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Az Olvasóhoz 
 
 
 
E kötetben található írásokat legszívesebben 

kisebbségfilozófiai esszéknek nevezném. Esszék, 
azaz a szó eredeti értelmében vett próbálkozások, 
kísérletek néhány alapvető kisebbségi létproblé- 
mánk filozófiai elgondolására. 

A kötet írásaiban tárgyalt problémákkal 
kapcsolatban tudományos elemzéseket is lehetne 
végezni. A szociológia, antropológia, szociálpszi- 
chológia eszközei és eljárásai kiválóan alkalmasak 
arra, hogy egyik vagy másik konkrét vetületüket 
valamely korszerű elmélet szemszögéből meg- 
vizsgálják, leírják, magyarázzák. 

Akkor mégis miért van szükség a filozófiai 
megközelítésükre? 

E kérdés pozitív értelmű megválaszolását a 
vizsgált dolog természete és a filozófiai vizsgáló- 
dás sajátosságai egyaránt alátámasztják. A kötet 
írásai kisebbségi létproblémákkal foglalkoznak. 
Vagyis olyan kérdésekkel, amelyek kisebbségként 
való létezésünkkel alapvetően függnek össze, s 
átfogó jellegük és mélységük következtében ki- 
vonják magukat a szaktudományos elemzés ható- 
köréből. Bármilyen sok részletkérdést is 
vizsgáljanak meg tiszteletre méltó alapossággal az 
említett szaktudományok, eredményeikből még- 
sem áll össze a teljes értékű kép: a kisebbségilét- 
elemzés. Ez továbbra is a filozófia dolga marad. A 
filozófia kérdező beállítódása, reflektáló-értelme- 
ző viszonyulása és nyelvezete képes feltárni és 
(be)láttatni olyan lényegmozzanatokat, a primér
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tapasztalatokon túlmutató létösszefüggéseket, 
amelyek a tudományos megközelítés előtt – mód- 
szertani behatároltságai folytán – rejtve maradnak. 

Ezeknek az írásoknak a tematikája és a hangne- 
me a szerzőnek a vizsgált problémák általi szemé- 
lyes érintettségéről is sok mindent elárul. A 
naponta átélt élménynek az elméleti tudás kínálta 
értelmezési lehetőségekkel való összevetésére a 
filozófiai megközelítés kiváló alkalmat biztosít. 

És végül, ugyancsak e filozófiai próbálkozások 
mellett szól a vizsgált problémák nyelvi természe- 
te. A nyelv erőterében megmutatkozó jelenségek 
vizsgálatában a mai filozófia határozottan illeté- 
kesnek érzi magát. Mindaz, ami bennünk, velünk 
és általunk történik a mai világban, egyszersmind 
nyelvi történésként is zajlik. Ez a körülmény foly- 
tonos kihívást jelent a filozófiai reflexió számára, 
amely természeténél fogva egyrészt a nyelv köze- 
gében végbemenő, másrészt pedig magára a ny- 
elvre irányuló reflexió. 

E kísérleteket a magam számára, s mindazok 
számára, akik nem sajnálják a kisebbségi létprob- 
lémákon való töprengésre fordított erőfeszítése- 
ket, reménykeltőeknek érzem, mivel távolabbi 
horizontjukban egy átfogóbb kisebbségilét-értel- 
mezés körvonalai sejlenek fel. 

 
Kolozsvár, 1998. márciusa 
 

Veress Károly 
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Kisebbségilét-elemzés 
 
 

A kisebbségi lét fogalma 
 
 
E tanulmány1 keretei között nem célom kitérni 

a kisebbség, jelesül a nemzeti kisebbség2 fogalmának 
átfogó és részletekbe menő elemző vizsgálatára, 
csupán néhány lényegesnek tűnő vonását kívá- 
nom számba venni. E sokrétű jelentéstartalmú fo- 
galom filozófiai, szociológiai, antropológiai, 
pszichológiai, jogi, politikai vetületeinek átfogó és 
elmélyült vizsgálatára csak egy jóval terjedelme- 
sebb szakmunka vállalkozhat.3 
 
 
A kisebbségi lét ambivalenciája 

 
Ami talán a kisebbségi lét legátfogóbb, mond- 

hatni egyetemes jellemzője: az ambivalenciája. Egy 
olyan létformáról van szó, mely a legkülönbözőbb 
létviszonyok között kettős természetet, kétirányú- 
ságot, kétértékűséget mutat, s a komponensei op- 
pozíciót alkotnak benne. Ebből kifolyólag a 
kisebbségben élőknek a környezetükhöz, vala- 
mint a környezetnek a kisebbségben élőkhöz való 
viszonya is ambivalens jellegű, tehát belsőleg el- 
lentmondásos viszonyulás. Ennek a létképletnek a 
megfigyelése arra készteti a kisebbségi lét vizsgá- 
latára irányuló filozófiai reflexiót, hogy feloldha- 
tatlan ellentmondásokról, paradox természetről, 
egyáltalán létparadoxon(ok)ról beszéljen vele 
kapcsolatban. A kisebbségi létről szóló különböző 
ideológiai diskurzusok is – ambivalens jellegének 
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megfelelően – szintén kétfajta szemléletet forgal- 
maznak vele kapcsolatban, és vagy az egyik, vagy 
a másik irányába kötelezik el magukat: vagy a 
fogyatékosságai felől, vagy a benne rejlő pozitív, 
vagy pozitívnak minősített lehetőségei irányából 
közelítik meg, írják le és értékelik a kisebbségi 
létet. Ritka az olyan próbálkozás, amely ezen egy- 
oldalúságok egységeként és öntörvényű szintézi- 
seként kellő distanciával próbálná megragadni a 
kisebbségi létet. 
 
 
A “kisebbségi” értelme 

 
A kisebbségi lét ambivalens jellege összefüg- 

gésben áll a “kisebbségi” minősítés értelmével. A 
kisebbségi lét terminusban a szemantikai hangsúly 
nem a “lét”-re helyeződik, hanem a “kisebbségi” - 
re. Ez a kifejezés a legkülönbözőbb szövegössze- 
függésekben erőteljesen, imperativisztikusan utal 
arra, hogy itt a létnek, az emberi létezésnek egy 
sajátos formájáról van szó, amelynek a megkülön- 
böztető jegyeire oda kell figyelni. A “kisebbségi” 
megnevezés már önmagában is, pusztán elhangzó 
jelenlétével, szemantikai kisugárzásával mega- 
kasztja és mintegy parancsolólag magához ragadja 
a figyelmet. Ezért igen fontosnak tűnik néhány 
lényeges vonatkozásban annak a tisztázása, hogy 
mit is jelent ebben a kontextusban az, hogy “ki- 
sebbségi”? Még egy ilyen bevallottan felszíni 
(=felszínen mozgó) elemzésben is különválasztha- 
tók e terminus ontológiai, jogi, szociális jelentésré- 
tegei, amelyek mindenikére alkalomadtán külön is 
kitérek.  
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Ontológiai értelemben első hallásra kézenfek- 
vőnek tűnik a mennyiségi megközelítés: a kisebb- 
ség olyan sokaság, amely számbelileg kevesebb 
egy úgynevezett többségnél. A kisebbségi létben 
élők esetében azonban nem feltétlenül számbeli 
kevesebbségről van szó,4 bár empirikusan véve 
többnyire az tapasztalható, hogy a kisebbségben 
élők számbelileg is kevesebben vannak, mint a 
többségiek. A kevesebbség viszont a számbeliségi 
vonatkozásokon túlmenő, lényegibb létbeni meg- 
határozottságok tekintetében áll fenn: a kisebbség- 
ből hiányzik valami, vagy legalábbis kevesebb van 
belőle, amiből másoknak több van, vagy amivel 
mások rendelkeznek. A kisebbségi lét tehát hiány- 
lét. A lét oldaláról tekintve ugyanaz: léthiány. A 
hiánynak ez a kisebbségben implicite benne rejlő 
adottsága, a számbeli kevesebbségen túlmenően 
is, elsődlegesen még mindig mennyiségi kategó- 
riaként jellemzi ezt a létállapotot. 

A kisebbség ontológiai jelentésrétege nem me- 
rül ki a mennyiségi meghatározottságban. A ki- 
sebbségi lét terminusban a “kisebbség” valójában 
minőségi kategóriaként jelenik meg, egy bizonyos 
létminőség hordozójaként. Ennek is megvannak a 
negatív és a pozitív vonatkozásai. 

Negatíve a kisebbség a többségtől a másság ér- 
telmében különbözik. Vagyis a kisebbség és a 
többség nem ugyanannak a homogén léttartalom- 
nak valamiféle mennyiségi megoszlását jelenti, 
miszerint az egyik esetben ugyanabból több van és 
a másikban kevesebb. A kisebbség a többségtől – 
minőségileg – a másság értelmében különbözik, 
mivel attól eltérő, hozzá képest heterogén léttarta- 
lom.5  



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

 10 

A minőségi különbözőség pozitíve is nyilván- 
való: a kisebbségi létezés egy egész sor olyan par- 
tikuláris tartalmi elemet foglal magába, amelyek 
folytán a létezésnek egy meghatározott emberi mi- 
nőségét képviseli önmagában is, tehát öntörvényű 
módon, önértékként. Itt mindaz, ami az előbb 
mennyiségi vonatkozásban léthiányként jelentke- 
zett, most olyan léttöbbletként jelentkezik, ami csak- 
is a kisebbségi lét velejárója, mivel ezt a minőséget 
a többségi létezés nem tartalmazza. 
 
 
A köztesség állapota 

 
E léttöbblet egyik fontos forrása a kisebbségi 

létnek abban a sajátosságában rejlik, hogy köztes 
lét, vagyis olyan létforma, amely különböző 
létszférák határterületein, keresztmetszetében, 
érintkezési felületein szerveződik és ezek tartalmi 
elemeit ötvözi magába. A nemzeti kisebbség több- 
nyire az anyanemzet kultúrája és az államnemzet 
közötti léttérben bontakozik ki. Ezért bizonyos 
fokú tartalmi heterogenitás jellemzi. E köztesség- 
nek szintén megvannak a negatív és pozitív érték- 
töltetű jegyei. 

Egyrészt az anyanemzet és az államnemzet 
közötti léttér olyan “senki földjé”-nek (vö. MÉ- 
SZÁROS) tekinthető, amelyen az azt belakó ki- 
sebbség a két különböző nemzeti erőtér közötti 
konfliktusok folytonos forrásává és elszenvedőjé- 
vé válhat. Ennek átélése az élettapasztalatok szint- 
jén a realitásnélküliség, a valóságszegény 
létállapot élményét nyújtja. Vagyis a kisebbségben 
élők úgy élik meg a kisebbségi sorsukat, mint ami 
nem egészen valóságos, csupán valóságosnak 
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tűnő. Olyan “mintha” valóságos lenne, de tényle- 
gesen nem az. Egyszerre marad a realitás szintje 
alatt, és emelkedik föléje. Tényállapotaiban soha 
nem éri el a kiteljesedett, valóságosként megélt 
emberi lét szintjét, tudatállapotaiban viszont ezt a 
hiányt az illúziók valóság fölé emelkedő szférájá- 
ban pótolja. A kisebbségi lét tehát “mintha”-lét- 
ként a hiány és az illúzió szférái, a “nosztalgikus 
elvágyódás és az eszkatologikus megváltásigény” 
között hánykolódik, ami “kedvez a tudathasadá- 
sos állapotnak” (vö. MÉSZÁROS). 

Másrészt ez a köztes létállapot helyzeti elő- 
nyökkel is együtt jár, mivel rálátást biztosít mind- 
két valóságterületre, amelyekkel érintkezik. Egy- 
szerre tartalmazza a benneélő és a kívülálló 
nézőpontját, amelyek ütköztetése nemcsak belső 
meghasonlottságokhoz vezető konfliktusforrás le- 
het, hanem az alkotóenergiákat felszabadító lelki- 
szellemi erőforrás is. Ez a köztes lét a kultúrák és 
értékek találkozási tere is egyben, újszerű létlehe- 
tőségek kibontakoztatásának a terepe. Mindez 
egyaránt kedvez a reflexív-filozofikus beállítódás- 
nak és a kreatív, értékalkotó magatartásnak. 
 
 

Kisebbség és többség 
 
A kisebbségi lét meghatározásának egy másik 

lényeges eleme abban nyilvánul meg, hogy a ki- 
sebbségi lét: viszonylét. Nem abszolút és totális 
léthelyzet, még akkor sem, ha egyes egyének vagy 
embercsoportok nem belevettettnek, hanem bele- 
születnek egy már készen kapott kisebbségi sors- 
ba.  
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A viszonylét lényege 
 
Nincsenek csak kisebbségben élő emberi lények 

oly módon, ahogy léteznek csak hímnemű, vagy 
csak nőnemű emberi lények, vagy ahogyan létez- 
hetnek csak a Nílus völgyében formálódó kultú- 
rák, vagy csak a földművelésből megélő emberi 
közösségek. Ez utóbbiak olyan állandó és totális 
létmeghatározottságok, amelyek önmagukban, 
más embercsoportok létjellemzőihez való viszo- 
nyítás nélkül is fennállnak, s az életvitel egészére 
kiterjednek. 

Ezzel szemben a kisebbségben való élés nem 
terjed ki az emberi létszféra egészére. Egy kisebb- 
séget alkotó emberi egyének és szűkebb csoportok 
létkapcsolataik számos elemével kötődnek olyan 
meghatározottságokhoz, amelyek állandó jellegű- 
ek, általánosak, vagy éppenséggel emberileg egye- 
temesek. Ezek egyénenként vagy csoportonként 
lehetnek különböző, eltérő kötődések. 

Tehát a kisebbséget alkotó egyének és csopor- 
tok állandó létkapcsolatai nem képeznek minden 
vonatkozásban homogén közeget. Egy kisebbségi 
csoport további kisebbségekre bomolhat. Ez oly- 
ankor történik meg, amikor a rá jellemző állandó 
létkapcsolatok némelyike kisebbségi létmeghatá- 
rozottsággá válik azáltal, hogy csak az egyik vagy 
csak a másik csoport jellemzőjeként valósul meg. 

Mindebből az következik, hogy voltaképpen 
nincsenek olyan kisebbségi létmeghatározottsá- 
gok, amelyek specifikusan kisebbségiek lennének. 
Bizonyos állandó jellegű, domináns létmeghatáro- 
zottságok válhatnak kisebbségiekké azáltal, hogy 
egy viszonyba bekerülnek. A viszonyból kikerülve 
pedig megszűnnek kisebbségiek lenni. Ugyanak- 
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kor ezek a kisebbségivé váló létmeghatározottsá- 
gok nem szüntetik meg a kisebbséghez tartozó 
egyének és csoportok állandó létmeghatározottsá- 
gait, nem kerülnek ezek helyébe, vagy nem terjed- 
nek ki ezekre. Tehát nem totális jellegűek, 
legfennebb dominánsak, s mint ilyenek kihathat- 
nak a többi létmeghatározottságra is. Tehát nem 
totális jellegűek, de lehetnek totális kihatásúak. 
 
 
Másságok viszonya 

 
Az eddigiek alapján azt mondhatjuk, hogy 

nincs abszolút értelemben, önmagában vett ki- 
sebbségi lét. Bármely kisebbség egy másvalamihez 
– egy többséghez – való viszonyában kisebbség. Pon- 
tosabban: kisebbséggé válik ebben a viszonyban. 
Kisebbségi létmeghatározottságai a többség lét- 
meghatározottságaihoz képest minősülnek ki- 
sebbségieknek. 

De nemcsak a kisebbség, hanem a többség is 
ennek a viszonynak a terméke. Ez a viszony álta- 
lános értelemben két másság egymáshoz való vi- 
szonyulását hordozza. Többségi és kisebbségi 
státusuk e viszonyon belüli, s e viszonyból szár- 
mazó pozíciójukból, helyzetmeghatározásukból 
adódik. E viszonyon kívül mindenikük az, ami, a 
maga természetes mivoltában, ellenben e viszony 
erőterében, és kimondottan egymás vonatkozásá- 
ban, az egyik többség, a másik pedig kisebbség. 

Mind a kisebbség, mind pedig a többség eseté- 
ben a viszonylét, a meglévők mellett, egy új létdi- 
menziót jelent, amelyben sajátos módon, egymás 
viszonylatában rendeződnek el a létmeghatáro- 
zottságaik. Többség és kisebbség együtt élnek eb- 
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ben a viszonyban. Ez tényleges és reális együttélés, 
ami azt jelenti, hogy az élet jelentős tartományai az 
egymáshoz való viszonyulás erőterében bontakoznak 
ki. Kisebbség nélkül nincs többség, és fordítva. A 
kisebbségi és a többségi identitás szükségképpeni 
velejárója, komponense a másik,6 mégpedig kettős 
értelemben: pozitíve, egymás identitásának for- 
málói; negatíve, a másiktól való különbözőségként 
definiálják saját identitásukat. Minden téren ez a 
kettősség határozza meg az életmegnyilvánulásai- 
kat és a tudattartalmaikat egyaránt. Mind a kisebb- 
ségi, mind pedig a többségi tudat fókuszált tudat,7 

vagyis olyan, amelybe szükségképpen beépül a 
másiktól való különbözőség élménye a hozzá való 
tartozás tudatával együtt. 

 
 

Hiány és többlet 
 
Feltevődik a kérdés: milyen annak a viszony- 

nak a tartalma, amelyben egyes embercsoportok 
és emberi létállapotok kisebbségivé, mások több- 
ségivé válnak? A kisebbségi—többségi viszonylét 
a benne élők számára egy közös létteret jelent, 
amelyben kölcsönösen, egymást feltételezve, vagy 
éppenséggel egymás ellenében bontakoztathatják 
ki saját (sajátos) létlehetőségeiket. 

Ami első látásra szembetűnő: az az egyenlőt- 
lenség. A léttérnek és a létkörülményeknek a ki- 
sebbség és a többség közötti egyenlőtlen meg- 
oszlása élteti ezt a viszonyrendszert. Az egyenlőt- 
lenség konkrét megjelenési formájában hiány és 
többlet. Ami a kisebbségi oldalon a létlehetőségek- 
ben mutatkozó hiányként8 jelenik meg, az a több- 
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ségi oldalon a létlehetőségekben mutatkozó több- 
letként lelhető fel. 

Hiánynak és többletnek ez a kölcsönös viszo- 
nya csakis a kisebbség—többség vonatkozási 
rendszeren belül érvényes. Amennyiben az adott 
emberi léthelyzetben érvényesülő általános lét- 
standardokból indulunk ki, a hiány, illetve a több- 
let akként fejeződik ki, hogy a többség mindig 
jobban megközelíti az általánosan elérhető létstan- 
dardokat mint a kisebbség. A többség mindig több 
realizált létlehetőséggel és ennélfogva a jövőben is 
realizálható létlehetőséggel rendelkezik, mint a ki- 
sebbség. Ezt a többletet nem feltétlenül közvetle- 
nül a kisebbségtől vonja el, de abban a léttérben 
realizálható, amelyben a kisebbség létlehetőségei 
is kibontakoztathatók. E léttér konkrét körülmé- 
nyei behatárolják a realizálható létlehetőségeket, 
tehát a többség és a kisebbség kölcsönösen korlá- 
tozhatják egymást a létlehetőségeik kibontakozta- 
tásában. Mégis, a viszony belső erőteréből úgy 
látszik, mintha kölcsönösen egymás rovására igye- 
keznének gyarapítani létlehetőségeiket, ami 
kölcsönösen veszélyeztetettségi tudatot szül. 

Mindez leginkább akkor tűnik szembe, amikor 
a hiány és a többlet jogi, politikai és szociális tar- 
talmait vesszük szemügyre. Jogi és politikai érte- 
lemben a kisebbség elsődlegesen nem mennyiségi 
kategóriaként, nem számbeli kevesebbség értel- 
mében jön szóba, bár empirikusan tekintve több- 
nyire ez is vele jár. A kisebbség egy társadalmon 
belül nem domináns helyzetben lévő csoportot je- 
löl.9 A “domináns” kifejezés itt kettős szemantikai 
tartalmat hordoz: hatalmi pozíció és befolyásgya- 
korlás. A kisebbség korlátozottabb hatalmi pozí- 
cióval, s ennélfogva a léttérre, a létkörülményekre 
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kevesebb befolyásolási lehetőséggel bír. Jogi érte- 
lemben ez jogi korlátozottságként, vagy éppenség- 
gel jogfosztottságként, szociálisan pedig létbeli 
kiszolgáltatottságként, nagyobb fokú létbizonyta- 
lanságként jelenik meg. 
 
 
Idő és érték 

 
Az előbbi jellemzők a kisebbség és a többség 

időhöz való viszonyának különbözőségében is le- 
képeződnek. A kisebbségnek más a viszonya az 
időhöz, mint a többségnek. Jelenbeni korlátozott- 
sága, befolyáshiánya kontrollvesztéssel jár együtt 
(vö. LÁZÁR, 147). A kisebbségnek kevesebb esé- 
lye van a jövőt megalapozó, a jelenbeli sorsát ala- 
kító létkörülmények ellenőrzésére, mint a 
többségnek. Így a többséggel szemben mintegy 
kiszorul az “épp most”-ból, s ennek folytán a jövő- 
től is elszigetelődik, s erőteljesebben a múlt felé 
fordul. Sokkal inkább a múltbeli értékek megőrzé- 
sén és átmentésén munkálkodik, mint az új érték- 
alkotási lehetőségek megteremtésén és 
kiaknázásán. Ezáltal a kisebbség lépéshátrányban, 
időbeli fáziseltolódásban él a kortárs létfeltételek- 
hez viszonyítva, kevésbé kortársa önmagának, 
mint a többség. A jelen és a jövő kihívásaira sok- 
szor premodern (“perimodern”) gesztusokkal vá- 
laszol (vö. LÁZÁR, 148). Következésképpen a 
modernitáshoz való viszonya is másképpen ala- 
kul, mint a többségé. 

Az eddigiek alapján nyilvánvaló, hogy e két 
létállapot megélése és megtapasztalása is külön- 
böző. Addig, amíg a többségiek óhajtott, pozitív 
élményként élik meg a többségi állapotot, a ki- 
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sebbségiek többnyire taszító, negatív élményként 
élik meg a kisebbségi sorsukat. Az előbbiek fenn- 
tartani akarják, az utóbbiak megszüntetni akarják 
e viszonyon belüli státusukat. Az előbbiek elő- 
nyök sokaságát realizálják általa, az utóbbiak a 
hátrányos helyzet veszteségtudatával küszköd- 
nek. 

Ebben az oppozícióban a többség és a kisebb- 
ség egymáshoz való viszonyának ambivalens tar- 
talmai is megmutatkoznak. Többség és kisebbség 
egymáshoz való viszonya olyan sajátos együttélés 
formáját ölti, amelynek során valamely létmegha- 
tározottság felértékelődése a másiknak a lebecsü- 
lésével jár együtt. A kisebbség esetében a saját 
kisebbségi lét felértékelődése maga után vonja a 
többségi lét lebecsülését, és fordítva: a többségi lét 
felértékelődése együtt jár a kisebbségi lét lebecsü- 
lésével. Ezek az értékviszonyok különböző egyéni 
és csoportmagatartásokban testesülnek meg, ame- 
lyek a kisebbségi léthez való ragaszkodás, vagy az 
attól való eltávolodás jegyében formálódnak. 
 
 
Korlátozás és önkorlátozás 

 
A kisebbségi és a többségi létállapot kölcsönö- 

sen korlátozó és önkorlátozó jellegű. 
A többség lényegében a kisebbség ellenében 

többség, és csupán addig, amíg a kisebbség kisebb- 
ségként létezik. Érdeke tehát a kisebbség létteré- 
nek korlátozása, a kisebbségi sors fenntartása. 
Ezzel egy időben viszont a többség önkorlátozó is, 
mivel kénytelen egész létstratégiáját a kisebbség- 
hez igazítani, tehát a kisebbséghez való viszonyát 
kényszerűen be kell kalkulálnia saját terveibe. A 
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kisebbség meglétének és kisebbségiségének terhét 
akarva-akaratlanul közvetve viselnie kell. 

A kisebbség – ellenkezőleg – éppen a többség 
korlátozó eljárásai ellenében igyekszik nagyobb 
életteret kialkudni magának, ami által viszont a 
többség létlehetőségeit korlátozza. Ugyanakkor a 
többség irányából jövő külső korlátozások belső 
önkorlátozási mechanizmusokat termelnek ki 
benne. Ez abban nyilvánul meg, hogy életstraté- 
giáját igyekszik mindig tudatosan is a többséghez 
igazítani, ami együtt jár azzal, hogy önkéntelenül 
a többségi elvárásokhoz is igazodik. 

Többség és kisebbség viszonya ily módon sajá- 
tos alkupozíciót feltételező legitimációs viszony is. A 
kisebbségi léttér körül folyó folytonos alkuban a 
kisebbség igyekszik egyre többet, a többség pedig 
egyre kevesebbet kialkudni. A többség a kisebb- 
ségnek, ahhoz, hogy többségi státusát megőriz- 
hesse, kénytelen egy bizonyos létteret biztosítani. 
A kisebbség teljes felszámolása a többség számára 
kockázatos és veszteséges lenne, mivel a többségi 
státus előnyeinek elvesztését vonná maga után. A 
kisebbség szeretne minél közelebb kerülni a több- 
ségi létállapothoz, a többség viszont arra szeretné 
rábírni a kisebbséget, hogy egyre kevesebbel elé- 
gedjék meg, közelítve ahhoz a (lét)minimumhoz, 
ami számára a legkevesebb lehet, úgy, hogy még 
kisebbség maradjon. Eközben egymás nyereségeit 
kölcsönösen veszteségekként élik meg, s életstra- 
tégiáik fő irányát e veszteségek leküzdése szabja 
meg. 

Az életstratégiák tekintetében többség és ki- 
sebbség kölcsönösen legitimációs bázist képeznek 
egymás számára, vagyis meglétükkel és sajátos 
törekvéseikkel kölcsönösen igazolják egymás tö- 
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rekvéseit. Ez mindkét fél számára azzal az előny- 
nyel jár, hogy a másik vonatkozásában olykor még 
a legésszerűtlenebb eljárásokat is racionalizálni és 
legitimálni lehet.10 

Ugyanakkor kisebbség és többség egymás szá- 
mára kölcsönösen a veszélytudat és az ellenségkép 
forrásai is. Egymás identitását nemcsak kölcsönö- 
sen építik, hanem kölcsönösen veszélyeztetik is. A 
kisebbség reális veszély tudatához – amely abból 
fakad, hogy a többségnek többnyire tényleges ha- 
talmában áll a kisebbség létére törni – a többség 
irreális veszélyérzete társul. A kisebbség a veszély 
tapasztalására identitása megerősítésével vála- 
szol, ami együtt jár egy nagyobb és biztonságosabb 
léttér kialkuvásával a többségtől. Ezt viszont a 
többség a kisebbség irányából jövő korlátozásként, 
veszteségként, tehát bizonyos értelemben identi- 
tása veszélyeztetettségeként éli meg, s igyekszik a 
maga módján a kisebbségi identitás korlátozásával 
válaszolni rá. 

Ily módon a többség—kisebbség viszony lét fo- 
lytonosan válaszmagatartást kiváltó erőtérként mű- 
ködik. Minden konkrét cselekvő és magatartásbeli 
megnyilvánulás egyúttal válasz is a másiknak egy 
reális vagy feltételezett viszonyulására. 
 
 
Megkettőződő érték- és jelentésképződés 

 
E kettősségek legteljesebben mind a kisebbségi, 

mind pedig a többségi létben az érték- és jelentéskép- 
ződési folyamatok megkettőződésében teljesednek 
ki. A természetes (elsődleges) érték- és jelentés- 
képződés mellett itt egy olyan másodlagos érték- 
és jelentésképződés is végbemegy, ami a kisebbsé- 
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giség, illetve a többségiség ontológiai specifiku- 
mából adódik. Így a kisebbségi, illetve a többségi 
létben minden dolog kettős értékkel, minden cse- 
lekvő megnyilvánulás kettős jelentéssel bír. A ter- 
mészetes, voltaképpeni értéke és jelentése mellett 
egy olyan másodlagos értékre és jelentésre is szert 
tesz, amelynek kimondottan a viszonylét erőteré- 
ben és a viszonylét szempontjából van relevanciá- 
ja. 

A kisebbségi vagy többségi szempontból jelen- 
tőséggel bíró helyzetekben a másodlagos érték- és 
jelentésdimenzió előtérbe kerül és elnyomja az el- 
sődlegest. Ilyenkor valami nem a maga természe- 
tes értéke vagy jelentése szerint értékelődik vagy 
értelmeződik, hanem a kisebbségi, illetve többségi 
szempontból érvényes értéke vagy jelentése sze- 
rint. 

Ennek következtében a racionalitás összefüg- 
gésrendszere is megkettőződik. A kisebbségi lét- 
helyzettől független természetes érvényességi és 
ésszerűségi szempontokra itt rátevődnek a kisebb- 
ségiség, illetve a többségiség vonatkozásában fel- 
merülő érvényességi és ésszerűségi szempontok. 
A racionalitás e két szintje eltérhet, sőt szembeke- 
rülhet egymással. Ami természetes módon racio- 
nálisnak bizonyul, irracionálisnak mutatkozhat 
kisebbségi vagy többségi szempontból és fordítva. 
Ugyanakkor a racionalitás többségi—kisebbségi 
szintje e viszonyon belül is kölcsönösen fordított- 
ként érvényesülhet. Ami kisebbségi szempontból 
racionálisnak tűnik, többségi szempontból irracio- 
nálisnak értékelődhet és fordítva. Tehát a kisebb- 
ség és a többség esetében a racionalitásnak nem 
ugyanazok az érvényességi és ésszerűségi krité- 
riumai érvényesülnek. Ezek a racionalitás eltérő 
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regionális modelljeit képviselik, bár belső logiká- 
juk ugyanazon univerzális racionalitásmodell sze- 
rint működik. 
 
 

A kisebbségi lét időstruktúrája 
 
A kisebbségi lét fentebb jelzett kettőssége az 

időhöz való viszonyában is megmutatkozik. A ki- 
sebbségi lét problematikussága legnyilvánvalób- 
ban az idő irányából ragadható meg. A kisebbségi 
lét időstruktúrájában a múlt, jelen, jövő idődimen- 
ziók sajátos módon, aránytalanul rendeződnek el. 
 
 
A múlt dominanciája 

 
A kisebbségi időstruktúra domináns idődi- 

menzióját a múlt képezi. A múlt, a már megtörtént, 
olyan biztos pont az életben, amely realitásérték- 
kel bír. A múlt a létalap. Vele szemben a jelen 
sokkal bizonytalanabb és kevésbé kézben tartható, 
kevésbé ellenőrizhető. A kisebbség beleszólási le- 
hetőségei a jelen történéseibe igen korlátozottak, 
ezért (joggal) úgy érzi, hogy igazán nem ura a 
jelennek, hogy kiszorul a jelenből, hogy azt, ami a 
jelenben történik vele, nem tudja megfelelőmódon 
ellenőrzése alatt tartani. Így a múlt determiniszti- 
kus bizonyosságához képest a jelen a kisebbség 
számára tele van véletlenekkel, esetlegességgel, a 
létbizonytalanság élményével. A múlt realitásával 
szemben a jelen csak félig-meddig reális, és igen 
sok irreális, érthetetlen, irracionális, kiszámítha- 
tatlan elemet tartalmaz. A múlt értéktelítettségé- 
vel szemben a jelen torz és hiányos. Hiányoznak 
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belőle a létet ténylegesen működtetni tudó mecha- 
nizmusok. Ezért realitásértéke viszonylagos és 
messze a múlté alatt marad. 

Ez a tény a múlthoz való természetes viszonyt 
is megváltoztatja. A múltban való élés elsősorban 
azt jelenti, hogy a kisebbségi lét valóságszféráját 
főleg a múlt tölti ki, a hagyomány tisztelete és 
ápolása. A hagyomány válik tartalmi közeggé és 
egyúttal szervező erővé, a célkitűzéseket, cselek- 
véseket, történéseket szabályozó normarendszer- 
ré ott, ahol a jelen értékalkotó tendenciáinak, 
mentalitás- és magatartás-szabályozó normáinak 
kellene érvényesülniük ahhoz, hogy biztosítsák az 
életet megújító továbbhaladást. A múlt a minta, s 
annak követése a jelen domináns normájaként mű- 
ködik. Így mindaz, ami a jelenben történik és ké- 
szül el, a múlt mércéjéhez igazítva értékelődik. 
Ennélfogva a kisebbség számára a múlt nem a 
maga természetes módján elmúlt múlt alakját ölti 
magára, hanem a jelenben továbbélő, újra és újra 
megélt múlt lesz: múlt, amely nem múlik el. Ha- 
talmába keríti és tartja a jelent, amelynek minden 
mozzanatában a jelen-nem-lévő-jelenlévő állapotá- 
ban folyton jelen van. 
 
 
Szimbolikus jelleg 

 
Az időhöz való sajátos viszonnyal áll összefüg- 

gésben a kisebbségi lét szimbolikus jellege is. Bizo- 
nyos értelemben a kisebbségi lét szimbolikus létként 
fogható fel. A valóságos léttartalmak helyett szim- 
bolikus léttartalmak töltik ki, a realitásélmények 
helyett szimbolikus tettek, történések válnak ben- 
ne a fő élményforrássá, valós célkitűzések helyett 
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szimbolikus életstratégiák vezérlik a benne élő 
egyéneket és embercsoportokat. 

A múlt jelenvalóságát éppen a szimbólum ket- 
tős természete engedi meg. A szimbólum egyszer- 
re jelölő és a jelölt tartalomnak a megjelenítődése. 
A szimbolikus megjelenítődésben a távollevő je- 
lenvalóvá, a múltbeli pedig jelenlevővé válik. A 
szimbólum nem engedi a múltat elmúlni, mivel 
azáltal, hogy megjeleníti, újból és újból jelenvalóvá 
is teszi, a jelenben létezővé és átélhetővé, tehát 
valóságos élményforrássá változtatja a jelenben 
élő számára, mintha ténylegesen is a jelen alkotóe- 
leme lenne. A szimbólumban leomolnak a határok 
a valóság és a fikció között, s a lét kibontakoztatása 
az emlékezet és a képzelet síkján éppoly valóságé- 
rővel bír, mint a jelen realitásában való élés. Ebben 
rejlik a szimbólum titka, ami miatt a szimbólum 
olyannyira felértékelődik a kisebbségi létben és 
kultúrában. 
 
 
Szubjektív különidejűség 

 
Ily módon a “múltban gazdag”, a jelen tekinte- 

tében pedig “kontrollínséges” (vö. LÁZÁR, 147) 
kisebbségi lét nem kortársa önmagának és tágabb 
jelenének, lépéshátrányba kerül a jelen meghatá- 
rozó folyamataival szemben, s a maga belső, szub- 
jektív kulönidejűségeként éli meg a jelennel való 
fizikai egyidejűségét. Mindez a benne élő egyenek 
lelkivilágában a múlt pozitív élményvilágához a 
jelenben való élés traumatizáltságának, hátrányá- 
nak, megfosztottságának, kiszolgáltatottságának 
élményét társítja, ami még inkább felfokozza a 
múlt iránti érzékenységet. Helyénvalónak tűnik 
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tehát a megállapítás: “A kisebbség így ritkán mo- 
dern” (LÁZÁR, 147). 
 
 
Az illúzióépítő jövő 

 
A kisebbségnek a jövőhöz való viszonya az 

elemzett múlt—jelen időképletnek egyenes folyo- 
mánya. Minél tágabb a múltra vetülő időperspek- 
tíva, annál szűkebb a jövőre nyíló. A kisebbség 
minél kiszorultabbnak érzi magát a jelenből, annál 
elszigeteltebbé válik a jövőbeli lehetőségekkel 
szemben. A kisebbségi lét a jövő irányában mint- 
egy lefejezett lét. A benne élők csak csekély mér- 
tékben vagy egyáltalán nem rendelkeznek a jelen 
valóságából kiinduló, abban megalapozott jövő- 
képpel. A jövő számukra a kilátástalanság, a teljes 
létbizonytalanság terepe, nem a valós lehetősége- 
ké és a körültekintő tervezésé. Amennyiben a jö- 
vőre nézve tervezés történik, az nem a kisebbségi 
létlehetőségek kibontakoztatására irányul, hanem 
– negatíve – az ezektől való elvonatkoztatásra, a 
kisebbségi létállapotokból való kilépési, meghala- 
dási kísérletekre. 

A kisebbséghez tartozó egyének a maguk 
egyéni módján terveznek, de éppen ebben a meg- 
nyilvánulásukban érzik a leginkább a kisebbségi 
élet szorítását, és ebben élik meg a legteljesebb 
mértékben személyes konfliktusukat a sorsukkal 
és közösségükkel. A kollektív tervezés – amennyi- 
ben történik ilyesmi – csak annyiban bír relevan- 
ciával, amennyiben a múlt hatása és befolyása alatt 
áll, amennyiben sikerül a jövőbe vetítenie a múlt 
tartalmait és elvesztett vagy ki nem futtatott lehe- 
tőségeit. A kollektív tudatban a múltidéző emléke- 
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zet a múltat a jövőben felépíteni igyekvő képzelet- 
tel társul, amely annál illuzórikusabb tartalmúvá 
válik, minél messzibbre kerül a jelen realitásaitól. 

A múltnak a jelenen át a jövőbe vezető folyto- 
nossága a hagyománytól, az emlékképektől a jövő- 
képet kitöltő illúziókig vezet, és szinte érintetlenül 
hagyja a jelen valós körülményeit, amelyek között 
a tervezés történik. A jövő a kisebbség számára az 
illúzióépítés terepe. Ebben az értelemben viszont 
a kisebbségi létnek van jövője. Számára az idő a 
jövő irányában is éppúgy kitágul, mint a múlt 
irányában. Közben a lét észrevétlenül átsiklik a 
realitásként megélt létszféra területéről az illúzió 
mezejére. Ennélfogva a kisebbségi lét időábrája 
mégsem egy, a jövő irányában lefejezett csonka- 
kúphoz hasonlatos. Sokkal inkább a homokórához 
hasonlít, amelyben a múlt tartalmai a jelen szűk 
csatornáján szerre átperegnek a jövőbe. 
 
 
A jelen problémája 

 
A három idődimenzió közül a kisebbség a jelent 

érzi a legkevésbé magához tartozónak. Egyúttal a 
jelen az, amelyben akár a múltbeli emlékeket, akár 
a jövőre nyíló lehetőségeket számára való valóságra 
válthatná át. Ebben a képletben a kisebbség számá- 
ra az az út a legkevésbé járható, amely akár a 
múltból, akár a jövőből a jelenhez, vagyis valós 
önmagához vezet, és innen tovább, a saját megélt, 
öntörvényű valóságában megalapozott létlehető- 
ségekhez. 

E tekintetben némi kiigazításra és kiegészítésre 
szorul az egyik, már idézett szerző. Mészáros vé- 
leménye, aki a kisebbségi lét alapvető problémáját 
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az időbeli szakadásban jelöli meg az “ami van” és 
az “aminek lennie kell” között. Hiányzik belőle a 
folytonosság, amely elvezetne “a léttől a lehetősé- 
gig”11 (vö. MÉSZÁROS). 

Szerintem a képlet ennél egy fokkal bonyolul- 
tabb. A kisebbségi lét problémája elsődlegesen 
nem a jövő, hanem a jelen problémája. A múltnak 
és a jövőnek a kisebbség számára egyaránt nincs a 
jelen realitásához elvezető folytonossága. A múlt 
hagyománya és a jövő illuzórikus képe nem bizo- 
nyul elégségesnek a jelen realitásának felvállalásá- 
hoz, a jelenben való bátor és cselekvő benneélés és 
a lehetőségeit kibontakoztató, jövőre irányuló cél- 
tudatos tervezés kockázatának vállalásához. A ki- 
sebbség számára az emlékektől és az illúzióktól 
nem vezet járható út a valósághoz, s ennélfogva 
nyilván a valóságtól a lehetőségekhez sem. 

Helytálló viszont a szerzőnek az a megállapítá- 
sa, (a folytonosságra gondolva), hogy hiányzik a 
kisebbségi lét időstruktúrájából az időiségnek egy 
nagyon fontos mozzanata, amely képes arra, hogy 
a meglevőket integrálja. A szerző itt a folytonosság- 
ra gondol, a lét és a lehetőség közötti kapcsolatte- 
remtésre, amelyben a kisebbségi lét cezúra- 
mentesen haladhatna a jelenből a jövőbeli lehető- 
ségek kibontakoztatásához. Szerinte a kisebbségi 
lét átmeneti lét, elsősorban nem azért, mert két 
létforma között fekszik, hanem azért, mert nem 
teljes, nem kiteljesített lét. Hiányzik belőle a jövő- 
beli lehetőségek felé való nyitottság, a jövőben 
való kiteljesedés és beteljesülés reménye és garan- 
ciája. A kisebbségi lét folytonos úton levés önmaga 
teljesebbé tételéhez, de olyan úton levés, amelynek 
a jövőbe vezető ösvényei folyton lezárulnak, s az 
elvesző lehetőségek csapdájában vergődik.  
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Szerintem ebben az esetben is többről van szó, 
mint a puszta létfolytonosság fenntartásáról. A 
kisebbségi lét is, mint bármely más emberi létfor- 
ma, amennyiben önmaga kiteljesedéséhez vezető 
folytonos úton levés, valójában a mindenkori je- 
lenben kiteljesedő valóságosságához vezető úton 
levés kellene hogy legyen. A kisebbségi lét idő- 
struktúrájából éppen a jelennek ez az integráló és 
folytonosságteremtő mozzanata hiányzik, a jelen 
intenzív és pozitív, nem kivonuló, hanem belehe- 
lyezkedő, a létlehetőségeket konstruktívan és 
kreatívan kibontakoztató megélése. A kisebbségi 
lét minden olyan megnyilatkozása, amely az előb- 
biekben elemzett időképlethez igazodik, még nem 
jutott el tényleges önmagához, önnön vállalt és 
megélt jelenvalóságához. Mindaddig egyszerűen 
csak van, de önmaga számára nem jelenvalóként, 
hanem mintegy önmaga jelenvalóságát megelőző 
módon létezik. Addig csupán egy előttes, önnön 
jelenvalóságát megelőző állapotban létezik, ami az 
időbeliség nyelvén úgy fejezhető ki, hogy nem 
kortársa saját jelenének. De ebben az előállapotá- 
ban már benne rejlik a kisebbségi lét jelenvalósá- 
gának a lehetősége, vagyis maga a kisebbségi lét 
mint lehetőség. 
 
 

Kisebbségi létparadoxonok 
 
 
Hiánylét vagy léthiány 

 
Az eddigi elemzés többféle létparadoxon kör- 

vonalait is feltárja.  
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A kisebbségi lét köztessége, átmenetisége volta- 
képpen a lét és a lehetőség közötti úton levésben 
rejlik, ami azonban nem folytonos előrehaladást 
jelent a léttől a lehetőség felé, hanem inkább inga- 
járatként valósul meg a lét és a lehetőség között. 
Ennek szélsőséges eseteiben és értelmezéseiben a 
lét a lehetőségről való lemondásként, a lehetőség- 
nélküliség állapotaként, a lehetőség pedig a létről 
való lemondásként, a létnélküliség állapotaként 
jelenítődik meg. 

A kisebbségi létparadoxon egyik síkja éppen a 
hiány—lehetőség tengelyen bontakoztatódik ki, 
az egymással szervesen összetartozó és egymást 
mégis gyökeresen kizáró lét és lehetőség feloldha- 
tatlan ellentmondásaként. 

A hiányként megélt és értelmezett kisebbségi 
lét: lét, amelyből hiányoznak a lehetőségek. Vagy- 
is: hiánylét. 

A lehetőségként megélt és értelmezett kisebb- 
ségi lét: lehetőség, melyből hiányzik a lét. Vagyis: 
léthiány. 

A maga egészében vett kisebbségi lét egyszerre 
lét, amely lehetőség nélküli és lehetőség, amely lét 
nélküli. Hiány, amely nem szül lehetőséget, és 
lehetőség, amely nem realizálódik létként. 

A létet és lehetőséget szétválasztó és egymással 
szembeállító kisebbségi létmegélés és létértelme- 
zés a lét lehetőségnélküliségéhez a lehetőség léten- 
kívüliségét társítja. 
 
 
A választás kényszere 

 
Az ekképp megnyilatkozó kisebbségi lét 

nemcsak szerkezetében paradox, hanem a benne 
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élők is paradoxonként élik meg. Számukra ez az 
állapot a lét és a lehetőség közötti választás folyto- 
nos kényszereként jelentkezik. Aki a kisebbségi 
létet választja, létlehetőségekről mond le, aki a 
lehetőségeket választja, a kisebbségi létről mond 
le. Bármelyik választás – természetesen más-más 
értelemben – veszteséges. Vagyis bizonyos – de 
ellenkező előjelű – értékek feladása árán lehet nye- 
reséges. Így a kisebbségi sorsban való élés olyan 
ellentmondásos, rövidre zárt léthelyzetek soroza- 
tából áll, amelyek csapdamechanizmusként mű- 
ködnek. Annak a számára, aki felvállalja a létet, 
lezárul a lehetőségek útja; annak a számára, aki a 
lehetőségbe lép ki, lezárul a léthez való visszatérés 
útja. Vagy előtte tornyosul az akadály, vagy mö- 
götte. Vagy marad, vagy elmegy. A kisebbségi sors 
vagy örökre magához ragad, vagy végképp kivet 
magából. 

Azok, akik elméletileg reflektálnak erre az álla- 
potra, szintén két csoportra oszlanak: vagy a 
meg(itt-, helyben- stb.)maradás hívei, vagy a kilé- 
pésé, az eltávozásé. Konstruktív és elmarasztaló 
érveket egyaránt fel tudnak sorakoztatni mindkét 
álláspont mellett. 

E paradox lét- és tudatállapot lényege így ösz- 
szegezhető: a benne élők szakadásként és szem- 
benállásként élik meg, a rá reflektálók pedig 
szakadásként és ellentmondásként értelmezik a lét 
és a lehetőség viszonyát. 
 
 
A teoretikus reflexió 

 
A kisebbségi létparadoxon másik síkja a ki- 

sebbségi lét reflektáltságával függ össze. Az előbbi- 
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ekben már utaltam arra, hogy a kisebbségi lét 
szükségképpen reflektált lét, bizonyos értelemben 
mindig tudatos, sohasem teljes mértékben spon- 
tán. A kisebbségi lét teoretikus szinten is folytono- 
san építődik, s a hozzá tartozó teoretikus reflexió 
e létezés minőségének egyik fő meghatározójaként 
működik. 

Ennélfogva a kisebbségi lét a teoretikus, szim- 
bolikus leképezés és megjelenítés síkján éppúgy 
kibontakoztatódik, mint a tényleges élet és az em- 
píria síkján. Ily módon a kisebbségi létet szükség- 
képpen egy bizonyos fokú ideologizáltság és 
nyelvi megkonstruáltság is jellemzi. Vagyis a ki- 
sebbségiségben való létezés folyamata mindig 
együtt jár a kisebbségi létről való beszélés, a kisebb- 
ségi diskurzus valamilyen formájával. 

A kisebbségben élők létüket két síkon élik meg, 
s ennek köszönhetően életük minden eleme, ese- 
ménye kettős jelentést (jelentőséget) kap: egyet a 
maga természetes közegében és kontextusában, 
egy másikat pedig a kisebbségi létezésre való vo- 
natkoztatottságában, ami a tudati-teoretikus refle- 
xió közvetítésével valósul meg. Így a lét minden 
eseményének egyfelől megvan a maga helye, ideje 
és kontextusa szerinti önértéke, önértelme, másfe- 
lől viszont a kisebbségi létre-vonatkoztatottságá- 
ban a szimbolikus-nyelvi konstrukciók útján is 
értékelődik és értelmeződik. Ezáltal a kisebbségi 
sorsban élők számára a dolgok, események kettős 
értelemmel és értékkel bírnak. Előfordulhat, hogy 
egy dolog vagy egy esemény a közvetlen létfenn- 
tartás vonatkozásában pozitív értéket képvisel, il- 
letve van értelme, a kisebbségi lét vonatkozásában 
viszont negatív értéket képvisel, illetve értelmet- 
lennek bizonyul. És fordítva: olyasmi, aminek a 
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mindennapi létezés tekintetében nem sok értelme 
van, vagy éppenséggel értéktelen, a kisebbségi lét 
vonatkozásában felértékelődhet és értelemmel te- 
lítődhet. 

Ebben a két vonatkozásban is – tartalmi és for- 
mális vonatkozásban – benne rejlik a létparadoxon. 
 
 
A van és a kell ellentéte 

 
Tartalmi vonatkozásban feloldhatatlan ellent- 

mondás tételeződhet aközött, ami van és aminek 
lennie kell, vagyis a kisebbségi sorsban élés valós 
tartalma és ennek a kisebbségi diskurzusban tör- 
ténő megjelenítése között, a tényállapotok és a 
róluk való beszélés tartalma között. A kisebbség- 
ben élők lét és tudat elszakadásaként és szemben- 
állásaként élik meg ezt a kettősséget, vagyis: 
egyféleképpen élnek és másféleképpen vetítik ki 
ezt tudatilag. 

A kisebbségi lét a benne élés szintjén tényálla- 
potok sorozata. Tudati szinten viszont a valós 
tényállapotok megragadása helyett követelmény- 
ként jelenítődik meg. Az élet tényszerűségeivel a 
tudat normatív követelményei állítódnak szembe, 
így a lét tudati megjelenítése nem a lét megvilágí- 
tásához és megértéséhez vezet, hanem a valós té- 
nyállapotoktól elvonatkoztató teoretikus-ideo- 
logikus felépítéséhez. Ennélfogva a kisebbségi dis- 
kurzus szükségképpen ideologikus diskurzus 
lesz, olyan szimbolikus-nyelvi konstrukció, a- 
melyben a realitás közvetlen tapasztalatával egy 
öngerjesztő moralizálás elvárásrendszere állítódik 
szembe.  
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Sokféleség és egység 
 
Hasonlóképpen, formális értelemben is ellent- 

mondás tételezhető a létezés sokfélesége és az 
ideológiai diskurzusban való megjelenítés mono- 
logizáló, egyneműsítő jellege között. 

A kisebbségi létben való létezés az egyének és 
csoportok életvitele, sorseseményei szintjén soha- 
sem olyan egysíkú és “egységes”, mint amilyen- 
ként az ideologikus beszélés szintjén 
megjelenítődik. A kisebbségi ideológia egység- 
ideológiaként fogalmazza meg önmagát, mivel 
összetartó szándékú. De ezáltal totalizáló és ho- 
mogenizáló jellegűvé is válik, mivel a kisebbségre 
mint puszta absztrakcióra, idealizációra vonatko- 
zik, szem elől tévesztve a kisebbségi lét empirikus 
adottságait. 

Ily módon a valós kisebbségi élethelyzetek és 
léttapasztalatok sokféleségét a valóság fölé emel- 
kedő kisebbségi diskurzus a megjelenítés helyett 
inkább elfedi. Ezáltal a kisebbségi diskurzus a 
tényleges kisebbségi lét reprezentációjából illuzó- 
rikus létkonstrukcióvá válik, és nem töltheti be 
hatékonyan a saját magának szánt szerepet, amely 
ugyanakkor a kisebbségi sorsban élők számára 
létfontosságú lenne: eligazító stratégiákat nyújtani 
a kisebbségi létezés problémahelyzeteiben. A va- 
lóság értelmi megragadása és tudati feldolgozása 
helyett inkább absztrakt léthelyzetekhez kötődő 
illúziókat kínál, és működőképes cselekvési straté- 
giák helyett morális követelményeket támaszt. En- 
nek következtében a kisebbségi létben rejlő 
létlehetőségek változatossága és megvalósításuk 
sokfélesége kölcsönös kizárási viszonyba kerül az 
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egység ideologikusan támasztott morális követel- 
ményével. 

Így a kisebbségi ideológia a lét és a lehetőség 
közötti szembenállásból adódó létparadoxon szel- 
lemi feloldója helyett annak fenntartójává és hor- 
dozójává válik. 
 
 
A paradoxon meghaladása 

 
Bármely paradoxon végső lényege abban áll, 

hogy problematikus, de nem megoldható. Megol- 
dani csak olyan problémahelyzetet lehet, amely 
kimenetekkel, vagyis megoldási utakkal rendelke- 
zik. Minden probléma időben bontakozik ki, s idő- 
beniségében véges, vagyis megoldható. Örök 
problémák nincsenek. A megoldhatatlannak tűnő 
problémák is az időben meghaladhatók lehetnek. 

A rövidre zárt kisebbségi léthelyzetnek nincse- 
nek kimenetei. A csapdamechanizmusok éppen a 
léten belüli megoldások lehetőségeit számolják fel. 
Ezért sem a benneélők, sem pedig azok, akik a 
benneélők tudatállapotának nézőpontjából reflek- 
tálnak erre a viszonyra, nem képesek hatékony 
megoldásokat találni vagy felmutatni. Nem azért, 
mert nem keresik a megoldásokat, hanem azért, 
mert ebben a formában ez nem megoldható prob- 
léma. Innen adódik a megoldáskeresések csődje, a 
megoldásteóriák ideologikus és főleg utópikus 
tartalma és jellege. 

A kisebbségi létállapotnak tehát nem lehetsé- 
ges megoldása, csupán meghaladása. 

Hogyan lehet meghaladni egy megoldás nélkü- 
li problematikus léthelyzetet – ez a kérdések kér- 
dése, vagyis alapvetően filozófiai kérdés. Hogyan 
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lehet egy létállapotot egyáltalán meghaladni? A 
szemléletváltás, amely e kérdés szükségességéhez 
elvezet, a választ is előlegezi. Szemléletváltással, 
életformáváltással, egy új létállapot megkonstruá- 
lásával, a létezés egy új (más) módjának a megta- 
nulásával. Vagyis kreativitással. 

A rövidre zárt paradox léthelyzetben is benne 
rejlenek a kreativitás szükséges erőforrásai. De 
kérdés, hogy ott mire használódnak el az energiák. 
Nyilván, többnyire a megoldáskeresésekre. Ho- 
gyan lehet tehát a megoldáskeresésre fordított 
energiákat a kreatív meghaladáskísérletek irányá- 
ba terelni? Más szóval: hogyan lehet a kisebbségi 
létben rejlő lehetőségeket feltárni és kiaknázni? 
Ezek válnak a kisebbségi léttel kapcsolatban alap- 
vető kérdésekké. 
 
 

A kisebbségi lét mint lehetőség 
 
Szerintem ebben rejlik a probléma lényege: ho- 

gyan lehetséges a kisebbségi létnek lehetőségként 
történő önfelfogása, önértelmezése és tényleges 
előrelépése a léttől a lehetőséghez? 
 
 
Módszertani szemléletváltás 

 
Mindaddig, amíg a kisebbségi sorsban élők lé- 

tüket nem egy lehetséges és jelenvaló emberi lét- 
formaként élik meg, vagyis nem a létezésnek egy 
reális és fennálló lehetőségeként, hanem olyan lét- 
beni adottságként, tényállapotként, amelyben a 
belevetettség állapotában leledzenek, s amelyet 
éppen ezért ahelyett hogy minden törekvésükkel 
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kiaknáznának, inkább elhagyni vagy túlélni akar- 
nak, a hiány, a megfosztottság állapotaként, me- 
lyből (és -től) szabadulni akarnak, addig nem is 
élnek benne igazán a kisebbségi létben, mivel in- 
kább annak csak egy előstruktúrájában élnek. Eb- 
ben a léthelyzetben számukra a lét egyszerűen 
csak van, de még nem lehet. Létüket negatíve, 
mintegy lehetetlenségként, pontosabban lehetség- 
telenségként élik meg. Így a benne rejlő lehetőségek 
is voltaképpen nem annyira megvalósulatlan vagy 
megvalósíthatatlan lehetőségek, hanem inkább 
számukra még el nem jött lehetőségek formáját 
öltik. A megvalósíthatatlannak bizonyuló és ku- 
darcba fulladó lehetőségek a kisebbségi létben 
mint lehetetlenségben (lehetségtelenségben) gyö- 
kereznek. 

A kisebbségi létproblémának ez a megközelíté- 
se a reá vonatkozó felfogásokkal kapcsolatban fon- 
tos módszertani belátáshoz vezet. Az eddigi 
elemzések a kisebbségi létből csak mint önnön 
lehetőségét megelőző adottságból indulnak ki, s 
ezt a tényállást egy többnyire leíró elemzés tárgya- 
ként kezelik. Így születnek azok a negatív és kriti- 
kai hangvételű írások, amelyeknek a kisebbségi lét 
lényegéről szóló mondanivalója a hiány, a korlá- 
toltság, az eltorzultság, az illuzórikus jelleg fel- 
mutatásában merül ki. Holott a kisebbségi lét nem 
mindenképpen el- és levetni való létállapot. Az 
emberek százmilliói élik mindennapjaikat kisebb- 
ségben. Vajon mi szükséges ahhoz, hogy ezt a 
létállapotot ne csak létként, hanem lehetőségként 
éljék meg? A filozófia a legkevésbé illetékes ennek 
megválaszolására. De ahhoz, hogy bárkinek segít- 
ségére lehessen a válaszkeresésben, a kisebbségi 
létet mint lehetőséget kell felmutatnia.  
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Fokozott tudatosság 
 
Ezzel a módszertani szemléletváltással a ki- 

sebbségi létnek egy másik jellemzője is összefügg: 
az, hogy a kisebbségi lét az emberek százmilliói 
számára nem egyszerűen a spontán benneélés kö- 
zege. A kisebbségi lét köztessége, a velejáró sok té- 
nyezős identitás a tudatosság magasabb fokát 
eredményezi. A kisebbségi létben élők többet és 
intenzívebben foglalkoznak létük tudati feldolgo- 
zásával, lereagálásával, mint akik nem élnek ki- 
sebbségben. Kisebbségben egyszerűen nem lehet 
úgy élni, hogy nem tudok róla. Azt, hogy élek, 
egyszerre veszem tudomásul azzal, hogy kisebb- 
ségben élek. A kisebbségi lét tehát többé-kevésbé 
tudatos lét, s ez a tudatosság annak szerves kom- 
ponense, elengedhetetlen tartozéka és ismérve. 

