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Az Olvasóhoz 
 
 
E kötetben található szövegek többnyire al- 

kalmi írások. Elemzési-értelmezési kísérletek, 
hipotézisek, amelyek a körülmények zavartalan- 
nak tűnő játékában felfigyelnek a látszatok és a 
valós tényállapotok, remények és illúziók olykor 
zavaró, az értelemnek ellenszegülő keveredé- 
sére. A kisebbségi léthelyzetünkre reflektáló, s 
bennünk folytonosan formálódó szövegeinknek 
csupán egy kis szeletét, a külvilágba vetett 
töredékét alkotják. 

A velük való találkozás: alkalom. 
Alkalom arra, hogy felidézzék, mozgósítsák 

a keletkezésük idejéhez, körülményeihez fűződő 
emlékeket, élményeket, hogy szembesítsék őket 
a jelenlegi tapasztalatokkal. Ily módon eldönt- 
hetővé lesz, hogy az akkori szöveg mennyiben 
szól a mai valóságról is. 

Ha pedig tovább lépünk eggyel, és nemcsak 
e szövegeket próbáljuk szemügyre venni a mai 
tapasztalataink felől, hanem a szövegek felől is 
megkísérelünk beleolvasni mostani tapasztala- 
tainkba, érdekfeszítővé válik a kommunikáció 
játéka. Tovább szőhetjük magunkban az előbb 
még kívülről hozzánk szóló szövegeket, 
amelyekben életvilágunk és kultúránk paradox 
tudatállapotainak körvonalaira bukkanunk. A 
szöveg(eink) tükrében magunkat láthatjuk majd, 
amint a mindennapjainkat kitöltő látszatok és 
minduntalan kísértő illúziók között reményked- 
ve keressük az utat a valósághoz. 
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A DEMOKRÁCIA PARADOXONAI 
 
 

1. 
A mérték bennünk van 

 
Tényleges demokráciát diktatórikus gondol- 

kodásmóddal és eszközökkel nem lehet megva- 
lósítani. Látszatdemokráciát, demokráciának ál- 
cázott diktatúrát annál inkább. 

Az emberek nagy többsége a demokrácia lát- 
szata helyett igazi demokráciát akar. A lényegét 
viszont nem ismeri, valamilyen konkrét, sajátos 
működési formáját a mindennapi életben ez 
idáig nem tapasztalta. Ennélfogva éppen azok 
számára, akik a leginkább akarják, a demokrácia 
puszta megnevezés marad, amellyel embereket, 
embercsoportokat lehet manipulálni. 

Rendelkezünk tehát egy olyan kiinduló- 
ponttal, amely a történelemben a mindenkori 
demokráciák kezdete: a kollektív akarattal. Az 
ebből kibontakozó teremtő erőnek egyaránt 
összetevője az ésszerűség és a spontaneitás. De- 
mokráciánk esélye azon áll vagy bukik, hogy e 
kettőt mennyire sikerül összehangolnunk, és 
mennyire tudjuk fenntartani azt a kollektív aka- 
ratot, amely felszabadította az ilyen megnyilvá- 
nulásokat és a demokrácia irányában működteti 
azokat. Meg kell találnunk azt a mértéket, amely 
e kettő érvényesítésének teret enged és egyúttal 
határt szab. S ezt olyan körülmények között kell 
elérnünk, amikor a demokrácia gyakorlásának 
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történelmi és politikai kellékei alig-alig állnak 
rendelkezésünkre. 

Ez a mérték bennünk van. Érvényesítéséhez 
tehát meg kell találnunk előbb önmagunkat, igazi, 
természetes emberi mivoltunkat. Ez az, amit a 
diktatúra idején a leginkább elveszítettünk. 

A diktatúra természetellenessé torzította az 
emberi személyiséget. Mindent, ami természetes 
emberi vágyunk, törekvésünk, célunk lehetett 
volna, kivetkőztetett emberi formájából. Meg- 
szoktuk, hogy a természetellenest tekintsük ter- 
mészetesnek. Elveszítettük a mértéket. Ez a mi leg- 
nagyobb, mondhatni pótolhatatlan veszteségünk. 
Nemzedékek sora nőtt fel úgy, hogy nem tapasz- 
talhatta meg a természetes, normális életvitelt. 

Az újkori fogantatású demokrácia, amelyet 
mi is szeretnénk e tájakon a magunk számára 
megteremteni, az emberi ész és tapasztalat közös 
vívmánya. Mind az egyén, mind a társadalom 
szintjén e kettő kölcsönösen egymásra irányuló 
működésének eredménye. A tapasztalat érvé- 
nyességi körét megvilágító ráció, és az önmagán 
túllépni akaró rációt a saját határaira ráébresztő 
tapasztalat kettős játéka. Racionalizált társa- 
dalom, amelyet a mindennapi működésére vo- 
natkozó tapasztalat állandó kontrollja tart az 
ésszerűség határai között. 

