- 
körét, nem tesz világos különbséget a nemzeti eszmének, a nemzeti 
öntudatnak és fejlődésnek a népek életében játszott pozitív törté- 
nelmi szerepe, valamint a nacionalizmus(ok) nemzeti kizárólagos- 
ságra, egyeduralomra irányuló hatalmi, nagyhatalmi politikája kö- 
zött,71 aminek következtében a nacionalizmusok újbóli, harmincas 
évekbeli fellángolását Európában72 „a nemzeti öntudat soha nem is- 
mert új értelmű kivirágzásának” tekinti. Hasonlóképpen, hajlamos 
a liberalizmus,73 humanizmus, kommunizmus eszméjének, valamint 
a gyakorlati politikai életben játszott szerepének az összetévesztésé- 
                                               
 
természetű, mint az erkölcsi igazság. A politikai valóság igazsága nem 
redukálható egyedül az erkölcsi megítélésre és nem vezethető le egye- 
dül ebből. 

71 „Ez a fejtegetés abban az alapvető hibában szenved – írja Hegedüs Nán- 
dor –, hogy azt a kíméletlen neonacionalizmust, amely ma Európában 
úgy dúl és éget, amely ellen a pacifista álmodozóktól kezdve egészen fel 
a Vatikánig a világ legjobb lelkei emelik fel a szavukat, a nemzeti öntu- 
dat kiteljesedésének látja és üdvözli. Pedig ha valóban a nemzeti öntu- 
dat korát élnők, amely nemcsak a maga nemzetét tartja örökéletűnek és 
nagynak, hanem más nemzetek iránt is keresi a megértés és tisztelet for- 
máit és eszközeit, akkor a mai kisebbségi dekadencia meredélyére nem 
jutottunk volna. Nem a nemzeti öntudat, hanem a nacionalista őrület és 
delírium mai fájdalmas látványa szülte Makkaiban azt az impressziót, 
hogy valamely »nemzethez tartozó tömbök és egyének csak saját nem- 
zetük szuverenitásának kötelékében találhatják meg az emberhez méltó 
élet lehetőségébe«.” (Hegedüs 1989. 113.) 

72 Szentimrei Jenő a nemzeti öntudat problémája kapcsán is visszautal a 
Magunk revíziójára: „Sebezhető sarka Makkai világos és meggyőző erő- 
vel kibontott gondolatmenetének ott van, hogy bizonyos mai, efemer 
életjelenségeket véglegeseknek fog fel, sőt – ami még fájdalmasabb – 
ilyenekül üdvözöl.” (Szentimrei 1989a. 138‒139.) Felteszi a kérdést, hogy 
mit ért Makkai a nemzeti öntudat új értelmű kivirágzásán? Ha a „lelki 
impériumot”, a „vertikális nemzeti öntudatot” érti rajta, olyasvalamit, 
„ami nem kizárólagos, csak sajátosan, egyénien, utánozhatatlanul nem- 
zeti”, akkor következtetéseinek egy részét „nem értjük, míg másik részét 
mely nem okvetlenül az »újértelműségből« következik, tisztelettel, sőt 
lelkünk egész megrendülésével aláírjuk, aláhúzzuk, megerősítjük”. 
(Szentimrei 1989a. 139.) 

73 Szemlér Ferenc rámutat: „Makkai véletlenül vagy tudatosan a liberaliz- 
must mint politikai gyakorlatot összekeveri magával a szabadelvűséggel 
mint eszmével.” A liberalizmus, mint polú kai gyakorlat megbukhatott, 
de a szabadelvű eszmék ma is érvényesek. (Vő. Szemlér 1989. 176.) 
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re, azonosítására is.74 Az ilyen típusú ellenvetések, bármennyire is 
meggyőzőeknek tűnjenek első belegondolásra, mégis többnyire ab- 
ból adódnak, hogy nem vetnek kellőképpen számot a problémafel- 
tevés általános elvi síkja és a valós politikai gyakorlat közötti kü- 
lönbségtevés jelentőségével. Itt is megismétlődik az általános elvi 
problémafelvetésnek a – már az első ellenvetéssorozat kapcsán egy 
más értelemben kimutatott – visszavezetése és leszállítása a konkrét 
történelmi léthelyzet és a napi politikai gyakorlat szintjére. Továbbá 
az ellenvetéseket megfogalmazó értelmezések ez esetben sem fi- 
gyelnek oda Makkai fogalomhasználatának sajátosságaira, ennek a 
nemzetpedagógiai koncepciójával való összefüggéseire. Későbbi ér- 
telmezésekben is gyakorta előfordul, hogy Makkai Nem lehetjét ki- 

                     
74 Ennek az ellenvetéssorozatnak a gondolati tartalmát, vagyis a Makkai 

gondolataiban és fogalmazásmódjában fellelhetőnek vélt fogalomzavar- 
ra, a fogalmi egyértelműség hiányára (a nemzet, nacionalizmus fogalma- 
it Makkai több értelemben használja), s Makkainak a nacionalizmus 
problémájával kapcsolatos ebből adódó félreértéseire történő utalások 
lényegét Cseke Péter a következőképpen foglalja össze: „Az kétségtelen, 
hogy Makkai helyes premisszákból vonta le a maga félreérthető – mert 
fogalomzavarral küszködő, önellentmondásos – következtetéseit.” 
(Cseke 1989. 11.) „...a Nem lehet szerzője indulatosan fogalmazva nem 
törekedett fogalmi egyértelműségre. Nem tett különbséget például az 
egyetemesség szerves részeként megnyilatkozó nemzeti eszme értékka- 
tegóriája és a maguké mellett más nemzeti értékeket el nem ismerő, 
egyeduralomra törekvő nemzeti totalitarizmusok »egyetemessége« kö- 
zött.” Makkai ráérez arra, hogy századunk a nemzeti identitástudat ke- 
resésének-felerősödésének, a nemzeti eszme kiteljesedésének százada, 
de „ezt nem tudja világosan kifejteni”, sőt „éppen ebben az alapvető 
kérdésben teremt zűrzavart”. „Mivelhogy csalódott a szabadelvűség po- 
litikai gyakorlatában, a polgári liberalizmusban, másrészt pedig retteg a 
nemzeti sajátosságokat egyneműsítő »általános humánum« zsarnokságá- 
tól is, nem lát más alternatívát planetáris szinten, mint hogy »a jövendőt 
alakító leghatalmasabb tényezőhöz«, a nacionalizmushoz kell igazodnia 
a világnak.” Joggal mutattak rá a vitafelek (László Dezső), hogy Makkai 
egyetlen tényező abszolutizálásával megtévesztő általánosításhoz jut el. 
(Cseke 1989. 12.) „Ha pedig így látta, aldcor nem is vonhatott le más kö- 
vetkeztetést, mint hogy a nemzeti kizárólagosság elvének uralomra jutá- 
sa mindenekelőtt a kis népek és nemzeti kisebbségek számára tragikus, 
mert a létükben, fennmaradásukban veszélyezteti őket.” (Cseke 1989. 
12‒13.) 
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sebbségi „helyzetjelentésnek” tekintik75 – mintha kimondottan a na- 
pi, politikai nacionalizmus vonatkozásába állítaná a kisebbségi 
helyzetet s Makkait az Európában teret hódító nacionalizmusok 
hívének állítják be. Az is előfordul, hogy Makkai nemzetkoncepció- 
ja és a napi nemzetpolitika egymásra vonatkoztathatóságának ké- 
sőbbi mozzanatait rávetítik a Nem lehet problematikájára és annak 
értelmezési horizontjaként kezelik.76 Holott valójában a Nem lehet 
gondolatmenetét, eszmei tartalmát önmagából és keletkezési körül- 
ményeiből kellene értelmezni és megérteni, s nem a szerző koncep- 
ciójának későbbi alakulásából, ami a nem lehet-problémán lényegi- 
leg amúgy sem változtat, legfennebb a nem lehet-probléma megér- 
tése nyújthat kulcsot a későbbi álláspont-módosulások megértésé- 
hez. 

6) Tulajdonképpen az előző ellenvetéssorozat egy aleseteként 
kezelhetők azok az észrevételek, melyek szerint Makkai álláspontja, 
tételei, végkövetkeztetése ellentmondanak a modern kisebbségel- 
méletek álláspontjának.77 Ez az érvelés Makkai álláspontjának tudo- 

                     
75 Cs. Gyímesi Éva egyik megfogalmazása szerint „A Nem lehet: helyzetje- 

lentés a kisebbségi sors és a kisebbségi kategória mint olyan tarthatat- 
lanságáról, mert az szerinte „emberhez méltatlan” és „erkölcsileg lehe- 
tetlen”. A cikk olyan stratégiát vázol fel, mely a kisebbségi kategóriát el- 
vetve az egységes nemzeti egzisztencia visszaszerzését tűzi ki célul. A 
cél elérésének módozatáról nem beszél, de a nemzeti eszme európai ki- 
virágzására célozva sejteti, hogy Makkainak nincsenek ellenérzései a na- 
cionalizmus (fasizmus?) európai térhódításával szemben.” (Cs. Gyímesi 
1992b. 33.) 

76 A szöveg – írja Cs. Gyímesi Éva – „arról tanúskodik, hogy a volt püspök 
– a megkezdett határváltoztatások bűvöletében – a kisebbségi kérdést ki- 
zárólag a nemzetállami keretek közt látja megoldhatónak”. Az Erdély 
társadalma című írásában (1941) „már – túl minden önigazoláson – lát- 
ványosan és öncélúan tesz hitet a másik fél nacionalizmusának legitimi- 
tása, azaz: a nacionalizmus mint olyan mellett”. (Cs. Gyímesi 1993. 201.; 
202.) Cs. Gyímesi értékelése ez esetben nyilvánvaló túlzásokat, torzításo- 
kat tartalmaz: egyrészt egymásra csúsztatja a nacionalizmust és Makkai 
etikai és pedagógiai nemzetfelfogását, mintha tartalmilag megegyezné- 
nek; másrészt a későbbi helyzet sajátosságait és Makkai felfogásának ké- 
sőbbi alakulását visszavetíti a Nem lehet gondolatrendszerére; a „határ- 
változtatások bűvöletét” említi, holott az első határváltoztatásra a Nem 
lehet megjelenése után másfél évvel kerül sor. 

77 „Makkai Sándor tétele merőben ellenkezik a kisebbségi törekvések mo- 
dern elméletével, amely éppen azt akarja bizonyítani, és azt szeretné 
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mányos megalapozottságát vonja kétségbe, pontosabban a filozofi- 
kus problémafelvetésével és fejtegetéseinek esszéisztikus, sokszor 
költői, lírai, szenvedélyes hangnemével, kijelentéseinek kategorikus 
mivoltával a kisebbségkutatás tudományos követelményrendszerét 
próbálja szembeállítani. Az oppozíció nyilvánvaló, hisz az akkoriban 
már az önállósulás, diszciplinarizálódás felé tartó kisebbségkutatás 
vizsgálati tárgyát – a kisebbségek meglétét78 – történelmi-politikai 
adottságként kezeli.79 Ez az érvelési mód, amennyiben nem figyel 
oda Makkai problémafelvetésének a sajátosságaira, azt a kifogást is 
megfogalmazhatja vele szemben, hogy Makkai nem dolgozta ki kel- 
lő tudományossággal az álláspontját.80 Holott a két megközelítési 
mód mindenike a maga sajátos módján lehet jogosult, s ha egymás 

                     
meg is valósítani, hogy egy nemzet szellemi és kulturális élete, szabad 
kibontakozása, szóval mindaz, ami az embert emberré teszi, elképzelhe- 
tő és megteremthető akkor is, ha ennek egyes tömbjei nem rendelkeznek 
az állami impérium attribútumaival. A nemzet és állam fogalmának és 
funkciójának gyakorlati szétválasztása, az állam s nemzet azonosításá- 
nak megdöntése felé tör a kisebbségi tudomány, a kisebbségi irodalom 
legjobbjainak erőfeszítése” – írja Hegedüs Nándor. (Hegedüs 1989. 113.) 

78 „Nemzetkisebbségek mindig voltak és beláthatatlan ideig lesznek is, 
mert elképzelhetetlen az államhatárok olyan megvonása, hogy egybees- 
senek a nemzeti határokkal” – írja az egyik temesvári hozzászóló. 
(Vuchetich 1989. 125.) 

79 A pécsi Egyetemi Kisebbségi Intézet munkatársai a maguk tudományos 
előfeltevései irányából nézik ezt a kérdést és vitatják Makkai álláspont- 
ját: Makkai kategorikus megállapításainak ellentmond az élet, amely 
„megcáfolhatatlanul azt bizonyítja, hogy kisebbségek voltak, vannak és 
lesznek.” (Pécsi 1989. 170.) „Ha pedig a kisebbségi sors erkölcsileg nem 
lehetetlen, úgy lehetséges politikailag is. Épp ezért nem mondunk le a 
kérdés jogi, politikai és egyéb szempontból való vizsgálatáról és a re- 
ményről, hogy igenis megtalálható egy sorsforma, mely lehetőséget 
nyújt egy véglegesen emberi és jó megoldásnak.” (Pécsi 1989. 171.) 

80 Cseke: „Makkaiból ugyanis – bármennyire is átélte, megszenvedte a ki- 
sebbségi sors tragikumát – hiányzott a kisebbségi kérdés elvi felvetésé- 
hez nélkülözhetetlen történelemszemlélet és a fogalmi kifejtés elméleti 
igényessége. Így történhetett, hogy a kisebbségi kérdés megoldásának 
egyik konkrét, járhatatlan, emberhez méltatlan módját összetévesztette a 
szóban forgó kérdés elvi megoldhatatlanságával.” S mivelhogy „kisebb- 
ségi helyzet, kisebbségi sors e logikai ficam ellenére is létezett” „a ki- 
sebbségi kérdés tudományos megközelítése továbbra is elengedhetetlen 
követelmény maradt”. (Cseke 1989. 15.) 
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eredményeit kölcsönösen figyelembe is veszik, akkor igen terméke- 
nyítőleg hathatnak egymásra. 

7) Makkai kortársai és a későbbi értelmezők közül is többekben 
felmerül a kérdés, hogy vajon Makkai fejtegetése a kisebbségi sors 
lehetetlenségéről nem az önigazolás szándékával íródott-e?81 Nem 
az volt-e Makkainak tudatosan vagy akár öntudatlanul is a rejtett 
célja, hogy a távozását egy átfogóbb, elméleti síkra is átvetített ösz- 
szefüggésrendszerben utólag igazolja, s ily módon megóvja magát a 
további számonkérésektől, s mentesüljön az erkölcsi felelősségtől? 

A problematizálásnak ez a módja újból visszatéríti a Nem lehet 
cikk kérdéskörének értelmezéseit Makkainak, a szerzőnek, az em- 
bernek, a személyiségnek az élettörténetével való kapcsolatteremté- 
sekhez.82 De itt már nemcsak arról van szó, hogy mennyire függhet 
össze élettörténet és szöveg, mennyire világíthatja meg egyik a má- 
sikat, hanem arról is, hogy mennyire játszhatnak át ténylegesen 
egymásba, adott élethelyzetekben mennyire kerülhetnek egymással 
ok-okozati összefüggésbe. Természetesen az ellenvetéseknek ez a 
módozata sem kockázatmentes. Már csak azért sem, mert a szemé- 
lyeshez való visszacsatolás ez esetben többnyire mindkét irányban 
hat: a másik önigazolási szándékának feltárására irányuló fáradozás 
kiváló alkalmat nyújt a saját önigazolási szándék érvényesítésére. 

 

                     
81 Szász Endre: „»Nem lehet!« – mondja mentegetőzve: »erkölcsileg lehe- 

tetlenség« volt a maradása.” (Szász 1989. 118.) Az önigazolás gondolatát 
Szentimrei Jenő pontosan megfogalmazza: „Aki ismeri Makkai körünk- 
ből való távozásának igazi és mélyebben fekvő rugóit, csalhatatlanul ki- 
érzi e sorok mögül, hogy ez a cikk csakugyan önigazolásfélének író- 
dott.” (Szentimrei 1989a. 138.) 

82 Tamási Áron összefüggést lát az eltávozó hangulata, idegállapota és a 
cikk mondanivalója között. A Nem lehet c. cikket – a vitában részt ve- 
vők nagy többségével szemben – nem egy elvont emberi eszmény szem- 
pontjából tartja elhibázottnak, hanem azért, „mert egyéni hangulat és 
közülünk kiemelkedett idegállapot szülte. Egyéni hang volt, aminthogy 
távozása is egyéni cselekedete volt. Egyiket sem töltötte meg a maga tör- 
vényszerű és földízű erejével a közösségi életösztön.” Ez a kollektív ösz- 
tön, de még inkább a a közösségi tudat hűségre kötelez a történelmi 
múlt hagyatéka, a jelen jövőbe is mutató értékei iránt. Hűeknek kell ma- 
radni mindazokhoz, akik „ezen a földön az anyanyelv szent jogáért és a 
népek építő békességéért küzdöttek”. (Tamási 1981. 326‒327.) 
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5.8. Az önigazolás játéka 
 
A nem lehet-próbléma későbbi értelmezései során két szerzőnél 

– Gáll Ernőnél és Cs. Gyímesi Évánál – merül fel hangsúlyosabban 
az a gondolat, hogy Makkai Nem lehetje az önigazolás szándékával 
íródott, hogy itt Makkai saját lemondását és kivándorlását, sorsfor- 
dulatát akarta igazolni, megideologizálni. A probléma két megkö- 
zelítése azonban lényegesen különböző. 

Gáll Ernő rövidebben, utalásszerűén tér ki erre a problémára és 
Makkai vélt önigazolási szándékát az áttelepüléssel járó erkölcsi fe- 
lelősségtől való mentesüléssel hozza összefüggésbe. Gáll Ernő rá- 
mutat arra, hogy a korabeli értelmezések jó részében Makkai kor- 
társai a Magunk revíziója felelősségfelfogásából kiindulva a Nem 
lehet megírásának szubjektív-személyes mozgatórugóit keresik. A 
Nem lehetet ebben a vonatkozásban Gáll Ernő is a távozás indoklá- 
saként állítja be, olyan írásként, amely azzal a szándékkal íródott, 
hogy semlegesítse azt a felelősséget, amelyet kortársai a Magunk 
revíziójában éppen általa kinyilvánított felelősségként most rá vo- 
natkoztatnak.83 

Ezzel szemben Cs. Gyímesi Éva hosszadalmasan, részletezően 
tárgyalja a kérdést, s a Makkai távozásával kapcsolatos személyes 
okok és érdekeltség leplezéseként állítja be a vélt önigazolási törek- 
vést. Voltaképpen eljátszik azzal a lehetőséggel, hogy az egész élet- 
történet úgy is kibontakoztatható és felépíthető, mint önigazolási 

                     
83 Gáll Ernő arra hivatkozik, hogy az önigazolás mozzanata Makkainak a 

Budapesti Hírlap 1935. január 20-i számában közölt cikkében már megje- 
lenik: a kisebbségi magyarságnak, amíg egyedeiben létezni képes, csak 
egyetlen „öcélja” lehet. Ez pedig nem más, mint az, hogy önfenntartásá- 
val – túlmutatva magán – „az egyetlen magyar szellemiséget reprezen- 
tálja bárhol a világon”. „Igazán nem nehéz felfedezni – fűzi hozzá Gáll 
Ernő – e sok valós elemet tartalmazó okfejtésben ama még burkolt ön- 
igazolást, amely az áttelepítést volt hivatva előkészíteni, megindokolni.” 
(Gáll 1999. 175‒176.) „Ezek után nincs mit csodálkoznunk azon – írja 
Gáll Ernő –, hogy öt-hat évvel később a Makkai távozása, majd az in- 
doklásaként közölt Nem lehet című írása kiváltotta zavarban, sőt egyes 
esetekben felháborodásban olyan vélemények is megfogalmazódtak, 
amelyeknek szerzői éppen az általa oly erőteljesen kinyilvánított felelős- 
séget szegezték vele szembe és egyenesen felelőtlenséggel vádolták.” 
(Gáll 1999. 174‒175). 
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folyamat.84 Cs. Gyímesi megkísérli nyomon követni az önigazolási 
folyamat kibontakozását, fontosabb lépéseit Makkainál, azt a mó- 
dot, ahogyan az előző valóságkép fokozatosan „elrajzolódik” abba 
az irányban, hogy igazolni lehessen általa a bekövetkező kitelepü- 
lést.85 A „kivándorló önigazolásának” modelljeként kezeli Makkai 
élettörténetét. Úgy véli, hogy „Makkainál az önigazolás minden fo- 
kozata megjelenik, amit a hetven év alatt megfigyelhetünk”. (Cs. 
Gyímesi 1992b. 33.) Ezért a későbbi kivándorlóknak is a különböző 
időszakokban felparázsló „menni vagy maradni” vitákban megnyil- 
vánuló önigazolási mechanizmusait is jól lehet tanulmányozni a 
Makkai-modellen. 

Melyek ennek az önigazolási folyamatnak a Cs. Gyímesi által 
megállapított fontosabb lépései? 

a) Makkai nyíltan szakít a transzszilvanizmussal, eddigi eszmé- 
nyeit félreérthetetlen distanciával illúziónak minősíti.86 

b) A harmincötös esztendő során – miközben a püspökségről va- 
ló lemondást a betegség, sőt idegbetegség igazolja a világ előtt – 
Makkai magánlevelezésében „az anyaországi szerepvállalás esélyei- 
vel kacérkodik”, levelezésében felkészíti a barátait az ottani szerep- 
vállalásra, amely odaát már el is végeztetett, ti. arra, hogy rövide- 
sen teológiai tanárként működik Debrecenben. Jancsó Bélához írt le- 
velében az „áttelepülési úgy értelmezimint az erdélyi érdekek 

                     
84 A Cseke‒Molnár kötetben – írja Cs. Gyímesi Éva – „jól nyomon követhe- 

tő az önigazolás folyamata, ahogyan Makkai a betegségtől mint álmoti- 
vációtól egy új kisebbségpolitikai felfogásig megideologizálja saját ki- 
vándorlását. Az egyetemes humánum, az »emberiség« emelkedett esz- 
méitől, melyeket minden erdélyi megnyilatkozása tükröz, eljut a nacio- 
nalizmusokat igazoló politikai koncepcióig, melyet későbbi írásai is 
megerősítenek. (Nemzet és kisebbség, 1939; Erdély társadalma, 1941).” 
(Cs. Gyímesi 1992b. 33‒34.) 

85 „A kivándorló önigazolása olyan folyamatként bontakozik ki, amelyben 
megfigyelhető az előző valóságkép többé-kevésbé fokozatos elrajzolása 
abba az irányba, hogy végül legitimálni lehessen általa a bekövetkező 
vagy már bekövetkezett eseményt, a repatriálást.” (Cs. Gyímesi 1992b. 
33.) 

86 Makkai már a Hősiesség c. írásában a kisebbségi létforma „deheroizálá- 
sát” „olyan gondolatmenettel folytatja, amely nyíltan szakít azokkal a 
reményekkel, melyeket a kisebbségi hivatáshoz fűzött.” A transzszilva- 
nizmust itt idézőjelbe teszi és félreérthetetlen distanciával kezeli, illúzió- 
nak minősíti. (Vö. Cs. Gyímesi 1993. 199.) 
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szolgálatának az eddigivel egyenrangú, anyaországi lehetőségét” 
(Cs. Gyímesi 1993. 200.) 

c) S miután így tarthatatlanná válik a betegség általi önigazo- 
lás,87 rövidesen közzéteszi a Nem lehet című írását, „mely – utólag 
– kemény ideológiai érvrendszerrel legitimálja a kitelepülést a nyil- 
vánosság előtt”.88 (Cs. Gyímesi 1992b. 33.; 1993. 201.) 

Cs. Gyímesi azzal a „meglepő” megállapítással zárja az eszme- 
futtatását, hogy „az önigazolás mechanizmusát ismerve nem a 
csúsztatás az, ami meglepő, hanem hogy minden jel szerint aki ezt 
írja, hiszi is, amit leír...” (Cs. Gyímesi 1993. 203.) 

Későbbi írásaiban Cs. Gyímesi még egy újabb elemmel egészíti 
ki Makkai önigazolási folyamatának rekonstrukcióját: azzal a felte- 
véssel, hogy Makkai távozása nagyon is személyes okokból és érde- 
keltségből történt. A Nem lehet azáltal, hogy a távozást általános 
társadalmi-politikai síkon indokló érvekkel próbálja legitimiálni, el- 
fedi az igazi okokat, a kivándorlás ügyének a személyes motiváció- 
val kapcsolatos fehér foltját, a „Makkai-rejtélyt”. Cs. Gyímesi ebben 
az önigazolási mechanizmusnak egy újabb fontos jellemzőjét látja 
megnyilvánulni, az ideologizálást. Ennek folyamatában a személyes 
indíték személyességének elrejtése azáltal valósul meg, hogy köz- 
ügyként, közérdekű problémaként tüntetik fel.89 Ebben a vonatko- 

                     
87 „Hiszen az önigazolásnak már az első fokozata – írja Cs. Gyímesi –, a 

betegség is megkérdőjelezhető. A kortársak számára ez legalábbis na- 
gyon átlátszó, minthogy a »kimerültség, az idegbetegség« nem akadá- 
lyozza meg Makkait abban, hogy a nem kis felelősséggel járó egyetemi 
tanári szerepet elvállalja.” (Cs. Gyímesi 1993. 203.) 

88 „Figyelemre méltó, hogy a baráti levelezésben ilyen érvelés sem ezelőtt, 
sem ezután nem olvasható. A teljes eltávolodásnak ezt a gesztusát 
Makkai csak a kinyomtatott írás – esszé, tanulmány – viszonylag sze- 
mélytelen műfajában engedi meg magának, miközben leveleiben to- 
vábbra is a szolidaritás jeleit mutatja.” (Cs. Gyímesi 1993. 201.) 

89 Cs. Gyímesi úgy véli, hogy „mint minden ideológiában, itt is felismerhe- 
tő tehát a »szükségből erényt« ideológia-alkotó mozzanata”. (Cs. 
Gyímesi 1995. 39.) Ezzel Makkai önigazolási procedúrája ideológiai ér- 
veket szolgáltat a későbbi kivándorlóknak. Nemcsak konkrét érvekről 
van szó, hanem az ideologizálás módjáról, általános formájáról. Makkai 
eljárása a kivándorlást motiváló ideológiaalkotás „ősképének”, „para- 
digmájának” tekinthető, annak a (magán)ideológia-alkotási folyamat 
modelljének, amelynek során a személyes (anyagi vagy egyéb) közvet- 
len érdekeltséget valamilyen általánosabb, „fennköltebb” értékválasztás 
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zásban az önellentmondás és a meghasonlás pusztán csak látszat- 
nak bizonyul. 

Cs. Gyímesi arra is talál magyarázatot, hogy a közönség miért 
nem keresett Makkai korában személyes motivációt Makkai áttele- 
pülési lépésének hátterében, miért nem lepleződött le már a maga 
idejében ez a rafinált önigazolási-ideologizálási mechanizmus. Ez 
éppen azzal magyarázható, hogy közéleti szerepvállalása, s hatása 
jóval túlnőtt a magánemberi létszféráján, s kortársai elsősorban az 
ebből adódó értékvesztésre figyeltek.90 

A Makkai távozása körüli titok, melyre Cs. Gyímesi a korábbi 
írásaiban az önigazolás és ideologizálás gyanúját alapozta, közben – 
úgy tűnik – tisztázódott. Valójában – írja Cs. Gyímesi – „nagyon 
egyszerű élettény vagy történet az oka ennek az egész nyilvánossá- 
got felzaklató, fájdalmas konfliktusnak”, amely „új, ironikus össze- 
függésbe helyezi az egész – egyszerre indulatos és fennkölt – ideo- 
lógiai disputát”.91 (Vö. Cs. Gyímesi 1993. 195.; 1995. 42.) 

Cs. Gyímesi azonban még ennél is továbbmegy az önigazolási 
folyamat felderítésében, azt a lehetőséget is felvetve, hogy a kitele- 
pülés tényleges okával csak egy dokumentum révén találkozunk, 
amely nem magát a tényt tartalmazza, csak egy tudósítást a tényről, 
amelynek megbízható ellenőrzése már nemigen áll módunkban, s 
így azt a lehetőséget sem zárhatjuk ki, hogy ez a „tény” maga is 
esetleg a (magán)ideológia-alkotás folyamatához tartozik, annak 

                     
álcázza. „A mai kivándorló magánideológiája – bármilyen határozott ér- 
tékpreferenciának tűnik is – többnyire ugyanezt a mechanizmust hordja 
magában” – írja Cs. Gyímesi, utalva a probléma aktualitására és aktuali- 
zálja tóságára. (Vö. Cs. Gyímesi 1995. 40.) 

90 „Akkor, Makkai távozásának közzétett érvei mögött a közönség nyilván 
azért sem keresett szűkebb, egyéni motivációt, mert a kisebbségideoló- 
gus, a nemzetpedagógus püspök köztudatban működő szerepe és hatá- 
sa messze túlnőtt magánemberi mivoltán. Ő gyakorlatilag valóban kép- 
viselt valakit és valamit: »nem magáé« volt sem keresztényi, sem politi- 
kai értelemben. Távozásának viharos elvi hatása tehát érthető.” (Cs. 
Gyímesi 1995. 40.) 

91 Előkerült egy későbbi dokumentum, Jakabffy Elemér utalása Bethlen 
Ádám egyházkerületi főgondnok közlésére, amely szerint Makkai anyó- 
sa „a sziguranca fizetett ügynöke volt”, és ezért, a titkosrendőrség birto- 
kába került terhelő információk miatt Makkainak a bebörtönöztetés és a 
távozás között kellett választania. (CS. Gyímesi 1993. 195.; 207‒208.) 
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egyik szerves mozzanatát képezi.92 Ily módon korántsem dönthető 
el biztosan, hogy a dokumentumban jelzett végső ok valóban olyan 
súlyos volt-e, hogy elkerülhetetlenné tette az áttelepülést, s így 
Makkait mentesíti a morális felelősség alól. Vagy pedig inkább csak 
szűkebb ismeretségi körben szolgálta ezt a célt,93 s a nagy nyilvá- 
nosság számára meggyőzőbbnek bizonyult az általános elvi szintre 
emelt indoklás, ami a Nem lehetben valósult meg. A feltételezett 
önigazolási folyamat végkifejlete bizonytalanságban marad. 

Az önigazodáshoz folyamodóval szembeni negatív erkölcsi 
megítélés nyomasztó terhét enyhítendő Cs. Gyímesi eljátszik a hi- 
potézisnek a másik oldalra való kiterjesztésével is. Vajon önigazoló 
transzszilvanisták nincsenek? Vajon a megmaradás és a helytállás 
imperatíivusa nem hasonlóképpen önigazolás?94 

Persze ez a kérdés is – úgy tűnik – az értelmező számára inkább 
aktualizálhatósága révén, a „menni vagy maradni” vita érvrendsze- 
rének a kiegyensúlyozása érdekében fontos, mintsem a nem lehet- 
probléma átvilágítása érdekében.95 

                     
92 „Ez a dokumentum is – írja Cs. Gyímesi ‒, akárcsak a többi, nem tényt 

tartalmaz, hanem tudósítást egy tényről, amit ellenőrizni nem lehetett, s 
ma még kevésbé lehetne. Mi a bizonyíték arra nézve, hogy ez a valóság, 
és nem valamely – szintén az önigazolást szolgáló – ideológiai?” (Cs. 
Gyímesi 1993. 208.) 

93 „Korántsem biztos, hogy a végsőnek tetsző ok valóban oly súlyos, hogy 
ennek következményeképpen a repatriálás elkerülhetelen volt. Ezzel 
csupán azt akarom jelezni, hogy bizonyíthatatlan volta megengedi a kér- 
dést: tényről van-e szó, vagy olyan »igazságról«, melyet az érintettnek 
érdekében állott – legalábbis szűk körben – forgalmazni, hogy elfogad- 
hatóvá tegye erkölcsileg az egyetlen tényt, ami ellenőrizhető, magát a ki- 
vándorlást? (Cs. Gyímesi 1993. 208.) 

94 „Jogosult-e vajon – teszi fel a kérdést –, hogy azt állítsuk, hogy a 
transzszilvanista »helytállás« példaértékű, de a kitelepülő Makkai vá- 
lasztása nem? Személyes opcióként nyilvánvalóan jogosult, de jó, ha tu- 
datában van az ember, hogy ez az »igazság« tényekkel alá nem támaszt- 
ható hitigazság: ideológia.” Lehet-e mégis érvényesebbnek tekinteni 
egyiket a másiknál? Hiszen „az egykori érdekek kényszerítő erejével” itt 
„a hit, a meggyőződés személyes szabadsága” áll szemben. (Vö. Cs. 
Gyímesi 1993. 209‒210.) 

95 „De mindezekkel kapcsolatban is felmerül a kérdés: Vajon nem műkö- 
dik-e itt is az önigazolás azok részéről, akik tehetetlenségből, kényelem- 
ből, az újtól való félelemből, családi érdekből, vagy az átvészelés remé- 
nyében maradtak Erdélyben? Nem indokolt-e megfogalmazni a kételyt: 
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Itt nem áll szándékunkban Cs. Gyímesi Éva önigazolás-hipotézi- 
sével vitába bocsátkozni, de meg kell tennünk néhány általános 
megjegyzést. 

Minden ilyen rekonstrukciós törekvés, amely egyetlen elvnek 
rendeli alá az élettörténet folyamatát, óhatatlanul leegyszerűsítő és 
önkényes. Úgy tűnik, mintha a jobb megértést szolgáló egységes 
rendező elvet vinne be a több síkon zajló életesemények bonyolult 
játékába, s közben a világos áttekinthetőség érdekében éppen a valós 
életnek ezt a bonyolultságát és gazdagságát áldozza fel. Ez is, mint 
minden ilyen rekonstrukció „ördögi logikára” épül, amely látszóla- 
gos koherenciája révén meggyőzőnek tűnik. De éppen ezzel támaszt 
kétségeket is önmaga iránt: azzal, hogy túlzottan is koherens. Kohe- 
renciáját ugyanis nem a valós életút természetes összefüggéseiből 
nyeri, hanem egy előzetes hipotézisből: jelen esetben abból az előfel- 
tevésből, hogy Makkai még idejében előzetesen eltervezte az áttele- 
pülése mozzanatait, valamint azok megindoklását, s az egész nem 
lehet-probléma felvetése és a széles nyilvánosságban való megvitatá- 
sa ebbe a nagyszabású, ám céljaiban kicsinyes tervbe illeszkedik. S 
ezzel Makkai nem tesz mást, mint a kisebbségi lét egész kérdéskörét 
személyes törekvéseihez igazítja, azoknak rendeli alá. 

Ténylegesen azonban az így összekapcsolt események különálló 
életmozzanatok, más-más időszakhoz és változó körülményekhez 
kötődnek, s jelentőségük is eltérő elvonatkoztatási szinteken jelení- 
tődik meg Makkai reflexióiban. Ugyanakkor egymással való belső 
kapcsolataik, egymásból következésük, az élmények, reflexiók és 
cselekvések szintjén zajló, a körülmények alakulásával folytonos 
kölcsönhatásban történő egységbeszerveződéseik során egységes 
élettörténetté állnak össze. Ezen belül mindenik életeseménynek 
megvan az önmagában is megmutatkozó és az élettörténet egésze 
szempontjából is belátható jelentősége. Egy kívülről rávetített 
prekoncipiált terv számos olyan látszólagos konfigurációba (elren- 
deződés-változatokba) rendezheti a sajátos logikájú és eltérő jelen- 
tőségű életeseményeket, amelyekben egyik a másiknak igazoló oka- 
ként vagy legitimáló következményeként tűnik fel. 

 

                                               
az értelmiségi szereptudat, az erkölcsi helytállás motivációja, ami a ma- 
radókat ösztönzi, vajon nem kompenzatív lelki kényszer, mely kárpótol- 
ni képes az ittmaradót az egyenjogúság hiányáért?” (Cs. Gyímesi 1993. 
207.) 
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Egy ilyen hipotézis tehát megkockáztatható egy olyan posztmo- 
dern konfigurációs játékként, amelyben maga a játék adja meg az 
összekapcsolási szabályokat. De nem több ennél. És semmiképpen 
sem tekinthető – bármennyire meggyőzőnek tűnjön is ‒, egyedül 
érvényes, vagy a többinél hatékonyabb interpretációs lehetőségnek. 

Továbbá, ez az eljárás a nem lehet-problémát óhatatlanul egy 
élettörténeti eseménysorozatra egyszerűsíti le, s ezzel nemhogy kö- 
zelebb vinne a probléma lényegi megértéséhez, hanem éppenséggel 
eltávolít attól, sőt, elfedi a probléma valós lényegét; ahelyett, hogy 
magát a nem lehet-problémát állítaná a vizsgálódás középpontjába, 
a valós problémát kirekeszti a vizsgálódásból és egy más problémá- 
vá átminősítve, az önigazolás problémájaként állítja az érdeklődés 
középpontjába. 

Végül pedig, egy ilyen vizsgálódás céljaiban is eltér a tényleges 
probléma megértésétől. Ahelyett, hogy ennek a valós aktualitását 
hozná felszínre, inkább aktualizál. Ennélfogva a probléma tényleges 
értelme helyett az értelmező és világa kerül be a horizontba, s a va- 
lós probléma az aktuális tapasztalatok megértésének célját szolgáló 
értelmezési modellé változik át. Ily módon viszont a vele kapcsola- 
tos kérdéshorizontunk is átszerveződik. Most már azt kérdezzük: 
vajon mi szüli ténylegesen az önigazolás hipotézisét: a nem lehet- 
problémának vagy az aktuális tapasztalatoknak a megértésszükség- 
lete? És vajon az önigazolás hipotézise nem gyökerezik-e éppen az 
értelmező önigazolásszükségletében? 

 
 

5.9. A Makkai álláspontját fenntartó érvek 
 
A Makkai álláspontját alátámasztó érvek, mellette szóló véleke- 

dések a vitában látszólag kisebb terjedelemmel szerepelnek, de nem 
kevésbé jelentősek, mint az ellenvetések. Ezek az észrevételek sorra 
kitérnek az ellenvetésekben fellelhető félreértésekre, és olyan értel- 
mezések kialakításához járulnak hozzá, amelyek közelebb visznek 
Makkai álláspontja megértéséhez. 

1) Makkai gondolatmenetével kapcsolatban az alapvető félreér- 
tés abból származik, hogy nem azt a címzettet tulajdonítják neki, 
akihez szól. Makkai végkövetkeztetése ugyanis nem a kisebbségi 
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sorsban élőknek szánt üzenet, hanem az európai hatalmak lelkiis- 
meretéhez címzett figyelmeztetés.96 Ugyanakkor ez az érvelés arra 
is kitér, hogy Makkai a Nem lehetet nem a kisebbségek ellen, ha- 
nem éppen a kisebbségi sorsban élők érdekében írta.97 

2) Makkai nem a kisebbségi sorsról mond elmarasztaló véle- 
ményt, hanem a kisebbségi kategóriáról. Ez az álláspont egy másik 
alapvető félreértés helyreigazításával prbóbálkozik. Nemcsak azt 
emeli ki, hogy a kisebbségi kategória tarthatatlan,98 hanem ennek 
                     
96 Ezt többek között pontosan megfogalmazza Bertalan István: „Az írás 

nem azoknak szólt, akik kisebbségi sorsban élnek, hanem azoknak, akik 
ezt az életformát a szükség által nem parancsolt mértékben elszaporítot- 
ták. Egyelőre azonban nem a címzettekhez érkezett el, hanem eljutott 
azokhoz, akik közel húsz esztendeje vállalták és viselik a kisebbségi élet- 
sorsot...” (Bertalan 1989. 157.); Reményik Sándor is elismeri, hogy 
Makkai írása „elsősorban nem nekünk szól, itt maradt magyaroknak, 
hanem a világ idegeibe akarja beleégetni a mi helyzetünk tarthatatlansá- 
gát, a világ fülébe belesikoltani helyettünk azt is, hogy mi nem bírhatjuk 
sokáig már”. (Reményik 1989b. 126.); Dávid Gyula ezt írja: „Értsük meg! 
Makkai írása a világ lelkiismerete előtt átütő erejű, hangosan elzokogott 
vádbeszéd és védőbeszéd, melyet éppen nekünk kell végül meghallgat- 
nunk, mert bár rólunk, de nem hozzánk szól.” (Dávid 1989. 191.) 

97 Kovácsy Albert 1937. febr. 21-i levele Makkaihoz: „A Nem lehet című 
cikke is Nagyméltóságodnak nem egyéb, mint újabb átélése annak a 
szenvedésnek, mely lelkén értünk állandóan átrezeg, s ezt a nagy és ne- 
mes érzést csak hálásan lehet megköszönni.” (Kovácsy 1989. 122.) 

98 Paál Árpád kihangsúlyozza ezt a cseppet sem elhanyagolandó értelme- 
zési szempontot: „Látnivaló, hogy nem a kisebbségi sorsban élők er- 
kölcstelenségéről, hanem magának a kisebbségi kategorizálásnak a tart- 
hatatlanságáról szólott a szerző.” (Paál 1989a. 130.) Ugyancsak Paál utal 
arra is, hogy a kisebbségi kategória tartalmilag pontatlan, bizonytalan. 
„A »kisebbségek« fogalmát a világháború utáni nemzetközi szóhaszná- 
lat alkotta, de tartalmára nézve ma sincs általánosan elfogadott megálla- 
podás. Egyik felfogás szerint átmeneti állapotot jelent, másik szerint ál- 
landó létformát. Ez az ellentét is jelzi a kisebbségi kategória bizonytalan- 
ságát.” (Paál 1989a. 131.) Ugyancsak Paál azt is kifejti, hogy megalapo- 
zott és őszinte önkormányzatok nélkül a „kisebbségi kategória” csak 
szellemi hontalanságot adhat. „Jó volt – írja –, hogy ezt Makkai megdöb- 
bentően megmondotta, mert máskülönben soha figyelem nem támad 
még a magyar közvéleményben se e súlyos emberiségi kérdés iránt, ho- 
lott abban milliós tömegű magyar néprészletek sorsa is benne foglalta- 
tik. Jó volt ezt megmondani, habár Erdély magyarságából zavaros vissz- 
hang is támadt reá. De ez a zavaros visszhang is csak annak a bizonyíté- 
ka, hogy a kisebbségi kategória fogalmával mennyire nem vagyunk tisz- 
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szakszerű megindoklásával kapcsolatban konkrét elgondolások is 
születnek. Ezek közül is kitűnik Paál Árpád érvelése, aki mind 
módszertani, mind tartalmi értelemben a Makkaiéhoz hasonló elvi 
szinten igyekszik fenntartani Makkai álláspontját. Módszertani vo- 
natkozásban kimutatja, hogy nem Makkai gondolkodását, hanem a 
„kisebbség” fogalmát terheli „fogalomzavar”, tartalmilag pedig 
próbál megoldást találni egy olyan kisebbségfogalom kialakítására, 
amely inkább megfelel a társadalmi-politikai valóságnak és igé- 
nyeknek.99 Erre a „népkisebbség” fogalmát ajánlja. Ezzel is alátá- 
masztja azt, hogy a kisebbségi kategória Makkai általi levetése nem 
jelent „pesszimizmust”,100 hanem a rossz kategóriába szorult gon- 
dolkodás kiszabadítására tett kísérlet, amelynek végkicsengése de- 
rűlátó, mert jobb állapotok kifejlesztéséhez vezethet. Paál az egye- 
düli az értelmezők közül, aki logikai-módszertani vonatkozásban is 

                     
tában, s mennyire rászorulunk ebben a tekintetben is a több felismerésre 
és öntudatosságra.” (Paál 1989b. 188.) 
A kisebbségi kategória problémás voltára a kisebbségtudomány képvi- 
selője is felhívja a figyelmet: „Azzal Európában minden kisebbségtudo- 
mánnyal foglalkozó ember tisztában van, hogy a nemzeti öntudat »új ér- 
telmű kivirágzása« után maga a kisebbségi kategória is egészen új, talán 
még 1918-ban sem ismert kritikus helyzetbe jutott, s épp ezért vált – mai 
formájában – a humánum szempontjából lehetetlenné, s épp ezért láthat- 
juk a kisebbségtudomány terén azt a törekvést, hogy a más nemzet poli- 
tikai államában élő nemzetrészek életformája is új megfogalmazást kap- 
jon. [...] Tehát a kisebbségi kategória átértékelésben van, s a kisebbségtu- 
domány feladata, hogy a nemzeti öntudat mai hevessége idején is a más 
nyelvi államban élő nemzettömbök részére az új életforma lehetőségét 
kölcsönös jóindulattal megtalálja. [...] A javítás tehát nemcsak a mai ki- 
sebbségi nemzetrészek életérdeke, hanem a többségieké is, mert Európa 
majd minden nemzete bizonyos részében kisebbségi vagy többségi, és 
így a kérdés megoldása egyetemes európai érdek. Úgy is mondhatnánk, 
hogy ez a javítás Európa életmentő akciója.” (Csuka 1989. 168‒169.) 

99 Paál Árpád is arra a következtetésre jutott a „kisebbségi kategória” vizs- 
gálatával, hogy „a »kisebbség« fogalma nem is alkalmas egy elszakadt 
néprészlet életigényének jelzésére, mert semmi állandóságot nem jelent, 
csak múló viszonylagosságot”. (Paál 1989b. 184.) „Két év előtt én is azt 
mondtam – írja Paál Árpád –, hogy a »kisebbség« szóba semmi bele nem 
fér az életből, s csak a »népkisebbség« az a fogalom, ami a »kisebb nép« 
életigényét legalább jelezni tudja.” (Paál 1989. 186.) 

100 „Ez nem pesszimizmus – írja Paál –, hanem figyelmeztetés a jobb állapo- 
tok kifejlesztésére, a rossz kategóriába szorult gondolkozás kiszabadítá- 
sára.” (Paál 1989b. 186.) 
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belátja, hogy a valamiről való gondolkodás kategóriákba zárul, s 
hogy a gyakorlati élet megváltoztatásához mennyire fontos a jó ka- 
tegóriák megtalálása, illetve a rossz kategóriák kiküszöbölése. 

3) Makkai nem politikai szempontból vizsgálja a kisebbségi kér- 
dést, hanem az általános humanizmus nézőpontjából. A Makkai ál- 
láspontját fenntartó hozzászólók ezzel egy további félreértés igye- 
keznek kiszöbölni, kimutatva azt, hogy az ellenvetések szerzői az- 
zal, hogy az elvi fejtegetéseket a napi politikai élet szintjére szállí- 
tották le, a vitát egészen más területre vitték át, mint amelyen a 
cikk mozgott. Akik így járnak el, azok félreértik Makkai tényleges 
szándékait.101 Paál Árpád, Csuka Zoltán kisebbségszakértő és Vá- 
sárhelyi János püspök erre egyaránt rámutatnak. Továbbá megkí- 
sérlik kimutatni Makkai valós viszonyát a nacionalizmushoz, elvet- 
ve azt a vádat, hogy Makkai hívévé szegődne a nacionalizmusnak, 
vagy legitimálná azt. Ellenkezőleg, éppen a nacionalizmus feltörek- 
vésével szemben keresi a kis népek és kisebbségek nemzeti fejlődé- 
 

                     
101 Paál Árpád pontosan megfogalmazza: „Az egész cikk alapeszméje az, 

hogy nem politikai szempontból, hanem az általános humanizmus 
szempontjából nézi a kérdést.” (Paál 1989a. 130.) Csuka Zoltán, a kisebb- 
ségi kérdés szakértője, úgyszintén világosan látja Makkai szándékát: 
Makkainak „éppen az volt a célja, hogy a kisebbségi kérdés szakértőinél 
vitát kezdeményezzen, s ezzel legalább egy hajszállal közelebb vigye 
Európa egyik legvajúdóbb kérdését, a kisebbségi problémát az elcsende- 
sítő megoldás felé”. Majd: „Mindenekelőtt maga Makkai Sándor hang- 
súlyozta, hogy a kérdést nem politikai szempontból nézi, hanem a leg- 
mélyebb gyökerében, a humánum sorsát illetően. Azok tehát, akik szen- 
vedélyességükben bármelyik oldalról is politikai síkra igyekeznek áttol- 
ni, alapjában tévednek Makkai intencióinak megítélésében.” (Csuka 
1989. 168.) Hasonlóképpen vélekedik Vásárhelyi János is: „Úgy érzem, 
hogy Makkai Sándor cikkét teljesen félreértették, és a vitát vele egészen 
más területre vitték át, mint amely területen mozgott a cikk akkor, ami- 
kor Makkai Sándor elvi fejtegetéseit, amelyek a világpolitikai helyzet és 
világpolitikai törekvések összefoglaló szempontjainak mérlegeléséből 
keletkeztek, a mindennapi politikai élet és éppen a mi kisebbségi éle- 
tünk napi kérdéseinek körébe vonták bele. Makkai Sándor cikkében nem 
erről volt szó. Makkai Sándor arra a nagy veszedelemre mutatott rá, 
mely különösen a kisebbségi népekre nézve abból támad, ha a nemzeti 
kizárólagosság és türelmetlenség elve akadálytalanul érvényesül, mert 
az a kisebb népek létezésének erkölcsi és anyagi feltételeit semmisíti, 
meg.” (Vásárhelyi 1989. 165‒166.) 
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sének az erkölcsi és politikai lehetőségeit.102 Ebben a kontextusban 
lehet helyesen értelmezni Makkainak a nemzetről, nemzeti szabad- 
ságról és fejlődésről, ennek a humanizmussal való kapcsolatáról al- 
kotott felfogását is.103 S ugyancsak ebben a vonatkozásban oszlatha- 
tók el azok a félelmek is, amelyek Makkainak a nemzeti egységről 
vallott koncepciójában a sérelmi politizálás támogatását vélték felfe- 
dezni, amelynek felerősödése a kisebbségek helyzetének romlását 
vonhatta maga után.104 

                     
102 „Makkai Sándor cikkében éppen azt állapította meg – írja Vásárhelyi Já- 

nos ‒, hogy a nemzeti eszme kizárólagos és minden más szempontot 
mellőző érvényesülése alapján nem lesz lehetséges az élet, elsősorban 
nem lesz lehetséges a kisebb népek számára. Ő nem vont ki gyakorlati 
következtetést ebből a szempontból. Ha következtetést vonunk ki, akkor 
szerintem nem az lesz a helyes következtetés, amit többen megállapítot- 
tak, hogy le kell mondanunk az életről, hanem ellenkezőleg, éppen az a 
helyes következtetés, hogy a kisebb népeknek össze kell fogniok, és ke- 
resniük kell a kibontakozó világáramlatok veszedelmei között erőik ösz- 
szefogása, jogos törekvéseik kölcsönös, méltányos elismerése által saját 
létfeltételeik biztosításának útját.” (Vásárhelyi 1989. 166‒167.) 