Minden tudatosság egyúttal tanulási folyama- 
tot is jelent. A kisebbségi lét a benne élők minden 
beleszületettségi vagy készenkapottsági meggyő- 
ződése ellenére, valójában tanult lét, s mint ilyen 
megépített, megkonstruált lét. A kisebbségben 
élők nemcsak egyszerűen élik, hanem építik is a 
kisebbségi létüket, még akkor is, ha úgy tűnik 
számukra, hogy ők csak játékszerei, kiszolgálta- 
tottjai az eseményeknek. Ami velük esik meg, az a 
létükkel általuk esik meg, mivel önnön létképződé- 
süknek ők az alanyai. Mindez rejtve marad a ki- 
sebbségi létértelmezések eddigi perspektívájából, 
de mindjárt megvilágítódik a kisebbségi létnek 
lehetőségként történő értelmezése során.  
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Két terminológiai probléma 
 
Végezetül még két terminológiai probléma 

tisztázása is szükségessé válik az eddigiekkel 
kapcsolatban: az egyik a “meghaladás”, a másik a 
“lehetőség” problémája. 

A “meghaladás” ebben a kontextusban sajátsá- 
gos módon szintén paradoxális értelmű. Ugyanis: 
nem a kisebbségi lét meghaladásáról van szó, ha- 
nem éppenséggel az elfogadásáról, a beleélésről, a 
vele való azonosulásról, a benne való otthonosság- 
ról. A kisebbségi létállapot rövidre záruló prob- 
lémahelyzetként történő megélésének a meghala- 
dásáról van szó. Tehát a kisebbségi léten belüli 
előrehaladásról a helyben topogás helyett. Ugyan- 
is a meghaladás egyszersmind előrehaladás, to- 
vábbhaladás is. Kérdésként ez ilyenformán 
hangzik: hogyan lehet a kisebbségi létet úgy élni, 
hogy a kisebbségiség ne legyen benne problemati- 
kus? 

A másik kérdés a “lehetőség” kérdése. A ki- 
sebbségi lét vonatkozásában a “lehetőség” termi- 
nust kettős értelemben szokás használni. A 
hiány—kisebbségi lét—lehetőség tengelyen a “le- 
hetőség” kivezető lehetőség. A kisebbségi létálla- 
potból kivezető utat jelöli, az előrehaladást 
valamely többségi vagy esetleg más kisebbségi lét- 
állapot irányába. Ez tehát a kisebbségi lét vonatko- 
zásában egy létidegen lehetőség. Vele szemben a 
“kisebbségi lét mint lehetőség” formulában foglal- 
tatott “lehetőség” benne maradó lehetőség, tehát a 
paradox értelemben problematikus léthelyzet 
meghaladásának a lehetősége, illetve a paradox lét- 
helyzetben benne rejlő és kiaknázott lehetőségek 
foglalata, melyek által az meghaladhatóvá válik. 
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Következésképpen ez utóbbi egy létigenlő lehető- 
ség. 

A napjainkban forgalmazott kisebbségi diskur- 
zusokban a létparadoxon két szintje – a lét és lehe- 
tőség, illetve a lét és tudati reflexió közötti 
szakadásból adódó két szintje – egymásra tevődik 
és egymást kölcsönösen felerősítve hat. Ezért a 
kisebbségi létben gyökerező kisebbségi diskurzu- 
sok és ideológiák használható meghaladási straté- 
giákat sem kínálnak a rövidre zárt léthely- 
zetekben. 

Egy filozófiailag megalapozott, korszerű ki- 
sebbségi diskurzus csakis szemléletváltással jöhet 
létre. Ez a szemléletváltás éppen abban mutatkoz- 
hat meg, hogy a létidegen lehetőségek helyett a 
létigenlő lehetőségek válnak benne az elméleti ref- 
lexió tárgyává. Ezen az úton a kisebbségi létpara- 
doxonok is rendre meghaladhatókká válhatnak. 

(1997. augusztus—1998. február) 
 
 
JEGYZETEK 
1. Ez a tanulmány a Magyar Kisebbség 1998/2. 

számában megjelent írás szövegének átdolgozott 
változata. 

2. A kisebbség terminus jelentésköre igen átfogó. A 
legkülönbözőbb jellegű – faji, nemi, vallási, 
foglalkozásbeli, politikai stb. – embercsoportokra 
kiterjeszthető. Aligha létezik olyan ember a földön, aki 
ne tartozna egyszerre, létének többféle vonatkozásában 
is, több kisebbséghez. A kisebbségi lét, a kisebbséghez 
való tartozás, a kisebbségként való élés alighanem az 
egyetemes emberi léthelyzet szerves velejárója, s a 
filozófiai vizsgálódás számára mindmáig kiaknázatlan 
ontológiai dimenziója. Mégis ez ideig többnyire csak ott 
és olyankor és abban a vonatkozásban került a reflexió 
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mezejébe, ahol és amikor problematikussá vált. Máskor 
életünk természetes, nem problematizált velejárójaként 
éljük meg. 

A modernitás körülményei között a kisebbségi 
létállapot ilyen problematikus aspektusát képezi az 
emberi létezésnek a nemzeti dimenzióban történő 
megélése, ami megszülte a nemzeti kisebbség fogalmát. 
Közép- és Kelet-Európában, ahol ez a probléma hosszú 
ideje a térség egyik központi és meghatározó 
problémája, a kisebbség terminus elsődlegesen, s szinte 
kizárólagosan, amennyiben fogalmi igénnyel hangzik 
el, nemzeti kisebbséget jelent. A továbbiakban a 
kisebbség terminust én is ebben az értelemben 
használom. 

3. Tény, hogy azok az eszmei-szemantikai tartalékok, 
amelyek ebben a fogalomban rejlenek, még 
meglehetősen kiaknázatlanok. Csak a legutóbbi időben 
kezdett a szakirodalom a szakszerű 
fogalmi-terminológiai elemzés igényével foglalkozni 
ezzel a kérdéssel, s az eredmények még alig jutnak túl a 
külsődleges, felületi megfigyelések és reflexiók 
rögzítésén. Ez a dolog természetével is összefügg. Egy 
ilyenszerű vizsgálat elvégzéséhez szükséges 
tapasztalatok éppenséggel a kisebbségi életet élőknél 
halmozódtak fel, de ugyanakkor egyrészt e 
tapasztalatok életközeliségénél, másrészt a kisebbségi 
helyzetből adódó kulturális lépéshátrányoknál fogva 
éppen ebben a szellemi közegben bontakozhatott ki a 
legkevésbé az elmélyült filozófiai reflexió és 
tudományos vizsgálódás ebben a problémakörben. 
Holott – amint azt többen megjegyzik – a kisebbségi lét 
köztes állapota s a belőle nyíló sokirányú perspektíva 
igencsak kedvez a filozófiai reflexió kibonta- 
koztatásának. Egy átfogó vizsgálatnak, ahhoz hogy a 
filozófiai és tudományos igényű relevancia- 
követelményeket teljesíthesse, meggyőző érveket kell 
találnia a kisebbségi létállapot egyetemesen emberi 
érvényének és értékének alátámasztására, tehát nem 
maradhat meg csupán egy meghatározott kisebbségi 
léthelyzet partikuláris körülményeinek a vizsgálatánál.  
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4. Nemzeti összefüggésben, nemzetállamok keretei 
között elvileg nem elképzelhetetlen, hogy az ún. 
többségi nemzet létszám tekintetében kisebbséget alkot 
az állam területén élő kisebbségek létszámához 
viszonyítva. Egy embercsoport kisebbségi státusa 
lényegileg tehát nem a létszámával függ össze, bár az is 
befolyásolhatja, illetve abban is kifejeződhet. 

5. A nemzeti kisebbségek esetében gyakori az olyan 
helyzet, hogy a kisebbséget alkotó embercsoport nyelve, 
kultúrája, hagyományai stb. tekintetében egy más 
államisággal rendelkező nemzet része. Mégis nem ezzel 
a nemzettel szemben alkot kisebbséget, mint ahogy ezt 
egyféleképpen a “nemzeti kisebbség” megnevezés 
sugallná, hanem annak az államnak a területén élő 
nemzettel szemben, amelynek állami kereteiben él. Pl. a 
romániai magyarság nem a magyar nemzettel, nem is a 
magyarországi magyarsággal, hanem a romániai 
románsággal szemben alkot kisebbséget. Amennyiben 
a magyarországi magyarsággal szemben is kisebbséget 
alkot, annyiban mint embercsoport olyan sajátos 
jegyekkel is rendelkezik, amelyek az összmagyarságon 
belül, s főleg a magyarországi magyarság 
vonatkozásában megkülönböztető jellegűek, tehát a 
másság hordozói. Ebben az esetben a kisebbségi 
létjellemzők éppúgy fennállnak, mint a másik esetben, 
bármennyire is kötődjék nemzeti identitásának sokféle 
szálával a romániai magyarság a magyarországihoz. 

6. Ezt a gondolatot nyomatékosítja a kérdéssel 
foglalkozó elméleti szakember megjegyzése, amikor 
arra utal, hogy “az eltűnt kisebbségek kulturális árnyéka 
ott marad a többségben” (kiemelés tőlem – V.K.) 
(LÁZÁR, 153). 

7. Szilágyi N. Sándor, igen eredeti módon, kétfajta 
nemzettudatot különböztet meg: a “diffúz 
nemzettudat”-ot, amelyből hiányzik a különbözőség 
evidenciája, és a “fókuszált nemzettudat”-ot, amely 
esetében a különbözőség tudata szervesen beépül a 
személyiségbe. Ezzel egy igen alkalmas fogalmi eszközt 
teremt a kisebbségi tudattartalmak vizsgálatához (vö. 
SZILÁGYI, 1990: 1103). 
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8. Mint már fentebb is jeleztem, kétségtelen, hogy a 
kisebbségi lét meghatározásakor a hiány és ennek 
elemzése igen fontos megközelítési szempontot jelent: a 
kisebbségi lét hiánylétként való értelmezését. De 
amennyiben a kisebbségi lét elemzése csupán erre 
szorítkozna, nem jutna túl egy negativisztikus 
kisebbségképen. Ilyen színezetű Mészáros András 
kisebbségelemzése is, amelynek egyik központi 
fogalma a hiány (vö. MÉSZÁROS). 

9. Ez a meghatározás Philip Ramaga amerikai 
professzortól származik, akinek kisebbségfelfogását 
Schäfer Adrienne ismerteti (vö. SCHÄFER, 11). 

10. Erre utal Szilágyi is, amikor arra keres 
magyarázatot, hogy miért hagyományozódnak át a 
kollektív memóriának azok a tartalmai, amelyek 
kellemetlen élményeket idéznek fel a másik fél viselt 
dolgairól. Szerinte ez nem véletlen, ugyanis az ilyen 
emlékek áthagyományozását az működteti, “hogy 
mindegyik fél konkrét események felidézésével 
igyekszik racionalizálni irracionális veszélyérzetét, erre 
pedig csak a kellemetlen élmények alkalmasak” 
(SZILÁGYI, 1990:1109). 

11. A szerző itt a jelen és a jövő közötti átmenet 
folytonosságaként érti a folytonosságot. 
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Kisebbségi lét és demokrácia1 
 
 

A probléma körvonalai 
 
Létezik-e mélyebb értelmű összefüggés a ki- 

sebbségi lét2 és a demokrácia között? A kisebbségi 
sorsban élők viszonya a demokráciához hordoz-e 
olyan specifikumokat, amelyek különös vonások- 
kal ruházzák fel ezt a viszonyt? Ezekre a kérdé- 
sekre próbálunk választ keresni egy elméleti jelle- 
gű vizsgálódás során. 

A kisebbségi sorsban élő romániai magyarság 
életében – a mindennapjaiban éppúgy, mint a kul- 
turális vagy politikai életben – igen gyakoriak az 
olyan tapasztalatok, amelyek a kibontakozó de- 
mokrácia elégtelenségeire, működési zavaraira 
vagy éppenséggel működésképtelenségére irá- 
nyítják a figyelmet. A demokratikus színezetű va- 
gyis a kisebbségekre nézve kedvező tartalmú tör- 
vények és központi rendelkezések saját 
szellemüknek ellentmondó hatásokat eredmé- 
nyeznek az alkalmazás bürokratikus útvesztői- 
ben. A demokratikus intézmények vezetőiről 
menet közben kiderül, hogy elveik és szándékai 
korántsem annyira demokratikus szelleműek, 
mint azt az intézményi hátterük megkövetelné. A 
közember beleszólási lehetősége az intézményi- 
hatalmi struktúrák működtetésébe a demokratiz- 
mus minden látszata ellenére gyakorlatilag 
jelentéktelen – vagy a saját személyes passzivitása, 
érdektelensége okán, vagy azért, mert a nyilvános- 
ság, a véleményformálás és a részvétel intézmény- 
es működtetése a feje felett szerveződő és 
önmagába záruló rendszert alkot, amely a vá- 
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lasztások közötti időszakban nem számít az ő té- 
nyleges és közvetlen aktivitására. A vezetőik kivá- 
lasztása továbbra sem a demokratikus eljárások 
útján történik, s olykor még a demokratikus láts- 
zatok megteremtését is mellőzik. S végül, az, ami 
a leginkább gondolkodóba ejti a kisebbséghez tar- 
tozó polgárt, egy jól megfigyelhető tény: hogy saját 
kisebbségi társadalmában, annak politikai és kul- 
turális intézményeiben, szervezetiben a demokra- 
tikus szellemi- ség és gyakorlat kibontakozása 
jóval visszafogottabb, mint a társadalom egészé- 
ben. 

E jelenségek okai részben organikus természe- 
tűek, magának a demokráciának a belső működési 
elveivel, mechanizmusaival kapcsolatosak. 
Ugyanakkor jelzésértékűek abban az értelemben, 
hogy a demokrácia sem képvisel végérvényes és 
minden szempontból tökéletes hatalmi és társa- 
dalmi berendezkedést, ám önmaga tökéletesítésé- 
re is képes a maga belső kontrollmechanizmusai 
és konstrukciós elvei alapján. Itt viszont arról a 
kérdésről van szó, hogy mennyiben serkentheti 
vagy korlátozhatja a kisebbségi lét a demokrácia 
kibontakozását? 
 
 

A demokrácia 
 
Itt nem célom a demokrácia problémakörének 

részletes tárgyalása, csupán néhány olyan aspek- 
tusát emelem ki, amelyek a kisebbségi lét vonatko- 
zásában relevánsak. A demokrácia lényegének, 
mibenlétének különböző megközelítései alakul- 
tak ki a történelem folyamán. Az elméleti megkö- 
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zelítések többnyire a demokrácia egyik vagy má- 
sik vonatkozását emelik ki hangsúlyozottabban, 
amiből a demokráciára vonatkozó reális szemlé- 
letbeli, értelmezésbeli különbségekre lehet követ- 
keztetni. 

Egyes felfogások szerint a demokrácia a kollek- 
tív önrendelkezés, az önkormányzat művészete. 
Más megközelítések a választói és állampolgári 
jogok, a politikai rendszer szabadságaként és egy- 
enlőségeként értelmezik a demokráciát. Hagyo- 
mányosan a demokrácia a népuralom, az egyszerű 
többség uralmaként él a köztudatban (vö. POLITI- 
KAI, 77-82). 

E felfogások mindenikében benne rejlik a de- 
mokrácia alapvető paradoxona: a magánérdek és 
a közjó, az egyén és a közösség szembenállása. A 
magánérdekek összessége nem azonos a közjóval, 
mint ahogy az általános akarat sem redukálható az 
egyéni törekvések összességére. Ily módon az 
egyéni érdekek érvényesítése szükségképpen a 
közjó korlátozásához vezet, és fordítva, az általá- 
nos akarat érvényesítése csakis az egyéni törekvé- 
sek rovására történhet. 

A modern európai gondolkodásban ez a dilem- 
ma a szabadság és az egyenlőség szembenállításá- 
ban konkretizálódott. Eszerint a kormányzat úgy 
is felfogható, mint az egyéni jogok, a tulajdon és a 
szabadság eszköze, de úgy is, mint a közösségbe 
egyesült egyének s az általuk képviselt igazságos- 
ság és egyenlőség eszköze. Mindebből következő- 
en a demokrácia eszméje kétértelműségekkel, 
értelmezési különbségekkel terhelt. 

Ezek a különbségek nemcsak az egyén—közös- 
ség értelmezési tengely mentén merülnek fel, ha- 
nem a többség—kisebbség vonatkozásában is. 
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Más a demokrácia értelme a többség és más a 
kisebbség számára. Addig, míg a többség hagyo- 
mányosan a többségi elv érvényesítését érti elsődle- 
gesen a demokrácián, addig a kisebbség esetében 
egyre inkább az önrendelkezés válik a demokráciát 
kifejező kulcsfogalommá. 

E ténynek a vizsgált témánkra nézve fontos 
módszertani következménye is van. Ugyanis a 
“demokrácia” megnevezés általános használata 
valamiféle egyértelműséget sugall. Ezzel szemben 
itt mindvégig tekintettel kell lennünk arra, hogy e 
kifejezésnek különböző jelentéstartalmai érvénye- 
sülhetnek, attól függően, hogy a kisebbség vagy a 
többség nézőpontjából van szó a demokráciáról. 
 
 

Kisebbségi lét és demokrácia 
a modernitás közegében 

 
Mind a kisebbség, mind pedig a demokrácia a 

szó mai értelmében a modernitás terméke. A mo- 
dernitás viszont nem jelent egytényezős, egysíkú 
folyamatot (vö. VÉGEL, 193). A demokrácia, a 
nacionalizmus, az individualizmus egyránt a fő 
erővonalait képezik. E komponensei nemcsak egy- 
mást kiegészítve, hanem egymás ellenében is hat- 
nak. A modernitás belső ellentmondásossága a 
kisebbségekben is feszültségeket támaszt, ame- 
lyek a nemzeti és a demokratikus törekvések 
között fellelhető ellentmondásokban csapódnak 
le, abban a módban, ahogyan egy nemzeti kisebb- 
ség magába építi a nemzeti és a demokratikus 
létezés komplementer, de egyúttal oppozícóban 
is álló erővonalait.  
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A kisebbségnek a modernitáshoz való viszo- 
nya – akárcsak a többségé – nem egyértelmű. A 
nemzeti kisebbség—nemzeti többség a nacionaliz- 
mus, a nemzeti érzés és létezés erőterében kapcso- 
lódnak össze. Ez két fő irányvonalon bontakozik 
ki: egyrészt a nemzeti érzés és közösségi identitás 
kifejlesztésében, másrészt a nemzetállam és a 
nemzeti önrendelkezés kivívásában. A moderni- 
tás táplálja a nacionalizmust mind a nemzeti érzés 
és identitás kifejlesztése, mind a nemzetállamok 
létrehozása tekintetében. 

E folyamatok megvalósulásában azonban vilá- 
gosan megmutatkozik a többségi és a kisebbségi 
létezés különbözősége. Amíg a többségi nemzeti 
fejlődésben a nemzeti érzés és identitás kibonta- 
koztatása együtt jár a szükséges politikai-jogi ke- 
ret, tehát a nemzetállami keretek és intézmény- 
rendszer kiépítésével, addig a kisebbség esetében 
a nemzeti kibontakozásnak ez a két tendenciája 
szétválik, és ellentmondásos törekvéseket mutat a 
többségi nemzeti törekvésekkel szemben. Egyes 
nemzeti kisebbségek esetében éppen a többségi 
nemzetállam megteremtése válik kisebbséggene- 
ráló tényezővé, mivel a saját nemzetállam megte- 
remtésétől, vagy a hozzá való tartozás 
lehetőségétől fosztja meg a kisebbséget. Ugyanak- 
kor a kisebbség egyéneit kettős identitással ruházza 
fel, mivel a nemzeti identitásukhoz egy másik ál- 
lamhoz (a többségi nemzetállamhoz) való tarto- 
zást hordozó állampolgári identitás társul. E 
kettős identitásban rejlő belső ellentmondásossá- 
got és feszültségeket a kisebbség az etnikai auto- 
nómia megteremtésével próbálja áthidalni, ami 
viszont a többség nemzetállami törekvéseinek a 
korlátozásával jár együtt.  
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A két szembenálló tényező, a többségi nemzet- 
állam és a kisebbségi autonómia ugyanannak a 
modernizációs folyamatnak a függvényei, mind- 
kettő kapcsolódik a demokráciához, de más-más 
előjellel. Ennek oka a nacionalizmus kettős termé- 
szetében rejlik, ami úgy lenne megfogalmazható, 
hogy a nacionalizmus egyrészt a modernizáció 
következménye, másrészt a modernizációtól való 
menekülés terméke is (vö. VÉGEL, 194). Mindad- 
dig, amíg a modernizációs folyamatok a saját több- 
ségi nemzeti identitás és a nemzetállam 
megteremtése irányában hatnak, a modernitás és 
a nacionalizmus kéz a kézben jár és egymást ser- 
kentve, ösztönözve fejlődnek. Akkor viszont, ami- 
kor a többségi nacionalizmus a kisebbség hasonló 
nacionalista és modernizációs törekvéseivel találja 
magát szemben, a kisebbségi törekvésekkel szem- 
beszegülve, a modernizáció akadályozójává válik. 

Mindez a modernitásnak a demokráciához 
való viszonyában is kifejeződik. A modernitás 
egyik fő törekvése éppen abban mutatkozik meg, 
hogy modernizálja a nemzetállamot, és ezáltal az 
egyéni szabadság és az állampolgári egyenlőség 
elvének komplementer módon érvényt szerez. 
Ugyanakkor viszont a kisebbség irányában a több- 
ség az államilag is érvényesülő demokráciát igyek- 
szik a többségi elv alkalmazására leszűkíteni, ami 
valójában a nemzetállami demokráciának a kor- 
társ modernizációs törekvésektől eltérő, meglehe- 
tősen anakronisztikus, premodern értelmezését 
jelenti. 

Ugyanis a többségi elv alkalmazása egy hagyo- 
mányos paradigmát érvényesít, amely mechanikai 
és mennyiségi szemléleten alapszik (vö. SZILÁ- 
GYI, 1993: 65-66). A többségi elv erők és ellenerők 
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mechanikai törvénye szerint működik. A nemzet- 
állami fejlődéssel általánossá válik, de nem azért, 
hogy garantálja a döntés jó minőségét, hanem 
azért, mert a nemzetállami keretek között a fő 
értéket a rend és a stabilitás képezi. A többség 
státuszánál fogva nagyobb erőt képvisel, mint a 
kisebbség, s a többségi elv kellő “demokratikus” 
keretet teremt számára, hogy akaratát zavartala- 
nul érvényesíthesse a kisebbséggel szemben. A 
többségi elv civilizáltabb formájában is azt jelenti, 
hogy a többség voltaképpen erőszakol alkalmaz a 
kisebbséggel szemben. Az ilyen társadalom mű- 
ködése a demokrácia leple, látszata mögött valójá- 
ban az erőszakon alapul. A kisebbség irányában a 
többség inkább csak a demokrácia látszatát, mint- 
sem igazi értelmét érvényesíti. A kisebbséggel 
szemben a maga nemzetállami törekvéseiben de- 
mokratikusnak mutatkozó többség valójában nem 
bizonyul demokratikusnak. Egyfelől saját nemzeti 
törekvéseiben a demokratikus eszmények mellett 
kötelezi el magát, másfelől a kisebbség irányában 
nem véli érvényesíthetőnek ugyanezeket az 
eszményeket. Így a demokráciának más-más értel- 
me érvényesül akkor, amikor a többség saját nem- 
zeti törekvéseiről van szó, illetve amikor a 
kisebbséghez való viszonyáról van szó. Ily módon 
a többség életében voltaképpen sosem valósulhat 
meg a kiteljesedett demokrácia. A többségi nacio- 
nalizmus belső ellentmondásossága mindig határt 
szab a demokratikus kibontakozásnak, legalábbis 
a modernitás körülményei között.  



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

 49 

Szembenálló diskurzusok 
 
Hogyan viszonyul a kisebbség a demokráciá- 

hoz? A probléma lényege a kisebbségi nemzeti 
identitás és a demokrácia, a vele járó szabadság 
kísértetiesen veszélyes feszültségében rejlik (vö. 
VÉGEL, 182). A kisebbségi létnek a demokráciá- 
hoz való viszonyában mutatkozik meg egyik alap- 
vető formájában a kisebbségi létparadoxon. Ennek 
két szembenálló tétele így fogalmazható meg: 1) A 
kisebbségnek demokratikusabbnak kell lennie a 
többségnél, vagy más szóval: a kisebbség távlati 
esélyei a demokrácia érvényesítésében rejlenek. 2) 
A kisebbség lényegénél, létbeni meghatározottsá- 
gainál fogva mint kisebbség alapjában véve nem 
lehet demokratikus. Hogyan függ össze mindez a 
kisebbségnek a demokráciához való viszonyával? 

A kisebbségnek a demokráciához való viszo- 
nya két párhuzamos, egymást számos ponton ki- 
záró diskurzusban fogalmazódik meg, amelyek a 
problematikus léthelyzetekben nem mindig kínál- 
nak alternatív megoldásokat, kivezető utakat. Ne- 
vezzük az egyiket egység-diskurzusnak, a másikat 
demokrácia-diskurzusnak. 

Az egység-diskurzus a kisebbségnek önmagához 
való viszonyában érvényesül a demokrácia vonat- 
kozásában. Alapgondolata szerint a kisebbség szá- 
mára az egység fenntartása, megőrzése: létkérdés. 
A belső egység megteremtése, az összefogás szük- 
ségessége, a szétszóródás, széttagolódás megaka- 
dályozása a kisebbségi közösség számára olyan 
belső imperatívuszt képvisel, amelynek követése 
a kritikus léthelyzetekben a veszélyeztetettségen 
való felülkerekedés hatékony eszközének bizo- 
nyul. Ugyanakkor a belső egység megteremtése, 
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fenntartása csak erőteljes önkorlátozással, számos 
szabadságlehetőségről való lemondással, a belső 
demokrácia korlátozásával jár együtt. Az egység- 
diskurzusban az egység követelménye szükség- 
képpen felértékelődik a demokrácia óhajával 
szemben. Az egység megvalósulását látszólag de- 
mokratikus úton, a többségi elv érvényesítésével 
véli elérhetőnek. A többség álláspontjára, akaratá- 
ra hivatkozva ez az egység-diskurzus mindenféle 
belső ellenzékiséggel, az egységtől elütő másság- 
gal és alternativitással szemben egyértelmű into- 
leranciát képvisel, s ezeket a belső demokráciát 
bomlasztó hatásúaknak tünteti fel. A közösséget 
alkotó egyéneknek a kisebbségi léthez való morá- 
lis kötődésére alapoz, s nincs tekintettel az egyéni 
érdekszférák érvényesítésére. A demokrácia ebből 
a nézőpontból az egyéni szabadságlehetőségek ér- 
vényesülési köreként értelmeződik. 

Hosszabb távon az egység-diskurzus tudati ki- 
hatásai és az egységtörekvések egyoldalú gyakor- 
lati érvényesítése a közösségi életben a kisebbségi 
létre irányuló önreflexió és a létezés önkontrollját 
biztosító mechanizmusok kiiktatódásához vezet- 
het, egyszóval egy belsőleg diktatórikus, totalitá- 
rius berendezkedés kifejlődéséhez, a kisebbségi 
életbelsődemokratizmusának teljes felszámolásá- 
hoz. Az egység-diskurzus szembefordítja a ki- 
sebbségi létet a demokráciával, pontosabban 
elleplezni igyekszik egy szembeszökő belső ellent- 
mondást az egyéni szabadságtörekvésekben meg- 
testesülő tényleges demokrácia és ezt a többségi 
elv nevében elfojtó látszetdemokrácia között. 

A demokrácia-diskurzus az előbbivel szemben a 
kisebbségnek a többséghez való viszonyában ér- 
vényesül. Alapgondolata szerint a kisebbség szá- 
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mára a demokrácia érvényesítése: létkérdés. Ezért 
a többséggel szemben a kisebbségnek kell elöljár- 
nia, példát mutatnia a demokratikus elvek alkal- 
mazásában. A kisebbségnek mindig 
demokratikusabbnak kell lennie, mint a többség- 
nek. A demokrácia-diskurzus abból indul ki, hogy 
a többség ellenében kialkudható, kivívható ki- 
sebbségi önrendelkezés, autonómia szintje mindig 
összefüggésben áll a többség demokrácia iránti 
nyitottságával. A kisebbségnek így mindent meg 
kell tennie annak érdekében, hogy a többséghez 
való viszonyában, de általában a tágabb életteré- 
ben is a demokratikus elvek érvényesüljenek, mi- 
vel úgy véli, hogy egy demokratikusabb 
többségtől szélesebb körű autonómia alkudható 
ki. 

Itt voltaképpen ugyanaz a demokrácia-kon- 
cepció érvényesül, mint a többségnek a kisebbség- 
hez való viszonyában, vagyis a többségi elv 
alkalmazásának gondolata, azzal a reménnyel, 
hogy egy demokratikusabb többség úgy fogja al- 
kalmazni a többségi elvet a kisebbségi követelések 
elbírálásánál, hogy az a kisebbség számára kedve- 
ző legyen. Ám a többség ezzel a kisebbségi törek- 
véssel az egyéni szabadságlehetőségek 
értelmében vett demokrácia elvét állítja szembe, a 
demokráciának azt a látszatát, miszerint a kisebb- 
ség egyénei számára szavatolt jogegyenlőség egy- 
úttal reális esélyegyenlőség is lenne, ami 
szükségtelenné teszi a valóságos kisebbségi önren- 
delkezést. 

Ebben az összefüggésben, a kisebbség néző- 
pontjából tekintve, a többségi elv a tényleges, valós 
demokrácia hordozójává válhatna. Hogy mégsem 
így történik, annak a többség pillanatnyi akaratán 
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túlmutató, a kisebbségi lét mélyebb természetében 
rejlő okai vannak. Ez leginkább a kisebbségi kér- 
dés jogi vonatkozásaiban mutatkozik meg. A jog- 
védelem sajátos alapállása két pontban foglalható 
össze: 1) Sohasem a közösséget védelmezi, hanem 
az egyént. A kisebbséget mint közösséget nem 
tekinti jogalanynak. 2) Az államnemzet-koncep- 
cióra épít, vagyis más etnikumú egyének létét 
csakis valamely egységes politikai nemzet kere- 
tein belül tartja elképzelhetőnek (vö. VÉGH, 14). 
Ennek a jogi látszatnak a foglyaként vitathatja el a 
többségi kisebbségszemlélet a kisebbségtől az őt 
megillető különleges, kisebbségi jogokat, s ebből 
kiindulva nem teljesítik a kormányok a különleges 
jogok biztosítására irányuló kisebbségi követelé- 
seket, attól tartva, hogy ezek elégedetlenséget 
szülnének a többségi nemzetben, s ugyanakkor 
további, elfogadhatatlan autonómiatörekvéseket 
gerjesztenének a kisebbségben. 

E látszat mögött viszont egy másfajta valóság 
húzódik meg, amelynek lényegére csak egy onto- 
lógiai elemzés deríthet fényt. Ez mutathatja ki, 
hogy az, amit a (többségi) jogalkotás jogi többlet- 
ként kezel, valójában ontikus többlet, a kisebbségi 
létre jellemző ontikus léthiányt ellensúlyozó lét- 
többlet. A kisebbségi létnek szüksége van erre a 
többletre, hogy az adott körülmények között érvé- 
nyes általános emberi létstandardokhoz közelebb 
kerülhessen, hogy megközelíthesse azokat a létle- 
hetőségeket, amelyekkel a többség rendelkezik, 
hogy kortársává válhasson saját jelenének. A jogal- 
kotás és a politika viszont jogi különlegességként, 
jogi többletként kezeli azt, ami nélkül a kisebbség 
teljességhorizontja nem nyílhat meg. Egyszerűen 
arról van szó, hogy a kisebbségnek több jog kell 
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ahhoz, hogy létében annyi lehessen (és nem több), 
mint más, mint a többség. Az ontikus hiány jogi 
többlettel való ellensúlyozása teremtheti meg szá- 
mára a létlehetőségek kiaknázásában megvalósuló 
esélyegyenlőséget. 

Ez a jogi beállítódás – amennyiben nem a ki- 
sebbségi lét ontológiai specifikumából indul ki, 
hanem ideológiai megfontolásokból – termeli ki 
azt a látszatot, miszerint úgy tűnik, hogy egy ki- 
sebbség akkor, amikor sajátos kisebbségi jogokat 
követel, a többséggel szemben többletjogokat igé- 
nyel, s így éppen a kisebbség minősül demokrá- 
ciaellenesnek, amellyel szemben a többségi elv 
jogkorlátozó mechanizmusát szükséges érvénye- 
síteni. A demokrácia-diskurzus ereje abban fullad 
ki, hogy ellenérveket igyekszik felsorakoztatni 
azokkal a többségi vádakkal szemben, melyek sze- 
rint a kisebbség eltúlzott jogokat, mi több, privilé- 
giumokat követel, ily módon kísérelve meg a 
lehetetlent: felülkerekedni a többségen. Ez a lát- 
szat folytonosan táplálja és legitimálja a többség 
veszély tudatát, amelynek irracionális tartalmait a 
demokrácia-diskurzus racionális érvekkel hiába- 
valóan próbálja eloszlatni. 

A kisebbségnek a kétfajta diskurzusban a de- 
mokráciához való ilyetén kettős viszonyulása a 
modernitáshoz való ambivalens viszonyával is ösz- 
szefügg. Egyrészt a kisebbség a modernitás termé- 
ke, s úgy maradhat fenn hosszabb távon, ha saját 
létkörülményeibe beépíti a modernitás vívmánya- 
it. Másrészt, a kisebbségi lét természeténél és kö- 
rülményeinél fogva egy egész sor olyan 
mechanizmust tartalmaz, amelyek belső működ- 
tetése folytán folyamatosan kiszorítja magát a fő 
modernizációs áramlatokból, folyton egy moder- 
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nitás előtti állapotba hull vissza, vagy a modernitás 
peremvidékére szorul. 

A modernitás viszont nem pusztán korszak, 
hanem a gondolkodás, közlés és érzékenység sajá- 
tos módja is, a történelmi döntéshozás generatív 
grammatikája (vö. LÁZÁR, 144). A modernitás a 
szabadság ígéretét, az emancipáció lehetőségét kí- 
nálja a kisebbségeknek és a kisebbségekhez tarto- 
zó egyéneknek is. A modernizáció erői 
kimozdítják a kisebbbségeket is a helyhezkötött- 
ség és a múltbazárkózás állapotából (vö. LÁZÁR, 
145-146). Kínálnak-e viszont a kisebbségek számá- 
ra a kisebbségi lét körülményei között reális 
részvételi esélyeket a jelen folyamataiban, meg- 
nyitnak-e előttük jövőbeni perspektívákat? Vagy a 
modernitás “hadüzenet nélküli háborút” (LÁ- 
ZÁR, 148) visel a kisebbségek ellen? 

A két diskurzus közül egyik sem képes e kér- 
dések kielégítő és megnyugtató megválaszolására. 
Az egység-diskurzus lényegében szembeszegül a 
modernizációs törekvésekkel mint a kisebbség lé- 
tét, megmaradását veszélyeztető erővel. A demok- 
rácia-diskurzus elfogadja a modernitást, éppen a 
modernitás erővonalaiba való bekapcsolódástól, a 
felzárkózástól várja, reméli a kisebbségi önrendel- 
kezés megvalósulását, amit a kisebbségi megma- 
radás egyetlen lehetőségének tekint. A két 
diskurzus mindenike más-másképpen és más-más 
formában képzeli el a kisebbség megmaradását. 
Az első a demokrácia belső térhódítása korlátozá- 
sával, a másik a demokrácia külső térnyerésével. 
Ennek megfelelően különbözőképpen értik és ér- 
telmezik a demokrácia mibenlétét és a kisebbség- 
nek a demokráciához való viszonyát a modernitás 
körülményei között. A kettőben együtt kerekedik 
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ki a kép a kisebbségi lét alapvető természetéről: 
örökkévalónak tűnő ingajáratáról (vö. MÉSZÁ- 
ROS) a lét és a lehetőség, a megmaradás és a beol- 
vadás, a múlt és a jelen, az egység és a sokféleség, 
az egyéni szabadság és a kollektív önrendelkezés 
között. Míg mindezek a többségben együttesen is 
helyet kaphatnak, a kisebbségben mindig csak va- 
lamelyikük és csak a másik ellenében érvényesül- 
het. Ebben különbözik végérvényesen a kisebbség 
a többségtől. 

(1997. július) 
 
 
JEGYZETEK 
1. Ez a tanulmány a Demokrácia és patriotizmus az 

egységesülő Európában témával szervezett Miskolci 
Nemzetközi Nyári Egyetemen 1997 augusztusában 
elhangzott és utóbb kötetben is megjelent előadás 
szövegének rövidített, átdolgozott változata. 

2. Itt és a továbbiakban mindenütt a “kisebbség”, 
“kisebbségi lét” kifejezéseket a nemzeti kisebbség 
fogalmára vonatkoztatva használom, elemzéseim ezzel 
kapcsolatosak. Ezzel nem óhajtom megkérdőjelezni a 
viszonylétként fölfogott kisebbségi létnek mint 
egyetemes létformának az elvi lehetségességét, ami még 
akkor is fönnállna, ha történetesen egyetlen kisebbség 
sem létezne empirikusan. Ontikus jelentősége 
tagadhatatlan, s ennélfogva ontológiai érdeklődésre is 
mindenképpen számot tarthat. Szerintem ebben az 
irányban tovább absztrahálható és általánosítható a 
kérdéskörrel foglalkozó egyik teoretikusnak egy 
idevágó megjegyzése: “Ha eltűnne minden etnikai 
kisebbség, akkor is fennmaradna ez a létforma mint 
egyéni szerkezettel és határokkal rendelkező megértés- 
és együttérzéstér a szakmai, vallási, politikai vagy egyéb 
mezőkben” (LÁZÁR, 153). 
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Változó értelmű identitás 
 
 

Az identitás fogalma 
 
 
A tudományos megközelítésekben az identitás 

kérdése pszichológiai, szociálpszichológiai, szo- 
ciológiai problémaként jelenik meg. A probléma- 
kör egyik szaktekintélye szerint az 
identitáselméletek három csoportját lehet megkü- 
lönböztetni: a) én-hangsúlyú elméletek, amelyek az 
én és az identitás azonosításából, fogalmi felcserél- 
hetőségéből indulnak ki, s az identitást az egyén- 
hez hozzárendeltként, én-identitásként kezelik; b) 
helyzeti (szituatív) identitáselméletek, amelyek 
szerint az identitás a személyközi kapcsolatokban 
végbemenő interakciók során megvalósuló telje- 
sítmény, s szerepidentitás formáját ölti; c) strukturá- 
lis identitáselméletek, amelyek szerint az identitás 
ün. identitásmodellekhez való kapcsolódásként va- 
lósul meg a szociális tanulás folyamán, mintakö- 
vetéssel, illetve a személyközi és interaktív 
kapcsolatokba lépő csoportok kölcsönös minősíté- 
si és kategorizálási eljárásaiban (vö. PATAKI, 
1982:186-187). 

Ezek az identitáselméletek különböző néző- 
pontból vizsgálják az identitás mibenlétét és más- 
más tartalmi jegyeit emelik ki. Addig, amíg az 
énközpontú elméletek inkább pszichológiai néző- 
pontból foglalkoznak a problémával, a szituatív 
elméletek inkább a szociálpszichológiai nézőpon- 
tot részesítik előnyben. A strukturális identitásel- 
méletek pedig pszichológiai és szociológiai 
nézetben egyaránt vizsgálják az identitás megnyil- 
vánulásait. Abban is különböznek, hogy az énköz- 
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pontú elméletektől eltérően, amelyek a személy- 
nek (az egyénnek) az énben kiteljesedő statikus 
önazonosságát emelik ki, a szituatív és strukturális 
elméletekben az identitás viszonyjellege, folya- 
matszerűsége és felépítettsége kerül előtérbe. Elő- 
feltevéseik szerint az én egyidejűleg egy 
szakadatlan változásban levő folyamat, én vi- 
szonylagos időibeli állandósággal jellemezhető 
struktúra. 

Az identitás létmódját illetően is többféle felfo- 
gás körvonalazható. Egyesek az identitást az egy- 
énhez tartósan hozzárendelt, “énjévé vált” 
kategóriaként kezelik, az önmagával való azonos- 
ság közvetlen tudataként. Az azonosságtudat tar- 
talmi elemeit az egyén testi-lelki konstitúciójához, 
személyiségéhez és interperszonális kapcsolatai- 
hoz a különböző élethelyzetektől függetlenül hoz- 
zátartozó adottságoknak tekintik. Más felfogások 
szerint az azonosság konstrukció. Az egyén fokoza- 
tosan és folyamatosan építi fel azonosságtudatát a 
szociális tanulás és a másokkal való interakciók 
folyamatában. Ebben az értelemben az identitás 
egy komplex hierarchikus struktúrának mutatko- 
zik, amelynek alkotóelemei – az énközeliség, az 
egzisztenciális fontosság, valamint az értékek te- 
kintetében – különböző életkorokban és helyzetek- 
ben különbözőképpen rangsorolódnak, s 
amelynek az éppen aktuális változata az adott 
interperszonális környezetben kapja meg az értel- 
mét. Ez a megközelítés az identitás formálódási 
közegét leválasztja az egyénről, s az interperszo- 
nális helyzet összefüggéseibe helyezi. Az egyén 
identitása ennélfogva helyzeti identitások dinami- 
kus sorozataként fogható fel, amelyek bármelyike 
a konkrét élet- helyzetből kiemelve elveszti az ér- 
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telmét (vö. PATAKI, 1982: 217). Az identitás egés- 
ze megkonstruált, elsajátított és eljátszott szerepek 
formáját ölti, szerepekbe való belehelyezkedé- 
sként, szerepekkel történő azonosulásként, tehát 
szerepidentitás-ként jelenik meg. 

E kétfajta megközelítésben lényegében az 
egyéni identitás kétfajta arculata körvonalazódik. 
Egyrészt az egyéni identitás személyes identitás 
(személyes én), amelynek szervező középpontjá- 
ban az egyén tulajdon énje áll, s alapját az egyén 
életrajza képezi. Másrészt az egyéni identitás szo- 
ciális identitás is (szociális én), amely az egyén tár- 
sadalmi minőségének, különösségének a 
hordozója. Szociálpszichológiai nézőpontból ezt 
elsődlegesnek és meghatározónak tekintik a szub- 
jektív személyes énnel szemben. 

Az identitás létmódjának a fenti megközelítései 
észrevehető módon nem tudják kezelni azokat a 
változó történelmi, társadalmi, kulturális tényező- 
ket, amelyek erőterében a különböző élethelyze- 
tek formálódnak és bizonyos szerepek 
elsajátíthatókká válnak. Ezért az újabb identitásel- 
méletek az identitást nem az egyén adottságaihoz 
vagy szerepeihez kötve próbálják meghatározni, 
hanem abból az átfogóbb szociális-kulturális kon- 
textusból igyekeznek levezetni, amelyben az 
egyén azonosságtudata formálódik. Az identitás 
ilyenszerű megközelítésére is két út kínálkozik. 

Az egyik lehetséges felfogás képviselői az iden- 
titást érzelmi-indulati színezetű kognitív struktúra- 
ként, sajátos jelentéskomplexumként kezelik (vö. 
PATAKI, 1987: 40). Ebben a vonatkozásban az 
identitás az egyén létállapotának a kultúrában 
megtestesülő kollektív tudáselemekből egyéni 
módon felépített szimbolikus reprezentációja. A 
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magába épített elemek révén tartalmilag kötődik a 
kultúrához és a kultúrát forgalmazó közösséghez. 
Kognitív tartalmát a közös ideologizált tudás- 
készletből meríti, s e tudáselemek egyéni inte- 
riorizációjaként, elrendeződéseként és átértelme- 
ződéseként realizálódik. Az egyes identitások sa- 
játos jelentése az adott kultúra szemantikus teré- 
ben elfoglalt, a többi identitáshoz képest 
megállapítható helyétől függ (vö. PATAKI, 1982: 
237). Az identitás ilyenszerű értelmezését fedik 
körülbelül az olyan fogalommeghatározások, 
mint: az identitás az emberről alkotott s az adott 
kultúrában érvényes elképzelések interiorizált 
egyéni változata. 

Egy másik megközelítés az identitás normatív 
vonatkozásait helyezi előtérbe. Eszerint az egyéni 
identitásépítés számára az adott kultúrában kiter- 
melődő és érvényesülő minta és norma közössége 
mérvadó. Ez nem más, mint az illető kultúrában 
együttálló tartalmi identitáselemek meghatározott 
módon való tartós elrendeződése. Az identitás- 
minták elvont normatív alakzatok, amelyek a ha- 
gyományban, a szokásrendszerekben, csoport- 
ideológiákban, nevelési programokban foglaltat- 
nak benne, és konkrét viselkedési aktusokban, cse- 
lekvési módozatokban öltenek testet. A 
társadalmi-kulturális folyamatok kollektív minta- 
alkotási folyamatokként zajlanak le. Azok az 
“önalkotta” identitásminták, amelyek létrehozásá- 
ban az egyén is részt vesz, a legalkalmasabbak 
arra, hogy tartósan elkötelezzék az egyént. 

A különböző társadalmi, etnikai csoportok ál- 
tal hordozott identitásminták versengésében álta- 
lában a kedvező társadalmi értékelésnek örvendő 
identitásminták váltják ki a legkönnyebben az e- 
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gyén azonosulását. Az azonosulás ebben az eset- 
ben mintakövetést jelent, amelyben a minta az egyé- 
ni identitás szervező elveként, normájaként 
működik. Az így képződő egyéni identitás az 
egyéni adottságokból és szerepekből a kollektív 
minta szerint felépülő azonosság lesz. Eszerint – 
fogalmilag megragadva – az identitás a személyi- 
ségnek nevezett konstrukció és a társadalmi struk- 
túra között elhelyezkedő közvetítő kategóriaként 
fogha tó fel, amely az egyén—társadalom viszonyt 
reflexív módon és szimbolikus formában építi fel, 
úgy, hogy az egyéni identitáselemeket a kollektív 
mintára vonatkoztatja (vö. PATAKI, 1982:300). 

Mindkét esetben az egyéni identitás a kollektív 
identitással, a csoportidentitással szembesül, mi- 
vel az egyén a személyes vagy szerepidentitását 
kollektív identitáselemek igénybevételével hatá- 
rozza meg. J. Habermas kiemeli, hogy az önazono- 
sítás jellemzőinek mások által elfogadottaknak 
kell lenniük, ha azt akarjuk, hogy megalapozzák a 
személy identitását. Szerinte “a személy önazono- 
sítás révén fenntartott szimbolikus egységének 
alapja, hogy valamely csoport szimbolikus realitá- 
sához tartozik, elhelyezhető e csoport világában. 
Ezért a csoportnak az individuális élettörténete- 
ken túlmutató identitása feltétele az egyes személy 
identitásának” (vö. HABERMAS, 143). 

Ugyanis az identitás nemcsak egyéni, szemé- 
lyes létdimenzió, hanem kollektív létállapot is. Az 
egyéni identitásokkal párhuzamosan egy tágabb 
szociális-kulturális összefüggésben azoknak a cso- 
portoknak a kollektív önmeghatározása is műkö- 
dik, amelyekhez az egyén tartozik. Tartalma a 
csoport tagjainak konszenzusa által szentesített és 
feltétlenül elfogadott alapismeretek, alapértékek 
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és alapintézmények együtteséből épül fel. Lénye- 
gét, belső összetartó erejét egy “normatív mag” 
képezi, amely megalapozza a csoport tagjainak az 
identitás tartalmi elemeit alkotó értékekkel, szoká- 
sokkal, intézményekkel szembeni elkötelezettsé- 
gét. Összegezve, ebben a vonatkozásban az 
identitás kategóriája abban a metszéspontban he- 
lyezkedik el, amelyben az egyén társadalmi repro- 
dukciója (azaz a szocializáció) és a társadalmi 
rendszerek reprodukciója (regionális, etnikai, 
szakmai, politikai-ideológiai, generációs csoport- 
jainak a reprodukciója) találkozik (vö. PATAKI, 
1987:13). 

Ugyanakkor a két esetben – a kognitív és a 
normatív identitás esetében – két különböző mó- 
don valósul meg az egyéni identitásképződés és a 
kollektív identitás kapcsolata. Az első esetben a 
kollektív identitás elemei tartalmi elemekként – kol- 
lektív tudattartalomként – épülnek be az egyéni 
identitásba, illetve építik fel az egyéni identitást 
annak egyéni normája, szerveződési elve szerint. A 
második esetben a kollektív identitás az egyéni 
identitáselemek kollektív szervező elveként, normája- 
ként működik. Nem tartalmi elemeivel épül be az 
egyéni identitásba, hanem mintát, illetve normát 
kínál annak szerveződéséhez. Így mindkét esetben 
a kollektív identitás egyéni mintázata valósul meg, 
de különbözőképpen: az első esetben a kollektív 
tartalmi elemek egyéni szerveződéseként, a máso- 
dik esetben pedig az egyéni tartalmaknak a kollek- 
tív mintát követő szerveződéseként. 

E kétfajta viszonyban a kollektív identitás ket- 
tős természete is megmutatkozik. Egyrészt tartalmi 
síkon szerveződik, mint a csoport tagjaitól kon- 
szenzuálisan elfogadott és szentesített alapértékek 
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és a hozzájuk kapcsolódó intézmények együttese. 
Másrészt a kollektív identitásnak is lényegi velejá- 
rója egy olyan “normatív mag”, amely a kollektív 
identitásképződés szervező elveként, normája- 
ként működik. Ebből a perspektívából nézve a 
kollektív identitás nem jelent egyöntetűen adott, 
leülepedett tudás- és értéktartalmat, hanem in- 
kább az interszubjektivitás és a mindennapi kom- 
munikáció köre által behatárolt életvilágban, 
illetve a kultúra szféráiban a közösség vagy a cso- 
port tagjai által meghatározott feltételek között és 
elvek szerint megalkotott identitásként működik. 

Az egyéni identitásépítésekkel párhuzamosan 
és kölcsönhatásban folyó kollektív identitásképző- 
désnek nincsenek szigorúan rögzített határai. E- 
gyetlen társadalmi képződménynek sincs 
tárgyszerűen megfigyelhető, “hozzárendelt” iden- 
titása. Ez csak a csoport történelmi-társadalmi 
mozgásában, kulturális önkifejeződéseiben követ- 
hető nyomon. 

Az identitás kérdésének szociálpsziochológiai 
és szociológiai megközelítései még egy pragmatikai 
vonatkozásra is fényt derítenek. Az identitás 
nemcsak ismeretek, értékek és normák rendszere- 
ként épül fel, hanem motivációs működések, 
késztetések formájában is érvényesül. Az egyén- 
nek az identitás révén nyílik módja arra, hogy 
kielégítse odatartozási-csatlakozási szükségletét. Eb- 
ben az értelemben az identitás kidolgozása a tár- 
sadalmi kölcsönhatások és cselekvések hálójában 
hitelesülő szakadatlan önmeghatározási folya- 
matként valósul meg (vö. PATAKI, 1987: 18). Az 
identitás élményében egybeesik az ember önma- 
gára ismerése és mások általi elismerése, amit sa- 
játos identitásérzésként, pszichoszociális 
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jóérzésként él át. Ebben az érzésben fejeződik ki az 
ember belső bizonyossága arra nézve, hogy ura 
saját magának, s ugyanakkor bizton számíthat 
azoknak az elismerésére, akiktől ezt igényli. 
 
 

Az identitás lényege 
 
Az eddig számba vett tudományos megközelí- 

tések sokféle megvilágításba helyezik az identitás 
kérdését, de az identitásról alkotott fogalmaikat a 
saját tapasztalati vizsgálódásaikhoz igazítják, s így 
ezek a fogalmak a tapasztalati adatok rendszere- 
zésén és elméleti beépítésén túl nem vezetnek el az 
identitás mibenlétének mélyebb, lényegibb meg- 
ismeréséhez. Ide csak a gondolati reflexió útján 
lehet – remélhetőleg – eljutni. 

Első lépésként már a görög hagyományban fel- 
kínálkozik az azonosság elve, a “princípium identi- 
tatis”. Eszerint a valóságban minden dolog azonos 
önmagával, s csak mint önmagával azonos dolog 
gondolható el. Heidegger viszont ezzel kapcsolat- 
ban rámutat arra, hogy csalóka reményeket táplá- 
lunk, ha úgy véljük, hogy az azonosság elve 
alapján megtudhatjuk, micsoda tulajdonképpen 
az azonosság (vö. HEIDEGGER, 1991: 9). Ugyanis 
az azonosság formulája – A=A – azt fejezi ki, hogy 
A egyenlő A-val. Az egyenlőség viszont legkeve- 
sebb kettőt feltételez: valamit, ami valamivel egyen- 
lő. Az azonosság ezzel szemben nem mond semmi 
mást, mint azt, hogy valami ugyanaz, “önmaga 
az”. A formula a forma sematikus kifejeződése. 
Ebben az esetben az történik, hogy az azonosság 
elve (formulája) az egyenlőség formájában jeleníti 
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meg az azonosságot, s ez a tartalomnak ellentmon- 
dó forma ahelyett, hogy megmutatná, valójában 
elrejti az azonosság lényegét. Helyette tehát azt a 
szóértelmet és nyelvi összefüggést kell meg- 
vizsgálni és valóságossá tenni, amely akkor érvé- 
nyesül, amikor Platón A szofista című 
dialógusában a Vendég azt mondja: “Nemde kö- 
zülünk mindegyik a másik kettőtől különböző, 
önmagával viszont azonos” (254 d). Az eredeti 
szövegnek pontosabb, szó szerintibb fordítása így 
hangzana: “mindenik önmagának ő maga az”, 
vagy “önmaga számára ő maga az”, vagyis bár- 
mely dolog, mint “ő maga”, önmaga számára 
adott. A dativus az azonosság lényegeként vala- 
mely dolog önmaga-számára-valóságát emeli ki. Az 
“önmagával azonos” kifejezésben is benne rejlik a 
közvetítésre, kapcsolatra, az egyesülésben létrejövő 
egységre utaló”-val” (vö. HEIDEGGER, 1991:10). 

Az azonosságban megmutatkozó egységet te- 
hát nem valaminek az önmagával való üres 
kapcsolatnélkülisége, valaminek a magánvalósá- 
gában való kapcsolatnélküli szakadatlan akkéntle- 
vése jelenti, hanem az önmagával való 
kapcsolatteremtés, kapcsolatban levés. Az azonos- 
ság igazi értelme szerint tehát ezt jelenti: valami az 
önmagához való viszonyában ténylegesen önmaga. Az 
azonosság lényege valójában a viszony, valaminek 
az önmagához való viszonya. 

Heidegger is kiemeli azt a tényt, hogy a speku- 
latív (német) idealizmustól errefelé a gondolkodás 
az azonosságban rejlő egységet már nem foghatja 
fel egyszerű tautológiaként (A azonos A-val), mi- 
vel nem vonatkoztathat el az önmagával alkotott 
egységben uralkodó közvetettségtől, közvetítéstől 
(vö. HEIDEGGER, 1991:10). Az “A azonos A-val” 
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formulában csak az absztrakt azonosság fejeződik ki. 
Hegel felfogása szerint viszont az igazi azonosság 
konkrét, vagyis természete szerint olyan, hogy va- 
laminek az önmagához való viszonyába az önma- 
gával való közvetlen azonossága mellett az 
önmagától való különbözősége is beépül. A konkrét 
azonosság mint “a magával azonos maradó kü- 
lönbség” tételeződik, ami kifejezi “az azonosnak 
nem-azonossá és a nem-azonosnak azonossá válását” 
(HEGEL, 88). 

Az azonosság tehát, konkrét megnyilvánulási 
formájában, valaminek az önmagával való viszo- 
nyában tartalmazza az önmagától való különbö- 
zőségét, a mássá válás lehetőségét is. Így az 
azonosság a folyamatszerű létezésben, valaminek 
az önmagától való folytonos elkülönböződésében 
újból és újból létrehozott, helyreállított egység. Eb- 
ben az értelemben az azonosság elve nem egysze- 
rűen megvilágítja, hanem már eleve feltételezi az 
azonosságot. “A” “A”-val azonossági viszonyban 
van. Ebben a “van”-ban kimondódik az a tény, 
hogy bármely valóságos létező önmagával azo- 
nosként van. Az azonosság elve csak annyiban 
érvényes a gondolkodás törvényeként, amennyi- 
ben egyszersmind a lét törvénye is (vö. HEIDEG- 
GER, 1991:10). 

Ebből a perspektívából tekintve az azonosság 
elve a létező valóságot a léte felőlről világítja meg. 
Valaminek az önmagához való viszonya nem más, 
mint a létéhez való viszonya. Ennek alapján kije- 
lenthetővé válik, hogy bármely létező szükségkép- 
peni velejárója az önmagával való egysége, mint a 
létével való egysége. Az azonosság követelménye 
tehát a létező létviszonyában kimondott követel- 
mény, mivel csakis a létben megalapozott valós 
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létező lehet önmagával azonos létező. Az önmagá- 
val nem azonos létező egyúttal nem is valós létező, 
nincs tényleges létbeni megalapozottsága. Az 
identitáshiányban szenvedő létező lehet irreális, 
illuzórikus, de nem valóságos. Az ilyen létező haj- 
lamos lehet arra, hogy identitásprojekciókban ve- 
títse ki a maga valóságát mint illuzórikus 
valóságot. 