A diktatúra ezt az ésszerűséget rombolja le, 
vagy nem engedi kiépülni. A tapasztalat kont- 
rollja alól kivont, határaitól megfosztott ráció 
szabad teret kap, ellenőrzése mindenre kiterjed, 
parttalanul totalizál. A természetével ily módon 
mindinkább ellentmondásba kerülő ráció az 
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irracionalitásnak egy olyan világát teremti meg, 
amelyből lépésről lépésre kirekeszti önmagát. 
Ebben rejlik bármely diktatúra történelmi esély- 
telensége. Minél szilárdabb megalapozásra tö- 
rekszik, annál valószerűtlenebbé válik, és sietteti 
önfelszámolását. 

A demokratikus társadalom művelt, civilizált 
emberek társadalma. Ebbe éppúgy beletartozik 
a felvállalt mindennapi tevékenységünk elvég- 
zése, mint az önmagunkhoz való kulturált vi- 
szonyulásunk és személyi kapcsolataink kultu- 
rált ápolása, s céljaink és érdekeink oly módon 
történő realizálása, hogy az másoknak is 
hasznára legyen. Ehhez kell újból vissza- 
nyernünk önmagunkat, s megtalálnunk a társa- 
dalmi együttélésben a másokkal való együttmű- 
ködésnek azt a terepét, amelyen az ész és a 
tapasztalat kölcsönhatásában megalapozott mér- 
téknek mi is érvényt szerezhetünk. 

A mérték bennünk van. Törekedjünk hát ar- 
ra, hogy a birtokunkba vegyük! 

 
 

2. 
A diktatúra is bennünk van 

 
A diktatúra szétrombolására tett kísérlet 

nemcsak hatalmi űrt, hanem társadalmi űrt is ma- 
ga után hagyott. A hatalmi űr azonnal érzé- 
kelhetővé vált, és beindultak a kitöltésére irá- 
nyuló törekvések, melyek elejét kívánták venni a 
társadalom teljes szétesésének. Ez viszont nem 
szüntette meg, hanem – ellenkezőleg – felfedte 
azt a mérhetetlen társadalmi űrt, amely a dik- 
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tatúra látszólag szilárd politikai építményei alatt 
tátongott. Mindez arra figyelmeztet, hogy a de- 
mokrácia megteremtése nemcsak a demokra- 
tikus hatalmi struktúrák kiépítésén múlik. Sok- 
kal inkább azoktól az emberektől függ, akik lét- 
rehozzák és működtetik ezeket a struktúrákat. 

A forradalmi eseményeknek gyorsaságuknál 
fogva nem marad idejük a diktatórikus szer- 
veződésű emberi személyiség átformálására. A 
diktatúrának viszont volt elégséges ideje arra, 
hogy az emberi személyiségbe is beépüljön és 
kialakítsa a maga mintájára szabott személyi- 
séget. Nemcsak gondolkodásmódunkat, maga- 
tartásunkat, viszonyainkat, munkastílusunkat 
formálta át a maga képére, de beépült személyi- 
ségünk mélyrétegeibe is. Ösztöneinkben, reflex- 
einkben, indulatainkban, érzelmeinkben munkál 
kiolthatatlanul, mindazokban a személyiségbeni 
összetevőinkben, amelyek értékelési és ön- 
értékelési mechanizmusainkat mozgatják, s 
amelyeken keresztül felszínre jut megnyilvánu- 
lásaink spontaneitása. 

Az emberi személyiség átszerveződése most 
is, mint már annyiszor a történelem folyamán, 
többszörös lépéshátrányba kerül a külső 
történelem hirtelen felgyorsult folyamataival 
szemben. A szándékok, a célok, a törekvések 
szintjén akarjuk, óhajtjuk a demokráciát. Való- 
ságos tetteinkben, mindennapi megnyilvánulá- 
sainkban viszont ott munkál a diktatúra 
öröksége. Így tetteink a szándékainktól az ered- 
ményig többszörös pályamódosulást szenved- 
nek, s néha célt tévesztenek. Újból és újból abba 
a helyzetbe kerülünk, hogy nem az valósul meg, 
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amit célul tűztünk ki magunk elé. Ezáltal 
szándékaink, törekvéseink ellenére tetteink jó 
részével újratermeljük a diktatúrát. Tesszük ezt 
annál nagyobb mértékben, minél kevésbé 
vagyunk képesek felfogni és feldolgozni a 
tetteink pályamódosításairól visszacsatolás útján 
érkező információkat. 