103 Ezzel kapcsolatban Paál Árpád két lényeges gondolatot fogalmaz meg: 
„Ezzel szemben csak azok az emberek tudnak a humanizmusnak megfe- 
lelő életet élni, akik teljes nemzeti szabadságban élhetnek. Az ilyen nem- 
zeti életteljességnek ma mindenütt megvan az uralkodó áramlata, egye- 
dül a kisebbségi osztályozásba jutott népek maradnak ki ennek jótéte- 
ményéből. Ezt a kimaradást akarja állandóvá tenni a mostan nemzetközi 
jogilag érvényes kisebbségi osztályozás, az úgynevezett kisebbségi kate- 
gória.” (Paál 1989a. 130.) „...a nemzeti teljesség és a nemzeti hiányosság 
a kisebbségi kategorizálás révén csak egyre nagyobb ellentétbe kerül 
egymással. A növekvő ellentét pedig csak a mind kilátástalanabb megol- 
datlanság felé vezet, márpedig nemcsak politikailag, de erkölcsileg is, 
vagyis a közös emberi jóság parancsai szempontjából is. Idejutnak az ál- 
lapotok amiatt, mert a kisebbségi kategorizálás a nemzetileg szabad né- 
pektől megkülönbözteti a nemzetileg kevésbé szabad néprészeket. E 
megkülönböztetés enyhítéséért és elviselhetőségéért hősileg és erkölcsi 
elszántságokkal lehet ugyan küzdeni, de a küzdés állandósága tulajdon- 
képpen eredménytelenség.” (Paál 1989a. 130.) 

104 Paál Árpád a következőképpen érvel a sérelmi politizálás vádja ellen: 
„Nem sérelmi politizálásról van szó, nem az államok mai határrendsze- 
rének a megzavarásáról, hanem egyszerűen az emberiesség által megkí- 
vánt erkölcsi fejlődésről. A kisebbségi kategória olyan világáltalánossá- 
gú feloldásáról, s olyan igazi népélettel való helyettesítéséről, melyben 
minden mai »kisebbség« az erkölcsi követelményeknek megfelelő sza- 
badságot, önrendelkezést, önmaga fölötti hatalmat kaphat. Erről az üd- 
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4) Makkai felfogása a kisebbségi kérdésről szellemi fejlődése 
eredményeként alakult ki és nincs ellentmondásban sem az azelőtti 
felfogásával, sem az addigi egyéni beállítódásával és közéleti sze- 
repvállalásával.105 Ellenkezőleg, mindezeknek az elvi, elméleti kö- 
vetkezményét jelenti.106 Makkai itt jutott el a probléma európai ho- 
rizontú elgondolásához.107 
                                               

vös változásról van szó, mely a mai államterületek határain belül is 
megoldható; Svájcban is minta található erre; a múltbeli népi önkor- 
mányzatok is előzményeket és példákat adnak hozzá. És a mai kisebbsé- 
gi kategóriák helyett olyan új népszabadsági fejlődés áll elő, melynek 
nemcsak a népkisebbségi sorsba osztott magyar néprészletek vennék 
hasznát, de a román, szlavon, szlovák, német és minden egyéb népki- 
sebbségek is. Erről van szó, s éppen ezért érthetetlen a Makkai cikke 
iránti félreértés. Nem magyarázhatjuk mással, mint a kisebbségi kategó- 
riába szorult lelkiiállapot felületes gondolkozásával s mindenbe beleal- 
kudni akaró kényszeredettségével.” (Paál 1989. 187.) 

105 Makkai szövegének értő olvasói az általa kifejtett gondolatokban nem 
következetlenséget látnak, hanem a szellemi fejlődés, az átfogóbb és mé- 
lyebb elgondolás megnyilvánulását. Pilder Mária: „Az a baj, hogy lénye- 
gében nem értik jól a dolgot még Sándorék sem. [A levél szerzője itt 
Reményik Sándorra utal – V. K.] Ők azt hiszik, hogy »következetlen« 
vagy, és egy »új Makkai«-ról beszélnek a »régi«-vel szemben. [...] Ha 
»következetlenség«, akkor csak örülni tudok neki, hogy fejlődsz és előre 
mégy, ahelyett, hogy megállj egy helyben. Énszerintem csak a buta em- 
ber »következetes«. [...] A »következetlenség«-ről tehát ez lenne a véle- 
ményem. De szerintem még csak nem is következetlenség, amit írtál, 
hanem egyszerűen csak az érem másik oldala, és mindannak, amire ta- 
nítottál és amit hirdettél, a mélységesen mély és eddig rejtett fundamen- 
tuma.” (Pilder 1989. 120‒121.) Vásárhelyi János is leszögezi, hogy: „Akik 
figyelmesen újból és újból átolvassák a Makkai Sándor cikkét, azok 
egyet fognak érteni velem abban, hogy [...] azért ő mégsem tért le arról 
az útról, amelyen eddig járt. Írásában most is a keresztyén kultúra és az 
ő népe sorsán töprengő léleknek gondja és aggodalma nyilatkozott 
meg.” (Vásárhelyi 1989. 167.) Dávid Gyula is hasonlóképpen fogalmaz: 
„Régi és új Makkai nincs, csak az, akinek ma is Erdélyben nyargal min- 
den gondolata, rajta van most is szeme féltő tekintete. Én úgy látom, 
hogy ő most is egészen az, aki volt. Csak a világ lett más és gonoszabb.” 
(Dávid 1989. 191.) 

106 „Én úgy érzem – írja Vásárhelyi János –, hogy Makkai irodalmi munkás- 
sága, a Magunk revíziója a mi népünk körében az adott helyzet tényle- 
ges feladataival számolni tudó közgondolkodást ebben az irányban 
igyekezett megteremteni, és legutóbbi cikkében is, amikor az érvényesü- 
lő világtendenciák végső konzekvenciájára mutatott rá, nemcsak ne- 
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5.10. A vita mérlege 
  
A vita folyamán Makkai nem kért szót nyilvánosan. A háttérben 

azonban történt egy levélváltás a vita kapcsán Reményik és Makkai 
között, az álláspontok tisztázása érdekében. A vita menetét élénk 
érdeklődéssel követte az Erdélyi Fiatalok szerkesztősége és Jancsó 
Béla tollából összegező cikket közölt róla. A Láthatár szerkesztősé- 
ge viszont szerkesztőségi vitazáró gyanánt jobbnak látta Makkai ké- 
szülő nemzetpedagógiai művének egy idevágó passzusát közzéten- 
ni, ezzel is jelezve egyrészt a vita lezárhatatlanságát, másrészt a 
folytatás irányát. 

Makkai Sándor és Reményik Sándor levélváltására nem sokkal a 
Nem lehet megjelenése után kerül sor. 

Makkai 1937. febr. 17-i levelében megpróbálja tisztázni az állás- 
pontját. Ezt azért látja szükségesnek, mert úgy véli, hogy Reményik 
félreértette azt, sőt egyes állításait is. Hiába próbál Reményik „bele- 
helyezkedni” Makkai „új” gondolatvilágába, a félreértés „ténybe- 
lileg” fennáll. Makkai ezt egyrészt azzal magyarázza, hogy ugyan- 
azt a problémát Erdélyben másképpen értik, mint Magyarországon 
– talán mert más „az erdélyi akusztika és sugártörés”, mint a ma- 
gyarországi –, másrészt arra gyanakszik, hogy mégsem fejezte ki 
magát eléggé világosan, félreérthetetlenül. Most ezt igyekszik tiszta, 
szinte tételekbemenően világos fogalmazással helyesbíteni, mindvé- 
gig a saját álláspontja, gondolatai, koncepciója folytonossága mellett 
érvelve. Először is leszögezi, hogy a cikke nem az erdélyiekhez 
szólt, hanem helyettük szólt a világ lelkismeretéhez. Tehát szándé- 
ka szerint nem az erdélyiekkel kívánt vitába szállni, nem is az erdé- 
 

                     
 künk, de az egész európai lelkiismeretnek a figyelmét akarta felhívni ar- 
ra, hogy elsősorban a kisebb népeknek kell tisztán látni ok, hogy az egy- 
oldalú kizárólagosságra való törekvés elsősorban reájuk, de az egész ke- 
resztyén európai kultúrára végzetes veszedelmet jelent.” (Vásárhelyi 
1989. 167.) 

107 „Nem kell elfelejtenünk, hogy Makkai általánosságban foglalkozik a ki- 
sebbségi kérdéssel, és európai megoldást akar. Makkai Sándornak azon- 
ban megvan az a »bűne«, hogy ő maga is élt kisebbségi életet, tehát telje- 
sen tisztában van vele minden szempontból. Nem fogott felelőtlenül 
hozzá egy ilyen jelentős tanulmány megírásához” – írja Lőrinczi László 
azokkal szemben, akik mégis felelőtlenséggel vádolták meg Makkait. 
(Vö. Lőrinczi 1989. 163.) 
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lyi kisebbségi sorsot akarta elmarasztalni, hanem az európai, a 
nemzetközi lelkismeretet és közvéleményt akarta ráébreszteni – ép- 
pen a kisebbségek érdekében – a kisebbségi probléma fontosságára 
és a kisebbségi kategória tarthatatlanságára. Arra is kitér, hogy a 
cikket azért jelentette meg a Láthatárban és nem másutt, mert ez a 
kisebbségi kérdéssel „hivatásszerűen” foglalkozó orgánum. Úgy vé- 
li, hogy egy ilyen lap szolgálhatja, elősegítheti a kisebbségi problé- 
ma kutatását, anélkül, hogy a kisebbségi „kategória” fenntartását 
céljának tekintené. Itt mellesleg egy prózai okra is fény derül a cikk 
megírási körülményeivel kapcsolatban: a cikket azért írta, mert a 
Láthatár szerkesztősége cikket kért tőle a kisebbségi kérdésről. 

Álláspontja érthetővé tétele érdekében Makkai a levelében egy 
hosszabb passzust idéz a Nem lehetből, amelyből a magyar nemzeti 
egységgel, mint lelki, szellemi egységgel kapcsolatos gondolataira 
irányítja kiemelésekkel a figyelmet. A kisebbségi magyarság „csön- 
des hősiessége” annak köszönhető, hogy a külső szétszakítottság 
dacára is a magyarság belső lelki és szellemi egysége továbbra is 
fennáll. De arra a reménységre is szükség van, hogy ez az egység 
fenn is fog maradni. Ezt csak a végleges és kibékítő megoldás, az 
ebbe az irányba történő változás reménye biztosíthatja. Az adott ke- 
retek között viszont éppen erre nem kínálkozik lehetőség. Ehelyett 
a kisebbségen az idegenség, a szellemi hontalanság, a lelki ellensé- 
gesség érzése hatalmasodik el, amelynek folytán kiközösítve érzi 
magát a nemzeti életnek abból a lelki és szellemi egységéből, amely 
az emberi létezés méltóságát és szabadságát biztosítja. 

Mi következik ebből? – teszi fel a kérdést Makkai. A cikk csak az 
egyik következtetésre mutatott rá, arra, hogy ezt a helyzetet Európa 
lelkiismeretének nem volna szabad eltűrnie, ennek nem volna sza- 
bad alku tárgyát képeznie. Makkai úgy véli, hogy aki ezért őt a ki- 
sebbségi magyarok közül elítéli, az „őrült vagy gazember”. A másik 
következtetés a cikkben nincs kimondva, de kiérthető belőle, s értel- 
mét itt Makkai pontosan megvilágítja: eszerint a „végleges és kibé- 
kítő” megoldás az „adott” formák és irányzatok között lehetetlen. 
Ebbe hallgatólagosan az is beleértődik, hogy bár ennek a megoldás- 
nak a megtalálása nem a kisebbségektől függ, nem rajtuk múlik, de 
az igényüket rá és a módjával kapcsolatos elgondolásaikat állandó- 
an hangoztatniuk kell, s mindaddig, amíg egy ilyen megoldásra sor 
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kerül, nemcsak érdemes, hanem kell is, hogy úgy „ahogy lehet” fenn- 
maradjanak, „megtartsák magukat a jövendőnek”. 

Makkai úgy véli, hogy Reményik ebben értette félre őt, azt felté- 
telezve róla – aki maga is a kisebbségi küzdelem „rokkantja” ‒, 
hogy hiábavalónak tartja a kisebbségek megmaradásért folytatott 
küzdelmét. Ezért beszélt vele kapcsolatban „új” emberről. Pedig – 
írja Makkai – „minden a régi és minden áll, és minden úgy igaz 
most is, ahogy akkor mondtam, tettem, írtam”. Úgy véli, hogy 
ezekben „nincs semmi ellentmondás”. Ennek igazolásaként tömö- 
ren megismétli az alaptételeit: „az erdélyi öntudat érték”; „az erdé- 
lyi elzárkózás – bűn és halál”; csak egy magyarság van, a lelki és 
szellemi magyarság, s azért kell harcolni, hogy ennek minden része, 
köztük a számára legértékesebb része is, az erdélyi magyarság is 
„egész szellemi méltóságában és szabadságában érvényesülhessen”. 
„Ezt nemcsak akartam mondani cikkemben, hanem tényleg azt is 
mondtam” – zárja sorait Makkai. (Vö. Makkai 1989c. 146‒147.) 

Reményik 1937. február 26-i válaszlevelében újból felidézi azt a 
„felkavart és levert” lelkiállapotot, „kietlen pesszimizmust”, amit 
Makkai Nem lehet című cikkének első elolvasása kiváltott benne – 
„A transzszilvanizmus ős-alapjai úgy inogtak bennem cikked sza- 
vaira, mint földrengéskor a tornyok”‒, s ami arra bírta, hogy a nyil- 
vánosság előtt is állást foglaljon a mondanivalójával kapcsolatban. 
Majd bevallja, hogy a Makkai levele sem tudta megnyugtatni, a két- 
ségeit, a félelmeit, a szorongását cseppet sem oszlatta el, továbbra is 
„új igéi”-ként olvassa a gondolatait. Az a kérdés foglakoztatja, hogy 
kitől remél segítséget Makkai a kisebbségi problémák megoldásra, 
mivel ő továbbra is úgy véli, hogy a „magunk erején” kívül senkitől 
és sehonnan nem lehet segítséget remélni. Ebből adódik kétség- 
beesése; mert úgy tapasztalja, hogy minden „újabb elvándorlás” ezt 
a saját erőt csökkenti, s egyre lehetetlenebbé válik lélekben is „ma- 
gyar életet élni”. 

Reményik a kisebbségi kérdés rendezésének az alternatíváit éles- 
ben, a napi politika szintjén veti fel: ha revízióra gondol Makkai, az 
háborúhoz vezethet, ha pedig az adott államkeretek közötti rende- 
zésre, akkor továbbra is fennmarad a kisebbségi státus. A „kisebb- 
ség” szót esetleg lehet egyébbel helyettesíteni – s erre tesz is javasla- 
tot: „erdélyi magyarság” ‒, de „a kérdés lényege ugyanaz marad”. 
Arra is magyarázatot ad, hogy miért tekinti Makkai mostani elgon- 
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dolását „új”-nak: Makkai cikkéből az derül ki, hogy a nemzeti életet 
„mégis csak saját szuverén nemzeti államban” tudja elképzelni, míg 
a transzszilvanista elgondolásuk azon alapult, hogy állam és nem- 
zet nem esik szükségképpen egybe, s az állam nélküli nemzet a 
nemzetnek tisztább, mélyebb, bennsőségesebb, etikaibb, keresztyé- 
nibb formája lehet, mint a politikai nemzet. 

Reményik külön kitér Makkai levelének utolsó gondolataira, a 
„kemény szavakra” az „erdélyi önhittségről és elzárkózásról”. (Itt 
érdemes megfigyelni, hogy Reményik nemcsak hogy másegyebet 
ért, mint amit Makkai mond, hanem másegyebet is olvas, mint amit 
Makkai ír. Makkai erdélyi öntudatról mint értékről írt, s Reményik 
ezt mégis „önhittség”-nek olvassa, s elmarasztalásként fogja fel. 
Makkai felidézett tételei, s az erdélyi bezárkózást célzó kritikája leg- 
alább annyira közismertek voltak, mint pélclául a lelki nemzettel 
kapcsolatos előbbi „transzszilvanista” tétel, s Reményik mégis azt 
állítja a továbbiakban, hogy „először hall” Makkaitól ilyesmit, „nem 
emlékszik” arra, hogy előző műveiben Makkai hol foglalkozott az 
erdélyi elzárkózás kritikájával.) 

Reményik Makkai kritikájával szemben azt az előző Makkait 
idézi fel, aki tanításával, cselekedeteivel maga is azért küzdött, 
hogy az erdélyi öntudat ne válhasson önhittséggé. Csakhogy akkor 
– nyomatékosítja újból a Makkai álláspontjában számára felismer- 
hető különbséget – a „lelki magyarság” koncepciójában a hangsúly 
az „erdélyiségre” tevődött (s nem a magyar egységre). Ezzel szem- 
ben a Makkai mostani hangja az erdélyi magyarság különállásával, 
s a magyar egységnek az ebből fakadó szétszakadásával kapcsola- 
tos „félelem hangja”. S az elkövetkező mondatban olyasmit ír le, 
ami pontosan megvilágítja Makkai élő paradoxon mivoltát az erdé- 
lyiek szemében: „Csak te nem vagy már itt, hogy megfelelő erővel 
mondjál ellene ennek a hangnak.” Vagyis az eltávozott Makkai „új” 
álláspontjának csak a „régi” Makkai tudna igazán megsemmisítő 
erővel ellentmondani. Ő lehetne egyedüli méltó és ténylegesen ha- 
tékony ellenfele. De már nincs régi Makkai, már csak olyan van, aki 
az erdélyiek által borostyánnak nevezett virágot orgonának mond- 
ja. S még ha ugyanazt is érti rajta, ez akkor is „lehangoló”. 
Reményik mindezt bevallottan is annak tudatában írja, hogy ezzel 
nem csökkenti, hanem még inkább fokozza a félreértést. „Ne hara- 
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gudj azért, ha úgy találnád, hogy ismét s talán még erősebben félre- 
értettelek.” (Vö. Reményik 1989c. 148‒151.) 

Cs. Gyímesi Éva szerint a Nem lehet-vita olyan, mint egy „drá- 
ma”, amely „a két legsúlyosabb szereplő, Makkai és Reményik ál- 
láspontjának feloldhatatlan ellentétével zárul”. (Cs. Gyímesi 1993. 
194.) Mi inkább azt kérdezzük: Vajon csakugyan ellentétről van 
szó? Vajon tényleg ugyanarról beszélnek? 

Kérdésünk különösen hangsúlyossá válik, ha számbavesszük a 
vitának az Erdélyi Fiatalokban megvont mérlegét. A lap cikkírója, 
Jancsó Béla egyöntetűen és egyoldalúan Makkai Nem lehetjének ká- 
ros hatására összpontosít, s az egész vitát úgy állítja be, mintha 
egyedül ezt hozta volna felszínre. A káros hatást „a kisebbségi élet 
lehetségességébe vetett hit megingatásában” látja. Úgy véli, hogy 
Makkai írása „megérthető abból a helyzetből, amelyben íródott”, és 
senkinek sem ártott volna, ha egyszerűen a szerző érzésvilága lírai 
kifejeződésének tekintették volna. De Makkai nem magánember, 
hanem „közszellem” és „szellemi szimbólum” volt, aki a kisebbségi 
sors erejét, méltóságát, világhivatását hirdette, s megmutatta, hogy 
kisebbségben lehet gazdag, egészséges, felfele ívelő életet élni. 
Makkai tehát saját magát mint szimbólumot rombolta le, s a maga 
mögött hagyott űr kitöltésére nehéz feladat lesz „új szimbólumo- 
kat” találni, s még nehezebb lesz „olyan felfelé emelő eszméket ta- 
lálni, hogy így ismét bebizonyítsuk, hogy van lét joga a külön ki- 
sebbségi magyar életnek”. Íme, kísértetiesen megismétlődik a gon- 
dolat, hogy a Makkai által hagyott űrt csak maga Makkai, egy új 
Makkai tudná ténylegesen betölteni. Makkai, az élő paradoxon. 

Ezek után a Nem lehet-vitának a Jancsó által összegezett mérle- 
ge nem is lehet más, mint: „a keserű csalódás kifejezése és a cikk 
belső ellentmondásainak kimutatása egyfelől, de a legkülönbözőbb 
kiindulású elutasítások egyhangúságában mégis egységes kisebbsé- 
gi öntudat és életakarat nyilatkozott meg, amelynek kiváltása némi- 
leg ellensúlyozza azokat a pozitív károkat, amiket a Makkai hitet 
ölő gondolatmenete okozott a lelkekben”. (Jancsó 1989b. 224‒225.) 

Tanult-e valamit is Jancsó, az új nemzedék az „erdélyi fiatalok” 
képviselője a Makkaival folytatott levelezéséből? 

Az erdélyiek számára a kisebbségi létparadoxonnak nincs felol- 
dása. Ugyanis a feloldás számukra Makkai személyében rejlik. 
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Ezzel szemben a Láthatár szerkesztői a vitának pozitív mérlegét 
vonják meg, és Makkai felfogásában találnak rá a probléma feloldá- 
sára. Úgy látják, hogy a Makkai cikke „felrázta a szunnyadó lelkiis- 
meretet”, s a vita során számos olyan hozzászólás is elhangzott, 
amely „lényegében közelítette meg a kérdést, s vitte egy lépéssel 
előbb a megoldás felé”. De számukra az is világos, hogy a nem 
lehet-paradoxonba záruló problémának, éppen paradoxon jellege 
folytán nincs, nem lehet végérvényes megoldása. Lehet viszont a 
gyakorlati politikai életben a kisebbségi sorsban élők számára is el- 
fogadható, emberi feloldása. 

Vitazáróként Makkai frissen megjelent művéből – Magyar neve- 
lés – magyar műveltség – közük azokat a passzusokat, amelyekben 
megfogalmazódik a problémának a Makkai felfogásából adódó fel- 
oldása. Elégséges itt csak az első passzust idéznünk: „A nacionaliz- 
mus mai formája kisebbségellenes. De hangoztatom, hogy a nemze- 
ti szellem modem gondolata nem szükségképpen az. Éppen ennek 
az új nacionalizmusnak hevességét kell valahogy lefékezni, hogy a 
kisebbség emberi életet élhessen.” (Láthatár 1989. 226.) 
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6. A MEGÉRTÉS 
ELŐZETESSÉGSTRUKTÚRÁI 

 
 
 

6.1. A hit lényege és értelme 
 
 
A hit és az öntudatosan kialakított világnézet, a hit és a filozófia 

igényeinek összeegyeztethetőségére Makkai első lépésként Böhm 
Károly filozófiájában találja meg a kielégítő lehetőséget.1 A böhmi 
filozófia messzemenően meghatározza Makkai keresztény ember- 
felfogását, ember és Isten kapcsolatával, a keresztény emberi létezés 
transzcendenciára való nyitottságával kapcsolatos elgondolásait. A 
böhmi felfogásban egy olyan ismeret- és értékfilozófiai konstrukció- 
val találkozik, amely „a lét és érték csúcsára mutat, ahol az ön való- 
ságú, önértékű Szellem áll, tisztaságának és szabadságának fenségé- 
ben, mint az igazság, szépség és szeretet summitása”. (Makkai 1990. 
36.) Makkai értelmezésében a böhmi értékfilozófiai emberkép lé- 
nyege a teljesség és tökéletesség horizontjában álló öntudatban 
összpontosul, amely az ideálra és a transzcendenciára nyitott. Isten 
pedig az értékek összegeződéseként, teljességeként gondolható el, 
mint az emberi öntudat végső törekvése.2 Ezért ez a filozófia Makkai 
 
                     
1 „...Böhmnek az öntudat végső tapasztalati tényén nyugvó, az ismerő és 

értékelő szellem törvényeit és normáit kifejtő kritikai idealizmusa mint 
más tanítványai számára, úgy az én számomra is meglepően alkalmas- 
nak bizonyult arra, hogy a benső közvetlenséggel érzett evangéliumi 
hitigazságokat tudományos bizonyossággal és rendszerességgel ismétel- 
je meg az öntudat előtt s így a személyes hit jelentőségét egy magasren- 
dű filozófiai világnézetben juttassa meggyőző kifejezésre.” (Makkai 
1990. 36.) 

2 Fekete Károly kiemeli, hogy a fiatal Makkai filozófiai gondolkodásának 
alakulásában visszatérő módon szerepet játszik Böhmnek Az „idea” és 
„ideál” értékelméleti fontosságáról c. tanulmánya. (Vö. Fekete 1997. 66‒ 
67.) Az idea annak az eredménynek az anticipált lélektani képe, amelyet 
a tevékenységünkkel létre akarunk hozni. Az öntudat azonban soha 
nem elégszik meg a megvalósult képpel, annak hiányzó elemeit, tökélet- 
lenségeit önmagából pótolja. Az ily módon pótképpel kiegészült idea az 
az ideál vagy életkép, amely irányában az ember mindig igyekszik meg- 
haladni éppen megvalósult önmagát. Ezt a gondolatot Makkai korai ta- 
 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 
EGY LÉTPARADOXON SZÍNE ÉS VISSZÁJA 

 144 

számára lehetőséget nyújt az emberi öntudattól a Szellem-Isten felé 
vezető út tudományos bejárására, amely egyúttal elvezet a szemé- 
lyes hit „legbensőbb magváig és titkáig”. Az élménynek és a tudo- 
mányos magyarázatnak egy olyan találkozása és szerves filozófiai 
egysége valósul meg benne, amely alapján lehetővé válik a hit tisz- 
tán spekulatív megközelítésének meghaladása. Ebben az összefüg- 
gésben a hit lényege reális lelki tényként, kijelentett igazságként tá- 
rul fel, mely a tudományos magyarázat útján bizonyítást is nyerhet, 
s így megtalálhatja a maga valós helyét a kultúra rendszerében. Az 
„öntudatos hit” olyan belső lelkiállapot – hitbeli belső meggyőző- 
dés –, amely egyszersmind racionálisan kifejezhető és igazolható. 
(Vö. Makkai 1990. 36‒37.) 

Ily módon a fiatal Makkai számára a hit iránti teológiai érdeklő- 
dés filozófiai perspektívába állítódik, a teológia a hit filozófiájának 
bizonyul. Ezáltal Makkai voltaképpen kettős követelményt támaszt 
a teológiával szemben. Egyrészt a teológiának meg kell őriznie tu- 
dományos jellegét, másrészt viszont nem válhat öncélú tudo- 
mánnyá. Éppen a hit egyszerre megélhető és racionalizálható ter- 
mészetéből kifolyólag igényel a teológiai foglalatoskodás egyszerre 
belső meggyőződést és öntudatos belátást, szubjektív átélést és raci- 
onális megértést, elméleti hozzáállást és gyakorlati cselekvést. A te- 
ológia esetében ebben rejlik a tudományos igényű vizsgálódás és a 
cselekvő, tevékeny szolgálat szétbonthatatlan egysége. Ennek az 
egységnek az alapját a teológus hite képezi.3 

                     
nulmányaiban – Bevezetés a személyiség paedagogikájába (1912); A val- 
lásos világkép és életfolytatás. Böhm Károly filozófiájának indításai egy 
vallásfilozófiai rendszer kiépítésére (1913); A nagy személyiségek neve- 
lői jelentősége (1913) – két irányban is hasznosítja a maga számára. Egy- 
részt ezen az értékszemléleti alapon az istenkép elgondolható úgy, mint 
„az emberi egyéniség önprojekciója, saját énjének tökéletes mása, tehát 
életnorma”, a vallásos ember élete pedig szakadatlan fölfelé lendülés Is- 
tenhez, akiben az értékek teljessége megvalósul. (Vö. Makkai 1913a 25.; 
33.) Másrészt az ideál fontos szerepet játszik a nevelésben, mint szemé- 
lyiségformáló tényező. (Vö. Makkai 1912; 1913b.) 

3 „...a theológia számomra a hit filozófiájaként alakult ki. [...] Azonban ezt 
a filozófiát egyáltalán nem tekintettem öncélú tudományoskodásnak, 
hanem egyrészt saját hitigényem és hitbeli belső meggyőződésem öntu- 
datosító kifejezésének és magyarázatának, másrészt a szolgálat alapjá- 
nak mások hitének öntudatosítására és építésére. Öntudatosan hinni és 
szolgálni: ez a theológus sajátos feladata ebben a világban. Ez a tudo- 
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A hit kérdésének elmélyültebb és átfogóbb vizsgálatát Makkai 
az 1916-ban A hit problémája címmel benyújtott magántanári érte- 
kezésében végezte el. Ennek megírását több tanulmány készítette 
elő: A vallásos világkép és életfolytatás (1913), A vallás lélektana 
(1914), A hit szeme (1915). Közülük A hit szeme című kiemelkedő, 
mivel egyfajta fordulatot hoz Makkai felfogásának alakulásában. Itt 
kifejtett elgondolása szerint a hit megismerő tényező, részt vesz a 
világkép formálásában, de másképpen megismerő, mint az értelem. 
A „hit szeme”, „látóereje” olyan belső szemlélőerőként nyilvánul 
meg a vallásos emberben, amely az ember sorsát Istenhez kapcsolja, 
akiben „a végtelen és tökéletes éleürek boldogító valóságát ragadja 
meg”. A hit tehát mint megismerőképesség túllép az értelem és a 
racionalitás határán, mivel „a létnek az egyén életsorsában rejlő tit- 
kát van hivatva feltárni”. Csakis a hit képes „közvetlen belső ta- 
pasztalás alapján meggyőzni az egyéni lelket arról, hogy az örökké- 
valóság és tökéletesség tényleg létezik és elérhető”. Ily módon az 
emberi létezés az értelem és a hit révén egyszerre kapcsolódik a föl- 
di élethez és az örökkévalósághoz. „Ész nélkül nincs földi élet, hit 
nélkül nincs örök élet.” (Makkai 1990. 49.) 

Makkai ezeket a gondolatokat a hitről szóló főművében, A hit 
problémája című vallásfilozófiai tanulmányában fejti ki részletesen. 
Ebben a művében Makkai a hitet már a teljes emberi élet vonatko- 
zásában tárgyalja, kiemelve az emberi megismeréssel és cselekvés- 
sel kapcsolatos összfüggéseit. Két fő kérdés foglalkoztatja: Milyen 
szerepe van a hitnek a világkép megalkotásában? Hogyan valósul 
meg a hit az ember életében mint élettevékenység? Más szóval: a 
hit világmagyarázó és életformáló ereje, mint szétválaszthatatlanul 
összetartozó két oldala, állítódik együttesen Makkai érdeklődésé- 
nek középpontjába. Ebben a művében Makkai az első kérdéskört 
dolgozza ki részletesen, a másodikra később, A vallás lényege és ér- 
téke c. munkában kerül sor. 

A hit és a világmagyarázat összefüggései kapcsán Makkai abból 
indul ki, hogy a világmagyarázat: élettevékenység. Az egyén saját 
alkotásaként, az elméleti oldal objektív általánosságán túlmenően, a 
megismerésnek és a világképalkotásnak a cselekvő életmegnyilvá- 
 

                                               
mány és a gyakorlat helyes egysége, melyre a theológiai képzésben töre- 
kedni kell.” (Makkai 1990. 37.) 
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nulásokkal kapcsolatos egyéni, szubjektív elemeit is magában fog- 
lalja.4 Ez az alkotótevékenység az egyéni élettörténet szerves része 
és szellemi-morális alakítója. A megalkotásában egyaránt részt vesz 
az értelem és a képzelet, de mivel az általános emberi tapasztalatok 
elméleti megragadására szolgálnak, önmagukban nem elégségesek 
annak a megjelenítésére, ami egyéni az emberi életben..5 A racionális 
világmagyarázat önmagában még nem elégséges az egyéni öntéte- 
lezés megvalósulásához, mivel az értelmileg nem fogható át a maga 
egészében. Az öntételezés – irracionális komponensként – az egye- 
temes emberi létezésre, az egyén örök sorsában rejlő, végtelenre 
nyíló lehetőségeket is magában hordozza. 

Bár a hit sokféleképpen beleszövődik az emberi életbe és a szel- 
lemi megnyilvánulások minden területén jelen van, igazi formájá- 
ban mégis vallásos hit. Makkai meghatározása szerint a hit „az Is- 
tennel való szellemi azonosságunk öntudata”. (Makkai 1916. 37.) Ez 
a definíció a keresztény emberfelfogásnak azon az előfeltevésén ala- 
pul, hogy „Istennel azonos lényegűek vagyunk”. A protestáns em- 
berszemléletben ez azzal egészül ki, hogy az emberi egyén önálló, 
önmagában megalapozott egységgé szerveződő élete, az emberi 
személyiség hordozza ezt a lényegazonosságot. Isten a keresztény 
ember számára vallásos ideál. Benne mindazoknak a vonásoknak a 
teljessége, tökéletessége fellelhető, amelyek az emberben is megvan- 
nak, bár hiányosabban, tökéletlenebb formában. De éppen ez motiválja 
az emberi lét folytonos nyitottságát az istenire és az ember folyto- 
nos törekvését az isteni ideál megvalósítására a maga életében. E tö- 
rekvés alapját éppen a hit képezi, mivel folytonosan tudatosítja a 
protestáns vallásos emberben az immanencia és a transzcendencia, 
az emberi-tapasztalati világ és az isteni világ ontikus lényegazonos- 
ságát, amelyet legtisztább formájában az emberi személyiség hor- 
doz. Az emberi egyén mint személyiség úgy él a maga hiányokkal, 
 

                     
4 „Így áll előttünk a világmagyarázat, mint az ismerés obiectiv érvényű 

adatainak subiectiv, egyéni érvényű rendszere, melyben az élet, annak 
folytonos tágulása és mélyülése közben megvalósúl s a mely az élet fej- 
lődése közben az absolut érvényű világkép s ezzel az élet diadala felé 
halad.” (Makkai 1916. 16.) 

5 „E kérdés felé pedig minden ember éppen az egyéni oldalával fordul; 
ezért lehetetlen ebbe a mysteriumba értelemmel és képzelettel, általános 
emberi jelentést adó tevékenységekkel behatolni.” (Makkai 1916. 31.) 
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tökéletlenségekkel terhelt tapasztalati világában, hogy egyszer- 
smind az istenivel való azonosság intenzív teljességét és ontológiai 
egységét hordozza magában. 

Ehhez még két olyan gondolati elem kapcsolódik, amelyek ké- 
sőbb a nem lehet-probléma felmerülésében is fontos szerepet játsza- 
nak: a szuverenitás és a méltóság gondolata. A szuverenitás gondo- 
lata a hívő, vallásos ember számára abból a belátásból fakad, hogy 
léte a véges, mulandó világnál maradandóbb, az alkotó, teremtő 
szellemben megalapozott. Ebből az isteni szuverenitásból táplálko- 
zik az emberi szuverenitás is, amelyet az ember mint önrendelke- 
zést, alkotásra és teremtésre való képességet önmagában is tapasz- 
tal. A szuverenitásnak ez az öntudata,6 mint az ember Istennel való 
azonosságának a tudata, a „hit gyökere”. (Makkai 1916. 36.) A szu- 
verenitás öntudata az emberben méltósággá lényegül át.7 A szuve- 
renitás az emberhez méltó élet hordozója. Ez nem más, mint az Is- 
tennel egységben élő, a maga lényegét „Isten örökkévaló életének 
halhatatlan részese gyanánt” felismerő ember élete, aki „a hit fel- 
szabadító hatalma alatt” éli meg ennek az egységnek az élményét. 
(Vö. Makkai 1916. 37.) Ezért a hitnek a vallásos ember számára 
„megváltó ereje” van, ami az embernek Istennel való hit általi egye- 
sülésében érvényesül. Ennek birtokában a vallásos ember szuverén 
– azaz öntételező ‒ emberi lényként a világban emberhez méltó éle- 
tet él.8 

 

                     
6 „Ebben az egyre válságosabb feszültségben, a melyet a megváltás utáni 

vágyódásnak neveztünk, születik meg, mind világosabban és élénkeb- 
ben a szuverénitás tudata, az a királyi öntudat, hogy a bennem nyilatko- 
zó élethatalom, a szellem több, nagyobb, maradandóbb, mint a véges vi- 
lág, mert ő az alkotó, a teremtő.” (Makkai 1916. 36.) 

7 „Benne [Istenben] egyazon vonások teljességét ragadjuk meg, amelyek 
szikráját önmagukban is tapasztaltuk szuverenitásunk fellobbanó fényé- 
ben s ezért szuverenitásunk többé-kevésbé világos öntudata e folyamat- 
ban az emberi méltóságnak azzá a fennséges öntudatává magasodik, 
hogy mi Istennel azonos lényegűek vagyunk személyiségünk legben- 
sőbb magvát tekintve. Leikéből leledzett lények, képének hordozói, 
gyermekei.” (Makkai 1916. 37.) 

8 „A hit mint az élet királyi öntudata, örökkévalóságunk mélységes bizo- 
nyossága, átsugárzik az emberi funkciók egész rendszerén, hogy az ön- 
állítás [kiemelés tőlem – V. K.] egy magasabb síkjába emelje az embert.” 
(Makkai 1916. 38.) 
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A hit tehát egyszerre alapvető élmény és világmagyarázó ténye- 
ző az ember életében. Az akaratra való hatásán keresztül fejti ki 
életformáló erejét. (Vö. Makkai 1916. 40.; 41.) A hit jelentést, azaz 
értelmet ad az életnek. A hit és az értelem együtt biztosítják az em- 
beri élet teljességét, de amíg az értelem az általános oldaláról ala- 
pozza meg az életet, a hit bizonyossága mindig egyéni marad.9 Az 
egyén nyitottsága a teljességre és az örökkévalóságra, az értelmes 
életre mindig belső nyitottság. Ez sohasem valósulhat meg tisztán, 
csak a kinti világban, a létezés térbeli kiterjedésében, mivel a belső, in- 
tenzív lelki kiterjedés is szükséges hozzá. A vallásos ember befelé 
fordulása egyúttal odafordulás a transzcendenciához, megnyílás a 
teljesség felé, illetve a saját egyéniségében rejlő intenzív teljesség 
megnyitása, felszínre hozása. Ez a létállapot mindig meghaladja az 
értelmi belátás határait, ezért sohasem racionalizálható a maga egé- 
szében. Ily módon a teljes és az emberhez mint szuverén, öntételező 
lényhez méltó élet mindig a racionális általános és az irracionális 
egyéni szétválaszthatatlan egységeként valósul meg.10 Ezért teljes- 
ségében soha nem racionalizálható, mint ahogy teljességében nem 
is misztifikálható.11 
                     
9 „Éppen ezért a hit bizonyossága mindig egyéni marad, míg az értelemé 

mindig általános, bár tökéletlen.” (Makkai 1916. 61.) 
10 „Mind a kettőben az egyedüli valóságnak, az életnek tartalma lesz öntu- 

datossá, de kifelé racionális ismeretek általános észrendszerében, az ér- 
telmi világképben, befelé pedig ezen racionális világképet is teremtő ir- 
racionális valóság mindig egyéni megragadásában.” (Makkai 1916. 74.) 

11 „És itt ütközik ki most már az egyéniség kozmikus jelentősége. Én nem 
az emberi szellem, hanem az én egyéni életem önállítását kívánom aka- 
dálytalanul érvényesíteni, én magam akarok élni örökké és nem elég- 
szem meg fajom fennmaradásával. Ami bennem, az egyénben örökkéva- 
ló, azt akarom birtokommá, öntudatos sajátommá, bizonyossággá tenni. 
Ezt az örökkévalóságot nem kereshetem a szélességben, mert ott már 
nem találhatom meg, ott nincs tudomás az egyéni élet sorsáról, befelé 
kell fordulnom, vissza kell hajlanom énem gyökerére, meg kell ragad- 
nom az egyéniségemet teremtő életforrást bennem. Ezt az életforrást, az 
absolutot, amelynek sugara vagyok, csakis egyéniségemen át, páratlan 
mivoltomon keresztül ragadhatom meg, mert egyéni, páratlan megnyil- 
vánulása vagyok neki és ő mindig egyénileg nyilatkozik meg. Másokon 
át tehát nem érhetem el, csak magamon keresztül. Minden lény egyéni 
oldalával fordul a végtelen felé és egyénileg ragadja meg saját lénye 
végtelen megvalósulásának bizonyosságát. Ez az egyéni megragadás a 
hit munkája, amelynek lefolyását, törvényeit részletesen ismertettük 
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Makkai hit-koncepciója a nem lehet-probléma értelmezésének 
kulcsa. Nemcsak magát a problémát nyitja fel, hanem a hozzá veze- 
tő filozófiai utakat és koncepciókat – Makkai felfogásának a hozzá- 
juk való viszonyát is beleértve – is megvilágítja. A korszakra jellem- 
ző mindkét filozófiai beállítódásra, a neokantiánus értékfilozófiaira 
és a heideggeriánus egzisztenciafilozófiaira ez egyaránt érvényes. 
Makkai a saját koncepciójában a protestáns ember vallásos tapasz- 
talatára és a keresztény emberszemléletre épített vallásfilozófiai né- 
zőpontból mindkét filozófiai beállítódás határait megvonja. 

Makkai önéletírásában részletesen kitér Bartók György észrevé- 
teleire A hit problémája című dolgozatával kapcsolatban.12 Innen 
kiderül, hogy – annak ellenére, hogy Makkai úgy tekint Bartókra, 
mint érdemi bírálóra, akinek a bírálatából is igen sokat tanult – 
alapvető filozófiai beállítódásbeli különbség sejlik fel a két gondol- 
kodó között, pontosabban itt már tetten érhető Makkai felfogásának 

                     
már. A hit ad azután a valóságnak egy olyan alapjelentést, mely az élet 
egyéni megvalósulását biztosítja, hordozza, s a hitben gyökerező egyén 
most már a magasságból uralkodik értelmi ereje által a világ felett is. 
Azonban a hit egyéni jelentése átsugárzik az értelmi világkép egész há- 
lózatán is, hiszen az az egyén világa és anélkűl, hogy racionális élmé- 
nyét megbontaná (ez nagyon fontos!), összekapcsolja a végtelen élet je- 
lentő képével, Istennel. A hit és az értelem együtt biztosítják mind álta- 
lános, mind egyéni oldaláról az élet teljes megvalósítását. Nem ellensé- 
gek tehát, hanem önműködő specifikus tevékenységei a szellemnek.” 
(Makkai 1916. 60.) 

12 „Egyik hivatalos bírálóm Bartók György volt, aki rámutatott arra az igen 
lényeges pontra, amelyen álláspontom szilárd tarthatósága fordul meg. 
És ez éppen a hit ismerő jellegének, ismerőtényező-voltának kérdésessé- 
ge.” (Makkai 1990. 60.) Majd így foglalja össze Bartók álláspontját: „A 
hit látó, ismerő, magyarázó erejéről csak abban az értelemben beszélhe- 
tünk, »mintha« volna ilyen ereje, vagyis jobb megoldás híján hasonlítjuk 
az ismeréshez. Szerinte ebből az következik, hogy az ismerés két irányá- 
ról, az életnek az ismerésben való kétirányú megvalósulásáról beszélni 
azzal a veszedelemmel jár, hogy metafizikai spekulációba síklunk át. 
Helyesli ellenben mindazt, amit a hit sajátosságában, mint értékelő vo- 
nást állapítok meg, s az a véleménye, hogy a racionalitás és a hit viszo- 
nyát s ezzel együtt a világmagyarázat vallásos átminősülését értékelmé- 
leti s nem ismeretelméleti úton kellene tisztázni, hogy ezzel eljuthassunk 
a vallásnak a kultúréletben való jelentősége igazolásához. A hitben levő 
tartalmat nem a »van«, hanem a »kell« világában, nem a valóságban, ha- 
nem az értékelésben lehet keresni és megtalálni.” (Makkai 1990. 61.) 
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elkülönböződése az uralkodó neokantiánus szemléletmódtól, és 
megmutatkozik a saját felfogásának, mint sajátjának a határozott 
vállalása.13 A különbség nem annyira a neokantiánizmusból befoga- 
dott értékszemléletre, mint inkább ennek megalapozására vonatko- 
zik. 

Bartók ragaszkodik a neokantiánus szemlélet episztemológiai 
megalapozottságához, vagyis minden más filozófiai problémának – 
az egzisztenciális problémákat és az értékproblémákat is beleértve – 
a megismerésből való levezetéséhez, illetve a megismerésre való 
visszavezetéséhez. Így, a hitet is olyan értékproblémának tekinti, 
amelynek értéktartalmait a megismerő funkciójából lehet levezetni, 
vagy legalábbis a megismerés analógiájára lehet elgondolni. Ezzel 
csak azt mondja, hogy a vallásos világmagyarázat lényegét nem is- 
meretelméleti, hanem értékelméleti úton kell tisztázni, de az isme- 
retelméleti elgondolás mintájára, „mintha” a hit általi látás a szem 
útján történő látáshoz hasonló megismerés volna. Makkai ebben az 
álláspontban azt kifogásolja – s ezért még a kompromisszumkötés 
szintjén sem tartja elfogadhatónak –, hogy a hitet származékosnak, 
valami másból, a megismerésből tekinti levezethetőnek, ahelyett, 
hogy a hit valóságos lényegét ragadná meg, ahelyett, hogy abból az 
egzisztenciális faktumból vezetné le, amely a vallásos hívő ember 
hitélménye, vagy hittapasztalata.14 Más szóval: a hitet az emberi lé- 
tezés egyik attribútumának tekinti, ahelyett, hogy egzisztenciális 
faktumként fogná fel, az emberi létezés belső, lényegi tartalmaként 
és kibontakozási, megvalósulási horizontjaként. 

                     
13 „A bírálatból s a vizsgán ez irányban folytatott beszélgetésből sokat ta- 

nultam, azonban magában az alapkérdésben nem változtattam meggyő- 
ződésemen. [...] ...szilárdan tartottam magam ahhoz, hogy a hit sajátos 
lényegét csakis a valóság megragadására szolgáló tevékenységek mun- 
kájában kereshetjük, mert csak e mögött a munka mögött tételezhetünk 
fel megfelelő létezőt.” (Makkai 1990. 61.) 

14 „Mihelyt a hit valóságát áttoljuk az emberi értékelés megvalósítandó esz- 
méi közé, lemondunk a vallás egyetemesen szükségszerű és kötelező 
tényéről s átmeneti származékjelenségévé tettük más tevékenységek mű- 
ködésének. És abban az egy pontban nem voltam többé hajlandó semmi- 
lyen megalkuvásra. Már ekkor feltettem magamban, hogy a vallásnak 
eredetiségét, önállóságát, egyetemességét, nélkülözhetetlenségét lehető- 
leg minden oldalról alapos vizsgálat és igazolás tárgyává fogom tenni.” 
(Makkai 1990. 62.) 
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Makkai Bartókkal és a neokantianizmussal szemben a hit prob- 
lémáját egzisztenciafilozófiai alapokra helyezi. Ez nem jelenti azt, 
hogy a hit lényegéből a kantianizmus által megnyitott értékdimen- 
zió eltűnne, de alapvetően más megvilágításba kerül: a transzcen- 
dentális vonatkozás helyett a hit az emberi létezésben lényegileg 
benne rejlő transzcendencia hordozójaként és kibontakoztatójaként 
jelenik meg. 

Ennek a vallásfilozófiai-teológiai koncepciónak a nézőpontjából 
Makkai számára megvonhatókká válnak az egzisztenciafilozófia ha- 
tárai is. A hitélmény, mint reális emberi tapasztalat felől tekintve, 
az emberi élet, az emberi létezés sohasem zárul be pusztán a jelen- 
valóság faktumszerű világába, s nem is marad meg az ebből mindig 
kibontakoztatható, de a halál, a végesség által sorsszerűen lezáruló 
lehetőségeknél. Makkai a neokantiánus transzcendálfilozófia és ér- 
tékfilozófia emberfelfogását megnyitja az egzisztenciális lehetősé- 
gek felé. Hasonlóképpen, az egzisztenciafilozófiában feltáruló em- 
beri létlehetőségeket is megnyitja a transzcendencia irányába. A je- 
lenkori ember önértelmezése számára mintegy visszaveszi a 
modernitás episztemológiai-metodológiai paradigmája révén végér- 
vényesen kiszorítottnak tűnő transzcendenciát. Ez a transzcenden- 
cia viszont ebben a megközelítésben már nem egy másik világként, 
nem egy tapasztalaton túli létszféraként értelmeződik, mint a ha- 
gyományos metafizikai értelmében, hanem az emberi életben eleve 
benne rejlő teljességként és az élethez szervesen hozzátartozó teljes- 
séghorizontként, amely felé maga az élet csak a hit révén nyílik 
meg, és a hitben teljesül be. Annak a keresztény gondolkodónak a 
számára, aki nemcsak elmélkedik az emberi méltóságról, hanem a 
maga belső vallásosságában, hitélményében kibontakozó természet- 
feletti méltóságként éli meg azt, az evilági létkörülmények közepet- 
te zajló emberi élet erkölcsi tartalma és méltósága sem külsődleges 
létmeghatározottságként, hanem az emberi létezésbe szövődő alap- 
vető életélményként fog megjelenni. A későbbi kisebbségi probléma 
alapképletében éppen ennek az alapvető egzisztenciális élménynek 
a hiánya merül fel: a kisebbségi létezés kényszerébe zárva, az erköl- 
csi szellem lázadási lehetőségétől és emberi méltóságától megfoszt- 
va az emberi élet éppen azt az alapvető élménytartalmat nélkülözi, 
amely belső megtartó és fenntartó ereje a történelmileg változó lét- 
körülmények között, s amely emberi minőségét mindenkor biztosit- 
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ja. E keresztény emberszemlélet értelmében az ember különféle kö- 
rülmények között változatos módon egzisztálhat, de életének embe- 
ri tartalmat csakis az erkölcsiség és a méltóság ténylegesen megélt 
életélménye nyújthat. 