Heidegger a modern azonosságfogalomnak 
még egy másik lényegi jellemzőjére is felhívja a 
figyelmet. Az identitás mint önmagához való tar- 
tozás (die Selbigkeit) lényegében összetartozás, 
egymáshoz tartozás, együvétartozás, mégpedig 
kettős értelemben: a) Egyrészt összetartozás (Zu- 
sammengehören). Ebben a vonatkozásban a “tarto- 
zás” értelme a kapcsolat, a kohézió, az egység által 
határozódik meg. Itt “tartozni” azt jelenti, hogy 
egy összefüggés rendjébe beilleszkedni. A nexus, 
a connexio egyiknek a másikkal való szükségszerű 
kapcsolatát fejezi ki (vö. HEIDEGGER, 1991: 12). 
b) Másrészt összetartozás (Zusammengehören). Eb- 
ben a vonatkozásban a kohézió, a kapcsolat értel- 
me határozódik meg a “tartozás” (das Gehören) 
felölről. Ez a megközelítési mód az azonosságnak 
a görög hagyomány kezdeteire visszamenő értel- 
mét idézi fel. A régi parmenidészi értelemben a 
gondolkodás és a lét együtt van mint egymáshoz 
tartozók. Ebben a gondolatban, tényleges értelme 
szerint, embernek és létnek olyanszerű összetarto- 
zása fejeződik ki, amelyet a későbbi metafizikai 
hagyományban az ember és lét egymással szem- 
beni alárendelődése hosszú időn keresztül elfe- 
dett. Ezáltal egy olyan metafizikai látszat 
keletkezett, amely szerint az ember nem más mint 
a lét totalitásába beletartozó, a lét egészébe betago- 
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lódó létező valóság, akárcsak a kő vagy a fa, vagy 
bármely más létező. Valójában azonban az ember 
a lét irányában és a lét számára nyitott gondolkodó 
lény, aki oly módon viszonyul létéhez, hogy meg- 
felel neki. Az emberi lény egzisztenciája tulajdon- 
képpen ennek a megfelelésnek a viszonyában 
realizálódik, vagyis gondolkodás és lét összetarto- 
zása, együvétartozása alapján válik az emberben a 
lét jelenvalóvá (vö. HEIDEGGER, 1991:13). 

Az azonosság tehát mint létviszony tulajdon- 
képpeni lényege szerint az emberben teljesedik ki 
igazán: az ember és a lét szükségképpeni összetar- 
tozásának viszonya. A létével összetartozó ember 
önmaga számára ténylegesen önmagaként válik 
jelenvalóvá. Ezért az azonosság hiánya az ember 
életében léthiányt jelent, a létfosztottság legtelje- 
sebb megnyilvánulását. Mint ahogy a léthiányban 
szenvedő ember egyúttal az identitásától is meg- 
fosztott ember. 
 
 

Az identitás problematikussága 
 
Az ember számára az identitás olyankor válik 

problémává, amikor még nincs kellőképpen kiala- 
kulva, vagy a már kialakult identitás valamilyen 
oknál fogva elveszőben van. A kellőképpen kié- 
pült és zajmentesen működő identitás nem okoz 
problémát, és ezért kevésbé is válik problematizá- 
lás tárgyává. Az identitás kérdése az elméleti meg- 
közelítések előterébe is olyankor kerül, amikor a 
társadalom életében folyó identitásépítésben és 
fenntartásban zavarokat észlelnek.  
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Az identitásproblémának egyik megalapozó 
teoretikusa, E. H. Erikson is ebben a szellemben 
fogalmaz, amikor az egyéni identitás kapcsán ezt 
írja: “Az ember akkor van leginkább tudatában 
identitásának, amikor még éppen harcol érte, és 
némiképpen meglepve ismerkedik meg önmagá- 
val; ugyanaz az érzés keletkezik akkor is, amikor 
az egyén éppen válság felé tart és az identitásdiffú- 
zió kínos élményével találkozik” (ERIKSON, 79). 
Az identitás tudatosítása tehát egyfajta problématu- 
datként, bizonyos értelemben hiánytudatként jelent- 
kezik, amely számára a kiépítendő identitás még 
egyelőre célkitűzés, megvalósítandó cél, vagy a 
már kiépült identitás lebomlásával, elvesztésével 
járó frusztráció tudata. 

Ebben a beállításban az identitás kiépítése telje- 
sítményként, elvesztése pedig veszteségként, egyfaj- 
ta értékvesztésként tételeződik. A mindenkori 
én-identitást úgy fogják fel, mint az ego integráló- 
szintetizáló működésének eredményét, amely egy 
kiegyensúlyozott, a társadalmi valóságban elfog- 
lalt kielégítő helyzetből eredő tartós és pozitív én- 
állapotként valósul meg. Az ilyenformán kiépített 
identitás személyes erőfeszítést igénylő pszichikus 
teljesítmény eredménye (vö. PATAKI, 1982: 255). 
Az így felfogott én-identitás legfontosabb rendel- 
tetése abban áll, hogy a bekövetkező konfliktus- 
helyzetekben tudjon új identitásokat felépíteni, 
olyanokat, amelyek a meghaladott régi identitá- 
sokkal összhangba hozhatók. Ezáltal az egyénnek 
módjában áll élettörténetének sajátos egyszeriségét fo- 
lyamatosan szervezni. 

Tömörebben fogalmazva, az identitásproblé- 
ma az egyén önmaghatározási feszültsége és ne- 
hézsége (vö. PATAKI, 1987: 14). Különböző 
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formákban jelentkezhet. Egyik megnyilvánulási 
formája az identitáskategóriák és a létalapjuk 
között fellépő konfliktus. Ez általában ott és akkor 
jön létre, ahol és amikor a társadalom növekvő 
tagoltsága, az egyén fokozódó individualizációja 
következtében az identitáskategóriák fokozatosan 
elválnak természetes, készen kapott és rögzített 
alapjaiktól. A hagyomány, a szokásrendszerek, a 
kollektív identitáselemek, az ezeket fenntartó és 
működtető intézmények elvesztik a jelentőségü- 
ket, elértéktelenednek vagy ellehetetlenülnek a 
megváltozó körülmények hatására. 

Az identitásproblémának egy másik megnyil- 
vánulási formája a különböző identitásformák 
közötti konfliktusként jelentkezik. A személyes én 
fölé kerekedő szociális én és a fokozódó társadalmi 
integráció következtében a természetes és készen 
kapott alapokon nyugvó identitásról a hangsúly 
egyre inkább eltolódik a választott és teljesítmény- 
nek minősített, személyes erőfeszítéssel kidolgo- 
zott identitáskategóriák felé. Ezek többnyire a 
helyzeti vagy a szerepidentitás körébe tartoznak, 
és a személyes identitás mondhatni kézzelfogható 
realitásával szemben sok esetben elvesztik tényle- 
ges tartalmi realitásukat, de identitásképző funk- 
ciójukat szimbolikus és ideologikus valóságukban 
is kiválóan betöltik. Ezek a szimbolikus identitás- 
kategóriák elsőrendű szerepet játszanak az egyéni 
teljesítmények heroizálásában, bizonyos ún. egy- 
személyes intézmények mitizálásában. Ezek eseté- 
ben már nem annyira az identitáselemeket kitöltő 
tartalom a fontos, mint inkább az elérésükért kifej- 
tett erőfeszítés és birtoklásuk szimbolikus jelentő- 
sége.  
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Az identitásproblémának egy harmadik meg- 
nyilvánulási formáját az identitáson belüli konflik- 
tus, az identitás “kognitív disszonanciája” képezi 
(vö. PATAKI, 1987: 89). Ez főként az identitáson 
belüli tudáselemek és érzelmi-indulati elemek il- 
leszkedési zavaraként, belső feszültségeként, illet- 
ve szétszakadásaként nyilvánul meg. Ilyenkor a 
kognitív tartalmak bizonyos hozzájuk fűződő nor- 
matív elvárásokkal szembesülnek, s ezekhez ké- 
pest elégteleneknek bizonyulnak. Más esetben a 
tudáselemek egy megszerzendő szerepidentitás 
felé mutatnak, az érzelmi-indulati elemek viszont 
a meglévő személyes identitás természetes alapjai- 
hoz kötődnek. A kétirányú orientáció – az adott 
önazonosságból való kilépésre irányuló céltuda- 
tos törekvés, illetve a meglévő azonosság elemei- 
hez való érzelmi kötődés – mintegy széthúzza, 
szétfeszíti az identitás meglévő belső harmóniáját 
és egységét. 

Az identitás tényleges problémája számos ku- 
tató véleménye szerint túlnő az előbbiekben leírt 
sajátos konfliktushelyzeteken. Ez a probléma a je- 
lenkori társadalom és kultúra egyik alapvető prob- 
lémájaként jelentkezik, amely lényegileg érinti az 
emberi léthelyzetet. Olyankor, amikor a korunk- 
ban fellépő társadalmi és kulturális válságról be- 
szélnek, elsősorban identitásválságról van szó. 

J. Habermas a problémát egyetemes dimen- 
ziókba helyezi, amikor felteszi a kérdést: vajon 
képesek-e a komplex társadalmak ésszerű identi- 
tás kialakítására (vö. HABERMAS, 141)? E kérdés 
megfogalmazásakor Habermas az ún. “rendszer- 
integráció” és a “társadalmi integráció” megkü- 
lönböztetéséből indul ki. A társadalmi integráció 
normák útján szabályozott közmegegyezésként 
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valósul meg, tehát a normatív struktúrák érvé- 
nyességétől, működésétől függ. A közmegegyezés 
károsodása a társadalom alapintézményeinek fel- 
bomlásához vezet. A társadalmi integráció zökke- 
nőmentes működése az identitás alapját képezi. 
Ugyanis az integrált társadalomban mindig ren- 
delkezésre állnak olyan értelmező rendszerek, ame- 
lyek révén a rendszer tagjai – különféle 
csoportidentitások és csoportméretű egyetértések 
révén – én-azonosságukat fenntarthatják. Ezzel 
kapcsolatban Habermas azt vette észre – s ezt a 
jelenkori társadalom egyik alapvető diszfunkcio- 
nalitásának tekinti –, hogy a rendszerintegráció 
vonatkozásában létezhet olyan “jól integrált” és 
működő társadalom, amelyben azok az értelmezé- 
si rendszerek, melyek korábban az állampolgárok- 
nak a társadalommal, s ezen át önmagukkal való 
azonosulását szolgálták, elvesztették erejüket és 
funkciójukat. Lehetséges-e ilyen társadalomban 
ésszerű identitásról beszélni? Ugyanis, ha a hagyo- 
mányos identitásképző mechanizmusok és identi- 
tásminták elvesztették jelentőségüket, már nem 
működhetnek hatékony értelmezési rendszerek- 
ként az egyéni identitások számára. Az az egyén, 
aki továbbra is ragaszkodik ezekhez, azonosságtu- 
data építésében előbb-utóbb azt veszi észre, hogy 
egyre kevésbé lesz kortársa a körülötte átalakuló 
világnak (vö. HABERMAS, 168-175). 

Egy olyan társadalom képe bontakozik itt ki, 
amely a makroszerkezetek szintjén harmoniku- 
san, zökkenőmentesen működik, miközben az 
egyének egyre nagyobb mértékben és egyre töme- 
gesebben vesztik el benne az önazonosságukat. 
Ezt a jelenséget Habermas elsősorban strukturális 
okokkal magyarázza. Szerinte ez a modern társa- 
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dalom következő alapdilemmájára vezethető visz- 
sza: miközben az emberi én-struktúrák mindin- 
kább univerzalisztikus jelleget öltenek (vagyis a 
legalitás, moralitás és szuverenitás elvont szem- 
pontjaihoz igazodnak), a kollektív identitások 
megőrzik részleges, partikuláris jellegüket (mint 
osztályhoz, államhoz, nemzethez, etnikai csoport- 
hoz stb. kötődő identitások). Olyan kollektív iden- 
titások kidolgozását jelöli meg feladatként, 
amelyek összeegyeztethetők lennének az univer- 
zális struktúrákkal (vö. PAPP, 310). 

Ez a problémafelvetés a hagyományostól eltérő 
megvilágításba helyezi az identitás fogalmának a 
jelentéstartalmát is. E kontextusban a kidolgozan- 
dó kollektív identitások nem valamilyen tárgysze- 
rűen megfigyelhető és leírható, a társadalmi 
csoportokhoz “hozzárendelt” attribútumokként 
foghatók fel. Habermas abból indul ki, hogy a 
modern társadalom kommunikatív cselekvések 
hálózataként működik. A társadalom tagjai életvi- 
láguk interszubjektív közegében és a mindennapi 
kommunikációban meghatározott feltételek 
között és normák alapján megkonstruálják az iden- 
titásukat. Nem készen kapott, átörökített, átha- 
gyományozott identitások elsajátítása folyik, 
hanem bizonyos társadalmi mintákat követő és 
normákhoz igazodó egyéni, személyes identitásé- 
pítés. Ez össztársadalmi méretekben azt jelenti, 
hogy a felbomlásnak indult, vagy partikuláris jel- 
leget öltő, a hagyományos csoportok által kiter- 
melt kollektív identitás nem állhat többé szemben 
a társadalom egyéneivel olyan hagyományként, 
amelynek szilárd tartalmai lehetővé tennék én- 
identitásuk kialakítását.  
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Ennélfogva – Habermas véleménye szerint – ma 
már az identitás értelmes volta megszűnik tartalmi 
kérdés lenni, inkább az identitásalkotási folyamat 
formális jellegzetességeire vonatkozik. Az egyéni 
identitás nem attól válik értelmessé, hogy mennyi- 
re hűen reprodukálja és építi fel magában a kollek- 
tív identitás (egyéni létkörülményekhez adaptált) 
elemeit. A kollektív identitás ma már valójában 
formális feltételekhez rögzíthető, amelyek jegyé- 
ben kialakulnak és változnak az egyéni identitás- 
projekciók. 

Az így felfogott kollektív identitás egyrészt 
konszenzusképző kommunikatív folyamatokban, 
másrészt ideologikus előfeltevések formájában va- 
lósulhat meg. Az identitásképzés állandó tanulási 
folyamattá válik, amelynek fő eszköze a kommu- 
nikáció. Alapját már nem valóságos kollektívu- 
mok alkotják, hanem kommunikatív struktúrák. 
Ebben a kommunikatív folyamatban diskurzív 
úton alakul ki az egymással versengő identitáspro- 
jekciók érvényességét megalapozó tudás. Ebből 
kifolyólag a kollektív identitás csak reflexíve gon- 
dolható el. Többé nem a múltban gyökerező érvé- 
nyes tanokhoz és életformákhoz kötődik, hanem 
létrehozási szabályokhoz és a jövőre utaló progra- 
mokhoz. Az identitásképződésben így egyre in- 
kább a szimbolikus-normatív folyamatok 
kerülnek előtérbe, s maga a tényleges identitás is 
szimbolikus alakzatot ölt (vö. HABERMAS, 175- 
182).  
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A kisebbségi identitás mint probléma 
 
A kisebbségi identitás több szempontból is a 

problematikus identitásformák közé tartozik. 
Problematikus mindenekelőtt azért, mert lényegé- 
nél fogva, teljes mértékben beilleszkedik az előb- 
biekben ismertetett, Habermas által jellemzett 
problémakörbe. 

Joggal tehető fel a kérdés, hogy a mai komplex 
társadalom körülményei között ésszerű identitás- 
ként működhet-e a kisebbségi identitás? Ugyanis 
a kisebbségi identitás egy olyan társadalmi csoport 
önazonosságát hivatott kifejezni, amely önmegha- 
tározása szerint eleve partikuláris jellegű, és be 
van zárva a partikularitásba. Ahhoz, hogy levet- 
kőzze ezt a sajátosságot, ki kellene lépnie kisebb- 
ségi mivoltából, de ebben az esetben már 
értelmetlen volna kisebbségi identitásról beszélni. 
Kisebbségi identitásról csak ott és addig lehet szó, 
ameddig egy adott csoport ténylegesen kisebbségi 
státusban él. Ebben a létállapotában viszont a ki- 
sebbségi csoport mint kollektívum már meghatá- 
rozásánál fogva szemben áll a modern 
társadalomban kibontakozó univerzális én-struk- 
túrákkal. Ez a sajátosság több szempontból is pro- 
blematikussá teszi a kisebbségi identitást mind 
kollektív identitásként, mind pedig egyéni identi- 
tásépítésként. 

Egyrészt a kisebbségi identitás problematikus 
azért, mert túl nagy morális terhet ró a közösségre 
a létlehetőségekhez képest. Azáltal, hogy kisebb- 
ségként definiálja önmagát, az egyénei számára 
eleve behatárolja az univerzális kibontakozás le- 
hetőségeit, s az így keletkező egzisztenciális 
veszteséget morális önfelértékeléssel igyekszik 
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kompenzálni. Másrészt azért is problematikus, 
mert az egyéneket ugyancsak morálisan túlterhelt 
választási helyzetekbe hozza. Az alapvető élet- 
helyzetekben az egyén sokszor választásra kény- 
szerül egyéni lehetőségei és az identitását megala- 
pozó csoportja között. Az ilyen választási 
helyzetek szükségképpen magukban hordják az 
egyéni identitás mindhárom konfliktusforrását. 

A kisebbségi identitással rendelkező egyén egy 
olyan peremhelyzetbe kerül, ahol már elkezdődik 
az identitásformák leválása természetes alapjuk- 
ról. Az új identitásformákhoz kötődő pragmatikus 
életcélok és a személyes identitás természetes 
alapjaiból fakadó morális imperatívuszok szembe- 
kerülése az egyén személyiségében és cselekvő 
megnyilvánulásaiban feloldhatatlan és feldolgoz- 
hatatlan belső lelki konfliktusok forrásává válik. 
Ezzel együtt jár az identitásformák közti konflik- 
tus is. Addig, amíg az egyén személyes identitása 
a kisebbségi csoporthoz kapcsolódik, az elérendő 
teljesítményként kitűzött szerepidentitásai egyre 
fokozottabb mértékben távolodnak el ettől. De 
maga a személyes identitás sem marad belsőleg 
konfliktusmentes. Ugyanis, míg érzelmi-indulati 
elemei még fokozottan kötődnek a kisebbségi kol- 
lektív identitáshoz mint természetes létalaphoz, 
addig a kognitív tartalmai, tudatelemei egyre in- 
kább belátják ennek a kötődésnek az egyéni-sze- 
mélyes lét kibontakoztatása szempontjából 
mutatkozó problematikus voltát. 

A kisebbségi identitás még egy másik szem- 
pontból is problematikus. Felületesen szemlélve 
csupán helyzeti identitásként mutakozik meg. A 
megnevezés szintjén is általában kisebbségi lét- 
helyzetről szokás beszélni. Ebben az fejeződik ki, 
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hogy természetes alapja egy készen kapott (részle- 
ges, tartós vagy átmeneti) léthelyzet, amelyet az 
adott kisebbségi csoport önerőből nem képes meg- 
változtatni vagy elhagyni. Így ezt a helyzetet a 
kisebbségi csoport adottként kezeli, olyanként, 
melynek az előállításában és fenntartásában ő 
maga nem vesz részt, és társadalmi viselkedését, 
interperszonális és interaktív kapcsolatait e hely- 
zet térbeli, időbeli, társas és egyéb feltételeihez 
kényszerűen igazítja hozzá. Ebben a beállításban a 
kisebbségi identitás helyzeti identitásként is mint 
egysíkú, készen kapott és elszenvedett identitás 
tételeződik. Mint ilyen, már eleve belső konfliktus- 
lehetőségeket rejt magában, mivel a helyzetet el- 
lenséges körülményként és passzívan kezelő 
egyének kollektív mintaként nem vállalják ezt. 
Pontosabban egyfajta ellenidentitásként vállalják, 
úgy, hogy a saját személyes identitásukat a helyzet 
és a minta ellenében igyekeznek kiépíteni. Úgy pró- 
bálnak élni, hogy önmagukat a helyzet ellenében 
megőrizzék, átmentsék, vagy pedig – alkalomad- 
tán – a helyzetből kimenthessék. Ezért a kisebbségi 
identitásnak helyzeti identitásként való átélésével 
egybevágnak az olyan evadív (menekvő) életstra- 
tégiák, amelyek a helyzet elhagyását, a helyzetből 
való szabadulást tűzik ki célul. Ezek tudati szinten 
a helyzet megszűnéséről szóló reményelvű utópi- 
ákkal társulnak. 

A kisebbségi helyzeti identitásforma az itt ki- 
mutatott belső ellentmondásosságán túlmenően 
azért is problematikus, mert a helyzetet és az iden- 
titásnak a helyzethez fűződő elemeit a csoporthoz 
hozzárendelt és készen kapott “tárgyi” létfeltéte- 
lekként kezeli. Így nem vet számot a probléma két 
aspektusával. Egyrészt azzal, hogy a helyzetet a 
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benne élők a hozzá tartozó külső és belső feltéte- 
lekből, jellemzőkből maguk is teremtik, tehát bizo- 
nyos értelemben az a saját alkotásuk is. 
Ugyanakkor folytonosan újra is termelik, nemcsak 
“tárgyi” szinten, hanem a jelentésalkotó és értel- 
mező műveletekkel előállított szimbolizációk 
szintjén is. Másrészt azzal sem vet számot, hogy az 
adott helyzetben élők én-érintettségének mértéke 
eltérő lehet, aminek következtében egy interaktív 
történés résztvevői alapvetően más-más helyzet- 
ben érezhetik magukat pszichológiailag ugyana- 
zon kollektív léthelyzeten belül. Számukra a 
kisebbségi helyzeti identitás sokkal inkább egy 
szimbolikussá szublimálódott kollektív léthelyzet 
mentén, mintsem a reálisan adott létfeltételek 
között szerveződik. 

A helyzetből nem mindig lehet megszökni, az 
evadív stratégiák számos esetben kudarcot valla- 
nak. Ez a kudarc nemcsak azért következhet be, 
mert az ilyen stratégiák számos intézményi aka- 
dályba ütköznek, hanem azért is, mert az életide- 
gen helyzetből megszökő egyén más helyzetben is 
idegenné válik, újabb helyzetében tehát kétszeresen 
is idegen lesz (vö. SCHÜTZ). 

Másfelől viszont tény, hogy a helyzet ellenében 
való élés lelki tehertételeit csak ideig-óráig lehet 
vállalni. Ezért minden ilyen helyzeti identitás fo- 
kozatosan kiépíti a saját ellentettjét is, egy olyan 
identitásformát, amely a helyzet elemeit feldol- 
gozva pozitív önazonosságot valósít meg. Ez azt 
jelenti, hogy a legtöbb ilyen helyzetben a készen 
kapott, természetes alapokon nyugvó identitással 
szemben olyan többleterőfeszítések indulnak be – 
kollektív szinten is –, amelyek a helyzet elviselhe- 
tővé tételére, az adott helyzetben való hosszabb 
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távú berendezkedésre irányulnak. E törekvések 
eredményeként – melyeket a csoport tagjai egyé- 
nileg és kollektíve megtett céltudatos erőfeszíté- 
seik eredményeként fognak fel – fokozatosan 
kiépülhet egy más formájú identitás is. Egy olyan 
identitás, amely a helyzet elemeit tartalmilag úgy 
dolgozza fel magában, hogy azok pozitív erőforrá- 
sokként működjenek, s amely alapján a csoport 
tagjai a helyzetüket az igényeik szerint átalakító, 
“otthonossá” tevő együttműködés résztvevőivé 
válhatnak. Más szóval, ezeknek az egyéni és kol- 
lektív erőfeszítéseknek a következtében az adott 
helyzetben élő egyének atomizált lényekből közös- 
séggé alakulnak át, és az eredetileg készen kapott 
helyzeti identitásuk egyre inkább saját maguk által 
megépített identitássá válik. E folyamatban a ki- 
sebbségi identitás egy olyan új minőségi állapotra 
tehet szert, amelyben meghaladhatókká válnak 
mindazok a fentebb elemzett belső konfliktusok, 
amelyekre a helyzet a maga nyers, természetes 
állapotában nem kínál semmiféle megnyugtató 
megoldást. 

A kisebbségi identitás tehát kétarcú identitás. 
A helyzeti identitáson túlmenően közösségi identi- 
tás formájában is megnyilvánul. A kisebbségi 
identitás e kétféle vetülete egymással összefüggés- 
ben áll, de genézisüket és szerkezetüket tekintve 
alapvető különbségeket is mutatnak. A közösségi 
identitás a helyzeti identitás készen kapott jellegé- 
től eltérően kiépített, megépített identitásként mű- 
ködik. A kétféle identitásformához a személyes 
identitás is különböző módon viszonyul. E viszo- 
nyulási módok konkrét összefüggésben állnak az- 
zal, hogy az egyénnek hogyan sikerül beépíteni a 
személyes identitásába a kisebbségi identitásnak 
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ezt a kettősségét. A kisebbségi kollektív identitá- 
son alapuló személyes identitások egyaránt szer- 
veződnek tartalmi, illetve normatív struktúrákként, 
s a tartalmi és normatív identitáselemek egymás- 
hoz való viszonya a helyzeti és a közösségi identi- 
tás kettősségével való összefüggésben alakul. 

A helyzeti identitás elemei tartalmi elemekként 
épülnek be a személyes identitásokba, de azokon 
belül normatív funkciókra is szert tesznek. Vagyis 
a kisebbségi csoport minden egyéne a maga egyéni 
módján építi be személyes identitásába a kollektív 
helyzet tartalmi elemeit, amelyek ily módon egyé- 
ni világ- és életszemléletek szervezőivé válnak, és 
egyéni cselekvések mozgatóiként működnek. Az 
egyén egyéniségébe szervesülve, sajátos színeze- 
tet kölcsönöznek neki azáltal, hogy minden voná- 
sában – azokban is, amelyek különben nem 
függnek össze a kisebbségi létezéssel – valamikép- 
pen megmutatkoznak. Egy kisebbségi csoport 
egyénei kisebbségi létük jeleit nemcsak a mentali- 
tásukban és cselekvési stratégiáikban hordozzák, 
hanem sokszor külsődlegesen, a testtartásukon is 
magukon viselik. Így, bár az egyes személyes iden- 
titások és a belőlük fakadó életstratégiák egyénen- 
ként eltérőek, mégis közösek bennük a helyzetből 
adódó tartalmi elemek, s ily módon mindenik sze- 
mélyes identitás szükségképpen kisebbségi ele- 
meket is tartalmazó identitásként szerveződik. 
Ezek a tartalmi elemek olyan kötött, megmásítha- 
tatlan helyzetfüggő elemek, amelyek a kisebbségi 
személyes identitásokat felismerhetőkké, azaz bi- 
zonyos kontextusban félreismerhetetlenné teszik. 
Amennyiben ezek az én-struktúrákon belül domi- 
nánsá is válnak, megakadályozhatják az univerzá- 
lis én-struktúrák kibontakozását.  
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Egészen más képlet alakul ki olyankor, amikor 
a helyzeti identitás normatív identitásként műkö- 
dik. Ekkor már a kisebbségi helyzet olyan szemé- 
lyiségformáló tényeződként érvényesül, amely a 
helyzetet felvállaló, alakító, résztvevő-cselekvő 
személyiség azonosságtudatában fejeződik ki. Itt a 
helyzet már nem passzív befogadás és elszenvedés 
tárgya, hanem cselekvésre ösztönző motivációs 
tényező. A helyzetet felvállalók egymásra találásá- 
val a helyzet új és minőségileg más léttartalommal 
telítődik, a kisebbségi sorsban élők közösségévé 
szerveződik. Ezen a normatív alapon egy új tartal- 
mi kollektív identitás elemei kezdenek kibonta- 
kozni, a közösségi identitásé. 

A közösségi identitás akkor kezd hatékonyan 
működni a kisebbségi egyének életében, amikor – 
a tartalmi helyzeti identitáshoz hasonlóan – az ele- 
mei kezdenek egyre fokozottabb mértékben beé- 
pülni a személyes identitásokba. Mindazokról a 
tudáselemekről, értékekről, normákról, intézmé- 
nyekről van szó, amelyek kitöltik a kisebbségi em- 
bercsoport önszerveződésének belső tartalmát, s 
amelyek által elviselhetővé, vállalhatóvá válik a 
kisebbségi helyzet. 

Feltehető a kérdés, hogy a kisebbségi közösség- 
nek ez a tartalmi kiépülése hogyan egyeztethető 
össze az egyéni törekvésekkel. Egy hagyományo- 
san berendezkedő társadalomban mindenképpen 
összeegyeztethető. Itt a közösség által teremtett 
hagyomány, szokások, értékrend válnak a szemé- 
lyes identitások építőelemeivé. Mindezek az egyé- 
ni élethelyzetek normái szerint szerveződnek 
személyes identitássá. Így voltaképpen a kollektív 
közösségi identitás tartalmi elemeinek különböző 
egyéni mintázatai jönnek létre. Az egyén a maga 
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identitását egyértelműen a kisebbségi közösség 
keretében, a kollektív kisebbségi identitás alapján 
definiálja. 

A mai modern társadalomban azonban felme- 
rül a kérdés – akárcsak a tartalmi helyzeti identitás 
esetében is hogy a tartalmi közösségi identitás 
ebben a formájában “értelemmel bíró”, “ésszerű” 
identitásként működik-e. Nyilván arról van szó, 
hogy a közösség is, akárcsak a helyzet, a maga 
domináns és determináns tartalmi elemeivel beé- 
pülve a személyes identitásokba, az univerzális 
én-struktúrák kibontakoztatásának akadályozójá- 
vá válhat. A kérdést átfogalmazva, így is fel lehet 
tenni: létezhet-e és működhet-e manapság a kö- 
zösségi kisebbségi identitás olyan korszerű kollek- 
tív identitásként, amely összeegyeztethető az 
univerzalisztikus én-struktúrákkal, és amely ala- 
pot nyújt, teret enged ezek kibontakozásának? A 
mai modern társadalomban miként válhat a kö- 
zösség olyan részrendszerré, olyan életformává, 
amely alapul szolgálhat az univerzális én-struktú- 
rák befogadására képes kollektív identitás kialakí- 
tásához? 

Az előbbiekben már több helyt utaltam arra, 
hogy az identitásképződés hagyományos és Ha- 
bermas szerint manapság kudarcot valló formái 
általában a tartalmi síkon szerveződő identitás- 
alakzatok. Eszerint a kisebbségi identitás is mint 
tartalmi identitás, akár helyzeti, akár közösségi 
értelemben, a maga partikuláris tartalmaival egyre 
kevésbé képes alapul szolgálni az univerzális én- 
struktúrákat beépíteni igyekvő személyes identi- 
tások számára. Ezért a fenti kérdés úgy lenne 
operacionális nyelvezetre átfogalmazható, hogy 
hogyan jöhet létre és miként működhet a mai mo- 
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dern társadalomban a közösségi identitásnak a 
tartalmitól eltérő változata, vagyis hogyan mű- 
ködhet a közösségi identitás mint normatív identi- 
tás. Hogyan épülhet be a közösség a személyes 
identitásba olyan szervező elvként, amelynek 
köszönhetően az egyén a maga kisebbségi létálla- 
potával értelmes és ésszerű módon azonosulhat? 

Ezek a kérdések a közösség mibenlétére irá- 
nyítják a figyelmet. A probléma úgy tevődik fel, 
hogy az a létforma, amelyet nyelvileg közösség- 
nek szoktak nevezni, valóságosan is közösségnek 
minősül-e. Ez már jelzi, hogy itt a közösségnek is 
egy változó értelméről van szó. Ebben az értelem- 
ben a közösségen már nem egy készen kapott, az 
egyéntől szubsztanciálisan elkülöníthető és vele 
szembehelyezhető, alkalomadtán föléje rendelhe- 
tő sokaságot értünk, amely hatalmi súllyal nehe- 
zedik az egyénre. Nem egy passzív, hagyománnyá 
szervesülő-merevedő értékfelhalmozódás, amely 
szilárd korpuszként vár az egyéni befogadásra. 
Nem egy tárgyi-materiális adottság, amely éppoly 
külsődlegessé válhat az egyén számára, mint a 
helyzet, s az összes jellemző identitáskonfliktust 
előállíthatja. Nem is egy megfoghatatlan, spirituá- 
lis valóság, amely a maga szimbolikus, illuzórikus 
mivoltában csupán tudati szinten próbál kiépülni, 
miközben az egyén egzisztenciálisan magára ha- 
gyatva marad. 

A közösség, normatív fogalma szerint, az egy- 
üttműködés aktív állapota, amely a folytonos ben- 
nelevésben formálja, termeli a résztvevőket. Az 
egyén számára sohasem csak külsődleges, mivel 
az egyén úgy van benne, hogy ezáltal a közösség 
is benne van az egyénben, általa is létezik, mint 
ahogy az egyén is benne és általa létezik. Alakító-
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lag hat az egyénre, miközben általa is folyton ala- 
kul. A közösség, lényege szerint, együttműködés, 
részvétel és részesülés. Az egyén úgy vesz részt a 
másokkal való együttműködésben, hogy részesül 
is belőle. 

A közösség voltaképpen létviszony. Az igazi 
közösségben a létezőnek a létéhez való viszonya 
nem külsődleges viszonyulás, hanem résztvevő- 
részesülő viszonyulás. Az ezen alapuló közösségi 
identitás az emberi identitás olyan tulajdonképpe- 
ni formájaként valósulhat meg, amelyben a létező 
ténylegesen magánál van, mivel léténél van. 

A közösségi kisebbségi identitás egy ilyen kö- 
zösségben nyerheti el az igazi értelmét. 

(1996. március-április) 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

 84 

A nélkülözhetetlen hit 
 
 

Hit és identitás 
 
 
A hit és az identitás fogalmai manapság a gyak- 

ran használt kifejezések közé tartoznak. Az antro- 
pológiai,. szociálpszichológiai, vallás- és 
kultúrszociológiai kontextusra kiterjedő szó- 
használatnak köszönhetően meglehetősen sokré- 
tűvé és szerteágazóvá vált a jelentéstartalmuk. 
Ugyanakkor az egymásra épülő jelentésrétegek 
bonyolult szövevénye egyre jobban elfedi eredeti 
értelmüket. 

A használatban olykor a két kifejezés a magától 
értetődőség természetességével kapcsolódik egy- 
máshoz. Főleg az ideológiai tartalmú diskurzusok 
reflektálatlan érvrendszeréhez tartozó érvként 
fordul elő majdhogynem teljes egyértelműséggel 
az a gondolat, hogy a hit nélkülözhetetlen az iden- 
titásformálásban. Igen határozottan érvényesül ez 
a gondolat az identitásnak egy olyan sajátos válfa- 
jára vonatkoztatva, minta kisebbségi identitás. Ez 
már megnevezésében is egy olyan problematikus 
identitásra utal, amelynek nélkülözhetetlen épí- 
tőelemeként működik a hit. Kapcsolatuk magától 
értetődőségét az ideologikus beszélés a saját hatal- 
mi pozícióinak az építgetésében általában ki is 
szokta használni, szimbolikus tőkét kovácsolva a 
hit hivatásos és amatőr szószólói számára. Ebben 
az igyekezetében az ideologikus beszédmód 
észrevétlenül hagyja, vagy éppenséggel elleplezi a 
lényegi összefüggést a hit és az identitás között, 
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általánosító stílusa nem képes megvilágítani en- 
nek az összefüggésnek a konkrét természetét dif- 
ferenciált megvalósulási formáit. 

Az ideológiai diskurzus reflektálatlan világá- 
ból kilépve tehát szükségképpen felmerül a kér- 
dés: van-e valamilyen tényleges egymásra 
vonatkozása a hitnek és az identitásnak? Tartal- 
maznak-e ezek a fogalmak olyan lényegi és közös 
elemeket, amelyek bizonyos értelemben szükség- 
szerűvé teszik kapcsolatukat. Ennek a megvizsgá- 
lásához a reflexiónak nemcsak az ideologikus 
jelentéstartalmakat kell lebontania, hanem e fogal- 
mak köré épülő tudományos elméletek világába is 
be kell tekintenie, ugyanis a szaktudományos 
megközelítések operacionális fogalommeghatáro- 
zásai is – az ideologikus evidenciákhoz hasonlóan 
– érintetlenül hagyják a lényeget. Miközben a hit és 
az identitás megtapasztalható összekapcsolódá- 
sait vizsgálják, megválaszolatlanul hagyják azt a 
kérdést, hogy szükségszerű-e ez az összekapcso- 
lódás, más szóval: a lényegükbe van-e beleírva az 
egymásrautaltságuk, vagy az észlelt együttállásuk 
csupán alkalom szülte esetlegesség. 
 
 

A hit lényege 
 
A hit fogalmára meghatározást keresve, kézen- 

fekvőnek mutatkozik visszatérni a hit szó eredeti 
értelméhez. A francia foi a latin fides fordítása, ez 
pedig a görög pistis megfelelője. Ez utóbbi jelenté- 
se a héber amina szóénak felel meg, amelynek gyö- 
kere az aman, E szavak jelentése: az igazság 
tárgyilagos bizonyosságáról való meggyőződés; 
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az értelem objektív bizonyossága; az igazság ob- 
jektíven biztos forrása (vö. ILLÉS, 58). 

Kifejezi-e ez a jelentésmeghatározás a hit lénye- 
gét? Első látásra az a szembetűnő benne, hogy 
olyan tartalmat tulajdonít a hitnek, ami a későbbi 
kultúrákban az értelem jelentéstartalmaként válik 
megszokottá. A hit tartalmát tehát az értelem felől 
közelíti meg, kognitív, megismerő tartalomként, 
illetve az ehhez fűződő bizonyosságként értelme- 
zi. 

A hit mint kognitív kategória azonban mind az 
értelem, mind pedig a hit vonatkozásában proble- 
matikus. Egyrészt olyan értelem-koncepciót foglal 
magában, mely szerint az értelem a hit egyfajta 
“alter ego”-ja, illetve a kételyeit meghaladó és a 
saját bizonyosságához eljutó értelem maga a meg- 
valósult hit. E megközelítés annak a beállítódás- 
nak felel meg, amely a hit elsődlegességén alapul, 
s ebből a nézőpontból tesz erőfeszítéseket az érte- 
lemnek a hithez való felemelésére, vele egyenran- 
gúvá tételére. Aqunói Szent Tamás felfogásában 
érvényesül leginkább ez a törekvés, mely szerint a 
hit az értelem beleegyezése. A hit az az értelem, 
amely látja, hogy igaz az, amit hisz, és biztos ab- 
ban, hogy igaz. Azok a későbbi felfogások (Pascal, 
Descartes, Kant, Kierkegaard), amelyek megpró- 
bálták valamiképpen a hitet az értelemről levá- 
lasztani többnyire szintén e hagyományossá vált 
szemlélet foglyai maradtak, s a hitet olyan tarta- 
lommal ruházták fel, amely eredeti jelentéstartal- 
mának ellentmond. Eszerint a hit valami egyéni, 
irracionális meggyőződés, amely az értelmen túli 
egyéni többletként van jelen valakiben (vö. ILLÉS, 
57).  
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Az első esetben a hit értelemmé lényegül át, a 
másodikban pedig önmaga ellentétébe csap át. 
Mindkét megközelítés, ahelyett hogy felfedné, in- 
kább elrejti a hit lényegét. 

Sem a hitet az értelemmel összeegyeztető, sem 
a szembeállító felfogás nem a hitből, hanem a hit 
tartalmából (a hitnek tulajdonított tartalomból) in- 
dul ki, s e tartalmat a hit tárgyára vonatkoztatja. 
Ehhez azonban a hitet mint hitet – aminek a tisztá- 
zására törekszik – már adottként előfeltételezi. Eb- 
ben mutatkozik meg bármely értelmi megkö- 
zelítés számára a hit misztériuma: a hit jelen van a 
rá irányuló megismerő aktusban még azelőtt, mie- 
lőtt konkrétan a megismerésével lehetne foglal- 
kozni. Ily módon a hit az értelem fényénél 
megvilágítatlan marad, mivel az értelem csak azt 
rendelheti a hitből valamiféle fogalom alá, amit 
tartalmaként emel ki belőle. Ehhez a tartalomhoz 
képest a hit maga elsődleges és előfeltételezett. 
Hasonlóképpen, a hitet megvallani is lehetetlen, 
mivel a hit hordozza a hitvallást is, amelyben a már 
létező hit tartalma kinyilvánítódik. A hit maga 
benne foglaltatik már az intencióban, a hitvallás 
szándékában, másként nem kerülne sor a hitval- 
lásra. A szó soha nem éri be az intenciót, amely 
már azelőtt létezik, mielőtt kifejezésre jutna általa 
(vö. GÁSPÁR, 44). 

Csak a hinni képes ember tud hinni valamiben, s 
e tárgyhoz képest a hit előfeltételezett. Az ember- 
nek ez a hinni képessége megelőzi bármely konk- 
rét hit realitását. Így van ez az értelemmel, a 
gondolkodás képességével is. Ez az egyetlen lehet- 
séges érintkezési felület a hit és az értelem között, 
amelyen a hit a lényege felőlről érinti az értelmet. 
Találkozásuk nem tartalmi átfedés vagy egybee- 
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sés, hanem kimondottan formai. Egyúttal arra is 
utal, hogy a hit lényegének megvalósulása inkább 
lehetséges a formai, mint a tartalmi oldala felől. S 
ebben a megragadásban a hit lényege, még mielőtt 
bármiféle tartalmi kifejeződést nyerne, mint forma 
mutatkozik meg. 

A hitnek mint formának a lényege három fon- 
tos mozzanatot tartalmaz. Amikor azt mondom, 
vagy gondolom, hogy hiszek önmagamban, a ki- 
mondás pillanatában önmagamhoz a hivés cselek- 
vő módján viszonyulok. Ebben a viszonyban nem 
a tartalmi vonatkozás számít elsődlegesnek, ha- 
nem az önmagammal való formai azonosulás. Az 
önmagamhoz való viszonyban ténylegesen, iga- 
zán önmagamnál vagyok, amikor azt mondom, 
hogy hiszek önmagamban. A hitnek erre az értel- 
mére utal Kolakowski, amikor arról ír, hogy ko- 
runk számtalan kereső és lázadó szelleme 
(Sesztov, Unamuno, Dosztojevszkij, Kierkegaard, 
Nietzsche) a “hit lázadását” fejezték ki, tudván, 
hogy a hit idegen test, sőt veszedelmes kór ebben 
a civilizációban (vö. KOLAKOWSKI, 195). Ők ab- 
ból a tapasztalatból indultak ki, amely ellenáll an- 
nak, hogy bármilyen racionális tudásforma 
magába foglalja, s amit így lehet megnevezni: “ön- 
magam öntudata”. Közös felfogásuk lényege az 
“Én vagyok én” formulával ragadható meg (vö. 
KOLAKOWSKI, 197). Ebben az esetben nem sem- 
mitmondó tautológiáról van szó, s nem is egy 
példáról az arisztotelészi azonosságelvre. Nem az 
énnek valamiféle szolipszizmushoz vezető köz- 
vetlen magánvalóságában meghúzódó absztrakt 
azonosságát fejezi ki a formula. De ugyanakkor 
nem is utal olyasmire, ami az értelem természetes, 
diskurzív műveleteivel megragadható lenne azál- 
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tal, hogy az ént mint egyediséget egy elvont foga- 
lom alá, az én mint olyan alá rendeli. Az “Én va- 
gyok én”-ben, vagy az “Én hiszek önmagamban” 
formulában megjelenő “én”, “magam” nem ren- 
delhető alá valamilyen felettes, absztrakt fogalom- 
nak, s nem is egy ilyen fogalom bizonyos eseteként 
fogom fel magam. Sem “én”, sem pedig “Isten” 
(“hiszek Istenben”) nem valamiféle dologiságként 
jelenik meg ebben a viszonyban, s ezért nem is 
lehet az ész vagy az értelem számára tárggyá tenni. 
Mihelyt önmagamat és Istent próbálom megra- 
gadni, szükségképpen fellázadok az ész ellen (vö. 
KOLAKOWSKI, 197). 

Az “Én vagyok én” hite, vagy a “hiszek önma- 
gámban” nem egy kognitív tartalmú, diskurzív 
viszony, hanem az önmagammal való legteljesebb 
azonosulás immanens formája, a létező valómmal al- 
kotott legteljesebb egység, a személyes identitás 
megvalósulásának állapota. A hit e személyes 
identitás formája, olyan formai előfeltétele, amely 
nem egyik vagy másik tartalmi elemként épül bele 
a személyes valómba, hanem annak az egységnek 
a formai feltétele, amelyben az “én vagyok” testet 
ölt, énem és létem – mint egymás vonatkozásában 
ugyanaz – egyesül. A hit az önmagamhoz való tar- 
tozás és egyben a létemhez való tartozás formája, 
a létező önmagammal való együttlevésem előfel- 
tétele. Olyasmi, ami nincs benne a személyes iden- 
titásban tartalomként, de nélküle nem lehet ezt az 
identitást felépíteni, mivel az éppen belőle bonta- 
kozik ki. 

Első mozzanatként az önamagammal való azo- 
nosság, a létemmel való egység viszonyszerűségé- 
ben identitásom “közvetített közvetlensége” 
mutatkozik meg (vö. GÁSPÁR, 46). Még mielőtt 
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bármilyen konkrét tartalommal telítődne is az azo- 
nosságom, a hitemben formális lehetőségként már 
adva van. Az identitásban nincs kimondva, s köz- 
vetlenül sem mutatkozik meg, hogy hitre épül, de 
a hit az az előfeltétel, amely azonosságot eredmé- 
nyez. 

A hit maga nem marad meg e tiszta formai 
előfeltételezés állapotában. Formai mivoltában a 
tőle különbözővel alkot egységet. A lényegéhez az is 
hozzátartozik, hogy önmagából kilépve, a tőle kü- 
lönbözőben telítődik tartalommal. Identitásunk 
forrása a bennünk működő hitben van, de ez az 
identitás a világban bontakozik ki. “Embernek len- 
ni azt jelenti, hogy van világunk” – olvasható az 
egyik kortárs esszében, amely a hit és világ viszo- 
nyáról értekezik (LOHFINK, 61). A hit formai ma- 
gánvalóságában távol van mindenféle világtól, 
nem része a világnak, minthogy nem abból nyer- 
jük, de a világot általa építjük, s ő maga e világban 
válik tartalmassá. 

A hit nincs benne a világban mint alkotóelem, 
nem lehet hozzáadni a világhoz, vagy elvenni be- 
lőle. Nem olyasmi, aminek a megléte vagy a hiá- 
nya átformálná a világ addigi képét, 
megváltoztatná a dolgok addigi rendjét. Legfen- 
nebb a hit valamely tartalmát építhetjük ki, vagy 
veszíthetjük el a világban, de nem magát a hitet. A 
hitnek egészen más jellegű viszonya van a világ- 
hoz. A valódi hit “túl-világi” (GÁSPÁR, 43). A hit 
nem a világból folyik, hanem belefolyik a világba, 
megformálva azt. A hit fénye világítja a dolgokat 
világgá (GÁSPÁR, 44). 

E formai vonatkozásban a hit olyan, mint a fény 
forrása. Ő maga láthatatlan, miközben másegye- 
bet láttat. Amit bevilágít, az a hit tartalma. Ebben 
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a hit már nem hitként, hanem önmagától elkülön- 
böződő konkrét tartalomként van jelen. Amikor a 
hit megjelenik a világban, már nem ő maga az. De 
nélküle nem lehet ezt a világot konkrét tartalom- 
ként felépíteni. Ezért, akik a hit fényénél vitatkoz- 
nak a hit tartalmáról, érthető módon, 
megfeledkeznek a hitről. Ez nem jelent valami 
kóros feledékenységet, hanem a helyzetükből kí- 
nálkozó nézőpont kényszerűségeként adódik. A 
szemükbe tűző fény elvakítja a fényforrásra irá- 
nyuló tekintetet. 

A hit világon túlisága nem valamiféle más, a 
világtól különböző léttartományra mint a hit 
székhelyére utal. Az, hogy a hit nincs benne a 
világban, nem jelenti azt, hogy nem tartozik a vi- 
lághoz. A hitnek nincs a világtól független léte. A 
hit úgy tartozik a világhoz, mint a fényforrás a 
fényhez, mint a csend a zenéhez. A hit horizont, 
amely nincs benne a világban, de annak rendező 
elveként köréje rajzolódik. Ahol hit van, ott szük- 
ségképpen világ teremtődik. Ez a teremtődés átlé- 
pés: “teremtő határátlépés” (GÁSPÁR, 45). Olyan 
átlépés, mint a csendből a zenébe, a dologtól a 
lényegét kimondó szóhoz. Átlépés, melynek során 
ténylegessé válik valami lehetséges, létezővé vala- 
mi létrevaló. Mindannak, ami a világban kibonta- 
kozik, formai előfeltétele a hitben van. 

A világ nem hit, de a hitet tartalommal telíti. A 
hit a világgal mint tőle különbözővel, de általa 
létezővel egységet alkot. A világ a dolgoknak egy 
rendszerezett állapota, számunkra való elrende- 
ződése, amelyben otthonosan mozgunk és ma- 
gunkra találunk. Ebben a vonatkozásban a hit az 
identitás alapját képezi. Nemcsak a személyes 
identitásunkat, hanem a kifelé megnyilvánuló szo- 
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ciális identitásunkat is a hit tartja össze. Az identi- 
tásépítés világépítés is egyben. A felépülő identi- 
tások teszik tartalmassá a hitet, amely által formát 
öltenek. A hit a világ létformája. 

Hit és világ viszonyában a hit lényegének még 
egy fontos aspektusa szintén megmutatkozik. 
Amikor azt mondjuk, hogy a hit “túl-világi”, illet- 
ve hogy a hit nincs benne a világban, nem a hit 
helyére utalunk. A hitnek nincs olyan koordináták- 
kal megadható helye, mint egy dolognak a más 
dolgokhoz viszonyított elhelyezkedése. Úgy aho- 
gyan a hit nincs benne a világban, bennünk sincs 
valamilyen lokalizálható módon. Az emberek egy- 
mással való érintkezése alkotja azt a képlékeny kö- 
zeget, amelyben a hit formálódik. “Ha az emberek 
újra közel kerülnek egymáshoz és megbíznak egy- 
másban, kölcsönös hit születik. A formát a hit teszi 
lehetővé” – írja a már az előbbiekben is idézett 
szerző (LOHFINK, 68). A hit tulajdonképpeni “he- 
lye” a “közösség együttléte” (LOHFINK, 70). A hit 
lényegéhez tartozik tehát az összetartás és az össze- 
tartozás. A hit, legyen bármennyire is az egyénhez 
kötött, személyes jellegű, mint hit az egyéni, sze- 
mélyes tartalmon mindig túl is mutat. Nem áll meg 
annál a világnál, amelyben konkrét tartalommal 
telítődik. A hit ilyen értelemben is “túl-világi”. 
“Teremtő határátlépés” abban az értelemben is, 
hogy soha nem áll meg valamely konkrét, szemé- 
lyes vagy kollektív világ határainál. A hit mindig 
átlép a határon, s a másban, a különbözőben is 
önmagát találja meg. Valakiben hitet “csak mások 
hite fakaszthat” (GÁSPÁR, 46). A hit tehát mindig 
másban is van, máshoz is hozzátartozik, s akikben 
együtt van, azok összetartoznak. A hit közösséget 
formál, mivel az emberek találkozásából, kapcso- 
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latából születik, mint az összetartozás, a másokhoz 
való tartozás formája. 

Ahol hit van, ott valami valamivel összetarto- 
zik. Összetartozik nemcsak önmagával, hanem a 
tőle különbözővel is. Ebben az értelemben a hit 
nemcsak az egyén azonosságának, mint önmagá- 
val való összetartozásának a formája, hanem az 
egyén én-azonosságát meghaladóvá, s az attól kü- 
lönbözővel való összetartozásának formája is. A 
hitben az ember nemcsak egységet alkot önmagá- 
val, hanem közösséget is alkot másokkal. A hit 
nemcsak az önmagával bennsőleg azonos ember 
létformája, hanem az azonosságát a tőle különbö- 
zőben megtartó ember létformája is. 

A hitben formát öltő identitás alapvető kapcso- 
latrendszere – amire a közösségképző összetarto- 
zás minden formája visszavezethető – az embernek 
a léttel való összetartozása. A hit az emberben 
realizálódó lét formája, s a létben való emberi ösz- 
szetartozás formája is. Ezért a hit, a léthez való 
tartozás formája értelmében, a mindenkori jelen- 
való léten túlmutat. Az épp-így-lét alkalomszerű- 
ségét és esetlegességét nemcsak megelőző, de 
meghaladó létviszony is. A jelenvalónál mindig 
csak annyira áll meg, amennyiben azt az őt meg- 
haladóval összekapcsolja. Ebben az értelemben a 
hit mindig transzcendens. Más szóval: a hit a lét- 
nek a világunkhoz tartozó formája. Mivel a létnek 
formája, a világunkat mindig meg is haladja. De 
mivel hozzátartozik, a léttel össze is köti azt. Úgy 
teremt kapcsolatot a létünk és a világunk között, 
hogy a világot nyitottá teszi a transzcendencia, a 
mindenkori jelenvalóságon való túlhaladás irá- 
nyába. Ilyen értelemben – s e végső értelemben – a 
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hit a transzcendenciához való tartozás, a transz- 
cendenciával való kapcsolatteremtés formája is. 

A hitnek mindezekben a vonatkozásaiban 
megmutatkozó leglényegesebb attribútuma – ami 
egyben az emberi identitás formájává teszi a hitet 
– a hit “közvetített közvetlensége”. Éppúgy, ahogy 
az “Én vagyok én” hitében az én nem zuhan bele 
önmagába, a transzcendenciához való hitbéli vi- 
szonyában sem oldódik fel a transzcendenciában. 
Ahogy az “Én vagyok én” hite nem vezet szolip- 
szizmushoz, úgy a jelenvaló létnek a transzcen- 
dencia irányában való hitbéli nyitottsága sem 
vezet misztikumhoz, az énnek a transzcendenciá- 
val való végső azonosulásához. 

A hitben a hit által az identitását megélő ember 
viszonyul. Az önmagával azonosuló ember ezt az 
önazonosságát az önmagához, a világhoz, vala- 
mint a transzcendenciához való viszonyulásában 
éli meg. A hitbéli viszonyban az emberi identitás 
nem megsemmisül, hanem éppenséggel kiépül. 
Ebben mutatkozik meg a hit és az identitás lényegi 
kapcsolata. 
 
 

Hit és kisebbségi identitás 
 
Az előbbiekben már kimutattam, hogy a hit 

problémája az identitás problémájával három lé- 
nyegi pontban találkozik: a “közvetített közvet- 
lenség”, a különbözővel alkotott egység, valamint 
az összetartozás (az önmagamhoz, illetve az ön- 
magamat meghaladóhoz való tartozás) mozzana- 
tában.  
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Hogyan valósulnak meg a hit és az identitás e 
lényegi találkozásai a kisebbségi identitás eseté- 
ben? A választ bonyolítja az a tény, hogy a kisebb- 
ségi identitás mint kollektív identitás egyszerre 
működik helyzeti és közösségi identitásként, s a 
hit más-más szerepet tölt be ezeknek az identitás- 
formáknak a fenntartásában. Ugyanakkor a hit – 
attól is függően, hogy ezek az identitásformák tar- 
talmi vagy normatív identitásokként működnek-e 
– kettős vonatkozásban, tartalmi, illetve formai vo- 
natkozásban kapcsolódik a kisebbségi identitás- 
hoz. 

A helyzeti identitás mint készen kapott, passzí- 
van elfogadott-elszenvedett tartalmi identitás 
nem építi magába a hitet. Ellenkezőleg, a hit a 
helyzeti identitás külsődleges tartalmaival szem- 
ben a belső léttartalmak kiépítésén munkálkodik. 
A történelmi hagyományban rejlő értékek feltárá- 
sa, a szubjektív belső erőforrások mozgósítása, a 
helyzetből némileg kiváló és viszonylag elszigete- 
lődő magánszféra aktivizálása lesz a hit munkál- 
kodásának a fő területe. Mindezek a hit 
tárgyaiként kelnek életre, és a helyzet elviselését, 
túlélését, meghaladását elősegítő ellenidentitás 
tartalmi kiépítését szolgálják. 