És ne feledkezzünk meg a társadalmi mozgás 
törvényszerűségeiről sem. Arról, hogy ami 
bennünk és körülöttünk történik, s aminek több- 
kevesebb mértékben egyénileg és csoportosan 
részesei vagyunk, olyan öntörvényei vannak, 
amelyek a kialakuló új struktúrák működési el- 
veiben konkretizálódnak. Szervezzük a társadal- 
mat, de az közben maga is szervezi a személyi- 
ségünk dimenzióin túlnövő működési struktú- 
ráit. A demokratikus társadalomszervezéshez 
vannak jól-rosszul elgondolt észelveink, de 
nincs érvényes tapasztalatunk. Megvalósítá- 
sukhoz viszont vannak diktatórikus érzelmeink, 
indulataink, reflexeink, értékrendszereink. És 
van a diktatúrára vonatkozó jócskán felhalmo- 
zódott negatív tapasztalatunk, amelynek viszont 
az új helyzetben még nincs kellő érvényességi 
köre, mivel letisztulatlanok még azok a 
kategóriák, amelyek az új körülmények között 
felhasználható pozitív tapasztalattá formál- 
hatnák ezt át. És végül van egy új, nyers ta- 
pasztalatunk, amely a kibontakozó új helyzetre 
vonatkozik, s egyelőre az észlelések szintjén 
rögzíti e helyzet disszonanciáit, átmenetileg ki- 
tölti a pozitív tapasztalat hiánya folytán keletke- 
ző űrt. És ehhez társulnak a demokratikus tár- 
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sadalom szervezésére irányuló, jól-rosszul kon- 
vergáló egyéni és kollektív akaratok. 

Az új társadalom önszerveződési folyama- 
taiba mindezek a tényezők belejátszanak, és sa- 
ját jól felfogott érdekeink követelik meg, hogy 
számot vessünk velük, mielőtt továbblépnénk. 
 
 

3. 
Merre haladunk? 

 
A diktatúra túlságosan hozzászoktatott 

ahhoz, hogy mindig egy jövőbeni társadalom- 
képben gondolkozzunk. Tudatunkban az utó- 
piák és ellenutópiák annak a társadalmi álla- 
potnak az igazoló vagy kritikai ideológiáiként 
működtek, amely fennállt, illetve amilyennek 
szerintünk lennie kellett volna. Elveszítettük a 
józan realitásérzékünket, áttetszővé vált szá- 
munkra a valóság. Valahányszor szem elől té- 
vesztettük a valóságérzékelésünkhöz szükséges 
támpontokat, mítoszokba kapaszkodtunk. Tény- 
leges vágyaink és céljaink helyét illúziók fog- 
lalták el. Az első napok felforrósodott hangula- 
tában egy pillanatig úgy éreztük, hogy az 
események elseperték az utópiákat, lerombolták 
a mítoszokat, elkergették az illúziókat. Aztán azt 
tapasztaljuk, hogy a kezdeti nekilendülés utáni 
megtorpanásainkban, átmeneti elbizonytalano- 
dásainkban kezdenek visszalopakodni, mivel a 
helyükben maradt űrt nincs amivel kitöltsük. 
Máris hajlamosak vagyunk arra, hogy ne 
valóságosnak fogjuk fel azt, ami történik, hanem 
„átmenetinek”, „ideiglenesnek”, s egy ilyen jelző 
  



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

 13 

elég ahhoz, hogy ne vegyük eléggé komolyan. 
Elég ahhoz, hogy újból kezdjünk légvárakat 
építeni a jövőt illetően, utópiákat gyártani, 
ezekbe próbáljuk átmenteni a hozzánk nőtt, 
személyiségünkhöz és kultúránkhoz tapadt illú- 
zióinkat, s igyekezzünk erőt meríteni, erkölcsi 
tőkét kovácsolni annyi megpróbáltatásunkat 
hősiesen túlélő mítoszainkból. Máris jobban el 
vagyunk foglalva egy szép, de hamis jövő 
képének az építgetésével, mint azzal, hogy 
tulajdonképpen most mi is történik velünk. 