A probléma voltaképpen Makkai nézőpontjából így tevődik fel: 
a keresztény ember számára miben áll az autentikus emberi élet? A 
hiteles emberi élet egy olyan egység és olyan teljesség, amelyben 
szervesen összetartozik az egzisztenciális és axiológiai dimenzió, a 
belső, lélekben zajló kiteljesülés és a külső világban való önmegva- 
lósítás, a megismerő-megértő és a morális-cselekvő viszonyulás. 
Ennek az egységnek és teljességnek az összetartó ereje, a kötőanya- 
ga a hit, úgy is mint alapvető egzisztenciális élmény, és úgy is, mint 
világmagyarázó és életformáló tényező. A hit egyszerre bizonyossá- 
ga az embernek önmagában és létének az önmagán túlmutató reali- 
tásában, amely szuverén emberi öntételezésének alapja és emberi 
méltóságának forrása. Az emberi élet ebben a horizontban emelke- 
dik önmaga fölé, mint a puszta egzisztencián, egzisztáláson túlmu- 
tató cselekvő, teremtő élet, amely ebben a dimenzióban telítődik ér- 
tékkel és nyeri el értelmét. A világ, amelyben az ember él, nem egy- 
szerűen az emberi élet külső tárgyi környezete és játéktere, hanem 
az ember külső és belső kiteljesedésének közege. Hozzátartozik ma- 
gához az emberi lényhez, mindig is az ő világaként, általa teremtett 
világként lesz autentikus világ. Ez a világ a kiteljesedés, az értékte- 
remtődés és az értelemképződés irányában kifelé is, befelé is folyto- 
nosan nyitott. 

Az autentikus, emberhez méltó élet ebben a megközelítésben 
nem egy önmagába záruló egység, hanem egy nyitott történés, 
amely új értékek teremtése, új jelentések befogadása folyamatában 
teljesíti ki önmagát. Egyrészt magában hordozza önnön teljességét, 
másrészt állandóan nyitottnak kell lennie erre a teljességre, ahhoz, 
hogy az ténylegesen megvalósulhasson, kibontakozhasson. A hit az 
a létállapot, amelyben ez a teljesség feltárulhat és megvalósulhat. 
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6.2. A vallásfilozófiai horizont 
 
Nagy Károly teológiai, vallásbölcseleti és vallástörténeti előadá- 

sai kapcsán merültek fel Makkaiban először azok a szemléleti-mód- 
szertani kételyek, amelyek serkentőleg hatottak saját koncepciója ki- 
dolgozására. Miben áll a teológia és a tudomány, a teológia és a val- 
lás, a teológia és a vallásbölcselet egymáshoz való viszonya? 

Nagy Károly előadásait hallgatva, Makkai rájött arra, hogy az 
előadó által képviselt pozitivista szemléletű liberális teológia oly 
módon akar tudomány – vallástudomány – lenni, hogy éppen az 
alapvető kérdésre, a vallás lényegére és mibenlétére vonatkozó vá- 
laszt sekélyesíti el, s vonja ki abból a természetes közegből – a val- 
lás realitásából –, amelyben éppen hogy a helye lenne. A liberális 
teológia a transzcendens világ titkainak a vizsgálata helyett a vallás 
és a vallásos ember tapasztalati megnyilvánulásainak kutatásával 
foglalkozik. Ily módon keresi a helyét, mint vallás tudomány, a szel- 
lemtudományok rendszerében.15 A vallásbölcselettel is hasonló a 
helyzet. Ahelyett, hogy tényleges vallásfilozófia igyekezne lenni, a 
különböző filozófiai rendszereknek a vallásra vonatkozó tanait is- 
merteti, összegezi.16 

Makkai bírálata lényegbevágó és konstruktív. A Nagy Károly ál- 
tal képviselt teológiai liberalizmus a vallás sajátos lényegének, ere- 
deti tartalmának megragadása és kifejtése helyett azt a célt szolgál- 
ja, hogy a keresztyén tanítást lefordítsa a világi kultúra nyelvére, s a 

                     
15 „A helyzet az volt – emlékezik vissza Makkai az önéletírásában –, hogy 

én a theológián a magam életének személyes meggazdagodását remél- 
tem a transzcendens világ titkaival, s ehelyett megkaptam a vallásnak, a 
mások vallásának az igazolását. [...] Megtudtam, hogy ez a vallás a 
theológia tárgya, nem pedig Isten és a túlvilág, hogy így a theológia ne- 
ve vallástudomány s büszkén követelheti helyét a többi szellemi tudo- 
mányok rendszerében.” (Makkai 1990. 28.) 

16 „Ráébredtem, hogy ez nem vallásfilozófia volt – írja Makkai Nagy Károly 
vallásbölcseleti előadásairól –, csak egyes filozófusoknak – többek közt – 
a vallásról való véleménye s többnyire, az ész nevében, annak lebecsülé- 
se, mint ami egyik vagy másik lelki, szellemi tevékenység kezdetleges, 
vagy átmeneti megnyilatkozása, nem valóságos, reális, sajátos jelenség.” 
(Makkai 1990. 29‒30.) 
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vele való foglalatoskodást bevonja a pozitivista szellemiségű tudo- 
mányosság körébe.17 

Ezek a gondolatok Makkainál elejétől fogva egy alapvető szem- 
léletváltás hordozóiként jelennek meg, amely kiragadja a teológiát 
az öncélú tudományos foglalatoskodás köréből és igyekszik a teoló- 
gus hallgató, a későbbi gyakorló teológus személyes életkérdése- 
ként kezelni.18 Makkai szerint a pozitivista szellemű liberális teoló- 
gia a tudományosságra irányuló törekvésében éppen azt hagyta fi- 
gyelmen kívül, ami a tényleges vallásosság lényege: a hitnek mint 
valós leki ténynek a megragadását és igazolását.19 

Ebben a vonatkozásban a fiatal Makkait két kérdés foglalkoztat- 
ta intenzíven: mi a vallásfilozófia a maga tulajdonképpeni értelmé- 
ben?, illetve mi a vallás a maga tényleges valójában? Az alapvető 

                     
17 „Nagy Károlynak ezek az előadásai, a theológiai liberalizmus szellemé- 

ben arra irányultak, hogy a keresztyén tanrendszert lefordítsa a filozófi- 
ai idealizmus és az erkölcsi humanizmus nyelvére. Ez a törekvés termé- 
szetesen csak távolodást jelenthetett a vallás sajátos magvától és eredeti 
tartalmától.” (Makkai 1990. 30.) 

18 „A theológia, mint lecke – írja a visszaemlékezésében –, általában nem 
nagyon érdekelt s néha fárasztott és untatott is, csak mint személyes 
életkérdés, érdekelt szenvedélyesen.” (Makkai 1990. 39.) 

19 A szemléletváltásban Makkai számára Ravasz László tudományos felké- 
szültsége, szellemi horizontja, hiteles személyisége bizonyult követendő 
példának. A fiatal teológusprofesszor személyes hite, szellemtudományi 
beállítódása és törekvése a hit igazságainak emberi oldalról való magya- 
rázatára, gyakorlati irányultsága, művészi kifejezőkészsége már az első 
évtől hatalmába kerítette Makkait. „Személyiségének hitele, tudományos 
világnézetének meggyőző igazsága és theológiájának az élet alakítására 
törő lendülete – írja vele kapcsolatban Makkai – mind határozottabbá 
tették bennem azt a benyomást, hogy ő a maga módján megtette azt az 
utat az élet forrásához, amit a magam módján én is meg akarok tenni s 
amihez vezetőt keresve, benne emberileg azt megtalálhatom.” (Makkai 
1990. 30‒31.) Szintén szemléletváltásra ösztönözte Makkait Bartók 
György A vallástudomány tárgya és módszere című székfoglaló beszé- 
de, melyben ilyenszerű tételek ragadták meg: „a theológia nem dogmák 
szülötte”; „a dogmatika... nem ködös és egészségtelen alapokra, hanem 
a tiszta észre épít”; „kételkedés és szabad vizsgálódás nélkül nincs hit”; 
„a keresztény vallás filozófiája nem végérvényes dogmákat állapít meg, 
melyeket büntetés és kiátkozás terhe alatt hinni muszáj, hanem normá- 
kat, melyeket követni kell”; „a hitnek tárgya Isten és Krisztus, a dogma- 
tikának tárgya pedig ez az Istenben és Krisztusban való hit”. (Vö. 
Makkai 1990. 32.) 
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szemléletbeli különbség éppen a vallásfilozófia definíciója kapcsán 
jelentkezett: a vallásfilozófiának másvalaminek kell lennie, mint az 
egyes filozófusok vallással kapcsolatos nézetei bemutatásának. S ez 
éppen a dolog lényegéből következik, ami nem más, mint maga a 
vallás. Micsoda a vallás a saját lényege és értelme szerint, hogyan 
van jelen a szellemi élet egészében? – erre a kérdésre kell választ 
keresnie a vallásfilozófiának, amely ily módon nem lehet más, mint 
a vallás önfeltárulkozása, saját lényegének és értelmének felmutatá- 
sa önmaga számára. A lehetséges válaszok egyelőre csak a homá- 
lyos megsejtések szintjén körvonalazódtak, de arra már jók voltak, 
hogy felébresszék Makkai tudományos kíváncsiságát és kutatási 
kedvét a vallásos jelenségek területén.20 

Ebben az elgondolásában Makkait a későbbi teológiai és filozófi- 
ai olvasmányai is megerősítik. Ezek most már szervesen összefügg- 
nek a vallás lényegének a megragadására irányuló törekvéssel, an- 
nak kimutatásával, hogy a pozitivista szemléletű vallástudomány 
helyett a vallás lényegének a megragadására egy olyan vallásfilozó- 
fia és ezen alapuló teológia képes, amely a hitből és a vallásosság- 
ból mint megélt, a lelki bensőségben kibontakoztatott élményből in- 
dul ki; az embernek a transzcendenciához való erkölcsi-szellemi fel- 
emelkedése élményéből. A vallás az ember belső élete, a hitben 
bontakozik ki, abban a lelki és erkölcsi küzdelemben, amelyben az 
ember a természeti létezés kötöttségeiből felemelkedik a szellem 
szabadságához, az igazi emberhez méltó létformához.21 Ezeket a 

                     
20 „A vallásfilozófia másvalami lenne, ha lenne: a vallás tényének vizsgála- 

ta önmagában és kapcsolatának tisztázása a szellemi élet más tényezői- 
vel. S egy kérdés merül fel bennem, még ködösen, de elemi erővel: mifé- 
le valóságra vonatkozik a vallás? Arra-e, amire értelmi tudás, vagy a 
költői képzelet? S ezeken kívül nincs másfajta ismerés és ismerő erő? 
Még nagyon távol voltam a vallás realitásának problémafelvetésétől s ez 
a fogalom nem is létezett számomra, de felvillant már bennem a termé- 
keny izgalom, mely most már a theológián való maradás végleges dön- 
tésére ösztönzött, reménységet gerjesztvén életem céljának és tartalmá- 
nak megtalálására a vallás valóságára irányuló kutatásban.” (Makkai 
1990. 30.) 

21 Ritschl német teológus művére hivatkozva írja Makkai: „A vallás a hit- 
nek és nem a tudománynak a tárgya, csak hittel érthető meg, mint benső 
élet. Ez a benső élet erkölcsi jellegű, de önálló értékvalóság. Célja szerint 
is az ember önállóságának életszférája. Az ember önállóban, tehetetlen 
természeti lényének és szabad szellemi igényeinek meghasonlásából tá- 
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gondolatokat a húszas évek első felében írt elméleti munkáiban 
részletesebben is kifejti.22 A vallásfilozófiai előadásaiban hangsú- 
lyozza a vallásnak mint lelki élménynek a realitását, amely önálló 
élmény, s nem valamely más élmény származéka. A vallásos él- 
ményben az ember lelki-szellemi életének értékalkotó törekvése és 
erkölcsi tartalma a transzcendencia szférájába emelkedik, az abszo- 
lútum vonatkozási rendszerébe állítódik.23 Ezzel egy olyan létbizo- 
nyossággal töltődik fel az emberi létezés, egy olyan önmagán túl- 
mutató és túlvezető létminőségre tesz szert, amely alapján a szabad, 
alkotó emberi tevékenység, az emberhez méltó élet kibontakozhat. 
Ebben látja megnyilvánulni Makkai a vallás „életformáló erejét”.24 

Mindezekből következően a teológia nem lehet azonos a vallás- 
tudománnyal vagy a vallásfilozófiával, azaz a teológiát nem lehet a 
tudományos kutatás pozitivista módszereire alapozni, sem a vallás- 
filozófia spekulatív értelmező hozzáállására. Az Ige, a Szentírás 
megélt igazsága a hit egyedüli forrása, s ugyanakkor az Ige csak a 
hit számára létezik. A teológia „az élő és megelevenítő Ige tudomá- 
nya” kell legyen, amely képes arra, hogy ezeket a hitigazságokat 
oly módon közvetítse az egyház irányába, hogy az a mai hívő em- 

                     
mad a hit olyan emberfeletti szellemi erőkben, melyek felemelkedni se- 
gítenek erkölcsi küzdelmünk során a szellemiség világába. A hitben az 
erkölcsi szellem lázad fel az anyagvilág és a természeti törvény kénysze- 
re ellen. A hitben világfeletti méltóságunk. Istenben való üdvbizonyos- 
ságunk értékeit bírjuk.” (Makkai 1990. 73.) 

22 Vö. A vallás az emberiség életében; A vallás történeti képe; A vallás lé 
nyege és értéke. Vallásfilozófiai előadások I-III.; Kegyelemből, hit által. 
A református keresztyén vallás alapvonalai, tartalma és védelme; Öntu- 
datos kálvinizmus. 

23 Jancsó Béla már a fiatal Makkai elbeszélései kapcsán találóan és frappán- 
san fogalmazza meg Makkai ember- és életfelfogásának meghatározó 
vonását – ami a vallás lényegéről alkotott felfogását is meghatározza 
amikor arra hivatkozik, hogy írásaiban a vegetatív élettel szemben „a 
lelket mint az emberi élet lényegét” állítja középpontba. (Jancsó 1973. 
67.) 

24 „Mint értékelés, a vallás abban reális, hogy míg az értékelő emberi érte- 
lem és intelligencia önmagán túlmutatni nem képes, a hit a világfeletti 
értékélet szférájába emeli a lelket. A hit Istenben az emberi szellem ab- 
szolút értékéletének ajándékozóját ragadja meg, s ezzel az egyéni szel- 
lemnek megadja a világ feletti győzelem bizonyosságát. Ebből a bizo- 
nyosságból fakad a vallás életformáló ereje.” (Makkai 1990. 88.) 
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bér életébe beépíthesse azokat.25 A vallásfilozófia ehhez prolegomé- 
na lehet, a vallástudomány anyagot szolgáltathat, de a teológia nem 
járhatja ezek módszertani útját, a teológiának belülről, a belső hitbe- 
li meggyőződésből és a vallásélmény mély, személyes átéléséből 
építkező, a keresztyén vallás tartalmát a Szentírás és a hitvallás 
alapján magyarázó és az egyházi gyakorlatban érvényre juttató tu- 
dománynak kell lennie. A teológiának tehát a vallásfilozófia és a 
vallástudomány tisztán elméleti jellegéhez képest egy gyakorlati ol- 
dalra is szert kell tennie. Ez a teológia nem a hittel kapcsolatos filo- 
zófiai vizsgálódásokban merül el, hanem ennél sokkal gyakorlatibb 
célkitűzéseket követ. A hitet nem tekintheti csupán az elmélkedés, 
illetve a tudományos kutatás tárgyának, hanem neki magának is 
benne kell állnia a hitben, elméleti vizsgálódásainak a hit tapaszta- 
latán kell alapulniuk, gyakorlati törekvéseiben a hitigazságok érvé- 
nyesítésén kell munkálkodnia az életösszefüggésekben. A megélt 
élmény és annak értelmi megvilágítása, az értelmi belátások hitbéli 
meggyőződésekké alakítása, az ezekhez szükséges lelki-szellemi és 
cselekvési képességek kiképzése az így felfogott teológia igazi fel- 
adata. 

Makkainak a hittel kapcsolatos elméleti vizsgálódásait kettős cél 
vezérelte: megérteni a kisebbségi léthelyzetet és megoldást találni 
az emberi létteljesség kibontakoztatására. Ehhez kiváló szellemi és 
módszertani alapot nyújtott filozófiai előképzettsége és mindvégig 
kitartó filozófiai érdeklődése, filozofikus gondolkodásmódja – 
amely korántsem szűnt meg azzal, hogy a hit kérdésében a filozófi- 
ai értelmezésekről való lemondás álláspontjára helyezkedett –, ami 
elsősorban nem kész filozófiai tételek egyszerű átvételében és hir- 
detésében nyilvánult meg, hanem a szó valódi értelmében vett al- 
kalmazott filozófia művelésében. Az ő esetében ez egyrészt a ki- 
sebbségi lét mély filozofikus tartalmának, belső kategoriális össze- 
függéseinek a feltárásában, másrészt egy gyakorlati kisebbségi lét- 
program filozófiai megalapozásában valósult meg. Egyszerre töre- 

                     
25 „Theológia alatt a vallástudománytól független tevékenységet kell érteni. 

A vallástudomány anyagot ad a theológiának az emberileg megértett 
vallásos tények ismereti képeiben, de a theológia az élő és megelevenítő 
Ige tudománya, mely ezeket az ismereteket átértékeli, hogy az egyház a 
maga élettevékenységeiben a mai ember életét építhesse általuk.” (Makkai 
1990. 94) 
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kedett a belterjességre, öncélúvá válásra hajlamos kisebbségi létezés 
kritikájára és egy konstruktív létprogram kidolgozására. Erre filozo- 
fikus gondolkodásmódja is alkalmassá tette, amely hozzásegítette 
ahhoz, hogy filozófiai problémák öncélú vizsgálata helyett az embe- 
ri létezés lényegi problémáit filozófiai problémákként ragadja meg. 
 
 

6.3. A kálvinizmus szellemisége 
 
Makkainak a hitről és a teológiáról vallott koncepciójában bekö- 

vetkezett fordulat közvetlenül kihatott a kisebbségi léthelyzetben 
kialakítandó életstratégiára vonatkozó felfogására. Már korán észre- 
vette és világosan belátta a kálvinista vallásosság és a pozitív ki- 
sebbségi életstratégiák között megteremthető összefüggést. Makkai 
a kálvinizmusban a vallásos életnek egy olyan kiteljesedett lehető- 
ségét látta, amely a sorsát öntudatosan felvállaló és alakító emberi 
egyéneket és közösséget eredményez.26 A kálvinizmus szellemisége 
szerint formálódó, a keresztyén vallást gyakorló ember sorsát Isten- 
hez köti, s Istennel való találkozását az Anyaszentegyház közössé- 
gében éli meg.27 Ennélfogva a világi életében is úgy lép fel, mint az 
adott egzisztenciális létkeretein mindig túllátó és a létlehetőségei ki- 
teljesítése irányában továbblépő egyén, aki a maga szuverén egyé- 
niségét a közösséggel való bensőséges kapcsolatában képes a legha- 
tékonyabban érvényesíteni. Ezért egyéni önérvényesítésében min- 
dig kitüntetett szerepet játszik a közösségi feladatok felvállalása, a 

                     
26 Teológiai szemléletváltásának alaptételét Makkai a következőképpen fo- 

galmazza meg: „...csak a bűnös ember találkozhatik a kegyelmes Isten- 
nel, az önmagával megelégedett a sorssal, a végzettel találkozik, s ez 
nemcsak egyesekre, de egyházra és nemzetre nézve is döntő igazság és 
ítélet”. (Makkai 1990. 92.) 

27 A kálvinizmus lényegét tömören így jellemzi: „Mindenekelőtt tehát mint 
vallást jellemzem a kálvinizmust, a bűnös embernek a kegyelmes Isten- 
nel való találkozásában s az Anyaszentegyház közösségében ebből faka- 
dó új életében, mint a Kegyelem ajándékában és a hála áldozatában. A 
kálvinizmus nem egyéb, nem több, de nem is kevesebb, mint a követke- 
zetesen, teljesen végigélt vallás. Isten szuverenitása az élet minden vi- 
szonylatában: ez a kálvinizmus önzetlen világuralmi programja s kálvi- 
nista az, akinek Isten a sorsa.” (Makkai 1990. 93.) 
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közösségért való áldozathozatal. A kálvinizmus szellemiségét hor- 
dozó református keresztyén lelkipásztori munka és nevelőtevé- 
kenység olyan öntudatos egyéneket és közösségeket eredményez- 
het az erdélyi magyarság soraiban, akik tudatosan és cselekvőleg 
részt vállalnak sorsuk alakításában, s a kisebbségi léthelyzet 
korlátait éppen létlehetőségeik feltárása és kiaknázása folytán képe- 
sek meghaladni a létteljesség irányában.28 

Mindezek az elgondolások Makkainak ez egyházzal kapcsolatos 
felfogásában konkretizálódnak. Kálvinista nézőpontból az egyház 
elsődlegesen nem az intézményben és a felekezetben megjelenő 
szerveződési forma. Az igazi egyházat Krisztus élete és munkálko- 
dása tartja össze és építi fel a keresztyén hívők lelkében. Ezért nem 
más, mint az igazi hitben egymásra találóknak öntudatosan szolgá- 
ló, munkálkodó lelki- és életközössége, egy soha nem lezárt, önma- 
gát öntudatosan belülről szervező-építő, terjeszkedő, folytonos 
mozgásban levő valóság: ecclesia militans. Az egyház mint intéz- 
mény ennek a lelki egyháznak csak konkrét időbeli, történelmi 
megvalósulása, amely mindannyiszor reformra szorul, valahány- 
szor eltávolodik az élő, lelki egyház tartalmaitól.29 
                     
28 Makkai öntudatra építő, közösségformáló programjának alapeszméjét – 

László Dezső észrevétele szerint – az összegező munkája, Öntudatos kál- 
vinizmus, a címében is hordozza. Az „öntudatos” itt azt jelenti, hogy 
„az élet sikere szerinte [Makkai szerinti az öntudat tisztaságának, erejé- 
nek a fokától függ. Ha egy ember eljut önmaga lényegének, hivatásának 
a tudatára, ha egy közösségben tudatossá válik önmaga lényege, közös 
felfogása, akkor annak a közösségnek a léte biztosítást nyer.” László De- 
zső ebben Makkai „idealizmusának” a kifejeződését látja, amely bár vi- 
tatható, az adott korban és helyzetben feltétlenül szükségesnek bizo- 
nyult. „Mai szemmel nézve sok kifogásolnivalót találunk az »öntudatos 
kálvinizmus« programjában. Amikor azonban megjelent, óriási lépést je- 
lentett előre. Eligazítás volt egy analógia nélküli korszakban. Minden- 
esetre bizonyságtétel ez a könyve, de inkább az eddigi eredmények ösz- 
szefoglalása, mint további program.” (László 1981. 169.) 

29 Makkai az egyházzal kapcsolatos – a püspöksége idején kikristályoso- 
dott – teológiai álláspontját 1932 tavaszán Budapesten a Magyar Protes- 
táns Irodalmi Társaság felolvasó ülésein tartott előadásaiban (Evangéli- 
um és humánum, Az evangélium szociális izenete, Evangélium és egy- 
ház) fejtette ki. Ennek lényegét a következőképpen összegezi: „Az egy- 
ház a legfőbb, sőt az egyetlen orgánum arra, hogy az evangéliumot élni 
lehessen, mint a Krisztusban kijelentett igazság élő hitén nyugvó, önma- 
gát fegyelmező lélek- és életközösségben. Az egyház nem intézmény és 
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Makkai elgondolása szerint a keresztyénség a Szeretet Impériu- 
mának megvalósítója az evangélium által. Ez az impérium nem in- 
tézményes, hanem egyéni; nem materiális, hanem lelki; nem humá- 
nus, hanem krisztusi. Ezért az egyházat lényege szerint nem szabad 
szociális intézménynek tekinteni. Az egyházi közösség nem szociá- 
lis rend és kategória, hanem szeretetközösség, amelyben a tagokra, 
mint egyénekre koncentrálódik minden tevékenység. (Vö. Makkai 
1935g. 206.) 

Makkai alapgondolatát az egyház lényegével és a társadalom- 
hoz fűződő viszonyával kapcsolatban egyetlen kifejezésben össze- 
gezte: „Az egyház: egyház!”30 Ezzel azt fejezte ki, hogy az egyházat 
először belsőleg, a hívők lelkében, a hit alapján kell felépíteni, s en- 
nek a lelki tartalomnak kell intézményes formát öltenie a külső egy- 
házban, az egyházi intézményekben. Ezen az elgondoláson alapul 
az egyháznak a társadalommal való kapcsolata is. Ahhoz, hogy 
ténylegesen társadalmi-emberi célokat szolgálhasson, az egyháznak 
előbb önmagát kell felépíteni, s csak egy ilyen belülről jól felépített 

                     
nem felekezet, ezek csak idői létmódjai, ő maga nem lezárt, álló, intéz- 
ményszerű valóság, hanem Krisztus tanúinak a föld végső határáig 
terjeszkedő, örökké mozgó serege. Ilyennek mutatja a Heidelbergi Káté 
is: ecclesia militansnak, mely természetesen és életszerűen öntudatos, 
szervezett, fegyelmezett, munkálkodó, szolgáló közössége az igazi hit- 
ben megegyező lelkeknek.” (Makkai 1990. 118.) Makkai a saját egyházá- 
ban megvalósítandó reform lényegét is abban látja, hogy az egyháznak 
„Krisztus hadseregévé” kell válnia. Itt észrevehető, hogy az a militáns 
terminológia, amely Makkainak elsősorban a nemzetneveléssel kapcso- 
latos késői elmélkedéseit és programtervezeteit jellemzi, az egyházzal 
kapcsolatos teológiai szemléletében gyökerezik, akárcsak az egész nem- 
zetpedagógiai koncepció. 

30 Makkai búcsúszózata e felismerés lényegét így összegezi: „Ez a felisme- 
rés azt jelentette, hogy egyházunknak a hivatali, intézményes jellegtől a 
lelki, missziói jelleg felé kell fordulnia és haladnia. Azt követelte tőlünk, 
hogy egyházunkat szervezzük és változtassuk át azzá, aminek lennie 
kell: Isten vitézkedő Anyaszentegyházává, mely az öntudatos hit és az 
abból fakadó tevékeny szeretet élő egyháza. Ez a felismerés teljesen 
mássá tette az egyház kulturális, szociális, nemzeti munkájának értel- 
mét, mert valóban a hitből származó misszióvá minősíti azokat, és így 
az egyház többé nem egyik jobb híján felhasználható eszköze ezeknek a 
feladatoknak, hanem ezek a feladatok lesznek hatásterületeivé az Evan- 
gélium lelkének, melyeken az egyház munkálkodik.” (Makkai 1989d. 
77.) 
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egyház képes a külső, társadalmi célok megvalósításában is hatéko- 
nyan közreműködni. Mielőtt „népegyházzá” válna, előbb igazi „hit- 
valló” egyháznak31 kell lennie. Az egyház és a társadalom viszo- 
nyában tehát az alapirány: nem a társadalomtól az egyház felé, ha- 
nem az egyháztól a társadalom felé.32 Nem az egyházat kell mint az 
intézmények egyikét a társadalomba integrálni, hanem az egyház- 
tól és egyházból kell eljutni a társadalmi célok szolgálatához, azaz 
az egyházat kell megnyitni a társadalom felé és az egyház belső lel- 
ki élettartalmait kell minél szélesebb körben megvalósítani a kinti 
társadalomban is. Csakis egy ilyen egyház töltheti be hatékonyan a 
kisebbségi életben is a maga hivatását, csak ez biztosíthatja az erdé- 
lyi magyarság számára a lelki egyházhoz való tartozás révén a lelki, 
szellemi magyarság egészével való összetartozás lehetőségét.33 
 
 

6.4. Makkai neveléskoncepciója 
 
A hitnek és az egyháznak az emberi életben játszott szerepéről 

kialakított felfogásával Makkainak a nevelésről alkotott elgondolá- 

                     
31 „Tudjuk, hogy az igazi hitvalló egyház benne él a népegyház széles és 

elmosódó kereteiben, olyanformán, mint az öntudat világos magva a 
tudattalan vagy csak félig tudatos lelki világ központjában.” (Makai 
1989d. 77.) 

32 „De a lelki egyház előtt ezek csak fokozottabban mutatnak rá a kötelez- 
tetésre, hogy valóban és mindinkább egyház legyen, hogy ellenállhatat- 
lan világossággal dokumentálja örök lényegét, mely nem politikai, kul- 
turális, szociális intézmény a keresztyén frázisok máza alatt, hanem az 
Ige hívő egyháza, s egyedül ebben a minőségében áldott misszionáriusa 
a nemzetnek, társadalomnak, kultúrának is.” (Makkai 1989d. 78.) 

33 „A magyarság – írja Makkai a búcsúszózatában – mint nemzeti kisebb- 
ség szempontjából az egyházat a nemzeti eszmény őrének tisztelem. Az 
egyháznak kell afelett őrködnie, azon munkálkodnia, hogy az itteni ma- 
gyarság és közelebbről a református magyarság örökre egy maradjon 
mindazzal, ami magyar érték, elszakíthatatlan része maradjon az örök 
magyarságnak, mely nem politikum, hanem lelkiség és szellemiség. 
Azonban az eszményt sohasem szabad összezavarni a taktikával. A tak- 
tika nem az egyház, hanem a politikai párt dolga. Az egyháznak a ma- 
gyar politikában is csak egy feladata lehet: őrködni azon, hogy a taktika 
az eszme szolgálatában álljon, annak legyen alázatos és hűséges eszkö- 
ze, s ne emberi érdekeknek és hiúságoknak.” (Makkai 1989d. 79‒80.) 
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sai is szervesen összefüggnek. Makkai nevelésfelfogása ugyanakkor 
magán viseli azt a racionalista és kantiánus-neokantiánus filozófiai 
hagyomány által hordozott és továbbított illuminista illúziót, hogy 
az ember nevelhető, neveléssel jobbítható, tökéletesíthető. 

Makkai számára a hit egyik lényeges vonásától, a fejlődő jellegé- 
től egyenes út vezet a nevelés problémájához. A hit maga is válto- 
zó, fejlődő jellegű élettörténés és nem készen álló vagy készen ka- 
pott bizonyosság.34 A vallásos ember a maga hitét és a hitre való ké- 
pességét fokozatosan fejlesztheti ki önmagában, vagyis fokozatosan 
és folyamatosan tehet szert arra a lelki-szellemi beállítódásra, 
amelyben egyéni élete megnyílik a transzcendencia irányába és ki- 
bontakoztatja a maga belső teljességét. A hit, amennyiben fejlődő, 
annyiban nevelhető.35 Ennélfogva a nevelési tevékenység és öntevé- 
kenység lesz az az alapvető életmegnyilvánulás, amelynek folyama- 
tában és (mindig meghaladandó) eredményeként bontakozhat ki a 
hiteles, emberhez méltó élet. 

Ebből a nézőpontból válik igazán beláthatóvá a nevelés kulcs- 
szerepe Makkai koncepciójában. A nevelés itt nem egyszerűen járu- 
lékos tényező az ember életében, amelynek a hiánya nélkül is lehet- 
ne egyféleképpen emberileg élni, de ha megvan, akkor ez minőségi- 
leg magasabb szintre emelhető. Nevelés nélkül nincs autentikus 
emberi élet. A nevelés az emberben hitet gerjesztő életformáló erő. 
Az ebben az ontológiai értelemben felfogott nevelés nem meghatá- 
rozott eszközök és módszerek alkalmazását jelenti egy adott hely- 
zetben, hanem az emberi lényben benne rejlő képeségek, e képessé- 
gekben megnyilvánuló létteljesség kibontakoztatását. Más szóval a 
lélek megnyitását és belső ki- és felépítését, a lélek teljességre való 
megnyílását és a szellemi teljességgel való azonosulását a hitben. 
Ezért a tényleges nevelés képzés és önképzés, illetve az erre való 
emberi képességek kibontakoztatása. A nevelés tehát a lélek formá- 
lása, a teljességre való megnyitása az emberben. Az ember egész vi- 
lága ebben alapozódik meg, és ebből vetül ki a külső életfolyama- 
tokra is. 

                     
34 „...a hit éppúgy fejlődésnek van alávetve, mint bármely más emberi ké- 

pesség”. (Makkai 1916. 90.) 
35 „Ha ugyanis a hit fejlődő, akkor nevelhető is.” (Makkai 1916. 91.) 
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Makkai nevelésfelfogása az egyén és a közösség harmonikus vi- 
szonyának, egymást kölcsönösen érvényesítő és fenntartó kapcsola- 
tának elgondolására és megvalósítására irányul. Ez megintcsak a 
hitben megalapozott élet gondolatára vezethető vissza, amelyből a 
közösségnek egy lényegi elgondolása adódik. A hit olyan egyéni 
életdimenzió, amely közösségeket alkot.36 A hitben, a közös hitben 
– pontosabban a hit közösségében – az egyének találkoznak. A lélek 
és a szellem az a belső létdimenzió, amely mindig túl is lép az egyé- 
ni létezés külsődleges lehatároltságán, és megnyílik a másik irányá- 
ba, kapcsolatot keres és teremt a másikkal. Az így elgondolt közös- 
ség tehát nem egyszerűen egyének külsődleges társulása és együtt- 
működése, hanem olyan bennsőséges és dinamikus összetartozás, 
egyesülés, amely a lelki-szellemi egység formáját ölti. A közösség 
kommunió, amelyben az egyén egyszerre részesülő és résztvevő. A 
részesülés azt jelenti, hogy az egyén minden megnyilvánulásában a 
közösség hordozója, kifejezője, érvényesítője, individualitását ebben 
a lelki-szellemi egységben éli meg; de ugyanakkor résztvevő is, ami 
saját egyéni lelki és szellemi képességeinek, egyéniségének és érték- 
alkotó tevékenységének a kifejlesztését feltételezi, amihez a közös- 
ségből nyerhet erőforrásokat. Ez az elgondolás vezet Makkainál a 
kisebbségi és nemzeti közösségnek lelki és szellemi közösségként 
való felfogásához. 

Makkai a nevelés kitüntetett szerepével kapcsolatos gondolatait 
elsősorban a vallásos nevelésre vonatkoztatva fogalmazza meg. A 
vallásos nevelésről vallott koncepciója azonban a közírói munkássá- 
ga révén egy átfogó nemzetpedagógiai programmá szélesedik ki. 
Ez annál is inkább lehetséges, mert a lelki egyházról vallott teológi- 
ai koncepciója és a lelki nemzetről vallott morálpolitikai felfogása 
ugyancsak összefüggésben áll. Makkainak nincsen saját és sajátosan 
politikai programja, sokkal inkább a nevelésről vallott felfogása és a 
kisebbség-, illetve nemzetpedagógiai koncepciója vált át a megfelelő 
helyeken politikai dimenzióba. A nevelés kérdésének a kisebbség- 
koncepciójával való összefüggéseit és a nevelésnek a kisebbségi ma- 
gyarság életében játszott szerepéről alkotott elképzeléseit Erdélyben 
írott cikkeiben, esszéiben fejti ki. Átfogó neveléskoncepciójának, a 

                     
36 „...a hit, ez a mindig egyéni élettényező közösségeket alkothat.” (Makkai 

1916. 91.) 
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magyar nemzetnevelés programjának részletesebb kidolgozása már 
debreceni munkássága időszakára esik. 

Makkai neveléskoncepciója tehát két szakaszra tagolódik. Az el- 
ső időszak elgondolásai Makkai transzszilvanizmus-koncepciójával 
is összefüggésben állnak. Ezen belül is irányultságában különválik 
a koncepció két mozzanata. Az elsőben a nevelés fő irányultsága a 
magyar kisebbségi közösség lelki- és életegységét célozza, az önerő- 
ből való fennmaradás és felemelkedés képességeinek és lehetőségei- 
nek a kimunkálását. Itt pozitív hozzáállás, optimista, bizakodó 
hangvétel hatja át a neveléssel és a nevelők felelősségével kapcso- 
latban kifejtett nézeteket, mivel Makkai ennek döntő szerepet tulaj- 
donít az erdélyi magyarság anyagi, szellemi és politikai felemelke- 
désében, külön egységének a román imperializmussal szembeni 
megvédésében és fenntartásában, nemcsak a jelenben, hanem a jövő 
nemzedékei életében is. Makkai a Magunk revíziója utolsó fejezetét 
a nevelés kérdésének szenteli, részletesen foglalkozik a nevelés mi- 
nőségi és megszervezési problémáival, mint olyan kulcstevékeny- 
séggel, amely az erkölcsi-lelki-szellemi megújulás folyamatait a fia- 
tal nemzedékben meghonosíthatja, s ily módon a jövőbeli erdélyi 
magyar társadalom sorsát lényegileg méghatározza.37 A harmincas 
évek közepétől Makkainak a neveléssel kapcsolatos elgondolásai 
formálódó szemléletváltásával összhangban és a román 
elnemzettelenítő oktatáspolitika valós törekvéseivel kapcsolatos ta- 
pasztalatai hatására egyre szkeptikusabbakká válnak. Makkai szá- 
mára e téren előáll a pedagógiai illúzió és a politikai realizmus, a 
racionalizmus, humanizmus, emberi méltóság eszményeit követő 
értelmiségi belátás és az oktatás- és iskolapolitikai törekvések kö- 
zötti konfliktus. Ennek hatására és magyarságkoncepciójának átala- 
kulásával összhangban Makkai a kisebbségnevelési programját fo- 
kozatosan kiszélesíti és áthangolja egy olyan nemzetnevelési kon- 
cepcióvá, amelyben a kisebbségi magyarság vonatkozásában az 
„önerő” fejlesztéséről a hangsúly a magyarság lelki-szellemi egysé- 
gében való részvételre tevődik át. 

                     
37 „A nemzeti öntudat revíziójának – írja Makkai – és a társadalmi meg- 

szervezkedésnek gyümölcsei a fiatal nemzedék számára érnek. Ezért na- 
gyon fontos ránk nézve a magyar kisebbségi nevelés szellemének minősége 
és alkata.” (Makkai 1998. 112.) 
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Makkai neveléskoncepciójának második korszaka már debreceni 
éveire esik. Alapgondolatait terjedelmes műben, a Magyar nevelés, 
magyar műveltség fejezeteiben fejti ki részletesen.38 Ebben a mun- 
kájában Makkai középpontba állítja a nevelés jelentőségét, amelyet 
az egész magyar nemzeti megújulás szempontjából az egységes lel- 
ki és szellemi síkon kifejleszthető magyar nemzet vonatkozásában 
létfontosságúnak tekint. A nemzetnevelésnek az egész nemzetre, 
nemcsak az ifjúságra, hanem a felnőttek nevelésére is ki kell térnie. 
A nemzetnevelési koncepció tehát átfogó és egységes magyar társa- 
dalomszervezés útján valósítható meg.39 Makkai úgy véli, hogy a 
hamincas évek második felétől kialakuló élethelyzetben külön-kü- 
lön a személy pedagógiájának, az emberi individuumot és szemé- 
lyiséget középpontba állító pedagógiai koncepciójának, illetve a 
szociális nevelés koncepciójának szerre megmutatkoznak a határai, 
s át kell hogy adják a helyüket a nemzetnevelés koncepciójának, 
amely mind az egyén, mind a közösség nevelésével kapcsolatos fel- 
adatokra kiterjed. Eszerint a közösség és az egyén, a társadalom és 
az egyes ember közötti harmonikus kapcsolatot egyedül a nevelés 
útján lehet megvalósítani, ha a nevelésnek sikerül a közösségi célo- 
kat, érdekeket érvényesítő egyéneket és személyiségeket, illetve az 

                     
38 László Dezső Makkai újabb művéről írt recenziójában összefüggésbe ál- 

lítja a Nem lehettel, annak kritikai beállítottságával szemben kiemelve 
ennek konstruktív megvalósításait: „Miután Makkai munkájával tisztázta 
a maga számára jelenlegi sorsfordulónk alapvető kérdéseit, összefoglaló 
művében állítja olvasói elé az új magyar nevelés egész feladatkörét.” 
Úgy véli, hogy a könyv igazi értéke is abban áll, hogy a kritikailag felve- 
tett „nem lehet” szólamával szemben újból a „lehet”-et állítja előtérbe, s 
annak megvalósulási módjait keresi: „A könyvnek – mint nemzet érde- 
kében tett szolgálatnak – legnagyobb értékét abban látom, hogy a mai 
bizonytalan, céljavesztett, ezer reménytelenségbe szertehulló korban a 
nevelés jelentőségébe és lehetőségébe vetett hitet erősíti, és ezzel biztos 
utat mutat a mostani válságból való kibontakozás felé. [...] A ma oly di- 
vatos »nem lehet« szólamával szemben a tőlünk függő egyetlen »lehet« 
valójában nem más, mint a minden irányú céltudatos és szerves neve- 
lés.” (László 1997d. 225.) 

39 „Ma a fajközösség alapján álló nemzeti társadalom, ez a határozott és 
tartalmi valóság lett a döntő nevelőhatalom” – írja Makkai. (Makkai é. n. 
37.) 
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emberi egyéniséget érvényre juttató közösségeket kialakítania.40 

Makkainak a későbbiekben tapasztalnia kell, hogy ez az idealista41 

nemzetnevelési koncepciója, akárcsak a kisebbségnevelési koncepci- 
ója – ezúttal a nacionalista, irredenta beállítódású magyar nemzeti 
politika korlátaiba ütközve – ugyancsak illúziónak bizonyul. 
 
 

6.5. Egzisztenciális kényszer és morális követelmény 
 
Cs. Gyímesi Éva megfogalmazása szerint a transzszilvanizmus 

nem más, „mint alkalmazkodó válasz arra, hogyan lehet értékké 
váltani a helyzeten belül adódó emberi lehetőségeket. Olyan szelle- 
mi-erkölcsi eszmény, amelynek egy elfogadott politikai helyzet ele- 
ve szűk korlátokat szab, de melynek intenzitását felfokozza már a 
lehetőségek szintjén hiányzó emberi teljesség nosztalgiája.” (Cs. 
Gyímesi 1992b. 44.) 

Cs. Gyímesi Éva szép és pontos fogalmazása egy sajátos emberi 
létállapot alapvonásait vázolja fel: politikailag korlázotozott, szűkre 
szabott elfogadott helyzet, amelyben az ember a kínálkozó lehetősé- 
geket csak a teljesség reménye nélkül élheti ki, s ezért cselekvéseit a 
teljesség iránti vágyakozás motiválja. Egyszerűbben: az ember a 
szükségletek szorítására értékteremtéssel válaszol. Az ilyenszerű 
élethelyzetek reflexív tudatosítása, szellemi leképeződése a transz- 
szilvanizmus: a lehetőségek kibontakoztatásában korlátozott élet- 
helyzetnek a teljesség és az érték horizontjában való felfogása és 

                     
40 „A nevelés lehetőségét, szükségességét, jogosultságát az adja meg, hogy 

feladata az egyéneknek a közösséget tisztán kifejező személyiségekké 
nevelése és a közösségnek az egyéniségeket teljesen érvényre juttató sze- 
mélyi egységgé tétele.” (Makkai é. n. 36.) 

41 László Dezső Makkai koncepciójának filozófiai megalapozottságát, s a 
nevelési elképzelések filozófiai megalapozásának szükségességét külön 
kiemeli. „Miután Makkai az idealista filozófia álláspontjáról próbálja fel- 
vázolni a magyar nevelés és magyar műveltség alapvető feladatait, egé- 
szen természetes, hogy határozottan kell rámutatni arra, milyen óriási je- 
lentősége van a nemzet jövője szempontjából a lelki valóságoknak. A mi 
szemünk annyira csak a gazdasági, politikai és társadalmi valóságokat 
látja, hogy feltétlen értéket kell tulajdonítanunk minden olyan alkotás- 
nak, amely határozottan mutat rá az ezektől független lelki valóságok lé- 
nyegére és értékére.” (László 1997d. 225.) 
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megélése, amely a helyzet elfogadását, felvállalását morális köteles- 
ségként, a helyzet sajátosságainak, korlátainak a meghaladására irá- 
nyuló értékteremtő erőfeszítést létparancsként tünteti fel. Más szó- 
val a létlehetőségek szintjén mutatkozó egzisztenciális hiányt a lét- 
minőségre való irányultság morális többletével ellensúlyozza. 

Sokszor felteszik a kérdést: Mi a transzszilvanizmus? A meghatá- 
rozása körül általában zavar mutatkozik, mivel sem a vele kapcsolatos 
jelenségek tapasztalata alapján, sem értelmi megfontolásokból kiin- 
dulva nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy helyzettudat, ideológia, 
létfilozófia, morális és esztétikai normarendszer, értelmiségi attitűd-e, 
vagy egyszerűen csak egy többé-kevésbé reflektált életszabály, amely 
a körülmények folytán a tudatosításától függetlenül is hat, mégpedig 
kettős és egymásnak ellentmondó irányban: egyrészt a lehetőségei- 
ben korlátozott léthelyzet elfogadását, másrészt ennek a léthelyzet- 
nek a minőségi kiteljesítését egyaránt követelményként támasztja. 

Itt most nem lehet célunk sem a transzszilvanizmus megjelenési 
változatainak gazdagságát, sem a mibenlétének a sokféle megköze- 
lítési módját, a számos transzszilvanizmus-definíciót számba venni. 
Inkább a keletkezését meghatározó szükségletre koncentrálunk, 
mert a lényeget feltételezhetőleg ez esetben is az eredet hordozza. 
Mikor, miért és hogyan jelenik meg a transzszilvanizmus? Megjele- 
nése kétségtelenül összefüggött az impériumváltás tényével, az erdé- 
lyi magyarságnak a magyar politikai nemzettől való elszakadásával 
és kisebbségi létállapotba kerülésével, ami a létlehetőségek beszű- 
külésével, külső hatalmi korlátozásával, egzisztenciális és érték- 
veszteséggel járt, s amit az erdélyi magyarság ekként is élt meg. Te- 
hát ott és akkor jelenik meg, amikor az emberi élethelyzet, a létlehe- 
tőségek a benne élők szándékától, akaratától függetlenül, külső kény- 
szer folytán korlátozottá válnak, a kényszer a létből való kirekesztés 
irányába hat, s ennélfogva a benne levők számára az adott élethely- 
zetben való megmaradás, a létbenmaradás természetes adottságból 
feladattá, követelménnyé válik, amelyet a hiányos létlehetőségek 
közepette az értékteremtésre irányuló többleterőfeszítéssel lehet tel- 
jesíteni. Az ilyen élethelyzetet tehát belsőleg kettős szabály szabá- 
lyozza: a megmaradás parancsa és az értékteremtés parancsa; a ket- 
tő együtt a külső kényszer folytán leértékelődött élethelyzetnek a 
benne élők számára való felértékelődése irányába hat. A gondolko- 
dásmódnak, értékelési szempontoknak, magatartásformáknak, cse- 
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lekvési eljárásoknak e szabályokhoz való igazítása a helyzetben 
élők számára a helyzetben való megmaradás belső kényszereként 
lép fel. A saját erőre való támaszkodás, az öncélúság, az önértékű- 
ség fő életstratégiai szempontokká válnak. A helyzet belső felérté- 
kelődésével kölcsönhatásban a belső kényszer egyre inkább érték- 
tartalommal telítődő morális követelménnyé válik. Ugyanakkor a 
hiányos létlehetőségekre alapozott értékteremtés bizonyos mértékig 
óhatatlanul illuzórikus létkiteljesítéssé, a hiánynak illúziók általi 
kompenzálásává válik. Ennélfogva az ilyen élethelyzeteknek az illú- 
zió is szerves építőelemét alkotja, s ezek egyszerre bontakoznak ki a 
valóság és az illúzió dimenziójában, amelyek között sokszor elmo- 
sódnak a határok. 

Ily módon az ilyen élethelyzetek két olyan lényegi jellemzőre 
tesznek szert, amelyek a benne élők gondolkodásmódját, magatar- 
tásformáit, viselkedését alapvetően meghatározzák. 

Az egyik a túlszabályozottság, kettős vonatkozásban: egyrészt 
mint az egyéni életmegnyilvánulásokat a megmaradás általános, át- 
fogó parancsának alárendelő totalizálás, másrészt mint a helyzetben 
maradást és az értékteremtést erkölcsi követelményként támasztó 
moralizálás. A totalizálás és moralizálás tendenciái szerves részét 
képezik a helyzetben kialakuló létértelmezéseknek, amelyek folya- 
matában a megértés és alkalmazás egységeként tárul fel a helyzet 
lényege. Ez azt jelenti, hogy az ilyen létértelmezések soha nem 
pusztán a helyzethez kívülről viszonyuló teoretikus értelmezések, 
hanem a benne élők életszabályainak, az életmegnyilvánulásaikban 
alkalmazott normáknak a különböző szinteken megvalósuló tuda- 
tosításai, s az életmegnyilvánulások reflexív önszabályozásai is egy- 
ben. 

A helyzet másik lényegi jellemzője az illuzórikusság. A helyzet 
szerves részét képező létértelmezések a helyzet építői az illúzió és a 
fikció, a szimbolikus reprezentáció dimenziójában is. E létértelme- 
zésekben – a helyzetbe való beleszövődésük és alakító hatásuk ré- 
vén – a valóság és az illúzió, a realitás és a fikció, a tapasztalati és a 
szimbolikus reprezentáció egymásba átjátszó, egymást kölcsönösen 
építő elemekké válnak. Az illúzió, mint a létmegértés szerves vele- 
járója, a fikció, mint a létvalóság szerves alkotóeleme a létértelme- 
zést a költőiség irányába nyitják meg, és ugyanakkor bizonyos mér- 
tékig mindig kivonják és visszavonják a fogalmiságból azt. Az illú- 
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zió és fikció valósággal való találkozása és egységben levése tapasz- 
talatának sokkal inkább megfelel a metafora és a szimbólum, ame- 
lyek ezeket a létdimenziókat természetes módon egyesítik maguk- 
ban, mint a fogalmi megragadás és nyelvezet, amely a másik olda- 
lon stabil, tényszerű adottságokba strukturálódó valóságállapotot 
követel meg. Az értékteremtésen alapuló, az illúziókkal, fikciókkal, 
szimbolikus reprezentációkkal átszőtt létvalóság igazi kibontakozá- 
si közege a kultúra, amelyben ezek az értelmezési folyamatok nem- 
csak lezajlanak, hanem amelyet folyamatosan építenek is. 