A helyzeti identitás mint normatív identitás 
vonatkozásában a hit hasonlóképpen működik. 
Minél fokozottabban épül be a külső helyzet az 
egyén személyes identitásába külsődleges és énjé- 
től sokszorosan eltávolított, kényszerűen felvállalt 
szerepek formájában, a hit annál erőteljesebben 
működik a személyiség külső szerepstruktúráival 
szemben kifejlesztett belső tartós énállapot, szub- 
jektív meggyőződéseken alapuló énstruktúrák ki- 
fejlesztése irányában. A hit ily módon 
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vezérszerepet tölt be a kettészakadt, meghason- 
lott, a belső meggyőzdései és külső szerepvállalá- 
sai közötti konfliktusokat folytonosan átélő és 
egyre nehezebben feldolgozni tudó, állandóan 
kettős világban élő és két nyelven beszélő szemé- 
lyiség kialakításában. Ez a személyiség a ''közvetí- 
tett közvetlenség” viszonyában áll önmagával. 
Egyrészt folytonosan kényszerítő vágyat érez arra, 
hogy lefordítsa a külső létet a hit nyelvére, s a hitet 
a lét nyelvére, s ezáltal érthetővé tegye a maga 
számára az életének teljességét, azt, ami a maga 
teljességében természetszerűen értelmezhetetlen 
és érthetetlen, mivel éppen hogy nem élhető meg 
teljességként. Másrészt a fordítási kudarcok hatá- 
sára előbb-utóbb kénytelen lesz a külső helyzeté- 
ben és a belső lelkiállapotában egyaránt egymás 
mellett elhaladó és elbeszélő párhuzamos világok és 
nyelvek kettősségében való élés kompromisszu- 
mát megkötni magával. Egyszerre benne él a hely- 
zetben és külön is válik tőle. Szerepvállalásai a 
helyzettel való minél teljesebb azonosulást, sze- 
reptávolításai viszont a helyzetből való minél tel- 
jesebb kivonulást követelik meg tőle. Ezért ez a 
személyiség a hit más aspektusait is ellentmondá- 
sosan éli meg. Számára a hit, mint a különbözővel 
alkotott egység, a helyzettől különbözővel, a hely- 
zeten túlival, a helyzethez képest mással alkotott 
egység lesz, s e másság, e másba vetett hit éppúgy 
szervesen hozzátartozik az életéhez, a személyisé- 
géhez, mint maga a helyzet. Hasonlóképpen, a hit, 
mint az önmagát meghaladóhoz való tartozás, a 
helyzet meghaladhatóságába vetett hitként, illetve 
a helyzetből kivezető hitként működik. 

Ahhoz, hogy a hit a kisebbségi identitáshoz 
tartalmilag szervesen hozzákapcsolódhasson, 
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szükség van egy fontos előfeltevésre: arra, hogy az 
adott helyzet bármennyire is kényszerű és pilla- 
natnyilag elkerülhetetlen, mégsem végleges és 
hosszabb távon nem megmásíthatatlan. Az adott 
helyzet a normalitástól eltérő kényszerhelyzet, s 
ezért benne és ellenében a hit révén kiépíthető egy 
ellenidentitás, amely arra szolgál, hogy lehetővé 
tegye a helyzet túlélését, az értékek átmentését és 
a felkészülést a majdani normalitás állapotának 
befogadására. 

Ilyen értelemben a hit formailag is vonatkozik 
a helyzeti identitásra, az új létet teremtő funkciót 
betöltve. Ez az új lét egyelőre még nincs, csupán 
illuzórikus létként rajzolódik ki a képzelet síkján, 
de a hitben mint előfeltételében a lehetősége már 
adott. E hitben élők számára olyan, mintha máris 
valóságos lenne. Ebben a létezésben hit és lét talál- 
kozásuk helyett szétválnak, s a hit kerül a lét he- 
lyébe. Egy lét nélküli helyzeti létezésben az 
autentikus lét hitként épül fel. Az identitás mint a 
léttel való összetartozás élménye ebben az esetben 
a hittel való összetartozás, a hitben való összetar- 
tozás élményeként élhető át. A kisebbségben élők, 
mind az egyéni, mind a kollektív identitás szintjén 
az autentikus lét élményét a hitben élik meg. Ezért 
a hit életük minden területére átfogó módon kiter- 
jed, létezésük domináns és meghatározó elemévé 
válik a szélsőségekig elmenően: úgy is mint a hely- 
zet vonatkozásában a passzív várakozást és nem- 
cselekvést tápláló hit, s úgy is mint a helyzet 
meghaladása irányában illúziókat építtető, vak, 
fanatikus hit. 

A hit tartalmilag is és formailag is egészen más 
funkciót tölt be a közösségi identitás vonatkozásá- 
ban. Mindkét értelemben közösségfenntartó erő- 
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ként működik, de különbözőképpen. Tartalmi te- 
kintetben a hit a kisebbségi közösségi összetarto- 
zás alapját képezi, azáltal, hogy a hit tárgyává 
válnak mindazok az értékek, javak, normák, intéz- 
mények, a hagyomány egész korpusza, amelyek- 
kel a kisebbségi közösség rendelkezik, s amelyeket 
a kisebbségi léthelyzetben is megtartani és tovább- 
építeni akar mint a számára való létezés autenti- 
kus tartalmát. Ezáltal mindezek a léttartalmak a 
létezés valós jellemzőin túlmenően egy új, sajátos 
létdimenzióra is szert tesznek, a hit tárgyaként 
való létezésre, s kisebb-nagyobb mértékben szak- 
ralizálódnak, ami az adott közösség tagjaitól az 
ennek megfelelő viszonyulást is megköveteli. E 
léttartalmakra szimbolikus jelentésrétegek épül- 
nek rá, ami együtt jár a kisebbségi közösségi léte- 
zés ontikus megkettőződésével a valós és a 
szimbolikus létezés síkjára, s azzal a veszéllyel, 
hogy minden olyan helyzetben, amikor a kitűzött 
célok, elérendő eszmények túlzottan meghaladják 
a tényleges létlehetőségeket, a közösség életében a 
szimbolikus létsík kerül a valós létezés helyébe. 

E megkettőzött közösségi létezés problemati- 
kusan hat ki a személyes identitásokra is, mind 
tartalmi, mind pedig normatív értelemben. Tartal- 
milag azért, mert az egyén személyes identitásába 
a közösség a tényleges együvétartozás és részesü- 
lés élménye helyett szimbolikus és szakralizált do- 
logi és értéktartalomként épül be, s így a közösség 
életében és a közösségi értékalkotásban való tény- 
leges és hatékony részvétel helyébe a közösségépí- 
tés és -fenntartás ritualizált szokásai lépnek. 
Normatív értelemben pedig azért problematikus a 
közösségi identitás, mert a személyes identitásépí- 
tésben a helyzeti identitáséhoz hasonló reakciókat 
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válthat ki. Egy szimbolikus léttartalmak tárháza- 
ként fölébe tornyosuló s az egyéntől maradékta- 
lan azonosulást megkövetelő közösséggel 
szemben az egyén a saját személyes identitásépí- 
tésében beindítja mindazokat az önérvényesítő és 
szabadságvédő mechanizmusait, amelyek ered- 
ményeként személyes identitása a közösségi iden- 
titással szembeni ellenidentitásként épül ki, 
magában hordva a külső szerepvállalások és a 
belső meggyőződések, a közösséggel való azono- 
sulás és a közösségtől eltávolodó önérvényesülési 
törekvések összes lehetséges konfliktusait. 

Egészen más, pozitív értelmű funkciót tölthet 
be a hit a normatív identitásként működő közös- 
ségi identitásban. Ebben az értelemben a hit tény- 
legesen közösségformáló erőként működhet, 
szimbolikus közösségépítés helyett a valós közös- 
ségi létállapot megteremtőjeként és fenntartója- 
ként. A hit ebben az esetben nem a közösségi 
léttartalmak (hagyomány, értékrend, intézmé- 
nyek, mentalitás- és magatartásformák) átmenté- 
sén fog munkálkodni, hanem az identitásépítés 
létrehozási szabályaként, jövőre utaló programja- 
ként működhet: egy újfajta közösség és a hozzá 
fűződő közösségi identitás szervező elveként. A 
hitre épülő közösségi identitás a közösséget igazi 
értelme szerint akarja megvalósítani mint össze- 
tartozást és részesülő-résztvevő együttműködést. 
Ebben a közösségi identitásban a hit és a lét talál- 
koznak. A hit a közösségben egyszersmind azt is 
jelenti, hogy hit a létben, mert a közösség hordoz- 
za az autentikus létezés kibontakozási lehetősé- 
geit. Itt a hit nem a lét helyébe kerül, hanem 
tényleges létformává, azaz létformálóvá válik. Lét- 
hitté, amely az identitásnak megadja a léttel való 
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azonosulás, a léttel való összetartozás igazi értel- 
mét. 

A közösségformáló hit a személyes identitáso- 
kon keresztül is kifejtheti ilyen irányú hatását. A 
közösségre mint létformára alapozó hit olyan sze- 
mélyes identitás kiépítését teszi lehetővé, amely- 
ben a magamnál levés képességével, az 
önmagammal való összetartozás és a másokkal 
való létazonosság tudatával együtt jár a mássá 
válás képessége, az önmagamtól való különböző- 
ségnek a másság el- és befogadása irányába muta- 
tó tudata is, amiben egyszersmind önmagam 
meghaladásának a képessége is kifejeződik a ki- 
sebbségi léthelyzetemből kibontakoztatható lehe- 
tőségek irányába. A hit nélkül mindezek – az 
azonosság, különbözőség, másság, a lét és a lehe- 
tőség – szétválnának. A közösségformáló hitben 
viszont mindezek összetartoznak, a közösségben 
mint életformában találkoznak. 

Ezen az alapon a kisebbségben élőknek egy 
másfajta élet- és világszemlélete bontakozhat ki, 
amely egyben a kisebbségi léttel szembeni újfajta 
beállítódás hordozója is lehet. Ebben az életformá- 
ban mutatkozhat meg számukra a kisebbségi lét 
mint lehetőség. 

(1996. április – 1998. február) 
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Egyetem-vitáink tanulságai 
 
 
Kisebbségi életünk és kultúránk közelmúltjá- 

ban és jelenében már-már szinte megszokottá, 
egyfajta szellemi divattá váló jelenségként bonta- 
koznak ki az újabb és újabb egyetem-viták. Egye- 
sek közülük igen zajosan folynak le, mivel a 
résztvevők végsőkig felcsigázott indulatai vadul 
egymásnak feszülnek, mások csendesen és sem- 
mitmondóan, szépen meghúzódva a szakszerűség 
látszata mögött. Vitatkoznak az egyetemi gyűlése- 
ken, az egyetemen kívüli összejöveteleken, a kü- 
lönböző alkalmakkor szervezett fórumokon, 
konferenciákon, és nyilván a médiában. Egyes vi- 
ták élénk visszhangot váltanak ki, s még sokáig 
továbbgyűrűznek a sajtóban, magánbeszélgeté- 
sekben, mások szinte észrevétlenül múlnak el, 
mintha meg sem történtek volna. 
 
 

A vita hevében 
 
Az egyetem-vitákban fellelhetők a kisebbségi 

kultúránkban zajló viták összes minőségi jellem- 
zői. Ezeket a vitákat akár kisebbségi vitáink proto- 
típusainak is lehetne tekinteni. Néhány sajá- 
tosságuk annyira szembetűnő, hogy számbavéte- 
lük mindjárt az elejére idekívánkozik. Melyek 
ezek? 

A vita kirobbanásának pillanatától a résztve- 
vők két, egymással szemben álló és egymásnak 
feszülő táborra oszlanak. Ez a megoszlás azonban 
korántsem jelenti a felmerülő probléma alternatí- 
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vái mentén történő csoportosulást. A felek nem 
képviselnek két szembehelyezhető, rivális felfo- 
gást, nézőpontot, érvrendszert vagy megoldási 
javaslatot. Erre már azért sem kerülhet sor érdem- 
ben, mert ezek a viták eleve az “egység” jegyében 
zajlanak. A résztvevők egymásról hallgatólagosan 
elismerik, hogy végső fokon mindenikük ugyan- 
azt akarja, egyazon “szent ügynek” az elkötelezett- 
je. Kevesen és ritkán merik megkockáztatni, hogy 
“mást” akarjanak, s e törekvésüket nyilvánosan 
szóvá is tegyék. Olyankor, amikor ez elvétve még- 
is megtörténik, az addigi vitatkozó felek, hirtelen 
átcsoportosulva, egy emberként átkozzák ki (vagy 
hallgatják agyon) az “árulót”. Így az egyetem-vi- 
ták két táborát az egymással versengő koncepciók 
helyett inkább a tudók és a nem tudók, a tapasztal- 
tak és a tapasztalatlanok, a nevelők és a tanulók, 
a kioktatók és a kioktatottak, a beavatottak és a 
beavatatlanok alkotják. E felosztás alapjául az a 
meggyőződés szolgál, hogy az igazság egy és 
oszthatatlan. Az első táborhoz tartozók maradék- 
talanul az igazság pártján állnak, s annak kétség- 
bevonhatatlan és elkötelezett képviselőiként 
hivatásuknak érzik az elfogadtatását a másik tá- 
borba tartozókkal is. Erre való a “vita”, és ebből az 
alapállásból adódnak a további jellemzői. 

Közvetlenül ezzel függ össze e viták kétszintes- 
sége. Első látásra úgy tűnik, mintha az egyetem- 
ügyről vitatkoznának, de valójában a vita mégsem 
a “dologról magáról” szól. Hogyha a vitatkozókat 
ténylegesen a dolog maga érdekelné, akkor annak 
a nyelvén, tehát egy tárgyilagos, szakszerű nyelve- 
zetet használva vitatkoznának. Ezzel szemben 
egyetem-vitáink legfeltűnőbb és legriasztóbb sajá- 
tosságát éppen e viták hangneme és nyelvezete 
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kínálja. Ez a nyelvezet egyrészt agresszív és dikta- 
tórikus nyelvezet, a dominancia erőszakosan meg- 
győző és nem a meggyőződés kialakítását 
elősegítő nyelve. Másrészt ez a nyelvezet kihívóan 
és zavartalanul személyeskedő a kommunikáció 
mindkét irányában. Miközben számos elemet kö- 
zöl – nemritkán kritikátlan önértelmezésben – ar- 
ról, hogy az, aki beszél, milyen helyet és szerepet 
tölt be ténylegesen vagy szimbolikusan a struktú- 
rában, nyíltan veszi célba a “partner” vélt vagy 
valós gyengéit, esetlenségeit, személyes vonásait, 
attól sem riadva vissza, hogy olykor szándékosan 
is ferdítsen azokon. Ebben a nyelvezetben így sa- 
játos módon ötvöződik a vitatkozó felek önma- 
gukkal szembeni elfogultsága a másikkal 
szembeni intoleranciával. Ily módon a vitatkozó 
felek ahelyett, hogy konszenzusra jutnának a fel- 
merült problémával kapcsolatban, inkább kölcsö- 
nösen felerősítik egymás negatívumait, s még 
inkább elmérgesítik az addig sem zavartalanul 
működő, gyanakvással és bizalmatlansággal telí- 
tett személyes kapcsolataikat. 

E kétszintes kommunikációnak egy másik 
szembetűnő jellemzője abban áll, hogy az egye- 
tem-vitákban nem körvonalazódnak világosan el- 
határolható arcvonalak. A vitapartnert (valójában 
az “ellenfelet”) mindenki a helyzettől és a körül- 
ményektől függően állítja elő magának. Ily módon 
nem a másikkal, hanem inkább a másikról kialakí- 
tott (ellenség)képével vitázik. Ahogy az ilyen viták 
haladnak előre, a képzelet lassan, de biztosan a 
valóság helyébe kerül. Vágyálmok, illúziók, meg- 
szépülő múltbeli emlékek veszik át a ténylegesen 
felmerülő problémák helyét. Ebben az észrevétlen 
átváltozási folyamatban maga az “egyetem” is egy 
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bűvös névvé minősül át, amelynek a dologgal való 
mágikus kapcsolatától remélik a dolog sorsának 
kedvező alakulását. Ennélfogva az egész problé- 
makör dologi vonatkozásai feloldódnak a jelenté- 
sek szövevényében, s a tapasztalati létszférából 
fokozatosan egy önépítkező szimbolikus létsíkra 
tolódnak át. Ezen a síkon a vita már elveszti a 
problémamegoldást megcélzó hatékonyságát. 

A vita személyeskedő hangneme összefüggés- 
ben áll egy másik sajátosságával is: a szakszerűség 
figyelmen kívül hagyásával, tiszteletének, meg- 
becsülésének a hiányával. Az egyetem-viták fő 
hangadói általában nem azok közül kerülnek ki, 
akik hivatásuknál, foglalkozásuknál fogva érde- 
keltek a dologban, hanem többnyire az egyetemi 
életen kívülállókból, akik úgy gyártanak hipotézi- 
seket, kovácsolnak érveket, nyilvánítanak véle- 
ményt, hogy közben a mai egyetem valós belső 
problémáit nem ismerik közelebbről. E téren leg- 
fennebb múltbeli tapasztalatokra, vagy bizonyos 
külföldi megfigyelésekre hivatkozhatnak, de so- 
kan – főleg a publicisztikában – még ennyire sem, 
inkább csak a közszájon forgó vélekedéseket pör- 
getik tovább, s mondanivalójuk súlyát nem a té- 
mához való szakszerű, érdembeni hozzászólás, 
hanem az állítólagos “közvélemény” megszólalta- 
tása, az olvasóval való cinkos összekacsintások 
adják meg. Az ezen a szinten folyó szövegelés már 
messze esik a szakmai érvekre való odafigyeléstől, 
sőt a szövegelők némelyike a mindig mindent job- 
ban tudó pozíciójából olykor azt is megengedheti 
magának, hogy felülbírálja, elmarasztalja vagy 
éppenséggel gúnyolódás céltáblájává tegye a szak- 
mailag megalapozott véleményt, ha az nem esik 
egybe a dologra irányuló általános vélekedések- 
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kel. Így ezek a viták többnyire egyfajta kommuni- 
kációs játszmákká válnak, amelyek során egyesek- 
nek lehetőségük nyílik arra, hogy a köz 
véleményének vélt “szószólóiként” saját tudati 
ködképződményeiket adják elő a nyilvánosság 
előtt. Ezekből hiányzik a valós problémák azono- 
sítása és a szakszerű megoldáskeresésükre irányu- 
ló törekvés. Helyettük vélt vagy látszólagos 
problémák válnak a sokszor parttalanul burjánzó 
szövegelés éltető elemévé. 

Ez a jelenség még önmagában nem jelentene 
problémát, ha a maga természetes határai között 
maradna, hiszen általában minden vitának ki szo- 
kott alakulni egy ilyen vetülete is. De amennyiben 
ismételten ez teszi ki a vita fő vonulatát, annyiban 
már egész kisebbségi kultúránkra, s azon belül a 
vitakultúránkra nézve jelzésértékűvé válik. 
Nemcsak a szakszerűség kiáltó hiányát jelzi a kul- 
túránk egészében, hanem azt is, hogy milyen mér- 
tékben (nem) vagyunk képesek komolyan venni 
az alapvető létproblémáinkat. 

Ebben keresendő a magyarázata annak, hogy a 
közelmúlt felparázsló egyetem-vitái, függetlenül 
attól, hogy zajos vagy csendes lefolyásúak voltak, 
egytől egyig úgy múltak ki, hogy egyikük sem 
vezetett valamilyen konkrét cselekvési stratégiát 
működésbe hozó megoldáshoz. Az egymásnak 
feszülő erők és indulatok kifulladása után egysze- 
rűen abbamaradtak. 

Szintén ebben rejlik arra is egy lehetséges ma- 
gyarázat, hogy az egyetemi élet néhány mediati- 
zált képviselőjét leszámítva, az ilyen vitáktól az 
egyetemiek feltűnően távol maradnak, és általá- 
ban kerülik a velük járó nyilvánosságot. Azoknak 
az egyetemi “személyiségeknek” a megnyilvánu- 
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lásaiban, akik szakmai vagy erkölcsi motivációból 
kifolyólag az egyetem-viták aktív résztvevőivé 
váltak, ugyancsak nehéz különválasztani a problé- 
mamegoldás felvállalására irányuló törekvéseket 
a személyes ambícióktól és az alkalmi, ötletszerű 
vélekedésektől. Ők is hajlamosak arra, hogy a 
részvételt személyes, önérvényesítési küzdelem- 
ként éljék meg, s a magánvéleményüket közösségi 
véleményként feltüntetve, elhallgattassák vagy 
banalizálják a más irányból jövő és az övékkel nem 
mindig egyező, de szakmailag esetleg megalapo- 
zottabb véleményeket. 
 
 

A hiányzó múlt 
 
Az eddig felsorolt formai jellemzők mellett az 

egyetem-viták tartalmi jegyeit is érdemes meg- 
vizsgálni. 

E viták egyik legszembetűnőbb tartalmi vonása 
a hiányzó és mégis jelenlévő múlt. A legkülönbö- 
zőbb vitahelyzetekben minduntalan felelevenítő- 
dik a magyar nyelvű egyetemi oktatás múltjából 
egy-egy mozzanat. Ez nem egyszerűen az emlé- 
keztetés szándékával történik. Némely alkalom- 
mal a felidézett múlt inkább érvként szolgál 
valamely jelenlegi megoldás mellett vagy ellen. 
Máskor pedig megszólaltatóit az a hallgatólagos 
vagy nyíltan bevallott törekvés vezérli, hogy a 
múltat követendő példaként-normaként állítsák a 
jelenbeni cselekvések elé. Megint máskor a jelen- 
beni cselekvésekkel szemben az az elvárás fogal- 
mazódik meg, hogy a múltbeli állapotokat 
helyreállítva teremtsenek folytonosságot az egye- 
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temépítésnek a múltban megszakadt és most újra 
felvett folyamatában. 

A múltra való utalásnak minden ilyen mozza- 
natában két ellentétes tendencia találkozik. Egy- 
részt a lezajló vitákban a múlt kész, befejezett 
tudásként – tehát tényleges múltként – szembesítő- 
dik a jelenbeni vélekedésekkel, s e befejezettségé- 
ben és elmúltságában rejlő bizonyosságával 
igyekszik tekintélyre szert tenni a jelen bizonyta- 
lanságai közepette. Másrészt viszont a múltnak 
egyik vagy másik felemlegetett mozzanata körül 
parázs vita bontakozik ki, elsősorban azoknak a 
részvételével, akik az érintett múltbeli események 
szereplői vagy szemlélői voltak. Az ilyen megnyil- 
vánulások általában gyanakvást ébresztenek a 
múlttal szemben azokban, akik a jelenbeni cselek- 
vési stratégiákon dolgoznak, mivel ilyenkor mind- 
untalan bebizonyosodik, hogy ez a múlt mégsem 
ölti egy olyan szellemi örökségként áthagyomá- 
nyozott tudás kanonizált formáját, amelyből a je- 
len részesülhetne. Ehelyett a múlt valójában 
feldolgozatlan vélemények és álláspontok halma- 
zaként jelenik meg, olyan vélemények és álláspon- 
tok sokaságaként, amelyek nem most alakultak ki, 
hanem egy már régebbi múlt időben, de alakulási 
folyamatuk még nem zárult le, a jelenben is tovább 
tart, s így nem tudnak múlttá válni. Paradox mó- 
don: kialakulásuk ideje anélkül múlt el, hogy tény- 
legesen kialakultak volna, s így be nem teljesült, 
hiányzó múltként élnek tovább a jelenben. Ez a 
maga természetes helyét és idejét nem találó múlt 
olykor igen agresszíven lép fel a jelennel szemben: 
a múltból hiányzó önmagát mindenképpen a je- 
lenben szeretné megalkotni. Ez viszont annak a 
kockázatával jár, hogy a jelen sajátos tartalmait 
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kiszorítja a maguk természetes helyéről és idejé- 
ből, vagy – a jobbik esetben – riválisként lép fel 
velük szemben a beszélés szintjén, az arra való 
folytonos hivatkozás formájában, hogy azt, amit 
valakik a jelenben éppen megtenni próbálnak, 
másvalakik a múltban sokkal jobban csinálták. 

Ez a múlt tehát nem a szükséges és valós múlt- 
ként áll a jelenbeni cselekvések rendelkezésére. 
Inkább olyan élménybeszámolók és számvetések 
formájában van jelen, amelyekben a múlt és a jelen 
elemei sajátos módon és zavarkeltően keverednek 
el egymással. Nem egy olyan letisztult, elrendező- 
dött hagyomány formáját ölti, amellyel a jelen cse- 
lekvő nemzedékei egy tárgyilagos hangvételű 
párbeszédes viszonyba léphetnének. Ez a múlt a 
jelenbeni stratégiák kiépítésében való tevékeny 
részvétele helyett inkább önmagát próbálja to- 
vábbépíteni a jelenben, a jelenbe hozott múltnak és 
a múltba visszavetített jelennek egy olyan körkö- 
rös, helyben topogó játékaként, amely a jelenben 
rejlő kezdeményező készségeket is minduntalan 
lebénítja és ellehetetleníti. Így a hiányzó múlt a 
jelenbeni egyetemépítési stratégiák vonatkozásá- 
ban is pótolhatatlan és jóvátehetetlen hiányt jelent. 
Ez a hiány mindaddig fenn fog állni, s miatta a 
jelenbeni cselekvések mindaddig nem fogják elér- 
ni a kívánt hatékonyságot, amíg a jelen ki nem 
szabadul az őt hatalmában tartó múlt szorításából, 
s a múlt nem válik ténylegesen azzá, ami lényege 
szerint kellene hogy legyen: múlttá. 
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Az elfecsérelt jelen 
 
A hiányzó múlttal – és annak nyilvánvaló kö- 

vetkezményeként is – egy a hagyományt önmagá- 
ba beépíteni képtelen jelen áll szemben. Mi 
történik ebben a jelenben, amelybe nem a hagyo- 
mány valós tartalmai szervesülnek? Tartalmak he- 
lyett szembetűnő és kézzelfogható hiányok 
mutatkoznak meg benne. Éppen a viták elferdülé- 
sei és kisiklásai mutatják fel mindazt, aminek meg 
kellene lennie az egyetemépítési cselekvések jelené- 
ben, s ami mégsincs meg. 

Az elmúlt hét év újból és újból felparázsló egye- 
tem-vitái bizonyítják a leginkább, hogy ez alatt az 
idő alatt a kisebbségi magyar kultúránkban és kö- 
zéletünkben nem alakult ki egy konkrét és általá- 
nosan elfogadott egyetem-koncepció. A 
magyarság politikai szervezetén túlmenően egy 
egész sor civil szervezet és az egyetemi oktatóknak 
különféle csoportosulásai vállalták fel rendre egy 
ilyen koncepciónak a kidolgozását, de a dolog lé- 
nyegében mégsem haladt előre. A sokszori nekifu- 
tás, az újabb és újabb kezdeményezések ellenére 
sincs jelenleg egy olyan átfogó cselekvési straté- 
gia, amely pontosan megjelölné a megvalósítás 
irányait, erőforrásait, feladatköreit. Mindenik 
ilyen kísérlet megtorpan valahol az irányelvek, 
célkitűzések, elképzelések körvonalazásának és 
megvitatásának a szintjén, de egyik sem jut el sem 
a pontos helyzetfelmérésig, sem a konkrét felada- 
tok és felelősségek kijelöléséig. Hét év után még 
mindig ott tartunk, hogy valakik önerőből, vagy a 
politikai-ideológiai játszma követelményeinek a 
szorításában koncepciókat gyártanak, amelyek kö- 
rül aztán elvi síkon ütköztetődnek a vélemények, 
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mindaddig, míg a vitatkozó kedv kifullad, de egyi- 
kük sem jut el a tényleges megvalósítás szakaszá- 
ba. 

E koncepciók alig figyelnek oda a magyar nyel- 
vű egyetemi oktatás már meglévő és működő rea- 
litására, amelynek a természetes továbbfejlesztése 
biztosíthatná talán az egyetlen járható útját a ma- 
gyar nyelvű felsőfokú oktatás kiépítésének. A szel- 
lemi energiák, a kezdeményezőkedv, a cselekvési 
akarat erre irányuló mozgósítása és összpontosítá- 
sa helyett mindezek a pusztán szimbolikus síkon 
zajló illúzióépítgetésekre szóródnak szét. 

A jelenben zajló egyetem-viták így lassan a 
nyelvi-szimbolikus valóságképzés terepévé vál- 
nak. Csupán az egymást kölcsönösen legitimáló és 
fenntartó diskurzusok túlburjánzó szimbolikus 
valóságépítő szükséglete és igyekezete mutatko- 
zik meg bennük. Az egész egyetem-probléma az 
alapvető létösszefüggések kontextusából a szöveg 
erőterébe kerül át, s a megoldására irányuló tény- 
leges cselekvés szerepét a róla való szöveg(elés) 
veszi át. Ez pedig egy sajátos reduktív magatar- 
tással jár együtt. Ugyanis a szövegelés bajnokai 
legtöbbször konkrét elképzelések és tényleges ten- 
niakarás nélkül adják át magukat a szövegelés 
örömének, amelyben a nyilvánosságra és önérvé- 
nyesítésre irányuló vágyaikat is kedvükre kiélhe- 
tik. Mindaddig ez nem is okoz problémát, amíg a 
szövegelés csupán elvi síkon zajlik. Amikor vi- 
szont képviselni is kell azt a problémát, amiről a 
szöveg szól, akkor már nem képesek kellő haté- 
konyságot elérni, s a megvalósítást szolgáló tény- 
leges cselekvés pedig már egyenesen terhűkre 
van. 
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Eközben a szöveg mögött / alatt zajló folyama- 
tokban a valóság csendesen meghaladja a problé- 
mát. Azalatt, míg az egyetemépítési stratégiák 
megvalósításáért felelős tényezők újabb és újabb 
koncepciókat gyártanak az egyetemi életben ben- 
ne élők feje fölött, e koncepciók körül kerekedő 
politikai játszmák az egész problematikát észre- 
vétlenül kisodorják a ténylegesen érdekeltek cse- 
lekvőképességének köréből, s végül úgy “oldják 
meg” a helyzetet saját öntörvényű kalkulációikhoz 
igazodva – s ezúttal mindannyiunk feje fölött –, 
hogy résztvevő közösségből újból a sorsunk alakítá- 
sát passzívan szemlélő közönséggé válunk, akinek a 
nevében mindig mások beszélnek, olyanok, akik 
mindig jobban tudják, mint mi, hogy voltaképpen 
mit is akarunk és akarhatunk. Aki pedig ebbe nem 
tud beletörődni, s közben a hiábavaló várakozást 
is megunja, máshol próbálja megtalálni a számítá- 
sait. 

 
 

A kiüresedő jövő 
 
A kritikailag feldolgozatlan múlttal küszködő 

és a hagyományt önmagába beépíteni képtelen 
jelen talaján szétszóródnak az energiák és lassacs- 
kán kiüresedik a jövő. 

A jövő irányába megnyíló lehetőségek mindig 
a jelen adottságaiból táplálkoznak. A képességeit, 
energiáit elfecsérlő jelenben, a megoldatlanul ma- 
radt / hagyott problémák sokaságában az, aminek 
lennie kellene, be kellene következnie, egyre na- 
gyobb kiterjedésű és mindent elemésztő hiány- 
ként halmozódik fel, olyan vákuumként, amelybe 
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a jövőbeni kibontakozás perspektívái is rendre 
mind belehullanak. A jelenbeni cselekvésképte- 
lenség egy emberi közösség számára a jövő halálát 
jelenti. Atomjaira hull szét, amelyek különböző 
idegen erők vonzásában szóródnak szét az űrben. 

Az újra és újra felparázsló egyetem-viták is 
ebben a vákuumban születnek, amelyet szakszerű, 
koncepciózus tervezésnek és a célkitűzéseket, fe- 
ladatokat komolyan vevő cselekvő hozzáállásnak 
kellene kitöltenie. Ehelyett parttalanul szétáradó 
vitákban folynak szét az energiák. Ezért az egye- 
tem-viták furcsa, eredmények nélküli kifulladása, 
elhalása egész kisebbségi létünkre és kultúránkra 
nézve jelzésértékűnek bizonyul. Ideig-óráig meg- 
téveszthetnek a cselekvésképtelenség látszólagos 
igazolására szolgáló hárító mechanizmusok, ame- 
lyek a poltikai tényezőkben keresik az eredmény- 
telenség okát. De mindörökké nem térhetünk ki 
önmagunk elől és előbb-utóbb fel kell tennünk 
magunkra nézve a kérdést: vajon megvan-e ben- 
nünk ténylegesen az egyéni és a kollektív akarat a 
cselekvésre, és kik és milyen képességekkel, sza- 
kértelemmel és felelősségtudattal vállalhatják ezt 
fel? 

Az egyetem-viták céltévesztése és kiüresedése 
éppen abban rejlik, hogy ezt a kérdést nem vállal- 
juk magunkra és eleve nem tesszük fel. Az önma- 
gunkra irányuló kérdezés helyett és előtt már 
meglévő, homogén, mindenkire kiterjeszthető 
akaratként tételezzük fel azt, amihez éppen ennek 
a kérdezésnek kellene elvezetnie. Ezt eredményezi 
a mindenki nevében való magabiztos beszélés és a 
nyelvi síkon zajló szimbolikus valóságépítés bű- 
vészmutatványa. A fel nem tett kérdés pedig feltá- 
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ratlanul hagyja a cselekvés bennünk rejlő egyéni 
és kollektív lehetőségeit. 

A jövő visszanyeréséhez és tartalommal való 
telítéséhez a jelenben egyetlen mód kínálkozik 
számunkra: a magunkkal és körülményeinkkel 
kapcsolatos deklaratív magatartás átfordítása kér- 
dező magatartásba. 
 
 

Hogyan kellene / lehetne? 
 
Az egész eddigi gondolatmenetnek nem az a 

célja, hogy az egyetem-vita szükségtelensége és 
káros mivolta mellett érveljen. Ellenkezőleg, az a 
meggyőződés vezérel, hogy egy korszerű és szak- 
szerű egyetem-vitára igen nagy szükség van, első- 
sorban magának a dolognak – a létrehozandó 
magyar tannyelvű egyetemnek –, másodsorban 
pedig az egész kisebbségi kultúránk optimálisabb 
működése érdekében. Ennek a vitának a hiányát 
nem pótolják az eddigiekben lezajlott “egyetem- 
viták”. Amennyiben a jövőben sem fog sor kerülni 
rá, a közben létrejövő magyar tannyelvű egyete- 
men belül, illetve a körülötte kialakuló légkörön 
mindenképpen érződni fog a hiánya, s ennek 
maga az egyetem lesz az első számú vesztese. 

Egy ilyen egyetem-vitának néhány fontos for- 
mai és tartalmi követelménynek kellene eleget ten- 
nie. 

Formai tekintetben ez a vita csakis dialógus- 
ként bontakozhat ki, amelyben az összes érdekelt 
fél egyenértékű partnerként vehet részt, és amely- 
ben a vélekedések, érvek, koncepciók tevődnek a 
mérlegre, egy jövőbeni konszenzus kialakítása cél- 
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jából. Egy ilyen dialógus végre felszabadíthatná és 
folyamatossá tehetné az egyetemépítéshez oly- 
annyira szükséges kreatív gondolkodást. Minden- 
nek a leglényegesebb feltétele az lenne, hogy a vita 
ténylegesen a tárgyról szóljon, a dologról magáról, 
s kellőképpen nyilvános legyen ahhoz, hogy 
mindazok bekapcsolódhassanak, akiknek érdemi 
mondanivalójuk van vele kapcsolatban. E formai 
követelmények tudatos felvállalása és betartása a 
résztvevők által a kisebbségi kultúránk életére is 
jótékony hatású lenne, mivel korszerű vitakultúrá- 
hoz tartozó szükséges kontrollmechanizmusok 
bejáratásán túlmenően a közösségi konszenzus- 
képzés mechanizmusait is látványosan próbára 
tenné. 

Tartalmi tekintetben ennek a vitának olyan 
egyetemkoncepciót (és nem utolsó sorban egye- 
tem-filozófiát) kellene kimunkálnia, amelynek az 
éltető magját az ún. pozitív érvelés képezi. Az összes 
eddigi egyetemkoncepciók és egyetem-viták talán 
legfontosabb közös jellemzőjeként az a negatív ér- 
velés emelhető ki, amely a sérelmeket elszenvedett, 
vesztes fél oldaláról veti fel a problémát, a jóvátétel 
értelmében: visszanyerni, visszaállítani akarva va- 
lami olyasmit, amitől megfosztották a magyar kö- 
zösséget, s ami azért illetné meg újból, mert már 
egyszer rendelkezett vele, a tulajdonát képezte. 
Anélkül, hogy elvitatnám ennek a beállítódásnak 
a jogi és erkölcsi érvényességét, kérdésesnek tekin- 
tem a hatékonyságát az egyetemépítés mai köve- 
telményei szempontjából. 

A pozitív érvelés azon az előfeltevésen alapul, 
hogy a hajdani magyar tannyelvű egyetem meg- 
szüntetésének és az anyanyelvű felsőfokú oktatás 
elsorvasztásának csak vesztesei voltak, s a mai kö- 
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rülmények közötti kibontakoztatása akadályozá- 
sának is csak vesztesei lehetnek. Ez lényegében 
nem olyan játszma, két partner részvételével, 
amelyben az egyik fél vesztessé, a másik pedig 
nyertessé válhat. Az intézményesen kiépült ma- 
gyar tannyelvű felsőoktatás hiányának a román 
társadalom és kultúra, a körülmények természeté- 
ből kifolyólag, éppúgy vesztese – még ha más érte- 
lemben is –, mint a Romániában élő kisebbségi 
magyarság. Persze ez nem zárja ki azt a lehetősé- 
get, hogy az egyetemügy hátráltatása érdekében 
lefolytatott politikai játszmáknak ideig-óráig nyer- 
tesei is legyenek. Egy pozitív érvelésnek viszont az 
a képesség is az előnyei közé tartozik, hogy a 
társadalmi közösségek és kultúrák létállapotát 
hosszabb távon érintő egzisztenciális folyamato- 
kat el tudja választani a napi politika érdekpalet- 
tájától. 

Mire kell és érdemes koncentrálnia tehát egy 
pozitív érvelésnek? Semmiképpen sem arra, hogy 
most ott kezdje / folytassa, ahol akkor megszakadt, 
abbamaradt. Reménytelen és korszerűtlen vállal- 
kozásnak bizonyulna egy hajdan megszakadt fo- 
lyamat félbemaradt és most újra felvett szálait a 
közben eltelt történelmi idő és lezajlott események 
fölött összebogozgatni. Az akkor és a most közötti 
események olyannyira valóságosan megtörténtek, 
hogy semmilyen illúzióépítgető képzelet sem ké- 
pes azokat meg nem történtté tenni. E megtörtént 
események éppoly valóságosak, mint amilyen va- 
lóságosak most éppen mi vagyunk, akik felismer- 
hető módon magunkon viseljük a nyomaikat. A 
meg nem történtté tevésük azzal lenne egyenérté- 
kű, hogy jelenbeni magunkat is meg nem történtté 
nyilvánítjuk, s ezzel adnók a legfőbb érvet minda- 
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zok kezébe, akik az egyetemjátszma általános, 
mindenkire kiterjedő veszteségét saját privát nye- 
reségükre szeretnék átváltani. 

A magyar tannyelvű egyetemet most kell meg- 
teremtenünk, a mai igényeknek és a jövőt láttató 
perspektíváknak megfelelően. A pozitív érvelés- 
nek erre a teremtésre kell irányítania a figyelmet: 
ennek a teremtésnek az igazi természetére. Arra, 
hogy ezt valóban teremtésként gondoljuk el, éljük 
át és valósítsuk meg, olyan létesítésként, amely a 
javaknak és az értékeknek egy új világát anélkül 
hozza létre, hogy valami előtte járót megszüntet- 
ne, vagy a környezetében levőktől valamit elvon- 
na. A pozitív érvelésnek egyértelműen ki kell 
mondania, hogy a magyar tannyelvű felsőfokú 
oktatás kiépítése nem igényli a román társadalom- 
nak és kultúrának sem bizonyos javakról és érté- 
kekről való lemondását, sem identitásának 
valamilyen értelmű feladását Ezért ennek az ügy- 
nek csak nyertesei lehetnek. Úgy, ahogy az eddigi 
veszteség közös volt, az ezutáni nyereség is csak 
közös lehet. Ez a lehetőség mélyen az egyetem 
filozófiájában gyökerezik. Az igazi egyetem min- 
dig túlnyúl, túllép önmagán, a másik kultúra irá- 
nyába, mivel az önmagáét a másik által és révén 
építi tovább, s ezáltal szükségképpen építi a mási- 
kat is. 

Az egyetem kisebbségi közösségünk számára 
létkérdés, mint ahogy bármilyen más emberi kö- 
zösség számára is létkérdés. A kisebbségi létezés- 
ben való önmagunkhoz való eljutásunk és 
önmagunkra való találásunk, egyszóval önazo- 
nosságunk és autentikus létezésünk kérdése. Ah- 
hoz, hogy ez a magunkra találás ne váljon a saját 
szűkre szabott világunkba való folytonos bezárkó- 
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zássá, éppen az egyetemre van szükség. Az egye- 
tem nyithatja ki az életünk és kultúránk előtt azt a 
tágabb, más életekre és kultúrákra nyíló horizon- 
tot, amely részesévé és résztvevőjévé avathat egy 
olyan közös folyamatnak, melyben úgy építhetjük 
fel a másikat önmagunkban, hogy közben önma- 
gunkat is felépítjük a másikban. Ebben a perspek- 
tívában számunkra a másik már nem idegenség 
lesz, hanem a létünkből nyíló lehetőség. Önma- 
gunkhoz és önmagunkra találásunknak egy min- 
dig új lehetősége. 

Erre a felismerésre nemcsak nekünk, hanem a 
mai román társadalomnak is mindennél nagyobb 
szüksége van. 

(1997. március -1998. február) 
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Az egyetem filozófiájáról1 
 
 

Az egyetemre vonatkozó diskurzusok 
pluralitása 

 
A mai romániai magyar kultúrában az egye- 

temproblémával kapcsolatban három alapvető 
diskurzusváltozat különíthető el. 

 
a) Politikai diskurzus 
Ez a beszédmód elsősorban a politikusok, va- 

lamint a politikusokkal közvetlenül érintkező sza- 
kemberek (tanácsosok, jogászok, egyetemi 
vezetők) megnyilvánulásaira jellemző. Az egye- 
tem kérdését minden esetben politikai-jogi problé- 
maként veti fel. A magyar nyelvű felsőfokú 
oktatás gyakorlatának, intézményrendszerének 
visszaállításával, illetve kialakításával kapcsolatos 
gondolatok politikai programokban, nyilatkoza- 
tokban, állásfoglalásokban kapnak helyet, s olyan 
stratégiai-taktikai célkitűzésként fogalmazódnak 
meg, amely alkalomadtán konkrét egyezkedések, 
tárgyalások tárgyát képezheti. A politikai diskur- 
zus előterében elsősorban a magyar nyelvű egye- 
temi oktatás megteremtéséhez és működtetéséhez 
szükséges politikai akarat elérése és a megfelelő jogi 
keret létrehozása áll. Kevésbé irányul konkrét szak- 
mai kérdésekre, s ha mégis, csak annyiban, ameny- 
nyiben a gyakorlati kivitelezéshez szükséges jogi 
normák megfogalmazása ezt igényli. Ezt a politi- 
kai diskurzust a jelenlegi helyzetben a romániai 
magyarság fő politikai ereje, az RMDSZ vállalja fel. 
Tartalma érdemben csak szigorúan politikai krité- 
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riumok szerint bírálható el, s hatékonysága azon 
mérhető le, hogy a megfogalmazott célkitűzések 
valóra váltása milyen mértékben sikerül, mennyi 
idő alatt, milyen áron, s az, ami majd ennek ered- 
ményeként létrejön, mennyire elégíti ki a romániai 
magyar társadalom tényleges elvárásait. 
 

b) Szakmai diskurzus 
Ez a diskurzusváltozat az ún. szakemberek, 

tehát elsősorban az egyetemi oktatók körében bon- 
takozik ki, s többé-kevésbé kiterjed mindazokra, 
akik valamilyen szakmai-intézményi kapcsolat- 
ban állnak az egyetemi élet mindennapi gyakorla- 
tával. Ebben a beszédmódban a szakmai 
szempontok kerülnek előtérbe. A kérdések úgy 
tevődnek fel, hogy melyek lennének azok az opti- 
málisan működő intézményi-szervezeti keretek, 
amelyek között biztosítani lehetne a mai európai 
normák színvonalán álló oktatási minőséget, az 
oktatás és a tudományos kutatás szerves kapcso- 
latát, a nemzetközi oktatási és kutatási progra- 
mokba való bekapcsolódást, egyszóval mindazt, 
ami kompatibilissé teheti a saját egyetemi teljesít- 
ményeket más európai egyetemi teljesítmények- 
kel. Hogyan lehetne ezeket a kereteket kiépíteni és 
optimális működésüket biztosítani, megfelelő 
szakképzettségű és teljesítményű szakemberekkel 
feltölteni? A beszélésnek ez a módja a szakmai 
versenyben érvényesülő minőségi és hatékonysá- 
gi szempontokat tartja szem előtt, és a megvalósítás 
módozataira koncentrál, mivel képviselői számára 
csakis az tekinthető tényleges egyetemi teljesít- 
ménynek – s ennélfogva ténylegesen létező és mű- 
ködő egyetemnek –, amely más egyetemekével 
összemérhető.  
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E diskurzus forgalmazói a már meglévő anya- 
nyelvű egyetemi oktatás valós helyzetéből indul- 
nak ki, azokból a konkrét és elsősorban számukra 
hozzáférhető ismeretekből, amelyek egyrészt a je- 
lenleg létező magyar nyelvű egyetemi oktatás 
szakmai színvonalával, másrészt működésének 
jogi-intézményi alapjaival, garanciáival kapcsola- 
tosak. A szakmai érvek két fő problémacsoport 
köré összpontosulnak. Az egyik arra vonatkozik, 
hogy hogyan biztosítható inkább a megfelelő szak- 
mai színvonal és hatékonyság: a magyar tagozat 
szakmai fejlesztésével, és vele párhuzamban a 
szükséges jogi és intézményi keret kiépítésével a 
meglévő egyetemi intézményekben – amit egy ké- 
sőbbi időpontban követne a magyar nyelvű okta- 
tás teljes különválása, önálló intézményesülése. 
Vagy pedig máris előteremthetők egy teljesen 
önálló magyar egyetem létrehozásához szükséges 
infrastrukturális feltételek (épületek, felszerelé- 
sek), és biztosítható a szükséges szakembergárda? 
A másik problémacsoport azzal kapcsolatos, hogy 
hogyan biztosítható a különböző értelmiségi sze- 
repköröket betöltő szakemberképzés, valamint a 
tudományos kutatómunka összhangja úgy, hogy 
egyik ne menjen a másik rovására. Ez utóbbi abban 
a kérdésben konkretizálódik, hogy fel kell-e vállal- 
nia a magyar nyelvű egyetemi oktatásnak a tudo- 
mányos kutatásra való felkészítés mellett a 
különböző értelmiségi szakmákat betöltő sza- 
kemberképzést (például a tanárképzést) is, vagy 
ez megoldható az egyetemen kívül, egy anyanyel- 
vű főiskolai hálózat létrehozásával. Az érvelés fő- 
leg annak a kimutatására irányul, hogy az 
egyetemi oktatás és a főiskolai oktatás más-más 
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igényszintet és különböző funkcionalitást képvi- 
sel. 

A szakmai diskurzus tartalma csakis szigorúan 
szakmai kritériumok szerint bírálható el. Ezek ér- 
vényesítésében elsősorban azok illetékesek, akik a 
szakmai körökhöz tartoznak, mivel ők rendelkez- 
nek a szükséges felkészültséggel és információk- 
kal. E diskurzus hatékonysága azon múlik, hogy 
mennyire lesz képes összhangba hozni a nemzet- 
közi egyetemi standardoknak megfelelő szakmai 
elvárásokat a fennálló körülményekkel, és sikerül- 
e felmutatnia és érvényre juttatnia olyan megoldá- 
sokat, amelyek a szakmai igényeket optimálisan 
kielégítik. 

 
c) Az ideológiai, mezőben zajló diskurzus(ok) 
Nyilván több is van ilyen, mivel az anyanyelvű 

egyetem létrehozásával és működtetésével 
kapcsolatos különböző egyéni és csoportérdeke- 
ket tükröző opciók ideológiai síkon fogalmazód- 
nak meg. Ezek megszólaltatói az RMDSZ 
platformjait alkotó politikai csoportosulások, az 
anyanyelvű oktatás ügyét felvállaló civil szerveze- 
tek, valamint az egyházak képviselői, a nemzeti 
kisebbségi lét és kultúra iránt elkötelezettséget 
érző és valló értelmiségiek, a szolgálatos véle- 
ménynyilvánító szerepét felvállaló publicisták, az 
egyetem ügyéért felelősséget érző és vállaló egye- 
temi kutatók és oktatók, és még sokan mások. 
Ezeket a verbális megnyilvánulásokat a szakmai 
és a szakszerű politikai diskurzustól elsősorban az 
ideologikus beszédmód különbözteti meg, melynek 
legfontosabb jellemzője a beszélésnek a valós tör- 
ténés helyébe való kerülése. 
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A mindenkori ideológiai mezőben az egyetem- 
mel kapcsolatos diskurzusok kusza szövevényét 
találjuk. De már régóta kikristályosodott a problé- 
mának egy fő erővonala és néhány fontosabb üt- 
közési felülete. Az ideológiai mező fókuszában 
egy széles kisugárzású monologikus diskurzus he- 
lyezkedik el. Fő tétele szerint az önálló magyar 
nyelvű egyetemi oktatás megteremtése az egész 
romániai magyarság igénye, s különleges hang- 
súlyt nyer benne az ezzel kapcsolatos vélemények, 
álláspontok egysége. Szószólói kivétel nélkül a ro- 
mániai magyarság egésze nevében beszélnek, füg- 
getlenül attól, hogy ezen belül milyen 
csoportérdeket képviselnek. E beszédmód annyira 
erőteljesen uralja az ideológiai mezőt, hogy képes 
bármiféle vele ellentétes álláspontot már megszó- 
laltatása pillanatában elfojtani vagy ellenségessé 
nyilvánítani, még akkor is, ha az nem képvisel vele 
szemben kimondottan oppozíciót, hanem csupán 
részleteiben szeretné árnyaltabbá tenni az egység 
tartalmát. A verbális egységnyilvánítás erőteljes 
moralizáló felhangokkal társul, amelyek felerősí- 
tik azt a benyomást, hogy ez az igény maradékta- 
lanul az egész romániai magyarság két- 
ségbevonhatatlan, alternatíva nélküli igénye, s en- 
nélfogva mindazok, akik valamiképpen megkér- 
dőjelezik, az egész nemzeti közösség alapvető 
létérdekeivel helyezkednek szembe. Ez a morali- 
záló hangnem időnként annyira felerősödik, hogy 
azokat a józanabb hangvételű törekvéseket is el- 
nyomja vagy ellenségeseknek nyilvánítja, ame- 
lyek szakmai vagy politikai megfontolások 
alapján – anélkül, hogy megkérdőjeleznék a közös 
érdeket és a belőle fakadó fő célkitűzést – kísérlik 
meg felvázolni a kivitelezés különböző módoza- 
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tait, számba véve ezek előnyeit és hátrányait. Bár- 
mennyire is egységesnek tűnjön a magyar nyelvű 
egyetemi oktatás megteremtésének szükségessé- 
gére irányuló elgondolás, a politikai-jogi, illetve 
gyakorlati síkon való megvalósításra irányuló el- 
képzelések természetszerűen megoszlanak. 

A monologikus diskurzus szószólói kizárólag 
az egyetemlétesítés imperatívuszából indulnak ki, 
s ennek vitathatatlanságát elsősorban történelmi 
és demográfiai érvekre alapozzák. A jelen helyzet 
megítélését többnyire analógiás következtetésekre 
építik fel, miszerint a mostani szituáció nagymér- 
tékben hasonlít a második világháborút közvetle- 
nül követő helyzetre, amelyben az egyetem- 
alapításra kedvező körülmények kínálkoztak. Ér- 
velésük második tétele viszont mindjárt ellent is 
mond a történelem eme önismétlő gesztusának, 
mivel a jelenlegi kedvező helyzetet soha vissza 
nem térőnek, többé meg nem ismétlődőnek állítják 
be. E szembeszökő ellentmondás belső feszültsége 
nyomatékosítja a “most”-ra koncentráló imperatí- 
vuszt. Hangoztatásakor e történeti érvelés szószólói 
nem vetnek számot sem az analógiás gondolko- 
dásmód és a történelem ismétlődéséhez fűződő 
illúziók episztemológiai hátterével, sem pedig az- 
zal, hogy nem rendelkeznek az aktuális jogi, poli- 
tikai és szakmai körülmények kielégítő 
ismeretével. 

Ezzel a gondolkodásmóddal ütköztetődve, az 
ideológiai mezőben a szakmai érvelés is menthetet- 
lenül ideologizálódik abbéli törekvésében, hogy a 
történelmivel szemben alternatív érvelésként fo- 
galmazza meg magát. Így ez az érvelési mód is 
hasonlóképpen imperativisztikusként és analógi- 
ásként jelenik meg, de ez esetben az ún. európai 
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normáknak való megfelelés vitathatatlannak fel- 
tüntetett igényét állítva a középpontba, s a nyugati 
egyetemmodellekkel analóg vagy kompatibilis 
építkezést tekintve az egyetemépítés egyetlen jár- 
ható útjának. A maga nemében ez a beszédmód is 
– hasonlóan a történetihez – monológikus és into- 
leráns hangvételű, nem kevésbé moralizáló hang- 
nemű, és ahelyett, hogy tekintettel lenne 
episztemológiai behatároltságára, olykor kritikát- 
lanul imperativisztikusnak és illúzióépítőnek bi- 
zonyul. 

E két ideologikus beszédmód közös vonása a 
jelen melletti, valamint az egymás melletti el-beszé- 
lés, a fennálló helyzet konkrét körülményeire való 
oda nem figyelés, az aktuális tapasztalatok számba 
nem vétele és kognitív tartalmuknak meg nem 
jelenítése az elképzelések síkján. A jelen realitása 
helyén tátongó űrt oly módon pótolják, hogy a 
valós tényállásokat a múlt, illetve a jövő jelenbe 
hozott és reális alternatívaként feltüntetett képével 
helyettesítik be az ideológiai mezőben. Ezért ezek 
az ideológiai beszédmódok igen alacsony hatásfo- 
kúak, és nem szolgáltatnak hatékony érveket a 
problémákat felvállaló és elfogadható megoldáso- 
kat kereső, konszenzusépítő stratégiák számára. 

Ráadásul ezek az ideológiai beszédmódok elfe- 
dik a helyzet megoldásának természetes módját. Ez- 
zel mindmáig senki sem foglalkozott behatóan és 
szisztematikusan az ideologikus beszédmódokat 
forgalmazók közül. Holott minden illúzióépítgető 
ideologizálással szemben a magyar nyelvű egye- 
temi oktatás jelenlegi állapotának pontos feltérké- 
pezése és elemzése lehet az egyetemlétesítési 
elképzelések egyedül reálisnak elfogadható kiin- 
dulási pontja. Csak ebből bonthatók ki az önállósí- 
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tásnak azok a valós lehetőségei, amelyek ténylege- 
sen kivitelezhetőknek bizonyulhatnak, és ame- 
lyekkel kapcsolatban a szükséges konszenzus elé- 
rése is remélhető. Csakis ezen az alapon lehetne 
kijelölni a cselekvési stratégiákat, amelyek a ma- 
guk során csak akkor fognak hatékonyan működ- 
ni, amikor sikerül megtalálni a végrehajtásukért 
felelősséget vállaló szubjektumokat, valamint a 
szükséges erőforrásokat. E téren a józan ész belá- 
tásaira most mindennél nagyobb szükség van. 
 
 

E diskurzustípusok egymáshoz való viszonya 
 
Számba vettük a magyar nyelvű egyetemi ok- 

tatással kapcsolatban a romániai magyar kultúrá- 
ban meghonosodott diskurzusok három fő 
típusát.2 A bemutatott tartalmi elemeiken és fon- 
tosabb jellemzőiken túlmenően e diskurzustípu- 
sok egymáshoz való viszonya is nagymértékben 
befolyásolja a mai helyzetet, amikor is igen nehéz- 
kesen halad előre a gyakorlatilag is megvalósítha- 
tó megoldások megtalálása. E rendszerező 
áttekintés alapján kiemelhető e sokféle diskurzus- 
nak egy olyan jellegzetessége, amire képviselőik 
egyaránt nincsenek tekintettel, amikor a nyilvános- 
ság szférájában álláspontjukat ténylegesen szem- 
besítik egymással: e beszédmódok mindenike egy 
rá jellemző, sajátos és a többiekétől különböző 
egyetemfogalmat érvényesít. Így ezekben a dis- 
kurzustípusokban – minden meghirdetett egység- 
törekvés ellenére – egyszerre többféle egyetem- 
fogalom és egyetemkoncepció forgalmazódik. En- 
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nélfogva látszólag ugyanarról beszélnek, de való- 
jában el-beszélnek egymás mellett. 

A politikai diskurzus természetszerűleg nem 
kimondottan egy bizonyos egyetemkoncepciót 
tart szem előtt, hanem általában véve a magyar 
nyelvű felsőfokú oktatás jogi-politikai alapjainak a 
megteremtését, ami utat nyithat a különböző in- 
tézményépítési kezdeményezések számára. A ma- 
gyar nyelvű egyetem ügyét kimondottan politikai 
problémaként kezeli, amelyet a döntéshozó fóru- 
mokon képviselnie kell. Ehhez viszont a szakem- 
berek által részleteiben kidolgozott, megfelelő 
szakmai érvekkel alátámasztott megoldási javas- 
latokra lenne szüksége, mivel döntések tárgyát – 
az elvi megállapodásokon túlmenően – konkrét 
javaslatok képezhetik. 

Az ideológiai diskurzus(ok)ban felmerülő 
egyetemfogalmak vagy egy már többnyire idejét- 
múlt és a közelmúlt társadalmi és kulturális álla- 
potainak még kritikailag feldolgozatlan, 
nyomasztó emlékeivel terhelt, vagy pedig egy, a 
korszerű európai követelményekhez igazított, de 
az adott feltételek között részleteiben máról hol- 
napra megvalósíthatatlannak bizonyuló egye- 
temkoncepció hordozói. Ráadásul az ideológiai 
mezőben e koncepciók között az egymással szem- 
beni kölcsönös intolerancia és rivalizálás jegyében 
olyan konfliktusfelületek képződnek, amelyeken 
egymást kölcsönösen kioltani igyekeznek. Ahe- 
lyett, hogy a problémamegoldásra összpontosíta- 
nának, sokkal inkább a “másként gondolkodók- 
nál” fellelhető “ideológiai elhajlások” 
kimutatásán, a vélemények és álláspontok “más- 
ságának” számonkérésén és elfojtásán munkál- 
kodnak. Ily módon a jelenlegi helyzetben, amikor 
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a probléma megoldásához józan elgondolásokra 
lenne szükség, az ideológiai diskurzusok a tényle- 
ges lehetőségek kikristályosítása és tudatosítása 
helyett a félreértések és kommunikációs zavarok 
elmélyítőivé válnak. 