Közben a társadalmi önszerveződés folya- 
mata mozgásban van. Benne élünk, de egyre 
nehezebben tájékozódunk. Újszerű veszélyek 
mutatkoznak. A frissen szerzett tapasztalatok 
némelyike riadóztat. Visszarendeződést, régi 
mentalitások, struktúrák, módszerek újraéle- 
dését, újratermelődését észleljük. A diktatúra 
ott, ahol teheti visszalopakodik, vagy arcátlanul 
fenntartja továbbra is a pozícióit. A társadalom 
önszerveződése, amely mindenhol – ahol ez 
csekély ellenállásba ütközik – természetes mó- 
don visszaépíti magába a régi mechanizmu- 
sokat, kisiklik ellenőrzésünk alól, kikezdi kezde- 
ményezőkészségünket, ellene szegül a tudatos 
szervezőtevékenységünknek. Az volt az érzé- 
sünk, hogy már régóta készülünk erre a forrada- 
lomra, s most rá kell ébrednünk arra, hogy 
alapjában véve felkészületlenül, rákészületlenül 
ért bennünket. Sokszor nem is tudjuk pontosan 
azt, hogy mit akarunk, csak azt, hogy akarunk. 
Sebtében összerótt programokba, nyilatko- 
zatokba, felhívásokba, jelszavakba fullasztjuk 
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szándékainkat. Közben minduntalan beleütkö- 
zünk saját diktatórikus gesztusainkba, szeretnők 
önmagunkat másmilyennek látni, de letagadni 
sem tudjuk régi önmagunkat. A diktatúra idején 
megszokott természetellenes természetesség 
talaján hajlamosak vagyunk természetellenes- 
ként átélni azt, ami velünk történik, s ami termé- 
szetszerűen hozzátartozik helyzetünk ellent- 
mondásosságához. Rációnk működése nehezen 
hangolódik össze a tapasztalatainkkal, indula- 
tainktól fűtött vágyaink néha túllendítenek a 
céljainkon, s a legváratlanabb helyzetekben 
seper félre észérveket a bennünk felszabaduló 
spontaneitás. Minduntalan összekuszálódik az 
öntudatunk. És kétségeink egyre fokozódnak: 
vajon éppen most veszítjük-e el azt a mértéket, 
amire a legnagyobb szükségünk lenne, vagy 
nem is sikerült még rátalálnunk? 

Kétségeink a félelmeinkből táplálkoznak. 
Még jóformán ki sem léptünk az állandó meg- 
félemlítettség állapotából, s máris kettős félelem 
malomkövei között őrlődünk. Egyrészt az újra- 
szerveződő társadalomban a visszarendeződés 
rémétől rettegünk, másrészt hatalmába kerít az 
újtól való félelem, az attól való rettegés, hogy ha 
kimozdulunk a megszokott életkörünkből szét- 
töredeznek annak keretei. Az, ami a diktatúra 
nyomása alatt jól-rosszul összekovácsolódott 
bennünk, most széteséssel fenyeget. 

Merre haladunk? Közeledünk vállalt önma- 
gunkhoz, vagy méginkább eltávolodunk tőle? 
Lehetséges válaszaink mindenikét kicselezi 
helyzetünk ördögi logikája.  
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4. 
A civil társadalom 

 
Mostanában ha a demokráciával kapcsolatos 

gondjainkról beszélünk, gyakran szóba hozzuk 
a civil társadalom fogalmát. Vajon ilyenkor egy- 
fajta divatos szóhasználathoz igazodunk csu- 
pán, vagy a probléma mélyebb és indokoltabb 
belátása követeli meg ezt tőlünk? A fogalom a 
tágabb köztudatban ez idáig úgyszólván 
ismeretlen volt, s a szűkebb szakzsargonban is 
alig kapott helyet. Egyike ez azon fogalmaknak, 
amelyeket a diktatúra még a szakmai köz- 
tudatból is kiiktatott. Miért történt ez? A civil 
társadalom fogalma olyan társadalmi jelenségek 
együttesét jelöli, amelyek a diktatúra működési 
elveivel összeegyeztethetetlenek, s ezért a dik- 
tatúra egész önérvényesítési stratégiája a felszá- 
molásukra irányult. A diktatúra gyakorlatának 
bevett szokásai közé tartozott annak az elhi- 
tetése, hogy ha nem használjuk valaminek a fo- 
galmát, akkor az illető jelenség valóságosan sem 
létezik. Valamit megsemmisülésre ítélhetőnek 
vélt azáltal, hogy a létéről nem akart tudomást 
szerezni. A diktatúrának a társadalom életével 
kapcsolatos elhallgatási-elhallgattatási stratégiája a 
tudatunknak szegeződő kérdések hosszú sorát 
hagyta ránk. Kérdésekét, amelyekre nem tudunk 
egyértelmű és megnyugtató válaszokat találni. 

Vajon változtat-e a dolog lényegén az, ha 
most visszahozzuk a civil társadalom fogalmát a 
köztudatba? Azáltal, hogy most nyíltan beszé- 
lünk róla, többet tudunk-e meg a mibenlétéről, 
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mint a hallgatás idején? Nem ugyanaz a hit 
munkál-e most is bennünk – fordított előjellel – 
hogy ha mindenképpen beszélünk valamiről, 
akkor annak valóságosan is léteznie kell? 