A transzszilvanizmus különböző értelmiségi csoportoknak az arra 
irányuló szellemi törekvéseiből származik, hogy a külső körülmé- 
nyek folytán korlátozott kisebbségi léthelyzet sajátos és természetes 
módon hozzátartozó önreflexióit, önértelmezési megnyilvánulásait 
egy, a kultúra különböző rétegeiben, különböző értelem- és cselek- 
vésszintjein ható, többé-kevésbé egységes és önálló értelmezési és 
elvárási rendszerré alakítsák, amely magán viseli az említett jegyeket: 
a totalizálás és moralizálás útján való létszabályozást, a léthiányok 
kompenzálását célzó illúzióépítést, valamint az ennek megfelelő 
tartalombeli és kifejezésbeli költőiséget42 és kultúraépítést.43 Eredete 
                     
42 A transzszilvanizmus nem volt kimondottan filozófiai alkotás, de két- 

ségtelenül meghúzódik benne egyfajta sorsfilozófia, átfogó sorskoncep- 
ció. Nagy György, a transzszilvanizmus jelenségeinek egyik szakavatott 
kutatója úgy véli, hogy „a transzilvanizmus elsősorban alanyi attitűdből 
született: a polgári-plebejus felelősségtudatnak, az erdélyi magyar literátus 
értelmiségnek a történelem 1918 utáni nagy kihívására adott elkötelezett 
válasza testesült meg benne”. Ennélfogva „nem az elméleti értékei révén 
vált a transzilvanizmus azzá, ami volt”. „Bár nem részletesen kimunkált 
politikai koncepció vagy módszeresen fölépített szociológiai elmélet, ha- 
nem sok tekintetben csak rögtönzött és lírába is át-át billenő literátus el- 
mélkedések, valamint deduktív logikájú kultúrtörténeti eszmefuttatások 
formájában, de létrejött a transzilvanizmusnak egy fejtegető-fogalmi ré- 
tege, illetve ideologikus dimenziója is.” „De ellene szegültek az elmélet- 
alkotásnak a transzilvanizmus inherens sajátosságai is: nehezen lehetett 
fogalmi nyelvre lefordítani azt, aminek eleve csak részben volt fogalmi 
természete.” „A transzilvanizmus egy »közbeeső« kognitív-objektivációs 
szférában fogant, s a szellemi szétsugárzó központja is itt, a »fent« és a 
»lent«, a szemlélet és az elvonatkoztatás, az eszme és az empíria találko- 
zásterületén volt: fejtegető-fogalmi változatát, illetve ideologikus rétegét 
is literátus látásmód és esztétizáló-stilizáló hajlam hatotta át. [...] A pozi- 
tivizmus és a pozitivizmus nagy ellenlábasának, a szellemtörténeti isko- 
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tekintetében tehát a transzszilvanizmus a leírt élethelyzet szerves 
velejárója, a helyzettel mint lét- és értelemtörténési folyamattal ösz- 
szetartozó értelmezési és önértelmezési folyamat, amely nemcsak a 
helyzet alakulásával együtt alakul, hanem alakítója is az adott élet- 
helyzet minden fontosabb mozzanatának. Itt kiemelt jellemzőire, 
számos más partikuláris vonással egytemben, maguk a transzszil- 
vanizmus képviselői is utalnak, s hellyel-közzel a kutatói is kimu- 
tatják azokat. Egyes megközelítésekben ezek a sajátos helyzet és 
egyetemes igények közötti feszültség,44 a történelmi helyzettel 
szembeni felelősségtudat, a helyzetben benne élők által megélt kül- 
detéstudat,45 a kultúra, a nyelv, a múltbeli hagyományok és az ön- 
azonosság melletti elkötelezettség gondolatával egészül ki. Ezért a 
kutatók többnyire azonosságideológiának,46 programideológiának,47 
                                               

lának a nyomai egyaránt föllelhetők az erdélyiség ideológiájában.” 
(Nagy 1999. 7, 8, 9, 11, 14.) 

43 A transzszilvanizmusban az a kantianus-neokantiánus axiologizált kul- 
túrakoncepció kerül előtérbe, amely az értéket tekinti a kultúra alapjának 
és hordozójának, s amely szerint – ahogy erre Fábián Ernő is rámutat – a 
kultúra legátfogóbb értéke és fejlettségének mértéke a szabadság. A kul- 
túrában tételeződik a szabadság, az ember felszabadulása a körülmé- 
nyek kényszere alól. A transzszilvanista ideológusok szerint „az igazi 
öncél csak a kultúrában, az értékek szintjén, az alkotásokban valósulhat 
meg”. (Vö. Fábián 1982. 48; 59.) Itt az a kultúraszemlélet érvényesül, 
amely a kanti kultúradefinícióból vezethető le: eszerint „egy eszes lény 
rátermettségének tetszés szerinti célokra való megteremtése általában 
(következésképpen a maga szabadságában) a kultúra”. (Kant 1966. 402.) 

44 „A korabli szellemi élet legszélesebb látókörű programadói, Kuncz Ala- 
dár és Makkai Sándor az adottságok és lehetőségek, a sajátos helyzet és 
az egyetemes igények viszonyának érdekfeszültsége jegyében fogalmaz- 
zák meg a tennivalókat.” (Cs. Gyímesi 1992a. 44.) 

45 „A küldetéstudatnak ezt a magasfeszültségét Makkai sűríti egyetlen 
mondatba, már 1925-ben: »Az erdélyi magyar szellem arra van hivatva, 
hogy kicsiny lehetőségek között nagy szellemi erőfeszítéssel egyeteme- 
sen emberi szellemmé legyen.«“ (Az erdélyi szellem) „Lényegében az 
idézett jelszónak az ideologikumát és erkölcsi tartalmát tárgyiasítja több 
alakváltozatban – a gyöngykagyló-szimbólum. Ebben a kagyló védekező 
reflexének folyamata kisebbségi sorsképletté, a nehézségek ellenére vál- 
lalt tudatos értékteremtéssé emberiesül.” (Cs. Gyímesi 1992a. 45.) 

46 „Fábián Ernő így vázolja fel a transzszilvanizmus keletkezési körülményeit: 
Az 1919-es főhatalomváltás – Erdélynek Romániához való csatolása – a 
magyarságot minden előkészület nélkül, váratlanul érte... Erdély új bir- 
tokosai minden elérhető és alkalmas eszközt megragadtak az etnikailag 
homogén nemzetállam létrehozása céljából. A magukra maradt kisebb- 
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az erdélyi értelmiségnek a kialakult történelmi helyzet kihívásaira 
adott válaszának tekintik – hangsúlyozva az apolitikus jellegét ‒, 
amely nem egy részletesen kimunkált teoretikus koncepció formájá- 
ban jelenik meg, hanem egyszerre több síkon – fogalmi-ideológiai, 
érzelmi-lírai, akarati-cselekvésbeli síkon – bontakozik ki és beleszö- 
vődik a szemléletmódok, mentalitások, beállítódások, gesztusok, 
magatartásformák legkülönbözőbb rétegeibe. 
 
 

6.6. Makkai transzszilvanizmusa 
 
A Makkai-kutatók általában Makkai Sándor transzszilvanizmus- 

felfogásának két korszakáról beszélnek: egy kezdetiről, amelyben 
kidolgozza az alapgondolatokat, s egy későbbiről, amikor kritikailag 
felülvizsgálja e meghonosodott transzszilvanizmus-koncepció tartal- 
mát, s bizonyos mértékig elfordul a transzszilvanista meggyőződé- 
seitől. Cseke Péter úgy véli, hogy a polgári liberalizmus pluralista 
szellemisége határozta meg Makkai kezdeti transzszilvanizmus- 

                                               
ségek csak önerejükre és hagyományaikra támaszkodhattak. Ha jól meg- 
gondoljuk, az erdélyi hagyományok mellett a kényszerhelyzet volt a 
transzszilvanizmus keletkezésének egyik meghatározó tényezője. A 
transzszilvanizmust nem kitalálták, hanem a kényszerhelyzetbe került 
erdélyi magyarság keltette életre a hagyományokból, a korszerű igé- 
nyeknek megfelelően. A kisebbségi helyzetben elsőrendű feladat lett az 
identitás megőrzése, mindazon lehetőségek, tényezők megtalálása, ame- 
lyekkel az egyéni és közösségi önazonosság megtartható és gyarapítha- 
tó. Ezért a transzszilvanizmust azonosság-ideológiának kell tekinteni. A 
transzszilvanizmus éppen ezért kezdetben nem akart politizálni. Képvi- 
selői apolitikus jellegét emelték ki. [Mindkét kiemelés tőlem – V. K.] 
Tabéry Géza és Makkai Sándor is azt fejtegették, hogy politikai önálló- 
ság és hatalom hiányában az önfenntartás (az identitás megőrzése) 
egyetlen útja a kultúra, a nyelv és a hagyományok ápolása, az önállóan 
fejleszthető szellemi és erkölcsi élet. De ez nem jelenthet elzárkózást, 
magába visszahúzódást, hanem a humánum magaslatait jobban megkö- 
zelítő, mély emberi kultúrának kell lennie.” (Fábián 1994b. 62‒63.) 

47 „A transzilvanizmus – ehhez kétség nem férhet – programideológia 
volt”, „nem annyira egy hipotetikus jövő, mint inkább egy hipotetikus 
múlt alapján érvelt”. (Nagy 1999.12.; 13.) 
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koncepcióját,48 s ahogy fokozatosan elfordul a pluralizmustól, úgy 
távolodik el a transzszilvanizmus szellemiségétől is. Első korszaká- 
ban Makkai még az erdélyi öncélúságra helyezi a hangsúlyt, az er- 
délyi magyarság önmegvalósítási törekvéseire, s ezek kapcsolatára 
az egyetemes értékteremtéssel.49 Később Makkai felfogásában a 
transzilvanizmus már egy „olyan értékkategóriát jelöl, amely szer- 
ves része az egységes magyar szellemiségnek”. (Cseke 1989. 10.) 

Makkai a transzszilvanizmus-koncepcióját is, akárcsak kisebb- 
ségkoncepciójának egészét, a hitre építi. Szerinte az erdélyiség lé- 
nyegében: hit, a megmaradásba, az önerőbe, a saját értékteremtő 
képességekbe, az egyetemes szintjére való felelemelkedés lehetősé- 
geibe vetett hit. Ez a hitszerűség Makkai számára természetszerű- 
nek mutatja a valóság és az illúzió kapcsolatát, átjárását egymásba.50 

Makkai transzszilvanista szemléletmódja, beállítódása már a hú- 
szas évek folyamán a kisebbségi kultúra és a mindennapi élet min- 
den jelentősebb összetevőjére kiterjedő, átfogó koncepcióvá szerve- 
ződik. Úgy véli, hogy az erdélyi magyarság felemelkedése a lelki- 
szellemi tökéletesedés útján lehetséges, amely elsősorban a kultúra 

                     
48 „Makkai a polgári liberalizmus pluralizmusának meggvalósulásában bí- 

zott; ez határozta meg kezdeti transzszilvanizmus-felfogását” – írja 
Cseke Péter. (Cseke 1989. 11.) 

49 „Makkai a maga transzszilvanista korszakában még reményteljes szere- 
pet szánt annak a szellemi-erkölcsi dimenziónak, amely képes áthidalni, 
kompenzálni a függőség és az önmegvalósítás igénye közötti konflik- 
tust.” Ebben az időszakban „még elképzelhetőnek tartja az egyetemes 
értékteremtést, a teljes önmegvalósítást”. (Cs. Gyímesi 1995. 38.) 

50 „A cselekvő szubjektivitás törvényszerűségeire figyelő Makkai” szerint – 
írja Nagy György – a transzilvanizmus illuzórikus vonatkozásai ugyan- 
csak a való világból eredtek, ténylegesen meglévő kisebbségi gondokat, 
közösségi várakozásokat és közügyi-politikai reményeket fejeztek ki. 
(Nagy 1999. 36.; 37.) „Az erdélyiség tulajdonképpen egy hit – idézi 
Makkait. – Az Írás szavaival: »reménylett dolgoknak valósága és nem lá- 
tottakról való meggyőződése [...] A hit természete az, hogy ha a valóság 
ellene mond, akkor fölfokozódik és izzani kezd. Szenvedéllyé válik. Ha 
valaki hisz abban, hogy Erdélyben sajátos múlt, sajátos kultúrák folytán 
a humánumnak egy különleges valósága rejtőzik, s ennélfogva ebben az 
országrészben a különböző fajú és nyelvű népek a nekik megadott kere- 
tek között szükségképpen létre fogják hozni az életközösségnek egy új 
és viruló formáját, harmóniában és szeretetben, ez még csak erősebben 
és szenvedélyesebb izással fog ebben hinni, ha időileg ez a hite önámí- 
tásnak látszik.” (Makkai 1933. 675.) 
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területén, a tudományos, művészeti, irodalmi értékalkotásban, vala- 
mint az ifjúság megfelelő nevelése által valósulhat meg.51 Ebben 
nagy fontosságot tulajdonít a saját erdélyi múlt52 értékhordozó ha- 
gyományai megismerésének és elsajátításának, amely követendő 
példaként, útmutatóul szolgálhat a jelen értékalkotó tevékenységé- 
ben.53 Az erdélyi magyar értelmiség sarkalatos kultúraépítő felada- 

                     
51 „Nem lehet eléggé hangsúlyozni – írja Makkai Bethlen Gábor öröksége 

(1922) című esszéjében –, hogy az olyan népnek, mely testi, világi, gaz- 
dasági, jogi, politikai életében visszaszoríttatva, elsorvadással fenyeget- 
tetik, a legelső és legfőbb teendő a lelkét öntudatra hozni, a saját szelle- 
miségében, lelkületében, jellemében rejlő, világteremtő hatalmakat föl- 
szabadítani, kifejteni, ápolni, építeni, munkába állítani. Nekünk azért az 
erdélyi magyar kultúra – akár az ismereti kincs, akár az irodalom és mű- 
vészet, akár az egyéni és közerkölcsi jellem szempontjából tekintjük – 
nem felesleges luxus, hanem éhenhaló lelkünk mindennapi kenyere és 
elepedő szívünk szomját oltó élő vize.” (Makkai 1935f. 94.) 

52 Makkai a későbbi írásaiban, főként a történelmi és irodalmi személyisé- 
gek bemutatása kapcsán, az előítéletek feltárásának, a valóságtorzító ér- 
telmezések leleplezésének szentelt esszéiben a történeti múlt reális 
szemléletére figyelmeztet, főleg az ifjúság helyes nevelése érdekében. 
Makkai, anélkül, hogy említené az Erdélyi Helikon ankétjét, a „vallani 
és vállalni” vitát, illetve a „gyávaság vitáját” az Ellenzékben a történe- 
lem reális szemléletére figyelmeztet, amelyben helye van a nemzeti múlt 
dicsőségének és a nemzeti bűnök tudatosításának – az ifjúság nevelése, a 
jövő érdekében – írja Kántor Lajos. (Vö. Kántor 1984. 111.) Gáll Ernő ki- 
emeli, hogy Makkai, mindazoktól eltérően, akik arra hivatkoznak, hogy 
negatívumokkal nem lehet jövendőt építeni, Ady költészete kapcsán 
meggyőző érvet vonultat fel. Igaz, csak negatívumokkal lehetetlen a jö- 
vő felé haladni, de nem kevésbé igaz, hogy negatívumok nélkül minden 
közösségi jövőkép csalóka délibábbá változik. (Vö. Gáll 1981. 172.) „És 
éppen ebből a szempontból tartom Ady költészetét – szögezi le Makkai –, 
amely különben sem mondható csupa negatívumnak, nagy tanulságok- 
kal teljesnek a magyar ifjúság számára.” (Makkai 1935i. 204.) Fábián Ernő 
rámutat arra, hogy Makkai Harc a szobor ellen című esszéjével „a re- 
formkori hagyományok vonzásterében szorgalmazta a történelmi múlt 
újraértélkelését”. (Fábián 1982. 59.) 

53 „Az erdélyi magyarság, miután Romániához csatoltatva, megszűnt az 
önálló magyar nemzet tagja lenni, elérkezett oda, hogy mint nemzeti ki- 
sebbség – új hazájának törvényei között – a maga önálló lelki, szellemi 
és kulturális örökségét, amelyet újra és meggyőződéssel neveznek Beth- 
len Gábor örökségének, megint átvegye és éljen belőle magához méltó 
életet. Az első lépés ehhez: saját mivoltának öntudatra ébresztése, 
amelyből aztán kiemelkedik saját szellemi erőinek számbavétele és meg- 
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tának elsősorban az erdélyi magyar ifjúság nevelését, az erdélyi ma- 
gyar társadalom megszervezését, az erdélyi magyar irodalom és tu- 
domány öntudatos kifejlesztését tekinti. 

Makkainak az erdélyi magyarság lelki-szellemi öntudatosodásá- 
ra és kulturális felemelkedésére irányuló koncepciója azonban – 
egyes kortársai vélekedéseivel szemben és a Makkai transzszilva- 
nizmus-koncepcióját korszakoló megközelítésektől eltérően – ko- 
rántsem egy különálló erdélyi magyarságot feltételez. Makkai a hú- 
szas években keletkezett írásaiban is lelki-szellemi értelemben egy- 
séges magyarságról beszél és az erdélyi magyarságot nyelve, jelle- 
me, kultúrája tekintetében ennek az egységes magyarság részének 
tekinti. Egyik 1925-ös írásában felteszi a kérdést: „Van-e erdélyi 
szellem?” Válaszában határozottan azt állítja, hogy „az erdélyi ma- 
gyar szellem nem más szellem, mint az egyetemesen magyar. [Ki- 
emelés tőlem – V. K.] (Makkai 1935e. 78.; 79.)54 Szerinte a magyar- 
ságnak csakis ezen a lelki-szellemi egységén belül lehet és kell az 
erdélyi magyarság sajátosságairól beszélni, amelyeket sajátos szelle- 
mi öröksége, önállósága és hivatása hordoznak. E téren egyebek 
mellett a protestantizmust említi, illetve azt a történelmi tényt, hogy 
Erdély a nyugati és keleti kultúra és szellem találkozópontján áll.55 
                                               
 
szervezése, öntudatos nevelési programjának megalkotása és munkálása 
az ifjúságban, saját lelkének és jellemének tükröztetése és propagálása 
irodalmában és művészetében; komoly és rendszeres vállalása és elosz- 
tása a kultúra anyagi és erkölcsi terheinek.” (Makkai 1935f. 97‒98.) 

54 „Először azt kell határozottan megállapítanunk – írja Az erdélyi szellem 
(1925) című írásában –, hogy az erdélyi magyar szellem nem más szel- 
lem, mint az egyetemesen magyar. Külön mivoltáról, sajátosságáról szó 
sem lehet abban az értelemben, hogy a magyar fajon és nemzeten kívül, 
attól lényegében idegen valóság lehetne. [...] itt az egységes magyar szel- 
lemnek egyik megnyilvánulásáról van szó, melyet nem faji és nemzeti, 
hanem történeti és természeti viszonyok színeztek sajátossá.” (Makkai 
1935e. 79.) 

55 „Magától értetődik – írja a továbbiakban Az erdélyi szellemben –, hogy 
a magyarságnak ezt az egységét tisztán szellemi értelemben hirdetjük, a 
nyelv, a jellem, és a kultúra kötelékében, s távol áll tőlünk minden olyan 
tendencia, ami a mai államjogi kötelékeket illetné. De igenis jelenti azt, 
hogy az erdélyi magyarságnak éppúgy, mint a többi nem magyar állami 
kötelékben élő magyar kisebbségnek, új helyzetében is magyarnak kell 
lennie nyelvben, jellemben és kultúrában s a történelmi egység és közös- 
ség öntudatában minden magyar egy, akármelyik államnak legyen is 
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Ez a – Makkai transzszilvanizmus-koncepcióját minden tekintet- 
ben meghatározó – alapgondolat tehát nem a harmincas évek köze- 
pén feltételezett szemléletváltásként jelent meg, hanem Makkai 
gondolkodásmódjába mindig is szervesen beletartozott. Ehhez a 
gondolathoz továbbá az is hozzátartozik, hogy az erdélyi magyar- 
ság jövőbeli sorsa attól függően alakul, hogy erkölcsi és szellemi 
felemelkedésével mennyire képes az európai kultúrába bekapcso- 
lódnia, értékteremtő tevékenységét mennyire sikerül világszínvona- 
lon kibontakoztatnia. De ez megint csak nem a különállás vonatko- 
zásában fogalmazódik meg, hanem abban az értelemben, hogy az 
erdélyi magyarság így válhat ez egyetemes magyar szellem európai 
szintű hordozójává és megjelenítőjévé.56 Így válhat a magyarság 
egésze számára a „modern magyar szellem mintaképévé”.57 A gon- 
dolat transzszilvanista magja itt nem abban rejlik, hogy ezáltal az 
erdélyi magyarság az erdélyi sajátosságot mutatja fel, hanem abban, 
hogy kisebbségi sorsából, a korlátozott lehetőségeiből adódó kény- 
szerítő körülmények folytán az erdélyi magyarságnak nincs más 
egzisztenciális választási lehetősége, mint az, hogy – amennyiben 
nem akar elpusztulni – értékalkotóvá kell válnia, példaadóvá az 
összmagyarság számára a magyar lelki-szellemi-kulturális értékek- 
nek az egyetemes értékek színvonalára emelésében. Ezt jelenti: „Az 

                     
polgára. Ezen a szellemi egységen belül azonban tényleg lehetséges és 
kell is beszélni az erdélyi magyarság sajátos szellemi önállóságáról, kü- 
lönös szellemi örökségéről és eredeti szellemi hivatásáról.” (Makkai 
1935e. 79.) 

56 „Mindezek [történelmi és kulturális személyiségek magatartásának pél- 
dái] mutatják – írja Az erdélyi szellemben –, hogy az erdélyi magyar 
szellemben nagyság és kicsiség, a fontosság és jelentéktelenség ellentétes 
tudata ötvöződik sajátos egyensúllyá, melyből egy uralkodó meggyőző- 
dés és testamentumos intés sugárzik mireánk: kicsiny nemzetek és nem- 
zeti kisebbségek egyetlen fölfelé vivő útja a lelki egyensúlyozottság, a 
szellemi értékesség, a kultúrnagyság. Jövendőnk kiválóan szellemi és er- 
kölcsi feltételektől függ s sorsunk azon fordul meg, mennyire tudjuk be- 
bizonyítani az egyetemes európai kultúrába kapcsolódva sajátos magyar 
értékeinkkel azt, hogy világrelációban is magasrendű életünk van.” 
(Makkai 1935e. 83‒84.) 

57 „Az lenne a kívánatos, ha erdélyi magyar szellemről csak azért lehetne 
és kellene külön beszélni az egyetemes magyar szellemiségen belül, 
hogy ezzel a névvel az egészséges, életrevaló és modern magyar szellem 
mintaképét jelölhessék meg.” (Makkai 1935e. 84.) 
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erdélyi magyar szellem arra van hivatva, hogy kicsiny lehetőségek 
között, nagy erőfeszítéssel egyetemesen emberi szellemmé legyen/' 
[Kiemelés tőlem – V. K.] (Makkai 1935e. 84.) Ebben áll az erdélyi 
magyarságnak az egyetemes magyarság vonatkozásában érvényesí- 
tendő világhivatása. 

A probléma tehát itt nem az erdélyi sajátosság érvényesítésében 
rejlik, hanem – a paradoxonban. Ugyanis a helyzet maga paradoxális: 
korlátozott lehetőségek között, a megmaradás kényszeréből kifolyó- 
lag egyetemes szintű értéket teremteni. Itt a léthiány és a (több- 
let)érték, a helyzet kényszere és az alkotás szabadsága, a lehetősé- 
gek korlátozottsága és az értékteremtő lét emberi teljessége olyan 
feloldhatatlan ellentmondásban állanak egymással – nem az elmé- 
letalkotás teoretikus szintjén, hanem a valós létezés konkrét, egzisz- 
tenciális, gyakorlati szintjén –, amely önmagában megoldhatatlan. 
A paradoxon – a „nem lehet” ‒ a maga kimondatlan tényszerűségé- 
ben tehát most is, akkor is létezik, nem 1937-es találmány. De most 
még – úgy tűnik – egy bizonyos perspektívában tekintve, hogy fel- 
oldható. Makkai számára ez a perspektíva egyelőre két irányban is 
megnyílik: egyrészt bízik a liberalizmus politikai lehetőségeiben, a 
kisebbségben élők helyzetének olyan nemzetközi szintű, méltányos 
rendezésében, amely emberhez méltó létkörülményeket teremthet 
számukra. Másrészt ekkor még igen bizakodóan tekint az ifjúság 
nevelésére, amely ha megfelelő formákban szerveződik meg, ked- 
vező feltételeket teremthet ahhoz a „nagy erőfeszítéshez”, amely az 
értékalkotás terén szükséges, hogy a korlátozott, hiányos feltételek 
között (szinte a semmiből is) létrejöjjön az – e léthelyzet beszűkült 
horizontján lelki-szellemi síkon túlmutató és túlvezető – érték. Eh- 
hez valóban emelkedettség és hit szükséges, olyan sajátos lelki ki- 
képzés és tudatosság, amelynek a kialakításában a nevelésre hárul a 
fő szerep. 

Itt nyilván feltevődik a kérdés: Miből származik mégis az erdélyi 
sajátosság és különállás gondolata és érzése? A kérdés megintcsak a 
paradoxonhoz küld: a paradoxonból, a paradoxon felvállalásából, 
megéléséből. A hiányos létfeltételek közepette felmerülő nagy hor- 
derejű értékteremtő vállalkozások, pontosabban ennek az illúziói 
érzelmi-tudati szinten a „világhivatásból” merített küldetéstudatot, 
az önerőbe vetett hitet, a többleterőfeszítésekre való képességben 
gyökerező hősiességet táplálják – azt, hogy az emberi létteljességből 
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való kirekesztettségében is többnek és másabbnak, az átlagma- 
gyartól alapvetően különbözőnek tudja magát az erdélyi magyar. 
Ez a „tudat” köszön később minduntalan vissza a nem lehet-problé- 
mával kapcsolatos ellenvetésekben. 

Természetesen az a kérdés is felmerül, hogy ebben Makkai saját 
erdélyiségkoncepciója mennyiben játszik szerepet? Itt azt látjuk, 
hogy szándékai szerint első perctől kezdve nem a különálló erdélyi- 
ség erősítésére irányul, hanem egy lelkileg-szellemileg egységes 
magyarság megteremtésére, amelyben az erdélyi magyarságnak – 
éppen kisebbségi mivoltából kifolyólag – kitüntetett szerepet szán. 
De pontosan ezzel a kitüntetettséggel éri el azt a paradoxális hatást, 
amely révén az egységes magyarsághoz tartozás helyett a különál- 
lás tudatát kelti fel és erősíti. A paradoxon kihatásaiban is parado- 
xonokat szül. 

Az erdélyi önállóság gondolatát ebben az időszakban Közönség 
és irodalom (1927) című írásában Makkai is megfogalmazza, olyas- 
miként, ami a saját kultúra kifejlesztésében nyilvánul meg. Ez vi- 
szont az önfenntartás kényszere folytán történik. Az erdélyi ma- 
gyarság a saját kultúráját önmagából kell hogy kitermelje a kény- 
szerítő körülmények közepette, de ez nem jelenti azt, hogy ez nem 
magyar kultúraként jönne létre, s hogy az önálló erdélyi magyar 
kultúrának a magyar kultúra egészével megszakadna a természetes 
kapcsolata.58 Ugyanakkor ebben Makkai többet is lát, mint egysze- 

                     
58 „Nem is vitatható, hogy ezen a szellemi kulturális téren a kisebbségeket, 

állampolgári kötelességeik teljesítésének érintetlensége mellett és azok- 
tól függetlenül is az önálló és önértékű élet lehetősége és joga illeti meg, 
illetve kötelessége terheli. Ez az önállóság, a viszonyok kényszere követ- 
keztében is, nemcsak az állam kultúrájába képvisel külön színt, hanem 
önállóságot jelent a magyarországi kultúrával szemben is, anélkül, hogy 
az azzal való természetes és történelmi szellemközösséget megtagadná. 
Ha a kultúra a kisebbségre nézve csak luxus lenne, akkor külön és önál- 
lóan fejlesztendő erdélyi magyar szellemiségről és kultúráról felesleges, 
sőt káros volna beszélni. De a kisebbségre nézve a maga szellemi életé- 
nek és kultúrájának megteremtése, kifejlesztése és fenntartása nem luxus, 
hanem önfenntartásának lényege, melyet kölcsön nem vehet és kívülről 
nem táplálhat: önmagából kell kitermelnie, a maga adott és sajátos szük- 
ségleteinek megfelelően: ez a tény kényszeríti arra az erdélyi magyarsá- 
got, hogy önálló szellemi életet éljen és saját kultúrát teremtsen, ha élni 
akar. Ennek a követelménynek van egy olyan mély alapja, amelyet köz- 
tudattá és közmeggyőződéssé kell tenni az erdélyi magyarságban. Ez a 
 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 
EGY LÉTPARADOXON SZÍNE ÉS VISSZÁJA 

 178 

rűen az erdélyi magyarság sajátos helyzetét és a kultúrához való sa- 
játos viszonyát. Az erdélyi magyarság problémájából kiindulva 
Makkai már itt is általánosít, belátja és végiggondolja általános szin- 
ten is a problémát. A kisebbségek kultúrateremtő kényszerhelyzetének 
nemcsak árnyoldala van Makkai szerint, hanem egy olyan pozitívu- 
ma, egy olyan többlete is, amely – bár a lehetőségekben mutatkozó 
hiány ellensúlyozásaként jön létre – a nemzetállami keretek között 
fejlődő kultúrákból hiányzik. Ennek lényegét Makkai abban látja, 
hogy a kisebbségek, mivel nem a saját nemzetállami kereteik között 
élnek, olyan kultúrát fejleszthetnek ki, amely nem rendelődik alá 
politikai kötöttségeknek, s ily módon sokkal teljesebben, zavartala- 
nabbul képviselheti, hordozhatja az egyetemes emberi ideálokat. A 
humánum egyetemes értékeit hordozó kultúra kifejlesztését tekinti 
Makkai a kisebbségek világhivatásának.59 

Ebből az általános tételből konkretizálja Makkai a erdélyi ma- 
gyarság hivatásával kapcsolatos gondolatait, miszerint az erdélyi 
magyarságnak önerejéből egy olyan magyar kultúrát kell kifejlesz- 

                     
kisebbségek világhivatása a jelenlegi súlyos időkben.” (Makkai 1935d. 
19‒20.) 

59 „Az Európa-szerte elszórt sokmilliónyi kisebbség – írja Makkai a Kö- 
zönség és irodalomban –, elszakítva nemzetének szuverénitása alól, 
mindenütt kettős feladat elé állíttatott. Egyrészt a saját fenntarthatása és 
élete érdekében mindenütt be kell látnia, hogy a politikai önállóság és 
hatalom hiányában önfenntartásának egyetlen útja a kultúra, a saját 
nemzeti tradíciókon nyugvó, de adott viszonyaihoz képest önállóan fej- 
lesztendő szellemi és erkölcsi élete, másrészt be kell látnia azt is, hogy ez 
a kultúra nem lehet elzárkózó és elszűkülő, tehát halálra ítélt, hanem az 
anyaországénál, melytől elszakíttatott, mindenütt egyetemesebb, a hu- 
mánum örök magaslatait jobban megközelítő és mélyebben emberi kul- 
túra kell hogy legyen. Minden önálló ország kultúrája szükségképpen 
alkalmazkodik a politikai érdekhez, ellenben a kisebbségek kultúráját 
ilyen érdek nem kötvén, nemzeti jellemét és sajátosságait mindig egyete- 
mesen emberi ideálok szolgálatába állíthatja és kultúrájában keresheti 
és megközelítheti a nemzeteket összekötő nagy, közös értékek csúcsait. 
A kisebbségek vannak hivatva, már csak szükségképpeni, a helyzetük- 
ből következő szenvedéseiknél fogva is egy nemesebb humánum, egy 
egyetemesebb emberi szellemiség, egy a nemzeteket összekötő kultúra 
és végre az igazi embertestvériség nagyszerű és gyógyító jövőjének elő- 
készítésére.” (Makkai 1935d. 20‒21.) 
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tenie, amely a magyar kulturális örökségen alapul,60 de ugyanakkor 
az egyetemes emberi értékek érvényre juttatásán, és a vele együtt 
élő népekkel való testvéri kapcsolatok ápolásán munkálkodik.61 Bár 
a kisebbségi léthelyzet kényszere folytán termelődik ki ez a kultúra, 
mégis, éppen kisebbségi adottságainál fogva, a magyar kultúrát je- 
lenítheti meg62 az emberi egyetemességnek azon az átfogó szintjén, 
amelyre a nemzetállami keretek között élő magyar kultúra éppen az 
állami-politikai behatároltsága következtében nem emelkedhet fel. 
Ezt a gondolatot azzal is kiegészíti Makkai, hogy az erdélyi magyar 
kultúra esetében az egyetemes kultúrával való kapcsolatteremtés- 
nek és a magyar értékek világszinten való képviseletének történelmi 
hagyományai is vannak,63 ez a történelmi múltban is megalapozott. 
 

                     
60 „Az erdélyi magyarságnak, ha mint ilyen élni és hivatását teljesíteni 

akarja, erdélyi magyar szellemi életet kell élnie, mely önállóan épül fel a 
magyar örökségen, de ugyanakkor öntudatosan keresi és munkálja az 
egyetemesen emberi értékek szolgálatát.” (Makkai 1935d. 21.) 

61 „Ha tehát az erdélyi magyarság – írja Makkai a Harc a szobor ellen című 
esszéjében – a maga történetileg öntudatosított hivatását felismeri s a 
maga nyelvének, kultúrájának, adottságainak és jellemének sajátos mód- 
ján rendületlenül s talán reménytelenül megmarad amellett, hogy neki 
ebben az országban a lelki értékeket és az emberiség egyetemes gondo- 
latait, gyakorlatilag az itt élő népek testvéri kapcsolatait kell munkálnia, 
akkor minden elzárkózásnál és mesterséges védőbástyánál hatalmasabb 
igazsággal biztosítja a maga jövendőjét.” (Makkai 1933a. 116‒117.) 

62 Efelől a Közönség és irodalomban nem hagy kétséget Makkai: „Életünk 
egyetlen lehetősége a kultúrában való értékességünk. Kultúránknak ma- 
gyar kultúrának kell lennie. De önállónak, melyet nem politikai, hanem 
egyetemesen emberi eszményeknek kell irányítaniok. Hivatásunk az, 
hogy szellemi életünkkel a magyar jellem és szellem sajátos értékeit a vi- 
lág egyetemesen emberi jövendőjébe kapcsoljuk bele. Ennek gyakorlati 
lehetőségei nem egészen tőlünk függenek, de eszmeileg ennél kisebb és 
szűkebb végcél kitűzése méltatlan hozzánk.” (Makkai 1935d. 21.) 

63 „Az erdélyi lélek – írja a Közönség és irodalomban –, mely a Bethlen- 
Kollégium ablakából a heidelbergi egyetem ablakába nézett: már száza- 
dokkal ezelőtt megsejtette igazi hivatását, amelynek mélységes értelme 
csak ma, a kisebbségi sorsban nyílik fel a szemünk előtt.” (Makkai 
1935d. 21.) 
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6.7. A Magunk revíziója 
 
Makkai gondolkodásmódjában a változás nem a harmincas évek 

közepén, hanem már az elején, éppen a Magunk revíziójában kez- 
dődik el. Ezt a művet már annak a felismerésnek a birtokában írja, 
hogy a történelmi körülmények nagyfokú megváltozása van kibon- 
takozóban, s az erdélyi magyarság, ha megmaradását biztosítani 
akarja, a fogalmait, gondolkodásmódját, élet- és világszemléletét hozzá 
kell igazítsa az új „tényékhez”. Ez a felismerés olyan fordulópontot 
jelent Makkai számára, amelyen egyrészt szükségesnek véli az er- 
délyiség kialakult formáival, beidegződéseivel való hangsúlyosan 
kritikai szembenézést, másrészt egy újabb, az új körülményekkel 
összehangolt konstruktív létprogram megfogalmazását a kisebbség 
számára. Ugyanakkor e mű kapcsán már nyilvánvalóvá válik 
Makkainak a „hagyományos” transzszilvanizmustól eltérő álláspontja 
az erdélyiség és a kisebbségi létproblémák megítélése tekintetében. 
A beidegződött transzszilvanista szemlélet- és gondolkodásmódhoz 
képest e műve alapján Makkait már akár máskéntgondolkodónak is 
lehet tekinteni. Mégis – paradox módon – ez a műve váltotta ki a 
kortársakban a legnagyobb hatást,64 s a Nem lehet kapcsán megfo- 
                     
64 Cs. Gyímesi Éva is felteszi a kérdést: „Mi az, amivel a maga korában oly 

mozgósító erejű hatást tudott kiváltani?” Úgy véli, hogy a mű a szövege, 
megfogalmazásmódja révén hatott közvetlenül: „...hangneme emelke- 
dett, stílusa költői és biblikusan veretes, sodrása dinamikus”. Ugyanak- 
kor hatott az erdélyi kisebbségi önszerveződés dokumentumaként is: 
„Nem véletlen, hogy a kortársak Makkaiban a transzszilvanizmus meg- 
határozó képviselőjét is tisztelik. Hiszen a Magunk revíziója a magunkra 
utaltságban vállalt helytállás: az erdélyi kisebbségi önszerveződés és 
gazdasági-szellemi önellátás ideológiáját hordozza, kiemelt szerepet 
szán a »népszolgálatba« elkötelezett értelmiségnek, a múltbeli bűnökért 
történő vezeklés imperativusával pedig a szenvedés mint érték kultuszát 
segíti érvényre jutni. Makkai transzszilvanizmusát ekkor a keresztényi 
önfeláldozás és Istenbe vetett jó reménység szelleme hatja át.” És végül, 
talán a legátfogóbb és legmélyebb hatást a kritikai gondolkodásmódja révén 
érte el, amely révén megkísérelte önmagával szembesíteni a kisebbségi értel- 
miségi tudatot mind egzisztenciális, mind pedig szellemi-lelki-erkölcsi vo- 
natkozásban. A Magunk revíziója gondolatmenete néhány olyan sajátossá- 
got tartalmaz – írja Cs. Gyímesi –, amely „Erdélyben akkoriban egyedül 
Makkai transzszilvanizmusára jellemző”. „Ezek közül a kritikai szellem, 
a rendkívül magasra emelt erkölcsi mérce és az egyetemesség igénye lát- 
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galmazott ellenvetésekben mindenütt ott visszhangzanak a hozzá 
képest „újnak” minősített felfogással szembeállított tételei. 

Makkai a Magunk revíziója fejtegetéseit az előítéletek kritikájával 
indítja. Előítéletnek tekint minden lezárt fogalmat és álláspontot, 
amely nem képes a gondolkodásunkban lépést tartani az élet válto- 
zásaival. Bár ez a folyamat „szükségképpeni, elkerülhetetlen és jo- 
gosult is”, mégis egy bizonyos ponton túl „lelkileg életveszélyes”. 
(Vö. Makkai 1998. 48.) Mi szellemileg fogalmi hálón keresztül szem- 
léljük, ragadjuk meg és értjük meg az életvalóságot, s ezzel saját ön- 
tudatunk részévé tesszük, de ez a szellemi reflexiónk szervesen bele- 
tartozik az élet megélésének folyamatába, annak vele együtt változó 
szellemi dimenziója. A megélés és a megismerés egymást átható, 
egymással folytonos kölcsönhatásban álló, ugyanakkor egymástól 
folytonosan elkülönböződő életfolyamatok, melyeknek éppen ebben 
a különböződésében rejlik az egymást folyton továbbépítő történeti- 
ségük. Ezen belül az életvalóság folytonos változása következtében 
előáll az a helyzet, hogy „fogalmaink egy idő múlva többé nem feje- 
zik ki és nem fedik az életet, a valóságot magát”, vagyis bekövetkezik 
a fogalmak és az élet inkongruenciája. Ezért szükséges a fogalmak 
folytonos revíziója. (Vö. Makkai 1998. 49‒50.) Tehát a folytonosan 
változó életvalóság történetiségéhez a megismerés a maga történeti- 
ségével úgy kapcsolódhat hatékonyan, hogy fogalmai megújításá- 
val, új fogalmak bevezetésével igyekszik megfelelni a megváltozott 
élethelyzetek újfajta megismerési igényeinek. 

Az előítélet ebben a vonatkozásban nem egyéb, mint a megisme- 
résnek, a reflexiónak a kivonása a történetiségből, a történelmi fo- 
lyamat megállítása a fogalmak, a reflexió szintjén, mint ilyen – ön- 
védelem, de „gyilkos önvédelem” – mutat rá Makkai. (Vö. Makkai 
 

                                               
szik a legfontosabbnak.” De ugyanígy említi a továbbiakban a kereszté- 
nyi lelkiismeretvizsgálat és alázat szigorú követelményét, a minőségi kö- 
vetelmények tiszteletben tartására, a belső reformok végrehajtására, a 
belső értékrend helyreállítására irányuló felhívását, az értékteremtés 
egyetemességére irányuló igényét. Ezekben látja ténylegesen megvaló- 
sulni Makkai „máskéntgondolkodói” mivoltát. „És ez az, ami miatt szá- 
momra Makkai a másként gondolkodó értelmiség modelljét testesíti 
meg. Azokkal a hibákkal és bűnökkel ugyanis, amelyeket a magyar 
múltból megnevez, gyakorlatilag nemigen néztek szembe sem a kortár- 
sai, sem mai utókorának felelős személyiségei.” (Cs. Gyímesi 1998. 100, 
102, 103, 104.) 
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1998. 50.) Ugyanis a mai világhelyzet „az emberiség legnagyobb 
válsága”, amely az élet gyökeres revíziójára kényszerít, az élet meg- 
újítására, s ez szervesen összefügg a fogalmak revíziójával, mivel 
ez maga is életfolyamat. „Saját életünk megújulása is csak az alap- 
vető fogalmak revíziója útján lehetséges.” (Makkai 1998. 53.) Ez 
csak azáltal valósulhat meg, ha a fogalmainkat a „tények új paran- 
csaihoz” alkalmazzuk, így a tények minél mélyebb, igazibb megis- 
meréséhez jutunk. (Vö. Makkai 1998. 54.) Az előítélet sem más, 
mint a ténynek egy lehetséges, de túlhaladottá vált értelmezése, 
amely sem a tényt, sem az értelmezési lehetőségeket nem meríti ki, 
s a hozzá való ragaszkodás gátolja a tény teljesebb megismerését. 

Itt már nyilvánvaló, hogy Makkai új élethelyzetről, történelmi 
válságról és változásról beszél, a történelmi körülmények átalakulá- 
sáról, amely új fogalmakat és elveket, a kisebbségi létproblémákról 
az addigihoz képest másfajta gondolkodásmódot követel meg. Az 
erdélyi magyarságnak – mondja Makkai – az új történelmi helyzet- 
ben „revízió alá kell vennie életének alapvető kérdéseit”, s ehhez az 
előítéletek helyett a tényekkel kell számolnia. Miért van erre szük- 
ség? Azért, mert „azok az alapvető fogalmak és meggyőződések, 
amelyeket régi életéből hozott magával, többé nem fejezik ki az éle- 
tet”, nem felelnek meg az új életfolyamatoknak, „hacsak át nem 
mennek az elme és a szív gyökereit megrázó revízió tüzén”. 
(Makkai 1998. 56.) Az önvédelemnek azt a formáját, amely a „nem 
felejt és nem tanul” elvén alapul, fel kell cserélni az „önvédelemnek 
és az önállításnak” új, egészséges formájára. (Vö. Makkai 1998. 58.) 

Makkai mindenekelőtt a múltra vonatkozó előítéleteket teszi kri- 
tika tárgyává. Az egyik szerint „a múlt mindenestől jó volt”. Mi 
semmiképpen sem vagyunk felelősök azért, ami történt, ártatlan szen- 
vedők vagyunk, akiknek nincs más dolguk, mint a csodavárás. Ho- 
lott – mondja Makkai – „az a múlt visszavonhatatlanul múlt, nincs 
többé és vissza nem hozható. Ez a tény. Tegyük fel, hogy mindaz, 
ami velünk történt, a legnagyobb igazságtalanság. De ez az igazság- 
talanság megtörtént, így van és nem másként. Ez a másik tény.” 
Ezekkel a tényekkel szemben két álláspont lehetséges: vagy az előí- 
télet álláspontja, a makacs elzárkózás, vagy „a tényekben fölhangzó 
élettapasztalat meghallása és követése”. (Makkai 1998. 60‒61.) 
Makkai tehát világosan belátja, hogy a múltat egyrészt hagyni kell 
elmúlni, „múlttá” válni, nem élhetünk folytonosan együtt vele úgy, 
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mintha a mindenkor jelenbeli életünkben el nem múlóként folyton 
jelen lenne. A megtörtént múlt elmúlt, visszafordíthatatlanul, nem 
lehet meg nem történtté tenni. Ez a mai életünkben nem az elmúlt 
tények múltbeli sokaságaként van jelen, hanem azokban az életta- 
pasztalatokban, amelyek e tények kapcsán keletkeztek, s amelyek a 
mi életünk részét alkotják. Ezeket feltárva másként tudjuk alakítani 
az életünket. A múlt tehát a hatásában érvényesül, abban, ahogy a 
tapasztalatainkon keresztül minket alakít, de mi is cselekvőleg befo- 
lyásolhatjuk ezt a hatást abban, ahogy beépítjük, érvényesítjük az 
életünkben ezeket a tapasztalatokat. Ily módon már nem vagyunk 
egyoldalú elszenvedői a múlt tényeinek, s azok életünkre való kiha- 
tásainak. A másik előítélet szerint „a múlt nem egyéb, mint végze- 
tes tévedések és hibák halmaza”, melyekért a felelősség az akkori 
vezető osztályt terheli. Nem kell tehát törődni többé a múlttal, ha- 
nem a jelenhez egyénileg kell alkalmazkodni. (Vö. Makkai 1998. 61.; 
62.) 

A múlthoz való előítéletes viszonyulás tehát két végletes megol- 
dást, egyrészt közösségi csodavárást, másrészt egyéni kiútkeresést 
eredményez. Makkai egyik szélsőséges alternatívát sem tartja járha- 
tó útnak az új körülmények között, mindkettőt felül kell vizsgálni. 
Ehhez viszont a „nemzeti öntudat revíziójára” van szükség. Itt 
megint csak érdemes felfigyelni arra, hogy időközben Makkai is 
módosított már a fogalomhasználatán és a problémafelvetésén: nem 
a kisebbségi öntudat, hanem a „nemzeti öntudat” revíziójáról be- 
szél. Mint ahogy a soron következő két felhívás is nemcsak az erdé- 
lyi magyarsághoz, hanem az egész magyarsághoz szól. 

A nemzeti öntudat revíziójának két összetevője van Makkai el- 
gondolása szerint: egy kritikai és egy konstruktív. 

A kritikai oldalon Makkai önvizsgálatra szólít fel.65 Jelmondatát 
így fogalmazza meg: „Vállalni kell a felelősséget a múltért!”, 
 

                     
65 Az önvizsgálat követelményét Makkai nemcsak elvi szinten értette, ha- 

nem tényleges önvizsgálatként, amelyet el kell végezni egyéni szinten 
mindenkinek, s a kisebbségi tudat kollektív szintjén is. Cs. Gyímesi írja: 
„A Magunk revíziója című nagy hatású kisebbségpedagógiai tanulmá- 
nyában (1931) azt hirdette, hogy sorsunk nehézségeinek, mindennapi 
nyomorúságainknak forrását mindaddig ne keressük a mostoha körül- 
ményekben, amíg meg nem vizsgáltuk saját erkölcsi felelősségünket a 
hibákért, amelyek munkánkban, avagy a szellem törpeségében mutat- 
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ugyanis „A felelősség vállalása, a bűnbánat és a vezeklés a legna- 
gyobb tett, amellyel egy nemzet a maga élethez való jogát és életre- 
valóságát megbizonyíthatja.” (Makkai 1998. 67.) Ebben nem a bűn- 
bánat és a vezeklés hangoztatásán van a fő hangsúly, bármennyire 
is kiérződjék belőle Makkai vallásos indíttatása. Sokkal inkább azon 
van a hangsúly, hogy a felelőségvállalás66 nem csak kötelesség, nem 
csak a morális oldaláról érinti egzisztenciálisan az egyént és főleg 
egy közösséget, hanem a jogi oldaláról is. A felelősségvállaláshoz 
annak van joga, aki felelőssége tárgyától alanyilag függetleníteni 
tudja magát és objektív megítélésre, s a következmények vállalására 
képes.67 Ehhez viszont egy közösségnek életerős, önálló, önmagá- 
ban megalapozott közösségnek kell lennie. A felelősségvállalás ké- 
pessége tehát valóban egy közösség életrevalóságát bizonyítja, mint 
ahogy ez fordítva is igaz: az erre való képtelenségben egy közösség 
történelmi éretlensége fejeződik ki. 

A konstruktív, értékteremtő oldalon Makkai szervező és építő 
munkára szólít fel. „De éppen itt kezdődik a mi új magyar öntuda- 
tunk kialakításának pozitív munkája – írja. – Nem arról van szó, 

                     
koznak meg. Ő maga személyesen mutatott erre példát fáradhatatlan 
egyházi és világi tevékenysége minden területén. Makkai így – tízesz- 
tendős püspöksége alatt – egyike lett azoknak a személyiségeknek, akik- 
re mind Erdélyben, mind az anyaországban sokan felnéztek, és akit a 
»hősi helytállás« egyik megtestesítőjeként, már-már bálványként tisztel- 
tek.” (Cs. Gyímesi 1992b. 32.) 

66 Gáll Ernő írja: A Makkai-féle revízió a felelőtlenséget, pontosabban a fe- 
lelősség áthárítását keményen elítéli. Makkai nem elégszik meg a pusz- 
tán szavakban megnyilvánuló felelősségvállalással. Konkrétan meghir- 
dette, mi az, ami az erdélyi magyar értelmiségre nehezedik. Az intellek- 
tuális pályákra lépő erdélyiek tevékenysége – véleménye szerint – csak 
akkor válhatna nemzeti jelentőségűvé, ha célként a népszolgálatot fo- 
gadná el. Ez az írástudói felelősség azonban csak része az általános er- 
délyi magyar felelősségnek. „Az a kötelességem – írja –, hogy figyelmez- 
tessem az erdélyi magyarságot: a gyermekeiért, a jövendőjéért, bármiféle 
iskolarendszer, bármiféle külső nehézségek dacára is, egyedül önmaga 
viseli a felelősséget...” (Makkai 1998. 87.) Ezért minősítette Venczel Jó- 
zsef erkölcsi forradalomnak a Magunk revízióját. (Vö. Gáll 1999. 174‒ 
175.) 