A problémamegoldásban legilletékesebbnek 
számító szakmai diskurzus szinte teljes egészében 
kiszorul a nyilvánosságból, többnyire csak utalá- 
sok vagy célozgatások formájában történik hivat- 
kozás rá, illetve erőteljesen ideologizált válto- 
zatokban jelenik meg. Lényegi mondanivalója a 
közben napi feladataikat végző egyetemi oktatók 
és diákok elszórt és esetleges magánbeszélgetései- 
be, vagy éppenséggel egyszemélyes morfondíro- 
zásaiba szorul. Ennek több oka is van. A 
szakmájukat és az egyetem ügyét komolyan vevő 
oktatók közül kevesen kockáztatják meg azt, hogy 
szakmai érveiket ideológiai érvekkel szembesítsék 
a nyilvánosság mezején, ami – a dolog természeté- 
nél fogva – látványos, de felesleges energiapocsé- 
kolásnak bizonyulna, mivel ezek nem tehetők 
egymás helyébe. Két különböző nézőpontot kép- 
viselnek, amelyeken át a probléma más-más vetü- 
lete világítódik meg, s így semmiképpen sem 
tehető fel az a kérdés, hogy kinek van igaza. Van a 
dolognak egy másik vetülete is. Az éppen létező 
magyar nyelvű egyetemi oktatás valóságához az is 
hozzátartozik – minden ideologizáló egységesítési 
szándék ellenére –, hogy az egyetemi oktatóknak 
és diákoknak a magyar nyelvű egyetemi oktatás 
optimális működési formájával kapcsolatos szak- 
mai véleménye meglehetősen megoszlik. Ezzel 
kapcsolatban számos, az egyes szakok sajátossá- 
gaihoz kapcsolódó részletkérdés is felmerül, ame- 
lyek egészen másképp látszanak a szakma 
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szemszögéből, mint külső, ideológiai vagy politi- 
kai megfontolások alapján. A valós helyzet feltárá- 
sához és a belőle kiinduló elképzelések 
körvonalazásához a szakmai diskurzus széles 
körű és nyilvános kibontakoztatására lenne szük- 
ség. Ezzel szemben a szakmai diskurzust visszafo- 
gottá teszi az a tapasztalat, hogy természetes 
megosztottságának a nyilvánosságba bekerülő 
legcsekélyebb jele is a józan mérlegelés helyett 
inkább bizalmatlanságot vált ki az ideológiai-poli- 
tikai szférában. A szakmai diskurzus elveszíti ha- 
tékonyságát és ideológiaivá válik, ha annak 
kimondása helyett, ami a realitásához szervesen 
hozzátartozik, a leplezésére kényszerül. 

Az ilyen és ehhez hasonló esetek egy másik 
jelenségre is felhívják a figyelmet a diskurzusok 
viszonyában: megmutatják, hogy mennyire erőtel- 
jesek az áthatások az egyes diskurzustípusok 
között. Az egyetemprobléma körül kibontakozó 
mozgalomban megfigyelhető a politikai és a szak- 
mai diskurzus nagyfokú ideologizáltsága, de 
úgyszintén szembetűnő az ideológiai diskurzus 
jelentékeny politizáltsága is az amatőr politizálás 
szintjén. Ezeknek az áthatásoknak a következté- 
ben az egyes diskurzustípusok egymás érvényesü- 
lési esélyeit kölcsönösen lerontják. Egymás 
helyébe szeretnének kerülni, ahelyett, hogy min- 
denik a maga területén és a rá jellemző eszközök- 
kel fejtené ki hatását. Különösen az ideológiai 
diskurzus törekszik arra, hogy ott is hallassa sza- 
vát, ahol kimondottan a politikusnak vagy a szak- 
embernek kell megszólalnia. 

Ez a jelenségegyüttes egész kisebbségi létünk 
és kultúránk túlideologizáltságával is összefüggés- 
ben áll, ami most a magyar nyelvű egyetemi okta- 
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tás vitája kapcsán még inkább nyilvánvalóvá válik. 
A jelenlegi helyzet természetszerűen azt követelné 
meg, hogy a magyar nyelvű egyetemi oktatás te- 
kintetében egységes álláspont érvényesüljön. 
Ugyanis most lépni, cselekedni kellene. A haté- 
kony cselekvéshez viszont letisztult, egyértelmű 
koncepció szükséges. Ugyanakkor a most kínálko- 
zó cselekvési helyzet egyúttal az egész kisebbségi 
egységideológia próbakövének is bizonyul. És va- 
jon ki fogja-e állni a próbát? Hiszen most csaku- 
gyan arra lenne szükség, hogy az ideológiai 
szinten oly fennhangon és kétségbevonhatatlanul 
hirdetett egység valóban meglegyen. Más szóval 
arra volna szükség, hogy azok, akiknek a nevében 
az egységideológia képviselői oly sokszor beszél- 
tek, most valóban akarják is megvalósítani a nekik 
tulajdonított igényeket és szándékokat. Ehhez vi- 
szont most az ideológiai konfrontációk helyett a 
cselekvés körülményeire kellene összpontosítani. 
Szilárd, megbízható gyakorlati tudásra lenne szük- 
ség a magyar anyanyelvű önálló egyetemi oktatás 
legmegfelelőbb formájának kigondolásához és 
megvalósításához. Az ideologizált vélemények és 
állásfoglalások erre nem alkalmasak, s amennyi- 
ben mégis ezek kerülnek a helyébe, úgy a dolog 
kivitelezhetetlenné válik. A szükséges gyakorlati 
tudás egyedüli alapja csakis az összes előfeltevé- 
sek és szempontok következetes megvizsgálásá- 
ból és végiggondolásából származó elméleti tudás 
lehet, esetünkben: az egyetem filozófiája. Az egész 
azon múlik, hogy mennyire sikerül megragadni a 
lényegi síkon mozgó értelmezésnek azt a módját, 
amely során megérthetővé válik számunkra, hogy 
mi az egyetem, és mivé lesz folytonos útonlevésé- 
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ben, a kortárs egyetemfejlesztési stratégiák hori- 
zontjában. 
 
 

Az egyetem filozófiájának hiánya 
 
Van-e az egyetemnek valamiféle filozófiája a 

romániai magyar kisebbségi kultúránkban? Nem 
valamiféle szisztematikus, tételesen megfogalma- 
zott, tanulmányokba vagy könyvekbe foglalt filo- 
zófiára gondolok. Bár erre is gondolhatnék, mivel 
az egyetemes filozófia korpuszában szép számmal 
találhatók olyan munkák, és bizonyára még szü- 
letni fognak újabbak is, amelyek kimondottan az 
egyetem filozófiájával foglalkoznak.3 Most nem 
ilyen munkákra gondolok – bár hiányukat a kultú- 
ránkban csak sajnálni lehet –, hanem a kultúrának 
arra az állapotára, amelyben oly módon tevődtek 
fel a kérdések, és oly módon alakult az e kérdések- 
hez való elmélyült gondolkodói viszonyulás, hogy 
szerencsés egybeesésüknek köszönhetően e filo- 
zófiai művek megszülethettek. Létezik-e a mi kul- 
túránkban a tudománynak és az oktatásnak az 
alapvető kérdéseire és kultúraformáló szerepére 
irányuló olyan szisztematikus filozófiai reflexió, 
amely nem valamilyen külsődleges képződmény- 
ként, hirtelenjében összebarkálcsolt konstruktum- 
ként alkotja meg az egyetem fogalmát, hanem 
oktatás és tudomány belső, lényegi összefüggésé- 
nek mélyéből hozza fel azt, igazi konceptusként, 
onnan, ahol természetes módon megfogan? Más 
szóval: létezik-e a magyar értelmiségi társadalom- 
ban egy olyan – akármennyire is vékony – réteg, 
amelynek a tudatában az oktatás és a kutatás mi- 
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benlétére vonatkozó elmélyültebb vizsgálódások 
találkozási pontjában az egyetem mint filozófiai 
probléma merül fel? Kérdéseimmel egy tapasztalati 
tényre szeretném ráirányítani a figyelmet, arra, 
hogy mindez kultúránk mai állapotában, a magyar 
nyelvű egyetemi oktatás vitájában nem mutatkozik 
meg. 

A magyar nyelvű egyetemi oktatás megszerve- 
zésével kapcsolatos vitában az egyetem filozófiá- 
jának helyét az ideológiai diskurzusok foglalják el. 
Ez a tény egyúttal kisebbségi kultúránk egészének 
az állapotát is jellemzi: konkrétan azt, hogy szelle- 
mi életünkben nem folyik elmélyült és szisztema- 
tikus létértelmezés. Ehelyett az egyik oldalon a 
valóságra oda nem figyelő ideológiák, reflektálat- 
lan szimbolikus képződmények, a másik oldalon 
pedig szellemileg feldolgozatlan, félbemaradt 
primér tapasztalatok vannak. Az ideológiai dis- 
kurzusok némely képviselői olykor azt is megen- 
gedik, hogy nyíltan és büszkén filozófiaellenesnek 
vallják magukat.4 Fellépésükkel valójában az 
egyetem filozófiájának a hiányát leplezik, s meg- 
próbálják mondvacsinált problémának feltüntet- 
ni, amelyben terméketlenül spekuláló, 
elméletieskedő emberek lelik örömüket, ahelyett 
hogy a gyakorlati megoldáson törnék a fejüket. Ha 
történik is egy-két bátortalan kísérlet az egyetem 
filozófiájának megfogalmazására, emezek áldásos 
ügyködésének köszönhetően idegen elemként 
mindjárt a perifériára szorul. Ezáltal viszont a filo- 
zófiaellenes ideológiai diskurzusok igazi termé- 
szete is lelepleződik, az, ahogy a maguk 
dogmatikus módján képesek igen egyszerűen és 
“problémamentesen” szétválasztani az elméleti és 
a gyakorlati gondolkodást. Az egyetemügy körül 
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kibontakozó ideológiai konfrontációk bajnokai 
“kész” egyetemkoncepciókat forgalmaznak, ki-ki 
azzal a hittel, hogy a sajátja az igazi. 

Az egyetemi eszme magas fokú ideologizáltsá- 
ga lényegi tisztázatlanságával társul. A köztudat- 
ban nem a valós egyetem fogalma működik, 
hanem annak a gondolata él, amit kisebbségi kul- 
túránk hangadói egyetemnek vélnek: egy önma- 
gunkra szabott egyetemgondolat. Ebben a 
kontextusban az egyetem nem más, mint egy név, 
amelynek értelmezései lazán (vagy sehogy sem) 
kapcsolódnak az általa megnevezett realitáshoz. 
Sokkal inkább egy kisebbségi létszimbólum megjele- 
nítője. Mögötte egy sajátos kultúrakoncepcióval 
társuló ideologikus helyzetinterpretáció húzódik 
meg, mely kisebbségi létünket a kultúránktól teszi 
függővé, s az egyetemgondolatot behelyezi a kö- 
zösségi megmaradás érdekösszefüggéseibe. Eb- 
ben az összefüggésben az egyetem olyan 
szimbolikus realitásként jelenítődik meg, amely 
nemzeti közösségünk fenmaradásának letétemé- 
nyese. 

A gyakorló egyetemiek ritkán szólalnak meg az 
egyetem mibenlétére vonatkozó kérdésben. Több- 
nyire olyanok nyilatkoznak róla, akik nincsenek 
közvetlen kapcsolatban az egyetemi élet minden- 
napjaival. Természetesen bárkinek, aki kapcsolat- 
ba került az egyetemmel (például hallgatóként), 
kialakulhat valamilyen elképzelése az egyetem 
mibenlétéről. Ámbár az is előfordulhat, hogy va- 
laki évtizedeket töltött el oktatóként és kutatóként 
egy egyetem falai között, beleilleszkedve belső 
rendjébe és hagyományába, belülről továbbépítve 
azt, anélkül hogy valaha is rendszeresen végig- 
gondolta volna a maga számára, hogy mi az egye- 
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tem. Tehát a gyakorlati tapasztalatain túlmenően, 
neki is legfennebb csak bizonyos elképzelései van- 
nak arról, hogy mi az egyetem és mivé kell lennie. 

De a mostani cselekvési szituációban nem el- 
képzeléseket akarunk szembesíteni, hanem egye- 
temet akarunk létrehozni. Gondolkodásunk nem 
állhat meg az elképzeléseknél, s még kevésbé az 
egyik vagy a másik elképzelés egyedül üdvözítővé 
nyilvánításánál. A gondolkodásunknak a problé- 
ma lényegét kell megragadnia, s ez túl van az eset- 
leges elképzeléseken. Itt most nem arról van szó, 
hogy kinek milyen elképzelése van az egyetemről. 
A kérdés úgy tevődik fel, hogy mi az egyetem lénye- 
ge szerint. S ameddig ezt nem sikerült tisztázni, 
addig a szó tényleges értelmében vett egyetemet 
létrehozni sem tudunk. Ebben nyilvánul meg az 
egyetem filozófiájának a szükségessége. 

Félreértés ne essék! Nem azt akarom mondani, 
hogy a filozófus lenne az egyedül illetékes arra, 
hogy valamiféle megvalósítandó receptet kínáljon. 
Az egyetem filozófiája nem oldhatja meg a megva- 
lósítás gyakorlati kérdéseit, s nem is kerülhet ezek 
helyébe. De ezek elgondolásában és kivitelezésé- 
ben irányadónak kell lennie. A gyakorlati stratégi- 
ák csak akkor fogalmazódnak meg helyesen, ha az 
egyetem lényegéből indulnak ki, s az, ami kivite- 
lezésük során létrejön, csakis akkor fog a célnak 
megfelelni, ha eszméjével összhangban hozták lét- 
re. Van ennek a megközelítési módnak egy másik 
– a vitában érvényesülő – gyakorlati haszna is. 
Ugyanis ezen az egységes fogalmi alapon tisztá- 
zódhat egyértelműen minden olyan vitatott kér- 
dés, amelyek kapcsán az ideológiák síkján eszmei 
tartalmak helyett indulati érvek feszülnek egy- 
másnak, már hosszú ideje és a megoldás minden 
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reménye nélkül. És csakis az egyetem lényegének 
filozófiai végiggondolása mutathatja ki meggyő- 
zően, hogy az egyetem ügyéért manapság úgy- 
mond síkraszálló ideologikus beszédmód 
valójában – paradox módon – mennyire egyetemide- 
gen nézeteket forgalmaz. 
 
 

Az egyetem filozófiájának tartalma 
 
A filozófia nem hagyja érintetlenül az egyetem 

kérdését, mivel az lényegében filozófiai kérdés. Ez 
elsősorban azt jelenti, hogy az egyetem azok szá- 
mára, akikhez tartozik, a létminőségnek egy adott 
szintjén egzisztenciális kérdés, és nem a látszatokban 
megmutatkozó érdekekhez fűződő ideológiai 
probléma. Természetesen az ideológiai mezőben 
ez különböző ideológiai opciók formájában jelení- 
tődik meg, de nem az ideológiai mező terméke. Az 
egyetem valósága nem csak arra terjed ki, ami 
közvetlenül tapasztalatilag észlelhető. Annak, aki 
csupán annyit fog fel belőle, amennyi az egyetem- 
ből közvetlenül látható és hallható (hallgatók és 
oktatók forgatagát, épületek és felszerelések soka- 
ságát, státusok és szerepek hierarchiáját), nehezen 
válik érthetővé, hogy mi az, ami ezt a szerteágazó, 
kaotikusnak tűnő sokféleséget összetartja és ren- 
dezett egységbe szervezi. Az egyetem filozófiai 
problémája éppen annak a belátásában áll, hogy az 
egyetem egyszerre tapasztalati és tapasztalaton 
túli realitás, egyszerre eszme és intézmény. Mind- 
az, ami tapasztalatilag mutatkozik meg belőle, 
nem tapasztalati előfeltevéseken nyugszik, és ezek 
vonatkozásában nyeri el értelmét és tölti be a maga 
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szerepét. Az egyetem lényege azok számára, akik 
benne élnek az egyetem valóságában, fogalmilag 
nem mindig megragadható és analizálható élmény 
formájában mutatkozik meg. Mégis, teljesebb 
megértése éppen ebből az élményből fakad. Kívül- 
ről, külső szemlélőként – bármennyire is becsületes 
és jószándékú legyen is ez a törekvés – sohasem 
lehet a maga teljességében megragadni ezt a lénye- 
get. Belső élménynek és külső realitásnak ez a 
kettőssége olyan belső dinamizmust kölcsönöz az 
egyetem valóságának, amelynek köszönhetően a 
ténylegesen működő egyetemben a szembenálló 
oldalak közül egyik sem kerekedhet felül a mási- 
kon, hanem egymást kiegészítve és kölcsönösen 
serkentve együttesen nyújtják azt, ami lényege 
szerint az egyetem. Minden olyan esetben, amikor 
e szembenálló oldalak valamelyike egyoldalúan 
próbál előtérbe kerülni és érvényesülni a másik 
rovására, megbillen az egyetemet éltető belső di- 
namikus egyensúly, s az egyetem sorsának és ki- 
nézetének alakulása a tulajdonképpeni lényegétől 
eltérő irányt vesz fel. Ilyenkor az egyetem dinami- 
kus egységét alkotó tendenciák egymás ellen ideo- 
lógiailag kijátszhatókká válnak. Mindig tudatában 
kell lenni annak, hogy mindenik nézőpont, amely- 
ből feltehető az a kérdés, hogy mi az egyetem, csak 
egy bizonyos és a másokétól eltérő perspektívában 
láttatja ezt a realitást, s e sokféle szekvencia a tár- 
sadalmi térben és kultúrában szerveződik az egye- 
tem egészét megjelenítő képpé. 

Az egyetem eszmei tartalma az univerzitás kife- 
jezés elsődleges jelentéstartalmához kapcsolódik. 
Ez egyszerre jelenti az önmagát kiteljesítő igazság 
egyetlenségét és az igazsághoz vezető utak sokfé- 
leségét, változatosságát, az igazságra vonatkozó 
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különböző felfogások találkozási helyét és az egy- 
mással való versengésükben történő megmérette- 
tését. Ily módon az egyetem az a hely, ahol 
legtisztább formájában érvényre jut és megmutat- 
kozik az igazság,5 de egyszersmind az egyetem 
folytonos úton levés6 is, az igazság folytonos kere- 
sése,7 szüntelen mozgás, előrehaladás az igazság 
kiteljesítésének soha meg nem szűnő folyamatá- 
ban. Az egyetemben kiteljesedő igazság egysége 
egyúttal az igazságot feltáró tudomány egysége is. 
De ez megint csak olyan természetű egység, amely 
a szaktudományok sokféleségében realizálódik, 
mivel ezekben ölt testet a nézőpontok és a kutatási 
módszerek sokfélesége, roppant változatossága. A 
szaktudományok sokasága viszont nem esetlege- 
sen és alkalomszerűen kapcsolódik egymáshoz, 
hanem szervesen illeszkednek bele a tudomány- 
nak mint összefüggő egésznek a rendszerébe, ahol 
mindeniküknek pontosan kijelölt helye és szerepe 
van az egész vonatkozásában. A pozitivista szem- 
léletű természettudomány látszólagos filozófiael- 
lenessége mögött a tudomány egyetemi művelése 
valójában mindenkor tudatában van az egyetem 
eszméjének. Az egyes szaktudományok módsze- 
res művelése mindig a tudomány egészével áll 
összefüggésben, s ennek köszönhetően a leg- 
részletekbemenőbb szakkutatás is filozófiai hori- 
zontba helyeződik. A tudomány korpuszának ez 
az organikus rendszere az egyetem fakultásainak 
felépítésében és elrendeződésében fejeződik ki.8 

Az egyetem mint intézmény két alapvető 
funkciója révén kötődik a tudományhoz: egyszer- 
re oktatás és kutatás. Pontosabban fogalmazva: ku- 
tatással egybekötött oktatás. Az egyetem olyan 
intézmény, amelyben ez a két funkció együtt, egy- 
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mást kiegészítve és ösztönözve érvényesül. Még 
olyankor is, amikor a tudományos kutatás az egye- 
temen kívüli (melletti) kutatóintézetekbe vonul át, 
az egyetem falain belül maradnak azok az alapve- 
tő kutatások, amelyek az oktatás számára nélkü- 
lözhetetlenek, s ugyanakkor az egyetemi 
szakemberek személyében továbbra is egyesül az 
oktatói és kutatói elfoglaltság. Az oktatás a kuta- 
táshoz szükséges szakismeretek elsajátításán túl- 
menően elsősorban a hallgatók alkalmassá tevését 
jelenti a kutatásban való részvételre, éppen a kuta- 
tás gyakorlatában való tényleges részvételük által. 

Az oktatás és a kutatás kapcsolatában ragadha- 
tó meg a legmélyebben és a legtisztábban az egye- 
tem lényege: az egyetem egyszerre szemlélet és 
képzés. Mindenekelőtt szemlélet, mentalitás a meg- 
ismeréssel, a tudással kapcsolatban, egy olyan vi- 
szonyulási forma, amely szerint nincsenek végső 
ismeretek, és nincs végérvényesen rögzített mér- 
céje az igazságnak. Az egyetem folytonos úton 
levés az igazság felé, s ezen az úton formálódnak 
az igazság megítélésének és alátámasztásának fel- 
tételei is. Az egyetem a különböző szempontú 
megközelítések találkozási helye, az igazság mi- 
benlétére, kritériumaira vonatkozó diskurzus és 
nyelvi konszenzusképzés terepe, amelyen az igaz- 
ságnak minden oldalról meg kell világítódnia, 
minden irányban nyilvánvalóvá kell válnia. Ebben 
mutatkozik meg az egyetemi és az egyetemen kí- 
vüli, például a főiskolai oktatás tartalmi különbsé- 
ge is. Addig, amíg az egyetemen kívüli oktatásban 
egy zárt, szilárd, viszonylag biztos, valamilyen 
célnak megfelelően felhasználható ismeretanya- 
got igyekeznek átadni, addig az egyetemen okta- 
tott ismeretek folytonos alakulásban találhatók, és 
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elsajátításuk a hozzájuk elvezető úton való előre- 
haladás, a különböző módszerekben és eljárások- 
ban való jártasság megszerzése során történik. 
Ennek az oktatásnak a lényege a kutatás, Az olyan 
oktatás, amely zárt, végleges ismeretek átadására 
vállalkozik, ellenkezik a tulajdonképpeni egyetem 
szellemével, és főiskolává alakítja át az egyetemet. 
Ezért minősül hiábavalónak minden olyan vita, 
amelyben az egyetemet valamiféle felsőfokú okta- 
tási intézménynek tekintik, és az egyik fél a mási- 
kat arról próbálja meggyőzni, hogy emellett az 
egyetemen tudományos kutatásnak is folynia kell. 
A kutatás és oktatás együttállása az egyetem lé- 
nyegében megalapozott és nem képezheti vita tár- 
gyát. Úgyszintén nem képezhetnek alternatívát 
egy oktatáspolitikai stratégiában az egyetem és a 
főiskola. Ezek olyan különnemű, eltérő lényegű 
intézmények, amelyek nem kerülhetnek egymás 
helyébe, mint ahogy nem is zárhatják ki egymást. 
Az egyetem nem működhet főiskolaként, s az 
olyan szükséghelyzetekben, amikor a szakember- 
képzés feladatait is az egyetemnek kell magára 
vállalnia, akkor ez a tulajdonképpeni egyetemi 
képzésen túlmenően, különálló és mellérendelt 
formákban valósulhat meg. 

Az előbbivel szervesen összefügg az egyetem 
másik lényegi meghatározottsága: a képzés. Az 
igazságot az egyetemen a tudományok által kutat- 
ják. De az igazság több, mint a tudomány. Az 
igazság az emberi élet egészét érinti, s az igazság 
egyetemi szemlélete és kutatásának módja közvet- 
lenül alakítólag hat azok személyiségére, képessé- 
geire, akik résztvevői ennek a folyamatnak. A 
képzés elsősorban azt a sajátos módot jelenti, aho- 
gyan az ember a maga természetes adottságait és 
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képességeit kiképezi. De nem merül ki ennyiben, 
mivel ez együttjár az emberi egyén egészének a 
formálódásával.9 Az egyetemi képzés a tudomány 
művelésének képességeit kifejlesztő folyamat, de 
nem azonos a szó szűk értelmében vett szakkép- 
zéssel. Az egyetemen a tudományok mindenikét a 
voltaképpeni tudományos megismerés egészéhez 
való vonatkozásában művelik.10 Így a képzés a 
konkrét szaktudományos kutatásban való részvé- 
telen keresztül a tudományba mint egyik jelentős 
emberi létszférába való bevezetést is jelenti, bele- 
értve az erre jellemző mentalitás, beállítódás,11 

magatartásmódok és tevékenységi formák elsajá- 
títását, a tudomány szellemében való benneélést és 
egyúttal a tudomány szelleme szerinti élés képes- 
ségét a tudományon kívüli létszférákban is. 

Az egyetem olyan tevékenységek együttese, 
amelyek nemcsak az igazság öncélú kutatására 
irányulnak, hanem megnyitják az így szerzett és 
rendszerezett tudás társadalmi felhasználhatósá- 
ga előtti lehetőségeket is. Az egyetemen munkál- 
kodókat egyaránt motiválja az eredendő 
tudásvágy, a megismerésre sarkalló természetes 
kíváncsiság, és ugyanakkor a tudományos tartal- 
mú tudás hivatásszerű társadalmi felhasználására 
való felkészülés, a megfelelő szakképesítés meg- 
szerzése.12 Az egyetem nem szakiskolák konglo- 
merátuma, és nem diplomagyár.13 Az egyetemi 
képzés társadalmi hivatások betöltésére alkalmas 
egyéneket készít fel, akik az emberi élet különböző 
területein (oktatásban, gyógyászatban, igazság- 
szolgáltatásban stb.) képesek a tudomány szelle- 
mét érvényesíteni, és önmagukhoz, másokhoz, 
valamint a felmerülő problémákhoz való viszo- 
nyukban az igazságnak ama objektív és egyetemes 
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mértéke szerint járnak el, ami az egyetem lényegé- 
ből fakad. Ez azt jelenti, hogy az egyetemi élet 
résztvevői és az egyetemi képzettséggel rendelke- 
ző egyének a konkrét emberi élethelyzetekben ké- 
pesek a partikularitások fölé emelkedni, és a 
helyzet megítélésében, a megoldások megkeresé- 
sében az egyetemesség nézőpontját és mércéjét 
alkalmazni, s képesek a tőlük különböző másnak 
a be- és elfogadására is.14 Az egyetem szellemével 
összeegyeztethetetlen bármiféle kizárólagosság 
vagy intolerancia. 

Szemlélet és képzés egysége a kommunikáció 
közegében válik élő folyamattá. Az egyetem foly- 
tonos nyitottság a kommunikációra. Az egyetemi 
kommunikációban oktatók és hallgatók egymás 
partnerei az igazság kutatásában. Az egyetemen 
tovább él, s egyúttal az egyetemet belülről élteti a 
kultúra szókratészi, dialogikus szelleme. Addig, 
amíg a külső társadalmi környezet fokozott intéz- 
ményesülése erőteljesen vertikálissá teszi az em- 
beri kommunikatív kapcsolatokat, az egyetemen 
működő intézményi hierarchia falai folytonosan 
elmosódnak és leomlanak a kötetlen eszmecseré- 
ben, amelyben oktatók és hallgatók közös érde- 
keltségük és érdeklődésük által indíttatva vesznek 
részt. Ezt a párbeszédes kommunikációt éppúgy 
alkalmazzák az oktatók egymás között, mint a 
hallgatókkal való viszonyukban, vagy mint a hall- 
gatók egymás között. De a dolgozószoba magá- 
nyában, az elmélyült gondolkodás síkján, a 
vizsgált probléma felvetésében és végiggondolá- 
sában is mindig ott működik ez a mások vélemé- 
nyére és érveire is odafigyelő és velük hangtalan 
párbeszédet folytató beállítódás.15 
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Az egyetem – univerzitás –, nevének egy másik 
jelentésváltozata szerint, önmagát az egyetemesség 
irányában kiteljesítő egység. Egyszerre jelent nyi- 
tottságot az egyetemességre, az egyetemes értékek 
befogadására, s ugyanakkor ő maga az egyetemes- 
ség. Ez mutatkozik meg a problémafelvetések 
egyetemes horizontjában, az alkalmazott módsze- 
rek, eljárások, kutatási és oktatási technikák egye- 
temes összemérhetőségében, az egyetemes 
mércéknek megfelelő eredmények, szakmai telje- 
sítmények felmutatásában. Az egyetem a partiku- 
láris problémát kiemeli sajátos közegéből azáltal, 
hogy egyetemes szempontok és eljárások vonatko- 
zási rendszerébe helyezi. 

Ugyanakkor az egyetem nem jelent csupán iga- 
zodást az egyetemes mércékhez. Az egyetemes- 
ségnek voltaképpen nincs kitüntetett mércéje. A 
szakmai teljesítmény, tudományos kreativitás uni- 
verzális mércéje éppen az összemérhetőség képessé- 
gében áll, s nem valami felsőbbrendű fórum által 
megszabott mérceként működik, amelyet lemásol- 
ni vagy adaptálni kellene. Ezért hamisnak és meg- 
tévesztőnek bizonyul minden olyan törekvés, 
amely egy kibontakozóban levő egyetemi tevé- 
kenység elé más egyetemek által képviselt, úgyne- 
vezett “európai normákat” vagy standardokat állít 
elérendő célként vagy követendő példaként, s 
ezáltal a folytonos alkalmazkodási és felzárkózási 
kényszer igájába kényszeríti az egyetemi alkotó- 
kedvet, ami felgyülemlő kudarcélményhez és bel- 
ső meghasonlottsághoz vezet. Minden 
alkotótörekvés, amennyiben autentikus, termé- 
szetes módon az egyetemességre irányul, s mind- 
annyiszor megérinti azt, valahányszor más 
teljesítményekkel összemérhetőnek bizonyul. Bár- 
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mely egyetem belső, lényegi, mélyről jövő eredeti- 
sége éppen abban áll, hogy képes a benne rejlő 
alkotóenergiákat oly mértékben felszabadítani és 
kifejleszteni, hogy a partikularitás szintjén messze 
felülemelkedő, mértékteremtő teljesítményeket 
hozzanak létre. Ugyanis minden egyetem egy be- 
lülről jövő, saját alkotói potenciáljából táplálkozó 
önfejlődési folyamat, amely nem átveszi, hanem ő 
maga saját alkotásaival(ban) termeli ki azt az egye- 
temes mércét, amelyhez hozzámérheti a saját és a 
mások teljesítményeit. És csak akkor igazi egye- 
tem, ha a benne együtt munkálkodókat minden 
külső kényszer és példa nélkül vezérli ez a termé- 
szetes törekvés. Az egyetemmé válásnak ezt a ter- 
mészetes folyamatát minden egyetemnek a maga 
módján kell bejárnia, mert csak ennek során őriz- 
heti meg eredetiségét és fejlesztheti ki a maga 
egyéniségét az univerzitások világában. 

Az egyetemességre való minden irányú nyi- 
tottsága mellett az egyetem sok és fontos szállal 
kötődik annak a partikularitásnak a világához, 
amelyben létrejön és működik. Minden egyetem 
egy sajátos társadalmi-kulturális környezetben 
szerveződik meg, a partikularitásból való kiemel- 
kedés, felülemelkedés igényével. Ez azt jelenti, 
hogy egy egyetem létesítése igazán ott és akkor 
válik aktuálissá, ahol és amikor a tudományos 
alkotókedvnek és munkálkodásnak olyan értékei 
halmozódtak fel, amelyek már túlmutatnak a par- 
tikularitás horizontján és az alkotótörekvések 
egyetemes megmérettetésre és érvényesülésre irá- 
nyulnak. Az egyetem azáltal emelkedik ki a kör- 
nyezetéből, hogy képes az egyetemes mérce 
megalkotására és érvényesítésére partikuláris kö- 
rülmények között is. E folyamatok kibontakozásá- 
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hoz nélkülözhetetlen egy nyitott, kommunikatív 
kulturális közeg serkentő hatása. Egy olyan kultu- 
rális közeggel, amely bezárkózik a sajátosságba, s 
amelynek saját ideologikus önszemléletén túl 
nincs más rálátása önmagára és a világra, nem 
egyeztethető össze az egyetem eszméje. Az egye- 
tem valósága leginkább épp azokkal az ideológi- 
ákkal áll szemben, amelyek valamilyen regionális 
és szimbolikus értéktartalom hordozói. Egy ilyen 
közegbe, amely egyedül önmagához méri magát, 
önmagából kiindulva ítél, s az egyetemet akarja a 
maga képére átformálni, az egyetem intézmény- 
ként sem tud szervesen beépülni: vagy idegen test 
marad, vagy pedig – a környezeti igényekhez 
adaptálódva – szakiskolává válik. 

Az egyetem a környezetéhez viszonyítva min- 
dig “centrum”.16 így az egyetem nem lehet a vidé- 
kiség fóruma, a provinciális szellem propagálója, 
még akkor sem, ha történetesen vidéken működik. 
A vidék valójában nem földrajzi meghatározott- 
ság, hanem elsősorban kulturális és mentalitásbeli. 
Egy nagyváros kultúrájának is vannak provinciá- 
lis regiszterei.17 Ha a vidékiség az egyetemre köl- 
tözik be, ellehetetleníti az egyetemet. Ennélfogva 
egy egyetem alapítása körüli centrum–periféria 
vita, a centrum történeti érvelésmódja, szemben a 
vidék emancipatorikus érvelésmódjával, ugyan- 
csak elvéti a lényeget. Az, hogy hol lehet és hol 
érdemes egyetemet alapítani, egyedül attól függ, 
hogy hol adottak vagy alakíthatók ki az egyetemre 
jellemző tudományos munka feltételei, és létezik-e 
az a nyitott és aktív kulturális közeg, amelyben az 
egyetemi szellem életre kelhet. Az egyetem önma- 
gában nem válhat emancipatorikus tényezővé ott, 
ahol olyan kulturális atmoszféra veszi körül, 
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amely idegenként kezeli az egyetemi szellemet. Az 
a gondolat, hogy egy emberi közösség az iskolái 
révén emelkedhet fel, válhat szellemileg naggyá és 
erőssé, hosszabb távon többnyire ideologikus illú- 
ziónak bizonyul. A valóságban inkább az szokott 
történni, hogy egy emberi közösség iskolái akkor 
maradnak fenn és válnak igazán a szellemi érték- 
alkotás műhelyévé, ha az illető közösség már meg- 
felelőképpen emancipált, nagy és erős ahhoz, 
hogy az iskoláit fenntartsa.18 Egy egyetem is akkor 
éli igazán a maga életét, akkor bontakozhat ki a 
lényegének megfelelő formában, és válhat a kö- 
zösségi értékteremtés hajtóerejévé, ha emancipált 
kulturális légkör veszi körül. 

Úgy, ahogy az őt kitermelő kulturális-tudomá- 
nyos közeghez kötődik, az egyetem ahhoz az em- 
beri közösséghez is kapcsolódik, amely ezt a 
kultúrát és tudományos érdeklődést kitermelte 
magából és fenntartja. Az egyetemességre irányu- 
ló törekvést kitermelő és fenntartó energiák min- 
dig egy emberi közösség életerejében, 
szellemiségében gyökereznek. Az egyetemben fe- 
jeződik ki a legtisztábban egy emberi közösség 
törekvése önmaga meghaladására és kiteljesítésé- 
re az egyetemesség irányában. Ezért minden egye- 
tem egyedi is a maga módján, s mint ilyen 
különbözik az összes többitől, mivel az őt fenntar- 
tó emberi közösség sajátos értékalkotó törekvései- 
ben alakítja ki és képviseli az egyetemes mércét. 
Ugyanakkor az emberi tudás és megismerés egye- 
temes értékei az egyetemen keresztül jutnak el egy 
közösség kultúrájához, mint ahogy ezeknek az ér- 
tékeknek a megalkotásában a legteljesebb, legma- 
gasabb rendű formában egy emberi közösség az 
egyetem révén vehet részt. Részesülés és részvétel 
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kettős és egymást felerősítő törekvésének a színhe- 
lye az egyetem. Egy egzisztenciális és kulturális 
partikularitásainak meghaladására törekvő embe- 
ri közösség számára az egyetem: létkérdés. 

Azt a kérdést tehát, hogy egy emberi közösség- 
nek szüksége van-e vagy nincs egyetemre, nem 
politikusok, s még kevésbé magánemberek véle- 
kedései döntik el. Ezt egyedül annak az emberi 
közösségnek a létállapota és igényszintje döntheti 
el, amelynek életfolyamataiban, szellemi megnyil- 
vánulásaiban kitermelődik az egyetemlétesítés 
szükséglete és feltételei. A vélekedések szintjén 
folytatott vita helyett ezt a létállapotot kell kons- 
truktívan is és kritikailag is megvizsgálni. Ameny- 
nyiben egy emberi közösségben erőteljessé vált az 
egyetem létesítésének igénye, és rendelkezik az 
ehhez szükséges emberi és szellemi erőforrások- 
kal, az egyetem létrehozása nem képezheti semmi- 
lyen szinten és fórumon vita tárgyát. 

Az egyetem lényege szerint egyrészt a tudomá- 
nyos ismereteket kutatók és oktatók szabad közös- 
sége, másrészt állami intézmény. (Ez nem zárja ki azt 
a lehetőséget, hogy a modern társadalomban ma- 
gánegyetemek is létesülhetnek.) E kettősség feje- 
ződik ki az egyetemi autonómia és az állam 
viszonyában. Az igazság kutatása mindenkor és 
minden körülmények között szabad tevékenység, 
a szabadság önmagunkban rejlő lehetőségének 
egy módja. Az egyetem mint intézmény ezt a lehe- 
tőséget váltja valóra. A tudományos kutató- és 
oktatótevékenységnek megvannak a maga sajátos 
belső törvényszerűségei, s csakis ezekhez ra- 
gaszkodva érheti el a célját. Bármilyen külső kor- 
látozás vagy a természetével ellenkező 
szabályozás nem egyszerűen csak a hatékonyságát 
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csökkenti, hanem létében veszélyezteti. Ezért az 
egyetemnek a lényegét és az értelmét hordozó 
tevékenységekben teljes körű autonómiával kell 
rendelkeznie, saját belső szabályzata alapján kell 
működnie. Ebben áll az egyetemi autonómia tényle- 
ges értelme. 

Annak a kérdésnek az eldöntése, hogy mennyi- 
re egyeztethető össze az egyetemen szerzett tudás 
a társadalmi igényekkel, nem az egyetem, hanem 
a társadalom színvonalától függ. Minden olyan 
helyzetben, amikor az egyetemnek közvetlen tár- 
sadalmi-állami megrendeléseket kell kiszolgálnia, 
az éppen szükséges tudást kell szállítania, az egye- 
temi kutató és alkotó tevékenység megengedhe- 
tetlenül korlátok közé szorul, és hosszabb távon 
visszaesik. A mai társadalomban kétségtelenül lé- 
tezik társadalmi megrendelés, s ez jelentős befo- 
lyással lehet az egyetemi kutatás és oktatás irá- 
nyaira, de nem szabhatja meg az egyetem által 
forgalmazott tudás normáit. 

Az egyetem belső szabályzatának összhangban 
kell állnia az állam törvényeivel, amelyek jogi fel- 
tételeket biztosítanak az egyetem fennállásához és 
működéséhez. Szintén az állam bocsátja az egye- 
tem rendelkezésére a kutató-oktató tevékenység 
megszervezéséhez szükséges anyagi és pénzala- 
pokat, amelyeket az egyetem pályázatok útján ala- 
pítványi és más pénzforrásokból még kiegészíthet. 
Az állam ebben a viszonyban a társadalom szük- 
ségleteinek és az egyetemmel szembeni elvárásai- 
nak a megjelenítője. Ugyanakkor az államnak 
garantálnia kell az egyetem autonómiáját, mivel az 
egyetem akkor tudja ezeket az elvárásokat a leg- 
megfelelőbben teljesíteni, ha kellően széles körű 
önállósággal rendelkezik az oktatás és a kutatás 
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tartalmát és megszervezését, a követelményrend- 
szerek megállapítását és érvényesítését, a teljesít- 
ménymércék felállítását illetően. Az elvárásoknak 
való megfelelést az állam az egyetemi oklevelek 
elismerésével, az értelmiségi állásoknak az egyete- 
men végzett szakemberekkel való betöltésével 
ismeri el. E viszony alapján az is világosan belát- 
ható, hogy egy emberi közösségnek a maga szelle- 
mi-kulturális életében megalapozott egyetem- 
alapítási igényét annak az államnak, amelynek e 
közösség tagjai adófizetői, fenntartások nélkül tá- 
mogatnia kell, s a szükséges anyagi és pénzügyi 
erőforrásokat rendelkezésre kell bocsátania. 

Természetesen az állami egyetem mellett bár- 
mely közösség igényei és lehetőségei függvényé- 
ben magánegyetemeket is létesíthet. De ez nem 
szünteti meg az államnak a lényegéből fakadó köte- 
lezettségét az állami egyetem tekintetében. 
Ugyanakkor egy már létrejött egyetem sohasem 
csak azoké, akik létrehozták. Egy emberi közösség 
által létesített egyetem nyitva áll mindazon hallga- 
tók és oktatók előtt, akik kutatni és tanulni szeret- 
nének ott, és elfogadják az intézmény belső 
szabályait. Sem származási, sem nyelvi, nemzeti- 
ségi vagy kulturális megszorítások nem korlátoz- 
hatnak senkit ebbéli óhaja érvényesítésében. 
Mindazok, akik eleget tettek a felvételi vizsga kö- 
vetelményeinek és az univerzitás polgáraivá vál- 
tak, egyazon jogokat élveznek, és ugyanabban a 
szabadságban élnek. 

Az egyetem kettős természetével folytonosan 
együtt jár a hagyomány és az újítás egymást kie- 
gészítő kettőssége is. Milyen az egyetem viszonya 
a hagyományhoz? 
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Az egyetemi hagyomány az egyetemi intézmény 
egyik fenntartó tényezője, az autonómia és tekin- 
tély szükséges alapja, az egyetem egyéniségének 
velejárója. Elsősorban a jól kiépített intézményi 
keret tartósságában és zökkenőmentes működésé- 
ben nyilvánul meg, valamint azokban a minta- 
vagy modellértékű teljesítményekben, amelyek- 
hez a későbbi kutató és alkotó tevékenységek iga- 
zodhatnak. Sok függ attól, hogy az aktív egyetemi 
élet hogyan viszonyul az egyetemi hagyomány- 
hoz. A múltba utalja és olyan múltbeli tartalom- 
ként kezeli, amely kiszorítja a jelen igényeit, vagy 
pedig a jelen szerves részének tekinti, amellyel 
lehet és szükséges együtt élni, mivel meríteni le- 
het belőle a jelen követelményeinek megvalósítá- 
sához? Ez utóbbihoz az szükséges, hogy a 
hagyomány folytonosan lefordítódjék a jelen nyel- 
vére, s ezáltal érthetővé és felhasználhatóvá váljék 
a mindenkori jelen számára. Csak így kerülhető el, 
hogy a hagyomány ne megmerevedett intézményi 
keretek és rögzült múltbeli példák súlyával nehe- 
zedjék a jelenre.19 És csak így aknázhatók ki a 
hagyományban rejlő erőtartalékok a jelen érdeké- 
ben. A mentalitás- és magatartáskövületekben 
megtapasztalható múlt, amely úgy él az idősebb 
nemzedékek emlékeiben, hogy közben a jelenbeli 
élet nyelvére lefordítatlan, jelentéstartalmaiban 
feldolgozatlan marad, a jelen aktív nemzedékei 
számára nem működhet ilyen megtermékenyítő 
hagyományként. Ehhez a lefordítás és a kritikai 
feldolgozás munkáját mindenkor el kell végezni. 
Különben a jelenben kifejtett egyetemi tevékeny- 
ség – hagyománynélküliként – jelentős erőforrá- 
soktól fosztódik meg. 
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Az egyetem, bár szervesen beépíti magába a 
hagyományt, nem kimondottan hagyomány- 
tisztelő intézmény. Az egyetemi élet jellegének, 
alakulásának meghatározásában a hagyománynál 
nagyobb szerepe van az újító, öntörvényű, kutató- 
alkotó személyiségnek. A kimagasló személyiségek 
és teljesítményeik alkotják meg az egyetemi mér- 
cét, és körülöttük szerveződnek azok a szellemi 
csoportosulások, amelyek az egyetemi élet éltető 
központjai. Minden egyetemi személyiség egy- 
egy ilyen centrum, aki képes mozgásba hozni az 
alkotói energiákat, leülepedett ismereteket, szuny- 
nyadó ötleteket, és képes az újító, felfedező gondo- 
lat irányába terelni azokat. Ezáltal az egyetem a 
hagyománnyal szemben az újítás hordozója is. Az 
egyetem olyan hely, ahol állandóan új felfedezé- 
sek, új gondolatok, új ötletek, új normák és mérté- 
kek születnek, ahol folyamatosan keletkezik az új. 
Így időszakonként az egyetem arra kényszerül, 
hogy részleteiben és egészében is újragondolja ön- 
magát, s átszervezze, átalakítsa a már meglévő 
kereteit. Az időnkénti egyetemi reform szükségkép- 
peni velejárója az egyetem működésének. 

A hagyomány és újítás kettőssége az egyetem 
és társadalmi-kulturális környezete viszonyában 
is érvényesül. Egyrészt az egyetem az őt fenntartó 
emberi közösség hagyományainak, értékeinek 
megőrzője és érvényesítője a jelen értékalkotási 
folyamataiban. Az egyetem vezérszerepet játszik 
az illető közösség szellemi hagyományának foly- 
tonos átértékelésében és lefordításában a jelen ny- 
elvére, s ezáltal – közvetve – voltaképpen a 
hagyomány megőrzésében és ápolásában, az érté- 
kek egyetemes körforgásába való bekapcsolásá- 
ban. Másrészt az egyetem állandó konfliktusban is 
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áll az őt körülvevő kulturális-szellemi környezet- 
tel, mivel a folytonos újító törekvések góca, a szo- 
katlan, olykor ellenérzéseket és ellenszegülést 
kiváltó formák, magatartások, mentalitások szülő- 
helye. Ezek fokozatosan szétfeszítik maguk körül 
a partikularitásokat, lehetővé téve az egyetemes 
értékek beáramlását a konzervatív környezetbe is. 
Így válik az egyetem egy emberi közösség kultú- 
rája és az egyetemes emberi kultúra közötti kom- 
munikáció mindkét irányban aktív csatornájává. 

Mit jelent egy emberi közösség életében a mai 
világban az egyetem? Mindenekelőtt az európai 
nyitást, az “Európa-paradigmába” való beilleszke- 
dést. Az egyetem mai valósága meghaladja mind- 
azokat az ideológiákat, amelyek valamilyen 
regionális és szimbolikus értéktartalom hordozó- 
jának tekintik ezt az intézményt. Az egyetem lehe- 
tőséget teremt arra, hogy egy emberi közösség úgy 
fogadhassa be az európai koncepciókat, normákat, 
értékeket, hogy közben megmaradjon önmagánál. 
Úgy, hogy ez a befogadás mechanikus lemásolás 
és alárendelődés helyett a saját értékalkotó tevé- 
kenység kibontakoztatása legyen és általa történő 
bekapcsolódás a nemzetközi körforgásba. Az 
egyetem számunkra is kívülről átvett receptek al- 
kalmazása helyett a természetes felfejlődés lehető- 
ségét nyithatja meg. Ebben a folyamatban nem a 
mások eredményeihez való azonnali felzárkózás 
és bizonyos kívülről jövő kritériumok teljesítése a 
döntő. Nem azt kell leutánoznunk és újracsinál- 
nunk, amit mások már jól-rosszul, a maguk mód- 
ján megcsináltak. Tudatában kell lennünk annak, 
hogy a nyugati minták mégiscsak Nyugaton mű- 
ködnek a legjobban, ott, ahol a dolgok természetes 
folyamatai kitermelték őket. Ezekkel meg kell is- 
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merkednünk azért, hogy belső mértékük szá- 
munkra is nyilvánvalóvá váljék. De a jelenlegi 
helyzetben egyvalami lehet számunkra minden- 
nél fontosabb: az önmagunkra alkalmazott mérték 
kompatibilizálása. A magunk dolgát kell végez- 
nünk, és ahhoz, hogy valóban azt végezhessük, az 
a fontos, hogy olyan mértéket alkalmazzunk ön- 
magunkra, amelynek szintjén eredményeink, tel- 
jesítményeink a másokéval összemérhetőkké 
válnak. Mert az egyetem a másság és a mások felé 
való nyitottság, a kitekintés és a kommunikáció 
fóruma. 

Az egyetem valóban emberi közösségünk 
megtartó tényezőjévé válhat. De csak egyetlen mó- 
don: a másság be- és elfogadása, a másokkal való 
folytonos párbeszéd, partneri viszony és együtt- 
munkálkodás tényezőjeként. 

(1997. február – március) 
 
JEGYZETEK 
1. E tanulmány szövege először a Korunk 1997/4-es 

számában jelent meg. 
2. E diskurzustípusok elkülönítésénél és jellemzésénél 

elsősorban az utóbbi időben a romániai magyar 
kultúrában és közéletben az önálló magyar nyelvű 
egyetemi oktatás megteremtése körül kibontakozott 
vitákkal, véleménycserékkel, állásfoglalásokkal, 
tájékoztatásokkal kapcsolatos megfigyeléseimre 
támaszkodom. Ehhez alkalmat nyújtottak Kolozsváron 
a Szabadelvű Kör által 1997. január 31-én, valamint a 
KMDSZ által február 11-én szervezett tanácskozásokon 
elhangzott előadások és felszólalások, valamint az ezek 
nyomán a Szabadságban és más lapokban kibontakozott 
sajtóvita, hozzászólások. 

Magyar nyelven is olvashatók ilyen írások az 
1990-ben Szegeden a Társadalomtudományi Kör által 
megjelentetett Ész-Élet-Egzisztencia című filozófiai 
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kiadványsorozat I. kötetében, amely Egyetem, nevelés, 
értelmiségi lét címet viseli. Itt olvashatók többek között 
W. Dilthey: A pedagógia története, A. Schopenhauer: Az 
egyetemi bölcselkedésről, M.Heidegger: A német egyetem 
önhangsúlyozása, K.Jaspers: Az egyetem eszméje, Miguel 
de Unamuno: A spanyol felsőoktatás helyzete, J.Ortega y 
Gasset: Az egyetem küldetése c. írások. Némelyikükből 
idézni fogok a további jegyzetekben. 

Az egyetem kérdésének magyar szerzők is figyelmet 
szenteltek. A Szegeden megjelenő Pompeji 1991/3. 
száma több ilyen írást közöl. 

4. 1997 februárjában az egyetemprobléma kapcsán 
megdöbbentőnek tűnt egyik-másik résztvevőnek a 
nyílt, hivalkodó filozófiaellenessége a kolozsvári 
Szabadságban, s az az elszánt törekvése, hogy 
megkísérelje a vitát kiváltó előadások szövegében 
fellelhető filozófiai hivatkozásokat és gondolatokat, 
amennyire csak lehet, banalizálni és nevetségessé tenni. 
Lehet-e ennél beszédesebb kifejeződése a magyar 
kisebbségi kultúránk valós viszonyainak? 

5. Az egyetemen “az igazság feltételektől mentes 
kutatása” folyik. Az “előfeltevés-mentesség” azt jelenti, 
hogy “minden előfeltevését kísérletnek fogja fel” 
(JASPERS, 1990:181, 207). 

6. Az univerzitás “posztmodern értelemben véve 
sohasem ’van’, hanem mindig csak ’úton van’, másként 
szólva a ’van’ értelmében véve ’nincs’, hanem csak 
’leend’, s mint ilyen örök lehetőség, örök ígéret, az örök 
csalatkozás kockázatával, egyszóval – MISZTÉRIUM” 
(CSEJTEI, 130). 

7. “Az egyetem a gondolat kísérletező kedvének máig 
legszabadabb és leghatékonyabb kísérletező terepe. 
Amíg a hivatását gyakorló közpolgár célracionálisan 
végzi munkáját (...), addig az egyetemi tanár ’praktikus’ 
céloktól függetlenül is kísérletezhet, keresheti céljait, 
megformálhatja, változtathatja, cserélheti őket. 
Bizonyos mértékig ugyanis éppen ez a dolga: ez a 
télosz-keresés” (LENGYEL, 116).  
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8. “Az egyetem olyan módon tagolt, mely a 
tudományok összességét reprezentálja” (JASPERS, 
1990: 216). 

9. “Az emberi képzés általános lényege az, hogy 
általános szellemi lénnyé tesszük magunkat. Aki 
átengedi magát a partikularitásnak, például: aki 
mértéket és arányt nem ismerve enged vak dühének, az 
képzetlen” (GADAMER, 1984: 32). 

10. Az elméleti képzés abban áll, hogy “megtanulunk 
valami mást is érvényesülni hagyni, és megtanulunk 
általános szempontokat találni, hogy a dolgot, ’az 
objektívat a maga szabadságában’ és önző érdekek 
nélkül fogjuk fel” (GADAMER, 1984: 33). 

11. E beállítódásra jellemző: “Az idegenben 
felismerni a sajátot, otthonossá válni benne...” 
(GADAMER, 1984: 34). 

12. “A kutatói tevékenységre való képzés és a szakmai 
képességre irányuló képzés – egy és ugyanaz” 
(JASPERS, 1990: 219). 

13. “Ha ugyanis az egyetem merőben a mesterségbeli 
kiképzés célját teszi magáévá, akkor nyugodtan szét is 
válhat annyi szakiskolára, ahányféle mesterséget tanít, 
vagy tanítania lehet, mert hiszen az, ami a különböző 
mesterségek karait egyetemmé fogja össze, nyilván 
éppen az, ami több mint mesterség” (BIBÓ, 104). 

A mai egyetemeket kétségtelenül fenyegeti a 
“diplomagyárrá” válás veszélye. Az egyetemi rendszer 
bírálói ismételten felhívják a figyelmet arra, hogy az 
egyetemi oktatás demagóg demokratizálása, a 
követelményszint leszállítása, az egyetemek 
kiterjesztése és a diáklétszám növelése, a munkapiacon 
azonnal hasznosítható instrumentális ismeretek 
előnyben részesítése a diákok által és a reflexív, 
spekulatív beállítódás kiiktatása, az embereket a tudás 
tömeges fogyasztóivá uniformizáló tendenciák 
tömegmanipulációs technikák szolgálatába állítják az 
egyetemeket (vö. KARNOOUH, 98). 

14. “A kutatás és a szakképzés tehát kihat a 
műveltségre, mert nemcsak ismereteket közvetít és 
képességeket bontakoztat ki, hanem a tudományosság 
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alapállását is kifejleszti. Ezzel pedig valami többletet ér 
el az ember, amennyiben nemcsak tárgyilag szabad 
ismeretekre tesz szert, hanem saját beállítottságának 
megtapasztalásában is változás megy végbe: megszűnik 
a fanatizmus és az elvakultság. Az a tapasztalat, hogy 
magam mégsem vagyok minden, valódi föltétlenséget 
tesz lehetővé. /.../ ... a tudományosság: ’észretérítés’” 
(JASPERS, 1990: 225). 

15. Természetesen a valós egyetemi szituáció nem 
bizonyul mindig ilyen üdvös helyzetnek. U. Eco igen 
szellemesen elemzi azt a folyamatot, amint a 
tömegkommunikáció kikezdi az egyetem 
hagyományosan dialogizáló légkörét: “Mondhatjuk-e, 
hogy az egyetem a szemtől szembeni, személyes 
kapcsolatteremtés fóruma, mely mester és tanítvány 
dialogikus kapcsolatára épül? Mi történik akkor, ha egy 
tanárnak egy ötszáz diákból álló hallgatósághoz kell 
beszélnie olyan teremben, ahol legfeljebb csak 
háromszázan férnek el? A kétszáz ember, aki a folyosón 
zsúfolódik össze, s a professzor hangját csak a 
hangszórókon keresztül hallja, automatikusan belépett 
a tömegkommunikáció világába?” (ECO, 117). 

16. “Az egyetem az a hely, ahol a kor legvilágosabb 
tudatának kell kibontakoznia” (JASPERS, 1990:181). 

17. “...a legcentrumabb centrumban is bőven találunk 
a perifériára jellemző jelenségeket” (VITÁNYI, 41). 

18. “...tévedés ugyanis azt feltételezni, hogy egyes 
nemzetek azért nagyok, mert iskolarendszerük – alap-, 
közép- vagy felső szinten – jó. E felfogás a múlt század 
’idealista’ álszenteskedésének maradványa. Ez ugyanis 
az iskolának olyan történelmi teremtőerőt tulajdonít, 
mellyel az nem rendelkezik és nem is rendelkezhet. /.../ 
Kétségtelen, hogy amikor egy nemzet a fénykorát éli, 
akkor iskolarendszere is jó. Nincs nagy nemzet jó 
iskolarendszer nélkül” (ORTEGA Y GASSET, 314–315). 