Egyelőre általános elméleti előfeltevéseknél 
kell maradnunk, amelyeket legfennebb szemé- 
lyes élményeink, megfigyeléseink igazolnak, 
vagy tagadnak. Gáll Ernő egyik cikkében1 a 
diktatúra által „kisajátított társadalomról” be- 
szél, amelynek jellemzői közé tartozik az emberi 
egyének és közösségek elszemélytelenedése, 
tárggyá tétele, atomizálódása, névtelenségbe, 
egyhangúságba, szürkeségbe süllyedése a társa- 
dalom egyneműsítésének meghirdetett jelszava 
(és gyakorlata) mögött. A diktatúra lebontotta a 
demokratikus intézményhálózatot, felszámolta 
az önigazgatás formáit, leépítette a tudományos 
értékrendet, a vele összefüggő azonosságtuda- 
tokat, lehetetlenné tette az alulról jövő kezdemé- 
nyezéseket. Ezzel egyidőben szétzilálódott azok- 
nak a gazdasági függetlenséget élvező társadal- 
mi rétegeknek a létalapja, amelyek a társadalmi 
önszerveződés és az autonóm egyéni és közössé- 
gi megnyilvánulások hordozói voltak. Eszerint a 
diktatúra a civil társadalmat – legalábbis azt, 
amely ellenében kiépült – megszüntette, szétzül- 
lesztette. Az erre vonatkozó vélemények meg- 
oszlanak. A kérdés inkább úgy fogalmazható 
meg, hogy vajon a diktatúra a civil társa- 
dalomnak egy történelmileg kialakult hagyo- 
mányos formáját számolta-e fel vagy mindazo- 
kat a strukturális elemeket és működési elveket, 
  

                     
1 Gáll Ernő. A Hét. 1990/4. 
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amelyek a civil társadalomnak történelmi for- 
máitól független, mindenkori velejárói. 

A diktatúra időszakában kezdeményezett 
ellenzéki szerveződési kísérleteket felelevenítő 
írások – úgy tűnik – arról adnak hírt, hogy az 
utóbbi időben beindult a társadalomnak egy 
újfajta önszerveződési folyamata. Ezt viszont 
fenntartásokkal kell fogadnunk, mivel az utóbbi 
hónapokban nem tapasztaljuk sem a társadalmi 
csoportérdekeknek egy olyan erőteljes artikulá- 
cióját, sem a lentről jövő kezdeményezéseknek 
egy olyan megélénkülését, amely visszaigazolná 
azt, hogy a társadalom mélyebb rétegeiben már 
korábban elindultak volna ilyen folyamatok. 
Inkább elszigetelt és többnyire értelmiségi kez- 
deményezésekre kell gondolnunk, amelyeknek 
nem épült ki szerves és széles tömegalapja. A 
társadalom mélyrétegeiben kétségtelenül végbe- 
mentek átrendeződési folyamatok, de ezek első- 
sorban a mindennapi élet szféráit érintették (ami 
nem azonosítható a civil társadalommal), s a 
társadalom önvédelmi készségének, túlélési 
törekvéseinek erősödését szolgálták. A bennük 
működő nyersen egzisztenciális érdekekben a 
létbe való görcsös kapaszkodás fejeződött ki, s 
nem mutattak túl a pillanatnyi léthelyzethez 
tapadó horizonton. Az viszont, amit általában 
civil társadalmon szoktunk érteni, a kisebb- 
nagyobb csoportérdekeknek olyan tagolódását 
és az önszerveződési folyamatoknak olyan ten- 
denciáit foglalja magában, amelyek a minden- 
napi élet szűkebb keretein túlmutatnak az erő- 
teljes politizálódás és intézményesülés irányába.  
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Íme, egy tanulságos eset! Homályban tapo- 
gatózunk demokratikus gondolkodásunknak 
egyik kulcsfogalma körül. Sem a fogalom tartal- 
mára, sem arra a társadalmi jelenségegyüttesre 
vonatkozóan, amelyet ki akarunk fejezni általa, 
nincsenek pontos, megbízható, ellenőrizhető 
eszközökkel szerzett ismereteink. Minél keve- 
sebb a tudásunk, annál nagyobb a magabiz- 
tosságunk, amikor nyilatkoznunk kell róla. 
 
 

5. 
A „két társadalom” 

 
A történelem folyamán kialakult hagyomá- 

nyos társadalmak szerkezete és belső működés- 
rendszere viszonylag áttekinthető. Az évszáza- 
dok során kikristályosodtak a rájuk jellemző 
hatalmi viszonyok, intézmények, a társadalmi 
együttélést szabályozó normarendszerek, 
hagyományok. Ugyanez elmondható a 19-20. 
század folyamán kifejlődött és stabilizálódott 
nyugat-európai és észak-amerikai polgári- 
demokratikus társadalmi-politikai rendszerről 
is. Vannak viszont olyan társadalmi formációk is 
– a kelet-európaiak inkább ezek közé tartoznak –, 
amelyeknek a keretei fellazultak, működési elvei 
összezavarodtak még azelőtt, mielőtt egy sajátos 
fejlődési modellbe ötvöződhettek volna, anélkül, 
hogy helyükben egy lehetséges új társadalmi 
berendezkedés körvonalai kellőképpen és meg- 
bízhatóan kirajzolódnának. Ezekben a formáci- 
ókban a társadalmi berendezkedés különböző e- 
redetű és rendeltetésű elemeinek keveredése, 
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sokszínűsége és egymásra hatása szinte áttekint- 
hetetlenné teszi a berendezkedés egészét, s lehe- 
tetlenné egy egységes szervezőelv azonosítását. 