67 Makkainál ez egy olyan meglátás, amelyhez a szociálpszichológiai és eti- 
kai vizsgálódások sokkal később érkeztek el. Hankiss Ágnesnél olvas- 
hatjuk: „A felelősségvállalásról mint kötelességről sokat beszélünk; a fe- 
lelősségvállalásról mint jogról annál kevesebbet.” (Hankiss 1987. 242.) 
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hogy elismerjük és megdicsérjük a magyar múlt nagy teljesítménye- 
it, hogy lelkünkben ékes síremléket emeljünk nekik. Hanem arról, 
hogy újra keressük meg, szedjük össze, újra értékeljük, öntudatosít- 
suk a múlt igazi magyar értékeit és építsük bele azokat életünkbe, 
munkánkba, jövendőnkbe.” (Makkai 1998. 70.) Makkai ezzel az el- 
gondolásával voltaképpen a múlthoz és a hagyományhoz való 
hermeneutikai viszonyulás álláspontjára helyezkedik. A múlt eltár- 
gyiasító emlékezete helyett a múlt igazi értékeinek az életünkbe va- 
ló beépítését, aktivizálását, hasznosítását szorgalmazza, a múltnak a 
jelenbeli és jövőbeli életünk konstitutív tényezőjévé változtatását, 
ami a múlttal való párbeszéd, kölcsönös cselekvő alakítás révén va- 
lósulhat meg. Ily módon válik alakíthatóvá a jelenbeli életünk a 
múltbeli tapasztalatok hasznosítása révén, s az így formálódó éle- 
tünkben ezáltal válik lehetővé a múlt kihatásainak átalakítása, az, 
hogy a múlt átalakító hatása alatt mi is átalakíthassuk a múltat. 

A továbbiakban Makkai megvizsgálja a nemzeti öntudat revízió- 
jának feladatát a kisebbségi sorsban. Erre vonatkozólag az 1927-ben 
keletkezett Közönség és irodalom című írásából beidézi azt a részt, 
amelyben először fogalmazta meg a „kisebbségek világhivatása” 
gondolatát. Az ezzel kapcsolatos – már ismertetett – gondolatai 
megismétlése után Makkai sort kerít a „lelki impérium” gondolatá- 
nak a határozottabb kifejtésére. Az egyes országok kultúráját a 
„nemzeti impérium”, azaz a nemzetállam a maga anyagi és jogi in- 
tézményeivel támogatja és védelmezi. A kisebbségek viszont sem- 
miféle „földi impériummal” nem rendelkeznek. Önmagukból csak 
annyit valósíthatnak meg, amennyit minden külső segítség nélkül, 
a maguk erejéből tudnak megvalósítani, s ezt lelki alapon és érte- 
lemben valósíthatják meg. Ily módon „a léleknek, a jellemnek az 
impériumát” építhetik fel, azt a „lelki egységet”, „lelki nemzetet”68 

                     
68 „Ez a lelki nemzet konkretizálódik számunkra – mondja Makkai – a múlt 

nagy személyiségeinek gondolkozásában, alkotásaiban, jellemében és a 
magyar szellem műveiben, a tudomány, az irodalom, művészet, erkölcsi 
eszmények, életbölcsesség és szokás területén. Az így konkretizált nem- 
zet lelki valóság, de valóság; élő, ható, formáló, nevelő hatalom. Együt- 
tesen egy sajátos lelkület, jellem és élet valósága, mely örökre egybefűzi 
azokat, akik ennek a Géniusznak szülöttei és neveltjei. Ez a lelki egység: 
közös gondolkozást, életfelfogást és életgyakorlatot teremt, melyet az 
anyanyelv egysége megörökít, kifejez, hirdet, véd és megerősít.” (Makkai 
1998. 79.) 
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„lelki magyarságot”, ami az „örök magyarság” egyedüli hordozója 
és fenntartója lehet. A lelki magyarság azt jelenti, hogy „lélek sze- 
rint örökre egyek vagyunk mindennel ami magyar érték”. (Makkai 
1998. 80.) 

Itt már jól belátható, hogy Makkainál a magyar kisebbség nem 
mint kisebbség, a maga kisebbségiségében megvalósuló önérték- 
ként jön számításba, hanem a magyar nemzeti értékekeket a legin- 
kább kiteljesítő lehetőségként. Makkai itt már világosan a magyar 
nemzeti megmaradás létparancsából indul ki, s ennek a horizontjá- 
ban vizsgálja a kisebbségi magyarság problémáját. Ravasz László- 
nak a magyarság egészére kiterjedő kérdésére – „Mit lehet kezdeni 
a magyarsággal?” – válaszolja Makkai: „Miután kell, tehát lehet is.” 
(Makkai 1998. 78.) 

Ezután tér rá Makkai a kisebbségi magyar nemzeti öntudatunk 
revíziójának kérdésére, amely szerinte két nagy lelki átalakulást kí- 
ván meg a kisebbségben élőktől: egyrészt azt, hogy „a földi impéri- 
umhoz kötött magyarságot lelki magyarsággá tegyük magunkban”, 
másrészt pedig azt, hogy „az így fölszabadított örök magyarságot 
ne tartsuk gyöngébbnek a külső impériumhoz is kötött és attól is 
támogatott magyarságnál”. Tehát arról van szó, hogy a kisebbségi 
magyarságnak – mivel nem kötődik földi impériumhoz – van na- 
gyobb esélye lelki magyarsággá válni, s ha ez sikerül, az így kiala- 
kított lelki magyarság semmivel sem lesz gyengébb képviselője és 
megjelenítője az „örök magyarságnak”, mint az, amely földi impéri- 
ummal is rendelkezik. Mindvégig a lelki magyarság kialakítási 
programjáról van szó, s Makkai ez idő tájt még úgy látja, hogy eb- 
ben a folyamatban a földi impérium inkább akadályozó tényező, 
annak hiányában nagyobb esély van a lélek felé forduláshoz. Ez 
azon múlik, hogy a kisebbségi magyarság képes lesz-e önerőből fel- 
emelkedni a lelki impériumhoz, öntudatos lelki közösséggé válni, 
képes lesz-e „önerőből” magyarnak lenni.69 Makkai úgy véli, hogy 
ez két úton – a szervezés és a nevelés révén – érhető el. 

                     
69 „Ebből az öntudatból következik egy olyan önfenntartás és önállítás, 

mely a magyar közösséghez tartozó minden egyénnek, feltéve, hogy lé- 
lekben ehhez a közösséghez tartozik, biztosítja az anyagi és szellemi, a 
kulturális és erkölcsi egzisztenciáját és ezáltal igazolja önmagát.” 
(Makkai 1998. 80.) 
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Az így felfogott közösség: lelki közösség, lelki kapcsolat, azaz a 
lét lélekben való megalapozottsága, lelki szubsztancia, amit azon- 
ban Makkai nem valamiféle közös lélekként gondol el, hanem az 
egyéni kötődések bonyolult hálójaként, amelyet az egyének – akik 
egyszerre és egymás vonatkozásában élik meg egzisztenciájuk egyéni 
és közösségi oldalát – egymással együttműködve, az egyéni céljaikat 
követve, de a közösség érdekében is tevékenykedve alakítanak ki. 
Ez a közösség tehát nem eleve adott, hanem inkább lehetőség, 
amely abban rejlik, hogy az egyének képesek-e egyéni egzisztenciá- 
jukat az egyéniségük korlátait meghaladó, a közösség irányába túl- 
mutató, s ebben a vonatkozásban egymással együttműködő módon 
megélni. A lelki közösség tehát az életfolyamatban szerveződő, tör- 
ténő közösség, amely fordított irányban, az egyén felé is hat, mivel 
a benne résztvevő egyén számára az egyéni kibontakozáshoz és ön- 
érvényesítéshez lelki alapot nyújt. Ennélfogva a későbbi értelmezé- 
sek vonatkozásában az is fontos szempont, hogy itt Makkai számára 
a kisebbségnek mint lelki közösségnek, lelki magyarságnak a gon- 
dolata nem a kisebbséget mint adottságot célozza, hanem sokkal in- 
kább mint lehetőséget. A meglévő kisebbségi közösséget Makkai in- 
kább kritikailag szemléli, mint olyant, amelyben számos belső és 
külső akadálya van annak, hogy lelki közösséggé válhasson, s ezek- 
nek az akadályoknak a leküzdésére igyekszik elfogadható progra- 
mot kidolgozni. Ezért fektet hangsúlyt a szervezésre és a nevelésre. 

A lelki közösség nem eleve adott, hanem a szervezés révén ki- 
alakítható, létrehozható egység, amely folytonosan formálódó, ala- 
kuló léttörténésként minden egyén cselekvő és felelős hozzáállását 
feltételezi.70 Az így képződő egység nem jelent minden feltétel nél- 
küli egyenlőséget, inkább különbségeket feltételez, de nem a címek, 
rangok és előítéletek különbözőségét, amelyek sokkal inkább szét- 
szabdalják, mintsem összetartják a magyar társadalmat, hanem azo- 
kat a különbségeket, amelyek mint „többlet” jelennek meg – a köte- 
lességben, a lelki és szellemi értékekben mutatkozó többletként –, s 
ily módon az egység összetartó erejét képezik. (Vö. Makkai 1998. 
90.) A magyar egység társadalmi megszervezése az önerő kifejlesz- 
 

                     
70 A szervezettség és egység összefüggéséről azt írja Makkai: „a szervezett- 

ség egységet jelent”; „az egység szervezett életet, organikus munkakö- 
zösséget jelent egyetlen célnak: a nemzeti érték önfenntartásának szolgá- 
latában”. (Makkai 1998. 82.) 
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tése útján, a kisebbségi nemzet anyagi és szellemi egzisztenciájának 
biztosításával érhető el. Csak ennek alapján válhat a magyar nem- 
zeti kisebbség szervezett életközösséggé. (Vö. Makkai 1998. 100- 
103.) Ez csak kerete, alapja a lelki impériumnak. De a lelki-erkölcsi 
impérium gyakorlása ténylegesen csak nevelés útján lehetséges.71 

(Makkai 1998. 108.) 
Végül Makkai kitér a revíziót elodázó kifogások kritikájára, s 

azokra a „mai” nehézségekre, amelyek mellett nem lehet ezt meg- 
valósítani. E tekintetben Makkai a „tőlünk függő” belső akadályok- 
ra helyezi a hangsúlyt a külső körülményekkel szemben, amelyek 
alakulása nem tőlünk függ, de az esetleges kedvező alakulásukra 
belsőleg, lekileg elő kell készülnünk. A belső revízión a kisebbségi 
helyzet szorításában is munkálkodhatunk, mert elsősorban azon a 
szervező és nevelő tevékenységen múlik, amelyet önerőből ki tu- 
dunk alakítani.72 Tehát rajtunk múlik. De csak akkor lesz sikeres, ha 
nem adjuk fel a jövőbeni teljes revízió reményét. 

Mindezekből egyértelműen látszik: a Magunk revíziója nem a 
kisebbségi létben – mint a kívülről korlátozott léthelyzetek szorítá- 
sában – való megmaradás programja, hanem sokkal inkább a ki- 
sebbségi léthelyzetből a magyar nemzet lelki-szellemi egységébe 
való felelmelkedésnek a programja, amely azt mutatja meg, hogy a 
kisebbségi magyar közösség önerejéből mit és hogyan tehet meg e 
lelki magyar nemzet létrejötte és a hozzá való felemelkedése érde- 
kében. A lelki impérium létrejöttéhez a külső, politikai körülmé- 
nyek kedvező alakulása is szükséges, a magyar nemzeti és kisebb- 
ségi kérdés olyan nemzetközi szintű rendezése, amely békés úton, a 
határrevíziók és a háborús konfliktusok elkerülésével is eljuttathatja 
a problémát az emberhez méltó megoldáshoz. De addig is, amíg er- 
re sor kerül, a magyarság nem várakozhat tétlenül, hanem önerejé- 
ből saját lelki-erkölcsi tökéletesedésén kell munkálkodnia. Ellenke- 
 

                     
71 A mű utolsó fejezetében részletesen is kifejtett neveléskoncepció miatt 

Makkai írását kisebbségpedagógiai tanulmánynak is szokták tekinteni. 
72 „Kétségtelen, hogy bármely külső körülmények közt is lehetséges mun- 

kálni a belső revíziót is, éppen az a soha fel nem adható reménység, 
hogy egyszer mégis csak szabaddá válik számunkra a nevelés külső út- 
ja, kell hogy folytonosan ösztönözzön a nevelés belső reformjának a 
megvalósítására. Elő kell készülnünk lelkileg a jobb lehetőségekre, mert 
egyébként azok méltatlanul találnak bennünket.” (Makkai 1998. 115.) 
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ző esetben, ha a remélt változások felkészületlenül érnék, a külső 
körülmények kedvező alakulását sem tudná a jövőben saját javára 
fordítani. 

Makkai egész revízió-problémájának az erkölcsi horizontjában 
kétségtelenül az önfeladás és a tehetetlen csodavárás kiiktatása áll. 
A hangsúly az önerő előállítására és érvényesítésére tevődik, az ön- 
fenntartásra, a megmaradásra, a felkészülésre a majdani magyar 
nemzeti újraegyesülés érdekében a lelki-erkölcsi impériumban. Ez 
az újraegyesítés nem következik be magától, hanem éppen e belső 
törekvéseken alapulva, a lelki és szellemi indíttatások által mozgat- 
va, s e téren a magyar kisebbségek sokkal többet tehetnek, mint a 
magyar államhatárok között élő, lelki-erkölcsi-szellemi fejlődésében 
az állampolitikai érdekeknek alárendelt magyar nemzetrész. A kell 
erkölcsi parancsa erre vonatkozik: a nevelésnek minden egyént 
olyan irányban kell formálnia, hogy a külső körülmények alakulá- 
sától függetlenül is, belső morális szükségletéből adódóan úgy éljen 
és úgy cselekdjék mindenkor, hogy az a magyar lelki és erkölcsi 
nemzeti egység megteremtése irányában hasson. Így lehetne megfo- 
galmazni a Magunk revíziója alapján a kisebbségi léthelyzet katego- 
rikus imperativusát. 

Ez a kell a Makkai által adott válasz a revíziót elodázni akaró 
mindenféle nem lehetre. 

Mindezek alapján tehát felmerül a (nyitott) kérdés: Hogyan vál- 
hatott a Magunk revíziója Makkainak a Nem lehettel szembeni el- 
lenvetéseket megfogalmazó kortársai számára a kisebbségi létben 
való megmaradás, feladatvállalás, küldetéstudat, a kisebbségi kü- 
lönállás szakrális dokumentumává, az érvelés legfőbb alapjává, 
amelyhez képest Makkai cikke egyértelműen kisebbségellenesnek 
minősülhetett? Hol kezdődik a félreértések sorozata? 

 
 

6.8. Válság és válságdiskurzus 
 
Mi történik a Magunk revíziója és a Nem lehet megírása között? 

Miként, hogyan készítődik elő és következik be az a „szemléletvál- 
tás”, „törés” Makkai életében és koncepciójában, amelyet a kortár- 
sak felismerni és kimutatni vélnek az ellenvetésekben? 
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Úgy tűnik, hogy Makkai életében és szemléletmódjában mégsem 
egy ilyen „szokványos” törés és szemléletváltás bekövetkezéséről 
van szó, hanem a válság megéléséről és a válságban-benne-lét szel- 
lemi-értelmi kivetüléséről. Ebben a vonatkozásban a Nem lehet va- 
lóban „válságterméknek” tekinthető. 

A jelenkori filozófia rálátása szerint a XX. századi emberi léte- 
zés a válság jegyében zajlik. A válság alapvető egzisztenciális vo- 
nássá, meghatározó létbeállítódássá vált a mai ember számára. Eb- 
ben a folyamatban válság és kritika együtt jár. Az európai ember 
azért nyilvánítja ki kritikai beállítottságát, „mert lényeglehetősége a 
kritikai tevékenység által formált létezésmód”. (Vö. Losoncz 2002b. 
121‒122.) A kritikában megnyilvánuló negativitás mozgásba hozza 
a fennálló és rögzült értelemösszefüggéseket. A válság és kritika 
együttléte okán lehet az európai egzisztenciát önmozgásként, ön- 
változtatásként meghatározni. A gondolkodók a válságszemlélet 
legfontosabb egzisztenciális hozadékát a különbségtevés képességé- 
nek felerősödésében, a másságtapasztalat előtérbe kerülésében lát- 
ják. A válság megélése egyúttal a különbség és a másság tudatosítá- 
sával és megélésével is együtt jár, azzal a teremtő differenciálódás- 
sal, amelynek során az ember képessé válik önmagát önmagától is 
megkülönböztetni. Ez a folyamat időbeni összefüggést, pontosab- 
ban kiterjedést is magában hord: a krízis időbelisége mindig magá- 
ban foglalja a „már” és a „még nem” dimenzióit; a jelen, mint e 
konfrontáció időtartománya, különbséget juttat érvényre a múlt és 
a jövő között, átmenetként a múltban rekedt „régitől” való megsza- 
badulás lehetőségeit rejti magában. (Vö. Losoncz 2002b. 124.) 

Bizonyos, hogy Makkai koncepciója a kritikai nemzet- és kisebb- 
ségszemlélet, az önvizsgálatra, a gondolkodási és cselekvésbeni 
korlátok feltárására, belátására és meghaladására, a lelki és erkölcsi 
megújulásra való felhívásai révén a válságdiskurzusok tüneteit vi- 
seli magán. Ez nemcsak a kifelé, a mások irányába intézett elvárá- 
sok és felszólítások formájában valósul meg, hanem a saját gondola- 
taival, szemléletmódjával, programjainak a megvalósíthatóságával 
való szembenézés formájában is. Makkai nemcsak „benne áll” teljes 
lényével, összes szellemi és cselekvő menyilvánulásával a saját kon- 
cepciójában – közvetlenül is példáját nyújtva az önvizsgálatra képes 
„válságszemélyiségnek” –, hanem annak az önmagától való megkü- 
lönböztetésére, azaz olyan objektiváló szemléletére is képes, amely- 
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ben a saját személyiségétől függetlenülő érvényessége is szemügyre 
vehető az azt meghatározó, de közben a változásban, átalakulásban 
levő körülmények közepette. Saját koncepciójának a változás ta- 
pasztalatával való szembesítéséből és ennek horizontjában való új- 
ragondolási képességéből eredeztethető Makkai „máskéntgondol- 
kodói” mivolta. 

Makkai maga a válság világos és teljes tudatával bír. A Magunk 
revízióját azzal a gondolattal indítja, hogy a mai világhelyzet „az 
emberiség legnagyobb válsága”. (Makkai 1998. 53.) 

A helyzet válságjellegét a korabeli és későbbi73 értelmezők is be- 
látják. Erre számos utalás történik. Makkai kortársai az erdélyi ma- 
gyar kisebbség életében jelentkező válság fontosabb tüneteit erköl- 
csi és nemzedéki téren, illetve a szellemi élet és a politikai élet vi- 
szonyában látják megnyilvánulni. Ligeti Ernő a korszak jellemzése 
kapcsán arra hivatkozik, hogy a válság a kezdet kezdetétől fogva 
erkölcsi válság, amely elsősorban a nemzedékváltás velejárójaként 
jelenik meg.74 Az idősebb nemzedéket nagyfokú kifáradás, kiábrán- 
dultság jellemzi, az új nemzedéknek pedig még nem sikerült haté- 
kony közéleti szereplővé formálódnia.75 A válságot súlyosbítja az a 
                     
73 Gáll Ernő írja: „...a Nem lehet-vitában megnyilvánuló válság paradigma- 

tikusnak bizonyult”. (Gáll 1999. 184.) 
74 Ligeti arról számol be, hogy „aléltság, politikai közömbösség, nagyfokú 

dezilluzionizmus jellemezték a magyar kisebbségi életet”; a kisebbségi 
politikai élet „szenvedőlegességéhez hozzátartozott az is, hogy a régi 
nemzedék már-már kifáradt, az új nemzedék pedig még nem volt látha- 
tó sehol”; a szellem útja lassan elválik a politka útjaitól. (Vö. Ligeti é. n. 
136.; 140.; 141.) 

75 Makkai Az evangélium szociális izenete (1932) című írásában szintén a 
nemzedéki vonatkozásokban – a saját „szerencsétlen nemzedéke” vonat- 
kozásában, amelyik „a történelem legnagyobb válságát éli át” – megmu- 
tatkozó erkölcsi válságra hivatkozik, amely a háttérben meghúzódó és 
kiváltó nemzetközi ideológiai-politikai tényezők következtében az egész 
emberiségre kiterjed. Lényege – Makkai szerint – a technikai kultúra és a 
humánum összecsapása, amely ideológiai-politikai téren a bolsevista- 
kommunizmus és a monstruózus materializmus – „mely mindazt, ami 
az emberi életnek csak fizikai feltétele és kerete lehet, öncéllá tette, s 
mindazt, ami tartalom és érték, teljes tudatossággal kiirtotta” – konflik- 
tusában fejeződik ki. Ezt a világméretű szembenállást erkölcsi szem- 
pontból tartja veszélyesnek, az egész emberiséget sújtó erkölcsi válság 
kibontakozásaként. (Makkai 1935g. 202.) Ez az elgondolása nem esik távol 
a korabeli nagy horderejű szellem- és kultúrfilozófiai, fenomenológiai, 
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körülmény, hogy az erdélyi magyar társadalom szellemi szférája 
differenciálódásnak indult, a humán szellemiség és a politika gya- 
korlásának az útjai lassan különválnak. 

Mikó Imre ehhez a gondolathoz kapcsolódva az irodalom és po- 
litika közötti meghasonlás jelenségét tekinti a válság legfontosabb 
tünetének. Ez a „független írói tábor szellemi fölénye” és a „Ma- 
gyar Párt közkatonái” közötti kölcsönös bizalmatlanság, sőt sok 
esetben a kiéleződő konfliktus formájában jelentkezik. Ez a Magyar 
Párt politikai professzionalizálódási törekvéseivel is összefüggésben 
állt, azzal, hogy az évek folyamán kiküszöbölt minden ellentétet 
magából, és egy szőkébb körű, de homogén élcsapat közreműködé- 
sére szorítkozott. Azok, akik a párttal szemben állottak, kiszorultak 
a politika teréről – hiszen politikát a párt keretein kívül az egység- 
bontás vádja nélkül nem lehetett csinálni – és irodalmi, gazdasági 
vagy társadalmi téren jutottak szerephez. „Az ellentét – írja Mikó – 
tehát nagyobbrészt nem az irodalom és a politika között állott fenn, 
hanem a kovászai rendesen írók voltak, akik nem tudtak a politikai 
életben érvényesülni s gyakran politikusok, akik az irodalomban 
alul maradtak.” (Mikó 1941. 165.) 

Makkai a húszas-harmincas évek fordulóján még a kisebbségek 
világhivatásának gondolatára épített, a világi impérium hiányában 
rejlő lehetőségekre, mint szabad lehetőségre. Ennek külső érvénye- 
sülési feltételét elsősorban a politikai hatalmak kisebbségekkel 
szembeni toleranciájában látta, abban, hogy a kisebbségek létét 
megtűrik, és nem akadályozzák meg őket a nemzeti létük lelki-szel- 
lemi téren való kibontakoztatásában. 

A harmincas évek elejétől azonban a nemzetközi (európai) poli- 
tikai viszonyok terén olyan változások indultak be, amelyek köz- 
vetlen kihatással voltak a magyar nemzetpolitikára is, bel- és külpo- 
litikai téren egyaránt. Hitler hatalomra jutásával,76 a fasizmus előre- 

                     
egzisztenciafilozófiai válságelgondolásoktól, amelyek Husserlnél, Heideg- 
gernél, az egzisztencializmusban jelentkeznek. 

76 „Hitler uralomra jutása – írja Ceske Péter –, a nacionalizmus fellángolása 
azonban véget vetett minden jóhiszeműségnek. A polgári liberalizmus 
eszméjében – vonja le a következtetést Makkai – a kisebbségek többé 
nem bízhatnak. Rá kell ébredniük arra, hogy a nacionalizmus és a sovi- 
nizmus, a mind nyíltabbá váló fasiszta agresszió egyenesen a létükben 
fenyegeti őket.” (Cseke 1989. 11.) 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 
A megértés előzetességstruktúrái 

 193 

törésével a politikai életben egyre inkább felerősödött a nagyhatal- 
mi, nacionalista, revizionista politika is.77 

Ilyen viszonyok közepette megnövekedett a kisebbségek politi- 
kai kiszolgáltatottsága a nacionalista politika és a nagyhatalmi poli- 
tikai törekvések önkényének, felfokozódott a kisebbségi lét külső 
fenyegetettsége, elhomályosultak azok a nemzeti-nemzetközi politi- 
kai lehetőségfeltételek, amelyek a lelki impérium kibontakoztatásá- 
hoz keretet nyújthattak volna. Az, ami korábban viszonylag szabad 
lehetőségnek mutatkozott (a kisebbségek lelki impériumának ki- 
bontakoztatása a viszonylagos nemzeti tolerancia körülményei kö- 
zött), most ténylegesen morális kényszerré válik, olyan vállalássá az 
egyre inkább beszűkülő kisebbségi létlehetőségek közepette, ami 
heroikus erőfeszítést igényel. Kérdésessé válik az, hogy a kisebbségi 
léthelyzet még kínálhat-e lehetőséget, járható utat a magyar nemze- 
ti megújuláshoz, az erkölcsi-szellemi alapokon álló lelki impérium 
megteremtéséhez.78 

                     
77 1932-ben Gömbös Gyula miniszterelnök „Nemzeti Munkaterve” a ma- 

gyar nemzet megerősítését célozza és békés revíziót helyez kilátásba; 
1933-tól Hitler hatalomra jutásával a nácik a versailles-i békerendszer re- 
víziójára törekednek; ezt 1934-től a revíziós kilátások romlása követi; 
1934 októberében bekövetkezik a marseille-i merénylet, II. Sándor jugo- 
szláv király és Barthou francia külügyminiszter meggyilkolása; 1935 ja- 
nuárjában francia elképzelések alakulnak ki a Dunai Paktumról, ame- 
lyek májusra megváltoznak; közben Magyarország elutasítja a belépést. 
Belpolitikai téren Magyarországon Gömbös 1935 elején hadjáratot indít 
reformprogramja érdekében, s az 1935. áprilisi választásokon be is kö- 
vetkezik a kormánypárt elsöprő győzelme; de később a konzervatív és a 
baloldali erők egyaránt felsorakoznak a körvonalazódó diktatúra ellen; 
Gömbösnek rá kell ébrednie, hogy elképzelései nem valósíthatók meg. 

78 Cseke Péter úgy látja, hogy a Jancsó Bélával folytatott levelezésből kide- 
rül, hogy „a Magunk revíziója megjelenését követő években alapvetően 
megváltozik Makkai szemlélete. Nem minden ok nélkül kaptak tehát 
szárnyra – már 1934-től kezdve! – azok a híresztelések, miszerint köze- 
lebbről el fogja hagyni működésének színterét. Az erdélyi magyarság 
önrevízióját meghirdető ideológus úgy látja, hogy a kisebbségek sorsa 
egész Európában megpecsételődött. Az erkölcsi megújulás önmagában 
semmiképpen sem lehet megtartó ereje a kisebbségnek. Annál szíven 
ütőbb számára ez a felismerés, mivel az erkölcsi megigazodás hirdetője- 
ként lépten-nyomon azt kell tapasztalnia, hogy a kisebbségi helyzet még 
inkább felszínre hozza a benne élők morális gyengeségeit; különösen fáj- 
dalmas látvány számára az önfeladás, a renegáttá válás mindennapi 
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E változásokkal Makkai személyes életvonatkozásai is egybees- 
nek. A cselekvő felelős részvétel az erdélyi magyar kisebbség életé- 
ben számára szubjektíve (kifáradás) és objektíve (politikai körülmé- 
nyek) lehetetlenné vagy legalábbis hatékonyság nélkülivé válik. Az 
illúzióépítésből táplálkozó szimbólum-létet pedig Makkai éppen a 
Magunk reviziójában meghirdetett program melletti következetes 
kitartás jegyében, az önmagára is alkalmazott önvizsgálat szellemé- 
ben utasítja el. Ily módon a magyar nemzeti megújulás szolgálatára 
számára nem marad más hatékony lehetőség, mint a repatriálás. 
Egyedül ez az, ami a saját személyes sorsában, életútjában a lelki ma- 
gyarság nemzeti egysége érdekében való cselekvés új lehetőségeivel 
kecsegtet. 

Mindezekhez a problémakörnek még egy másik aspektusa is hoz- 
záadódik: a magyarországi magyarság, pontosabban vezető értelmi- 
ség kisebbségképének (át)alakulása. A magyar társadalmi és nemzeti 
megújulásban bizakodó értelmiség képviselői a harmincas évek ele- 
jére már jórészt túllépnek a kisebbségekkel kapcsolatos romantikus 
„mártír-szemléleten”, amely – Mikó Imre szavaival – csupa „vérta- 
nút” és „gáncs nélküli lovagot” látott a „csendőrrel és miniszterrel 
perlekedő” romániai magyarokban. Ugyanakkor felfigyelnek az er- 
délyi magyarság belső társadalmi-politikai megosztottságára, ami 
egységes politikai vagy kulturális fellépésének akadályozójává vál- 
hat.79 Egyrészt egyre több reményt fűznek ahhoz, hogy a magyar 
reformértelmiség által táplált eszme – a dunai népek összefogásáról 
alkotott elgondolások – megvalósításának éppen a kisebbségek 
lesznek a hajtóerői, másrészt a kisebbségi állapotokra jobban odafi- 
gyelve nagyfokú kiábrándultság lesz úrrá rajtuk, mivel felismerik, 

                     
gyakorlata; a nemzetárulás eseteit látta ezekben a – kisebbségi helytál- 
láserkölcsöt megszegő – lépésekben.” (Cseke 1989. 9.) 

79 A magyarországi értelmiség szemében az erdélyi magyarságnak egy 
másik arca is kezdett kialakulni – írja Mikó Imre. „Egyesek azt mondták, 
hogy a Magyar Párt letűnt idők feudalizmusát képviseli Romániában s a 
kommunisták és a szabadkőművesek táborába kergeti a magyarság leg- 
javát (Boldizsár Iván); mások a »morbus minoritatis«-t, a sérelmek okta- 
lan és állandó hangoztatását rótták fel és kiábrándulva távoztak [Erdély- 
ből, ahol utazásuk során a kisebbségi helyzet sajátosságaival próbáltak 
megismerkedni, mint pl. Németh László], mivel az erdélyi magyarság 
kisebbségi sorsban nem tudott a humánum magaslatán a dunai népek 
egyesülésének előharcosává válni (Németh László).” (Mikó 1941. 163.) 
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hogy a kisebbségi magyarság a maga korlátozott létlehetőségei kö- 
zepette nem képes sem olyan fokú belső lelki-szellemi megújulásra, 
sem olyan mértékű hatékony politikai szerepvállalásra – a híd-sze- 
rep teljesítésére –, amellyel a dunai népek egyesülésének ügyét 
tényleges hatékonysággal szolgálhatná.80 A hozzá fűzött illúziókkal 
egyetemben ez az értelmiségi réteg az illúzióknak egy másik rend- 
jét is elveszítette a harmincas évek közepén: a magyar állami politi- 
kához fűzött illúzióit. Addig egy olyan reformpolitika81 kibontako- 
zásában reménykedtek, amely egyrészt a belső magyar nemzeti 

                     
80 Németh László Magyarok Romániában (1935) című esszéjében ekképpen 

összegezi utazási tapasztalatait: „A világ levette rólunk a kezét, a ki- 
sebbségi magyarsággal ezután azt csinálhatták urai, ami jólesett. Eddig 
csak mellőzték, elnyomták, most kezdődött a sanyargatás. Nem frázis 
ez: az erdélyi, vajdasági magyarság kínpadra került. S a kínpadnak egy 
orvossága van: a hit. A határon túliak sosem jutottak volna ekkora sa- 
nyarúságra, ha a határon inneniek nem viselkedtek volna olyan oktala- 
nul. Ezt az oktalanságot csak egyféleképpen tehettük volna jóvá; ha az ő 
legnagyobb megpróbáltatásaik idején ideát megkezdődik végre a »re- 
form«. Ha lenne mire pillantani ide, könnyebb lett volna tűrni ott. Né- 
hány hétig az volt az ember benyomása, hogy mégiscsak mozdul vala- 
mi. Azóta a Lesz-e reform? végleges, gyalázatos és megszégyenítő vá- 
laszt kapott. Harmincöt tavasza fölmérte a magyarságban levő megújho- 
dó erőt, s ez a fölmérés a kívülről figyelő, nemzetiségi magyarokra kiáb- 
rándítóbb lehetett, mint ránk. A magyarság nemcsak hogy példaképpé 
nem tudott lenni, ami közép-európai múltja után számára az egyetlen 
modus vivendi, hanem mélyebbre süllyedt, mint történelme során bár- 
mikor. 
S Erdély? Az erdélyi magyarság? Az anyaországtól egyelőre semmi sem 
várható, magas nyomás alatt nem válhat-e gyémánt a szénből, s az ül- 
döztetés nem nevel-e hittérítőket a magyarságnak, amely ha igazán az, 
sohasem csak magyarság, hanem egyfajta Duna-táji nemzetköziség. Ro- 
mániai utam legfájóbb eredménye, hogy erre a reménykedő kérdésre is 
nemet kell mondanom.” (Németh 1989b. 402‒403.) 

81 A harmincas évek közepén Németh László veti fel igen erőteljes kritikai 
hangnemben a reform kérdését: Lesz-e reform? (1934). „Mit kellett volna 
a magyarságnak tennie Trianon után? Megerősödnie itt benn, s tartania 
magát odakünn. Itt: megoldani, ami megoldandó, ott: fenntartani, ami 
fenntartható. [...] A mi számunkra [...] két kérdés adatott: milyenek le- 
gyünk itt, s leszünk-e még ott? [...] Mi épp ezzel a két kérdéssel nem tö- 
rődtünk. A szükséges belső reformok elmaradtak; az elszakított magyar- 
ság erkölcsi, anyagi, külpolitikai támogatást tőlünk nem kapott.” (Né- 
meth 1989a. 173.) 
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megújuláshoz teremthetett volna kereteket, másrészt külpolitikai té- 
ren pozitív változást hozhatott volna a magyar állam és nemzet ki- 
sebbségekhez való viszonyában, hatékony lépéseket tehetett volna a 
szomszédos népek összefogása, a határok spiritualizációja82 érdeké- 
ben, amely a kisebbségi problémának is egyedüli békés és méltá- 
nyos nemzetközi rendezését jelenthette volna az elképzelésük sze- 
rint.83 Ez nemcsak hogy nem következett be, hanem a Gömbös-féle 
reformtörekvések ellentmondásossága folytán és az ezek bukását 
követő időszakban nyilvánvalóvá vált, hogy nem is következhet be. 

E téren tehát Makkai sem láthatott más kiutat, mint a kisebbségi 
kategória tarthatatlanságának kimondásával Európa lelkiismereté- 
hez fordulni. 

 
 

6.9. A kisebbségtől a nemzetig 
 
Az eddigiek alapján úgy tűnik, hogy Makkai kortársai számára 

a Magunk revíziójának állandósult egy félreértett-félreértelmező ol- 
vasata, ami szerepet játszott abban, hogy a a Nem lehet kapcsán 
Makkait inkoherenciával, az ideológiai program és a gyakorlati cse- 
lekvés közötti megfelelés hiányával vádolják. A Magunk revízióját 
úgy olvasták, mint a kisebbségi lét lehetőségeit feltáró, ezek felvál- 
lalására és kiaknázására buzdító pozitív ideológiai programot, 
amely a kisebbségi körülmények közötti megmaradáshoz nyújt re- 
ceptet. 

Ezzel szemben, ha a Magunk revjzióját Makkai későbbi írásaival, 
műveivel összefüggésben olvassuk, kiderül, hogy itt egy olyan ko- 

                     
82 „Ellenfeleink a határok spiritualizálását kínálják – írja Németh László. – 

Nem bárgyúság ez tőlük: ők tartják fogva a magyarság egyharmadát, s 
az ő oldalukon van a magasabb rendű érv, a humanitás? Vegyük komo- 
lyan ezt a spiritualizációt. [...] A spiritualizálás jobb jelszó, mint a reví- 
zió.” (Németh 1989a. 174.) 

83 Németh László: „Az elveszett területeket »vissza«-szerezni nem lehet, de 
szívós munkával »meg« lehet szerezni valami mást a kis népek övében: 
a magyarság primátusát. Ennek azonban első és egyetlen feltétele: a ma- 
gyar reform. Magyarországnak egy külpolitikája van ma: a belpolitika. 
Kifelé hallgatni, befelé tenni: ezzel erősödik meg kifelé is.” (Németh 
1989a. 174.) 
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herens nemzetkoncepció körvonalait vázolta fel, amely mellett a ké- 
sőbbiek folyamán is mindvégig kitartott. A történelmi körülmények, 
a belső és a külső tényezők változása folytán viszont arra kénysze- 
rült, hogy újragondolja e nemzetkoncepcióban megjelenített esz- 
mény megvalósítási módozatait. A nem lehet-probléma értelmezése 
szempontjából nem érdektelen végigkövetni e szellemi folyamat 
fontosabb mozzanatait. 

A Magunk revíziójában megjelenített nemzetkoncepció alaptéte- 
lei a következőképpen összegezhetők: 

a) Az emberhez méltó teljes emberi élet kibontakoztatása csakis 
a nemzeti közösség nyújtotta feltételek között lehetséges; 

b) Az igazi nemzeti közösség nem redukálódik a nemzetállam 
intézményi, jogi és politikai keretei közötti nemzeti közösségre, 
amelyet ezek a keretek korlátoznak és a pillanatnyi politikai érde- 
keknek és célkitűzéseknek rendelnek alá, s amely a nacionalizmus 
túlkapásai révén ellentmondásba kerül önnön humánus célkitűzé- 
seivel; 

c) Az igazi nemzeti közösséget a „lelki nemzet” alkotja, amely 
az erkölcsi-lelki értékek révén teljesíthető ki, s amely az emberi léte- 
zést nem bezárja a nacionalizmus által megszabott öncélú létkere- 
tekbe, hanem megnyitja a nemzetköziség, az egyetemes humánum 
irányában; 

d) A kisebbségi sorsban élő magyarság magyarságként való 
megmaradása csakis oly módon lehetséges, hogy kifejleszti a nem- 
zeti létezés folyamatait, illetve bekapcsolódik az egységes és egyete- 
mes magyar nemzeti folyamatokba. Ehhez le kell küzdenie bizonyos 
korlátokat, de megvannak az ezeket ellensúlyozó lehetőségei is; 

e) Úgy tűnik, a kisebbségi sors több lehetőséget kínál a nemzeti 
kiteljesedésre a szónak a lelki nemzeti értelmében, mert nem gátol- 
ják ezeket a folyamatokat az intézményi és politikai keretek, a naci- 
onalizmus túlkapásai. A kisebbségi közösség a nemzeti kiteljesedést 
ténylegesen eljuttathatja az egyetemes humánum eszményének a 
megvalósulásához; 

f) Ebben a kisebbséget akadályozhatja a múltbeli nemzeti léte- 
zéshez való illuzórikus, nosztalgiázó kötődés, illetve a nemzeti kö- 
zösségről való individuális lemondás, az egyéni útkeresésekben 
megnyilvánuló atomizálódás; 
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g) A revízió mindkét szélsőséggel szembeforduló kritikai atti- 
tűd, amely a magyarságtudat újraalkotását célozza. Ily módon a re- 
vízió nem maradhat meg csupán a kritikánál, hanem konstruktív 
nemzetformáló, közösségformáló folyamattá kell válnia; 

h) A magyarként való emberi megmaradás tényleges és haté- 
kony lehetősége a szellemi-lelki-erkölcsi síkon újjáépített nemzeti 
közösség. Erre nem alkalmas sem az egyént a maga felettes céljai- 
nak alárendelő szubsztancialista közösség, sem pedig a közösségről 
lemondó teljes individualizáció. Makkai sem a szélsőségesen szubsz- 
tancialista, sem a szélsőségesen individualista álláspontot nem fo- 
gadja el. A lelki nemzetként elgondolt nemzeti közösség belülről, 
lelki-szellemi úton építhető fel. Nem kész szubsztancia, sokkal in- 
kább olyan létfolyamat, léttörténés, amelynek az egyének részesei 
és cselekvő résztvevői, s amelyben egyén és közösség kölcsönösen 
építi egymást. Az egység összetartó közege az a lelki-szellemi háló, 
amelyhez minden egyén a maga egyéni módján kapcsolódik, de 
ami a többi egyénnel is összekapcsolja az értékek és cselekvések lel- 
ki-szellemi közösségében, kommuniójában. Az ily módon elgondolt 
közösség az ebben való részvételre alkalmas egyének együttműkö- 
déseként építhető fel. Az egyének alkalmassága a nevelés révén 
hozható felszínre, illetve alakítható ki, együttműködésük a cselekvő 
részvételben bontakozhat ki. A közösség összetartó ereje pedig be- 
lülről a hit, kívülről a szervezés. 

i) E folyamatok megvalósulásának van egy lényeges külső felté- 
tele is: az, hogy a külső politikai erők, a nemzeti hatalmak nem tör- 
nek a kisebbségek létére, nem törekednek azok felszámolására, ha- 
nem nemzeti politikájuk, illetve a nemzetközi megegyezések révén 
azok szabad önérvényesítését szavatolják, vagy legalábbis a szelle- 
mi-lelki síkon való kibontakozásukat nem gátolják, nem korlátoz- 
zák. A kisebbségek önrendelkezése, öntételezése a politikai és lelki 
impérium arányának, harmóniájának egy egyensúlyeltolódásán ala- 
pul: nem rendelkeznek politikai impériummal, s ezt a hiányt a sza- 
badabban kibontakoztatható lelki impérium többlete ellensúlyozza. 

Makkai 1935-ben a Hősiesség című írásában ugyancsak világo- 
san megfogalmazza azokat a tételeket, amelyek koncepciója módo- 
sulási okait és irányait jelzik. Itt már jól nyomon követhető a ki- 
sebbségi magyarság és a magyar nemzet viszonyának újragondolási 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 
A megértés előzetességstruktúrái 

 199 

folyamata az időközben tapasztalt külső és belső körülmények vál- 
tozása hatására. 

a) Az erdélyi magyarság élete – az eltelt tizenhat esztendő ta- 
pasztalatai alapján elkerülhetetlennek látszó folyamatként – „az in- 
tézményszerűségtől az atomizálódás felé tart”. Ezt jelzik a politikai 
szervezetek, kulturális és oktatási intézmények, a közjogi élet, a 
gazdasági szerveződések fokozatos leépülése. Mindez kétségtelenül 
bizonyítja „az eddigi önfenntartási forma tarthatatlanságát”. (Vö. 
Makkai 1989b. 25.) 

b) Az erdélyi magyarságban hagyományosan mindig is élt az 
önállóság, öncélúság érzése, viszonylagos különállásának tudata – 
vagy inkább csak illúziója – a magyarországi magyarsággal szem- 
ben. Az eddigi kisebbségi helyzetében ez összetartó erőnek bizo- 
nyult, s a transzszilvanizmus alapgondolatát alkotta. A transzszil- 
vanizmus képviselői ennek nevében mindig is keresték a közeledés 
lehetőségeit a más erdélyi népekhez, a románokhoz és a szászok- 
hoz, akikkel az erdélyi magyarság együtt élt. Ma már a transzszil- 
vanizmusnak ez a formája megszűnt számba vehető tényezőnek len- 
ni, mivel a Románia egészén belül magának helyet kereső és érde- 
keit érvényesíteni igyekvő románság, s a hitlerizmus táplálta biro- 
dalmi „missziója” felé orientálódó szászság egyaránt eltávolodott a 
magyarságtól. (Vö. Makkai 1989b. 26.) 

c) Éppen a román és a német nemzeti egység tapasztalata kell 
hogy ráébressze az erdélyi magyarságot is arra, hogy „magyar 
probléma is csak egyetlenegy van”, s az erdélyi magyarság léte nem 
az öncélúságon, hanem a magyar nemzet európai sorsának alakulá- 
sán múlt. (Vö. Makkai 1989b. 26.) 

d) Az egységes magyarság kérdése Makkai számára nem politi- 
kai, hanem „szellemi kérdés”, amely minden adott helyzeten felül 
áll és túlmutat. (Vö. Makkai 1989b. 26.) 

e) Az erdélyi magyar kisebbség létének öncélja abban áll, hogy 
önfenntartása nemcsak létszükséglet, hanem egyúttal feladat is szá- 
mára, de nem zárulhat be teljes létével ebbe az öncélúságba. Ebben 
a vonatkozásban sorsa a saját kezében van, s „csendes belső hősies- 
séggel” kell megtalálnia megmaradásának, önfenntartásának a 
módját. De ez egyúttal kötelessége is: „meg kell őriznie magát a 
magyar szellemi közösség számára”. Életének értelme, tartalma, igazi 
értéke abban van, hogy „egész mivoltával túlmutat önmagán”, és 
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„az egyetlen magyar szellemiséget reprezentálja bárhol a világon”. 
E kötelesség vállalásának alapját, minden titokzatosságával és koc- 
kázatával egyetemben, a hit képezi. (Vö. Makkai 1989b. 26‒27.) 

f) A magyar nemzetnek a saját országában a magyar szellemiség 
olyan megtestesítőjének kell lennie, hogy „a kisebbségi magyarság 
igazi és értékes szellemi mintát láthasson benne a maga számára és 
gazdag lelki forrást, amelyből értelmet, erőt, célt, életkedvet és mél- 
tóságot meríthet a maga élete számára”. Az erdélyi kisebbségi ma- 
gyarság azt várja el a magyarországi magyar nemzettől, hogy az 
európaiság, az emberség, a kultúra, az igazságosság eszményeit 
hordozza és képviselje a világban. (Vö. Makkai 1989b. 27.) 

Ha a két írásban kifejtett nemzetkoncepció alaptételeit összeha- 
sonlítjuk, világosan megmutatkozik a különbség: a lelki-szellemi sí- 
kon megteremtendő magyar nemzeti egység tekintetében a szere- 
pek felcserélődnek. Addig, amíg a Magunk revíziójában ennek 
megvalósíthatóságát a kisebbségek világhivatásához kötötte a ma- 
gyarországi magyar nemzettel szemben, most a lelki-szellemi téren 
való nemzeti kibontakozás fő tényezőjének a magyar államiság ke- 
retei között élő magyar nemzetrészt tekinti. Ennek megfelelően a 
kisebbségi magyarság létproblémája két síkra tagolódik, két dimen- 
zióban mutatkozik kibonatkoztathatónak, amelyek bár egymást köl- 
csönösen feltételező, de egymásra vissza nem vezethető létminősé- 
geket képviselnek: a kisebbségi létezés és a magyar nemzeti létezés 
síkján, az öncélú megmaradás egzisztenciális és ennek az önmagán 
túlmutató értelmét hordozó magyar nemzeti egységbe való tartozás 
transzcendens (mint hitszerűség), és egyszerre transzcendentális 
(mint imperativus) dimenziójában. A kettő között az önmegtartás 
feladata teremt kapcsolatot, amely az egzisztencia felől nézve meg- 
kerülhetetlen kényszer, a transzcendencia felől nézve morális köte- 
lesség, s egyben a szükségszerűségből a szabadságba vezető 
(transzcendáló) kategorikus imperatíivus. 

A kettő együtt a kisebbségi létezés egységében: a megtestesült 
paradoxon. 
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6.10. A kisebbségi kategóriától a nemzeti kategóriáig 
 
Végül, Makkainak a Magyar nevelés, magyar műveltség című 

1937-ben megjelent átfogó nemzetpedagógiai művében nyer betető- 
ződést a nemzetkoncepció súlypontjának az áttolódása a kisebbség- 
ről az államhatárok közötti magyar nemzetre. Melyek az idevágó 
alaptételek? 

a) Itt már Makkai úgy véli, hogy az új nemzetfogalom az, amely 
a magyarság egységét kialakíthatja. Ennek tartalmát olyan élő orga- 
nizmusként definiálja, amely nem a politikai állami keretekhez kö- 
tődik, hanem a lélek, a szellem és a jellem azonosságához, amelyet 
a nyelv, a kultúra és az erkölcsi érték közössége hordoz;84 

b) A realitás szintjén a magyarországi magyarságnak és a ma- 
gyar kisebbségeknek megvannak a maguk sajátos feldataik. „Világ- 
horizontban” tekintve azonban e sajátosságokon túlmenően „egyet- 
len magyar kérdés” létezik – a magyar nemzet egységes „egziszten- 
ciális kérdése” –, s ez a kérdés nem politikai, hanem „a szellemi 
magyarság” kérdése. Ez a kérdés senki másra nem tartozik, csakis a 
magyarok összességére, a magyarok belső ügye. Csak a teljes ma- 
gyarságnak a nemzeti értékteremtésben való részvétele révén tehet 
szert világviszonylatban jelentőségre;85 

c) A magyar kisebbségek annak az államnak az életformájához 
alkalmazkodnak, amelybe beletartoznak. De fennmaradásuk a saját 
életerejükön túlmenően nagymértékben a magyarországi magyar- 
ság „belső értékétől és külső magatartásától” függ. Ennek révén va- 
lósulhat meg az a lehetséges „magyar szellemi egység”, az „örök 
 

                     
84 „Új nemzetfogalom – írja Makkai –, élettel telítve, ez az egyetlen lehető- 

ség, ami az új magyarságot kiformálhatja. A magyar nemzet élő organiz- 
mus, szellemi egység és személyiség, mely nem a területhez, az állami 
életformák összetartó kereteihez és a politikumhoz van kötve egyedül és 
kizárólag, hanem a lélek, a szellem, a jellem azonosságához, melyet kife- 
jez a nyelv közössége s realizál a kultúra és az erkölcsi érték. Ezek a rea- 
litások az európai magyarság elpusztíthatatlan kincsei és ezek által az 
élete, a jövője is elpusztíthatatlan, ha erősen és igazán dolgozik éret- 
te.”(Makkai é. n. 6.) 