19. “...mindig benne állunk a hagyományban, s ez a 
bennállás nem tárgyiasító viszonyulás, mintha azt, amit 
a hagyomány mond, valami másként, idegenként 
képzelnénk el – ellenkezőleg: eleve a sajátunk, mintakép 
vagy elrettentő példa, önmagunk újrafelismerése, 
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melyben későbbi történeti ítéletünk már aligha lehet 
megismerés, hanem a hagyomány teljesen elfogulatlan 
magunkhoz alakítása.” Ebben az újfajta viszonyulásban 
“a hagyomány megszólít bennünket” (GADAMER, 
1984: 201., 202.) 
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A híd-szerep hermeneutikája 
 
A politikai és kulturális kapcsolatok nyelveze- 

tében gyakori, majdhogynem divatos metaforikus 
kifejezés a “híd”, “hídépítés”. Hidakat lehet építe- 
ni államok, nemzetek, kultúrák, közösségek 
között, s e hídépítő szerepet többnyire azoknak 
szánják, akik “középen” vannak, akiket helyzetük, 
sorsuk, adottságaik arra determinálnak, hogy köz- 
vetítsenek, kapcsolatot teremtsenek szemben álló 
felek között. Ilyenkor többnyire a felerősödő poli- 
tikai és értelmiségi demagógia hatására a tulajdo- 
nított szerepből fokozatosan vállalt szerep lesz, 
mellyel tulajdonosai azonosulnak. Majdhogynem 
természetes létformává válik számukra, s egyúttal 
erkölcsileg is felmagasztosul az a furcsa “közép”, 
amely – paradox módon – éppen semminek sem a 
közepe, hanem határok érintkezési felületein kép- 
ződő senki földje, egymástól elkülönböződő vilá- 
gok közé eső, kisajátítottságában is magára 
hagyott sehová-sem-tartozás. A nyelv “híd”-nak 
nevezi ezt a létállapotot, s mivel a nyelv megneve- 
zi, bizonyára értelme is van, melynek érdemes 
utánanézni. 
 
 

A hídépítés értelme 
 
Mi a híd? 
A kérdés első látásra banálisnak tűnik. A híd 

intuitív és tapasztalati fogalmával mondhatni 
mindenki rendelkezik. 
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A híd olyan építmény, amely partokat köt ösz- 
sze, s lehetővé teszi az átjárást az egyik partról a 
másikra. 

A hidakat felépítik. A híd emberi alkotás, tuda- 
tos tervezés és szakszerű, gondoskodó-odafigyelő 
kivitelezés eredménye. 

A híd eszköz, az átjárás és a közlekedés eszkö- 
ze, de több is, mint eszköz: kultúrtermék és kultúr- 
tárgy. 

A híd jel, az emberi jelenlét, kapcsolatteremtés 
és kapcsolattartás jele. Kiemelkedik a tájból, majd 
belesimul a tájba, megszokottá, odatartozóvá vá- 
lik. A híd a természeti elemek fölött átívelő kultúra. 
Akadnak természetes hidak is, de ezeket a termé- 
szet emberi mintára “építi fel”. 

Hol építenek hidat? Ott és csakis ott építenek 
hidakat, ahol a hídépítés szükséglete előzetesen 
kialakult. 

Egymástól túlzottan távol eső, ködbe vesző 
partok, vagy “áthidalhatatlan” szakadékok fölött 
nem építenek hidakat. Ott sem építenek hidakat, 
ahol ellenséges partok néznek farkasszemet egy- 
mással. Ott pedig, ahol a folyamatos közlekedés- 
nek nem állja útját valamilyen határ, szakadék, 
mélység vagy idegen elem, illetve, ahol az ilyesmi 
könnyűszerrel kikerülhető, nincs szükség hidakra. 

A híd olyasmi felett ível át, ami elválaszt, elha- 
tárol, útjában áll a továbbhaladásnak. Maga a ká- 
osz ez, amely megbontja az addigi közlekedés 
rendjét, s amelybe belehullni, alámerülni egyet 
jelent a megsemmisüléssel. A híd a partoknál to- 
vábbnyúló, a másikhoz előrehaladó rend szilárd 
elveként emelkedik a káosz fölé. 

A parthoz való eljutás felér a végesség, a leha- 
tároltság megtapasztalásával. S ezzel még egy mé- 
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lyebb értelmű tapasztalat is együtt jár, amely a 
káoszt is határok közé szorítja: annak a tapasztala- 
ta, hogy a parton nem ér véget a lét, csupán a 
létezés egy meghatározott állapota, a világ, amely- 
nek a peremén éppen létezem. Odaát egy másik 
világ, egy másik rend pereme sejlik fel, amely a 
másság, a tőlem való különbözőség s a megbor- 
zongató idegenség tapasztalatát sejteti. Megfogha- 
tatlanságában is bizonyos tapasztalat, amely 
ellenszegül a káosznak és átlendít fölötte. Egy 
alapvető léttapasztalat, amely a létező másikhoz 
küld, akiről nem tudom biztosan, hogy kicsoda és 
milyen, de biztosan tudom róla, hogy létezik, 
akárcsak én. 

A híd szemben álló partokat köt össze, s éppen 
ebben rejlik a híd lehetősége. A másik part ott áll, 
velem szemben, a túloldalon, szilárd pontjaként, 
biztos szigeteként a létnek, amihez hidat lehet épí- 
teni. Bizonyosságaként annak, hogy rajtam kívül 
van még egy másik világ, amely nem azonos az 
enyémmel, de nem is elérhetetlenül messzi, egy 
közeli-távoli világ, amellyel kapcsolatba léphetek. 
De már azelőtt is, mielőtt ez ténylegesen megtör- 
ténne, saját határom megtapasztalása révén máris 
érintkezésben állok – szemben állok – vele. Még meg 
sem érintettem, de a világomat már megérintette. 
Nélküle a világomnak csak örökké mozgásban 
levő széle lenne, de nem határa, ahol egyszerűen 
beletűnne, alámerülne a káoszba. 

A határ egyszerre lehatárol és elhatárol, ahhoz 
tartozik, amit határol, de egyszersmind azt is fel- 
mutatja, amitől elhatárol. Az igazi határ termé- 
szetszerűen nyitott, mivel szükségképpen van 
túloldala is. A határ megtapasztalásával mindig 
együtt jár a határon túli létének tapasztalata is. A 
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határhoz való eljutás egyet jelent a határon való 
túlnyúlással, s ezzel együtt a határon túlinak a 
világomba való behozatalával. Az igazi határban 
mindig megmutatkozik a lehatárolt öntúllépési, a 
másik irányában történő önmaghaladási szükség- 
let is. Az igazi határ, miközben elválaszt, kapcso- 
latot teremt a létben, a lét folytonosságát biztosítja, 
azáltal, hogy a véget érővel szemben a túloldalon 
– hozzátartozó továbbhaladásként, ismerős ide- 
genségként – felmutatja a máslétet, az azonosnak a 
különbözővel való találkozását. 

A híd szembenéző partokat köt össze. Ebben a 
mozzanatban igen fontos a láthatóság és a látás. A 
túloldal, a szemközti part látszik. Nincs ugyan 
megérinthető közelségben, de beláthatatlan távol- 
ságban sem. Az, ami látszik, a jelenlévő valóságos- 
ságával hat. Ott van, a túloldalon, a fürkésző 
tekintet számára el- és kikerülhetetlenül, több-ke- 
vesebb feltárulkozottságban és beláthatóságban. 
Szilárd elemként tartozik bele a látótérbe, s a tekin- 
tet, ha arra néz, mindannyiszor végigszalad vagy 
megütközik rajta. Lassan megszokott lesz számára 
ez a látvány, sajátjává válik, amely távolisága elle- 
nére mégis hozzátartozik, s elvesztése pótolhatat- 
lan hiányt ébresztene. A látás – tudás is egyben, 
ami ugyan nem mutatkozik meg közvetlenül ben- 
ne, de meghúzódik a hátterében és folytonos vo- 
natkozásban áll vele. Tudása annak, hogy ez a látás 
kölcsönös. A szemközti partról is átlátnak ide, s 
fürkésző tekintetük látóterébe éppúgy beletarto- 
zunk, mint ők a mienkbe. 

A hídépítést megelőzően az átlátás rendszerint 
átjárással is párosul. Akik szükségét érzik egy híd 
felépítésének, azok már azelőttről ismerik egy- 
mást, átjárnak egymáshoz, javakat, értékeket és 
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gondolatokat cserélnek. S e mindennapos cseleke- 
detekben kimondatlanul is megmutatkozik a lé- 
nyeg: kölcsönösen elismerik egymást. Javaikat, 
értékeiket, gondolataikat összemérhetőknek te- 
kintik. Azonosságuk felmutatásával egyszer- 
smind a másik másságát is elismerik. Saját 
önazonosságukban kölcsönösen egymás másságát 
is tisztelik. Éppen erre a másságra van szükségük 
ahhoz, hogy igazán önmaguk lehessenek. Partne- 
rekként viszonyulnak egymáshoz, s e viszonyban 
kölcsönösen építik egymásnak a különbözőség- 
ben felsejlő identitását. A felépülő híd már az ad- 
digi szórványos és viszontagságos átjárások 
rendszeressé és biztonságossá tételének a szükség- 
letét elégíti ki. 

A hídépítés sajátos tevékenység. A hidat a 
szemben álló partokon élők kölcsönös egyetértés- 
ben közösen építik fel. Először a partokat erősítik 
meg, s a hídfőket építik ki. Aztán ezekre feszítik ki 
a mélység fölött átívelő hidat. A híd a végponto- 
kon masszív pillérekre támaszkodik, s ezektől 
nyeri tartósságát, szilárdságát. Az általa összekö- 
tött partok tartják fenn a hidat. 

Aztán a hídon beindul és egyre intenzívebbé 
válik a forgalom. A partok viszonylagos mozdu- 
latlanságával ellentétben egyre szembetűnőbbé 
válik a hídon zajló élet lüktető mozgalmassága. A 
hídon átjárnak egymáshoz, találkoznak, cserélnek, 
kommunikálnak. A híd élni kezdi a maga sajátos 
életét. 

Mindaz, ami a partok között a hídon történik, 
fokozatosan a partokra is kiterjed, s előbb a hídfők 
környezetében, majd egyre szélesebb körben kez- 
di formálni, alakítani a partokat. A felépített híd az 
előbbi építőit mozgásba hozza és tovább építi. Las- 
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san, de biztosan a híd válik a két összekapcsolódó 
és egymásbaáramló világ életének s körülötte az 
egész tájnak meghatározó elemévé. A partok te- 
kintete most már a hídra irányul. Élni kezdik a híd 
életét. 

A kész hidat, mielőtt átadnák a forgalomnak, 
előbb felavatják. Ezzel jelzik, hogy a híd nemcsak a 
közlekedés, kapcsolattartás és kommunikáció 
eszköze, hanem mindezeknek a szimbóluma is. 
Így a híd létmódjában a létezés két dimenziója – a 
valós és a szimbolikus – találkozik egymással és 
tartozik össze. Ennélfogva a hídnak a közvetlen 
kézzelfogható funkcionalitásán túli, mélyebb ér- 
telme is van. 

A híd metafora. Létmetafora, amely az emberi 
élet egy lehetséges s a hídépítők által tudatosan 
vállalt módját jeleníti meg. A híd életforma, amely 
az értelmében rejlő kapcsolattartásra, a mássággal 
való szembesülésre, el- és befogadására kötelez. 

Kik tehát a hídépítők? 
Azok, akik saját világukat az egyedül érvényes 

és egyetlen valós világnak tekintik, s önző énjük 
magábaforduló identitáskeresésébe zárkóznak, a 
hídépítésnek sem a szükségletével, sem a képessé- 
gével nem rendelkeznek. Azok sem építenek hida- 
kat, s nincs is szükségük erre, akik a másikkal a 
végsőkig azonosulnak. A misztikus azonosulás- 
ban nem kiépülnek, hanem leomlanak a hidak, 
mivel a partok egymásbamosódnak. 

Hidakat csak azok építenek, akik mások más- 
ságára való tekintettel képesek definiálni önazo- 
nosságukat. A híd az egymástól különböző 
identitások kommunikációja. Ezért a legtöbb híd a 
kölcsönösség pilléreire épül. 
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Persze, mint mindenben, ebben is vannak kivé- 
telek. Számos példát találunk az egyoldalú hídépí- 
tésekre is. Ilyenkor a híd az új, ismeretlen és 
meghódítandó világgal való kapcsolatlétesítést 
szolgálja. Ezek a hídépítési törekvések ideig-óráig 
meghamisítják a híd eredeti értelmét. De az ilyen 
híd is előbb-utóbb visszatér az igazi értelméhez, 
mert az általa megtörtént kapcsolatteremtés, ter- 
mészeténél fogva, mindkét irányban hatni kezd, s 
a hódítók világa nem maradhat sokáig érintetlenül 
a meghódítottak világa által. Annak, aki hidat épít, 
számot kell vetnie azzal, hogy a befogadott külső, 
másik világ hatására ő maga is átalakul, s ami 
kezdetben idegenül hatott, egyre otthonosabban 
épül be a saját világába. 

A hidakat többnyire békeidőben építik és a 
háborúkban lerombolják. Akkor ér véget egy há- 
ború, amikor hozzákezdenek a lerombolt hidak 
újjáépítéséhez. 

 
 

A fordítás mint híd 
 
A híd kultúrákat köt össze. Minden kultúra 

sajátos világszemlélettel és nyelvezettel rendelke- 
zik. A kultúrák nagy többsége számára létkérdés 
a más kultúrákkal való kapcsolattartás. A kultúrák 
nagy többsége számára létkérdés a más kultúrák- 
kal való kapcsolattartás. Immanens kulturális fej- 
lődés nem képzelhető el a külvilágból – más 
kultúrákból – folyamatosan beáramló informá- 
ciók, értékek, szövegek nélkül. 

A kulturális kontaktus – Lotman szavaival – olyan 
“cseretevékenység”, mely folytonosan feltételezi a 
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“másik”, a “partner” közreműködő jelenlétét (vö. 
LOTMAN, 10-11). Ez a törekvés egy kultúra életé- 
ben két ellentétes irányú folyamatot eredményez. 
Egyrészt, mivel partnerre van szüksége, a kultúra 
a maga erejéből életre hívja a “másikat”, a világot, 
a szövegeket másképpen kódoló idegen tudatot, s 
kivetíti a határain kívül eső kultúrvilágokba. Hidat 
épít a másik irányába, megalkotva a másikkal való 
érintkezés nyelvét, még mielőtt a másikról tény- 
leges kapcsolatfelvétel során tapasztalatot szerez- 
hetne. Másrészt, ahhoz, hogy a másik kultúrával 
ténylegesen érintkezésbe léphessen, annak jellem- 
ző arculatát mintegy a sajátjaként kell belsővé ten- 
nie. Más szóval, a másik kultúra felfogott értelmét 
az érintkezés közös nyelvéről le kell fordítania a 
saját belső nyelvére. 

A kultúrák között felépülő híd – nyelv. Az érint- 
kezés közös nyelve. Az egymással kapcsolatba 
lépő kultúrák tehát két nyelvvel rendelkeznek. Sa- 
ját belső nyelvük mellett kialakítják az érintkezés 
közös nyelvét. Ily módon a kapcsolattartásukban 
kétszeres fordítás működik: a kultúra belső nyel- 
véről az érintkezés közös nyelvére, majd erről a 
közös nyelvről a másik kultúra belső nyelvére tör- 
ténő fordítás. 

Az érintkezés közös nyelve – híd. Ebben az ér- 
telemben a nyelv: híd, amelyen megvalósul az 
eszmék, értékek átjárása az egyik kultúrából a má- 
sikba. Híd, amely az egymás értelmében való ré- 
szesülés alapját képezi. 

A kulturális kontaktus lényege szerint fordítás. 
A híd szerepe ebben a tolmácsé, a nyelvi közvetí- 
tőé. A tolmács-szerep hermészi szerep. 

Hermész az istenek követe volt, aki az istenek 
üzenetét közvetítette a halandók felé, oly módon, 
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hogy az isteni nyelvről az üzenetet lefordította a 
halandók nyelvére. Első megközelítésben Her- 
mész szerepe nem több a theoroszénál, az ünnepi 
küldöttség résztvevőjénél, akinek nincs más fele- 
data, mint az, hogy nézőként legyen jelen a törté- 
néseknél, s hazatérte után mesélje el az 
otthoniaknak, amit látott. Lényegében azonban 
mégis több, mivel megnyilatkozása nem puszta 
közlés, hanem az isteni parancsolatok magyarázá- 
sa is (vö. GADAMER, 1990:11). 

Valójában a theorosz tényleges szerepe is több 
annál, mint aminek egyszerűen látszik. Ugyanis a 
theorosz, amikor elmeséli a történetet, akarva-aka- 
ratlanul értelmezi is. Pontosabban: nem a szeme 
előtt lejátszódott történetet meséli el, hanem annak 
egy általa értelmezett változatát. S valahányszor 
újra elmeséli, mindannyiszor újra is értelmezi a 
történetet. Egyszóval a theorosz a szeme előtt le- 
játszódott és az emlékezetében felidéződő történe- 
tet a másik kultúra nyelvéről a maga nyelvére 
fordítja le. Ahhoz, hogy a “dolgot” magát – a törté- 
netet – szólaltathassa meg, olyan nyelvet kell talál- 
nia, “amely nemcsak az övé, hanem az eredetinek 
is megfelel” (GADAMER, 1984: 271). 

A hallgatóság, aki a theorosz elbeszélése alap- 
ján értesül a történetről – hasonlóképpen – a theo- 
rosz nyelvéről lefordítja a saját nyelvére azt. 
Kétszeres fordítás történik tehát: a másik kultúra 
nyelvéről a theorosz nyelvére, erről pedig a hall- 
gatóság nyelvére. 

Egy pillanatra úgy tűnik, mintha a theorosz 
csak külső szemlélő és passzív közvetítő lenne a 
két kultúra között. Valójában viszont nem ez a 
helyzet. Szemlélődése nem a résztvevőé, hanem a 
részesülőé. Miközben az eseményeket szemléli és 
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tapasztalatába, emlékezetébe befogadja, akaratla- 
nul is elszenvedi hatásukat. Aztán amikor elmeséli 
a történetet, a látvány nyelvéről a szavak nyelvére 
ülteti át az élményeket. Így a látványból mindaz 
elvész – a nyelv mögötti élménytárba hull vissza –, 
ami belőle a verbális közegbe lefordíthatatlan, 
másrészt a történet mindabból a jelentésgazdag- 
ságból részesül, amit a látványt megszövegező 
nyelv hoz magával. Ily módon a theorosz maga is 
részesül a történetből, amely alakítólag hat rá, mi- 
közben ő maga is alakítójává válik a történetnek. 
Igyekszik úgy előadni azt, hogy a hallgatósága 
számára érthetővé, a lehetőségekhez mérten a 
képzeletben felidézhetővé – tehát a szavak nyelvé- 
ről a látvány nyelvére újból vissza fordíthatóvá – 
váljék. Mégis, a valós történet és a hallgatóság 
képzeletében felidéződő történet két különböző 
történet lesz. Az előbbi ott és akkor a másik kultúra 
életterében történt, az utóbbi pedig ennek a kultú- 
rának a belső nyelvén megalkotott történet, amely 
azoké, akik ebben a kultúrában élnek. Úgy része- 
sülnek a másik kultúra értelméből, hogy a sajátjuk- 
ként alkotják újra azt. Így a két történet egyszerre 
számos ponton hasonló és közeli, ugyanakkor kü- 
lönböző és távoli lesz egymás számára. 

Íme a fordítás mint hermeneutikai tevékeny- 
ség, az idegenség egyszerre történő felmutatásá- 
nak és leküzdésének jellegzetes esete (vö. 
GADAMER, 1984: 271). Ez akkor lenne igazán tet- 
ten érhető, ha a történet lefordítását valaki vissza- 
felé is elvégezné: a képzelet nyelvéről a valóság 
nyelvére. 

A theorosz is ehhez a kultúrához tartozik, de ő 
és a hallgatósága két különböző nyelvet jelenít 
meg: a theorosz számára az érintkezés közös nyel- 
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vén szólal meg először a történet, a hallgatóság 
számára viszont a kultúra belső nyelvén. Volta- 
képpen a theorosznak kell elvégeznie a kettős for- 
dítást: a másik kultúra belső nyelvéről az 
érintkezés közös nyelvére, s erről a saját kultúra 
belső nyelvére. 

Hasonlóképpen jár el Hermész is, amikor az 
isteni parancsolatot emberi nyelvre lefordítja: 
“megkettőzi a hermeneutikai folyamatot”, ugyan- 
is “tudatában van a fordítás és az eredeti szükség- 
szerű távolságának” (GADAMER, 1984: 270, 271). 
Minden alkalommal ez a hermészi-theoroszi funk- 
ció lép működésbe, valahányszor egy másik világ- 
ból származó értelemösszefüggés áthozatalával 
próbálkozunk a saját világunkba. 

A fordítás tehát a megértésnek egy meghatáro- 
zott formája. A fordító, akárcsak Hermész, minden 
esetben két világ között közvetít, miközben az 
idegent, az ismeretlent, az érthetetlent saját kultú- 
rájának nyelvi közegébe hozza át (vö. PALMER, 
91). 

A fordítás kifejezést azonban nem mindig eb- 
ben az értelemben használják. Lotman rámutat, 
hogy hagyományosan a nyelvi ekvivalencia kü- 
lönböző eseteit is beleértik. Holott olyankor, ami- 
kor két nyelv egyértelműen megfeleltethető 
egymásnak, nem lehet szó tényleges fordításról, 
csupán egy bizonyos szöveg adott szabályok sze- 
rinti transzformációjáról. Ilyenkor az egyik nyel- 
ven íródott szövegnek a másik nyelven csak és 
kizárólag egy szöveg felel meg. A kultúra egész 
mechanizmusa a puszta információátadásra redu- 
kálódik, az információ mechanikus átvitelére az 
egyik nyelvből (világból) a másikba. A nyelvi do- 
minancia és a parancsvégrehajtás mechanizmusa 
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működik így, amely a kultúrát megfosztja lénye- 
gétől: a szabad értékalkotás és világteremtés ké- 
pességétől. Lotman leírja a fordításnak egy másik 
szélsőséges esetét is, azt, amikor egymásra lefor- 
díthatatlan nyelvek között kell a fordítást elvégez- 
ni. Ilyenkor csakis a történelmileg spontánul 
kialakuló vagy bizonyos erőfeszítések eredménye- 
ként létrejövő kulturális konvenció verhet ideigle- 
nes, alkalmi hidat, alakíthat ki feltételes 
ekvivalenciát a két nyelv és kultúra között. 

Az előbbi esetekkel szemben, az igazi értelme 
szerint vett fordítás az interpretációk széles skálá- 
ját bontakoztatja ki. Olyan jelentésképző, értelem- 
alkotó kulturális mechanizmusnak tekinthető, 
amely az egy szöveg egyszerű átültetése helyett új 
szöveget hoz létre, az eredeti szöveg szövegválto- 
zatait, amelyek mindenike önálló kulturális alko- 
tásnak tekinthető. Lotman is hangsúlyozza, 
hogy amennyiben elvégeznénk a visszafordítást, 
egyetlen esetben sem kapnánk meg az eredeti szö- 
veget (vö. LOTMAN, 8). Az igazi fordítás nemcsak 
híddá teszi a nyelvet, de fel is szabadítja a benne 
rejlő kultúraalkotó képességeket. Tudatosítja, 
hogy már magában a nyelvben benne rejlik egy 
világértelmezés, és tudatosítja magát a nyelviséget 
mint a megértés médiumát (vö. GADAMER, 1984: 
269; PALMER, 91). Ebben az értelemben a nyelv 
mint híd nem puszta eszköze a fordításnak, hanem 
olyan kultúrközeg, amelyben az értelemátvitel 
megvalósul. Ez az értelemátvitel egyszersmind ér- 
telemalkotás is, amely a nyelvben rejlő alkotóener- 
giák kibontakoztatásával megy végbe. 

A fordításban megvalósuló megértés, Paepcke 
szavaival, “túlhatoló elsajátítás”, ami egyrészt 
mély megosztottságot idéz elő az önmegértés és a 
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másik között, akit “másságában keresek fel”, más- 
részt folytonosan áthidalja ezt a szakadékot az én 
és a másik, a saját kultúra és a másik kultúra közöt- 
ti szüntelen ingamozgásban (vö. PAEPCKE, 431). 
A “fordítói létezés” ilyen folytonos ide-odajárás 
magam és a másik között, melynek során nemcsak 
a másikat kell lefordítanom a magam nyelvére, 
hanem magamat is a másik nyelvére. 

A fordítói létezésben szükségképpen túllátok 
és túlnyúlok magamon, miközben párbeszédet 
folytatok a másikkal. A másik a maga ismeretlen- 
ségében kérdésként merül fel bennem, s a fordítás 
a kérdésre adott válasz. De ahhoz, hogy a választ 
megérthessem, magamat is kérdeznem kell. Vala- 
mit csak akkor érthetünk meg ténylegesen, ha egy 
kérdés felől közelítünk hozzá. Ekként minden kér- 
dés egy megértésbeli horizontot határoz meg, s a 
fordításban a horizontok összeolvadnak. 

A fordítás tehát horizontösszeolvadással emel 
hidat az ismeretlenség és az idegenség örvénylése 
fölé. Ez olyan híd, amely nem ér véget a partoknál, 
hanem tovább folytatódik a szemben álló kultúrák 
belsejében. Mindenik kultúrának önmagában kell 
kiteljesítenie a fordítást, abban a folyamatban, 
amelyben a másiktól nyert értelmet az érintkezés 
közös nyelvéről átviszi a saját belső nyelvére. 
Eközben úgy kell érthetővé tennie a másikat a 
maga számára, hogy a saját identitását és a másik 
másságát egyaránt maradéktalanul megőrizze. 
Ezt csak oly módon érheti el, ha a másikból része- 
sülve, ő maga is átalakul. Identitását megőrzi, de 
közben ez az identitás mássá válik, bizonyos érte- 
lemben a másikká válik, aki rajta kívül levőként 
belé is költözött. A fordítás tehát, ebben a herme- 
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neutikai értelemben, “megváltozási kísérlet” (vö. 
KARNOOUH, 115). 

Ily módon a fordításban megvalósul a részesü- 
lés módozatában vett igazság. A részesülésben 
nem kerül sor részekre bontásra, mivel a partnerek 
nem felosztanak egymás között valamit, hanem 
megosztanak valamit egymással, úgy, hogy min- 
degyikük rendelkezik az egésszel (vö. PAEPCKE, 
431). 

A fordítás: részesülés a közös értelemben. 
 
 

Kisebbségek hídszerepben 
 
A hídépítés eszméje – úgy tűnik – az Európa-pa- 

radigma szerves részét alkotja. Olyan, az utóbbi 
idődben divatossá vált szólamokkal, mint a határok 
átjárhatósága, az etnikai-kulturális-nyelvi elszige- 
telődés meghaladása, a kommunikáció kiterjeszté- 
se értelemszerűen együtt jár a hídépítés gondolata. 
Az újabb keletű politikai és kulturális diskurzus- 
ban gyakran találkozunk olyan megfogalmazá- 
sokkal, amelyek hídépítőnek minősítenek egy 
kulturális vagy gazdasági kezdeményezést, híd- 
szerepet szánnak egy régiónak, egy közösségnek, 
egy kultúrszférának, és igen gyakran – valamely 
kisebbségnek. 

A kisebbségek hídszerepére való hivatkozás 
nyilván nem véletlenszerű. Mélyebb értelmű ösz- 
szefüggésben áll magával a kisebbségi lét termé- 
szetével. 

A kisebbségi lét: határlét, ami együtt jár a 
két(vagy több)irányú orientációval és a másság 
tapasztalatával.  
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A kisebbségi lét: viszonylét. A kisebbségi hely- 
zet szerves tartozéka a többséghez való viszonyu- 
lás valamilyen többé-kevésbé tudatosan 
vállalt-gyakorolt módozata. 

A kisebbségi lét a sohasem-teljes-elfogadottság 
állapotában levő lét, amely az adott léthelyzet 
meghaladására folytonosan és erőteljesen ösztön- 
ző igen gazdag és differenciált belső motivációs 
bázissal rendelkezik. 

A kisebbségi létnek mindig van egy “odaátja”, 
a valós létállapotára épülő virtuális dimenziója. A 
maga immanens világában szüntelenül keresi a 
hozzá vezető utakat és építgeti az átjárást biztosító 
hidakat. 

A kisebbségi lét tehát belső természeténél fog- 
va eleve hídépítő lét. 

A külső jellemzők megfigyelése mellett min- 
den bizonnyal ennek a belülről jövő létmeghatáro- 
zottságnak a megsejtése munkál azokban, akik a 
kisebbségeknek hídszerepet szánnak. Azonban a 
belső intenció és a külső szándék ilyenszerű talál- 
kozása nem mindig szerencsés. Ugyanis a külön- 
bözők azonosítódnak benne, ami a kisebbségek 
esetében az alapvető létintenciókkal való megha- 
sonlásokhoz vezet(het). 

Azok, akik a politikai diskurzusban gyakran 
hivatkoznak (főleg a nemzeti) kisebbségek híd- 
szerepére, szándékuk szerint egy kisebbségi létle- 
hetőség metaforikus kifejeződéseként kezelik a 
kérdést. Felfogásuk szerint egy kisebbség hídként 
létezhet nemzetek, államok, kultúrák között, mint: 
az anyanemzet és a többségi nemzet között, a két 
nemzeti állam között, a nemzet és az állam között, 
a két nemzeti kultúra között vagy két kulturális 
régió között.  
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A kisebbségi híd-szerep mint létmetafora a ki- 
sebbségi lét kettős hovatartozását, belső meg- 
osztottságát igyekszik rögzíteni mint a létezésnek 
olyan különleges módját, amely egyszerre két 
létszférához kötődik, s így eleve kapcsolatteremtő- 
ként működik, mivel rajta haladnak keresztül és 
benne szembesülnek különböző nyelvek, hagyo- 
mányok, mentalitások, értékek, kultúrák. 

Egy metaforába mindig több jelentés sűrítődik, 
mint amennyi a közvetlen értelmezésben feltárul. 
Ez esetben a kívülről alkalmazott létmetafora igen 
alkalmas nyelvi eszköz arra, hogy az immanens 
kisebbségi hídépítési létintenciókat is szemanti- 
kailag magába olvassza és nyelvi szinten úgy tün- 
tesse fel, mintha a kisebbségnek tulajdonított 
szerep tartalma a kisebbségi létezés természetes 
törekvéseivel ténylegesen találkozna. A metafora 
arra is alkalmas, hogy ezt a találkozást olyan evi- 
denciaként mutassa fel, amely szükségtelenné tesz 
minden további reflexiót. 

A politikai és kulturális diskurzusban a kisebb- 
ségi híd-szerep problémáját ténylegesen ilyen ny- 
ilvánvalóságként kezelik, azaz hogy 
magátólértetődőségében éppen hogy nem kezelik 
problémaként. Ami pedig viszonylag probléma- 
mentesen vezethető be a politikum szférájába, az 
alkalomadtán ügyes diplomáciai fogásokkal ma- 
nipulatív eszközként használható fel a tényleges 
problémák “megoldásában”. A híd mint kisebbsé- 
gi létmetafora is ilyesmit rejteget magában, de ez 
csak akkor derül ki, amikor reflexió tárgyává tesz- 
szük azt az értelmileg nehezen körvonalazható je- 
lentéstartalmat, amelyet a metafora legalább 
annyira elfed, mint amennyire felmutat.  
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Olyankor, amikor politikusok vagy művel- 
ődés-politikusok élénken felemlegetik valamely 
nemzeti kisebbség híd-szerepét, pontosabban a 
programjukban megcélozzák mint lehetőséget, 
voltaképpen egy problémacsúsztatás történik. A 
diskurzus úgy tünteti fel a dolgot, mintha valóban 
a kisebbség helyzetéről és problémájáról lenne 
szó, mégpedig olyan kontextusban, amelyhez a 
humanizmus és a demokratizmus felhangjai tár- 
sulnak. Ennek viszont annyi a tényleges indítéka, 
hogy az adott helyzetben a kisebbség létezése a 
politikai és kulturális diskurzus szintjén ténylege- 
sen problémaként fogalmazódik meg. A kisebbsé- 
gek híd-szerepére vonatkozó diskurzus azonban 
korántsem ennek a problémának a megoldására 
irányul. A diskurzus tárgya egészen más termé- 
szetű. A tárgyalófelek kapcsolatát hivatott valami- 
képpen rendezni, s ebben a rendezési 
elképzelésben szánnak egy bizonyos, közvetítő- 
nek feltüntetett szerepet a kisebbségnek. Ugyan- 
akkor a diskurzus szintjén a kisebbségek 
híd-szerepének a felemlegetése a kapcsolatok ren- 
dezésével összefüggésben elsősorban jelzésérté- 
kű, amely a viszony rendezésének egy bizonyos 
minőségi fokára való törekvést hivatott kifejezni. 

A jelzett hozzáállás a kisebbségek híd-szerepé- 
hez két szempontból is problematikus. Egyrészt 
nem a kisebbségi problémát oldja meg, csupán 
eszközként használja fel a kisebbségek problemati- 
kus helyzetét egy más jellegű probléma megoldá- 
sára. Ezt viszont kompenzatorikusan úgy tünteti 
fel, mintha a megoldás pozitívan hatna vissza a 
kisebbség helyzetére, s általa a kisebbségi problé- 
ma is automatikusan megoldódna. Másrészt a híd- 
szerepet ebben a kontextusban mintegy kívülről és 
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szerepként tulajdonítja a kisebbségnek. Ennek kö- 
vetkeztében a kisebbség életében egy meglehető- 
sen skizofrén állapot áll be. Azt a létállapotot, 
amelyet a kisebbség természetes módon belülről a 
magáénak érez, most egy olyan kívülről jövő sze- 
repként kapja kézhez, amely egész sor külsődleges 
elvárást támaszt vele szemben. Ebből kifolyólag 
egyrészt beindulnak a szereppel való azonosulás 
mechanizmusai, másrészt egyre erőteljesebben je- 
lentkezni kezdenek a természetes életfolyamatok- 
nak a szerepidentifikáció általi eltorzításából és 
visszaszorításából adódó belső konfliktusok, ame- 
lyek kritikus helyzetekben szereptávolításhoz, sőt 
szerepkonfliktushoz vezethetnek. Ezeket csak fo- 
kozhatja az idegenszerű szerepelvárásoknak való 
elégtelen megfelelésből adódó általános elbizony- 
talanodás. 

A kisebbségi híd-szerepet hangoztató politikai 
és kulturális diskurzus alapvető problémája abból 
adódik, hogy a kisebbséget és a neki tulajdonított 
híd-szerepet a közvetítő eszközfunkció irányából 
értelmezi. Így a kisebbségben nem lát mást, mint 
az átjárást biztosító, az értékek cseréjét lehetővé 
tevő kapcsolatteremtő eszközt, az élővé váló 
kapcsolatok élettelen hordozóját. Hasonlóképpen, 
a kisebbségnek a híd-szereppel együtt járó tol- 
mácsszerepét is csak mechanikus kultúrafordítá- 
sként látja megvalósulni, olyan folyamatként, 
amelyben éppen hogy nem a kultúraalkotó, ha- 
nem a szorgos kultúraátültető feladatokat szánja 
a kisebbségnek. Ha ebben a folyamatban a kisebb- 
ségi értékalkotás hellyel-közzel mégiscsak utat tör 
magának, az igazi egzotikum benyomását kelti, s 
akként is kezelik.  
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Az ilyen közelítések nem látják be az igazi for- 
dítás hermeneutikai értelmét, elsősorban azt, hogy 
a kultúraalkotás és a kultúraátvitel voltaképpen 
egy és ugyanazon folyamat, amelyek csak termé- 
szetellenesen választhatók el egymástól. 

Hogyan szüntethető / haladható meg ez a ski- 
zofrén kisebbségi állapot? 

Semmiképpen sem a politikai és kulturális dis- 
kurzusok szólamai által. Csakis a kisebbségi létben 
hitelesen megalapozott filozófiai reflexió vetheti 
fel érdemben a szereplét vagy az autentikus lét 
közötti felelősségteljes választás kérdését. Csak 
egy ilyen reflexió mutathatja ki, hogy a hídépítés 
mint létmetafora milyen előfeltevések mellett vál- 
hat ténylegesen megélt életformává, vagy marad- 
hat továbbra is nyelvi kényszerzubbony. Csakis 
ennek a fényében világosodhat meg a kisebbségi 
lét a maga természetes valójában, amint a kisebb- 
ségiség és annak meghaladási lehetőségei közötti 
folytonos ingamozgásban éli a mindennapjait, 
amelyekbe természetes módon van belekódolva a 
hermészi-theoroszi kultúraalkotó képesség. És 
csakis ez vezethet el ahhoz az egzisztenciális belá- 
táshoz, hogy ennek a képességnek a kibontakozta- 
tása érdekében a kisebbségnek először az 
önmagához vezető hidat kell megépítenie. 

Önmagát mint kisebbséget fel kell építenie. 
(1998. január-február) 
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Az európaiság réme és értelme 
 
 

Európa-diskurzus és európaiság 
 
 
Manapság Európa-szerte egy új diskurzus van 

kibontakozóban: az Európa-diskurzus. Ez a beszé- 
lésnek egy olyan módja, amely a mai európai rea- 
litásokat az integráció és egységesülés 
terminusaiban fogalmazza meg, és az európaisá- 
got az egyetemes emberi létezés egyik sajátos és 
korszerű módozataként határolja körül.1 

Melyek ennek az Európa-diskurzusnak a lé- 
nyeges tartalmi jegyei és a fontosabb módszertani 
jellemzői? Mindenekelőtt felvetődik a kérdés, 
hogy mit értünk Európán különböző megközelí- 
tésben: mitológiai, földrajzi, történelmi értelem- 
ben. Utána vizsgálat tárgyává tehetjük, ugyancsak 
különböző előfeltevésekből és nézőpontokból kö- 
zelítve a kérdéshez, hogy meddig terjed földrajzi- 
lag, gazdaságilag, politikailag, kulturálisan, 
mentalitás tekintetében a mai Európa, és melyek 
az európaiság mára kifejlődött és világosan észlel- 
hető ismérvei. Egyesek olyan ideológiai értékek- 
ben látják az európaiság lényegét kifejeződni, mint 
valamilyen a demokrácia, szabadság, emberi jo- 
gok, pluralizmus. Mások a politikai értékeket he- 
lyezik előtérbe: önrendelkezés, autonómia, 
regionalizmus, az egyéni és a közszféra normatív 
különválasztása, tárgyalási, együttműködési 
készség, nemzeti és etnikai identitás, integráció. 
Megint mások a szellemi értékeket tekintik alap- 
vetőknek, mivel a megismerés, az igazság, a tudo- 
mány, a racionalitás, a jogrendszer és a keresztény 
vallási és erkölcsi értékrend, az egyén szabadsága 
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és a személy méltósága elveiben látják az európai- 
ság megkülönböztető sajátosságait, amelyek a 
“homo europaeus” világ- és életszemléletében, 
magatartásában, cselekedeteiben jutnak érvényre. 
Végül sokan a technika vívmányainak, a hozzá 
kapcsolódó gazdasági hatékonyság, a liberális 
piacgazdaság és a fogyasztói társadalom térhódí- 
tását, a jólét és a civilizáció jegyeit tekintik az eu- 
rópaiság ismérvének, melyek nélkül az előbbi 
értékek csak puszta illúziókként érvényesülhetné- 
nek. Mindezek alapján gyakoriak az olyan megne- 
vezések, mint a “Szellem Európája”, a “párbeszéd 
Európája”, a “csereakciók Európája”, újabban a 
“régiók Európája” stb. (vö. MARINO; POMO- 
GÁTS). Az európaisággal kapcsolatos különböző 
nézetek általában abban is megegyeznek, hogy az 
államok, nemzetek, országok, kultúrák együttese- 
ként felfogott Európa nemcsak mennyiségi összes- 
ség, hanem minőségi is. Szerintük az európaiság 
egy meghatározott emberi létminőség kifejeződé- 
se. Újabban egyre hangsúlyozottabban arra is ki- 
térnek, hogy az Európában fellelhető nemzeti, 
etnikai, nyelvi, állami sokféleség egy olyan közös 
hagyományban gyökerező gondolkodásmód, éle- 
térzés és cselekvő beállítódás hordozója is egyben, 
amely az európai identitásnak képezheti az alapját. 

Az európaiság e sokféle megközelítési lehető- 
ségében az Európához való tartozás különböző 
módozatai is megmutatkoznak, amelyek a valósá- 
gos élethelyzetekben nem mindig esnek egybe. 
Európához lehet tartozni földrajzi értelemben, 
amennyiben egy állam, egy népesség, egy kul- 
túrszféra Európa földrajzi határain belül helyezke- 
dik el. Úgyszintén Európához lehet tartozni 
történelmi értelemben is, amennyiben valamely 
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emberi közösség vagy régió történelme a görög-la- 
tin-keresztény történelmi hagyomány erőterébe 
tartozik. Hasonlóképpen Európához tartozhat va- 
laki szellemi-kulturális értelemben akkor, ha az 
európai megismerő magatartás, a tényismerettel 
párosuló racionalitás, szabad alkotótevékenység 
híve és művelője. Az Európa-diskurzusban az u- 
tóbbi időben az előbbiekkel szemben hangsúlyo- 
zottan előtérbe került és az európai integráció és 
egységesülés tekintetében mérvadóvá vált az in- 
tézményi hozzátartozás Európához, a demokrati- 
kus jogállam, a nyílt társadalom és a szabad 
piacgazdaság intézményrendszerének a megte- 
remtése. Az Európához való tartozás tehát koránt- 
sem egyértelmű kérdés, s így a megválaszolása 
mindig pontos behatárolást, a nézőpontok tisztá- 
zását igényli. 

Az Európa-diskurzus megalkotóinak és szó- 
szólóinak figyelmét az sem kerüli el, hogy az eu- 
rópaiság kibontakozása korántsem 
zökkenőmentes történelmi folyamat, amelyben 
egy perspektivikusan kitűzött Európa-eszmény 
irányában ható lineáris fejlődési tendenciákat le- 
hetne kimutatni. Időnként a legkülönbözőbb vál- 
ságok jelei törnek felszínre benne, a gazdasági 
válságoktól a racionalitás és kreativitás válságáig, 
valamint az adminisztrációs, legitimációs és iden- 
titásválságokig. Ezek közös forrása az európai mó- 
don szerveződő emberi életvitel nagy 
értelemvesztési korszakaiban lelhető fel, amelyek- 
ben az emberi értelemkeresés új irányai is kijelö- 
lődnek. Az ilyen időszakok paradigmaváltásokat 
jelentenek az európai életformában, olyan minősé- 
gi átrendeződéseket, amelyek során az európai 
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létezésnek egy hagyományos módozata felbomlik 
és más formában szerveződik újra. 

Az Európa-diskurzus külön fejezetet szentel 
azoknak az ellentéteknek is, amelyek az európai 
integrációs és egységesítő tendenciák belsejében 
húzódnak meg. Ezek közül többnyire a nacionaliz- 
mus, illetve a patriotizmus, internacionalizmus, 
regionalizmus; a demokrácia, liberalizmus, illetve 
a totalitarizmus; az európai kultúra, illetve az eu- 
rópai civilizáció; az európaiság eszmei egysége, 
illetve kulturális, politikai, etnikai sokszínűsége 
között felmerülő ellentéteket szokták említeni. 
Újabban e problémák teoretikus vizsgálata során 
paradigmatikus jellegű átmenetet igyekeznek 
kimutatni a nemzeti paradigmáról az európai pa- 
radigmára, s e folyamat fő ellentéteként a nemzeti 
identitás és az európai identitás között keletkező 
ellentétességet jelölik meg. Az ilyenszerű ellenté- 
tek empirikus megmutatkozásai és elméleti arti- 
kulációi jó okot szolgáltatnak arra, hogy az 
európaiságot a “különbözőség egységeként” defi- 
niálják, vagyis olyan minőségként, amely nem 
egyszerűen a meglévő etnikai, nemzeti, kulturális 
sajátosságok meghaladásaként keletkező újabb sa- 
játosságként fogható fel, hanem az európai életfor- 
ma alakításában résztvevő sokféle tényező 
kölcsönhatásaiból, sajátos egységbeszerveződésé- 
ből kibontakozó létminőségként (vö. MARINO, 
22). 

Konkrét megjelenéseit tekintve, az Európa-dis- 
kurzus ideológiai, politikai és tudományos diskur- 
zusok formáját ölti. Manapság már külön 
tudományos szakterületként körvonalazódik az 
Európa-tudomány, s újabban jelentős erőfeszítése- 
ket tesznek az Európa-filozófia, az “európai egye- 
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sülés filozófiája” megalkotása irányába is (vö. 
MARGA, 1995:13). 

A tudományos és filozófiai Európa-diskurzu- 
sok az európaiság terminust egyfajta fedőnévként, 
gyűjtőfogalomként alkalmazzák, amely egy bizo- 
nyos életformát, világszemléletet, politikai és kul- 
turális paradigmát behatároló sajátosságok 
egységesítő megnevezésére alkalmas. Ez a megkö- 
zelítési mód módszertanilag a rendszerszemléleti 
építkezésben és nyelvezetben találja meg a legal- 
kalmasabb kifejeződési eszközeit. Az Európa-dis- 
kurzus tehát egy napjainkban formálódó 
jellegzetes nyelvezet, amelyet a beszélés ideoló- 
giai, politikai, tudományos vagy filozófiai körül- 
ményeihez és követelményeihez igazítva 
használnak. Amennyiben kiemelődik a maga ter- 
mészetes környezetéből, ezzel is az történik, mint 
bármely más nyelvezettel: szemantikailag és prag- 
matikailag eltorzul, s alkalomadtán éppen az azzal 
ellentétes hatásokat váltja ki, mint amire eredetileg 
szánták. 
 
 

Kisebbségi Európa-diskurzus 
 
Mi történik az Európa-diskurzussal, amikor be- 

kerül kisebbségi kultúránk nyelvhasználatába? 
Mifelénk az európaiságnak számos olyan szó- 

szólójával lehet nap mint nap találkozni, akik nem 
művelnek kimondottan sem Európa-filozófiát 
vagy Európa-tudományt, sem pedig tényleges fo- 
glalkozásukhoz, életvitelükhöz, mentalitásukhoz 
nem társul olyan morális és ideológiai elkötele- 
zettség, amely az Európa-eszmék értelmiségi baj- 
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nokává avatná őket. Mégis a nyelvezetükben, fra- 
zeológiájukban, mindennapi problémafelvetéseik 
hivatkozási rendszerében egy sajátosan értelme- 
zett Európa-diskurzus kel életre, amely különös 
hatást fejt ki a kisebbségi kultúrában. E diskurzus 
tartalma meglehetősen szegényes, néhány tétel- 
ben összegezhető. Arról beszél, hogy a kisebbségi 
életünkben és kultúránkban mennyire fontos az 
európai értékekhez és normákhoz való igazodás, 
mivel a kisebbséget európaisága mentheti meg a 
jövő számára. Abban az illúzióban ringatja magát, 
hogy a kisebbségek hídszerű szerepvállalása nél- 
külözhetetlennek bizonyul a jövő egységesülő Eu- 
rópája kialakulása szempontjából. Amikor viszont 
a hangoztatott európai értékek és normák miben- 
léte felől kérdezzük, nem tud többet mondani a 
liberalizmus, individualizmus, nyitottság, kapcso- 
latteremtés, európai programokban való részvétel, 
nyelvi kompetencia unalomig ismételgetett szóla- 
mainál. Olykor az elérzékenyülésig menően elfo- 
gult a kisebbségek irányában, s előfeltételezi, hogy 
a kisebbség sorsánál fogva bármely többségi nem- 
zethez képest eleve európaibb. Máskor viszont, 
hirtelen rászakadó felelősségtudata teljében, res- 
telkedő és számonkérő atyai szigorral lengeti meg 
az “európai normák” pallosát a kisebbségi teljesít- 
mények felett, amelyek úgymond provinciálisak 
és messze elmaradnak az “európai” követelmény- 
ektől. Az ilyenszerű gesztusaival együtt jár a saját, 
az itthoni, a közösségi megvalósítások alábecslé- 
se, komolyan nem vevése, ami a rendelkezésre álló 
alkotási feltételekkel szembeni fenntartások han- 
goztatásával párosul. Az itthoni értékválság, ér- 
tékhiány, értékelégtelenség, alkotásképtelenség 
posztulálásával igyekszik hangsúlyosabbá tenni 
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az “európai” értékek érvényességét. Úgyszintén, 
egy tételezett nemzeti, etnikai vagy lokális diskur- 
zus ellentettjeként állítja be magát, s az európaiság 
egyetemes mércéit hirdetve, feltétlen intoleranciát 
képvisel e diskurzus fajtáknak tulajdonított parti- 
kuláris és lokális mércékkel szemben. 

Melyek az alapvető problémák ezzel a kisebb- 
ségi Európa-diskurzussal kapcsolatban? 

A legszembetűnőbb mindenekelőtt az, hogy 
olyan normatív európaiságot hirdet meg, amely 
nincs tekintettel a tényekre és a körülményekre. 
Más szóval, nem a kisebbségi léthelyzetben benne- 
rejlő adottságokból és meglévő lehetőségekből 
bontakoztatja ki az európaiságra nyíló perspektí- 
vákat, hanem kívülről jövő követelményként állít- 
ja ezeket vele szembe. Ennek megfelelően az 
európaiságot olyan történelmi vívmányként, kitel- 
jesedett állapotként, részleteiben kimunkált mo- 
dellként fogja fel, amelyet készen kapott 
eredményként alkalmazhat a kisebbségi létálla- 
potra. Ugyanakkor, az európaiságkoncepció téte- 
leit “eredetiben” igyekszik közzétenni, anélkül 
hogy lefordítaná azokat a kisebbségi létállapot 
nyelvére, illetve, amennyiben mégis fordításra ké- 
nyszerül – bár ezt csak amolyan eredetiségpótló- 
nak tekinti, amelyre a szükséges nyelvi 
kompetencia hiányában kénytelen ráfanyalodni –, 
csak felületes és mechanikus átültetést végez. Ezál- 
tal akaratlanul is beleesik mind az alkalmazás, 
mind pedig a fordítás csapdájába, aminek követ- 
keztében rövid úton kiderül, hogy az általa han- 
goztatott értelemben vett európaiság egyszerűen 
nem létezik, s az egész kisebbségi Európa-diskur- 
zus “európai” normatívája jellegzetesen helyiér- 
dekű) találmány.  
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Miben áll az alkalmazás csapdája? 
Elsősorban az alkalmazás korszerűtlen, mere- 

ven strukturalista értelmezésében. Ez a diskurzus 
módszertanilag abból indul ki, hogy előbb létrejön 
valami, s utána alkalmazhatóvá válik egy másik 
helyen és időpontban. Azt, amit alkalmazni akar, 
már meglévő, kész eredménynek tekinti. Így a 
kialakulás-létrejövetel, illetve az alkalmazás folya- 
matait egymástól különválaszthatókként és elsza- 
kíthatókként kezeli. 

De feltehető ezzel kapcsolatban a tárgyra vo- 
natkozó kérdés is: mit is akar “alkalmazni” volta- 
képpen? Miben áll annak az európaiságnak a 
tartalma, amelyet alkalmazni akar? Miről van szó 
valójában, amikor európaiságot emleget? Életfor- 
máról, világszemléletről, kulturális-politikai para- 
digmáról? Ha igen, akkor nem vesz tudomást 
arról, hogy az ilyesmi nem ültethető át egyszerűen 
egy bizonyos közegből egy másikba. Ehelyett in- 
kább az történik, hogy a maga természetes köze- 
gében fokozatosan kialakul és folyamatosan 
alakul. Számos elméleti érv és történelmi tapaszta- 
lat igazolja, hogy az ilyenszerű alkalmazások 
hosszú távon kudarcot vallanak. 

Ha külön vesszük az egyes eszméket, értéke- 
ket, normákat, amelyeket ez a diskurzus nagyvo- 
nalú általánosítással európaiaknak tekint, akkor 
mindenikről kiderül, hogy külön-külön önmagá- 
ban egyik sem “európai”, hanem mindenik “vala- 
kié”, tehát egy meghatározott történelmi, nemzeti, 
kulturális, politikai környezetből ered, s ebben a 
sajátos környezetben találja meg a maga értelmét. 
Majd ebből a környezetből kiindulva válik széle- 
sebb körben is elfogadottá, mindazok számára, 
akik részesülnek ebből az értelemből. Azokról van 
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szó, akik a saját körülményeik közepette hasonló- 
képpen eljutnak ehhez az értelemhez, s mindazok- 
kal, akikkel közösen birtokolják ezt, egy tágabb, 
átfogóbb értelemközösséget alkotnak. 

Ezzel már közel járunk az európaiság egy lehet- 
séges hermeneutikai megközelítéséhez, amely 
szükségképpen meghaladni igyekszik azt a struk- 
turalista-rendszerszemléleti felfogást, amely az 
utóbbi évtized folyamán körvonalazódó Európa- 
tudományból átszüremlett a kisebbségi Európa- 
diskurzusba is, és makacsul továbbél benne. Ez az 
európaiságszemlélet kész eszméket, értékeket, 
normákat igyekszik strukturális és funkcionális 
kölcsönhatások és történelmi-diakronikus kapcso- 
latok mentén merev rendszerszerű képződmé- 
nyekbe elrendezni. Ennek a szemléletnek a foglya 
módszertani értelemben a vizsgált alkalmazás- 
koncepció is, amely máshol kialakuló-előállított 
európaiságmodellek itthoni alkalmazására gon- 
dol. A hermeneutikai európaiságkoncepció azáltal 
képes ezt a szemléleti kátyút meghaladni, hogy 
egy folytonos alakulásban, formálódásban levő 
önépítő európaiságban gondolkodik, amely min- 
dig éppen azok életében, történelmében, kultúrá- 
jában alakul tovább, akik részesülnek e 
megnyilatkozó értelemben, s résztvevőivé válva 
az alakításának, maguk is alakulnak általa. Ily mó- 
don nincs az európaiságnak egy olyan végérvé- 
nyes modellje, amely alkalmazható lenne. A 
kisebbségi Európa-diskurzus alkalmazásszemlé- 
lete nem felel meg az európaiság hermeneutikai 
szemléletének. 

Hasonlóképpen érvényesül a fordítás csapdája 
is.  
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A kisebbségi Európa-diskurzus az “eredetiség” 
hangoztatója. Ezt az “eredetiséget” mint az igazi 
létezés másságát állítja szembe a kisebbségi létezés 
elvalótlanulónak vélt valóságával. Ezáltal, saját 
szemléletmódjának foglyaként, ezt a másságot 
nem a kisebbségi léthez tartozóként kezeli, hanem 
vele szembenállóként, nem benne(is)levőként, ha- 
nem feltétlenül rajta kívülállóként, s a kisebbségi 
léthez való viszonyát inkább diktatórikus, mint- 
sem dia logikus viszonyként igyekszik felépíteni. 
Ez az Európa-diskurzus “eredeti” címén egy dek- 
laratív európaiságot hirdet, anélkül hogy rákér- 
dezne ennek a lényegére és mibenlétére. Egy 
kérdező-dialogikus viszony kialakítása helyett az 
“eredetit” vagy egyszerűen lefordíthatatlannak 
véli a kisebbségi létezés nyelvére, vagy pedig átül- 
tetése kapcsán kimondottan az európaiság-prog- 
ram és a kisebbségi végrehajtás mechanikus 
ekvivalenciáinak megvalósítására törekszik. E le- 
egyszerűsítő fordításnak a kisebbségi létezésre 
gyakorolt torzító hatása akkor bizonyosodik be a 
leginkább, amikor a diskurzusban “eredetinek” 
feltüntetett európaiság-tartalmakat megkísérlik 
visszafordítani a tényleges eredetire. Ilyenkor de- 
rül ki, hogy az “eredeti” mennyire messzire jár az 
eredetitől, s főleg a “dolog” (az európaiság) lénye- 
gétől és igazi értelmétől. 

A kisebbségi Európa-diskurzusban az tűnik a 
legvisszatettszőbbnek, hogy megalkotói és szó- 
szólói csupán szólamokat hangoztatnak mérvadó, 
európai színvonalú teljesítmények helyett. Ebben 
érhető tetten mélységes provincializmusuk. Azok- 
nak, akik képesek a kisebbségi létkörülményeink 
között is európai szintű teljesítményeket nyújtani, 
nincs szükségük erre a diskurzusra. Ennélfogva 
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úgy tűnik, hogy ez a kisebbségi Európa-diskurzus 
jellegzetesen kompenzatórikus “értelmiségi” alko- 
tás, egy olyan értelmiségi tudat projekciója, amely 
képtelen az életformává vált és minden tekintet- 
ben demoralizáló hatású passzivitásából kimoz- 
dulni, s alkotóerejéből jelentős szakmai 
teljesítmények helyett csak illúzióépítgetésre futja. 
Ez a diskurzus elsősorban megalkotóinak és for- 
galmazóinak a szemléleti korlátáiból és cselekvés- 
képtelenségéből adódó kudarcait hivatott 
ellensúlyozni, azt, hogy nem képesek a kisebbségi 
léthelyzetben szunnyadó lehetőségeket felismerni 
és a maguk, valamint a közösségük javára kiak- 
názni. 