Hankiss Elemér a magyar társadalom jelen- 
ségeinek elemzése alapján kimutatja azt, hogy 
az ilyen formációkban az elemzés szempontjából 
a társadalmi berendezkedésnek legalább két 
szintje, két dimenziója különíthető el nagy- 
vonalakban: az „első társadalom” és a „második 
társadalom”.2 Számunkra ez a különbségtétel 
azért is érdekes, mert úgy véljük, hogy a „má- 
sodik társadalomról” kialakított kép közelebb 
visz a civil társadalom fogalomkörébe tartozó 
jelenségek felderítéséhez és azonosításához. 

Hankiss az „első”, tehát a „hivatalos”, a 
„domináns” társadalom fogalomkörébe sorolja 
mindazokat a társadalmi jelenségeket, amelyek 
a 40-es évek végén és az 50-es évek folyamán a 
társadalomnak a hivatalos ideológia által meg- 
fogalmazott modelljéből megvalósultak. Ennek 
alapján első társadalomnak tekinthető a köz- 
ponti állami irányítás révén, a hatalmi apparátus 
felhasználásával megtervezett és megszervezett, 
a hatalmi eszközökkel kiépített társadalom. Fon- 
tosabb jellemzői közé tartozik a domináns tulaj- 
donformára és a mammutvállalatokra alapozó, 
államilag tervezett és irányított gazdaság, az 
államosításon alapuló erőteljes centralizáltság, a 
végsőkig intézményesített, formalizált, vertiká- 
lisan szerveződő társadalmi viszonyrendszer, a- 
mely biztosítja a hatalmi eszközökkel történő 
felülről jövő szervezést és a hatalom lefelé való 
  

                     
2 Hankiss Elemér: Diagnózisok II. Budapest, 1986. 229. 
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áramoltatását, valamint a horizontális kapcsola- 
toknak az elsatnyuláshoz vezető beépítődését a 
vertikális struktúrákba. Mindezekhez hozzá- 
adódik még az ideológiai kizárólagossággal 
társuló erős ideologizáltság, a politikai domi- 
nancia, valamint a hivatalos jogrend és kultúra. 
Az egész társadalmi szerveződés fő tendenciája 
a különbségek megszüntetésére, az egynemű- 
sítésre irányul, ami viszont nem vezet tényleges 
integrálódáshoz, inkább diffuzitást és atomizált- 
ságot eredményez. Mindezen jellemzők kimerítik a 
totalitárius társadalmi berendezkedés kritériumait. 

Hankiss szerint mindez nem terjed ki a 
társadalmi formáció egészére, csak azokra a 
jelenségekre, amelyek a hivatalosság és a 
dominancia pozitúrájában közvetlenül meg- 
jelennek. Ezzel szemben áll, illetve e „mögött” 
húzódik meg az a társadalom, amely csak 
közvetve, a kritikus pontokon felhalmozódó, 
hellyel-közzel robbanó feszültségek, destabili- 
zálódási, egyensúlybomlási tendenciák révén ad 
életjelt magáról. A viszonylag szilárdnak tűnő 
(vagy legalábbis ideológiailag magát ilyennek 
feltüntető) felszín alatt működő vulkán a 
„második társadalom”. Ebbe szorítódik le, vagy 
fojtódik vissza mindaz, ami nem egyeztethető 
össze a hivatalosnak tekintett társadalom 
ideológiai célkitűzéseivel és működési elveivel. 
Úgy is tekinthetjük a második társadalmat mint 
a legitimitási szint alatti társadalmi jelenségek 
együttesét, mivel ide tartozik a társadalomból 
mindaz, amit az első társadalom nem képes 
integrálni, nem legitimál (vagy legalábbis nem 
egyértelműen legitimál), és ami részben kívül 
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esik az első nyilvánosság körén, illetve nem az 
eredeti jelentésének megfelelően kerül be és 
értelmeződik az első nyilvánosságban. 
 
 

6. 
A „második társadalom” 

 
A második társadalom lényegi jellemzői a 

megfelelő pontokon az elsőre jellemző vonások 
ellentetjeiként fogalmazhatók meg. Melyek 
ezek a jellemzők? 