85 „Világüggyé úgy lesz a magyar kérdés, hogy egészen a magunk belső 
lelki és szellemi dolgává tesszük és megoldjuk azzal, hogy megvalósít- 
juk a magyar érték egyforma nemes kifejtését mindenütt, ahol magyarok 
élnek.” (Makkai é. n. 8.) 
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magyarság” hordozója, amelyhez az egyes nemzetrészek hozzáad- 
hatják a maguk színeit és értékeit, s amely Európa számára „a béke 
és együttműködés tényezője” lehet a nemzetek között (vö. Makkai 
é. n. 10‒11.); 

d) Csakis a lelkileg-szellemileg összetartozó, egységes magyar 
nemzet lehet igazán európai, csak ez válhat ténylegesen az egyete- 
mes emberi értékek és eszmények hordozójává. A szellemi magyar- 
ság úgy emelkedhet fel az egyetemesség szintjére, hogy a maga ma- 
gyar műveltségeként valósítja meg az egyetemes szellemiséget;86 

e) A magyar nemzet szellemi egysége a magyar nemzetszerve- 
zés és nemzetnevelés révén valósítható meg, amely az egyetemes 
értékeket hordozó magyar műveltség kifejlesztésére irányul. A szer- 
vezés és a nevelés politikai és intézményi kereteinek a biztosítása, 
fenntartása, védelmezése a politikai állam feladata és hivatása;87 

f) Ebben a vonatkozásban a kisebbségi magyar műveltség: „csi- 
ga, ház nélkül”, mert egyfelől hiányzik számára a politikai állami 
védelmező keret, másfelől – paradox módon – éppen az állammal 
szemben védtelen, mert ki van szolgáltatva annak az államhatalom- 
nak, amelynek a keretében a kisebbség él.88 (Vö. Makkai é.n. 157.) 
                     
86 A magyar nemzeti szellem számára csak egyetlen megoldás lehet az 

egyetemes szellemiséghez való kapcsolódásra: „a szó valódi értelmében 
európainak lenni, magyar ésszel és magyar szívvel”. „A mi európai fel- 
adatunk: embernek lenni – magyarul. [...] Az önérték nem Európáé, ha- 
nem az egyetemes emberi szellemé. Nem a magáét adta nekünk, hanem 
a sajátjává tett abszolútumot. Ha ezt mi a sajátunkká tettük, európai, de 
magyar műveltséget teremtettünk, melyben a mi nemzeti szellemünk éli 
és valósítja meg az egyetemes szellemiséget. Éppen az a fontos, hogy ne 
ruha legyen rajtunk ez a műveltség, hanem életünk lényege és értelme, 
így legyünk különb európaiak, mint a politikai Európa.” (Makkai é. n. 
229.; 242.) 

87 Ezen a ponton a politikai államiság is bekerül Makkai nemzetdefiníciójá- 
ba: a nemzeti lét gyakorlati tapasztalatába – „igazságába” – az is beletar- 
tozik, hogy „a nemzet – a politikai állam keretei között élő – lelki közös- 
ség, ebből következőleg kultúrközösség, és ennek legmélyebb értelme 
szerint, a nemzeti szellem egységében: testvéri szeretetközösség”. (Makkai 
é. n. 139.) 

88 Itt Makkai, most már konkretizálva, a „jelen formájára” és „Európa szá- 
mára” vonatkoztatva újrafogalmazza a kisebbségi kategóriával kapcsola- 
tos kritikáját: „Ez teszi ma a kisebbségi „kategóriát” jelen formájában, 
magasabb emberi szempontból Európa számára erkölcsi lehetetlenséggé, 
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Ebben különbözik a nemzetti létezés vonatkozásában a kisebbségi 
kategória a nemzeti kategóriától. 

Mi történik tehát Makkai nemzetkoncepciójával? Törés, fordulat 
következik be a gondolkodásmódjában, vagy voltaképpen egyenes 
úton halad, ugyanazon gondolatok mentén, de azokat a közben át- 
rendeződő egzisztenciális-történelmi szituációval és a megváltozó 
valóságtapasztalatokkal folyamatos összefüggésben gondolva és új- 
ragondolva? Úgy tűnik, ahogyan a harmincas években egyre inkább 
úrrá lesz a feltörekvő nacionalizmus a húszas évek liberalizmusának 
szellemén, ahogyan a társadalmi-politikai folyamatok egyre erőtel- 
jesebben önmaguk ellentétébe csapnak át, Makkai nemzetkoncepci- 
ójában az ellentétes oldalra tolódnak át a hangsúlyok. 

A kisebbségek világhivatását és a magyar kisebbségnek a ma- 
gyar lelki nemzeti egység megteremtéséhez kapcsolódó hivatását 
azért látta inkább megvalósíthatónak a politikai nemzettel szemben, 
mert úgy vélte, hogy a politikai állami keret a maga szűkebb és 
azonnalibb érdekei érvényesítésével fékezheti, akadályozhatja a lel- 
ki-erkölcsi síkon történő nemzeti kibontakozást. Bár a nemzeti 
probléma lényegét továbbra is szelleminek és nem politikainak te- 
kinti, mégis azért tolódik át számára a hangsúly a politikai nemzet 
szerepére ennek kibontakoztatásában, mert az állami keretek között 
élő nemzet a szellemi kifejlődésben az állami funkciókra támasz- 
kodhat, s ezektől védelmet nyerhet. Erre a védelemre pontosan a 
nagyhatalmi nacionalista törekvésekkel szemben van szükség, ame- 
lyek a maguk során ugyancsak korlátozólag, fékezőleg hathatnak a 
magyar szellemi egység megteremtésére és érvényesítésére. Tehát 
azzal egyetemben, ahogyan a kisebbségek vezérszerepéről a ma- 
gyar politikai nemzet vezérszerepére tevődik át a hangsúly a ma- 
gyar szellemi egység megteremtésében, az állam szerepköre is át- 
fordul a szellemi fejlődés korlátozójából annak védelmezőjébe. 

Hasonló váltás a nemzeti partikularitás és az emberi egyetemes- 
ség egymáshoz való viszonyának alakulására vonatkozólag is ész- 
lelhető Makkai felfogásában. A kisebbségek világhivatása a nemzeti 
értékteremtés megnyitását jelentette az egyetemesség irányába és 
felemelkedést annak szintjére, az önérték kiteljesítését azért, hogy 

                                               
melyért el nem hordozhatja a történelmi felelősséget.” (Makkai é. n. 
157.) 
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résztvevővé válhasson ezáltal a magyar szellem az egyetemes érték- 
teremtésben. Ezzel szemben a magyar nemzeti egység szellemi ki- 
teljesítése az egyetemesség irányába az egyetemes emberi szellem- 
nek a magyar szellembe való beemelése révén valósulhat meg, az 
egyetemes emberi szellem önértékének elsajátítása, a belőle való ré- 
szesülés révén. Az előbbi esetben a nemzeti játéktere a kisebbségi és 
egyetemes kölcsönhatásának mezőjében bontakozhatott ki, a máso- 
dik esetben a nemzetinek szellemileg kiteljesedő mezőjébe vonódik 
be mind a kisebbségi, mind pedig az egyetemes. 

Ennek megfelelően a hivatástudat-küldetéstudat is áthangoló- 
dik. Az első elgondolás szerint a kisebbség különb lehet, mint a po- 
litikai nemzet, mivel ő képviseli a lelki-erkölcsi-szellemi kiteljesedés 
lehetőségét, s a maga paradox létmódjában olyan többleterőfeszí- 
téseket valósíthat meg, amelyekre a nemzeti létezés nem képes. A 
második elgondolás szerint – ugyanazon okoknál fogva – a magyar 
szellemi nemzet különb lehet, mint a politikai Európa. És különb le- 
het még egy többlet oknál fogva is: a kisebbségi kategóriának olyan 
feloldására képes, amilyenre a politikai Európa nem képes. 

De milyen áron? A nemzeti kategória révén! 
Így jutunk el a kisebbségi létparadoxontól a nemzeti létparado- 

xonig. De ez már egy másik történet... 
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7. A PROBLÉMA: 
A KISEBBSÉGI LÉTPARADOXON 

 
 

7.1. Miért paradoxon? 
 
A „paradoxon” kifejezés első hallásra közvetlenül érthetőnek tű- 

nik, valójában azonban többféle értelmet hordoz magában. A híres 
matematikus, Solomon Marcus a paradoxonokról írt könyvének 
mindjárt az elején rámutat arra, hogy a paradoxonok közös vonása: 
a józan ész kihívása. A paradoxonok különleges, hihetetlen, ab- 
szurd helyzetet teremtenek logikailag vagy nyelvileg, sokkoló ha- 
tással vannak a befogadókra. Erre utal a paradoxon kifejezés erede- 
ti, görög értelme is: ellenvélemény, az általános vélekedésnek el- 
lentmondó vélemény. (Vö. Marcus 1984. 9.) Az, ami sokkolólag hat 
a paradoxonokban, éppen az igazság természete. Úgy tűnik, hogy a 
paradoxon ellentmond az általánosan elfogadott igazságnak, de 
mégsem kevésbé igaz. Úgy is ki lehetne ezt fejezni, hogy a parado- 
xonokban egyazon igazság két különböző arca mutatkozik meg.1 A 
vizsgálódó analitikus ész ezeket szétválasztja és egymásnak ellent- 
mondó gondolatokban gondolja el és kifejezésekben fogalmazza 
meg. Innen adódik az ész számára a paradoxon megoldhatatlansá- 
ga. Az igazság egyik arcát sem lehet végérvényesen kijátszani a má- 
sik ellen. De nézőpontváltással minden paradoxon meghaladható. 

Makkai Nem lehet című cikkében eredeti szándéka szerint a ki- 
sebbségi kategória belső ellentmondásosságára, paradox természe- 
tére óhajtja felhívni a figyelmet. A kisebbségi kategóriában megmu- 
tatkozó paradoxon azonban a kisebbségi lét paradox természetére 
irányítja a figyelmet. A nem lehet-vita fő hajtóereje, belső motiváci- 
ója éppen ebben rejlik: a kisebbségi tudat a kategóriában felmuta- 
 

                     
1 A paradoxonokat tanulmányozó szakember rámutat: lényegében a pa- 

radoxonokkal foglalkozó összes definíció a következő háromban vonha- 
tó össze: 1) A paradoxon egy ellentmondásosnak tűnő kijelentés, amely 
valójában igaz; 2) A paradoxon egy igaznak tűnő kijelentés, amely való- 
jában ellentmondást tartalmaz; 3) A paradoxon egy olyan érvényes érve- 
lés, amely ellentmondó következtetéshez vezet. (Falletta 1988. 11.) 
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tott paradoxon sokkoló hatására a kategóriába záruló lét – a „ki- 
sebbségi sors” – paradox természetével szembesül. 

A paradoxon kényszerítő erejénél fogva a kisebbségi értelmiségi 
tudat nem térhet ki az elől, hogy számot vessen a kisebbségi létezés 
valós természetével. Ez pedig kijózanítólag hat vissza rá. 

 
 

7.2. A kisebbségi kategória paradox természete 
 
Miben áll a kisebbségi kategória paradox természete? A válasz 

mindenekelőtt magának a kategóriának a valós természetéből kö- 
vetkezik. 

Amikor gondolkodunk, kategóriákban gondolkodunk. Amikor a 
cselekvéseinket a gondolkodásunkhoz igazítjuk, a kategóriáknak 
megfelelően cselekszünk. A kategóriák beleszövődnek a gondolko- 
dásainkba és cselekvéseinkbe, s ezáltal az életünk irányítóivá válnak. 
Olyan egzisztenciális meghatározottságokra bukkanunk bennük, 
amelyek számunkra tagolják és egy bizonyos elrendeződésbe szer- 
vezik az élet- és világtapasztalatunkat, megvonják a dolgok határait, 
körülírják a különböző létszférák kiterjedését, megszabják valami- 
nek a mibe- és hová tartozását. Mi a kategóriákkal együtt és általuk 
élünk a világban. Az egész lét- és értelemtörténési folyamatot kate- 
góriák strukturálják számunkra. De ennek menetében a meghatáro- 
zó léteseményeinkkel és az erőteljes értelem-megragadásainkkal mi 
magunk is a kategóriák kiképzőivé és alakítóivá válunk. A kategó- 
riák bennünk élnek, de általunk formálódnak és érvényesülnek. 

A valamiről való gondolkodásunk nemcsak kategóriákkal operál, 
hanem kategóriákba is zárul. Vannak jó és rossz kategóriák. A jó 
kategóriák segítik a gondolkodást, biztosítják a helyességét és haté- 
konyságát. Az olyan kategóriák, melyek logikailag rosszul képezik 
le a valóságos viszonyokat, a valóságterületek és valóságfolyamatok 
határait nem ott vonják meg, ahol ténylegesen vannak, a lényeget a 
felmutatása helyett inkább elfedik, rossz kategóriák, mert akadályoz- 
zák és tévútra vezetik a gondolkodást. Az ilyen rossz kategóriák 
nemcsak a valóság, az élettapasztalat elgondolását hamisíthatják 
meg, hanem az egzisztenciális érdekekkel, lehetőségekkel ellentétes 
gyakorlati cselekvéseket is eredményezhetnek, tehát kedvezőtlen 
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kihatásaik lehetnek nemcsak az emberek gondolkodására, hanem 
életére is. 

A kategóriákba bezáruló gondolkodást nem mindig ajánlatos ott 
tartani a kategóriákban, mert akkor azok fogva tartják azt, és nem 
tudunk általa más egyébre gondolni, csak amit a kategóriák meg- 
szabnak. A cselekvéssel is hasonlóképpen áll a helyzet. Valamely 
kategória által fogva tartott cselekedetünk csak a kategória megszabta 
irányban képes hatni, s nem engedi, hogy más módon cselekedjünk. 
A gondolkodásunkat és a cselekvésünket ki is kell tudnunk szabadí- 
tani a kategóriákból, ahhoz, hogy a feltárulkozó lehetőségek irányá- 
ban tudjunk gondolkozni és cselekedni, s a rossz kategóriákat ki 
tudjuk küszöbölni. Nem mindegy tehát, hogy az életünk hogyan és 
milyen kategóriákkal van berendezve, illetve milyen kategóriákba 
tartozik bele. 

A kategória kifejezés eredeti értelme szerint vádat, vádemelést, 
megítélést, ítélet alá vonást jelent. A kategória eredeti funkciója sze- 
rint is az emberi értelem eszköze, amely azt a célt szolgálja, hogy a 
segítségével az értelem a tapasztalat sokféleségét, szétszórtságát 
egy egységes ítélet alá vonja, s ily módon a maga számára megra- 
gadhatóvá tegye. A kategóriában tehát – az igazi kategóriában – a 
létnek egy olyan csomópontja ragadható meg, amelyben a létezés 
tapasztalatilag összesűrítődik, egy összefüggő egységbe rendező- 
dik, s ily módon a kategóriában a lét valós természete, a „dolog ma- 
ga” tárul fel az értelem számára.2 

A kisebbségi kategóriában a kategóriának éppen ez az eredeti 
funkcionalitása érvényesül. Olyan értelmi képződmény, amellyel az 
értelem az emberi egyének egy bizonyos csoportját egy egységesítő, 
általánosító ítélet alá vonja: kisebbség. 

A kisebbségi kategória a „kisebbséget” az ember emberi mivolta 
elé helyezi, az emberi lényt mindenekelőtt mint kisebbségit mutatja 
fel, s csak az ekként korlátozott módon emberként. Az emberi léte- 

                     
2 Ezt a gondolatot Arisztotelész – akinél először tettek szert filozófiai je- 

lentőségre a kategóriák – kategóriahasználatára vonatkoztatva így fejti 
ki Király V. István: A kategória kifejezésnek „Arisztotelésznél sincsen 
voltaképpen más filozófiai értelme, mint megadni azokat az alapszem- 
pontokat, amelyeknek a bázisán egy bizonyos dolog a megítélés megvi- 
lágított porondjára állíttatik, hogy ott róla a maga teljes, minden lénye- 
ges szempontból kidolgozott igazsága eldöntessék.” (Király 1999b. 32.) 
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zést tehát már eleve a megfosztottság állapotában tételezi, ebbe he- 
lyezi bele. A kisebbségi kategória, mint kategória, tartalmi önellent- 
mondás, mivel a kisebbséget a „kisebbségi” kategoriális minősítés- 
sel az egyetemes emberi meghatározottságaiból kivonja, attól elzár- 
ja. A kisebbségi, amennyiben „kisebbségi”, nem lehet egyetemes, 
csak partikuláris lehet, azaz a kisebbségit mint sajátosságot levá- 
laszthatatlanul hordozó, ebbe a sajátosságba záruló. A kisebbségi 
kategória tehát a kisebbségi partikularitást, amely amúgy is, a lét- 
helyzetéből adódóan is inkább partikularitás, a saját partikularitásá- 
ba zárja, az egyetemesség nélküli partikularitásába, tartalmilag is 
leválasztva az egyetemességről. Másrészt a kisebbséget a maga par- 
tikularitásában: egyetemesíti. Valamely kisebbség úgy kisebbség a 
saját magába záruló partikularitásában, hogy rajta kívül mindig 
még vannak más kisebbségek, vagyis úgy, hogy része a kisebbsé- 
gek egyetemes világának, univerzumának. A kisebbség a kisebbségi 
kategória révén egyetemes emberi létállapottá minősül át, a kisebb- 
ségi kategória az egyetemesség nélküli partikularitást egyetemes- 
séggé változtatja. 

A kisebbségi kategóriának ez a tartalmi sajátossága egy alapvető 
ontikus különbségre utal az emberi létezés kisebbségi és nemzeti 
dimenziója, a kisebbségi partikularitás és a nemzeti partikularitás 
között. A nemzeti az emberi érvényrejuttatójaként, az emberi kitel- 
jesítőjeként és nem elvonójaként, megfosztójaként definiálja magát. 
Ezért a nemzeti az egyetemességet mindig is az emberi tartozékának 
tekinti, úgy, hogy az emberi csak az egyetemessel való összetarto- 
zásában lehet igazán nemzeti és nem az egyetemes iránti korláto- 
zottságában. Ott viszont, ahol a nemzeti létezés a nemzeti kategória 
vonásait ölti magára, a nemzeti kategória alá vonódik, vagy abba 
bezárul, ez a viszony gyakorlatilag megfordítódik, s a nemzeti is 
kezdi magára ölteni a kisebbségi korlátozottság vonásait, azaz kez- 
di egyfajta kisebbségként szemlélni és kezelni magát. 

A kisebbségi kategória, mint kategória formális önellentmondás. 
Mint kategória: absztrakció, amely a maga kategoriális módján a ki- 
sebbséget mint absztraktság nélküli konkrétot, az absztraktság di- 
menziójától megfosztott, attól elzárt konkrétot emeli magába. A ki- 
sebbség ugyanis önmagában nem absztrakció. Akár egy adott ki- 
sebbség, akár annak valamely egyéne vagy intézménye nem mint 
általában vett „kisebbségi”, hanem a maga konkrét kisebbség mi- 
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voltában jön számításba (például mint „magyar” kisebbség stb.). 
Tehát önmagában véve, a maga valós állapotában bármely kisebb- 
ség egy absztraktság nélküli konkrétum, egy konkrét kisebbség. A 
kisebbségi kategória ezt absztraktsággá változtatja, konkrétum nél- 
küli absztraktsággá: kisebbséggé „mint olyanná” teszi, s ezt az 
absztraktságot állítja a konkrétum helyére. A kisebbségi létben léte- 
ző ennélfogva nem a maga tényleges konkrét mivoltában, hanem 
„a” kisebbségiként, a kisebbség mint absztraktság konkréciójaként 
jelenik meg: a konkrétum nélküli absztraktság mint konkrét abszt- 
raktság. 

A kisebbségi kategória ily módon az emberi létezésnek az abszt- 
rakt kontextusba való beleerőszakolásaként, illetve a valós kontex- 
tusból – a plurális létlehetőségek kontextusából – való kiragadása- 
ként érvényesül a valós életben.3 A kisebbségiként való létezést 
nem egy természetes emberi létmódként, egyik lehetséges emberi 
létállapotként tételezi, hanem mesterségesen előállított állapotként, 
amely csak erőszak alkalmazásával vitelezhető ki.4 Ugyanis az em- 

                     
3 Losoncz Alpár Lévinas gondolataihoz kapcsolódva ezt a kérdést konk- 

rétabb vonatkozásaiban is fejtegeti. A lévinasi elgondolás szerint a Má- 
siknak a kontextusra való leegyszerűsítése erőszak, hiszen csupán a Má- 
sik azonosságának leegyszerűsítő értelmezése árán redukálhatjuk le a 
„megnyilvánuló formára”, vagy partikuláris kifejeződések együttesére. 
Minden abszolutizált kontextusfüggőség tehát – írja Losoncz –, a kontex- 
tusra való maradéktalan ráutaltság erőszakot rejt magában. Ha a Mási- 
kat arra a partikuláris jellegre egyszerűsítem le, hogy milyen nemzeti 
közösség tagja, úgy erőszakot követek el ellene. „Ha egy kisebbségit 
többségi közegben csak »magyarnak«, csupán »muzulmánnak« stb. te- 
kintenek, akkor úgy értelmezik, mint a partikuláris azonossága által 
végérvényesen determinált embert. Bármit tesz is, voltaképpen a hiány- 
talan, ex ante meghatározottság bélyegét sütik rá. A kisebbségi közösség 
tagját ilyen módon úgy észlelik, hogy kizárják mindabból, ami az embe- 
ri élet vonása: a spontán eseményekben való részvételből, a cselekvés 
gyakorlásából, az előreláthatatlanság tapasztalatából, hovatovább a cse- 
lekvés praxisából, amely újraírhatja, újraformálhatja az identitásformá- 
kat. Lényegében hozzárendelt identitást adományoznak neki, amely az 
alávetettség formájának bizonyul. Mássága lényegében eltűnik, az előre- 
látottság foglyává válik.” (Losoncz 2002c. 170.; 171.) 

4 Losoncz Alpár Max Schelernek a másikkal való együttlétről mint „szere- 
tetegységről” alkotott felfogása kapcsán kimutatja, hogy ez akkor való- 
sulhat meg, ha az ember úgy hagyja el önmagát és fordul a másikhoz,  
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bernek lehet egyik létjellemzője az, hogy „kisebbségi”, de nem lehet 
ez emberi szubsztanciája. Emberként lehet kisebbségi az emberi 
lény, s nem kisebbségként ember. A kisebbségi kategória az attribú- 
tumot, a létmeghatározottságot szubsztancialitássá, létalappá vál- 
toztatja, s ily módon az emberi és a kisebbségi valós, tapasztalati vi- 
szonyát a feje tetejére állítja. 

A kisebbségi kategóriában rejlő tartalmi és formális önellent- 
mondásokat a kisebbségi tudat is magára ölti. Amikor önnön ki- 
sebbségi létmódját mindenekfölött állóként, kitüntetettként tételezi 
– kisebbségi hivatástudat, küldetéstudat, többleterőfeszítésre való 
képesség –, a kisebbségi kategória általi létből való kizártságát ön- 
magával szemben is, szubjektíve is gyakorolja. A külső, kategoriális 
restrikciót belső önmeghatározássá változtatja; a megfosztottság lét- 
módját identitásképzővé, a léthiányt önazonosság-konstituálóvá 
alakítja; a hozzárendelt identitást önmagához rendeli; a kontextua- 
lizációban, előrelátottságban rejlő kiszolgáltatottságot szolgálatként 
magának követeli. Egyszóval: a kisebbségi tudat a kisebbségi kate- 
gória hatalma alatt az önmagára alkalmazott erőszak csapdájában 
él. A kisebségi tudat tehát nem a valóságos lét tudata, de önmagát a 
lét valóságos tudatának tudja. Abban a módban, ahogyan a kisebb- 
ségi kategóriából származó léttől való elzártságát saját tudatvilágá- 
nak létbe zártságává fordítja át, a kisebbségi tudat létkonstituálóvá 
válik. Létet épít önerőből, a maga többleterőfeszítéseiből, s e léthez- 
tartozóként éli meg magát. Az így kiépülő tudat-lét az illúzió, a me- 
tafora, a szimbólum, a fikció birodalma. De a tudati megélésekben a 
valóságosság élményével bír, miközben a valóságos léthiány ta- 
pasztalatában a mindent átitató irrealitás ködével vonódik be. 

 

                                               
hogy azt – Heidegger szavaival élve – lenni hagyja, azaz a másiknak le- 
hetőséget ad a kibontakozásra. (Losoncz 2002a. 97.) A kisebbségi kategó- 
ria ezt a lenni hagyást – ami a másiknak a létlehetőségekkel való felru- 
házottságát, a létben való benne állását, s önmagának léttel bíróként való 
kibontakoztatását jelenti – szünteti meg maradéktalanul. A kisebbségi 
kategória a kisebbségi létben levőket nem hagyja „lenni”. 
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7.3. A kisebbség mint paradox kategória 
 
Makkainak a kisebbségi kategóriával kapcsolatos elgondolásá- 

ban az előbbiekben kifejtett gondolati elemek sorra mind fellelhe- 
tők. Makkai is abban látja a kisebbségi kategória paradox jellegét, 
hogy az emberi létezésnek egy csomópontját ragadja meg, a kisebb- 
ségbe zártságát. Az emberi létezés ezen a pontján is, mint minden 
lényeges pontján a maga valós természete szerint mutatkozhat meg 
az értelem számára: a lét, a létezés egy meghatározott minősége- 
ként, mégpedig ama legmagasabb rendű minőségeként, amely a lét 
teljességének és hitelességének a hordozója. Az emberi létezés a ki- 
sebbségek esetében is a maga valós természete szerint emberi minő- 
ségű, azaz a teljesség és hitelesség horizontjában előrehaladó létezés 
lehet. Ezzel szemben a kisebbségi kategória a kisebbségi minősítés- 
sel5 az emberi létezésnek ezt a csomópontját mennyiségi megítélés 
alá vonja, mégpedig annak negatív értelmében, kevesebbségként ál- 
lítva szembe a létteljesség igényével.6 Makkai azt is kiemeli, hogy 
ez a kevesebbség nemcsak a számszerűség értelmében, hanem az 
értékvonatkozás tekintetében is értendő. A kisebbség nemcsak 
mennyiségileg kevesebbet, hanem – szellemi értelemben – kisebbér- 
tékűséget is jelent.7 Ezzel az ítélettel az érintett embercsoportot a ki- 
 

                     
5 A Nemzet és kisebbségben Makkai rámutat, hogy a kisebbség „nem 

puszta szó, amelyet tetszés szerint helyettesíthetnénk valami jobban 
hangzó elnevezéssel, s amint láttuk, korántsem újkeletű megnevezése a 
nemzetiség régi fogalmának, hanem tudatos kategórialétesítés egy merő- 
ben embertelen és jogosulatlan világuralmi osztozkodás biztosítására.” 
(Makkai 1939. 15.) 

6 „Ha meggondoljuk, hogy a kisebbség mennyiségi jelentésű fogalom – 
írja Makkai –, mely a többséggel áll szemben, azonnal be kell látnunk, 
hogy a nemzetire tőle idegen és hozzá méltatlan mértéket alkalmaztak, 
mert azt, ami sajátos fajképi és szellemi minőség, tehát összemérhetetlen 
individualitás, egyszerűen masszának, numerusnak nyilvánították. És- 
pedig nemcsak »elhanyagolható mennyiségnek«, hanem elpusztítandó- 
nak is.” (Makkai 1939. 15–16.) 

7 Ennek részletes kifejtését Makkai szintén a Nemzet és kisebbségben adja 
meg. „A többség a kisebbséget nemcsak a maga öncélú egzisztenciájából 
zárja ki, hanem tudatosan elvágja a saját nemzeti egzisztenciája tápláló 
forrásaitól is, tehát elszigeteli azzal a nemzettörzzsel való minden eg- 
zisztenciális érintkezéstől, amelytől elszakította. Ez szükségképpeni kö- 
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sebbségi kategória éppen emberi minőségéből, az emberi élet teljes- 
ségéből rekeszti ki.8 A maga mennyiségi szempontját szembehelye- 
zi az emberi minőséggel és erőszakosan, lefokozó értelemben érvé- 
nyesíti vele szemben. Ez kihívás az emberi méltósággal szemben, 
amely az emberi életnek a létteljesség horizontjába való helyezését 
jelenti. 

Az emberi méltóság fogalmát a kanti filozófia állítja az európai 
emberkép középpontjába. Szerves összefüggésben áll az öncélként 
való, öntörvényű, szabad emberi létezéssel, amely képes autonóm 
módon, a maga belső törvényei szerint kibontakoztatni magát.9 En- 
nek a létmódnak van „belső értéke, vagyis méltósága”. (Kant 1991a. 
68.) Emberhez méltó módon élni a modern európai ember önszem- 
lélete, illetve a modemitás európai kultúrájának emberszemlélete 
szerint nem jelent mást, mint a létteljesség horizontjában élni. A 
méltóság voltaképpen törekvés – kanti értelemben az eszes és sza- 
bad emberi lény törekvése az emberileg teljes és hiteles életre. Ez 
egyaránt magában foglalja a jó kiérdemlése irányában ható viselke- 
dést és a jóból való részesülés reményét.10 A kisebbségi kategória 
ettől az emberi dimenziójától fosztja meg egy embercsoport életét, 
tehát emberi létezésüket éppen emberi lényegétől, emberi mivoltá- 
tól, emberi értelmétől fosztja meg: a méltóságra való törekvéstől, a 
létezésnek az emberi teljességre és hitelességre nyíló horizontjától. 
Ezért merül fel Makkaiban a probléma: a kisebbségi kategória nem 
igazi kategória. Az igazi kategóriában az emberi létezés valós ter- 

                     
vetkezménye a kisebbség mennyiségi szemléletének, a kategória létesíté- 
sének. 
A kisebbségfogalom ennek következtében szükségképpen társul és azo- 
nosul a kisebbértékűség fogalmával, mivel az értékesség szellemi értel- 
me a többség mennyiségi és hatalmi túlsúlyára tolódik át.” (Makkai 
1939. 17.) 

8 Makkai rámutat arra, hogy a „kisebbség” fogalma semmi mást nem je- 
lent, mint „az egzisztenciaközösségből erőszakkal kitépett nemzetré- 
szeknek [...] az emberi élet teljességéből való kirekesztése, emberi méltó- 
ságában való lefokozása, megalázása”. (Makkai 1937. 15.) 

9 Az eszes lény méltóságának eszméje azon alapul, hogy „csak annak a 
törvénynek engedelmeskedik, amit egyúttal maga ad önmagának”. 
(Kant 1991a. 68.) 

10 „Hogy a jó teljessé váljék – írja Kant a Tiszta ész kritikájában –, ehhez 
szükséges, hogy aki viselkedésével kiérdemelte a boldogságot, remél- 
hesse is, hogy részesülni fog benne.” (Kant 1995. 610.). 
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mészetének kellene megmutatkoznia az értelem számára. A kisebb- 
ségi kategóriában viszont, éppen ellenkezőleg, az emberi lét valós 
természete elrejtődik, és ehelyett egy olyan attribútuma tárul fel, 
amely nemcsak hogy ellentmond az emberi lét igazi lényegének, 
hanem a rajta alapuló gyakorlati cselekvésekben ténylegesen ellene 
is hat. A kisebbségi kategória alá vont valós emberi létfolyamatok 
nem az emberi létezés kiteljesedése, hanem a lépülése, ellehetetle- 
nülése irányában zajlanak. 

A kisebbségi kategóriába záruló paradoxon Makkai számára 
végső formájában tehát abban a felismerésben tárul fel, hogy a ki- 
sebbségi kategória nem igazi kategória. Olyan kategória, amely tar- 
talmában és funkcionalitásában éppen ellentmond az igazi kategóri- 
ák mint értelmi eszközök valós tartalmának és funkcionalitásának. 
Az értelemnek a léthez való viszonyában éppen ellenkezőleg műkö- 
dik, mint ahogy azt eredeti célszerűsége megkövetelné: ahelyett, 
hogy értelmi rendet vinne a létezés tapasztalatába, a rend lebontása 
irányában hat; ahelyett, hogy a racionalizálás eszközeként működ- 
ne, irracionális létállapotot teremt. Végső fokon a kisebbségi kate- 
gória magának az értelem eredeti kategorizáló szándékának, éppen 
a kategóriák értelmének mond ellent: az értelemmel ellenkező kate- 
gória. 

Ezért veti fel további lépésként Makkai azt a gondolatot, hogy 
egy ilyen kategória nem az értelem természetes kategorizáló hajla- 
mából adódik, hanem mesterségesen előállított kategória. Azok, 
akik előállították, nem az emberi értelem tényleges igényeit tartot- 
ták szem előtt, hanem az emberi értelemmel ellenkező partikuláris 
érdekeknek megfelelően egy olyan létesítményt alkottak, amely 
nem illeszkedik bele természetes módon az emberi világ értelmi 
rendjébe. Nem az emberi létezés racionalizálása, hanem irracionális 
létállapotok megteremtése irányában hat. A kisebbségi kategóriát 
politikai hatalmak hozták létre egy politikai rendteremtési folyamat 
elemeként. Az ily módon mesterségesen létrehozott kategória vi- 
szont éppen a humánum lényegének ellentmondó emberi helyzete- 
ket és viszonyokat teremt, tehát az emberi létezés racionalizálása 
helyett éppen annak az irracionalizálását segíti elő. 

A kisebbségi kategória létbehatároló aktivitásának nem lehet 
morális aktussal ellenállni, azt semlegesíteni. A kisebbségi kategóri- 
ába tartozóként nem lehet egyszerre a kisebbségi kategória alá eső,  
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s ily módon az emberi teljességhorizontjától megfosztott, s ugyan- 
akkor a moralitás egyetemes emberi imperativusát megvalósító éle- 
tet élni, mert az egyik oldal kioltja a másikat. A kisebbségi kategória 
nem embertelen, hanem éppen az emberitől való megfosztottság- 
ban gyökerezik. Más szóval: a kisebbségi kategória a maga módján 
totális, s mint ilyen, totalizáló is. Nem nyelvi, viselkedésbeli, nem- 
zeti vagy vallási stb. korlátozást jelent, hanem egyetemesen emberi 
korlátozást hordoz. Eme korlátozások bármelyikeként való megjele- 
nésében is egyetemesen emberi korlátozásként lép fel. Ezért a ki- 
sebbségi kategória alá vont lét lényegében éppoly totalizáló, mint 
akármelyik másik totalitarizmus. Az emberitől való teljes megfosz- 
tottság végigvihető és végső lehetőségét tartalékolja számunkra. 

A kisebbségi kategória révén az eredeti politikai szándék is a 
visszájára fordul, mivel az általa hordozott politikai szemlélet és 
cselekvés a humánum érvényre juttatása helyett a humánum meg- 
szüntetése irányában működik. A kisebbségi kategória hatalma 
alatt a partikuláris politikai érdek és cselekvés, amelynek az egyete- 
mes humánum horizontjában kellene megtalálnia a maga igazi ér- 
telmét, éppen a humánum ellen elkövetett merényletté alakul át. A 
kisebbségi kategóriában tehát a politikai szféra feloldhatatlan össze- 
ütközésbe kerül az egyetemes humánumban kifejeződő alapvető 
emberi létérdekekkel; az emberi célokat és érdekeket szolgáló cse- 
lekvés emberellenessé válik. Végső fokon ebben nyilvánul meg a ki- 
sebbségi kategória által hordozott paradoxon. 

 
 

7.4. A kisebbségi sors paradox természete 
 
Hogyan minősül át Makkai Nem lehet c. írásának értelmezései- 

ben a kategória-paradoxon kisebbségi létparadoxonná, illetve sors- 
paradoxonná? 

Ezt a folyamatot mindjárt a cikkre vonatkozó első reflexióban, 
Hegedüs Nándor írásában nyomon követhetjük. Itt mutatkozik 
meg először az a „fogalmi félreértés”, amelyre Makkai a Nemzet és 
kisebbségben hivatkozik, miszerint az értelmezők a mesterségesen 
létesített kisebbségi kategóriát azonosították a kisebbségi „sorssal”, 
amelyet a nemzetdarabok tényleg hordoznak. (Vö. Makkai 1939. 1.)  
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Ez a „félreértés” viszont – Makkai számára is előreláthatatlan és 
voltaképpen beláthatatlan módon – termékeny félreértésnek bizo- 
nyul magának a kisebbségi lét paradox természetének feltárása te- 
kintetében, amellyel most már a kisebbségi értelmiségi tudat szem- 
benézésre kényszerül. 

Hegedüs háromféle megfogalmazásban vázolta fel a sorsparado- 
xont, amelyek három értelemszintet képviselnek, három lépést a ki- 
sebbségi sors paradox természetének megértése irányába. 

a) Az első: Kisebbségi sorsban nem lehet lenni és élni, de mégis 
muszáj (kell). (Vö. Hegedüs 1989. 112.) Vagyis, a kisebbségi sorsban 
élő ember a lehetőség és a szükségszerűség (kötelesség) ellentmon- 
dásával szembesül. Számára az élet a maga természetes, objektív 
síkján, mint emberi élet, lehetetlenség, de mégis ez az ő élete, amely 
nem egyéni választás révén, hanem külső adottságként tartozik 
hozzá. Ez a külső kényszerűség számára mint emberi lény, azaz 
morális lény számára belső kényszerűséggé, kötelességgé, létpa- 
ranccsá minősül át: a lehetetlen életet kötelesség élni! Az ellentmon- 
dás egyrészt az élet külső ténye és belső emberi lehetetlensége, 
másrészt a lehetőség lehetetlensége és az adottság kötelességszerű- 
sége, kényszerűsége között húzódik meg. A sors ebben az esetben 
az emberi élet külső kerete, amely viszont az emberi életen belül ki- 
termeli ezt az ellentmondást. 

b) A második: A kisebbségi sors lehetetlen; hogyha mégis lehet- 
séges, akkor hogyan lehetséges? (Vö. Hegedüs 1989. 112.) Vagyis, a 
kisebbségi sors elvileg lehetetlen, mivel nem emberi sors, de a ki- 
sebbségi sors mégis valóságosan fennáll, mivel ténylegesen léteznek 
kisebbségi sorsban élő emberek. A kisebbségi sors mint elvi lehetet- 
lenség szembeállítható a valósággal és kiiktatható belőle, de mint az 
emberi létezés valós kerete beletartozik a valóságba, nemcsak mint 
adottság, hanem úgy is, mint valós lehetőség, amely kényszerítő 
erővel hat: lehetséges, hogy bizonyos emberek kisebbségi sorsban 
éljenek. A kisebbségi sorsban tehát elv és tapasztalat, értelmi elvá- 
rás és valós emberi tényállás kerül megint csak feloldhatatlannak 
tűnő ellentmondásba. 

c) Végül: a kisebbségi közösség (és ezen belül a kisebbségi 
egyén) folytonosan „vagy-vagy” típusú választás előtt áll: vagy ne 
legyen kisebbség, vagy ha mégis kisebbség, akkor nem emberi kö- 
zösség, s egyénei nem a tényleges emberi létezés megvalósítói. (Vö.  
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Hegedüs 1989. 115.) A kisebbségi sors tehát folytonos választási szi- 
tuáció, választási kényszer, amelyben mégsem lehet ténylegesen vá- 
lasztani. Ugyanis nem reális, hanem egymást kizáró lehetőségek kö- 
zött kellene választani: ha emberi módon akar létezni, akkor le kell 
mondania kisebbségi sorsáról, azaz a természetes emberi közössé- 
géről; ha pedig kisebbségi közösségéhez ragaszkodik, akkor le kell 
mondania az emberi módon való létezés lehetőségeiről. 

Az ilyen rövidre zárt választási szituációkat morális és egzisz- 
tenciális paradoxonokként élik meg a benne élők: választani kell, de 
nem lehet; legalábbis nem lehet oly módon, hogy az egzisztenciális 
érdek is érvényesüljön, s az ember morális lény is maradjon. A 
benne levők a „nincs megoldás” traumáját élik át az ilyen helyze- 
tekben. Ezekben a „vagy-vagy” szituációkban mutatkozik meg 
ténylegesen a kisebbségi sors paradox természete: a szükségszerű- 
ség, azaz a sorsszerű kényszerűség és a lehetőség közötti feloldha- 
tatlan ellentmondás. A kisebbségi sorsban való megmaradást vá- 
lasztó számára a feje tetejére áll a szükségszerűség és lehetőség ter- 
mészetes létrendje: a kényszerűség és a lehetőség közötti választás- 
ban a lehetőséget kizáró kényszerűség minősül emberi létdimenzió- 
nak, amelynek heroikus vállalása a feltétlen kötelesség parancsa- 
ként merül fel a kisebbségi sorsban élő és sorsot megélő számára; a 
kényszerűséget feloldó lehetőség pedig emberellenes dimenzióként 
tűnik fel, a kötelesség előli menekülés szabadságaként. 

 
 

7.5. A paradoxon mint kisebbségi sors 
 
Mit is jelent voltaképpen a kisebbségi sors fogalma? 
Akik összetévesztik a kisebbségi kategóriával, valami homályos 

létben levést, a létben maradás elkerülhetetlen szükségszerűségét 
értik rajta. Ugyanakkor a kisebbségi sors és kisebbségi kategória 
egymásra csúsztatása mégsem véletlenül történik, mivel erre a ki- 
sebbségi sors paradox természete is alkalmat ad. A kisebbségi létpa- 
radoxon egyszerre a kisebbségi kategóriába záruló és a kisebbségi 
sorsként megélt, kibontakozó lét paradoxona. 

A modem filozófia Hegeltől Heideggerig napirenden tartja a 
sors problémáját. Miközben azonban különböző filozófiai diskurzu- 
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sok keletkeznek a sors kérdésköréről, maga a sors fogalma, filozófi- 
ai elgondolása is többször átértelmeződik, de mindenik megközelí- 
tés révén újabb tartalmi elemekkel gazdagodik. 

A sorosprobléma egyik alapvető filozófiai elgondolásmódja ab- 
ból indul ki, hogy a sors önmagukban különálló, szétszóródó, vélet- 
lenszerű lételemek összekapcsolódása, egységbe szerveződése. A 
hegeli elgondolás szerint a sors maga e totalizáció, amelyben egy 
életfolyamat alkotóelemei egy átfogó és egységes egésszé szervező- 
dő történelem alkotórészeivé válnak. Az ember az ember életben- 
való benne-léte okán, s az élet önviszonyulása miatt bír sorssal, van 
alávetve a sorsnak. (Vö. Losoncz 1998a. 15.) Az életéhez való reflex- 
ív viszonyulásában az ember a történelemben élőnek, s ily módon a 
történelmi folyamatok által meghatározottnak, de egyszersmind 
azok alakítójának is tudja magát. Ebben valósul meg és mutatkozik 
meg az ember történelmi sorsa. Itt már felmerül egy olyan mozzanat, 
amely a modernitás sorskoncepcióiban különböző változatokban 
mindvégig jelen van: az ismétlés sorsképző funkciója. Az időben 
zajló ismétlés az utólagosság és az előretekintés aktusaival társulva 
szervezi ténylegesen sorssá a különben szétszóródó történéseket. 
Ily módon a sorsszerű egység egy bizonyos irányultságot is nyer, 
az ember sorsa egy meghatározott irányt vesz, állítódik be, s a sor- 
sában az ember irányul, ráirányul a létre, a feltárulkozó létlehetősé- 
gekre. A sors ilyenszerű elgondolásában nagy szerepe van a hei- 
deggeri filozófiának. Az ismétlés a „már-létező” jelentésszerkezete 
szerint rendezi el az eseményeket. Valamely újabb történés mindig 
a már-létező rendjébe illeszkedik bele ontikusan vagy értelmileg. 
Heidegger az ismétléshez a múlt és a jövő felé való megnyitás gesz- 
tusát társítja. Az ismétlés ugyanis nemcsak visszatérít az elmúlthoz, 
hanem hozzásegít bennünket önnön történetiségünk megtapasztalá- 
sához, és lehetővé teszi a hagyomány mozgását. Ily módon az ismét- 
lés a létfeltárás transzcendentális horizontjaként tűnik fel, az ismétlés 
révén mutatkozik meg számunkra a hagyományunkat, történelmün- 
ket alkotó eseménysorozatban a lét, a mi létezésünk egysége. Csak 
ebben a sorsszerű nyitottságban tartózkodó ember által/számára 
bomlik ki az autentikusnak nevezett történelem, mely mindig a le- 
hetőségek visszatérését, újraszerveződését jelenti. Ugyanakkor ön- 
nön léte végességére való nyitottságában, az ebben megnyíló véges 
szabadságában találhat és hagyatkozhat ténylegesen magára az em- 
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ber. (Vö. Losoncz 1998a. 14–15.) Tulajdonképpen ebben mutatkozik 
meg a „sors hatalma” az ember számára: abban, hogy elkerülhetet- 
lenül a maga emberi létéhez irányítja, téríti az embert, s azzal egy- 
azon azonosságba „zárja össze”. Az embernek ez az önnön létére 
való irányultsága és a vele való összezárulása az ember sorsa. 

A nyitottság és az ismétlődés gondolata tehát az emberi létezés 
kérdését mint létproblémát kapcsolatba állítja a sors kérdésével. 
Azok viszont, akik a létproblémát sorsproblémaként kezelik, általá- 
ban egy bevett és kulturálisan rögzült, filozófiailag sokféleképpen 
kidolgozott sorsfogalommal operálnak. Eszerint a sors az emberi lé- 
tezéshez képest külső hatalom, külsődleges, ismétlődő és kényszerítő 
hatású tényezők, folyamatok szövevénye, amelynek alárendelődnek 
az emberi élet történései. Ugyanakkor az így felfogott sors, éppen az 
ismétlődések révén, az életfolyamatnak bizonyos fokú egyöntetűsé- 
get és zártságot kölcsönöz. Ebből az elgondolásból kiindulva, a 
kényszerítő körülmények, a léthelyzetek ismétlődése és zártsága 
folytán szokás általában a kisebbségi létezésről is mint kisebbségi 
sorsról beszélni. Ebben a megközelítésben a sors olyan külső kény- 
szerűségként jelenik meg, amelyet a kisebbségi létben élők belső 
erőfeszítéssel ellensúlyozhatnak. Az önerőre való támaszkodás, az 
értékteremtés belső indíttatása, a hivatás- (küldetés)tudat úgy jelen- 
nek meg, mint a külső kényszerítő sorskörülmény ellensúlyozása, 
feloldása. Ebben viszont, a maga közvetlenségében, nem feltárul, 
hanem sokkal inkább elrejtődik a benne élők elől a kisebbségi sors 
paradox természete. 

Hogyan függ össze a lét és a sors Makkai koncepciója szerint? 
Makkai észrevehető módon meghaladja az előbbi sorsértelmezést, 
vagy legalábbis gondolkodása nem ragad le ennél a sorsfogalom- 
nál, hanem igyekszik továbblépni egy olyan sorsfogalomhoz, amely 
a kortárs fenomenológiai és fundamentálontológiai gondolkodás- 
ban is körvonalazódik, s amelyet mai kifejezéssel sorseseménynek 
lehet nevezni.11 Eszerint a sors a létnek olyan történése, amelynek 
                     
11 A sors és sorsesemény ilyenszerű megkülönböztetését a kortárs fenome- 

nológiai gondolkodásban kiválóan elemzi Tengelyi László Élettörténet 
és sorsesemény c. könyvében. A fogalmakat és a megkülönböztetésüket 
tőle kölcsönözzük. „A sorsszerűségnek két gyökeresen eltérő értelmezé- 
se válik itt szét egymástól. Az első sorsot, a második csupán sorsese- 
ményt emleget. Az első abban látja a sors jelét, ha mindazt, ami élettör- 
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során a lét megnyílik az új értelmek befogadása irányába. Az érték- 
teremtő és értelemkonstituáló emberi létezés sorsesemények soro- 
zata, láncolata, mivel ezek azok a lényegi mozzanatok, amelyek so- 
rán az emberi egyén vagy közösség birtokába vesz egy új értéket, 
vagy részesévé válik egy új értelemnek. A sorsesemények mentén 
az élet másik oldala is feltárul, az önmaga felé fordulástól és az ön- 
magába való bezárulásból a másik felé fordulás és a másság irányá- 
ban való megnyílás lehetősége, illetve az életnek oly módon való 
megélési lehetősége is, hogy az az önmagával való azonosságában 
mindig más is legyen, mint előbbi önmaga. Az alkotó teremtő élet 
nem nélkülözheti a sorseseményeket, mert ez a mindig másként le- 
vésében való önazonossága a tulajdonképpeni létmódja. Az élet te- 
hát, miközben megélt sorsként bezárul, átélt sorseseményekként 
folyton kinyílik, s ezeken a kinyílásokon nyúlhat át az önmagán tú- 
liba. A sorseseményekben nyílik meg az alkotó teremtő élet a sza- 
badságra. 

A sors tehát modern értelme szerint az emberi létezést nem a 
szükségszerűségbe zárja be, hanem a szabadságra nyitja meg. Érvé- 
nyes-e ez a kisebbségi kategória hatalma alatt sorssá szerveződő ki- 
sebbségi létre? A kérdést úgy is fel lehet tenni, hogy a kisebbségi 
kategória hatalmában levő kisebbségi létnek van-e esélye arra, hogy 
ténylegesen sorssá szerveződjön? A kisebbségi kategória által létre- 
hívott kisebbségi létezésből, a maga konkrét partikularitásában te- 
kintve azt, lényegében hiányoznak azok a sorsformáló, sorskonsti- 
tuáló tényezők, melyeket az előbbiekben számba vettünk. A kisebb- 
ségi kategória megalkotása révén, külső kényszerűség folytán létre- 
 

                                               
ténetünkben a másság és idegenség jegyét viseli magán, legsajátabb ön- 
azonosságunk kifejeződéseként foghatjuk fel. A második ott vél sorsese- 
ményt felfedezni, ahol a magától meginduló értelemképződés hatására 
önazonosságunk szövedéke felfeslik, és ennek folyományaként olyan le- 
hetőség nyílik meg előttünk, amely az elsajátítás minden igyekezetével a 
megszüntethetetlen másság és idegenség erejét szegezi szembe, s amely 
ennélfogva egyenesen az önmagunkból való kilépés igényét támasztja 
velünk szemben. A sors fogalma arra az elképzelésre épül, hogy az élet- 
történet mint az önazonosság hordozója zárt egész; a »sorsesemény« ki- 
fejezés viszont olyan történéseket jelöl, amelyek hatására az önazonos- 
ság mint az élettörténet foglalata meghasad és felnyílik.” (Tengelyi 1998. 
43). 
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hívott kisebbségi létezés a maga nemében előzmény nélküli szingu- 
láris esemény, amelynek nincs olyan „már-létezése”, amely valami- 
féle ismétlődést egyáltalán lehetővé tenne. A kisebbségi létezés a ki- 
sebbségi kategória révén sokszorozódhat, de nem „már megtörtént” 
létesemények ismétlődnek benne. A kisebbségi élet atomizálódó, 
szétszóródó léteseményeit a kisebbségi kategória tartja össze egy 
olyan absztrakt totalitásként, külsődleges létkeretként, amely nem 
alapul az életesemények belső organikus egymásba szerveződésén. 
Az egyik oldalon a kisebbségi kategória absztrakt totalitása, a má- 
sik olalon a konkrét szinguláris létesemények szétszóródó atomi- 
záltsága – ez a kisebségi „sorsképlet”. Ebben nincs amire emlékez- 
ni, mert amire emlékezni érdemes, az nem hozzá tartozik; nincs 
tényleges múlt és saját történelem, csak egy vissza nem térően el- 
múlt előtörténelem, amely esetleg példákat, mintákat szolgáltathat; 
nincs hagyomány, csak a múltbeli példák és szimbólumok laza 
egymáshoz kötődése, melyeket lehet „ápolni”, de igazából nem le- 
het újraélni, megélni és bennük lévőén élni; nincs jövő, mint a léte- 
zés szerves összefüggéseiből megnyíló lehetőség, csak a kategória 
szilárd, jövőre mutató bizonyossága egyfelől és az egyedi esetleges- 
ségek sorozata másfelől; nincs megnyílás a létre és vele való össze- 
tartozás, csak bezárultság a kényszerűségbe. Más szóval, a múltból, 
a történelemből, a hagyományból való kiszorítottság és emlékezés- 
nélküli állapot van, a bezáruló jövő horizontjában és a létből való 
kirekesztettség jelenének – a hiányzó jelenvalóság – bizonytalansá- 
gában. Vagyis a kisebbségben élőknek nincs a léttel való összetarto- 
zásra, a lehetőségekben feltárulkozó szabadságra megnyíló autenti- 
kus történelmi sorsuk, a világban való itt-létüknek, jelenlétüknek 
nincs hiteles sorsszerűsége. A kisebbségi kategória és kisebbségi lé- 
tezés találkozási mezője a sorsnélküliség kibontakozási tere. A ki- 
sebbségi sors lényege szerint a sorstalanság állapota. 