Mindezen jellemzői következtében a kisebbsé- 
gi Európa-diskurzus nem válhat hitelessé. Annál 
károsabban hat viszont a kisebbségi életre és kul- 
túrára. Folytonos és hivalkodó hangoztatása jel- 
legzetes pszichózist teremt, mivel elbátortalanít, 
félelmeket ébreszt, bizalomvesztéshez és folyto- 
nos szorongáshoz vezet, s ezáltal éppen az alkotó- 
és teljesítőképesség csökkenését váltja ki. 
Nemcsak hogy sokakban elülteti a behozhatatlan 
lemaradottság, a hiábavaló próbálkozás, az előny- 
telen versenyhelyzet, az örökös hátráltatottság és 
marginalizáltság nyomasztó tudatát, hanem előbb 
utóbb a tényleges teljesítményekben is megmutat- 
kozó kudarcokhoz vezet. A szólamai által kiváltott 
gondolattársítások olyan koherens érvrendszerré 
szerveződnek, amely kiválóan alkalmas minden- 
nemű passzivitás és alulteljesítés racionalizálásá- 
ra.  
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Az európaiság értelme 
 
Mit jelent az európaiság a maga valós értelme 

szerint a kisebbségi létezés számára? Ideológiai 
szólam-e, tudományos probléma-e, létkérdés-e? 

Ha tudományos kérdés, akkor tudományos 
eszközökkel, eljárásokkal kell kutatni. Ha létkér- 
dés, akkor komolyan fontolóra kell venni és elmé- 
lyült reflexió útján megvizsgálni. 

Hermeneutikai megközelítésben az európai- 
ság a bennelevök számára egy nap mint nap ala- 
kuló létállapot, a benne-levés folyamata. 
Eszméknek, értékeknek, normáknak, magatartás- 
mintáknak, cselekvési formáknak nem egyszerű- 
en a kölcsönhatásukból adódó statikus, zárt 
rendszere, hanem egymást kölcsönösen alakító, 
szüntelen dialógusa, amelyben folytonosan for- 
málódnak a közös szellemiség és cselekvés lehető- 
ségei, módozatai. Az európaiság tehát egy 
folytonosan formálódó valóság, amelynek normái 
és értékei együtt alakulnak azokkal, akiknek a 
gondolkodásmódjában és cselekedeteiben érvé- 
nyesülnek. 

Hol van Európa, meddig terjed, hol húzódnak 
a határai, miben is áll az európaiság értelme? 
Ilyenszerű kérdéseket, mint láttuk, a politikai, 
ideológiai, tudományos diskurzusok tesznek fel, 
és földrajzi, történelmi, kulturális, politikai termi- 
nológiában igyekeznek megválaszolni őket. Ezál- 
tal Európának és az európaiságnak bizonyos 
ismérveihez jutnak el, amelyek közül azonosítani 
lehet többet vagy kevesebbet, de sohasem annyit, 
hogy ne lehetne még újabbakat is találni. Annyi 
bizonyos, hogy egyetlen ilyen kérdést sem lehet 
kimerítő módon megválaszolni. Ugyanis Európa 
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nem azonos az ismérvei összességével. Egyetlen 
szaktudományos szempontból sem lehet ponto- 
san megragadni és körülhatárolni. Mint ahogy azt 
sem döntheti el egyik vagy másik ismérve, hogy 
Európa hol van és meddig terjed. Európa nem egy 
bizonyos helyen van, s a határait sem lehet ponto- 
san megvonni. Lehet, hogy ma éppen itt van, de 
mire tudományos szakszerűséggel bemérnék a 
pontos elhelyezkedését és kiterjedését, arra már 
továbbköltözik, s még kiterjedtebbé vagy éppen 
összehúzódottabbá válik. 

Európa egy folytonos elmozdulásban levő lét- 
forma, amely állandó ingamozgást végez éppen 
aktuális önmaga és a mássá válás állapota között. 
A ''másféleség szomjúhozása” és a folytonos úton 
levés fizikai és szellemi értelemben egyaránt az 
európaiság jellegzetes tünete. Ez feltételezi az ott- 
hont, ahonnan elindul és ahová visszatér az utazó. 
De úgyszintén feltételezi a látóhatárt is, a létezés 
folytonos elmozdulásban levő és állandóan tágít- 
ható horizontját (vö. PLEŞU, 3). 

Mindazonáltal Európa oszthatatlan egész. 
Nem lehet felosztani, csak részesülni belőle. Mint 
ahogy megteremteni sem lehet, csak részt venni a 
folytonos (újra- és másképp-) teremtésében. 

Európának és az európaiság eszméjének éppen 
azok ártanak a leginkább, akik ilyen vagy olyan 
szempontok szerint felosztani akarják, és akik ál- 
landóan meg akarják vonni a határait. Ilyenkor a 
határ fogalmának csak elválasztó értelmet képesek 
tulajdonítani. Nem számolnak azzal, hogy a határ 
természetéből kifolyólag a rajta túli is hozzátarto- 
zik. Bárhol vonják is meg Európa határát, Európa 
a határ túloldalára is kiterjed. Ugyanis a határ igazi 
értelme szerint nem elválaszt, hanem bekapcsol, 
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összeköt. Amivel határos vagy, ahhoz hozzá is 
tartozol, mint ahogy az hozzád is tartozik. 

A kérdés úgy is feltehető, hogy egyáltalán be 
lehet-e zárni, határok közé lehet-e szorítani az eu- 
rópaiságot? De vajon be lehet-e zárni azt, ami ter- 
mészeténél, lényegénél fogva eleve nyitott? Mert 
Európa éltető eleme ez a nyitottság. Nemcsak a 
másik, a másság irányában, hanem önmaga irá- 
nyában is nyitott. Ennek köszönhetően képes foly- 
ton úgy önmagánál lenni, hogy egyúttal mindig 
túlnyúlásban, túllépésben is legyen önmagán. En- 
nélfogva Európa mindenütt önmagával határos és 
mindenkor teljes, egységes egészet alkot. 

Európát ezért importálni és exportálni sem le- 
het. Vannak, akik úgy képzelik el az európaiság 
megvalósulását, hogy “hazahozzák” Európát a sa- 
ját világukba, importálják az európai értékeket és 
kritériumokat a saját kultúrájukba, azért, hogy 
ezek birtokában maguk is európai jelentőségű, eu- 
rópai szinten forgalmazható műveket hozhassa- 
nak létre. A kisebbségi kultúrában és az európai 
peremkultúrákban egyaránt gyakori az ilyen – jel- 
legzetesen értelmiségi – szemlélet.2 De vajon euró- 
paivá válik-e egy emberi közösség attól, hogy egy 
szűk alkotógárdája bekapcsolódik az európai vér- 
keringésbe? Számos olyan érték és alkotás forgal- 
mazódik az európai életben és kultúrában, 
amelyek a mai Európa határain kívül keletkeztek, 
s azokat a közösségeket, amelyek köréből alkotóik 
kiemelkedtek, mégsem tekintik Európához tarto- 
zóknak. És hasonlóképpen megkérdezhető, hogy 
vajon európaivá válik-e azáltal egy, az európai 
életformán kívül eső emberi közösség, ha európai 
programokat, modelleket, normákat exportálnak 
hozzá? Vagy ilyen esetben inkább az előbb említett 
  



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

 189 

értelmiségi illúziónak a másik oldaláról van szó? 
Végül is Európa ittléte vagy megléte nem import- 
export kérdése. Európa nem árucikk. Éppúgy, 
ahogyan magunkat nem tudjuk Európába expor- 
tálni, Európát sem tudjuk, magunk világába im- 
portálni. 

Európa több, mint életforma. Európa: közös- 
ség, az értelem közössége, fejeződjék ez ki akár a 
politikában, a jogrendszerben, a piacban, a vallás- 
ban, a mindennapi élet interperszonális kapcsola- 
taiban, az ember és a világ metafizikai 
viszonyában. Az európai közösséget nem megte- 
remteni kell, mert Európa mint Európa közösség- 
ként már mindenféle teremtési aktust megelőzően 
is adott, s mindaddig fennáll mint közösség, míg 
vannak és lesznek emberek, embercsoportok, akik 
részesülnek benne. A közös Európát azok akarják 
“megteremteni”, akik csak határokban, meg- 
osztottságban képesek gondolkodni, s a részesülés 
szabadságára törnek azáltal, hogy a részvétel fel- 
tételeit mindenáron megszabni akarják. 

Európa a közös értelem. Európát nem a görö- 
gök teremtették, nem is a latinok, a germánok vagy 
a keresztények. De mindannyian részesültek eb- 
ből az értelemből, amely általuk is teremtődött, 
miközben maguk is teremtődtek általa, életformá- 
jukká alakítva azt. 

Európa a közös hagyomány. A hagyomány kö- 
zössége mindazok számára, akik a történelmi tu- 
dat eltárgyiasító beállítódását meghaladva, 
képesek partneri viszonyba lépni ezzel a hagyo- 
mánnyal, akik képesek párbeszédet folytatni vele, 
oly módon, hogy élővé, életük szerves részévé és 
alakítójává tegyék ezt a hagyományt, amely így 
általuk is alakul. Európainak lenni nem jelent 
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mást, mint egyénileg és közösségileg részesülni 
ebből a hagyományból, különböző helyzetekben 
és időszakokban. 
 
 

Kisebbségként európai módon... 
 
Miért probléma mindezeken túlmenően a ki- 

sebbségi létünkben Európa? 
Nyilván – kívülről tekintve – elsősorban azért, 

mert a különböző Európa-diskurzusok éppen az 
európaiság határaira helyeznek bennünket. E ha- 
tárhelyzet pedig egybeesik a kisebbségi létezésre 
amúgy is jellemző határhelyzettel. 

Európa – mélyebb értelmében – azért probléma 
számunkra, mert létünkben érintve érezzük ma- 
gunkat általa. A kisebbségi lét mint önmagán foly- 
tonos túllépésben és kisebbségiségének 
meghaladásában levő lét – bárhol is következzék 
be empirikusan – jellegzetesen európai lét. Kisebb- 
ségként csakis a lét európai módján lehet létezni. 
Ebben a létállapotunkban akkor sem vagyunk Eu- 
rópán kívül, ha bármiféle diskurzus akár tudomá- 
nyos, akár politikai vagy ideológiai érvek alapján 
mindenképpen megkísérelne kívül helyezni rajta. 

Kisebbségi létünknél fogva az európaiság meg- 
értésének egy olyan előzetesség-struktúrájával 
rendelkezünk, amelynek birtokában – a herme- 
neutika nyelvén szólva – már előbb értjük, hogy 
mit jelent európainak lenni, még mielőtt ennek a 
rendszeres, a diskurzusok szintjén prezentált ér- 
telmével találkoznánk. Ahhoz, hogy ez a megértés 
ténylegesen életünk részévé, s mi az európaiság 
részeseivé válhassunk, ennek a megértésnek min- 
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denekelőtt önmagunk megértésévé kell válnia. Az 
úttá kell válnia, amelyen önmagunk irányában vé- 
gighaladva fokozatosan feltárulkozhatnak az eu- 
rópaiság bennünk rejlő lehetőségei. Ugyanis 
ezeket csakis magunkban találhatjuk meg, a lé- 
tünkből bontakoztathatjuk ki. Hogyha ez nem tör- 
ténik meg, a kívülről jövő beépítésükre irányuló 
minden próbálkozás hiábavalónak és illuzórikus- 
nak bizonyul. 

Az európaiság számunkra való értelme való- 
ban a “különbözőség egysége” lehet. Olyankor, 
amikor nem érezzük magunkat eléggé európaiak- 
nak, illetve mások nem tekintenek bennünket 
eléggé azoknak, akkor arról van szó, hogy kimara- 
dunk ebből az “egységből”, hiányzunk belőle és 
nem részesülünk belőle. Ahhoz, hogy a “különbö- 
zőség egységéből” részesüljünk, magunknak is kü- 
lönbözővé – azaz önmagunkká kell válnunk. Egy 
kisebbség eljutása önmagához, kisebbségiségében 
való magára találása és önmagánál levése – euró- 
paiságának legteljesebb kifejeződése. 

Minden önmagunk felé forduló kereső beállí- 
tódásunkban már a létünk mélyéről feltörő euró- 
paiságunk mutatkozik meg. 

(1998. január-február) 
 
JEGYZETEK 
1. Az Európa-problémakörnek kiváló összefoglalását 

és filozófiai megalapozottságú elemzését, 
rendszerezését nyújtja A. Marga Filosofia unificării 
europene c. könyve (vö. MARGA, 1995). 

2. Egy kiváló román értelmiségi ezzel kapcsolatban 
így ír: “Hazahozni, minden áron, Európát. Hozzánk, 
Romániába. Más szóval: román nyelven alkotni – 
legalábbis virtuálisan, potenciálisan – európai 
jelentőségű és forgalmazható értékeket. Ugyanakkor 
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itthon alapítsunk román és európai kulturális 
intézményeket (alapítványokat, folyóiratokat, 
könyvkiadókat, stb.), teremtsünk olyan légkört és 
rendszert, mely korlátlan európai kapcsolatok 
létrehozására alkalmas, éltessük az európai 
kritériumokat, importáljuk az európai értékeket 
(könyvek, lapok stb.). Végül, az állami, de különösen a 
magán kultúrpolitika legyen európai” (MARINO, 25). 
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Decemberi mozaik 
 
 

A névtelen Mindenki 
 
Kisebbségi közéletünk nyelvhasználatában 

igen elterjedt a többes szám harmadik személy. A 
napi sajtóban minduntalan azt olvassuk, magán- 
beszélgetéseinkben is a partnerünk szájából gya- 
korta azt halljuk – miközben magunk is mintegy 
reflexből sűrűn és egyetértőén bólogatunk –, hogy 
“valakik” ilyenek vagy olyanok (többnyire megal- 
kuvók, ügyeskedők, in kompetensek), ezt csinálják 
vagy azt csinálják (általában az ellenkezőjét, mint 
ami joggal elvárható lenne, ráadásul mindig rosz- 
szabbul a kelleténél). “Valakik” – csak úgy általá- 
ban, “mindazok”, akik a jelzett kategóriába 
tartoznak. A szöveg pontatlanul és általánosítva 
fogalmaz. Az ítéletek nem névre szólóak, a felem- 
legetett “tények” nem személyhez kötöttek. A szö- 
veg sohasem éppen arról a konkrét személyről 
szól, akihez intézik, s a mondanivalóját magára 
érthetné, de sejteni engedi, hogy voltaképpen róla 
is szó van. Az “érintett félnek” így nincs konkrét 
valója, hisz nem nevezhető néven mint egyik vagy 
másik személy, de éppen ezért az sem tagadható 
egyértelműen, hogy mindenkibe ő is beletartozik. 

A jelzett kategória tehát meglehetősen lazán 
körülhatárolt, oly módon, hogy te, aki éppen olva- 
sod vagy hallgatod a szöveget, sohasem tudhatod 
pontosan, hogy rád is érvényes-e, vagy pedig a 
szerző cinkos kacsintása most éppen feléd irányul, 
s vele együtt méltatlankodhatsz, ez egyszer a “má- 
sok” rovására. De a gyötrő gyanú – rólam van szó! 
rólunk van szó! – előbb-utóbb felkeltődik önma- 
gaddal, s mi több, pályatársaiddal szemben, és 
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minden újabb találkozás az ilyenfajta szöveggel 
továbbélteti, továbbmélyíti ezt a gyanút. Végül 
meggyőződéseddé válik: igen, rólam van szó, ró- 
lunk van szó, csakis rólam, csakis rólunk. Te vagy 
a megalkuvó, te vagy az ügyeskedő, te vagy a 
hozzánemértő, te vagy az, aki miatt mindig min- 
denütt rosszul mennek a dolgok. 

S íme, arcot ölt a névtelen! Kiderül, hogy nem 
is olyan névtelen, s nem is olyan megfoghatatlan. 
Hisz megszólal bennem a belsőhang, s rám mutat- 
ón vagyok az. S benned is megszólal, s kiderül, 
hogy te vagy az. S őbenne is megszólal, s az t mond- 
ja, hogy éppen ő az. Ha eddig egy cseppet is remél- 
ted, hogy egy végiggondolt gondolatodnak van 
némi értelme, egy véghezvitt cselekedetednek van 
valamelyes eredménye, most már semmi kétséged 
sem lehet afelől, hogy mindez csak illúzió, merő 
beképzeltségből fakadó önálltatás. Ha eddig volt 
is némi önbizalmad, s életed egy-egy fontosabb 
mozzanatában úgy hitted, hogy neked is van némi 
közöd a dolgok menetéhez, most végképp kiderül, 
hogy ez semmi több nem volt, mint hiú ábránd. 
Elbizonytalanodsz. Maradék önbizalmad is oda- 
lesz. Előbb-utóbb belátod, hogy itt nem a te gon- 
dolataidra, nem a te cselekedeteidre, nem a te 
kezdeményező hozzáállásodra van szükség. 

S ha ennek ellenére továbbra is rosszul mennek 
a dolgok, most már te is magabiztosan mondogat- 
hatod, akár le is írhatod, hogy “Valakik...”. És 
hosszasan elmélázhatsz áldott passzivitásod bizo- 
nyosságában: hisz most már biztosan tudhatod, 
hogy a névtelen Mindenki nem te vagy. 

Mások tartoznak hozzá, mindig azok, akik ép- 
pen gondolnak vagy csinálnak valamit, akik tet- 
tekkel próbálkoznak léket vágni a beszélés falán. 
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Ők a névtelen Mindenki, akin le lehet vezetni a 
sikertelenséget, a hosszú évtizedeken át elszenve- 
dett kudarcokat, a felgyűlt és ésszerűen ki nem 
élhető energiákat, a visszafojtott indulatokat. Ő az, 
akiről, ha bármihez is hozzákezd, már eleve tudni 
lehet, hogy hátráltatott helyzetében, kétbalkezes 
hozzáállásával úgyis el fogja rontani, próbálkozá- 
sa nem fog eredményre vezetni. S ezáltal másokat 
is elbizonytalanit, tehetetlenségre, passzivitásra, 
önbizalmuk feladására késztet. Nem is tehet más- 
képp, mivel neki ezt a szerepet szánják. 

Ily módon bezárul az ördögi kör. A mindenkori 
személyes tehetetlenség és passzivitás a Mindenki 
eleve elrendelt, történelmi sorsszerűséggé ma- 
gasztosuló tehetetlenségében és passzivitásában 
megtalálja az önigazolását. Ez pedig a helyzet be- 
látására és megítélésére elhivatottságot érző min- 
denkori beszélő számára a morális emelkedettség 
forrásává válhat ,”a szenvedés nemesít” alapon. 
 
 

A mindig mindent jobban tudókról 
 
Kisebbségi közéletünkben, a kisebbségi nyilvá- 

nosság fórumain gyakorta megfigyelhető egy kü- 
lönös jelenség. Hogyha valaki egy közérdekű 
probléma kapcsán – a problémában jártas szak- 
emberként vagy legalábbis benne levőként – tesz 
egy kijelentést, felvázol egy megoldási elgondo- 
lást, vagy éppenséggel csak megkísérli néhány kö- 
rülményre felhívni a figyelmet, mindjárt kerülnek 
olyanok, akik “jobban tudják”, akik már évekkel 
vagy évtizedekkel azelőtt “megmondták”, “figyel- 
meztettek”, már akkor jobban vagy másképp gon- 
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dolták, akarták, s akik most éppen ezért nem tűr- 
nek érdembeli beleszólást a dologba. Illetve sem- 
milyen más beleszólás számukra eleve nem 
minősülhet érdemlegesnek, mivel megítélésük 
szerint az éppen nyilatkozó képzetlen, tapasztalat- 
lan, a dologban járatlan, sőt illetlen is, hisz isme- 
retlenként kontárkodik bele egy felségterületbe, a 
maga névtelenségéhez alacsonyítva le azt. Az íté- 
letalkotást ilyenkor izgatott-ideges kérdezősködés 
előzi meg: kicsoda az illető, honnan jött, kinek a 
táborába tartozik, mit művelt eddig. A vele 
kapcsolatos információk hiánya bizonytalanságot 
és feszültséget szül a megszokott, bejáratott kom- 
munikációs közegben, s a betolakodó jelenléte az 
idegenség nyomasztó élményével hat. 

De hasonló folyamat zajlik le akkor is, amikor 
éppen most születő eljárások, döntések megítélé- 
séről van szó. Azokhoz képest, akik a döntési hely- 
zetben többnyire felelős tényezőkként vannak 
benne, a kívüllevők általában “jobban tudják”, 
“másképp csinálnák”. A lényeg az, hogy minden- 
képpen ők azok, akik pontosan tudják, hogy éppen 
most hogyan kellene dönteni, mit kellene csele- 
kedni. (“Hogyha most én lennék ott az ő helyé- 
ben...”stb.). Ezért ítéletükben kérlelhetetlenek, 
könyörtelenek. Attól sem riadnak vissza, hogy 
szakembert oktassanak ki szakmája tekintetében, 
vagy a választók bizalmát élvező politikust állítsa- 
nak pellengérre. 

Vajon honnan ered ez a mélységes bizonyos- 
ság, benső meggyőződés, a feltétlen jobban tudás 
kétségbevonhatatlan tudata? Nézzük csak meg 
közelebbről akár az első, akár a második eset job- 
ban tudóinak a hozzáállását. Ez első látásra a kí- 
vülállók viszonyulásának tűnik. Hisz nem élnek 
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közvetlenül benne a problémahelyzetben vagy a 
döntési szituációban, a döntés és a megoldás nem 
közvetlenül rajtuk múlik. Az ő pozíciójukból egé- 
szen más rálátás nyílik a problémára, mint a ben- 
nelevőkéből. Olyan elemeit is beláthatják, amelyek 
a bennelevők előtt rejtve maradnak, sőt a bennele- 
vők helyzetét, a problémához való viszonyát tá- 
gabb tér-időbeli összefüggésekben 
átgondolhatják, alkalomadtán pontosabb képet al- 
kothatnak a helyzetükről, mint ők maguk. Ezzel a 
többlettel viszont szükségképpen együtt jár egy 
hiány is. Nem láthatják a helyzetnek, a körülmé- 
nyeknek, a motivációknak, az érdekeknek azt a 
finom és igen bonyolult összjátékát, amelynek a 
bennelevők közvetlenül részesei, s éppen ezért a 
problémához való viszonyukat döntő módon 
meghatározza. 

A nézőpontoknak ez a különbözősége termé- 
szetes. A kívülálló és a bennelevő ugyanazzal a 
helyzettel vagy problémával kapcsolatban másfaj- 
ta tudással rendelkezik. E kétfajta tudás másságá- 
ban – amikor egymással találkoznak – benne rejlik 
a megértés lehetősége. Ugyanis e tudások minde- 
nike a másik másságában önmaga másságát, a má- 
sikban önmaga másikát ismerheti fel. Olyan 
másság ez, amely egyszersmind az övé is, hozzá is 
tartozik, általa lesz teljesebb, s egyúttal saját néző- 
pontját jobban megértő. 

Itt viszont másegyéb történik. A kívülálló szá- 
mára a saját tudása a bennelevőjéhez képest nem 
másnak, hanem jobbnak tűnik, mi több: a jónak, az 
egyedül helyesnek. Hogyan lesz a másfajta tudás- 
ból jobb tudás, az objektív, mert kívülről-belülről 
egyaránt a dolognál maradó tudásból értéktelített- 
ségű tudás?  
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Itt nem a tényleges bennelevés—kívülállás on- 
tikus viszonyáról, hanem a beszélés egy sajátos 
válfajáról van szó, amely a szöveg szintjén konsti- 
tuál egy sajátos ontikus státust: a benne-levő-kívül- 
állás létállapotát. Ez a problémáról való nyilvános 
beszélés létállapota. Ebben mindenki úgy érezheti, 
hogy az adott probléma az övé is, valamennyire 
hozzá is, rá is tartozik, s ez nemcsak feljogosítja a 
hozzászólásra, hanem egyenesen morális köteles- 
ségévé teszi azt. Ezáltal a beszélés közegében a 
probléma kikerül a maga sajátos (szakmai) kontex- 
tusából, s “mindenkié” lesz. Így látszólag azok 
tűnnek a probléma igazi szószólóinak, akik “min- 
denki”, a problémát magáénak tudó egész közös- 
ség nevében beszélnek. 

Velük szemben látszólag az esik a problémától 
a legtávolabb, akire a tényleges megoldása tarto- 
zik. Ugyanis ő a helyzetéből és a dolog természe- 
téből adódóan a legkevésbé lesz hajlamos arra, 
hogy “mindenki” nevében beszéljen. A konkrét 
döntési-cselekvési szituáció és a belőle fakadó fe- 
lelősség felvállalása legérthetőbben a saját nevé- 
ben való beszélés nyelvén szólalhat meg. 

Ugyanakkor addig, míg a problémahelyzetben 
bennelevő és azt felvállaló ténylegesen magáról a 
problémáról beszél, a benne-levő-kívül-álló a pro- 
bléma nyelvi kontextusába helyezkedve voltakép- 
pen önmagáról beszél. A kétféle beszélési módban 
kétféle igazság fogalmazódik meg. De nem abban 
az értelemben kétféle, hogy mindenik a maga 
módján – az egyik kívülről, a másik belülről –, s 
egymást kölcsönösen kiegészítő módon a problé- 
ma lényegét hordozza. Hanem kétféle olyan érte- 
lemben, hogy míg az egyik magáról a problémáról 
szól, a másik, a problémával kapcsolatos termino- 
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lógiába burkolózva, a problémáról beszélőre vo- 
natkozik. 

A két igazság tehát tartalmilag különbözik egy- 
mástól, s a róluk való beszélésnek nincs közös 
alapja. A problémahelyzetben benne élő és a prob- 
lémát felvállaló szakember vagy szakértő, illetve a 
problémahelyzetet benne-levő-kívül-állóként 
szemlélő egyén, két különböző diskurzus szószó- 
lóiként, voltaképpen “el-beszélnek” egymás mel- 
lett. Közöttük a dialógus nem hiányzik, hanem 
lehetetlen. 

Ennek ellenére egy olyan kultúrában, amely 
sokat ad a demokratizmus látszatára, nem lehetet- 
len e két beszélési mód rivalizálása. Ez viszont – 
éppen a demokratizmus látszatából kifolyólag – 
nyilvánvalóan egyoldalú versengés. Hiszen a min- 
denki nevében való beszélés egyoldalú dominan- 
ciáját szavatolja az egyszemélyes, saját nevében 
való beszélés fölött. 

Ők (valakik) mindig “jobban” tudják... 
 
 

A bizonyítás kényszere 
 
Egy bizonyos funkció betöltésére vállalkozó, 

vagy valamely szakmai szerepet komolyan vevő 
személlyel kapcsolatban kisebbségi életünkben 
gyakorta elhangzik egy jellegzetes kérdés: bizo- 
nyított-e már az illető? És a kérdésben, a kérdés 
mögött ott húzódik a félig kimondott, vagy ki sem 
mondott, de világosan kiérthető súlyos ítélet: 
egyesek úgy foglalnak el pozíciókat, úgy vállalnak 
fel közéleti és szakmai szerepeket, hogy “mégnem 
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is bizonyítottak”. Ezért megbízhatóságuk, szava- 
hihetőségük kétséges. 

Önkéntelenül is ellenkérdések merülnek fel. 
Mit kellene bizonyítani? A szakmai felkészültséget 
és rátermettséget? De vajon ez nem történt meg 
kellőképpen a versenyvizsgán? A vizsgarendszer 
kritériumai nem bizonyulnak elégségeseknek és 
hatékonyaknak? De egyáltalán meddig terjedhet 
egy szakmai-intézményi nyilvánosság köre és a 
vele kapcsolatos ítéletalkotási kompetencia? És 
hogyan kellene bizonyítani? Egyáltalán, szakmai- 
lag, vagy inkább morálisan? Az adott szakmával 
vagy funkcióval járó intellektuális és erkölcsi elkö- 
telezettségeken, a foglalkozás természetéből adó- 
dó hivatástudaton túlmenően még valamilyen 
másfajta elkötelezettséget is külön bizonyítani kel- 
lene, kellett volna? S végül: vajon bármiféle elkö- 
telezettséget vagy hivatástudatot egyáltalán 
bizonyítani kell? Minden ilyesminek az észlelhető 
megléte nem önmagát elégséges módon bizonyító 
létezés-e? 

A beszélésnek ezen a síkján talán nem is ez a 
fontos. E kérdések megvitatása-megválaszolása 
szemmel láthatóan nem is illeszkedik bele a bizo- 
nyításra rákérdező diskurzus rendjébe. 

Kihez szól ez a kérdés és mire irányul? Azaz – 
a heideggeri szóhasználattal élve – mi ennek a 
kérdésnek a kérdezettje, kikérdezettje, rákérde- 
zettje (vö. HEIDEGGER, 1989: 92)? Egy formális 
elemzés szintjén azt mondhatjuk, hogy e kérdés 
megkérdezettje a bizonyítás ténye, kikérdezettje 
az illető, rákérdezettje az illetőnek a bizonyítás 
tényéhez való viszonya, vagyis cselekvő hozzáál- 
lása. Formális struktúrája szerint ez a kérdés tehát 
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az illetőt, akinek nekiszegeződik, cselekvő létálla- 
potában intencionálja. 

Eszerint az illető cselekvő állapota kérdéses, 
vagyis elgondolkodtató. Aki gondolkodni s ily 
módon megérteni akar, annak kérdeznie kell. A 
megértés kérdez – írja Gadamer. Az igazi kérdés- 
ben a kérdező kinyílik a kikérdezett irányába. A 
nyitottságnak, s ezzel egyetemben az előítéletek 
felfüggesztésének kérdésstruktúrája van. A kérdés 
lehetőségeket tár fel és tart nyitva. A megértés 
lehetősége a kérdés értelmében rejlik. A kérdés 
értelme: irányértelem. Vagyis a kérdés azáltal ér- 
telmes, hogy mutatja az irányt, amelyben a válasz 
bekövetkezhet (vö. GADAMER, 1984: 212, 254, 
262). 

Ha a nyitottságot és a kérdés irányértelmét tart- 
juk szem előtt, jelen esetben joggal kérdezhetünk 
rá magára a kérdésre: vajon igazi kérdéssel van-e 
dolgunk? Vajon ténylegesen a cselekvő létállapo- 
tát akarja megérteni a kérdező? Vajon kikérdezett- 
je kérdésességére kérdez rá? De hogyan lehetne 
kérdéses az, ami a kérdezés pillanatában még jó- 
formán nem is létezik. Egy állás elfoglalásakor, egy 
szerep felvállalásakor legfennebb várakozások és 
nem bizonyosságok juthatnak szóhoz. Az illető- 
nek nem ez ideig kellett volna, hanem ezután kelle- 
ne bizonyítania. Itt viszont magában a kérdésben 
válik kérdésessé – s a kérdés élelmességének sza- 
vatolása érdekében a múltba helyezve – az, ami a 
jelenben még csupán a jövőre nyíló lehetőségként 
tárul fel. 

Ekképpen a kérdező kész tényként, tehát megí- 
télhetőként előfeltételezi a kérdezett meglétét. S 
éppen azáltal, hogy a múltba helyezi a kérdezettet, 
ahelyett, hogy a válaszlehetőségek irányát nyitná 
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meg a kérdéssel, a kérdezés értelmét egyetlen le- 
hetséges válaszra irányítja, amelyet leginkább az 
valószínűsít, hogy a kérdés elhangzik. Így a kér- 
désben már valóban benne van hallgatólagosan, 
kimondatlanul a válasz: “nem”. Ha nem ez lenne 
a válasz, akkor a kérdés el sem hangzana, “értel- 
metlen” lenne feltenni. 

A kérdező tehát határozottan állít valamit, ami 
igazi kérdés esetében csak egyik lehetséges válasz 
lehetne, s ezt olyasmivel kapcsolatban állítja, ami 
voltaképpen meg sem történt, de amit ő most a 
beszélés síkján mégis megtörténtté változtat, ép- 
pen azáltal, hogy ilyenformán kérdez rá. Ekkép- 
pen az előítéletek felfüggesztése helyett a kérdező 
éppen előítéletet teremt, vagy egy lappangó előí- 
téletet megerősít. 

Joggal merül fel tehát a gyanú: vajon ténylege- 
sen az illető cselekvő létállapotát akarja megérteni 
a kérdező? Vagy inkább a kérdés feltevésével mon- 
dani akar valamit, nem a másikról, hanem – önma- 
gáról. 

Úgy tűnik, hogy ilyenkor inkább a másikkal 
kapcsolatos kérdezés formáját öltő önmagáról 
való beszélés egy sajátos esete mutatkozik meg. 
Ugyanis a kérdezőt nem a megismerő-megértő 
kíváncsiság vezérli, hanem a kérdésben már eleve 
belegondolt válasz, s az, ami abból közvetlenül 
következik. Számára tehát mindennél inkább egy 
közvetlenül ki nem mondott, de annál súlyosabb 
igazság a fontos: vannak, akik már bizonyítottak. 
S ennélfogva elhivatottságot éreznek és jogot for- 
málnak mások megítélésére. Az ők tetteikbe-telje- 
sítményükbe foglalt norma készen áll. S ehhez 
mások tettei, cselekedetei mindenkor hozzámér- 
  



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

 203 

hetők, sőt lemérhetők rajta. Kérdésük egyúttal 
felszólítás is a megméretkezésre. 

Ha belegondolunk, különleges szerkezetű, 
több szinten zajló diskurzus rajzolódik itt ki. Lát- 
szólag kérdez, de valójában kijelent, majd paran- 
csol. Erre utal a kérdés agresszív hangneme és 
számon kérő beállítottsága. “Nyelvi-megjelenési 
formája szerint kérdésként hangzik el, de kommu- 
nikatív tartalma közlésként és utasításként fogha- 
tó fel. A kérdezés ártatlanságát szétzúzza a 
kijelentés vitathatatlansága, s az egészet betetőzi a 
parancs kényszerítő terrorja. Ha a kérdezés látsza- 
tában még halványan fel is sejlik a párbeszéd lehe- 
tősége, a kijelentésben már csak egyoldalú 
kimondás van, a parancs pedig már egyenesen 
utasítás egy eleve előírt cselekvés végrehajtására. 

Miközben a kérdező ezzel a nyelvi fogással a 
kérdezettet a múltba helyezi vissza, önmagát a 
jelenbe hozza. Azáltal, hogy a nyelv terében felcse- 
rélődik a kérdező és a kikérdezett időbeni rendje, 
ontikus státusuk is megváltozik. A jelenben cselek- 
vő pozíciót felvállaló kikérdezett helyzetét a kér- 
dező a múltbeli nem cselekvő pozíciójává 
változtatja át. 

Miért szükséges ez? A látszólag mindaddig kí- 
vülálló és szemlélődő kérdező a beszélés szintjén 
most egyszerre újból cselekvőként lép fel. Nem is 
akármilyen cselekvőként, hanem olyanként, aki 
képes az adott helyzetben az egyedül érvényes 
cselekvés normáját felmutatni. Ily módon egyrészt 
a cselekvő morális fölényével fordulhat szembe a 
nem-cselekvővé lefokozott kikérdezettel, s a domi- 
náns norma birtokosaként és szószólójaként egys- 
zerre hatalmában áll a normakövetésre is 
rákényszeríteni őt. Másrészt a saját cselekvés nor- 
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maként való tételezésével – a kijelentés síkjáról 
normatív síkra való észrevétlen átcsúsztatásával – 
eleve meggátolja annak a lehetőségét, hogy a kér- 
dezés iránya megforduljon, s az agresszív kérdező 
váljon kikérdezetté. 

A beszélés szintjén az agresszív kérdezéssel így 
válnak letűnt cselekedetek el nem múló és kény- 
szerítő erejű normává az újabb cselekedetek szá- 
mára. Így őrzik meg a nyelv erőterében a már 
régóta nem cselekvők a még-mindig-cselekvés, a 
még-mindig-a-helyzet-”magaslatán”-állás illúzió- 
ját. 
 
 

Az “előrelátók” 
 
Kisebbségi életünk jellegzetes történései közé 

tartozik a következő: mihelyt valaki (valakik) egy 
közérdekű probléma megoldását elősegítő tervvel 
vagy javaslattal áll elő, mindjárt akadnak másva- 
lakik, akik azonnal be tudják róla bizonyítani, 
hogy nem működőképes, nem kivitelezhető, s ha 
netalán mégis az lenne, amúgy sem fog a várt 
eredményre vezetni, esetleg a jelenlegi helyzeten 
még inkább rontani fog, ahelyett hogy javítana 
rajta. Még csak tervről vagy egy éppen érlelődő 
javaslatról van szó, de egyesek máris pontosan 
tudni vélik a jövőbeni következményeit. 

Honnan ered, miből származik az “előrelátás- 
nak” ez a csodálatos képessége? 

Valójában nem is előrelátásról, mint inkább lát- 
noki képességről van szó. Ugyanis a tényleges elő- 
relátás bizonyos múltbeli és jelenbeli tények 
pontos ismeretén, a körülmények és lehetőségek 
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mérlegelésén, a jövőben rejlő bizonytalanságok 
bekalkulálásán alapul. Itt viszont olyan jövőbe lá- 
tásról van szó, mely nem alapul fontolgatáson, 
mérlegelésen, kalkuláción. Az “előrelátók” általá- 
ban nem mérlegelik elemző módon, mélyrehatóan 
az adott javaslatot vagy tervet, hanem egészében 
és anélkül vetik el, hogy a részleteire, egyáltalán a 
tulajdonképpeni tartalmára odafigyelnének. Ezért 
legtöbbször érvelés nélkül mondják ki róla a szen- 
tenciát, melynek hihetőségét ily módon nem ra- 
cionális megalapozottsága, hanem a látnok 
mágikus képessége szavatolja. A látnok nem ma- 
gában a tervben, annak tartalmi összetevőiben, 
kivitelezési elképzeléseiben keresi és találja meg 
az ellenérveit. Számára az adott terv elvetése nem 
belőle fakadóan, ennél vagy annál az oknál fogva 
fontos – ami maga után vonhatná a terv kijavítha- 
tóságát, s egy későbbi elfogadhatóságát –, hanem 
egyáltalán az elvetése a fontos. A látnoki képesség 
nem a tervre irányul, hogy a tervből következtes- 
sen a jövőre. Anélkül, hogy odafigyelne a tervre, 
egyenesen a következményt látja. Ezért nem te- 
kinthető tényleges előrelátásnak. 

És még valamiért nem. Bár a látnoki képesség 
maga nem épít fel argumentációt, mégis kiépül 
köréje egy érvelő beszéd, egy diskurzus, amely 
fenntartja, mágikus erővel ruházza fel, s a reflexiót 
nélkülöző befogadás számára hitelessé teszi. 

Min alapul ez a (látszat)érvelés? Semmiképpen 
sem a jövő valamilyen megalapozott ismeretén. 
Hanem sokkal inkább valamely feldolgozatlan, 
nyers, múltbeli élmény reflektálatlan felidézésén. 
Ezen az alapon nem fontolgatni, mérlegelni, csu- 
pán elfogadni vagy elvetni lehet valamit. Az adott 
terv nem azért nem kivitelezhető, mert ilyen vagy 
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olyan, hanem azért, mert a múltban már egy (vélt) 
hasonló terv kudarcot vallott. Így igazolttá válik a 
tervre való elemző odafigyelés, mélyebb belegon- 
dolás fölöslegessége is. De a felhozott érvvel 
kapcsolatban sem az a fontos, hogy ténylegesen 
miért vallott kudarcot egy terv, hanem az, hogy a 
kudarc már egyszer (többször) elszenvedett élmé- 
nyéből mint előzményből egyenesen belátható a 
következmény: az újabb tervvel sem történhet 
másként, kudarcot fog vallani. Ennek egyetlen el- 
kerülési módja lehet: a vállalkozás annyiban ha- 
gyása. 

Ez az ismétlődő gesztus nem csupán a nem 
cselekvés, hanem a látszat-cselekvés számos lehe- 
tőségét is magában rejti. Például újabb terveket 
lehet készíteni, majd elvetni, s ez így mehet az 
örökkévalóságig. A lényeg az, hogy a tervkészíté- 
sek lázas igyekezete mögött nem történik semmi. 

Ugyanis, ami megtörténhetett egyáltalán, az a 
múltban már megtörtént, s a múltbeli esemény a 
jelenbeni látszat- (árnyék-)történések archetípusa- 
ként szolgál. Ezért a látnok, amikor a jövőbe néz, 
valójában a múltba lát. Minél inkább előreszalad a 
jövőben, annál távolabbra lát a múltban. Számára 
a jövő perspektívája a múlt irányában nyílik ki, s 
időészlelésében a jövő és a múlt dimenziói legye- 
zőszerűen csukódnak össze egy centrális múlt s 
annak halvány visszfényeként megélt jelen vona- 
lán. 

Mi motiválhatja a folytonos ingázást egy fel- 
dolgozatlan múlt és egy képzelt jövő között? Miért 
válik szükségessé minduntalan egy kielégítetlen 
és frusztrált múlt jelenbe hozása? 

Ebből az időképletből legszembetűnőbben a 
jelen hiányzik. Egy ésszerűen kigondolt terv fel- 
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vállalása és megvalósítása mindenképpen a jelen- 
hez kötne. Egy valós, igazi jelenhez, amely a múlt 
meghaladása lenne, s amelyet ezért önmagáért 
kellene vállalni. A látnok viszont a jelenét is a 
múltban éli meg. A mindenkori “előrelátásában” a 
jelentől való irtózása, az igazi jelennel szembeni 
bizalmatlansága fejeződik ki. Az ő időképletében 
a valós jelen helyét egy látszatjelen foglalja el, ame- 
lyet a múlt emlékei töltenek ki és uralnak. Ez a jelen 
a múlt képe csupán. Számára tehát nincs igazi 
jelen, mert folytonosan a múltban él. De milyen 
múltban? Egy olyan múltban, amely nem vállalja 
a múltságát sem, folytonosan a jelenbe kívánko- 
zik, a jelenbe vetített képek formájában éli a maga 
életét, s emiatt a jelent sem engedi a maga valóssá- 
gában kibontakozni. A látnok számára így végső 
fokon nincs igazi múlt sem. Csupán a mindenkori 
képzelt jövő múltba menekítése. 

A látnoki valóság egyedüli létmódja a kép. Az 
“előrelátó”-nak így nincs valós létezése az időben. 
Számára a létezés csak illúzió, csak képzelet, ame- 
lyet általában össze szokott téveszteni a valóság- 
gal. 

 
 

A romániai magyarság érdeke 
 
Kisebbségi közéletünkben lépten-nyomon ta- 

lálkozunk ezzel a kifejezéssel. Politikusok szónok- 
lataitól a napilapokban megjelenő újságcikkekig, 
tudományos értekezésektől a baráti körben zajló 
csevegésig a legkülönbözőbb szövegekben mind- 
untalan hivatkozás történik “a romániai magyar- 
ság érdeké”-re.  
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Van-e, lehetséges-e egyáltalán a “romániai ma- 
gyarságának érdeke? A kérdés elsődlegesen a “ro- 
mániai magyarság” mibenlétére kérdez rá, s a 
válaszkeresésben felmerülnek az évszázadokra ki- 
terjedő nominalizmus-vitában megmutatkozó 
összes nehézségek. Hiszen hagyományos megkö- 
zelítésben az alkotó egyénektől különböző szub- 
jektumként elgondolt romániai magyarság realitása 
felfogható akár az alkotó egyénekben rejlő közös 
szubsztanciaként, akár egy általános nyelvi kifeje- 
zés jelentéstartalmaként. Egy közelebbi nézőpont- 
ból – mondjuk a wittgensteini nyelvjátékelmélet 
nézőpontjából – viszont olyan “nyelvjátékként” ér- 
hető tetten, amely sok olyan egyénre vonatkozik, 
akik rokon tulajdonságokkal és érdekekkel ren- 
delkeznek, s ezek mindig változó sokaságát gyűjti 
egybe, anélkül hogy valamiféle különálló – akár 
szubsztanciális, akár fogalmi – realitással bírna. 

Jelen esetben viszont nem ennek a filozófiai 
vitának az eldöntéséről van szó, mint ahogy e 
kifejezést gyakorta használókban sem merülnek 
fel a romániai magyarság létmódjával kapcsolat- 
ban megfogalmazható filozófiai érvek és ellenér- 
vek. Számukra a “romániai magyarság” egy 
kimondható és bizonyos szövegkontextusban jól 
hangzó nyelvi adottság, amelynek az “érdekére” 
lehet és szoktak hivatkozni. Legfennebb akkor jön- 
ne valaki zavarba, ha a romániai magyarság meg- 
tapasztalhatóságának mikéntjére kérdeznének rá, 
de pillanatnyi zavarán végül is átsegítené a nyelv 
valóságkifejező képességébe vetett rendíthetetlen 
hite, azon az alapon, hogy: ha értelmesen beszél- 
hetünk valamiről, akkor annak léteznie is kell. 
Ebben az esetben csupán az a kérdés tevődhet fel: 
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vajon amikor a romániai magyarság érdekéről bes- 
zélnek, értelmesen beszélnek-e? 

Amikor valaki a romániai magyarság érdeké- 
ről beszél, a nyelv kettős látszatot teremt. Egyrészt 
megengedi azt a hallgatólagos beleértést, hogy az 
illető a romániai magyarság nevében beszél, mind- 
annyiunk képviselőjeként lép fel, s ez különleges 
súlyt ad nemcsak a mondanivalójának, hanem a 
személyének is. Túl azon, hogy nyomban domi- 
náns pozícióra tesz szert minden olyan más beszé- 
lővel szemben, akik csupán valamiféle partikuláris 
érdekekre hivatkoznak, mindjárt azt is látszani 
engedi, hogy Ő az, aki mindenki nevében beszél- 
het, aki mindenkit képviselhet, s ez nem véletlenül 
történik így, hanem feltehetőleg azért, mert telje- 
sítményeiben és érdemeiben is fölötte áll a parti- 
kuláris érdekek szószólóinak. Így Őt (és 
elsősorban Őt) kimondottan meg is illeti ez a kép- 
viselet. A beszélés folyamatában tehát a nyelv kép- 
viselővé lépteti elő őt, és a hiteles képviselet 
látszatát teremti meg akkor is, amikor ennek eset- 
leg nincs is teljesítményekben és érdemekben 
felmutatható valós fedezete. 

Ugyanakkor a nyelv az előbbivel egyidőben 
egy tartalmi látszatot is teremt. A kimondás szint- 
jén úgy tünteti fel, mintha reális, kézzelfogható és 
megvalósítható érdekről lenne szó. Holott a hivat- 
kozás konkrétságát – a romániai magyarság érdeke 
– éppen a tartalom tovatűnő általánossága és a 
megvalósítás megfoghatatlansága teszi kétséges- 
sé. Nos, éppen erre a nyelvi csapdára játszik rá e 
kijelentés gyakori hangoztatása. A hivatkozás 
konkrétsága egy pillanatra mindig hitelessé teszi a 
megvalósítást, amelyet éppen behatárolatlansága 
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folytán a róla szóló beszélésen túlmenően sosem 
lehet ténylegesen rajtakapni. 

Egy konkrét, partikuláris érdek általában meg- 
valósítható és a képviselője a megvalósítás tekin- 
tetében elszámoltatható. Voltaképpen minden 
megvalósítható érdek a maga nemében nem is 
lehet más, mint partikuláris. De “a romániai ma- 
gyarság érdeke” kifejezés hangoztatásával a meg- 
valósítás partikuláris körülményeit és esetleges 
sikertelenségeit kiválóan el lehet bújtatni a nyelv 
paravánja mögé. S a nyelv minél inkább önmagát 
láttatja, annál kevésbé engedi belátni, hogy ho- 
gyan is történnek mögötte a dolgok. 
 
 

Kétszintes létezés 
 
Kisebbségi életünk és kultúránk számos példát 

kínál olyan vezető egyéniségekre, különböző irá- 
nyító-szervező funkciókat magukra vállaló hiva- 
tásosokra vagy önkéntesekre, akik életére a 
kétszintes létezés jellemző. Egyéniségük és szemé- 
lyiségük más-más arculata rajzolódik ki a beszélés 
szintjén és a szöveg alatt. 

A legkülönbözőbb helyzetekben igen meggyő- 
zően képesek egy összefüggő, koherens, kellőkép- 
pen adatolt, terminológiailag hibátlan, nyelvileg 
elegáns szöveget előadni arról, hogy mi minden- 
nel foglalkoznak, és milyen fokozott mértékben 
hatja át működésüket az emberi és szakmai fele- 
lősségtudat, az önmagukkal és környezetükkel 
szembeni igényesség, s a kisebbségi létminőség 
feljavítása iránti maradéktalan elkötelezettség. 
Szövegükből egy igen dinamikus, folytonosan 
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szervező, tervező, problémákat felvállaló és me- 
goldásukat kereső életvitel képe bontakozik ki, 
amelynek fő törekvése a különben passzív környe- 
zetük felrázása, a kollégák, munkatársak mozgó- 
sítása, munkára fogása, a lappangó ötletek, 
kihasználatlan energiák felderítése és hasznosítá- 
sa a közösség javára. Mindehhez a mások mu- 
lasztásai, felelőtlensége és passzivitása miatt érzett 
folytonos lelki gyötrődés társul, melyet egy soha 
nem szűnő szellemi viaskodás egészít ki a szakmai 
igényesség meghirdetett normái, az erkölcsi-em- 
beri minőség magasra állított mércéi elfogadtatása 
érdekében. 

Minderről képesek gyakran, hosszasan és igen 
részletezően beszélni. Szövegük valósággal elká- 
bít, észrevétlenül a bűvkörébe von, s egyszer csak 
azon kapod magad, hogy már te is a sokat hallott 
igényesség, minőség, felelősség szólamait hangoz- 
tatod, s minél inkább a magadéinak kezded vallani 
őket, szakmailag és morálisan annál megsemmi- 
sültebbnek kezded érezni magad, mert mindenna- 
pi emberi teljesítményeid egyre jobban 
elmaradnak a túlfeszített normák és a magasra 
állított mércék mögött. Kiutat keresel a gyötrő el- 
bizonytalanodás kátyújából, s egyetlen szabadító 
lehetőség kínálkozik: be kell kapcsolódnod! 

És ekkor nagyot fordul veled a világ. Lassan, de 
biztosan, előbb apró jelekből kezd összerakódni, 
majd nagyobb összefüggéseiben is egyre nyilván- 
valóbban kirajzolódni számodra is, hogy mi van a 
szöveg mögött. Eddig, ha észlelted is rendellenes- 
ségek jeleit, hajlamos voltál a pillanatnyi körülmé- 
nyekkel magyarázni azokat, anélkül hogy a 
szöveg alapvető igazságtartalma iránt kétségeid 
támadtak volna. Most viszont az egyre fokozódó 
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kétségeid lassan ráébresztenek a valós helyzetre. 
Első látásra máris szembetűnik a szervezetlenség, 
a szétszórtság, a koncepciónélküliség, a minden- 
hez való értés kritikátlan magabiztossága, a legkü- 
lönbözőbb tevékenységek felvállalása és a 
félbemaradt feladatok sokasága, a problémákra és 
a partnerekre való odafigyelés teljes hiánya, fontos 
és kézenfekvő lehetőségek kihagyása vagy érthe- 
tetlen elhanyagolása, s ami a legmegdöbbentőbb: 
minden téren az általános igénytelenség. Aztán 
később egyre világosabbá válnak ennek a kaotikus 
helyzetnek a lelki mozgatói is: a bizonytalanság, a 
következetlenség, a lelkiismeretlenség, a folytonos 
ingerültség a felmerülő problémák láttán, s mind- 
ennek betetőzéseképp a már-már beteges önbiza- 
lomhiány az egyik oldalon, s vele szemben a 
mérhetetlen hiúság és mindenki mást elsöprő 
önző érdekek és önmegmutatási vágy a másikon. 
Minden együtt van, ami éppen azt az emberi és 
szakmai minőséget kezdheti ki, amelyet a szöveg 
vezérszólama fennen hirdet. 

A helyzetről szerzett végső tapasztalatod le- 
súlytó: teljes komolytalanság minden vonalon. A 
problémák nem komolyan vevésével önmagunk 
komolyan nem vevése társul, s annak a kockázata, 
hogy előbb-utóbb mások sem fognak komolyan 
venni bennünket. De mire ezt észreveszed, már te 
is benne vagy, már a helyzet uralkodik fölötted, s 
együtt vergődsz benne mindazokkal, akik már 
előbb foglyai voltak, s most téged is belerángattak. 
A hiábavalóságok és értelmetlenségek sokasága 
zúdul rád, rengeteg idődet és energiádat emésztik 
fel. A helyzetnek te is részese vagy, így a komoly- 
talansága már rajtad is múlik, de mivel nemcsak 
rajtad, nem is tehetsz érdemben semmit ellene. 
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Annál is kevésbé, mert döbbenten kell tapasztal- 
nod, hogy nagyon sokan kiválóan érzik magukat 
ebben a kétszintes létezésben. Olyannyira képesek 
azonosulni vele, hogy már ki sem látnak belőle, s 
“nem értik”, hogy ez miért nem akar neked is 
sikerülni. 

Továbbra is érzed, hogy egyre kevésbé tudsz 
azonosulni ezzel a helyzettel, de annál rosszabb 
neked, mivel szabadulni sem tudsz tőle, mert meg- 
érintett, magához vonzott, s már nem vagy azonos 
akkori önmagaddal, mint amikor belesétáltál a 
csapdájába. Ha végül mégis sikerül erőt venned 
magadon és kiszabadulsz belőle, a mások rólad 
alkotott ítéleteibe még sokáig belejátszik a helyzet 
képe, s még hosszú ideig téged sem hagy érintet- 
lenül. 

S többé sohasem tudhatod biztosan, hogy 
nincs-e neked is részed a körülötted tapasztalható 
mérhetetlen komolytalanság tovaterjedésében. 
 
 

Pár-nem-beszélés 
 
Mit is jelent ez a furcsán hangzó kifejezés? Azt, 

amivé a kisebbségi közéletünkben és kultúránk- 
ban a legtöbb párbeszédnek szánt vagy címkézett 
kommunikatív megnyilvánulás rendszerint válik, 
többnyire két okból kifolyólag: azért, mert tényle- 
gesen nem arról beszélnek, amiről szó van, illetve 
azért, mert abbamarad, mielőtt a kivitelezés vagy 
a megoldás szempontjából kielégítő módon végig- 
beszélnék a témát. 

A kommunikáció szempontjából hatékony és 
eredményes párbeszédnek általában két feltétele 
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van. Egyrészt a tényleges dialógus egyenlő felek 
között zajlik, akik szimmetrikus interperszonális 
kapcsolatba lépve, kölcsönösen egyenértékű part- 
nerekként ismerik el és kezelik egymást. A partne- 
rek társadalmi státusának, felkészültségének, 
műveltségi színvonalának megközelítőleg hason- 
lónak kell lennie ahhoz, hogy a kommunikatív 
szituációban az információcsere és a konszenzus- 
teremtés szempontjából legkedvezőbb horizontá- 
lis viszony alakulhasson ki közöttük. Ez nemcsak 
az egymással párbeszédet folytató egyénekre ér- 
vényes, hanem a dialogizáló közösségekre, kultú- 
rákra, politikai alakzatokra is (vö. MARGA, 1994: 
123-128). Másrészt egyenlő felek között is csak 
akkor bontakozik ki tényleges párbeszéd, amikor 
magáról a dologról beszélnek. Közös érdeklődé- 
sük tárgya – a dolog, amiről a kommunikációban 
szó van – teremti meg közöttük a kiegyensúlyozott 
közlési kapcsolatot. Ezen alapulhat mindkettőjük 
számára a ''kommunikációban megélt közösség élmé- 
nye” (vö. MIHAI, 33). Ehhez mindkét fél részéről a 
dologhoz való azonos mértékű figyelő odafordu- 
lás szükségeltetik. A dialógus aktív és felelős szel- 
lemi jelen-létet igényel, ami nem más, mint a 
feleknek a dolognál való folytonos és kitartó jelen- 
levésük, a dolog jelenénél levésük. A dolog érdeke 
– mint a beszélgető partnerek elsődleges és közös 
érdeke – tarthatja fenn, mindaddig, amíg szüksé- 
ges, a beszédfolyamatot. A dologtól való legcseké- 
lyebb mértékű elfordulás, vagy valamely tőle 
idegen érdek belejátszása a beszélgetésbe azonnal 
felboríthatja a beszédhelyzet egyensúlyát. A dialó- 
gus fenntartásában érdekelt felek ezért igyekez- 
nek lehetőleg elkerülni vagy helyrehozni az ilyen 
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zökkenőket. A jól működő dialógus szinte önsza- 
bályozó módon korrigálja saját menetét. 

A mindennapi nyelvhasználatunkban nem rit- 
ka a dialógus szükségességére való hivatkozás 
egyes vitás kérdések megoldásában. A demokrati- 
kus szellemű diskurzus egyik közhelyének vagy 
szólamának számít a párbeszéd elvére való hivat- 
kozás a legkülönbözőbb konszenzusteremtési igé- 
nyek kapcsán. A valós kommunikációs gyakorlat 
azonban távol áll ennek az elvnek a megvalósítá- 
sától. A kisebbségi életünkben és kultúránkban 
mélyen meggyökereztek és ma is tovább élnek 
olyan kommunikációs szokások, amelyek észre- 
vétlenül még akkor is érvényesülnek, amikor a 
beszélgető partnerek az adott beszédhelyzetet dia- 
lógusnak minősítik, sőt azzal a meggyőződéssel 
vesznek részt benne, hogy valóban dialógust foly- 
tatnak egymással. Az ilyen beszédhelyzetekből el- 
sősorban a párbeszédnek azok az elemi feltételei 
hiányoznak, amelyeket fenntebb felvázoltam. 