Az első társadalommal szemben a másodikat 
a gazdasági és társadalmi tényezők dominanci- 
ája jellemzi. Az államilag szabályozott gazdaság 
„alatt” vagy „mögött”, annak kiegészítőjeként 
épül ki a „második gazdaság”, amely nem, vagy 
csak részben igazodik a gazdaság egészére 
érvényes szabályrendszerhez, és a nem 
domináns tulajdonformákon alapul, „informális 
gazdaságnak” is nevezhető, mivel viszonyai – 
akárcsak a második társadalom viszonyrend- 
szerének egésze – nem intézményesült, informá- 
lis viszonyok. Továbbá, az első társadalom 
„egyneműségével” szemben a második társa- 
dalmat az összetevő elemek sokszínűsége, diffe- 
renciáltsága, a kiscsoportérdekek artikulálódása 
jellemzi. Ebben a szférában a társadalmi integ- 
rálódás nagyobb eséllyel valósul meg, mivel 
létrejön a különböző alkotóelemeknek az első 
társadalom ellenében történő valamiféle össze- 
fogása. Ez viszont nem korlátozza a differen- 
ciálódást. Mi több, az igazi integrálódás feltételei 
csakis itt alakulhatnak ki, mivel a differen- 
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ciálódás révén termelődnek ki azok a viszony- 
lagos önállósággal rendelkező, egymástól külön- 
böző részelemek, amelyek összefogását (és nem 
megszüntetését) jelenti az integrálás. Ebben az a 
tény is közrejátszik, hogy a második társadalom 
viszonyrendszerében horizontális kapcsolatok 
épülnek ki, amelyek kedveznek a decentra- 
lizáltságnak, bátorítják az alulról jövő kezdemé- 
nyezéseket és a konszenzuskialakítási kísér- 
leteket. Ennek eredményeként a hatalom alulról 
felfelé akkumulálódik. 

A második társadalom minden szintjén a 
társadalmi pluralizmus különböző megnyil- 
vánulásait, érvényesülési tendenciáit találjuk. A 
társadalmi létnek ezt a szféráját nem hatja át a 
domináns ideológia. Tehát e tekintetben nem 
ideologizált szféra. De éppen ezért a különböző 
ellenideológiák termőtalaja. Ebben az ideológiai 
pluralizmusban mindenik társadalmi csoport 
vagy réteg megtalálja a hivatalos ideológiától 
eltérő önkifejezési lehetőségeit. Ennek 
megfelelően a „második tudatban” az egymás 
mellett élő felfogások, világképek, világ- 
értelmezések, hiedelmek, értékek, hagyományok 
sokfélesége kap helyet az attitűdök, 
magatartásformák, normarendszerek sokrétű 
tagolódásával egyetemben. Beletartozik a. 
„második jogrendszer” is, amelyet a hivatalos 
jogrendszer nem legitimál, de ettől függetlenül a 
társadalmi gyakorlat bizonyos szféráiban a 
szokások, hagyományok révén alkalmazódik. 
Mindezeken keresztül valósul meg a második 
társadalom pluralizmusa. Ebben a szférában 
termelődnek ki a marginalizált társadalmi 
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rétegek, valamint az ellenzéki erők kulturális 
megnyilvánulásaiként működő szubkultúrák és 
ellenkultúrák is, amelyek szembehelyezkednek 
a hivatalos kultúrával. 

Hogyan viszonyul az első társadalom a 
másodikhoz? 

Ez a viszony a történelmi helyzettől, illetve a 
második társadalom szerveződési fokától, 
valamint az első társadalomra gyakorolt nyo- 
másának erősségétől függően időszakonként 
változik. Az 50-es és a 60-as években a második 
társadalom, minden bizonnyal, még nem épült 
ki a maga teljességében, s az első társadalomnak 
nem volt róla tudomása mint összefüggő 
egészről. Csak részjelenségeit látta, s ezek 
megragadásához sem volt meg mindig a 
szükséges fogalmi apparátus. A 60-as évek vé- 
gétől viszont – legalábbis magyarországi vi- 
szonylatban – egyre erőteljesebbé válik a má- 
sodik társadalomnak az elsőre gyakorolt nyo- 
mása, aminek következtében a monolitikus egy- 
séget hirdető és szentesítő ideológia felületén 
egyre tágabb és mélyebb repedések képződnek. 
Ezeken keresztül a második társadalom számos 
jelensége láthatóvá, érzékelhetővé válik, s betör 
az első társadalom nyilvánosságába. A hatalmi 
szféra többé nem térhet ki, vagy nem zárkózhat 
el ezek elől, nem folytathatja az elhallgatás 
politikáját sem, hanem arra kényszerül, hogy 
valamilyen módon szembenézzen ezekkel a 
jelenségekkel és állást foglaljon velük kapcso- 
latban. Azokat a jelenségeket, amelyeket a tiltás 
vagy az intézményesítés eszközeivel nem tud 
kiküszöbölni, valamilyen úton-módon legitimál- 
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nia kell, vagy ha ezt nem teheti, szemet kell 
hunynia fölöttük. Nem legitimálja őket, de nem 
is lép fel látványosan, hatalmi eszközökkel 
ellenük. Így válik a második társadalom némely 
eleme – bár nem egyértelműen, nem az első nyil- 
vánosság szintjén – legitimmé, vagy a hatalmi 
politikai-ideológiai szféra által bár nyíltan nem 
elismertté, de megtűrtté. 
 