A kisebbségi sorsukba záruló sorstalanságukat a kisebbségben 
élők tudati és cselekvési szinten ugyancsak paradoxonként élik 
meg: a korlátozott, beszűkülő életlehetőségek és e korlátokon túl- 
mutató erőfeszítések ellentmondásaként, a hősiesség paradoxon- 
ként. A sorsát hősiesen viselő létezésben az áldozat és az áldozat- 
vállalás, a kiszolgáltatottság és a szolgálat, a jelentéktelenség és a 
küldetéstudat egyszerre, egymást feltételező és egymásnak ellent- 
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mondó módon van jelen. Így jelenhet meg – a sorsparadoxonnak 
ebben a szűnni nem akaró játékában – a kisebbségi önszemléletben 
és önértelmezésben a léthiány az önerő forrásaként, az egzisztenciá- 
lis kényszer morális követelményként, a belső önkorlátozás értékte- 
remtő szabadságként, az ellehetetlenülés hiteles emberi létforma- 
ként, a sorstalanság a sors illúziójaként. 

A kisebbségi sors maga a paradoxon. 
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8. AZ ÉRTELMEZÉS 
FŐBB IRÁNYAI 

 
 

8.1. A kisebbségi létparadoxonban rejlő probléma 
 
A kisebbségi lét problémája Makkai felfogásában kettős néző- 

pontba állítódik: a benneálló, résztvevő gondolkodó-értelmező és 
cselekvő értelmiségi, illetve a létet egészében értelmileg szemlélő és 
átfogó, lehetőségfeltételei felől elgondolni igyekvő gondolkodó né- 
zőpontjába. Az elsőben a lét folyamatszerűsége, életszerűsége tárul 
fel, a másodikban alapvetően, eredendően paradox természete. 

Ebből a két megközelítési módból a kisebbségi létre való rákér- 
dezésnek is két iránya adódik. Ezek Makkai és kortársai kérdései, a 
nem lehet-vitát fenntartó, éltető kérdések: 

Lehet-e kisebbségben teljes értékű emberi életet élni? 
Hogyan lehet kisebbségben teljes értékű emberi életet élni? 
A második kérdés voltaképpen az első folyománya. A rájuk 

adott válaszokban megfogalmazódó „lehet” – „nem lehet” fajsúlya 
is eszerint különbözik. A második kérdéssel kapcsolatban többféle 
válasz is lehetséges, amelyek a kisebbségi lét egyik vagy másik mó- 
dozatát igenelik vagy utasítják el, de nem magát a kisebbségi létet. 
Az ilyen álláspontok nem feltétlenek: egy előfeltételen alpulnak, 
miszerint a kisebbségi létet egy lehetséges emberi létmódnak tekin- 
tik. Ezzel szemben az első kérdésre adott „nem lehet” válasz magát 
a kisebbségi létet mint lehetséges emberi létmódot utasítja el: ki- 
sebbségben lehet élni, de nem emberi módon; a kisebbségi lét nem 
emberi lét; a kisebbségi lét: nem lét. 

Ez radikális fordulatot eredményez a probléma elgondolásában. 
A Nem lehetbent Makkai a kisebbségi létet nem empirikus olda- 

láról, nem a mindennapi élet tapasztalatai felől veszi elsődlegesen 
szemügyre, hanem spekulatíve. A kisebbségi kérdés politikai, gaz- 
dasági, szociális és kulturális megoldáskísérletei sikerétől avagy 
megoldatlanságától nagymértékben függhet az, hogy a kisebbségi 
sors a benne élők számára gyakorlatilag mennyire elviselhető vagy 
elviselhetetlen. Elvi szinten viszont arról van szó, hogy a kisebbségi 
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sors mint az emberi létezés ontikus közege lényegénél fogva „leg- 
mélyebb gyökerében elviselhetetlen”, mert a kisebbségi kategória 
„merőben ellenkezik az emberi méltósággal”. A kisebbségi kategó- 
ria olyan létállapotot teremt, amelyben a lét emberi tartalma – a hu- 
mánum – ahelyett, hogy kibontakoznék és kiteljesednék, beszűkül 
és elsorvad. (Vö. Makkai 1989a. 109.) Más szóval: a kisebbségi kate- 
gória hatalma alatt a kisebbségi sors nem hiteles, nem autentikus 
emberi létforma. A kisebbségi kategória az emberi létezést emberi 
tartalmaitól és alapjaitól fosztja meg. Ezen mit sem változtat az a 
konkrét tényállás, hogy a létezés mindennapi empirikus síkján ki- 
sebbségek vannak, kisebbségi sorsban élő emberek léteznek, akik a 
maguk egyéni és közösségi életkereteikben nap mint nap megküz- 
denek azokkal a problémákkal, amelyek ebből a léthelyzetből szár- 
maznak. 

A probléma lényegével való elvi, spekulatív szembesülésnek, ra- 
cionális végiggondolásnak megvan a maga fontossága, egzisztenci- 
ális vonatkozásban éppúgy, mint morális vonatkozásban. E két ve- 
tület az elemző-értelmező megközelítés során is kölcsönösen feltéte- 
lezi egymást, átjátszanak egymásba. Ugyanakkor mindkét elgondo- 
lási lehetőségnek megvan a maga filozófiai előfeltevésrendszere és 
politikai finalitása. 

Az egzisztenciális, morális és filozófiai síkon megvilágítható ki- 
sebbségi létparadoxonban rejlő probléma voltaképpen konkrét gya- 
korlati téren, vagyis az erkölcs és a politika, a gyakorlati tudás és a 
gyakorlati cselekvés terében, kisebbség és nemzet, kisebbség és em- 
beri egyetemesség viszonyában érvényesül. Az a mód, ahogyan a 
magyar kisebbségi kultúrában a létparadoxon-probléma felmerül, 
az a szemléletmód és szellemi beállítódás, amely a problémafelve- 
tés közegét és kontextusát alkotja, a kisebbségi létezésért felelőssé- 
get érző és vállaló kisebbségi értelmiség határozott etikai szemlélet- 
módjára, erkölcsi beállítódására utal.1 Ez nem annyira valamilyen 
                     
1 Gáll Ernő írja: „A két világháború közötti Romániában, a kisebbségi lét 

feltételei között érvényesülő sajátos ösztönző tényezők hatására, a szoro- 
san vett filozófiai hagyományokban szegény Erdély figyelemre méltó 
etikai nézetek honává vált. A »kisebbségi humánumot« kifejező iroda- 
lommal szoros összefüggésben megszületett az ugyanehhez az ember- 
séghez kapcsolódó etika is. Irodalom és etika sajátos érintkezésével és 
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összefüggő morálfilozófai diskurzus kidolgozásában, hanem inkább 
a létproblémák mindennapi megélésével kapcsolatos reflexiókban 
kikristályosodó gyakorlati tudás formájában jelentkezik. Voltaképpen 
mind Makkai Nem lehetjében, mind a vele kapcsolatos értelmezések- 
ben ez a gyakorlati tudás kerül játékba. A konkrét élethelyzetek gya- 
korlati problémái és erkölcsi dilemmái, a kisebbségi és nemzeti politi- 
kai viszonyok és cselekvési eljárások, a nemzetközi szintű hatalmi 
döntések etikai vonatkozásai egyaránt játékteret kínálnak e gyakor- 
lati tudásba tartozó vélekedések és beállítódások, ítéletek és érté- 
kek, óhajok és igények ütköztetésében helyet kapó létparadoxon 
feltárulására és problematizálására. 

Minden jel arra mutat, hogy a kisebbségi létparadoxonnak nincs 
konkrét megoldása. Ez paradoxon mivoltából következik. A parado- 
xonok megoldhatatlanságuk révén jelentenek folytonos kihívást az 
emberi értelem és cselekvés számára. De az értelmező megközelí- 
tésben átjárhatóvá válhatnak az ellentétek közötti határok, fellazul- 
hatnak a szembenálló ellentéteket rögzítő logikai erők, a párbeszéd 
folyamatában oldódhatnak a feszültségek. Az értelmező megközelí- 
tések során nem keresünk a kisebbségi létparadoxonra végérvényes 
megoldásokat. De hermeneutikai nyitásokkal kísérletezhetünk le- 
hetséges feloldások reményében. 

 
 
8.2. A kisebbségi létparadoxon mint egzisztenciális probléma 
 
A nem lehet-probléma egzisztenciális vetületei magának a lét- 

kérdésnek a horizontjában tárulnak fel. A „lehet?” – „nem lehet?” 
kérdések a létet magát kérdezik a lehetőségei felől, a lehetőségeiben. 
A kérdés mind egzisztenciális, mind pedig egzisztenciafilozófiai 
szempontból hangsúlyos. A modern ember a létet a lehetőségeiben 
éli meg, a létlehetőségek megvalósulásaként tapasztalja és gondolja 
el a maga emberi létezését. Az egzisztenciafilozófia a létet spekulatí- 
ve is a lehetőségekben realizálódónak gondolja el, s mivel az emberi 
lény a lehetőségek tényleges hordozója, a létet hiteles, autentikus 
megvalósulásában és megnyilatkozásában emberi létnek, jelenvaló- 
 

                                               
kölcsönhatásával találkozunk a »kisebbségi erkölcs« genezisében.” (Gáll 
1972. 288.) 
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létnek tekinti, mint ahogy az emberi is a léttel való egységében, 
azonosságában nyerhet hiteles, autentikus megvalósulást. 

A „nem lehet”-probléma negatív léttételezésként veti fel és 
mondja ki a lét kérdését. A létre úgy utal, mint a lehetőségekben le- 
hetetlenségként realizálódóra, mint a lehetőség nélküliség hordozó- 
jára, a lehetőségekben ellehetetlenülőre, mint a lehetőségek ellétte- 
lenülésére. A „nem lehet”-lét a lehetőség nélküliség lehetőségében 
valósul meg. 

A lehetőségeiben kibontakozó lét: emberi lét. A „nem lehet”-lét a 
lehetőség nélküliség lehetőségében kibontakozó emberi lét, más 
szóval: az emberi nélküli emberi lét. Más szóval: a puszta absztrak- 
cióra redukált, lehetőségek nélküli üres lét. A „nem lehet”-ben lét és 
lehetőség szembekerül egymással, és egyik érvényesülése kizárja a 
másikat. A lét a lehetőségekben hiányként realizálódik, a lehetőségek 
a lét vonatkozásában lehetetlenségekként valósulnak meg. A lehető- 
ség nem a létet, hanem a lét hiányát létesíti, a lét pedig nem létesül a 
lehetőségekben, hanem kivonja magát belőlük. A „nem lehet”-lét 
már önmagában nem áll meg mint tartalmas lét, csak mindig vala- 
milyen létként, csak mindig valamely kategóriával összezártan. A 
„nem lehet”-ben a kisebbségi létről az van kimondva, hogy csak 
mint kisebbségi – lét, azaz nem az emberrel összetartozóan a maga 
hiteles módján, hanem a kategóriával összezártan tapasztalható 
meg és gondolható el létként. A kategóriával való összezártságában 
és a lehetőségeitől való megfosztottságában már maga sem más, 
mint üres, absztrakt kategória. 

A kisebbségi kategória az ember és a lét alapvető összetartozását 
szakítja szét. Ezzel nemcsak a partikuláris értelemben vett emberi 
identitást rombolja le – azáltal, hogy a kisebbségiség absztrakt iden- 
titása a maga elvont általánosságában fölébe nő a konkrét tartalmas 
identitásoknak és ellehetetleníti azokat –, hanem az emberi identitás 
alapjait rombolja szét azáltal, hogy az emberi helyébe kerül az em- 
ber-lét viszonyában. A kisebbségi kategória uralma alatt alapját 
vesztetté válik az emberi létezés emberi identitása. 

A „nem lehet” gondolatának ellentmondani látszik a létezés ta- 
pasztalata: a kisebbségi sorsban mégis élnek emberek. Az elgondo- 
lás spekulatív szintje és a megélés, az élet konkrét egzisztenciális 
szintje, a kisebbségi kategória és a kisebbségi sors tapasztalatilag 
szemben állnak egymással. A valós kisebbségi létezés nem abszt- 
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rakt lét, hanem konkrét, megélt élet. És mégsem az, és elsősorban 
nem az úgy, hogy csak az legyen, hanem a kisebbségben való élés 
és a kisebbségiség megélésének tapasztalataként az. A kisebbségi 
létként megjelenő lét, bármennyire is lét akarjon lenni, és nem kate- 
gória, mégis inkább csak kisebbségi kategóriaként tud létté lenni. 

A kisebbségi létben tehát a létezés ténye és a létezés emberi kö- 
rülményei – paradox módon – ősszetartozókként kerülnek szembe 
egymással. A kisebbségi lét egyszerre kategória is és élet is, egy- 
szerre egység és ellentmondás, a lehetőségek kizárása és megélése. 
Egyszerre hat benne a lét ellehetetlenítése absztrakt vonatkozásban, 
s a megmaradás, az életben maradás létparancsa konkrét értelem- 
ben. A kategória a lehetőséget lehetetlenséggé változtatja, míg az 
élet a lehetetlenséget lehetőséggé varázsolja vissza. A kategória sorra 
lebontja az emberi létezés minőségi összetevőit – az önrendelkezést, 
az identitást, a szabadságot, a méltóságot –, a puszta létre redukál- 
va azt, az élet heroikus erőfeszítéseket tesz ezek megmentésére és 
újraépítésére. 

A kategóriát kategóriák tartják fenn. Voltaképpen önellentmon- 
dásos és önfelszámoló minden olyan kategória, amely nem tűr meg 
más kategóriákat, s igyekszik minden más kategóriát magába építe- 
ni. Ez a végsőkig menő, s ebben a végsőben önmagát szétrobbantó 
totalitarizmushoz vezet. A kisebbségi létszerveződés mindaddig, 
míg a kisebbségi kategória érvényesíti a hatalmát, a totalitarizmus 
jegyében áll. 

A kisebbségi létben való megmaradás parancsa ebben az egyne- 
műsített környezetben egzisztenciális határhelyzetet teremt, mivel a 
létvesztés közepette való létben maradásra, a létezőnek a vesztésre 
álló léttel való összezárulására, az életnek az ellehetetlenülés hori- 
zontjában való megélésére szólít fel. Ily módon a megmaradás mint 
létparancs önnön ellentétébe csap át. 

A kisebbségi kategória ebben a totalizáló hajlamában a tudatot is 
kisajátítja magának. A kisebbségi tudat, minden látszólagosság elle- 
nére, valójában nem a „lét tudata” – (márpedig minden tudat lénye- 
gileg a léttel való egységében lehet adekvát tudat) –, hanem a kategó- 
ria tudata; míg a kategóriára reflektál – márpedig minden határozott 
indíttatásával ezt teszi –, a lét a reflektálatlanság homályában ma- 
rad. 
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Lehetséges-e valamilyen feloldása az egzisztenciális paradoxon- 
nak? A „nem lehet” – „lehet” tételeknek nincs szintézise. Nincs a 
kettő között átmenetet hordozó fogalom, a paradoxon nem ismer 
átmeneti állapotot. Gyakorlati megoldás is csak az egyik oldal meg- 
szüntetésével, tehát végső fokon feloldásként vagy meghaladásként 
lehetséges. Ilyen lehet a kisebbségi kategória megszüntetése, illetve 
a fenntartása esetén a kisebbségi léthelyzet elhagyása vagy a meg- 
maradás benne és az illuzórikus valóságépítés folytatása. Az vi- 
szont kétségtelen, hogy bármelyik feloldási kísérlethez szükséges 
létmegértéshez a kisebbségi lét adekvát tudatának felépítésén ke- 
resztül vezet az út. A tudati építkezés útja pedig nem lehet sem az 
illúzió, sem a hit önmagában. 

Az illúzió a „nem lehet”-tel szemben szimbolikus, irreális, való- 
ságként megélhető, de valósággá nem alakítható lehetőséget épít 
fel, s ezzel az illúzió – paradox módon – a „nem lehet” elfogadásá- 
hoz, a hallgatólagos belenyugváshoz, a vele való békés együttélés- 
hez vezet. 

A hit a kisebbségi létben a maga feltétlenségében nem más, mint 
az abszurd értelemigénye, a „nem lehet” „mégis lehet”-je, a tiszta 
belső ellenállása a kategóriának. S éppen ezáltal, míg a kategória kí- 
vülről forgatja ki a létből az embert, a hit belülről forgatja őt bele a 
kategóriába. A „nem lehet” a kisebbségi létbe vetett hit negatívja. A 
„nem lehet” radikális kimondása csak a hit kiiktatásával lehet, embe- 
ri nyelven.2 Mert miközben a hit a tapsztalatot a „mégis lehet” felé 
fordítja, nem engedi a „nem lehet”-et megtapasztalni. Csak a hitet 
zárójelező józansággal lehet a „nem lehet”-hez mint „nem lehet”- 
hez tapasztalatilag odafordulni. 

A „nem lehet” tapasztalata az a negativitás, amelyből minden 
beindul. Nem véletlenül. A modemitás számára minden alapvető 
tapasztalat előbb negativitás. Azaz minden továbblépés irányába 
mutató tapasztalat valamiképpen „nem lehet”-tel kezdődik. A 
„nem lehet” tapasztalata mint kezdet, nem is annyira idegen szá- 
munkra, mint amennyire sokkolólag hat a „maradás” tudatára. 

A kisebbségi kategória paradox természete abban mutatkozik 
meg a leginkább, hogy éppen a kategória hívja életre a „nem lehet” 
tapasztalatát. Kategória és tapasztalat e kezdeti találkozása pedig 
 

                     
2 Ezt László Dezső Makkainál nagyon lényegre tapintóan észrevette. 
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igencsak kijózanító hatású lehet a jövőre nézve, ha a tapasztalat mer 
tapasztalat lenni, ha visszariadás helyett vállalni meri a negativitást 
és kész megmerítkezni benne. Ez viszont a tudatnak az illúziótól és 
a hittől való elfordulásában történő odafordulását feltételezi a „nem 
lehet”-hez, vagyis a „nem lehet” tudatává válását. Csak ebben a be- 
állítódásában szembesülve a „nem lehet” állapotában levő egzisz- 
tenciával fordulhat a belőle nyíló lehetőségek felé. Ugyanis a létből 
mint nem létből csak a létre nyílhatnak lehetőségek. A továbbhala- 
dás útja: odafordulni e lehetőségekhez mint reális lehetőségekhez, 
nem maradva meg a hit és az illúzió révén a lehetetlenségben. 

Ebben az odafordulásban tehát feloldódhat a létparadoxonra 
épülő hit paradoxona, ami lényege szerint: hit a létben. Ha magába 
záruló hit marad, akkor a „nem lehet”-ben tartja a lehetőségeitől el- 
zártan a létet. De a léthez vezető hitté válhat, ha a „nem lehet”-ből 
nyíló lehetőségben észreveszi a létet. 

Hasonló módon oldódhat fel az értelem paradoxona is. Ez addig 
marad paradoxon, amíg létbehelyezett létmegértésként a léttel nem 
mint értelemmel, hanem mint értelemhiánnyal szembesül. A „nem 
lehet”-tel értetlenül áll szemben, miközben minden erőfeszítésével a 
„nem lehet” nem lehetjének megértésére törekszik. Holott maga a 
„nem lehet” az elgondoltságában és kimondottságában: értelem és 
megértés; a megértés módján való értelemtételezés, szemben a hit- 
tel, amely megértés nélküli értelemtételezés. A létmegértés para- 
doxona a megértés módján való létezésben oldódhat fel, azáltal, 
hogy a lét kerül be a megértésbe és nem a megértés marad meg a 
létben. 

Amennyiben a lét a lehetőségeiben bontakozik ki, a megértése is 
a lehetőségei felől történik. A „nem lehet” a kisebbségi létnek a le- 
hetőség mint lehetetlenség felőli megértése, a létezés önmegértése, 
úgy, hogy a hiányzó lehetőség felől érti meg magát. Ily módon a 
„nem lehet” kimondása a maga sokkoló negatívumában a megértés 
pozitívuma, szemben a lehetetlenség tapasztalatának negatívumá- 
val. Azáltal, hogy a lehetetlenséget negatívumként – lehetetlenség- 
ként – érti meg, pozitív tettet hajt végre, pozitív történésként való- 
sul meg. Ez az értelemtörténés pedig egyszersmind már léttörténés 
is. Ott, ahol a „nem lehet”-et nem lehetként értik meg, már más- 
képp történik a lét, mint ahol ezt egyáltalán nem értik meg, vagy 
mindenáron mégis lehetként akarják megérteni. A józan számvetés 
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olyan kezdet, amelyhez el lehet/kell jutni. Kezdet, amely értelme- 
zőleg előtte jár a „lehet”‒„nem lehet” különbségének, s az elkülön- 
böződés játékaként hordozza magában ezt a különbséget. Ez a játék 
minden belőle kinövő szükségszerűséggel vagy kényszerűséggel 
szemben a szabadság játéka. 

A lét a kezdetben maga a szabadság. 
 
 

8.3. A kisebbségi létparadoxon mint morális probléma 
 
A „nem lehet” egzisztenciális paradoxonával, vagyis a kisebbsé- 

gi lét paradoxális elgondolásával a kisebbségi tudat szembeállította 
a maga morális paradoxonát: „lehet, mert kell”. Ez nem kevésbé pa- 
radoxon, mint az előbbi, s nem annyira feloldja, mint inkább morá- 
lis síkra is átviszi, s ezzel kiteljesíti a létparadoxont. Ha a magunk 
értelmező módján belegondolunk a problémába, mindjárt kiderül, 
hogy a közvetlen látszat ellenére mégsem ténylegesen erkölcsi para- 
doxonról van szó, hanem magáról a létparadoxonról, a kisebbségi 
léttételezésnek egy olyan sajátos, és az előbbihez hasonlóképpen el- 
lentmondásos módozatáról, amely a moralitás szféráját is bevonja 
ebbe a léttételezésbe. De addig, amíg az egzisztenciális paradoxon 
absztrakt, elvi síkon kívülről világítja meg a létproblémát, addig a 
morális síkon megfogalmazódó paradoxon a létben benne lévők, s a 
léttörténésre belülről irányuló tudati reflexió irányából világítják 
meg a létproblémát. A paradoxon lényege a megmaradás, a létben 
maradás kérdése: a létben való megmaradásunk a lét követelménye 
bennünk; azáltal, hogy megmaradunk a létben, a lét megmarad 
bennünk, nem lehetetlenül el a kisebbségi kategória szorításában. A 
„lehet, mert kell” paradoxon kifejeződésében benne rejlik tehát a ki- 
sebbségi kategória felismerése és beismerése, de nem a kategória el- 
vont, elvi síkja felől – bár annak a vonatkozásában is – közelíti meg 
a létproblémát, hanem a kisebbségi létben való megmaradást sor- 
sukként vállaló szubjektumok léttel szembeni magatartása felől. Eb- 
ben a megközelítési módban nyílik meg az erkölcsi dimenzió. 

A léttel szembeni magatartás, tudati hozzáállás reflexív viszony, 
amelyben a lét nem mint elvont adottság, hanem mint konkrét lét- 
minőség jelenik meg számunkra. Addig, amíg egzisztenciálisan 
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összetartozók vagyunk a léttel és emberi identitásunkban ilyen 
összetartozóknak is tudjuk magunkat, addig a léttel szembeni ma- 
gatartásunkban úgy élünk benne a létben és úgy éljük meg azt ma- 
gunkban, hogy egyszersmind el is különböződünk tőle. Ebben az 
elkülönböződésünkben a lét mint emberi minőség, mint értéktétele- 
zés, mint értelemtulajdonítás tárul fel számunkra. Az elkülönböző- 
dés itt mégsem valami radikális különbséget jelent, hanem a léttel 
való összetartozásunknak egy másik, az egzisztenciális összetarto- 
zástól különböző módját, a transzcendentális vonatkozást. Eszerint 
mi úgy valósulunk meg tartalmilag emberi minőségként, értékként 
és értelemként a létben, hogy egyúttal emberi létünknek a lehető- 
ségfeltételei is vagyunk, fennállása – s így a mi benne való megva- 
lósulásunk módja is – tőlünk függ, általunk valósul meg. Emberi lé- 
tünk olyan öntételezés, amely vonatkozásában a lét sohasem puszta 
létként áll, hanem mindig valamilyen meghatározott minőségként, 
értékként, vagy értelemként, s ez tőlünk függ, mi biztosítjuk. A lét 
tehát számunkra, a velünk való transzcendens vonatkozásában 
egyetemes követelmény, nap mint nap teljesítendő feladat. Más 
szóval mi önmagunk számára és a léttel való összefüggésünkben 
sohasem pusztán csak vagyunk, hanem léteznünk kell, s ebből a lét- 
parancsból bomlik ki a lét számunkra való lehetősége. 

A létről beszélünk egzisztenciális értelemben is és transzcenden- 
tális értelemben is, s mégsem ugyanarról a létről van szó. Az eg- 
zisztenciális értelemben hozzánk eljutó és a lehetőségeinkben feltá- 
ruló lehetőségléttel transzcendentális vonatkozásban a lehetőségeit 
belőlünk kibontakoztató követelménylét áll szemben. Amannak mi 
vagyunk a háza, feltárul és otthonosan érzi magát bennünk, emen- 
nek mi vagyunk a forrása, s feltárulkozunk és otthonosan érezzük 
magunkat benne. Mégis amaz a szabadságunk útkereséseit kínálja a 
lehetőségeiben, emez viszont a felelősség súlyával nehezedik ránk a 
követelményeivel. Csakis ezzel magyarázható, hogy a egzisztenciá- 
lis létlehetőségek korlátozottsága vagy hiánya közepette mégis le- 
het emberi létminőség, értékteremtés, értelemtulajdonítás. 

A „lehet, mert kell” imperativusában tehát kétfajta létkoncepció, 
kétféle létértelmezés találkozik össze. A lehetőségiét koncepciójában 
gyökerező „nem lehet” lehetőségnélküliségével, léthiányával a „le- 
het, mert kell” lehetje egy követelménylétből fakadó lehetőséget állít 
szembe. Bár a léthiány fennáll egyik voi atkozásban, a létteljesítés 
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mégis lehet a másik vonatkozásban. A kisebbségi lét nem lehet a ki- 
sebbségi kategória szorításában, és mégis lehet a benne élők meg- 
maradása és feladatvállalása folytán. Elvileg szemlélve a kisebbségi 
kategória lételvonásként, léthiányként lép fel, a kisebbségi létben 
benne élők számára a lét követelményként merül fel. A léthez való 
emberi hozzáállás teoretikus és gyakorlati szinten két különböző 
léttapasztalatként tárul fel, s az ezek birtokában beszélők sok. min- 
dent másképp szemlélnek, másképp értenek meg, s tapasztalataik- 
ról más nyelven beszélnek. Így tekintve az egymás mellett való el- 
beszélés mégsem annyira félreértése, mint inkább másként értése a 
dolgoknak. A nem lehet-problémával is talán inkább ez a helyzet. 
Ami viszont korántsem jelenti azt, hogy a „mégis lehet” inkább le- 
het, mint a „nem lehet”. A félreértés ebben az „inkább”-ban találhat 
helyet magának. 

Hol, hogyan kerül be az erkölcsi vonatkozás az egyetemes köve- 
telményként definiált létparancsba? Két irányból, két úton, s vele 
együtt lopakodik be a „nem lehet” a „mégis lehet”-be. Egyrészt a 
mi irányunkból, másrészt a kategória irányából. Az első esetben is a 
kategóriának való kiszolgáltatottságunk folytán. 

Kik vagyunk „mi”, akikkel a létünk a megmaradás transzcen- 
dentális vonatkozásában áll? Honnan származik a követelmény, 
amelyet a lét támaszt velünk szemben? Létezni lehet, mert megkö- 
veteli valami. A lehetőség a követelésből adódik; nem szabad, mert 
a követelés szabja meg, de a megvalósulás tekintetében sem szabad, 
mert a követelés kényszeríti ki a megvalósulást. Ki az, aki kikény- 
szeríti a lehetőséget, miközben határt szab a szabadságnak? Ki az, 
aki kényszerűséggé változtatja a szabadságot? A lét önmagában 
nem követel és nem kényszerít. Csak úgy önmagában nincs is, mert 
mindig bennünk, általunk, a teremtett minőségeinkben, értékeink- 
ben-értelmeinkben tűnik valóságosnak. Tehát bennünk és főleg ál- 
talunk válik a szabadság kényszerűséggé. Tehát mi vagyunk az a 
„mi”, akiben az élet feladattá, az érték követelménnyé, az értelem 
elvárássá, s a mindezek megalkotásában rejlő szabadság kényszerű- 
séggé válik. Azonban, mint ahogy ez a behatárolatlan többes szám- 
ból is látszik, mégsem mi magunk vagyunk ez a „mi”, hanem az az 
absztrakt és általános szubjektum, akivel a bennünk és általunk lé- 
tező lét transzcendentális vonatkozásban áll. E transzcendentális 
szubjektumként vagyunk a létben megmaradók, s a lét bennünk és 
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általunk megmaradó. E transzcendentális szubjektum vonatkozásá- 
ban a lét absztrakt és egyetemes követelmény, amelyet viszont mi 
magunkkal mint az életet konkrét létfeltételek között megélő emberi 
lényekkel szemben támasztunk. A formális öntételezésként és abszt- 
rakt szabályként támasztott követelményt jól-rosszul valósítjuk meg 
– „ahogy lehet” – a ténylegesen megélt konkrét életünkben. Mi va- 
gyunk a létben maradás transzcendentális feltétele, a mindenkori 
„kezdet”, ami által a lét létesül, de azok is mi vagyunk, akiken az 
múlik, hogy ténylegesen hogyan létesül. Ez, bár rajtunk múlik, de 
nem csak tőlünk függ. A mi kötelességünk, de nem a mi szabadsá- 
gunk. Az egyetemes imperativus így válik a mi léttel szembeni mo- 
rális felelősségünkké, a megmaradásunkkal való felelésünkké és a 
megmaradásunk iránti felelősségünkké, miközben a konkrét feltéte- 
lek a maguk sajátos logikája szerint alakulnak. 

A kisebbségi lét absztrakt és általános traszcendentális szubjek- 
tumával a másik oldalon a kisebbségi kategória üres és absztrakt ál- 
talánossága áll szemben. A konkrét életünk viszont mindkét létdi- 
menzióba, az egzisztenciálisba is és a transzcendentálisba is kiter- 
jed, függetlenül attól, hogy az egyes értelmezések a nézőpontjuktól 
függően egyszerre csak vagy az egyikben, vagy a másikban tudják 
elgondolni. Egyszerre a létben állunk mint lehetőségben és létet te- 
remtünk követelményként. S ebben az összefüggésben a lehetőség a 
követelmény alapja, s a követelmény a lehetőséggel szemben tá- 
masztott elvárás. A kisebbségi lét esetében viszont a kisebbségi ka- 
tegória lehetőségeket korlátozó, ellehetetlenítő aktivitásával a meg- 
maradás absztrakt követelménye áll szemben. Egzisztenciális létle- 
hetőségek híján a mi feladatunk a megmaradáshoz létet teremteni 
magunknak az értékalkotás és értelemadás morális kényszere foly- 
tán. Így a lét, amely általunk megmarad, s amelyben mi magunk 
megmaradhatunk, egy hiányos, sőt hiányzó egzisztencia morális 
mása, amelyet a nem létező lehetőségek és értékvalóságok helyett 
mi népesítünk be a megmaradás erkölcsi követelménye által 
kikényszerített alkotásokkal, azaz szimbólumokkal, előítéletekkel, 
fantáziaképekkel, az illuzórikus valóságépítés kellékeivel. A kisebb- 
ségi kategória hatalmában az egzisztenciális létdimenzióban tényle- 
gesen nem vagyunk, de a transzcendentális létdimenzióban felépí- 
tett illuzórikus világunkban kötelességből megmaradunk. Az egyik 
oldalon a léthiány, a másik oldalon az önerőből épített illuzórikus 
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valóság, az egyik oldalon a kategória uralma, a másik oldalon a 
transzcendentálisan támasztott követelmény belső morális kény- 
szerré vált hatalma, az egyik oldalon a szabadságból való kirekesz- 
tettség állapota, a másik oldalon a szabadságból való önkirekesztés 
állapota, az egyik oldalon a hiányzó lehetőségek, a másik oldalon a 
teremtett illúziók világa – ez a kettő együtt, a maga önellentmondá- 
sos egységében: a kisebbségi létben való megmaradás paradoxona. 

A feloldás itt sem lehet más, mint a paradoxon saját lét- és érte- 
lemtörténésünkként való megélése és megértése. Ha a kategorikus 
kényszerrel az értelmezés szabadságát fordítjuk szembe, s a megér- 
tés lehetőségét kiszabadítjuk az előítéletek, hitek és illúziók fogsá- 
gából, akkor a „lehet, mert kell” moralizáló imperativusa helyett le- 
het, hogy a valós értékalkotás szabadságában fogunk rátalálni a 
megmaradásunk értelmére. 

 
 

8.4. A kisebbségi létparadoxon mint filozófiai probléma 
 
A kisebbségi lét paradox természete, a kisebbségi létparadoxon, 

avagy sorsparádoxon a Nem lehet problémafelvetése alapján nem- 
csak egzisztenciális és morális, hanem filozófiai problémaként is ki- 
fejthető. 

Habár Makkai szövege számos utalást tesz a kisebbségi kategó- 
ria „elvi” és „lényegi” lehetetlenségére, vagyis arra, hogy a problé- 
mát itt nem személyes, erkölcsi vagy politikai síkon, hanem filozófi- 
ai síkon veti fel, a kortárs és későbbi értelmezők döntő többsége ez- 
zel kapcsolatban többnyire érzéketlen maradt. Soha nem foglalkoz- 
tak érdemben a „nem lehet”-ben kimondott filozófiai problémával. 

Pedig a probléma filozófiai természetének a megértéséhez fontos 
adatokat tartalmaznak Makkai későbbi írásai is, mint Magyar neve- 
lés, magyar műveltség című könyve és Nemzet és kisebbség című 
tanulmánya. Az utóbbiban voltaképpen explicit filozófiai kifejtését 
nyújtja annak, amit a Nem lehet-cikkben inkább költői nyelvezettel 
és közírói hévvel fogalmazott meg. Itt Makkai – a filozófiai alapokat 
illetően – Heideggerre, Jaspersre, Tavaszy Sándorra, Bartók György- 
re, a szövegben pedig a neokantiánus marburgi iskolához tartozó 
Natorpra hivatkozik. (Vö. Makkai 1939. 4.; 1989a. 108.) Ezt a tanul- 
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mányát a későbbi értelmezések azonban alig említik. A „nem lehet” 
gondolatnak ugyancsak fontos, filozófiai ihletettségű előzményét 
képezi a Magunk revíziója is, amellyel az értelmezők, szinte kivétel 
nélkül – a lényegi, filozofikus kapcsolat megvilágítása helyett – in- 
kább szembeállítani igyekeznek a Nem lehet mondanivalóját. 

Itt viszont most nem az értelmezési kísérletek szembeszökő filo- 
zófiátlanságára keresem a magyarázatot, hanem a „nem lehet” 
mély, lényegi filozofikusságát szeretném inkább előtérbe állítani. 
Gondolatmenetem nem annyira az összes lehetséges érvek, össze- 
függések és levonható következtetések számbavételére törekszik, 
inkább a kérdésnek egy új oldalról való megvilágítása, a filozófiai 
megközelítésnek egy hipotétikus módozata kíván lenni. 

Makkai Sándor egyik idevágó írása sem kimondottan filozófiai 
esszé vagy tanulmány, de a probléma filozófiai elgondolásának jól 
felismerhető igénye munkál a szerzőben, amikor megírja ezeket. Az 
írásaiból kitűnik, hogy a korabeli filozófia eredményeinek kiváló is- 
merője, illetve az, hogy saját egyéni gondolkodói erőfeszítései révén 
ő maga is eljut egy olyan filozofikus szemléletmódhoz és beállító- 
dáshoz, amely összhangban áll a korszak jelentősebb filozófiai 
irányzatainak szellemi teljesítményeivel. Makkai tehát nemcsak 
egyszerűen filozófiai műveltséggel (is) rendelkező értelmiségi, ha- 
nem aktív, alkotó gondolkodó, akinél a filozófia művelése a szó leg- 
autentikusabb értelmében válik alkalmazássá. Nem ír rendszeres fi- 
lozófiai értekezéseket, de írásainak mély szerves filozofikusságában 
a vizsgált problémák filozófiai tartalma és aktualitása jut kifejezésre. 
Ez nem jelent mást, mint azt, hogy számára a filozófiai problémák 
magába az életbe beleszövődve jelentkeznek. Az egyéni és kollektív 
mindennapi léttapasztalatok organikus filozofikussága ösztönzi a 
lényegüket felfejtő belegondolásra. Makkai filozofikus alkatát és be- 
állítódását mi sem jellemzi jobban, mint az a nemcsak morális, ha- 
nem intellektuális értelemben vett bátorság, amely a problémák vé- 
giggondolásához szükséges, s amely egy adott ponton túl mindenféle 
morális megfontolással szembeszegülve is könyörtelenül érvénye- 
sül. Makkainak a filozófiához való ilyenfajta viszonya leginkább ab- 
ban a gesztusában mutatkozik meg, ahogy a kisebbségi lét és élet 
alapvető problémáiban meglátja a filozófiai feladatot, s a képessége- 
ihez és lehetőségeihez mérten végre is hajtja azt. E szellemi-intellek- 
tuális teljesítményben, néhány hasonló képességű, beállítódású és 
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műveltségű kortársát leszámítva, mindmáig nem nagyon akadt kö- 
vetője. 

Hipotézisem arra az elgondolásra épül, hogy Makkainál a „nem 
lehet” gondolatában a korszak két fontos filozófiai paradigmája ta- 
lálkozik és ütközik egymással: az episztemológiai fogantatású és 
megalapozottságú neokantiánus érték-, erkölcs- és kultúrfilozófia, 
valamint az ontológiai orientációjú heideggeri-jaspersi egzisztencia- 
filozófia. A neokantiánus filozófia egyrészt a kolozsvári iskola gon- 
dolkodóinak (elsősorban Böhm Károlynak, Bartók Györgynek) a 
művein és oktatói munkásságán keresztül hat Makkai gondolkodá- 
sára, másrészt pedig közvetlenül is, a kortárs újkantiánus gondol- 
kodók műveivel való megismerkedés révén. (Natorp pedagógiai 
koncepciója mellett Rickert vagy Hartmann értékelméletének ele- 
mei is jól felismerhetők az írásaiban.) Az egzisztenciafilozófiai gon- 
dolkodásmóddal Makkai úgyszintén nemcsak Heidegger és Jaspers 
műveinek a tanulmányozása során köt ismeretséget, hanem olyan 
kortársak munkássága révén is – Tavaszy Sándor, Bartók György –, 
akik szemlélet- és gondolkodásmódja az övéhez igen közel áll. 

A század eljének szellemi légkörére, az értelmiségi tudat formá- 
lódására a közép-európai kultúrkörben, beleértve az erdélyi magyar 
kultúrát is, elsősorban a neokantiánizmus nyomta rá bélyegét. A 
kolozsvári iskola hagyományának köszönhetően, de a kisebbségi 
léttapasztalatokban gyökerező intellektuális és erkölcsi kihívások 
sajátos természetéből adódóan is, az újkantiánus filozófiai szemlélet 
értelmiségi tudatformáló hatása elsődlegesnek és erőteljesebbnek 
tekinthető. (Vö. Böhm 2000.) A neokantiánus szemléletű értelmiségi 
tudat számára a valóság, a tények világa egy külsődleges történés 
eredményeként adott, olyan kényszerűségként, sorsként, sorsszerű- 
ségként, amelyen nem lehet változtatni. De át lehet lépni belőle egy 
ideális szférába, egy belső történésbe, amely az értékek világában és a 
kultúrában zajlik, s amelyben felépíthető egy, az emberi teljességet 
lelkileg, szellemileg kibonatkoztató világ.3 A korabeli értelmiségi tu- 

                     
3 E szerint a felfogás szerint a kultúra – írja a badeni iskolához tartozó 

neokantiánus Rickert – „nem más, mint azon dolgok összessége, ame- 
lyeket az értékek szerint cselekvő ember vagy közvetlenül hozott létre, 
vagy pedig, ha már megvannak, legalább a hozzátapadó értékek kedvé- 
ért szándékosan ápol. Minden kultúrfolymatban valamely az ember által 
elismert érték testesül meg”. (Rickert 1923. 22.) 
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dat számára ez a filozófiai paradigma beépíthetőbb, feldolgozhatóbb 
modellt kínál nemcsak a kisebbségi léttapasztalatok értelmezéséhez, 
hanem egy megmaradáselvű kisebbségideológia és az értelmiségi fel- 
adatvállalásokat ösztönző-legitimáló kötelességetika érvényesítésé- 
hez is. 

Ezzel szemben az egzisztenciálfilozófia már önmagában is kevés- 
bé ismert, mivel újabb keletű és nem annyira széleskörűen beivódott 
az értelmiségi tudatba. Az tény viszont, hogy akik ismeretséget köt- 
nek vele, s rendelkeznek is a recepciójához szükséges filozófiai mű- 
veltséggel és alkotókészséggel, mint Tavaszy, Bartók vagy éppenség- 
gel Makkai, nyomban észreveszik a benne rejlő kihívást a kisebbségi 
létértelmezés számára, de egyszersmind érzékelik e gondolkodás- 
mód alapvető másságát is a neokantiánus szemléletmóddal szem- 
ben. Ezért úgy tűnik, hogy e két filozófiai paradigma tudatformáló 
hatásának különbözősége a velük való felszíni ismeretség tényein 
túlmenően sokkal mélyebbről fakad: e filozófiai szemlélet- és gon- 
dolkodásmódok belső strukturális jellemzőiből, a belőlük megnyíló 
problémahorizontok különbözőségéből. Vegyük sorra ezeket. 

Böhm Károly értékelméletében4 egy szimmetrikus felépítésű em- 
berkép körvonalazódik: az emberi lét egyszerre tartozik bele a való 
és a kellő, a természet és a szellem, az adottság és az alkotás, a tény 
és az érték körébe, ezek együttvéve alkotják a teljes emberi világot. 
Az emberi öntudat a való világ képének (ontológiájának) és a kellő 
világ ideáljának (deontológiájának) a találkozási helye. Ez a kettős 
kötődés és kétarcúság jellemzi az emberi létezésnek az időhöz való 
viszonyát is: az ember a mindenkori jelenben él, de úgy, hogy a 
múlthoz való viszonyát egy bizonyos fokú zártság, készen találtság, 
elmúlás jellemzi, a jövőhöz való viszonyát viszont nyitottság, alko- 
tás, létrejövés. Ez nem annyira a lineárisan telő időben megnyíló 
nyitottságot jelent, mint inkább a transzcendenciára, a tények adott- 
ságait, a valós világ körét meghaladó, túlhaladó ideális világra való 
nyitottságot. A transzcendencia felé fordulás lehetősége az öntudat- 
ban megalapozott, amely önismeretre, öntételezésre, önprojekcióra, 
önaffirmációra képes, amelyben megnyílnak a szabadon ítélő, cse- 
lekvő és alkotó én lehetőségei, az értékteremtés és az erkölcsi cse- 
lekvés forrásai, s amelyben világosan szétválnak az ember számára 
 

                     
4 Vö. Böhm 1926. 
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a természeti és tényszerű kényszerűség elkerülhetetlen hatalma és 
az önként vállalt kötelesség teljesítésének szabadsága.5 Az a tény, 
hogy ez a gyakorlati filozófiai elgondolás az elv és a tett antinómi- 
kus szembenállásán alapul, s önmagában paradoxális, már Böhm 
számára is világos volt, hisz ő maga hívja fel a figyelmet két alapve- 
tő antinómiára, amely folytonosan próbára teszi az észt: egyrészt 
arra, hogy a kötelesség nem mentesülés a kényszertől, hanem ép- 
penséggel a legerősebb kényszer, mivel itt az, aki késztet és az, akit 
késztetnek, egy és ugyanaz a személy; másrészt arra, hogy a köteles- 
ség és a szabadság feloldhatatlan ellentéte tovább él abban az antinó- 
miában, amely szerint a legésszerűbb cél megvalósítására irányuló 
legfőbb kötelesség egyúttal a legnagyobb szabadság. S mindehhez 
még hozzájönn a lélek és a szellem egységét megbontó ellentmondás, 
amely folytonosan ott feszül az emberben a kötelesség parancsa és a 
lelkiismeret szava között. (Vö. Böhm 1928. 229‒232.; 236‒237.) 

Mit jelent mindez a kisebbségi léthelyzet nyelvére lefordítva? Az 
ember a való világ tényei közepette él, amelyek adottak, akaratától, 
cselekvő közreműködésétől függetlenül bekövetkeztek, tehát ily 
módon nem is befolyásolhatja őket. Mindazonáltal ezek a létéhez 
szervesen hozzátartoznak, világképének alkotóelmei, tehát nem lehet 
nem létezőnek tekinteni őket, meg kell tanulni együtt élni velük, meg 
kell tanulni túlélni ezt a létállapotot. A cselekvő-alkotó energiákat a 
jövőre kell irányítani, és nem ezeknek a tényeknek a körében, hanem 
az énben, a belsőben megalapozott értékalkotásban, kultúrateremtés- 
ben kell érvényre juttatni, a létezésnek abban az ideális szférájában, 
amely egyedül nyitott a jövőbeli lehetőségek irányában, s amelyben 
egyedül élhető ki a szabadon teremtő létezésnek és az emberi élet 
kiteljesítésének vágya. Ami a filozófia feladatait és hozzáállását ille- 
ti, addig, amíg ez a valós világra vonatkozólag csak episztemológiai 
alapokon nyugvó világképalkotásként vagy elméleti síkon megfo- 
galmazódó ontológiaként lehetséges, addig a kellés ideális világá- 
ban deontológiaként, igazi gyakorlati filozófiaként valósulhat meg, 
amely megalapozhatja és körülhatárolhatja a moralitás szféráját, ki- 
jelölheti a túlélést, a megmaradást, a létfolytonosságot és fenn- 
tartást szavatoló kötelességek teljesítésének erkölcsi normáit. 

                     
5 Vö. Böhm 1928. 
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Makkainak a Magunk revíziójában kifejtett álláspontja, a „lehet, 
mert kell” elvének a „lelki nemzet”, a „lelki magyarság” impériu- 
mában való érvényesítése voltaképpen minden mozzanatában ezt a 
filozófiai alapállást visszhangozza. (Vö. Makkai 1998. 78‒79.) A „le- 
het, mert kell” elvébe szoruló antinómiát, egyáltalán a böhmi filozó- 
fiára (is) visszavezethető emberkoncepción és kisebbségi létkoncep- 
ción belül feszülő ellentétet, amely nemcsak, hogy széthúzza a 
Böhm által tételezett egységet, hanem aszimmetrikussá is teszi azt, 
az ideális oldal felé, a ténytől az illúzió felé tolva el a súlypontját, az 
értékalkotásnak tulajdonítva az emberi húzóerőt – mindezt Makkai 
is észlelte, már a Magunk revíziója írása közben. Mi sem bizonyítja 
ezt jobban, mint az imperativus szerkezeti elemeinek és időbeli 
rendjének felcserélése: „Miután kell, tehát lehet is. Csak a kötőanya- 
got kell megtalálni hozzá.” (Makkai 1998. 78.) Makkai számára te- 
hát világos: a jelen valósága azáltal válik elviselhetővé a kisebbségi 
életet élő ember számára, hogy a kellből, az értékből és a normából 
nyeri a valóságosságát, s meg kell találni a kötőanyagot, amely a 
„kell” impériumát az egzisztenciális létalapjához kapcsolja. E „kötő- 
anyag” nélkül a böhmi egység szétesik. Makkai szerint ez a kötő- 
anyag a szervezés és a nevelés. (Vö. Makkai 1998. 80.) Ezek révén 
válthatja fel a tényleges, tényszerű valóságban való megalapozha- 
tatlanság létbizonytalanságát (az ebben megmutatkozó léthiányt) a 
„kell” impériumában való kibontakozás reménye (érték-többlete). 
Ez a remény az, ami a gyakorlati élet és a személyes élettapasztalat 
felől nézve túllépteti az intellektust az antinómia problematizá- 
lásán. A tisztánlátó elme számára azonban az ellentmondás nem 
válik nemlétezővé azáltal, hogy nem mondják ki – s ez már az er- 
kölcsi kötelezettségnél is hatalmasabb intellektuális tisztességet fel- 
vállaló filozófus lelkiismereti problémája. 