Nagyon sokszor tapasztalható, hogy a párbe- 
szédnek titulált kommunikáció egyenlőtlen felek 
között zajlik. Ilyen esetekben a legtöbbször nem 
annyira a társadalmi státusban, műveltségi szín- 
vonalban stb. megmutatkozó objektív egyenlőt- 
lenségről van szó, mint sokkal inkább arról, hogy 
valamelyik partner a saját önszemléletében – az 
önmagáról való képalkotás és beszélés nyelvi sík- 
ján – tekinti “egyenlőbbnek” magát a másiknál, 
ami elkerülhetetlenül együtt jár a másik lebecsülé- 
sével. A reflektált, kritikus önszemléletnek ez a 
hiánya nem engedi meg a másik másságának 
tiszteletben tartását és értékeinek egyszerű elisme- 
rését. Márpedig a mások lenézése árán építkező 
önértékelés, az ebből táplálkozó pökhendi gőg, s 
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az önbizalomhiányt ellensúlyozni hivatott színlelt 
és túlzó magabiztosság egyáltalán nem kedvez a 
párbeszédszituáció létrejöttének. A másoknál 
mindig mindent jobban tudó és önmagukat foly- 
ton előbbrevalónak tekintő egyének nem képesek 
igazi párbeszédre egymással. Az ilyen magatartás- 
forma még az egyébként horizontális, szimmetri- 
kus interperszonális kapcsolatot is a szöveg és a 
beszélés szintjén olyan kommunikációs kapcsolat- 
tá képes változtatni, mintha az vertikális, függősé- 
gi viszony volna. 

Az ilyen beszédhelyzetekből – a beszélgetés 
gyakorlatában talán még szembetűnőbb módon – 
a másik feltétel is hiányzik. Ha valaki alaposan és 
kissé kívülhelyezkedve odafigyel arra, hogy egy- 
egy ilyen beszédhelyzetben voltaképpen mi zajlik, 
egy egészen különleges – és a kívülálló számára 
minden bizonnyal szórakoztató – jelenséget észlel- 
het. Két vagy több ember beszélget egymással va- 
lamiről, úgy, hogy minduntalan egymás szavába 
vágnak, a beszélgetés menete bizarr módon ide- 
oda csapong, számtalanszor témát vált, de minden 
megkezdett téma az újabb felkiáltásoknak és köz- 
beszólásoknak köszönhetően többnyire félbema- 
rad. Eközben egyre kevesebb szó esik magáról a 
dologról, s egyre többet beszélnek a “partnerek” 
önmagukról, illetve még többet bizonyos távolle- 
vőkről. Végül a beszélgetés befejezés helyett egy- 
szerűen annyiban marad, s a résztvevők egyike 
számára sem lesz eléggé világos, hogy valójában 
miről is beszéltek és mire jutottak. Az ilyen hely- 
zetekben maradéktalanul hiányzik a normálisan 
kommunikáló partnerekre jellemző önként vállalt 
elemi kötelezettség: az önfegyelem, ami a szüksé- 
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ges koncentráltság és a dologra, valamint az egy- 
másra való odafigyelés alapja. 

Ezenkívül még egy egész sor más feltétel is 
hiányzik. Mindenekelőtt a dologra a dologért ma- 
gáért történő odafigyelés, ami a résztvevőknek a 
dolog iránti nyitottságát és a dolog általi érintett- 
ségét feltételezi, más szóval az érdeklődést a prob- 
léma iránt és a probléma megoldására irányuló 
érdekeltséget és akarati törekvést. Ezzel együtt jár 
a dolog körének és a személyesség szférájának az 
összemosódása, a kettő szétválasztásának a képte- 
lensége a beszélgetésben. Így a dologról való be- 
szélésbe minduntalan belejátszik a résztvevőknek 
az önmagukról és az egymásról való beszélése, s e 
kétfajta nézőpont és információ a felismerhetetlen- 
ségig elkeveredik egymással. Ezért sohasem lehet 
egyértelműen tudni, hogy pontosan miről van szó. 
Ezt csak fokozzák az olyan helyzetek, amelyekben 
egy adott pillanatban a beszélés a dologgal kapcso- 
latos problémák taglalása helyett a beszélők egy- 
mással szembeni önérvényesítési játszmájába csap 
át. 

Mindaddig, míg úgy tűnik, hogy a párbeszéd- 
kultúra, általában a kommunikációs kultúra, s az 
ennek megfelelő önszemlélet és magatartás a ki- 
sebbségi közéletünkből és a magánéletünkből 
egyaránt hiányzik, a párbeszédeknek titulált be- 
szédhelyzetek pár-nem-beszélések formájában 
játszódnak le.  
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Mediatizáltság 
 
Úgy tűnik, hogy az utóbbi években kisebbségi 

társadalmunkban és kultúránkban igen megnöve- 
kedett a média szerepe a látszatteremtésben. Ez 
leginkább egy különleges jelenség szemrevétele- 
zésében követhető nyomon. Ha valaki áttekinti az 
anyanyelvű írott és elektronikus sajtót, rövid időn 
belül rájön arra, hogy az egésznek a tartalmát 
mindössze néhány olyan állandósult téma uralja, 
amelyek az általános vélekedés szerint kisebbségi 
létünket lényegileg érintik. (A politikai témákon 
kívül az anyanyelvi oktatás és az egyetemügy, az 
anyanyelvű kultúra, az emberi és kisebbségi jogok 
és jogsérelmek, a történelmi egyházak szerepe, az 
autonómia és az európai integráció kérdései stb., 
illetve újabban egyre megkerülhetetlenebbé válik, 
hellyel-közzel, a kisebbségi társadalmat érintő 
gazdasági jelenségekre való odafigyelés is.) 

Hasonlóképpen, ha az illető azt is követi, hogy 
e témákkal kapcsolatban kik a sajtó-, rádió-, TV-in- 
terjúk állandósult alanyai, a bel- és külföldi kerek- 
asztalok, konferenciák, találkozók gyakori 
meghívottai, kik azok, akiket lépten-nyomon meg- 
kérdeznek, s ők készséggel nyilatkoznak, mind- 
össze néhány folytonosan ismétlődő névvel és 
“személyiséggel” fog találkozni. Ők a mindenkori 
beszélők, ők a kisebbségi létproblémáink kitünte- 
tett, a köztudatba immár beépült, mediatizált szó- 
szólói, akiket a médiának köszönhetően a 
közvélemény ebben a szerepkörben természetes 
jelenlevőkként elfogad, s megnyilatkozásaikra ál- 
talában “odafigyel”. Ezért az is szinte természetes- 
nek hat, ha mind a “hatalmi”, mind az “ellenzéki” 
sajtó hasábjain egyaránt találkozunk e nevekkel. 
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(Az előbbi kifejezéseket e furcsa tapasztalat kény- 
szeríti idézőjelek közé, amelynek természetességé- 
hez az is hozzátartozik, hogy ezeken a 
kifejezéseken még idézőjeles formájukban is eset- 
leg többen megbotránkoznak, mint magán e ta- 
pasztalaton.) A névsor hosszú időn keresztül alig 
változik, csupán kritikus pillanatokban bővül egy- 
két (addig “ismeretlen” vagy alig ismert) névvel, 
amelyeket a média az események kapcsán hirtelen 
a szárnyaira kap és “személyiséggé” varázsol. 

Ez a mediatizáltsági állapot sem az illető sze- 
mélyiségekre, sem a kisebbségi közéletünkre néz- 
ve nem marad következmények nélkül. Vegyünk 
számba ezek közül néhányat. 

E személyiségek egy olyan körnek a résztvevői, 
amely éppannyira ördögi is, mint amennyire szá- 
mukra pillanatnyilag elbűvölő lehet. Ugyanis a 
bevett médiás rutin szintjén a média alkalmazottai 
sokszor nem az adott témához keresnek megfelelő 
embert, hanem a “személyiséget” választják ki – őt 
előzetes szereplései, közismertsége folytán köny- 
nyebben megtalálják – és hívják meg, kérdezik ki 
az illető témával kapcsolatban. Ez az eljárás sajátos 
csapdát rejt magában. Előfordulhat, hogy a felkért 
személyiség a maga témájával áll elő, s így az ő 
témája válik központivá az eredetileg kitűzött 
téma helyett. De az is megtörténhet, amennyiben 
a média az eredeti témához mégis kitartóan ra- 
gaszkodik, hogy a megkérdezett személyiség né- 
zőpontja, beállítódása, hozzáértése (vagy nem 
értése) fogja meghatározni az illető témáról való 
beszélés módját, s a beszélő súlyánál fogva, vala- 
mint azért, mert mondanivalója sokakhoz eljut, a 
továbbiakban esetleg ez válik az adott probléma 
mérvadó megközelítési módjává. Lehet, hogy az 
  



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

 220 

illető témának vagy problémának több kiváló 
szakembere is van, de ők névtelenségük folytán 
megkérdezetlenek maradnak, miközben az ismert 
személyiség főműsoridőben vagy újságoldalnyi 
interjúban a kérdés kapcsán szellemeskedve mel- 
lébeszél, esetleg kitartóan moralizál. 

Az ilyen helyzetek egy másfajta veszélyt is ma- 
gukban hordanak. A felkért, megkérdezett szemé- 
lyiség, még ha érzi is az elején, hogy a felvetett 
probléma kívül esik kompetenciája körén, a több- 
szöri felkérés hatására előbb-utóbb kezdi beleélni 
magát a szerepbe, kezdi elhinni magáról, hogy 
csakugyan ért azokhoz a kérdésekhez, amelyekről 
a véleményét, álláspontját kérdik, sőt, lassan kezd 
meggyőződésévé válni, hogy ő az igazi szószólója, 
tényleges szakavatott képviselője annak a problé- 
mának, és véleménye mérvadónak, döntőnek te- 
kinthető a kérdésben. Főleg ha olyan egyéniségről 
van szó, aki a saját szakterületén valóban vezér- 
szerepet játszik, s már hosszú ideje megszokta, 
hogy az övé az első és utolsó szó bizonyos vitatott 
kérdésekben. Mi pedig hallagtóiként, olvasóiként 
hajlamosak vagyunk elhinni, hogy neki van igaza, 
nem azért, mintha túlzottan odafigyelnénk az ér- 
veire, hanem azért, mert ő mondja, ő, akinek tekin- 
télye van előttünk, mert őt szokták általában 
megkérdezni, az övé tehát a megnyilatkozás ki- 
váltsága. 

Az ilyenszerű jelenségek elburjánzásaként egy 
sajátos munkamegosztás alakul ki a kultúrában. 
Egyesek – általában mindig ugyanazok – beszél- 
nek, mások pedig hallgatnak. A beszélők általában 
önmagukra és egymásra figyelnek. A szöveg több- 
nyire ugyanaz, a konkrét témától és beszédhely- 
zettől függetlenül. Nem ritkák az ilyen 
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személyiségeknél a beállítódásukkal és hovatarto- 
zásukkal kapcsolatos identitászavarok sem. Az il- 
lető, ha kellőképpen beleéli magát a szerepébe, 
fokozatosan elfelejti korábbi oda tartozását egy 
konkrét csoporthoz, érdekszférához, szellemi kör- 
höz, s kezdi önmagát az univerzális kisebbségi 
érdekek partikularitások fölé emelkedő szószóló- 
jának tekinteni. Ezzel egyidőben egyik-másik par- 
tikuláris kisebbségi érdek éppen egy-egy ilyen 
mediatizált személyiség széles körű kisugárzása 
következtében univerzálissá válik, valósággal 
megszemélyesül, olykor egyenesen testet ölt álta- 
la. 

Az mediatizált személyiségek a mindenkori 
szöveghez tartoznak. A szöveg az őt megszemé- 
lyesítő mediatizált személyiség beszéléseiben éli a 
maga önszervező, világépítő életét. Így a média 
erőterében folytonosan termeli és kölcsönösen új- 
ratermeli egymást a szöveg és a szöveg szószólója, 
a mediatizált személyiség. 

Nem is olyan régen a kultúrszociológia egyik 
jeles képviselője a tömegkommunikációs eszkö- 
zök elterjedése és egyre fokozódó kultúraformáló 
szerepe kapcsán arról a folyamatról elmélkedett, 
amelyben fokozatosan különválik egymástól a 
kulturális értékeket előállító és a tömegkommuni- 
kációs eszközöket működtető, s ezáltal a társadal- 
mat mind nagyobb mértékben befolyása alatt tartó 
“mikroközeg”, valamint a tömegkommunikációs 
eszközök termékeként elhatalmasodó, a társada- 
lom nagy többségét passzív befogadó tömeggé 
változtató tömegkultúra (vö. MOLES, 145). Most 
úgy tűnik, hogy egyenesen a médiában termelődik 
ki ez a mikroközeg, amely nem egyéb, mint a 
média révén önmagát folytonosan teremtő és 
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megszemélyesítő szöveg, a szólás és a beszélés 
totális kisajátítója. Vele szemben nem áll már sem- 
mi más, csupán az, ami mindenfajta szólás ellenté- 
te: a puszta hallgatás. 

Újfajta jelenség dereng a mindent elborító és 
magába temető szöveg határvidékén: a hallgató 
valóság. 
 
 

“Nincs ember” 
 
Kisebbségi közéletünkben olyan alkalmakkor, 

amikor politikai, szakmai vagy kulturális téren 
valamilyen felelős állás betöltésére pillanatnyilag 
senki sem akar vállalkozni, gyakran elhangzik érv- 
ként, mentesítő körülményként mind a vezető tes- 
tületek irányából, mind pedig a 
közvéleményformálás különböző fórumain, hogy 
“nincs ember”. Azért maradhat hosszú ideig betöl- 
tetlen egy egyébként a kisebbségi életünk önszer- 
vezése szempontjából kulcsfontosságú állás, 
illetve végül azért foglalhat el egy ilyen állást olyan 
valaki, aki esetleg nem rendelkezik a megfelelő 
képzettséggel és tapasztalattal a szakszerű ellátá- 
sához, mert “senki sem vállalja” a vele járó nehéz- 
ségeket, felelősséget azok közül, akik 
megfelelnének a követelményeknek. 

E tömör kijelentéseknek látszólagos nyilvánva- 
lóságuk révén igen hatékony meggyőző erejük 
van. Ennek köszönhetően sajátságos nyelvi csap- 
daként működnek. Valahányszor elhangzanak – s 
általában lavinaszerűen szokott végigzúdulni a 
nyilvánosság fórumain az ismételgetésük – egy 
pillanatra csakugyan úgy tűnik, mintha valóban 
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nem is lenne megfelelő ember az illető posztra. 
Mintha valóban arról volna szó, hogy fizikailag 
nincs ilyen ember. Ám ha valaki venné a fáradsá- 
got és a gépies ismételgetés helyett hajlandó lenne 
belegondolni e természetesen hangzó kijelentés 
tágabb kontextusába, mindjárt rájönne, hogy itt 
nem erről van szó. Ha az állás betöltéséért felelős 
köröket csakugyan az erre alkalmas személy(ek) 
fizikai megléte vagy hiánya érdekelné, akkor ahe- 
lyett, hogy útjára bocsátanák a szólamot – “nincs 
ember” –, sokkal kézenfekvőbb lenne az egyszerű 
gyakorlati megoldás: versenyvizsgát hirdetnének 
(esetleg többször is) az illető állásra. De általában 
nem ezt teszik. Ugyanis ilyenkor nem egy felme- 
rülő konkrét probléma megoldási szándéka mű- 
ködik. Hanem a beszélésnek egy már sokszor 
kipróbált és jól bejáratott módja, amely mindig 
hatékonyan működik, amikor a változtatás elkerü- 
léséről, a kialakult helyzet fenntartásáról van szó. 

Mert gondoljunk csak bele egy kicsit alaposab- 
ban, hogy mit is mondanak akkor, amikor kijelentik, 
hogy “nincs ember”. Ezzel elsősorban azt akarják 
mondani, hogy íme, mi mindent megtettünk egy 
bizonyos állás elnyeréséért vagy létrehozásáért, 
amelynek a betöltésére szükség lenne, mert rajta 
keresztül beindulhatna egy egész sor probléma 
megoldása, de nem rajtunk múlik, hogy nincs, aki 
elfoglalja, s így a helyzet egyelőre változatlan ma- 
rad. Őket tehát nem terheli ezen túl felelősség 
bizonyos továbbra is megoldatlanul maradó prob- 
lémákért, hiszen megoldásuk érdekében az állás 
megteremtésével látványos lépést tettek. Kétség 
nem fér tehát a vállalt kötelezettségeik teljesítésére 
irányuló szándékukhoz. A nyelvi játszma így 
egyszerre igazolja alkalmasságukat, rátermettsé- 
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güket az ilyen helyzetek felelős felvállalására, és 
egyúttal mentesíti is őket a helyzettel járó felelős- 
ség alól, anélkül hogy a helyzet kézbentartásáról 
le kellene mondaniuk. 

Mondanivalójuknak van egy további aspektu- 
sa is: éspedig az, hogy a helyzet kézbentartása 
továbbra is őket illeti meg, s ez részükről most már 
a közösség érdekében hozott áldozat, mivel mások 
nem vállalják. Hisz íme, még tőlünk függő fontos 
állások betöltésére sem kerül ember. Így tehát 
azon túlmenően, hogy a rátermettségük igazoló- 
dik, s mentesülnek a felelősség alól, miközben a 
problémák megoldatlanok maradnak, ráadásul 
még morálisan is felmagasztosulnak mint azon 
pótolhatatlan kevesek, akik képesek e nehéz hely- 
zet felvállalásával járó áldozatot meghozni a kö- 
zösség érdekében, kockáztatva, hogy maguk is 
áldozatokká válnak. Hisz azért sem tehetnek ennél 
többet, mivel ők maguk is a helyzet foglyai, 
akárcsak mások, akik emiatt szintén nem tehetnek 
ennél többet. Ez tehát a legtöbb, ami megtehető, s 
erre is csak ők voltak képesek. 

(Ilyenkor elkerülhetetlenné válik néhány kér- 
dés. Vajon az illetékeseknek csakugyan érdekük- 
ben áll-e az állás betöltése? Vajon csakugyan 
óhajtják az állás által lefedhető problémakör meg- 
oldását, vagy éppen ezt nem akarják? Hisz egy- 
részt az akuttá vált problémák megoldásába 
belebocsátkozni mindig kockázatos. Aki a pozíció- 
ját akarja megőrizni, annak érdemesebb az ilyen 
probléma megoldását inkább ügyesen halogatni. 
Másrészt a beinduló probléma megoldási folyamat 
fokozatosan a helyzet megváltozásához, s ezzel 
együtt a pozícióik elmozdulásához vezethet. Az 
sem mindegy, hogy az illető állás kivel lenne be- 
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tölthető. Egy esetleges versenyvizsga ugyancsak 
veszélyeket rejthet magában, hiszen szigorú szak- 
mai követelményeket támasztva, olyan szakem- 
bert juttathat előnyhöz, aki már bizonyított 
szakmai kompetenciája birtokában, és szakmai 
szempontoktól indíttatva a felmerülő problémák 
megoldását tartja szem előtt. Így nehezen lenne 
kezelhető, s előbb-utóbb felborítaná a kialakult 
helyzet egyensúlyát. Ezért alkalmasabbnak mutat- 
kozik felkérni valakit a tisztség betöltésére. Az 
illető ezáltal lekötelezettnek is érezheti magát 
megbízói irányába, s inkább hajlandó lesz velük 
egy nyelvet beszélni. Ebben az esetben viszont 
számot kell vetni azzal, hogy az elmaradó problé- 
mamegoldás előbb-utóbb kívülről válthat ki elége- 
detlenséget. Tehát mindkét irányból megfontolva, 
helyesebbnek bizonyul a helyzetet a kényszerű 
ideiglenes megoldatlanság állapotában tartani, 
(állandósítani) arra hivatkozva, hogy “nincs szak- 
ember”.) 

Természetesen, ha valakikben fel is vetődnek 
ilyenszerű kérdések és következtetések, jobb, ha 
szerényen meghúzódva maradnak zárójelek 
között, mert ilyenkor könnyen a rosszindulatú 
áskálódás gyanújába keveredhet a kétkedő és kér- 
dező. 

Nyelv és helyzet így folytat ördögi játékot egy- 
mással, aminek van egy mélyebb, az emberek na- 
gyobb tömegei irányában továbbgyűrűző 
hallgatólagos üzenete is. Ez nem kevesebb, mint az 
emberek felkészítése a fennálló helyzetbe való be- 
letörődésbe és a hatalmon levők kritikátlan elfoga- 
dásába, ugyanis a hatalmat gyakorlóknak a 
vezetettek irányából történő ellenőrzése a fenti ör- 
dögi logikának köszönhetően eljelentéktelenedik, 
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majdhogynem értelmét veszti. A totalitarizmus 
szelleme süt át egy ilyen ártatlannak tűnő kijelen- 
tés ködén – “nincs ember” – , amely a hatalmon 
levőket a gyakorlására, a vezetetteket pedig az 
elfogadására ösztönzi. 
 
 

A hallgató valóság 
 
Az előbbi írásokban a kisebbségi létünkhöz ta- 

padó néhány nyelvi megnyilvánulás értelmezését 
vázoltam fel azzal a leplezetlen szándékkal, hogy 
ráirányítsam a figyelmet a nyelv látszatteremtő 
erejének fontos és különleges szerepére a létezés- 
nek ebben a sajátos állapotában. 

A kisebbségi közélet és kultúra éppen a kisebb- 
ségiségből kifolyólag hajlamos arra, hogy a nyelv 
közegében építse ki a maga külön világát, azoknak 
a látszatoknak, illúzióknak, realizációknak a vilá- 
gát, amely képes a létezés közvetlen tapasztalata 
fölé emelkedni és hiányait kompenzálni. Ez hosz- 
szabb távon a nyelv önépítő, világépítő tendenciá- 
jának egyre erőteljesebbé válásához vezet. A 
létezés közvetlen tapasztalatára lassan ráépül egy 
másik világ, egy kimondottan a nyelv közegében 
formálódó és érvényesülő szövegvilág, amely a 
saját nyelvén beszél és önmagát szólaltatja meg. 

Ily módon a saját kisebbségi helyzetére reflek- 
táló ember arra ébred, hogy léte két, egymástól 
eltérő és olykor egymással alig kommunikáló sí- 
kon szerveződik: a szöveg, a beszélés szintjén, il- 
letve a szöveg alatti, mögötti, elhallgatott, 
kimondatlanul maradó tapasztalatok szintjén. 
Emellett egy sajátos és újszerű tapasztalattal is 
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gazdagodik a két világ viszonyára vonatkozólag: 
rá kell ébrednie arra, hogy a nyelv, a szöveg szint- 
jén általában nem arról beszélnek, ami a nyelv 
alatti létezésben történik. A valóságos történet(ek) 
eljelentéktelenednek, értelmüket vesztik, olyanok- 
ká válnak, mintha meg sem történnének, miköz- 
ben a szöveg erőterében formálódó nyelvi 
történések – játékok és játszmák – veszik át a helyü- 
ket, olyan kihívóan, mintha igazi történetek lenné- 
nek. Az emberi tapasztalat, amely a maga 
természetes módján mindig nyelvi is, most két 
különálló részre hasad szét: egy kimondottan ny- 
elvi tapasztalatra, a nyelv közegében formálódó és 
megszólaltatott tények és élmények egymásra 
épülő többé-kevésbé koherensnek tűnő rendszeré- 
re, valamint a nyelvi létezés szintje alatt képződő 
élmények elfojtott, visszafojtott, hangtalan és kao- 
tikusan tovatűnő sokaságára. Ez utóbbi osztály- 
része a hallgatás. 

A “hallgatás'“ kétértelmű kifejezés, s mindkét 
értelme a nyelv vonatkozásában áll, vagyis kimon- 
dottan nyelvi kategória. 

A “hallgatás” egyrészt valaminek a meghallga- 
tása, odahallgatás, odafülelés arra, ami szól, annak 
a hallás útján történő befogadása. Az ilyenszerű 
hallgatással kapcsolatban írja Gadamer, hogy “aki 
hallgat, azt úgyszólván megszólítják” (GADA- 
MER, 1984:320). Amit a hallgató hallgat, az hozzá 
szól és megszólítja őt, ő pedig felfogja a hallottakat. 
Azért nem beszél, mert beszélnek hozzá. S ez nem 
hagyja érintetlenül, a beszélő mondanivalóját be- 
fogadva, ő maga is átalakul. Az ilyen hallgatás a 
beszélés szerves része, általa válik értelmessé min- 
denféle beszélés.  
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Másrészt a “hallgatás” a nem szólás, nem be- 
szólás, csendben maradás állapotát jelenti. Nyelv 
mögötti, nyelv alatti állapot. Könnyen össze lehet 
téveszteni a nyelvtelenség állapotával, de mégsem 
az. Egy dolog, amely nem rendelkezik nyelvvel, 
nem rendelkezik a hallgatás képességével sem, 
legfennebb a mi rá vonatkozó szemléletünk vetíti 
rá ezt a képességet. Valójában hallgatni is csak egy 
nyelven lehet, s ez olyankor történik, amikor egy 
nyelv nem ér oda, máshol van és másról beszél. 
Valaki azon a nyelven hallgathat, amelyen mások 
éppen beszélnek. 

A hallgatás két értelme és állapota kölcsönösen 
feltételezi egymást. Ha valaki az első értelemben 
hallgat, a második értelemben is hallgatnia kell, 
mivel nem ő beszél, hanem hozzá beszélnek. De 
ilyenkor a második értelemben azért hallgat, mert 
a nyelv hozzá szól, a nyelven hozzá szólnak. Ha- 
sonlóképpen, a második értelemben vett hallgatás 
addig tart, míg a szóló nyelv, a beszélő az első 
értelemben vett hallgatással nem hallgat oda rá. A 
hallgató mihelyt odahallgatnak rá, megszólal. De 
ennek a megszólalásnak mindenképpen feltétele 
az odahallgatás, az, hogy a megszólított, a meg- 
szólaló hallgatója engedje magát megszólítani, a 
beszélés értelme által megérinteni. 

A kisebbségi létezés két síkján úgy, ahogy a 
tapasztalat egysége kettéválik, a hallgatás két ér- 
telme is szétválik. Az első értelemben vett hallga- 
tás kimondottan a nyelv közegében érvényesül. A 
beszélő itt talál hallgatókra, mondanivalója azok 
nyelvi tapasztalatainak erőterében nyeri el értel- 
mét, s érintetlenül hagyja (vagy legalábbis szinte 
teljes mértékben érintetlenül hagyja) a tapasztalat 
nyelv alatti körét. Miközben beszél és hallgatják őt, 
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a nyelvi látszatok egyre vastagabb burkát építi ki 
e valóság köré, amely hallgat. Hallgat a hallgatás 
második értelmében, vagyis néma marad (vagy 
elfelejt beszélni), mert a nyelv nem nála van, nem 
őt kérdezi, és nem róla beszél. S azért is hallgat, 
mert a nyelv, s a mezőjében folytonosan formáló- 
dó öntörvényű szöveg nem hallgat oda rá, nem 
engedi magát általa megszólítani, értelme által 
megérinteni. Nem nyitja ki irányában a saját értel- 
mét, s így értelmük nem találkozhat. 

Mivel a nyelv az első értelemben ahelyett hogy 
hallgatna, egyfolytában beszél, az általa épített 
látszatok egyre vastagodó burkát nem tudja áttör- 
ni a valóság “szava”. Így a valóság “szava” a hall- 
gatás. Olyan helyeken, ahol a nyelvi látszatok 
szövete ritkábbra szövődik, a valóság hangtalanul 
átdereng rajta. Az egymással elfoglalt beszélők, ha 
észreveszik is e távoli ködfoltokat, a mondaniva- 
lójukat nem értik. Gomolygásuk nem szerveződik 
számukra nyelvileg artikulált rendszerré, vagyis 
értelemmé. 

Létünkben így fokozatosan elválik egymástól a 
folytonosan beszélő és oda nem hallgató nyelv, és 
az elnémuló, hallgató valóság. E szétválásban mu- 
tatkozik meg igazán kisebbségi életünkben a való- 
ság leépülési folyamata. Minél szélesebb teret nyer 
a szövegben nyelvileg kiépülő “mintha” valóság, 
s minél hangosabban beszélnek róla és a nevében, 
annál inkább eljelentéktelenedik, valóságosságá- 
tól megfosztottá válik a tapasztalataink nyelv alat- 
ti világa. Mígnem oda jutunk, hogy már egyik 
világgal sem rendelkezünk igazán. Valós tapaszta- 
latainkat nem tudjuk szóra bírni, miközben mind- 
az, amiről beszélünk, megfoghatatlan illúziók 
szövevényeként foszlik széjjel. 
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Így lassan saját magunkat is egyre kevésbé 
érezzük valóságosaknak elvalótlanulásunk szűn- 
ni nem akaró folyamatában... 

(1997. december) 
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A filozófiai magatartásról 
 
 

A filozófiai magatartás lényege 
 
 
“A filozófia lényege nem az igazság birtoklása, 

hanem az igazság keresése” – fogalmazza újra K. 
Jaspers a filozófia több ezer éves története folya- 
mán immár sokadjára a filozófia életkedvét mind- 
végig fenntartó és ismétlődő megújulásainak 
titkára rávilágító alapigazságot (JASPERS, 1989: 
11). 

A jaspersi szöveg közvetve egy, a filozófia lé- 
nyegét és értelmét érintő fontos gondolatot mond 
ki: a filozófia az emberiség életében és kultúrájá- 
ban alapvető tapasztalatot jelent, a létre irányuló 
gondolkodás és az ily módon megszerezhető tu- 
dás behatároltságának, s egyszersmind végérvé- 
nyesen soha le nem záruló lehetőségeinek a 
tapasztalatát. Erre vonatkozik a “keresés” kifeje- 
zés. Az ember sokféle úton-módon juthat igazsá- 
gok birtokába. Ezek közül egyesek 
maradandóaknak, örökérvényűeknek bizonyul- 
nak, mások már az első kérdező-kétkedő gesztus 
hatására szertefoszlanak, szétporladnak. Egyesek 
igen szilárdan megalapozottaknak tűnnek, mások 
csupán hiedelmek, vélekedések formáját öltik. 
Egyesek jól meghatározható, a valóság egyik vagy 
másik területén fellelhető konkrét jelenségekkel 
kapcsolatosak, mások egy-egy valóságterület 
egészére óhajtják az érvényességüket kiterjeszteni. 
A filozófia nem ezeknek az igazságoknak az egyi- 
két vagy a másikát “keresi”. A filozófia az igazság- 
nak mint olyannak a keresése, bármilyen formában 
is jelenjen meg az.  
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Minden birtokba vett igazság egyszersmind a 
megismerés határát is jelzi. A filozófia nem fejező- 
dik be ennél a határnál, hanem éppenséggel itt 
kezdődik a kereső ténykedése. Amikor a meg- 
ismerés valamiképpen nyugvópontra jut egy 
megszerzett igazságban, akkor ébred fel a filozófia 
mozgékonyan fürkésző, kíváncsi tekintete. 

A már megtalált igazságban rendszerint elhal 
annak az éltető nedve: a gondolkodás folyamata. 
A filozófiának köszönhetően viszont a megisme- 
rés határainál nem szűnik meg, hanem inkább 
életre keltődik a gondolkodás. A filozófiai “kere- 
sés” élő gondolkodás, azaz – szintén Jaspers sza- 
vaival – “úton-levés”, amelynek folyamatában a 
kérdések lényegesebbek a válaszoknál, s minden 
felmerülő kérdés további kérdéseket szül. Minden 
újabb kérdés egy lépéssel közelebb visz a vizsgált 
probléma lényegéhez, de egyúttal új távlatokat 
megnyitó továbbhaladásra is ösztönöz. A gondol- 
kodásnak ebben a túllépő-közelítő viszonyulásá- 
ban meggondolkodtatóvá válik minden, ami 
megállapodott ismeretként, vélekedésként, előíté- 
letként, hiedelemként, rögzült tapasztalatként ki- 
vonni igyekszik magát az alól, hogy 
gondolkodóba ejtsen. 

A gondolkodás szakadatlan folyamat, mivel 
“gondolkodva vagyunk úton az elgondolandó- 
hoz” (HEIDEGGER, é.n.: 13). A megismerés főleg 
eszközként használja fel a maga céljaira a gondol- 
kodást. Ezzel szemben a filozófiai gondolkodás 
hordozza az arra irányuló egyetemes törekvést, 
hogy az emberi gondolkodást a maga autentikus 
állapotába juttassa el. Így a filozófiában minden- 
kor megmutatkozik az élő gondolat hatalma a meg- 
ismerés fölött.  
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A filozófiai gondolkodás felhalmozódó ta- 
pasztalatai az egyes ember életében és a kultúrá- 
ban filozófiai magatartássá szerveződnek. A 
filozófiai magatartás lényege ennélfogva a gondol- 
kodói viszonyulásban fejeződik ki leginkább, ab- 
ban a beállítódásban, amely 
meggondolkodtatóként kezel minden olyasmit, 
ami gondolkodóba ejtheti az embert, s abban a 
törekvésben, amely arra irányul, hogy a gondolko- 
dást a tulajdonképpeni mivoltához, autentikus 
megvalósulásához juttassa el. 

A filozófiai magatartásban kifejeződik egy 
alapbeállítódás: a gondolkodás vállalása. Ez tulaj- 
donképpen kettős vállalást jelent: az énközelség és 
a létközelség vállalását. A gondolkodó ember a 
gondolkodás folyamatában egyaránt a közelébe 
kerül annak, ami az elgondolóban és az elgondo- 
landóban a megismerést meghaladó módon tárul 
fel gondolkodás közben: gondolkodó énjének és a 
létező létének. A gondolkodó énje, akárcsak a léte- 
ző léte, bár nem ismerhető meg, de elgondolható. 
A filozófiai gondolkodás ezáltal az én és a lét el- 
gondolásának tapasztalatával ruházza fel az em- 
bert. Így lesz a filozófiai gondolkodás egyszerre 
önvizsgálat és transzcendáló vizsgálódás, vagyis a 
saját folytonos elmozdulásban levő lehetőségeim 
és határaim feltárására, illetve a léttel való kapcso- 
latteremtésre irányuló törekvés. Ebben a kettős 
horizontban telítődnek értelemmel az összes köze- 
lebbi kérdések, amelyek az egyéni és közösségi 
viszonyulásokkal, választásokkal, cselekedetekkel 
kapcsolatosak. Összegezve: a filozófiai magatartás 
az embernek a saját énjével, a világ dolgaival, a 
tetteivel és cselekedeteivel szembeni gondolkodó 
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beállítódása, amelyben igazi önmagánál levése feje- 
ződik ki. 

Jaspers a filozofikus élet két útját jelöli meg: a 
magányos elmélkedés, illetve a kommunikáció út- 
ját (vö. JASPERS, 1989:139). A magányos elmélke- 
dés ma is, akárcsak az emberi gondolkodás 
története során bármikor, az emberi egyénnek az 
énjével és létével való elmélyült, bensőséges 
kapcsolatteremtő megnyilvánulásának számít. A 
mai életben és kultúrában, amelynek körülményei 
arra ösztökélik az embert, hogy fokozottan a kül- 
ső viszonyaiban és cselekedeteiben valósítsa meg 
magát, a magányos elmélkedés – anélkül, hogy 
eredendő jelentőségéből bármit is veszítene – nem 
bizonyul kellőképpen hatékonynak. A filozófiai 
magatartásnak az életből való kirekesztődése és 
zárt szellemi “kert” formájában történő művelése 
nem képes komoly befolyást gyakorolni a bonyo- 
lult kommunikációs viszonyrendszerként kiépülő 
kultúrára és emberi életvitelre. Ezért Jaspers a mo- 
dern ember számára a kommunikációt tekinti a filo- 
zófiai magatartás olyan általános céljának, 
amelyben minden további, konkrétabb célja gyö- 
kerezik. Ilyenek lehetnek a lét elgondolására, az 
emberi megegyezésre és együttműködésre, a meg- 
értés feltételeinek kimunkálására irányuló törek- 
vések. 

A filozófiai magatartás manapság nem az okle- 
veles filozófus, illetve a filozófia tanár kiváltsága. 
Ez a magatartás bárkinek sajátja lehet, aki tudatos 
szellemi erőfeszítésre képes vállalkozni a gondolat 
méltóságának, a gondolkodás hatalmának érvé- 
nyesítése érdekében. Saját filozófiai magatartását 
építgeti valaki minden alkalommal, amikor szem- 
be mer nézni a határokkal, amikor újabb kérdést 
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mer feltenni, valahányszor úgy tűnik, hogy ninc- 
senek már további kérdések, amikor arra vállalko- 
zik, hogy reflektálttá tegye a reflektálatlanul 
hagyott ítéletet, amikor képes olyan distanciate- 
remtő, elméleti nézőpontot érvényesíteni, amely- 
ből a dolog maga a belátható magáértvalóságában 
válik megvizsgálhatóvá. 

Egyszóval, a filozófiai magatartás egy filozófiai 
kultúra éltetőjeként és ösztönzőjeként, minél több 
ember személyes életvitelébe és magatartásába 
szervesen beépülve fejtheti ki jótékony befolyását 
az emberi életre és a kultúra egészére. Ennek köz- 
vetlenül megtapasztalható jelei abban mutatkoz- 
nak meg egy adott kultúrában, hogy egyre többen 
óhajtanak részesülni és részt venni az emberi meg- 
értést és együttműködést fenntartó kommuniká- 
cióban. 
 
 

A filozófiai magatartás lehetősége 
 
Feltehető a kérdés: kínálkozik-e lehetőség a 

filozófiai magatartás érvényesítésére a kisebbségi 
létben és kultúrában? És mennyire bontakoztatha- 
tó ki ez a lehetőség magának a kisebbségi létnek az 
alaptermészetéből? 

Úgy tűnik, hogy a filozófiai magatartás és a 
kisebbségi léthelyzet számos olyan közös vonással 
rendelkezik, amelyek kölcsönös kapcsolatukat 
megalapozzák. Régebbi és újabbkori szerzők egy- 
behangzó véleménye szerint a filozófusnak a vi- 
lághoz való viszonya egyszerre tartalmazza a 
benne levő és a kívül álló viszonyulását. A filozó- 
fus “egyszerre van benne a világban és kívül a 
  



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

 236 

világon” – írja G. Marcel, s ez a “paradox dualitás” 
létének szerves velejárója (MARCEL, 425). 

Ebből a nézőpontból tekintve könnyen tetten 
érhető a kisebbségi léthelyzet és a filozófus lét- 
helyzetének természetszerű találkozása. A maga 
módján mindkettő peremlét, amely a benne-levő-kí- 
vül-állás jegyében zajlik. A peremlét élménye foly- 
tonos ingaállapot a belső tartalom és a külső 
megmutatkozás, az otthonosság és az idegenség, 
a helyzet elfogadása és elutasítása között. Egyszó- 
val: a szélsőségek találkozása és paradoxonokat 
gerjesztő egymásbaszaladása. Hasonló a gondol- 
kodóéhoz, aki a közvetlen élmény és a tanult elmé- 
leti tudás, a szemlélődő beállítódás és a cselekvő 
hozzáállás, a kétségbevonhatatlan bizonyosság és 
a leküzdhetetlen elbizonytalanodás széthúzó szo- 
rításában tépelődik. Így a kisebbségi léthelyzetben 
élő egyén számos olyan, a helyzet sajátosságaiból 
származó dilemmával, rövidzárlatos problémával 
találja magát szemközt, amelyek kérdések feltevé- 
sére, reflexióra és elmélkedésre, egyszóval a hely- 
zettel szembeni filozófiai magatartásra késztetik. 

A filozófiai magatartás lehetősége általában 
mindenhol fennáll, ahol a valóság és a nyelv, a 
létezés magánvaló síkja és annak nyelvi leképező- 
dése között, a valóság közvetlen tapasztalata és a 
nyelvileg felépülő világ között valamiféle elkülön- 
böződés és distanciateremtés érvényesül. Egyszó- 
val, a filozófiai magatartás minden olyan esetben 
lehetséges, amikor nyelvileg egy másik világ is 
felépíthető, a közvetlenül adott és megtapasztal- 
ható mellett. 

Mindez a kisebbségi létezés esetében fokozot- 
tan érvényesül. A kisebbségi létezés, alaptermé- 
szetéből kifolyólag, nyelvileg sajátos módon 
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megkettőzött létezés, amely egyféleképpen zajlik a 
valóság, a valós tapasztalatok síkján és egészen 
másképpen épül ki az emberek tudatvilágában és 
a kultúrában, a nyelvi szimbolizációk és reprezen- 
tációk síkján. Ebben a létezésben, miközben a valós 
tapasztalat és a cselekvés folytonosan elvalótlanul 
és feloldódik a szövegben, a beszélés mezejében 
életre kapó szöveg cselekvéssé és valósággá válik. 
Ennélfogva a kisebbségi sorsban – az átvitt értel- 
mek hazájában – élő ember a fordítás folytonos 
kényszere alatt él: a körülötte levő világot és a 
benne zajló életmozzanatait folytonosan át- és le- 
fordítani kénytelen – többnyire létszükségletből, 
de olykor puszta megszokásból vagy éppenséggel 
kedvtelésből is – a szöveg nyelvéről a cselekvés 
nyelvére és a cselekvés nyelvéről a szöveg nyelvé- 
re. Miközben fordít – értelmez, s értelmezve, még 
elcsípni reméli a számára érthetőt, amely – mire 
belegondolna – máris tovaillan. 

Mindebből a kisebbségi létezésnek egy sor o- 
lyan tulajdonsága származik, melyek kedveznek a 
filozófiai magatartás kialakulásának. A kisebbségi 
létezés mindenekelőtt hangsúlyozottan reflektált 
létezés. Folyamatos reflexiót igényel, illetve vált ki 
mind a léthelyzetre, mind a benne élő egyéni vagy 
közösségi szubjektumnak a helyzethez való viszo- 
nyára vonatkozólag. Más szóval ez azt jelenti, 
hogy a kisebbségi létezést öntudatlanul csak el- 
szenvedni lehet. Kisebbségként élni viszont egy 
adott szituációban, emberi tartalmakkal telítve ezt 
a helyzetet, megkeresve és értékesítve a benne 
rejlő lehetőségeket csak tudatosan lehet. 

A tudatosság bizonyos fokán elkerülhetetlenné 
válik a helyzetre és a helyzethez való viszonyra 
irányuló kérdezés. Ez a kérdező magatartás egy- 
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szerre több irányban hat. Egyrészt magában hord- 
ja a helyzet felismerésének a lehetőségét. Annak a 
felismerését, hogy a kisebbségi helyzetben levés: 
sajátos létezés, olyan szituációban való létezés, 
amely az emberi létezés általános vonásaira még 
egy sor partikuláris tulajdonsággal nehezedik rá. 
Ezzel együtt jár a helyzet másságának, egyáltalán a 
másság felismerésének a lehetősége is. Másrészt 
magában hordja a folytonos keresés lehetőségét, a 
keresését, amely a helyzetből kivezető utak feltá- 
rására, vagy a helyzetben kínálkozó létlehetőségek 
kiaknázására egyaránt irányulhat. Harmadsorban 
a helyzettel szembeni megértő beállítódáshoz is el- 
vezet, mivel a kérdezés horizontjában már felsejlik 
a helyzet és a benne zajló létezés értelme. 

A kérdező, felismerő, kereső viszonyulás, vala- 
mint a megértő beállítódás mindennél inkább a 
filozófiai magatartás alapvető vonásai közé tartoz- 
nak. 
 
 

A filozófiai magatartás hiánya 
 
Bármennyi elméleti érvet is találunk annak alá- 

támasztására, hogy a kisebbségi létezés kedvező 
lehetőségeket kínál a filozófiai magatartás érvé- 
nyesítéséhez, a saját kisebbségi létállapotunkban 
és kultúránkban mégis azt tapasztaljuk, hogy a 
filozófiai magatartás szinte teljességgel hiányzik. 
Ennek általános okaként arra lehetne gondolni, 
amit G. Marcel így fogalmazott meg: “oly világban 
élünk, amely a reflektálás elutasítására látszik 
épülni” (MARCEL, 428).  
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Ehiány magyarázatára azonban a mi kisebbsé- 
gi kultúránkban közelebbi okokat is találunk. Min- 
denekelőtt a filozófiai alkotás hiánya szembetűnő. 
Bizonyos kedvező időszakokat és néhány egyéni 
kezdeményezést leszámítva, ebben a kultúrában 
hosszú évtizedek folyamán sem sikerült a rend- 
szeres filozófiai gondolkodás művelésének meg- 
honosodnia, és a kultúra működése, a kisebbségi 
létszemlélet alakulása tekintetében szervessé vál- 
nia. Ennek következtében szinte teljességgel hi- 
ányzik a kisebbségi kultúránkból a lét és az én 
filozófiai elgondolásának tapasztalata. Ezzel ma- 
gyarázható az a körülmény is, hogy a kisebbségi 
létezés nyelvi szintjén kialakulhatott egy olyan sa- 
játos nyelvezet, az egyéni és közösségi kisebbségi 
létproblémákról való beszélésnek egy olyan sajá- 
tos módozata, amelyben az élő gondolat helyébe 
reflektálatlan nyelvi klisék, bevett frázisok és 
szimbolikus jelentéshordozóvá nemesedett üres- 
járatú szólamok, megalapozatlan imperatívuszok 
és fogalmi rangra emelkedett semmitmondó köz- 
helyek kerülhettek. 

A kisebbségi diskurzusnak ebben a túlburjánzó 
közegében a szakszerűen és elmélyülten művelt 
gondolkodás hatalmát a nyelv terrorja váltja fel. A 
nyelv teljességgel hatalmába keríti az alkotó gon- 
dolatot, és a maga öncélú, illuzórikus világépítgető 
törekvéseinek kiszolgálójává változtatja át. Ezáltal 
eltéríti a valóságos létproblémák hiteles elgondo- 
lásától, mindattól, ami a kisebbségi létezésünkben 
ténylegesen meggondolkodtató. Ily módon az el- 
telt évtizedei folyamán a kisebbségi gondolkodá- 
sunk mindvégig híjával maradt azoknak az 
erőfeszítéseknek, amelyek más kultúrszférákban 
az autentikus gondolkodást a lényegének megfe- 
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lelő én- és létközelségbe juttatták. Heidegger sza- 
vaival, akár mi is elmondhatjuk magunkról, “hogy 
a legmeggondolkodtatóbb abban mutatkozik meg 
korunkban”, “hogy még nem gondolkodunk tulaj- 
donképpeni módon” (HEIDEGGER, é.n.: 8, 15). 

A hiteles filozófiai gondolkodásnak ez a króni- 
kus hiánya együtt jár az általános filozófiai kultúra 
hiányával, vagy legalábbis visszamaradottságá- 
val. A kisebbségi közéletünkben és kultúránkban 
nap mint nap számos olyan nyíltan, sokszor hival- 
kodóan elméletellenes gesztusnak lehetünk tanúi, 
amelyek arról árulkodnak, hogy a filozófiai néző- 
pont érvényesítése, a filozófiai elemzési eljárások 
és technikák alkalmazása a problémák felvetésé- 
ben és a megoldáskeresésekben, a filozófiai fogal- 
mi apparátus és nyelvezet felhasználása a 
gondolatok kifejtésében még mindig érték nélkü- 
linek és életidegennek, a hozzájuk társuló filozó- 
fiai magatartás pedig ellenszenvesnek számít. 

Mindez megmutatkozik abban a sokszoros lé- 
péshátrányban, amellyel kisebbségi kultúránk a 
számottevő kortárs szemléletmódok és elméletek 
asszimilálásában a szomszédos nemzeti kultúrák 
mögött jár, s abban a csökönyös ellenállásban is, 
amelyet olykor egy-egy új szemlélet jegyeinek, a 
kortárs perspektívákba illeszkedő újító próbálko- 
zásnak a befogadásával szemben, s általában min- 
denféle szemléletváltási törekvéssel szemben fejt 
ki. A kultúránkat parttalanul elárasztó és a létünk 
egészére nyomasztóan rátelepedő konzervativiz- 
mus, amelyben egyesek – teljesen indokolatlanul – 
valamiféle megtartó erőt vélnek felfedezni, többek 
között a filozófiai kultúra hiányának is, a filozófiai 
magatartás önérvényesítési kudarcainak is kö- 
szönheti a maradandóságát.  
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A filozófiai magatartás szükségessége 
 
G. Marcel szerint a 20. század nagy gondolko- 

dóinak alkotását egyértelműen meghatározza az a 
közös felismerés, hogy ma már nem lehetséges 
filozófia az ember alapvető helyzetére vonatkozó 
fenomenológiai lényegelemzés nélkül (vö. MAR- 
CEL, 425). Ezt a felismerést joggal egészíthetjük ki 
azzal, hogy manapság autentikus emberi létezés 
sem lehetséges olyan filozófia nélkül, amely ennek 
a lényegelemzésnek az elvégzésére képes. Ez foko- 
zottan érvényes a kisebbségi lét esetében, amely 
mindmáig “sikeresen” kivonta magát mindenféle 
filozófiai lényegelemzés hatóköréből, s minél to- 
vább tart ez a helyzet, annál visszavonhatatlanab- 
bul fosztja meg magát azoknak a benne rejlő 
lehetőségeknek az értékesítésétől, amelyeket csak- 
is egy ilyen lényegelemzés tárhat fel. 

A kisebbségi lét filozófiai lényegelemzése tehát 
nem csupán egy lehetőség, hanem a kisebbségi 
léthelyzetben való létezés emberi minőségének 
biztosításából fakadó szükséglet. Minél később és 
kevesebb hatékonysággal kerül rá sor, annál hal- 
mozottabbá válik a kisebbségi léthelyzettel járó 
hátrányosság. A kisebbségi létezéssel szembeni fi- 
lozófiai magatartás jelentősége nem egyszerűen 
ennek a hátránynak a leküzdésében áll, hanem a 
kisebbségi léthelyzetre vonatkozó szemléletváltás 
meghonosításában, a kisebbségi sorsban élőknek a 
saját létállapotukat illető beállítódása megváltozá- 
sában. 

A kisebbségi létezéssel szembeni filozófiai ma- 
gatartás az adott léthelyzetet elszenvedő-elfogadó 
viszonyulás helyébe a kérdező-kereső viszonyulást 
állítja. A kisebbségi léthelyzetben bennerejlő lehe- 
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tőségekre kérdez rá, s e kérdezés horizontjában 
tárulnak fel, rajzolódnak ki e léthelyzethez való 
cselekvő, létalkotó viszonyulás módozatai. 

Ebben a filozófiai perspektívában a kisebbségi 
létezés egész problematikája létközelbe és énközelbe 
kerül. Egyedül a filozófiai lényegelemzés képes 
megvalósítani a kisebbségi létezésnek egy olyan 
újszerű elgondolását, amelyben ez nem pusztán a 
benne élők egzisztenciájaként mutatkozik meg, 
hanem az emberi létezésnek egy lehetséges és szá- 
mukra való módozataként is. A kisebbségi létezés- 
sel szembeni filozófiai magatartás vezethet el 
ahhoz a belátáshoz, hogy a kisebbségként való 
létezés mint elszenvedett adottság, mint a létkö- 
rülményektől való megfosztottsággal járó negati- 
vitás – meghaladható. Meghaladható, mégpedig 
azoknak a létlehetőségeknek a feltárása irányában, 
amelyek hasznosításával a kisebbségi léthelyzet 
emberidegen létállapotból a benne élők saját alko- 
tásává, az egyéni és a közösségi létezésnek egy 
lehetséges és hatékony emberi módozatává válhat. 

Ennek a belátásnak van egy másik vetülete is. 
Semmilyen létállapot sem válhat puszta egziszten- 
ciából valakiknek a saját alkotásává a léthelyzet- 
hez való reflektált és cselekvő viszonyulás nélkül. 
Ezért a filozófiai magatartás nemcsak a léthelyzet- 
tel szembeni szemléletváltást sürgeti. E szemlélet- 
váltás meg kell hogy mutatkozzon az adott 
léthelyzetben élőknek a helyzethez és önmaguk- 
hoz való viszonyulásában is. A filozófiai lényeg- 
elemzés során a kisebbségi léthelyzet alanyi 
tartalma és énközelisége is elgondolhatóvá válik, 
azzal a móddal egyetemben, ahogyan a benne élők 
a helyzet pusztán egzisztáló elszenvedőiből sorsu- 
kat alakító szubjektumokká válhatnak.  
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A filozófiai magatartásnak fontos velejárója a 
kisebbségi léthelyzetre reflektáló én folytonos ma- 
gánál levése is, önmagának egyéni és közösségi 
résztvevő-alkotó-cselekvő szubjektumként való 
tudatosítása, aki számára a kisebbségi lét lehetősé- 
gek együtteseként, a kisebbségi léthelyzet pedig 
folytonosan alakuló-alakítható folyamatként mu- 
tatkozik meg. Ez a résztvevő-cselekvő én- és öntu- 
datosság mind az egyén, mind pedig a közösség 
szintjén egy újfajta kisebbségi identitás megalapo- 
zójává válhat. 

Hogyan kell viszonyulnia a filozófiai magatar- 
tást komolyan vevő és következetesen érvényesítő 
gondolkodó embernek a kisebbségi közélet és a 
kultúra jelenségeihez? Az ilyen viszonyulásnak 
mindig lehetségesek olyan szélsőséges esetei is – 
mint a túlzott hivalkodás, vagy a magába süppedő 
hallgatás –, amelyekkel éppen az ellenkező hatást 
válthatja ki. A filozófiai magatartás nem egyeztet- 
hető össze a sóvárgó hatalomvággyal, sem a hatal- 
mon levők előtti hízelkedéssel és a kegyeikbe való 
beférkőzéssel. Úgyszintén, különböző reklámfo- 
gások alkalmazására sem szorul rá, sőt a fölös 
hírverés, szenzációkeltő kijelentések hangoztatása 
és világgá kürtölése egyenesen visszatetszést kelt- 
het ebben az esetben. Arra sem szorul rá, hogy 
sebtében összerótt állásfoglalások gyakori aláírá- 
sával tegye hitelesebbé magát a közvélemény elő- 
tt, már csak azért sem, mivel az ilyen 
állásfoglalásokban a többnyire imperativisztiku- 
san és reflektálatlanul kijelentett elvek éppen a 
szükséges és elmélyült filozófiai vizsgálódást nél- 
külözik. Ugyanakkor a totális hallgatást sem vá- 
laszthatja a cinkosság kockázata nélkül, mivel 
éppen neki kell felismernie azt az érzékeny vá- 
  



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

 244 

lasztóvonalat, amelyen átlépve a hallgatás már 
bűnnek minősül. 

A kisebbségi létezéssel szembeni filozófiai ma- 
gatartással kapcsolatban az a kérdés is felmerül, 
hogy vajon pusztán szemlélődő magatartásnak 
kell-e maradnia, vagy mélyen bele kell merülnie és 
cselekvőén részt kell vennie a létproblémák feltá- 
rásában és megoldásában. Ez a kérdés is, termé- 
szetszerűen, szélsőséges viszonyulási módokat 
jelöl meg. A filozófiai magatartás, még ha hagyo- 
mányosan kontemplatívnak is szokás tekinteni, 
napjaink életében és kultúrájában már egyáltalán 
nem minősíthető pusztán szemlélődőnek. A vele- 
járó tudatosan felvállalt gondolkodásbeli erőfeszí- 
tések, értelmezési és reflexiós eljárások alapvetően 
cselekvő megnyilvánulásoknak számítanak, még 
akkor is, ha hatékonyságuk nem mérhető le min- 
den esetben valamilyen közvetlenül megta- 
pasztalható valóságátalakítással. Ezt ma már csak 
egy korszerűtlen, szűkre szabott és primitív jelen- 
téstartalmú cselekvésfogalom alapján lehet két- 
ségbevonni. 

A filozófiai magatartás számára a dolognál le- 
vés, s ezzel egyidőben az önmagánál levés a fon- 
tos, s e kettőnek egymás vonatkozásában kell 
érvényesülnie. Ez viszont nem jelent valamiféle 
közvetlen érintkezést, hanem éppenséggel kellő 
distancia teremtést igényel, annak érdekében, 
hogy a dolog maga érvényesülhessen, s a vizsgált 
probléma létérintettsége és énérintettsége felhőtle- 
nül megmutatkozhasson. A filozófiai magatartás 
ezzel az eltávolító szellemi értintéssel közelítve 
mindenhez, ami a környezetében kérdéses – s az ő 
számára mi nem lehetne az? – szerezhet érvényt a 
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gondolat hatalmának és a gondolkodás méltósá- 
gának. 

Ennek jegyében egyedül a filozófiai magatartás 
léphet fel az előítéletek és a fanatizmus mindazon 
válfajai ellen, amelyek reflektálatlan kijelentések- 
ben és rafinált nyelvi manipulációs technikákban 
öltenek formát. Csak a szavak és a kijelentések 
értelmével, a megértés feltételeinek és módozatai- 
nak folytonos keresésével kapcsolatos szellemi 
vizsgálódások vethetnek gátat a nyelv terrorjának, 
amely illüzióépítgető hatalmaskodásával az értel- 
mi érvényesülés köréből kiszorítja és elnémítja a 
közvetlen léttapasztalatot. 

A valós léttapasztalat szóra bírása, annak a 
nyelvi formának a kimunkálása, melyben a kisebb- 
ségi lét közvetlen élményéből e léthez való megér- 
tő viszonyulás fakadhat – ez a filozófiai magatartás 
dolga. És akkor végzi jól a dolgát, ha egyre többen 
lesznek olyanok a kisebbségi sorsban élők között, 
akik saját létükhöz mint értelemmel telítődő léthez 
való megértő viszonyulásukat kisebbségi létezé- 
sük szerves tartozékaként élik meg. Csakis ebben 
a megértő viszonyulásban, mint az egymásba fo- 
nódó értelmezések soha meg nem szűnő folyama- 
tában, élhető meg a kisebbségi lét egy olyan 
létállapothoz való folytonos közelítésként, ame- 
lyet értelmes emberi életnek gondolunk el. 

(1998. február – március) 
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