E szellemi-morális feszültség megélésének közepette Makkai 
számára Heidegger filozófiai kihatása olyan hívó szó, amely elől 
semmilyen morális megfontolás és illúziókeltő reménykedés köze- 
pette sem lehet kitérni. Az egzisztencia mibenlétével és mikéntjével 
kérlelhetetlenül szembe kell nézni: ez a filozófus számára a szó szo- 
ros értelmében előtte álló, mert magában a léthelyzetben, amelyben 
maga is benne él, közvetlenül felkínálkozó, s csakis belőle kibonta- 
koztatható feladat. 
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Az egzisztenciafilozófia szerint viszont a filozófiai feladat a létet 
a létezőből érteni meg, s ez a megértés a jelenvalólétnek mint a létre 
rákérdezőnek az átlátszóvá tétele a maga létében. Ezért ez a létmeg- 
értés maga is a létező mint emberi létező, a jelenvalólét létbeli meg- 
határozottsága. A rákérdezés itt magára az egzisztenciára történik, 
a jelenvalóság létére, amely magának az egzisztenciának a léttörté- 
nése, s ez a történés éppen ebben a történő egzisztenciában zajló 
belső történés, nem pedig egy tőle függetleníthető külső történés. A 
maga immanens időiségében és történetiségében kibontakozó eg- 
zisztencia az adott létezésének minden állapotában mint létté vált le- 
hetőségek faktuma, amely önnön értelmezéseiben ragadható meg.6 

Az egzisztenciafilozófia nézőpontjából tehát az emberi létező 
számára való reális világ nem más, mint saját maga alakítása, saját 
léttörténése. Nem távolítható el tőle a külső kényszer, a rá kimért 
sors impériumaként, s nem is vezet belőle semmiféle út valami 
olyan transzcendenciába, amelyben az itteni egzisztenciális hiányo- 
kat ott születő értékek pótolhatnák. Ebben érvényesül leginkább – 
elsősorban a kisebbségi gondolkodó számára – a heideggeri egzisz- 
tenciafilozófia kijózanító hatása: ráébreszti arra, hogy az embernek 
nincs más valós világa, csak a saját egzisztenciája, s ez nem egyéb, 
mint saját létté vált lehetőségeinek megvalósulása. Az autentikus lét 
az ebben az egzisztenciában kibontakoztatott létteljesség; tehát eb- 
ben, a jelenvalólétben lehet és kell az embernek kibontakoztatnia lé- 
te teljességét. Ebből a nézőpontból a transzcendens értékdimenzió 
kiépíthetősége ezen az egzisztencián kívül és a benne való megala- 
pozás nélkül merő illúziónak minősül. 

A heideggeri alapgondolatot hadd idézzük egyenesen Makkai 
értelmezésében: „Valamely exisztenciának létkérdése kizárólag itt- 
létében érthető meg, mert hiszen ez bizonyítja létének lehetőségét. 
Ez az itt-lét azonban szükségképpen a másikkal való együttlétben 
jelentkezik, ez pedig a sajátos exisztenciát mindig azzal fenyegeti, 
hogy elveszti sajátosságát, eláltalánosodik. Ezért lesz az exisztencia 
 

                     
6 „Jóllehet – írja Heidegger – a jelenvalólét ontikusan nemcsak közeli, 

vagy éppenséggel a legközelebbi, hanem ez a jelenvalólét mindenkor mi 
magunk vagyunk. Ennek ellenére, vagy éppen ezért, ontologikusan ő a 
legtávolabbi. Igaz, legsajátosabb létéhez hozzátartozik ennek a létnek a 
megértése, és az, hogy létének már bizonyos értelmezettségében tartja 
magát.” (Heidegger 1989. 105.) 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 
EGY LÉTPARADOXON SZÍNE ÉS VISSZÁJA 

 240 

legfőbb jellemzője az, hogy önléte biztosításának gondjában él, ha- 
tárlétben, szemben a halállal. Az exisztencia tehát örökké halálosan 
fenyegetett helyzetben létezik, az időiség örök gondjában, a múlttá 
váló jelen és a jelenné váló jövő metszőpontjában. Az exisztencia 
nem érthető meg másként, csak mint állandó válságban létező.” 
(Makkai 1939. 4.) Ennek a Heidegger-értelmezésnek a hangvétele is 
mutatja, hogy Makkai kitérni sem tud a filozófiai feladat elől, de az 
elgondolhatóként feltáruló egzisztenciát össze sem tudja egyeztetni 
a neokantiánus paradigmával. Hogy mégis megkísérli ezt, leginkább 
az bizonyítja, ahogy a heideggeri emberi létanalízisből egy állandó 
válságban létező emberi lét képét bonatkoztatja ki, ami elvileg is elő- 
feltételezi az adott létállapot folytonos meghaladására irányuló törek- 
vést. Jaspersnél éppen egy ilyen értelmezésre lát lehetőséget, s ezért 
kísérli meg, a heideggeri lételemzést a jaspersi gondolatokkal kiegé- 
szítve, az egzisztenciálfilozófiai elgondolást a neokantiánus paradig- 
mával összeegyeztetni. „Az exisztencia a maga határszituációjának 
megtapasztalásában – írja arról, amivel Jaspers »prófétai filozófiája« 
szerinte kiegészíti Heideggeri – egyúttal túl is megy önmaga itt-lé- 
tén és megéli a maga transzcendenciáját is, az abszolút létezőben. 
Istenben. Éppen ezáltal mer önmaga lenni a nemléttel, a halállal 
szemben.” Majd ehhez hozzáfűzi, hogy „ez a gondolat a nemzeti 
exisztencia létvalóságát értékvalósággá egészíti ki” és az „itt-levő 
sajátos létezőben érvényrejutó értékéletként mutatja fel”.7 Azt az ér- 
ték- és morális impériumot, amelyet a heideggeri egzisztenciafilo- 
zófia maradéktalanul visszautalt magába az egzisztenciába, mint 
benne történőt és nem mint hozzá képest transzcendensként létezőt, 
itt most Makkai – Jaspersre támaszkodva – újból megkísérli egy, az 
egzisztencia körének meghaladását lehetővé tevő transzcendencia- 
ként feltüntetni. Ez már viszont a paradoxon teljes tudatában levő 
és annak nyomasztó jelenlététől és egzisztenciális kihatásaitól sza- 
badulni nem tudó gondolkodó (reménytelen?) kísérlete,, vagy in- 
kább viaskodása magával a gondolattal. Tény, hogy nincs egyedül 
ebben az összeegyeztetési kísérletben, s ennek bizonyítására most 
elég, ha csak Bartók Györgynek azt a néhány szavát idézzük, 
amellyel Heidegger-ismertetését zárja A lét bölcseleti problémája cí- 
mű értekezésében, s amelyben megkísérli visszautalni a heideggeri 
 

                     
7 uo. 5. 
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ontológiai problémafeltevést a neokantiánus szemléletmódhoz ve- 
zető episztemológiai alapokhoz: „Akárhogy forgatjuk a dolgot, az 
ismerés az az út, amely elvezet a lét, mint lét fogalmához, s mi a lé- 
tet csak a magunk ismerési létmódja által tudjuk megérteni. Az az 
ontikus analízis is, amelyet Heidegger minden ontológia alapjául 
tekint, egy ismerési eljárás eredménye lehet csupán.” (Bartók 1936. 
14.) 

A létanalízis követelménye elől tehát nem lehet kitérni. A neo- 
kantiánus szellemben formálódott erkölcsi tudaton belüli kiutakat 
kereső gondolkodót most éppen e tudatból származó kötelezettség- 
vállalás imperativusa kötelezi morálisan is az erkölcsi tisztesség fel- 
vállalására és a szókimondásra. 

Miben áll a paradoxon? 
A neokantiánus szemléletű értelmiségi tudat szerint, mint láttuk, 

a valóság, a tények világa, egy külsődleges történés eredményeként 
adott, olyan kényszerűségként, sorsként, sorsszerűségként, amelyen 
változtatni nem lehet, de amelyből át lehet lépni egy ideális világba, 
egy belső történésbe, amely az értékek világában és a kultúrában 
zajlik, amelyben felépíthető egy, az emberi teljességet lelkileg, szel- 
lemileg kibonatkoztató világ. Az egzisztenciálfilozófia szerint vi- 
szont a filozófiai feladat a létet a létezőből érteni meg, s ez a megér- 
tés az itt-létnek mint a létre rákérdezőnek az átlátszóvá tétele a ma- 
ga létében. Ezért ez a létmegértés maga is a létező, az itt-lét létbeli 
meghatározottsága. A rákérdezés itt magára az egzisztenciára törté- 
nik, az itt-lét létére, amely magának az egzisztenciának a léttörténé- 
se, s ez a történés éppen ebben a történő egzisztenciában zajló belső 
történés, nem pedig egy tőle függetleníthető külső történés. A maga 
immanens időiségében és történetiségében kibontakozó egziszten- 
cia az adott létezésének minden állapotában mint létté vált lehető- 
ségek faktuma ragadható meg. Az egzisztenciálfilozófia nézőpont- 
jából tehát az emberi létező számára való reális világ nem más, 
mint saját alakítása, saját léttörténése. Nem távolítható el tőle a kül- 
ső kényszer, a rá kimért sors impériumaként, s nem is vezet belőle 
semmiféle út valami olyan transzcendenciába, amelyben az itteni 
egzisztenciális hiányokat ott születő értékek pótolhatnák. Ebben ér- 
vényesül leginkább, főleg a kisebbségi gondolkodó számára, a 
heideggeri egzisztenciálfilozófia kijózanító hatása: ráébreszti arra, 
hogy az embernek nincs más valós világa, csak a saját egzisztenciá- 
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ja, s ez nem egyéb, mint saját létté vált lehetőségeinek megvalósulá- 
sa. Az autentikus lét az ebben az egzisztenciában kibontakoztatott 
létteljesség; tehát ebben, az itt-létben lehet és kell az embernek ki- 
bontakoztatnia léte teljességét. Ebből a nézőpontból a transzcen- 
dens értékdimenzió kiépíthetősége ezen az egzisztencián kívül és a 
benne való megalapozás nélkül merő illúziónak minősül. 

A paradoxon lehetősége tehát abban az ellentmondásban rejlik, 
amely a kisebbségi értelmiségi tudatban a kétfajta filozófiai beállító- 
dás – a létlehetőségeket a tényszerű, sorsszerű valósághelyzetből az 
értékek és a kultúra, a szellem világába kivezető, és a létlehetősége- 
ket magában a valós egzisztenciában mint egyedüli lehetséges ki- 
bontakozási terükben felmutató filozófiai beállítódás – között húzó- 
dik. Ennek az ellentmondásnak a mélyen kategoriális jellege éppen 
abban mutatkozik meg, hogy a neokantiánus érték- és kultúrfilo- 
zófia szemléletmódját magába építő értelmiségi tudat, s az ebben 
formálódó kisebbségideológiák a kisebbségi létet mint sorsot tekin- 
tik és arra összpontosítanak, ami ennek a tényállásából következik 
az emberi magatartásra nézve; ezzel szemben a egzisztenciálfilozó- 
fiai elgondolás-belegondolás a kisebbségi létet mint egzisztenciát 
veszi szemügyre. 

A paradoxon annak a filozófiai belátásában rejlik, hogy az, ami 
az érték- és kultúrfilozófia nézőpontjából „lehet” („mert kell”), az 
egzisztencia filozófiai nézőpontból tekintve „nem lehet”. Miért nem 
lehet? Makkai válasza szerint azért, mert a kisebbségi létkategória a 
faktummá vált lehetetlenség; belső története nem a létté váló lehető- 
ség, hanem az ellehetetlenülés, elléttelenülés folyamata. A kisebbségi 
lét nem egyszerűen inautentikus lét, azaz a létteljességét még kellő- 
képpen ki nem bontakoztatott lét, hanem az autentikus lét radikális 
tagadása, olyasmi, aminek nincs semmiféle természetes létszerűsé- 
ge, amihez egy másfajta létállapotból vagy léttörténésből nem vezet 
semmiféle temészetesen járható út. A kisebbségi létkategória volta- 
képpen nem igazi kategória, mert nem olyasmi, amit a filozófiai 
gondolkodás természetes módon venne észre a létezőn. Nem olyas- 
mi, ami az emberi létezéssel kapcsolatos gondolatainkat egy olyan 
meghatározott irányba vezérelhetné, amelynek a mentén az emberi 
lét mély, lényegi összetevői kerülhetnének felszínre. Ellenkezőleg, a 
kisebbségi kategória minden alapvető emberi tartalmától megfosz- 
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tottként állítja elénk az emberi egzisztenciát, tehát merőben nem 
emberiként, embertelenként, emberellenesként. 

(Egzisztencia)filozófiai értelemben: a kisebbségi kategória filozó- 
fiai lehetetlenség. 
 
 

8.5. A kisebbségi létparadoxon mint gyakorlati probléma 
 
A nem lehet-probléma kortárs értelmezői, de a későbbiek is leg- 

inkább a kisebbségetikai következetlenséget kifogásolták Makkai 
kérdésfelvetésében. Az erkölcsi revízió korábbi meghirdetését, majd 
e program feladását kérték számon Makkain. 

Hogyan viszonyul az „erkölcsi revízió” programja az „erkölcsi 
lehetetlenség” ténymegállapításához? E köré a kérdés köré csopor- 
tosíthatók a kisebbségi létparadoxonban rejlő probléma gyakorlati 
vonatkozásai. A kérdésben helyet kapó „erkölcsi” valójában két kü- 
lönböző kontextusban merül fel: kisebbségi, illetve nemzeti és euró- 
pai vonatkozásban. 

A nem lehet-probléma az erkölcsi revízió kérdését a megvalósít- 
hatóság felől, a kisebbségi léthelyzet tényállása felől igyekszik el- 
gondolni, s az eredmény, amire jut, ellentmond Makkainak a ki- 
sebbségek erkölcsi tökéletesíthetőségéről és a nemzeti egységhez 
való szellemi felemelkedéséről alkotott elgondolásainak. Ugyanis a 
kisebbségi kategória, s azok a politikai folyamatok, amelyek létrehoz- 
ták a kisebbségi kategóriát, lényegüknél fogva lehetetlenné teszik a 
kisebbség erkölcsi felemelkedését a nemzeti egységhez: egyrészt 
azért, mert maga ez a nemzeti egység sem létezik a maga teljességé- 
ben, s szétdaraboltsága akadályozza a lelki-szellemi kiteljesítését is; 
másrészt azért, mert a kisebbség mint kisebbség éppen abban ki- 
sebbség, kevesebbség, hogy a létkiteljesedés irányába mutató lehe- 
tőségektől megfosztott. A kisebbségi kategória nemcsak kisebbségi 
státusba utalja ezt az emberi közösséget, hanem egyszersmind meg- 
fosztja azoktól a létlehetőségektől, amelyek a létteljesség irányában 
való kibontakozást hordozzák. Ily módon áll elő a paradoxon: egy- 
részt a kisebbség számára az emberhez méltó létteljesség kibonta- 
koztatása erkölcsi tökéletesedésében és önnön kisebbségi létfeltét- 
eleinek szellemi-lelki meghaladásában, a lelki nemzet egységéhez 
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való felzárkózásában valósulhat meg, másrészt ebben éppen kisebb- 
ség mivolta akadályozza meg, mivel a kisebbségi kategória a ki- 
sebbségiséget éppen e feltételek és lehetőségek erőszakos megvoná- 
sa révén létesíti. A kisebbség épp abból kifolyólag kisebbség, hogy 
híján van ezeknek a feltételeknek és lehetőségeknek. Ennélfogva a 
kisebbség kettős illúzió foglyává válik: mint kisebbség önmagá- 
ban/önmagából sem termelheti ki az autentikus létezés feltételeit; 
mint kisebbség a lelki nemzethez való felzárkózás feltételeit sem te- 
remtheti meg; egyik is, másik is csupán illúzió. Ezért az emberi mó- 
don való létezés a kisebbségi körülmények között mindenekelőtt er- 
kölcsi lehetetlenség (de a politikai lehetetlenséggel szerves össze- 
függésben). 

Makkai e problémahelyzet paradoxális mivoltának sokkoló tu- 
datosításával az illúziók és a valóságtapasztalat feloldhatatlan el- 
lentmondására próbálja ráirányítani a figyelmet. 

A modern ember sorsának nemcsak puszta alakítójaként, hanem 
sorsáért felelősséget is vállaló és felelősséggel is tartozó lényként éli 
az életét. Ebben az értelemben az illúziók fogságában való élés vagy 
a gyakorlati hatékonyság és az értékteremtés feltételeivel való józan 
számvetés az egyéni és közösségi életvitel erkölcsiségének is muta- 
tója egyben. Éppen e téren merül fel a kisebbségi létezés morális 
problémája. 

A kisebbségi sorsban élő ember azáltal kerekedhetne felül a sor- 
sa lényegi természetéből adódó kisebbségi problémáin, ha racioná- 
lis életstratégiát követve felelős emberként élhetné az életét. Morali- 
tásának igazi értelme az illúziók jegyében való hősies sorsvállalás 
helyett ebben kellene hogy megnyilvánuljon. Sőt, ezen a téren kelle- 
ne megtalálnia a módját annak, hogy a kisebbségi hátrányt morális 
többlettel ellensúlyozza. Ezzel szemben viszont éppen a kisebbségi 
sorsnak a spekulatív elgondolás szintjén megmutatkozó alaptermé- 
szete olyan, amely az emberi egyént és közösséget a racionális élet- 
vitel és az önnön létével szembeni felelősség gyakorlásában korlá- 
tozza. Ez a tényállás nem az elgondolásból adódó következmény, 
hanem abban csupán csak megmutatkozik. Valójában olyan, a parti- 
kuláris fenoménekben benne rejlő univerzális factum brutum, amely 
az elgondolástól függetlenül, vagy annak hiányában is érvényes, 
akárcsak az a factum, hogy a kisebbségi sors spekulatíve belátható 
emberhez méltatlan mivolta ellenére kisebbségek, kisebbségben élő 
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emberek mégiscsak valóságosan léteznek. Viszont a kisebbségi sors 
természetének belátása vagy be nem látása szervesen beletartozik a 
kisebbségi élet realitásába és alakítója annak. Ezen a ponton tárul 
fel a paradoxon másik oldala: a kisebbségi sorsban élő ember szá- 
mára sorsa igazi természetének belátása – akár spekulatív szinten is 
– olyan racionális aktus, amely határt szab e léthelyzet korlátozó jel- 
legének, amely a helyzettel szembeni emberhez méltó viszonyulás 
alapja. 

A kisebbségi sorsvállalás és megmaradás morális igénye és er- 
kölcsi követelménye egy olyan emberi léthelyzet felvállalására ösz- 
tönöz, amely lényege szerint embertelen. Az emberhez méltó élet 
helyett az emberileg méltatlan létállapot emberiként való elfogadá- 
sára és megélésére buzdít, pozitív morális tettként értelmezve azt, 
ami az embertelen létállapot fenntartására, vagyis az erkölcsiség 
alapjainak felszámolására irányul. Erkölcsi követelményként téte- 
lezni azt, ami erkölcsi lehetetlenség: paradoxon. 

Valamely tett, egyénileg bármennyire is erkölcsös legyen, a hely- 
zet egészének horizontjában az immoralitásnak olyan kontextusába 
helyeződik, amelyben végső kihatásaiban megkérdőjelezhető az er- 
kölcsisége. Ez a probléma egy alapvető dilemmát hordoz: hogyan 
lehet erkölcstelen körülmények között erkölcsi lénynek megmaradni? 
Makkainál még nem merül fel kimondottan a legitimáció fogalma, de 
az „erkölcsi lehetetlenség” gondolatában ennek egy lényegi tartalmi 
eleme már megmutatkozik. A kérdést így lehet feltenni: lehet-e erköl- 
csös az a tett, amely, bár szándéka szerint erkölcsös, következménye- 
iben egy erkölcstelen létállapot fenntartását, igazolását, legitimálását 
eredményezi? Egy ilyen tettben az erkölcsiség önnön lényegének el- 
lentmondóvá, erkölcsi lehetetlenséggé válik. 

A „hagyományos” transzszilvanizmus a „nem lehet” perspektí- 
vájából tekintve egy magát kivezető útnak, pontosabban a kisebbsé- 
gi léthelyzetben való bennemaradás biztos tudatának feltüntető il- 
lúzió. Mint ilyen, valójában egy emberellenes léthelyzet emberi fel- 
vállalására irányuló buzdítás. Azzal, hogy a vállalást pozitív erköl- 
csi tettként értelmezi, elrejti a politikai status quo benne/általa ér- 
vényesülő legitimációját. A nem lehet-probléma horizontjában vi- 
szont – kisebbségetikai értelemben – a transzszilvanizmus az em- 
bertelen politikai szituáció emberi-erkölcsi legitimációjaként lép fel. 
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Végső formájában a kisebbségetikai paradoxon a valós létállapot 
és az illuzórikus létértelmezés közötti feloldhatatlan ellentmondás- 
ban áll. Csakhogy a valós létállapot léttapasztalat formájában mu- 
tatkozik meg, s mint ilyen, egyben már létértelmezés is, mint ahogy a 
létértelmezés sem egy készen álló lét értelmezése, hanem létkonsti- 
tuáló értelemtörténés is egyben. A paradoxonban a kettő szétvá- 
laszthatatlan egységet alkot, egy életforma egységét, a paradoxonban 
való élés és a paradoxon megélésének életformáját, amely a parado- 
xon útján történő megértés (illetve meg nem értés vagy félreértés) 
értelmi formája is egyben. Kérdés: lehet-e emberi életet élni a para- 
doxonban? – úgy, hogy a dolgok, folyamatok, történések, értékek és 
értelmek mindenikének az ellenkezője is ugyanolyan mértékben ér- 
vényes legyen, ugyanolyan hatásfokkal érvényesüljön? A válasz, 
egy rendezett világra irányuló szemlélet horizontjában, legalábbis 
egy egyirányú, diszkurzív racionalitás nézőpontjából, amely nem 
tűri a paradoxonokat, egyértelműen az, hogy: nem lehet. 

Filozófiai értelemben Makkai ezzel visszatéríti a kisebbségi létér- 
telmezés problémáját a „kell”-ből való kiindulástól a „van”-hoz. A 
„kell”-ből kiinduló létértelmezés az illúziót részesíti előnyben a va- 
lósággal szemben; a normatív szükségszerűséggel felruházott lehe- 
tőségből („lehet, mert kell”) vezeti le a „van”-t; a lehetőséget nem 
mint a létből fakadót, hanem mint a létnek határt szabót gondolja 
el. A lehetőség tehát ebben a megközelítésben nem egzisztenciális 
adottság, hanem normatív feltétel: a „van” lehetőségfeltétele. Ennek 
az elgondolásnak a révén az egzisztenciális létfeltételek a transzcen- 
dentálisan tételezett erkölcsi normából válnak levezethetővé. Ezzel 
szemben Makkai a „van”-ból nem mint apriorisztikus lehetőségfel- 
tételből, hanem mint konkrét történelmi képződményből, mint 
adottságból indul ki, amely egy meghatározott politikai döntés ré- 
vén előállott léthelyzetként élhető meg és tapasztalható. A lehetősé- 
get reális lehetőségként tételezi, vagyis az autentikus emberi létre 
nyíló/mutató lehetőségként. A kisebbségi lét erkölcsi tartalma eb- 
ből vezethető le, ebben alapozható meg, és nem fordítva. A politi- 
kailag, mesterségesen előállított kisebbségi lét viszont nem autenti- 
kus lét, mert nem valós emberi lehetőségekben(ből) kibontakozó lét, 
hanem a lehetetlenségeket magában hordozó és kifejlesztő létezés. 
Realista erkölcsi nézőpontból tekintve pedig immorális létezés is 
egyben. 
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Az „erkölcsi revízió” távlati programelgondolásként, a magyar 
nemzet mint lelki közösség újraegyesítésének programjaként fogal- 
mazódik meg, amely az erkölcsi megújulást e cél megvalósításához 
vezető útnak tekinti. A kérdés tehát a lelki-szellemi egység helyre- 
állításának nézőpontjából merül fel, és vizsgálata számot vet azok- 
kal a belső akadályokkal, amelyek a szellemi-erkölcsi leépülés irá- 
nyából akadályozzák az egység újrateremtését. 

Hogyan lehetséges az erkölcsi megújulás önmaga felől nézve, az 
erkölcsiség belső horizontjában, magunkból kiindulva? Makkai alap- 
gondolata szerint a kisebbségi élet éppen abban az erkölcsi megúju- 
lásban haladhatja meg a maga kisebbségi kereteit, amely révén lelki 
síkon újból bekapcsolódhat, integrálódhat a nemzeti egységbe. 
Eszerint a kisebbségi öntudat és etika tehát nem a különállás öntu- 
data és etikája, nem a kisebbségben való megmaradás, a kisebbségi 
sorsvállalás valamiféle önmaga felé forduló etikája. A kisebbségi 
etika abban nyeri el igazi értelmét, hogy megnyitja az utat a lelki- 
szellemi nemzeti újraegyesülés irányába, s a kisebbség az erkölcsi 
revízió révén képes lesz úgy megélni a maga kisebbségi sorsát, 
hogy közben bekapcsolódhasson a lelki-szellemi téren megvalósuló 
nemzeti egység vérkeringésébe. A kisebbség csak így maradhat 
meg kisebbségi sorsban emberi körülmények között, így teremthet 
a maga számára emberhez méltó létfeltételeket. A kisebbségi erköl- 
csi megújulás útja tehát nem a kisebbségi létezés tényéből csiholt 
erkölcsi értékek felé, hanem a kisebbségi létezés tényének az erköl- 
csi dimenzióban való meghaladása felé vezet az emberi létteljesség 
irányában. Ebben az elgondolásban Makkai a kisebbséget már nem 
önmaga felől nézi, hanem az emberi-nemzeti létegység, létteljesség 
felől. Alaptétele szerint az emberi létteljesség a nemzeti létezésben 
érhető el; csakis ebben a horizontban lehet hitele a kisebbségi léte- 
zésnek; a kisebbségi létezés önnön kisebbségi mivoltának a megha- 
ladásában, e meghaladásra való képességében nyerheti el autenti- 
kusságát, s nem a kisebbségi mivoltának puszta felvállalásában, s 
az ebből fakadó illúziók táplálásában. Az a korábbi gondolat is, 
hogy a kisebbség önmagából kitermelheti, önmagában megteremt- 
heti a teljes értékű emberi létezés feltételeit, csakis a szellemi-nem- 
zeti egységnek ebben a perspektívájában nyerheti el tényleges értel- 
mét. 
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Európa irányából nézve viszont ez a kérdéskör egy egészen más 
arculatát mutatja meg. A Makkai által feltárt kisebbségtörténet az 
Európa-történet árnyoldala, amelyben az Európa-történet ahelyett, 
hogy igazolódna, éppen önnön törekvéseivel kerül ellentétbe. Euró- 
pa a saját maga teremtette kisebbségtörténetet nem tudja integrálni 
magába, nem tud olyan döntéseket hozni, amelyek a kisebbségi jö- 
vő nyitott lehetőségeit aknáznák ki, hanem ellenkezőleg, olyanokat 
hoz, amelyek inkább a kisebbségek veszélyeztetettségéhez vezet- 
nek. Európa a „nemzetek Európája”, amely nem képes felelősséget 
vállani a kisebbségekért. A kisebbségi kategória megteremtésével az 
Európa-tudat önmagának mond ellent, mivel egy olyan kategóriát 
hozott létre, amelyben saját akarattörekvéseit nem tudja érvényre 
juttatni, hanem elsorvasztja azokat. Erre csak a nemzetek lehetnek 
képesek. Velük szemben a kisebbségi kategória a nemzeti lét nega- 
tívjaként, egyszersmind a nemzeti önszemlélet, önreflexió önnön el- 
lentétéből önmagára visszatekintő kritikai lehetőségeként, a nemze- 
ti törekvéseket mozgósító válságszituációként jön létre. 

Makkai az elvi síkon felvetett Európa-kérdést a magyar nemzet 
és a magyar kisebbségek helyzetére konkretizálja. Szövegében 
azonban a két fejtegetési szint egymásba játszik, annyira, hogy csak 
az értelmi hozzáférhetőség érdekében választhatók szét. Makkai ab- 
ból indul ki, hogy a magyar nemzet nagy tömbjei akaratuk ellenére, 
külső kényszerből kerültek idegen impériumok uralma alá. Ennek a 
ténynek negatív következményei megtapasztalhatók mind a nem- 
zet, mind a kisebbségek esetében. A magyar nemzet több mint egy- 
harmad részét elveszítve, társadalmi és szellemi struktúrájában le- 
épülve, abba a helyzetbe került, hogy nemzeti létkeretei nem esnek 
egybe állami szuverenitásával, s ily módon nem képes egészséges 
nemzeti életet élni. Ez a szétdaraboltság tehát nem a természetes 
nemzeti fejlődés, s nem is az azzal ellentétesen ható természetes fo- 
lyamatok eredménye, hanem erőszakos, kényszer útján elfogadta- 
tott döntéssel mesterségesen előidézett helyzet. Makkai rámutat e 
döntés paradoxális természetére: a nemzeti eszme nevében hozott 
és ugyankkor a nemzeti eszmének ellentmondó és a nemzeti-embe- 
ri méltóságot károsító döntés. Mivel az így létrejövő magyar kisebb- 
ségek nem természetes történelmi fejlődés útján alakultak ki, szá- 
mukra a kisebbségi sors történelmi kényszer és nem egy lehetséges, 
történelmileg kialakult emberileg vállalh. tó létállapot. Ebben a pa- 
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radox döntéssel előidézett helyzetben sem a kisebbségek, sem a 
megmaradó nemzettest nem képesek önálló nemzeti életre. Az eu- 
rópai döntés nemcsak a kisebbségeket, de a magyar nemzetet is 
megfosztotta a fejlődés lehetőségétől. 

Az elgondolás lényegéhez mindvégig az is hozzátartozik, hogy 
Makkai – bár konkrét politikai utalásokkal, de lényegében mégsem – 
politikai vonatkozásaiban gondolja el ezt a kérdést elsődlegesen. A 
nemzeti közösség közvetlen megjelenésében számára is politikai 
közösség, de lényegi vonatkozásaiban nemcsak az, hanem több mint 
politikai közösség: lelki-szellemi közösség, amelynek a létkeretei 
nem esnek egybe a nemzeti állam politikai határaival, s Makkai szá- 
mára elsősorban ekként jön számításba. Más szóval, Makkai itt a 
nemzeti közösséget nem empirikus fogalomként, nem politikai ka- 
tegóriaként kezeli, hanem ontológiai kategóriaként, amelyben az 
adott történelmi szituációban elérhető az emberi létezés autentikus 
formája. Ebből a nézőpontból – a nemzeti közösség, a teljes és hiteles 
emberi létezést kibontakoztató ontikus közeg nézőpontjából – ért- 
hető meg, hogy a kisebbségi sors „nemcsak gyakorlatilag, hanem 
elvileg és lényegileg is lehetetlenné és tarthatatlanná vált”. (Makkai 
1989a. 108.) 

Ebben a megközelítésben szemlélve, a magyar nemzet viszonya 
a nemzeti kérdéshez éppoly ellentmondásosnak látszik, mint a ki- 
sebbségek viszonya a kisebbségi kérdéshez. A magyar kisebbségek 
nem természetes úton, történelmileg létrejött kisebbségek, hanem 
politikai kényszerből váltak kisebbségekké. A kisebbségi kérdés te- 
hát egyedül és elsődlegesen politikai kérdés számukra, a kisebbségi 
helyzet politikai kényszerhelyzet. A magyar nemzet esetében a 
nemzeti kérdés hasonlóképpen politikai kérdés, a nemzeti szétdara- 
boltság szülte politikai kényszerhelyzet révén. Azaz mind a magyar 
kisebbségek, mind pedig a magyar nemzet létállapota politikailag 
előállított léthelyzet, mesterségesen átpolitizált lét. A politika ebben 
a szerepkörében nem a létbeli törekvéseket volt hivatott érvényre 
juttatni és kifejezni, hanem a létfolyamatokat kényszerítette bele ha- 
talmi döntéssel a politikai sémákba. Az ily módon gyakorolt politi- 
ka nem az emberi lényeget hivatott érvényre juttani, hanem ember- 
ellenes létformákat, s ezáltal önnön lényegének is ellentmondó, a 
politikai lehetetlenséget előidéző politika. 
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Ebben a politikailag lehetetlen és mégis mesterségesen fenntar- 
tott állapotban sem a magyar kisebbségek mint kisebbségi nemzet- 
darabok, sem az önálló magyar nemzetrész nem képesek az élet tel- 
jességét kibontakoztató közösséggé formálni magukat. Ez annál is 
inkább lehetetlen, mivel minden külső látszat ellenére a kisebbségi 
nemzetrészek a magyar nemzethez tartozóknak érzik és tudják ma- 
gukat, s így a magyar nemzet „belül, lelkileg és szellemileg eltéphe- 
tetlenül egy maradt”. (Makkai 1989a. 109.) Ezért ebben a politikailag 
szétszabdalt állapotban a magyar nemzet és a magyar kisebbségek 
számára nincs végleges és kibékítő politikai megoldás. De a magyar 
nemzet és a magyar kisebbségek számára kielégítő kulturális meg- 
oldás sincs. Makkai számos esetben utal arra, hogy a kisebbségi 
magyarságnak a külső nyomásnál is sokkal veszedelmesebb ellen- 
sége az a tény, hogy a külső politikai hatalom nemhogy letörné, ha- 
nem éppenséggel támogatja azokat a belső parazitákat, akik a hely- 
zetet kihasználva belülről demoralizálják a kisebbségi társadalmat. 

Az itt körvonalazódó paradoxon többrétegű: egyrészt a nemzeti 
kivirágzás, az emberi életnek a nemzeti létkeretekben való kiteljese- 
désének tapasztalata, másrészt egyes nemzeti közösségeknek éppen 
a nemzeti fejlődésükben való megakadályozása más nemzetek által 
– s éppen azok nemzeti érdekei értelmében – hozott politikai döntés 
alapján találkozik benne. Az emberi lehetőségeket és méltóságot ki- 
teljesítő nemzeti fejlődés tehát önnön ellentétébe csap át, a konkrét 
tapasztalati szituációkban nemzetellenessé és emberellenessé, ön- 
nön törekvéseinek ellentmondóvá válik. 

Íme, a Makkai által felderített igazságnak még egy „harmadik” – 
a kisebbségin és a nemzetin túlmutató – arca is van: a polgári huma- 
nizmus eszményeit hirdető, az emberi méltóság egyetemes mértéké- 
hez igazodó, emberi létállapot kialakításán munkálkodó Európában 
az emberhez méltatlan kisebbségi léthelyzet mesterséges előidézése 
olyan gyakorlat, amely az európaiság alapjait kérdőjelezi meg. Vég- 
ső gyökerében tehát egy olyan „lelkiismereti” kérdés, amely önma- 
gával szembesíti az európai szellemiséget: hogyan őrizheti meg és 
hirdetheti az emberi méltóság érvényesítésére alapozott európaisá- 
gát az emberhez méltatlan létállapot előidézése és fenntartása mel- 
lett? 

A kisebbségi sors lényegi természetének belátásából adódó eti- 
kai probléma tehát „Európa lelkiismeretének” a problémájához küld. 
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Mire utal Makkainak az erre való hivatkozása? A lelkiismeret, akár- 
csak a normára vonatkoztató ész (normatív ész, értelem) morális 
kategória. A modemitás emberszemlélete szerint az emberi céloknak 
és érdekeknek leginkább megfelelő cselekvés az emberit, a humánu- 
mot a legteljesebb módon érvényre juttató cselekvés. Ez egyszerre 
követeli meg a praktikus hatékonyságot és a morális megalapozott- 
ságot. Egyszerre kell a racionálisan kitűzött céloknak az eszközök 
és az eljárások tekintetében a leginkább megfelelnie és az – ugyan- 
csak racionálisan belátható – erkölcsi normákhoz igazodnia. Ennek 
hajtóereje egyrészt a normát és az ennek megfelelő cselekvés szük- 
ségességét felismerő racionális belátás, másrészt – külső hatalmi 
kényszer hiányában – egy belső, lelkileg kényszerítő érzület, a lelki- 
ismeret. A morális lény leginkább arról ismerszik fel, hogy a kriti- 
kus cselekvési szituációkban megszólal benne a „lelkiismeret hang- 
ja”, amely a tiszta célracionális hatékonyság érdekében az önmagát 
a normára vonatkoztatottságából kivonó észt visszatéríti a normá- 
hoz való igazodáshoz.8 Egyszóval: a célracionális hatékonyságnak 
megvonja a morális határait. 

Ez a morális beha tároltság a politikai cselekvésre is érvényes, 
amennyiben nem öncélú, hanem az emberre vonatkoztatott, azaz a 
humánum által hordozott emberi célokat és érdekeket szolgáló cse- 
lekvésként valósul meg. A kisebbségi sors lényegének spekulatív 
feltárása fényt vet a kisebbségi léthelyzetet gyakorlatilag előidéző 
politikai tényezők cselekvésének morális oldalára, a politikai lépé- 
sekkel, megoldásokkal járó erkölcsi felelősségre. Ebben a megvilágí- 
tásban az európai hatalmak politikai döntése – amelynek alapján a 
békeszerződések keretében embercsoportokat kisebbségi helyzetbe 
sodortak – immorális cselekedetnek minősül. Döntésük akkor is im- 
morális, ha tudatlanságukban döntöttek, csupán pragmatikus meg- 
fontolások által vezérelve, azaz anélkül, hogy elvi, spekulatív szin- 
ten végiggondolták volna a kisebbségi sors lényegi természetét. Az 
ilyen, a pragmatikus ésszerűséget egyoldalúan érvényesítő döntés 
azért erkölcstelen, mert miközben az azonnali hatékonyságot tartja 
szem előtt, éppen a racionális megfontolások normára vonatkozta- 

                     
8 A lelkiismeret a kantiánus-neokantiánus morálfilozófia egyik központi 

kategóriája. Kant definíciója szerint: „Az emberben a belső törvényszék 
tudata (amely előtt gondolatai vádolják vagy felmentik egymást) a lelki- 
ismeret.” (Kant 1991b. 554.) 
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tottságát nélkülözi. Egy ilyen döntés immoralitását az sem mentesí- 
ti, hogy miközben egyes embercsoportok számára kisebbségi hely- 
zetet teremtettek, más embercsoportok esetében éppenhogy meg- 
szüntették a kisebbségi helyzetet. 

De a politikai hatalmak döntése a másik oldalról tekintve is er- 
kölcstelennek bizonyul. Amennyiben a kisebbségi sors igazi termé- 
szetének a racionális belátása birtokában történt a döntésük, azaz a 
kisebbségi sors emberi méltatlanságának belátása ellenére mégis a 
kisebbségi lét gyakorlati előidézése és fenntartása mellett döntöttek, 
annyiban cselekedetüket a legmélyebb cinizmus jellemzi. Ugyanis 
ebben az esetben az ésszerűség két oly módon összetartozó vetüle- 
tét játszották ki egymás ellen, amelyek csak együttesen szolgálják a 
humánum érvényesítését, külön-külön nem. A gyakorlati hatékony- 
ságot nélkülöző normatív ész a maga öncélú idealizmusában csu- 
pán morális illúziókat táplál, a normára való vonatkoztatottságot 
nélkülöző gyakorlati ész a maga öncélú pragmatizmusában csupán 
az azonnali hatékonyságot hajszolja. 

Az európai hatalmak, akár pragmatikus megfontolásokból, akár 
cinizmusból sodortak kisebbségi sorsba embercsoportokat, dönté- 
sükből kiiktatták a lelkiismeret szavát. Cselekedetük nélkülözi a 
morális dimenziót szavatoló normára vonatkoztatottságot. Dönté- 
sükből hiányzik az a lelki elem, amely a modem európai ember 
számára a cselekvés tiszta ésszerűségét összehangolja az erkölcsi 
követelményekkel, ami a humánum szolgálatába állított racionális 
cselekedet garanciája. 

Makkai, amikor az európai hatalmak (hiányzó) lekiismeretére 
apellál, voltaképpen az európai életforma, tágabban az egész euró- 
pai modernitás csődjére irányítja a figyelmet. A racionalitás és a 
moralitás kettős, egymással szétválaszthatatlanul összefüggő, mert 
csak egymás vonatkozásában érvényes elvére felépülő európai 
modernitás ütközik önnön előfeltevéseinek a határaiba azáltal, hogy 
egy olyan gyakorlatot termelt ki, amelyben ezek az alapelvek ki- 
játszhatók egymás ellen. A kisebbségi lét és nemzeti lét emberileg 
feloldhatatlan ellentmondásában a kisebbségi létparadoxon az euró- 
pai modernitás univerzális paradoxonává, elv és gyakorlat, idealiz- 
mus és realizmus, moralitás és racionalitás, kultúra és politika fel- 
oldhatatlan ellentmondásává tágul. 
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Ebben a megközelítésben válik igazán érthetővé Makkai szöve- 
gének kezdőmondata, amely szerint az európai emberiség a világ- 
háborút követő békeszerződésekben „a saját halálos ítéletét írta 
meg”. (Makkai 1989a. 106.) A békeszerződésekkel az európai embe- 
riség az európai létforma legtisztább lényegének – a humánumnak 
– ellentmondó emberi létállapotot szentesített, s ezáltal önnön esz- 
ményeivel és létlehetőségeivel fordult szembe. 

A kisebbségi létparadoxon ily módon az európai modemitás lé- 
nyegbevágó és átfogó kritikáját hordozza. 
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9. KÖVETKEZTETÉSEK 
HELYE(TT) 

 
 
Kinek az alkotása a kisebbségi létparadoxon? 
A nem lehet-probléma értelmezői – úgy tűnik – beleesnek saját 

értelmezési intenciójuk csapdájába. Szellemi erőfeszítéseik elsősor- 
ban arra irányulnak, hogy a Makkai által alkalmazott teoretikus 
megközelítési módból – a kisebbségi kategória elvi-spekulatív vizs- 
gálatának a szintjéről – a kisebbségi sors mindennapi létproblémái- 
nak empirikus körébe hozzák vissza és oda láncolják le a probléma- 
feltevést. Közben a probléma általi érintettségükből kifolyólag és 
Makkai gondolkodásmódjának hatása alatt a kisebbségi sors analí- 
zisét a saját elgondolásaikban is olyan elvi szintre emelik, amelyen 
annak paradoxális természetével többé-kevésbé tiszta formában 
maguk is szembesülnek. Így Makkainak a kisebbségi kategóriára 
épített elgondolása az értelmezési közvetítések, áttételek révén a vi- 
ta során fokozatosan a kisebbségi sors paradox természetének feltá- 
rásává szélesedik ki. Ez annál is inkább lehetségessé válik, mivel a 
problémafelvetéssel járó kezdeti elvi-fogalmi különbségtevésen túl- 
menően maga Makkai sem von olyan éles határt a kisebbségi kate- 
gória és a kisebbségi sors között, amely megakadályozhatná a 
mindkét irányban termékenyítőén ható átjárást az egyik probléma- 
körből a másikba. 

A kisebbségi létparadoxon és sorsanalízis ily módon közös alko- 
tás: lényegében a nem lehet-vita terméke, a vita résztvevőinek kö- 
zös alkotása. 

Ez a közös szellemi alkotási folyamat egy olyan értelemtörténés- 
ként megy végbe, amely máig sem zárult le. Az értelmezők belépnek 
a folyamatba és kiszállnak belőle, de a történés mindig továbbha- 
lad. 

A megértés felé félreértéseken keresztül vezet az út. A félreérté- 
sek sokszor mégsem maradnak félreértések, hanem másképp érté- 
seknek bizonyulnak és új értelemtartalmakat hordoznak. A kisebb- 
ségi létparadoxon értelmezési története is a félreértésekben értelmet 
kereső megértéstörténetnek bizonyul. Kezdete a paradoxon: a meg- 
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értésbe záruló, vele összetartozó és ellenében kibontakozó félreér- 
tés. 

A kisebbségi léttörténésbe szövődő önértelmezési kísérletek so- 
káig eltolták, elodázták a kapcsolatteremtést a tapasztalat megter- 
mékenyítő kezdeteivel. A nem lehet-probléma felvetése viszont 
megkerülhetetlenné tette a találkozást magával a problémával, mint 
kezdettel, amelyből az értelemtörténés kibontakozik. Ebből a kez- 
dőpontból nyílik átfogó rálátás azokra a határokra, amelyek a ki- 
sebbségi léttörténést a hozzátartozó értelemtörténésekkel egyetem- 
ben behatárolják, s amelyek a paradoxonban egymást feltételező 
módon összetalálkoznak. Ezek a határok: a kategória és az illúzió. 
Közöttük feszül a kisebbségi létvalóság játéktere. A nem lehet- 
probléma felvetése és a körülötte kialkult, illetve belőle kibontakozó 
értelmezési folyamatok játékba hozzák ezeket a határokat. 

A kategória természete szerint ellenáll az időnek és a történés- 
nek. De minden, ami szilárdan ellenáll, egyúttal ki van téve az ér- 
telmezések erodáló hatásának. A nagy történet kis történetekre esik 
szét, s a kategória totalitása is széttöredezik, szétszóródik ezekben a 
kis történetekben, a partikularitások, a régiók magukra találásában. 
Ha fenn akarja tartani magát, meg kell nyílnia a párbeszédre, részt- 
vevővé kell válnia az értelemteremtési folyamatban. A jövőre nézve 
egyik ígéretes hermeneutikai kísérletnek ígérkezik – állandó párbe- 
szédben a kisebbségi léttel – bevonni a kisebbségi kategóriát is a 
párbeszédbe, s szóra bírni a benne rejlő lehetőségek felől. A kisebb- 
ségi ketegóriát is kategóriák tartják fenn és tartják össze, de egyik 
sem kerülheti el a kategóriák „sorsát”. A kategóriák uralmától men- 
tes élethez a kategóriákon keresztül vezet az út, melyen továbbha- 
ladva az egyes kategóriák szerre feloldódnak az értelemtörténésben. 

Az illúzió esetében valamivel bonyolultabb a helyzet. Egyedül 
az élő és folyamatosan tevékeny filozófiai kritika az, amely képes 
megvonni mind az illúzióképző elmélet, mind az illúzióépítő gya- 
korlat tényleges határait. Ahol hiányzik a filozófia, ott tenyészik és 
változatos formákban újratermelődik az illúzió. 

A filozófia sokkal inkább hiányként és igényként jelentkezik az 
erdélyi kultúrában, mint tényleges teljesítményként. A Nem lehet- 
ben ez a hiányként jelenlevő, életre kelő filozófia szegül szembe a 
létteljeséget egészében birtokló, bitorló illúzióval. A hiány szab ha- 
tárt a teljességnek, s ebben a paradox szembesülésben a teljesség 
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önelveszésként, önmegsemmisülésként, a hiány pedig létesülésként, 
létrekelésként tárul fel: az illúzió szétfoszlik, a filozófia megvalósul. 

A Nem lehet nem annyira a kifejtett tartalmában, mint inkább a 
gesztusában filozófia, filozófia-tett. A kimondása annak, ami kimond- 
hatatlan. Mert a kimondhatatlan csak a kimondhatatlanságában való- 
ságos. Az illúzió is csak addig él igazán, amíg a kimondhatatlanság 
szentsége övezi. Ezért a kimondás az illúzió megszentségtelenítése. 
A kimondás nemcsak elhangzó szó, nem is csak az elhangzásban 
való megszólalás, episztémikus feltárulkozás, hanem a tett felelős 
vállalása. A filozófia-tett egy új helyzetfelismerés, helyzettudat, s 
egy új moralitás és cselekvési irány, egy új tapasztalat lehetőségfel- 
tételét hozza magával. Mindaz, ami benne megvalósul még nem 
pozitív építmény, hanem hiány és lehetőség, ami viszont egy új va- 
lóságépítés sarkpontja lehet. A Nem lehet, úgy, ahogy egyik oldal- 
ról a végső lehetetlenség, megsemmisülés, önfeladás kimondásának 
tűnik, a másik oldalon éppúgy egy másfajta, az eddigiektől gyöke- 
resen különböző elméleti, morális és politikai-cselekvési dimenziók- 
ban kibontakoztatható új létteljesség lehetőségfeltételét hordozhatja. 

Az egyetemes emberi értékekre nyitott kisebbségi létezés felépítése 
a kisebbségi illúziókkal való maradéktalan leszámolással kezdődik. S 
ez reális filozófiai program, még akkor is, ha a megfogalmazása pilla- 
natában tűnik a legkevésbé megvalósíthatónak. Voltaképpen ebben 
rejlik a csapdája: felmerülésében a megvalósíthatatlanságát hordozza 
magában. S ez visszaigazolni látszik az illúziók bajnokait. Megújult 
moralitásuk új erőt merítő hitével ítélhetik el Makkait, a következet- 
lent, a hitszegőt, a szentségtörőt. S ily módon megvalósíthatatlansá- 
gában Makkai szándéka önnön ellentétébe fordul át: újfent megerő- 
síti azt az illúziót és hitet, amit szeretne végérvényesen lerombolni. 
Ez az illúzió önfenntartásának, újratermelődésének, önépítésének 
csodálatos természetrajza: képes belső megtermékenyítő erővé vál- 
toztatni mindazt, ami belőle táplálkozva a felszámolására tör. 

A Nem lehet mint filozófia-tett a kimondás tettében kimerülő 
cselekvés, a kimondásban való megvalósulás, beszéd-tett, s mint 
ilyen maga is az illúzió erőterében mozog. Ahhoz, hogy túllépjen az 
illúzión, ki kell lépnie a beszéd-tett bűvköréből, azaz önmagát is 
mint beszéd-tettet a megvalósítás cselekvésében ki kell oltania, va- 
lós lehetőségként kell felvázolnia. A Nem lehetnek a cselekvési le- 
hetetlenségben van realitása, s ezt a lehetetlenséget mondja ki, azaz 
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hozza a kimondás realitásába. Ezért önmegszüntető paradoxonként 
tárul fel, mert paradox módon, minden belőle kinövő valós cselek- 
vés a nem lehet (paradox) lehetőségét szünteti meg. Önmagát kioltó 
paradoxon, amennyiben tényleges cselekvésre késztet. A filozófia- 
tettnek mint gondolat-tettnek és beszéd-tettnek a teremtő ereje ép- 
pen ebben a belőle kinövő késztetettségben rejlik. Önmagában még 
nem valós cselekvés, de mindig is valós cselekvésekre hangol. 

A „nem lehet” létparadoxon. De a Nem lehet már nem az. Az il- 
lúziónak szóló kihívásában a paradoxon is feloldódik. 
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