 

7. 
Egy felületes összehasonlítás 

 
Az első és a második társadalom közti 

viszony alakulása tekintetében végezzünk egy 
összehasonlítást a magyarországi és a romániai 
társadalom között. Az összehasonlítás felületes 
lesz, mivel a hazai társadalom globális műkö- 
dési rendszerének tudományos kutatása még 
várat magára. De rendelkezésünkre áll a benne 
való élés évtizedeken át felgyülemlett és 
elméletileg is lereagálható élményvilága. 

A magyar társadalomban az első és a 
második társadalom viszonyában érzékelhető, 
és a szakirodalom által is bőségesen jelzett, 
változások következtek be. A második társa- 
dalom egyre „láthatóbbá” vált. Gyors újraszer- 
veződésének és kerete kiszélesedésének a 
hivatalos párt- és állampolitika is kedvezett, 
amely a stabilizáció megteremtését és a struk- 
túra fenntartását a lakosság jólétének növelése 
útján kívánta biztosítani. A politikai érdekek és 
célok primátusa nem szűnt meg, de pragmati- 
kusabban, rugalmasabban érvényesült. A gaz- 
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daságban átszerveződési, átrendeződési folya- 
matok mentek végbe. Fokozatosan elismerték a 
gazdaság relatív autonómiáját, a spontán 
gazdasági folyamatok szerepét, s beindult a 
kisüzemi, kisvállalkozói „második” gazdaság 
kiépülése. Az ideológiai kizárólagosságot egyre 
inkább bizonyos fokú türelmesség váltotta fel, 
az addigi domináns ideológia inkább hegemó- 
niára próbált átváltani, elismerve maga mellett 
más világnézeti törekvések létjogosultságát is. 
Újból kiépültek a horizontális kötődések, rege- 
nerálódtak a mikrokapcsolatok, amelyek egy 
része az 50-es éveket is átvészelte, megnö- 
vekedett a helyi önkormányzat, a „helyi tár- 
sadalmak” szerepe, kiszélesedett az informális 
játéktér, fokozódott a kultúra és a tudat 
pluralizálódása. A 70-es évektől széles tár- 
sadalmi csoportok, rétegek kezdtek leszakadni a 
társadalom egészéről és a „társadalmonkí- 
vüliség”, „társadalomalattiság” állapotába ke- 
rültek. Viszont az is tény, hogy a hatalomnak az 
ezekhez való viszonya nem volt ellentmondás- 
mentes. Ideológiai, világnézeti beidegződései 
megakadályozták abban, hogy reális képet 
alkosson róluk. Bizonyos körökben például a 
beat vagy a punk mozgalmak „félrevezetett” 
fiatalok deviáns viselkedéseként értékelődtek. 
Bár az első társadalom még hosszú ideig gya- 
nakvással reagált a második társadalom törek- 
véseire, egy egész sor olyan jelenség, amely egy 
pluralista társadalomban az első társadalom 
legitim és szerves részét alkotná, itt leszorult a 
második társadalomba. Mégis az első társa- 
dalom egyre nyitottabbá vált a második jelen- 
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ségeivel szemben, s a folyamatok a második 
társadalom fokozatos visszanyerése felé kezdtek 
irányulni. Az állam egyre szélesebb körben 
legitimálta a társadalmat, és utat nyitott a 
reformtörekvéseknek. 

Úgy tűnik, hogy Romániában éppen ellen- 
kező előjelű folyamatok mentek végbe. A 70-es 
és 80-as években a második társadalom egyre 
rejtőzködőbbé, láthatatlanabbá vált. A fokozódó 
centralizálási politika felszámolta az intézményi, 
szövetkezeti és területi önállóság utolsó bástyáit 
is. A hatalom szigorúan hierarchikus rendszerű 
szerveződése a horizontális kapcsolatok teljes 
kiiktatására irányult. Ugyanazon szintű területi 
és gazdasági egységek csak a fölöttes szint 
közvetítésével rendezhették viszonyaikat. Min- 
den gazdasági, társadalmi, politikai kezdemé- 
nyezés a pártapparátus kezében összpontosult, a 
döntéshozatali rendszerben ez mondta ki az 
utolsó szót. A társadalmi szervezetek, társu- 
lások, egyesületek összes funkciói az állami 
hivatalokra szálltak át. A politikai érdekek 
primátusa érvényesült mindenféle gazdasági, 
kulturális vagy magánérdekkel szemben. Az 
egész gazdasági szféra működtetése a politikai 
érdekek kizárólagos érvényesítését szolgálta. Az 
egyéni és kisközösségi vállalkozó szellem 
teljesen visszaszorítódott. Az egyéni kezdemé- 
nyezés és teljesítőképesség csak a hatalmi 
apparátusnak alárendelt, általa kisajátított és 
kiaknázott formában érvényesülhetett. Az egyén 
társadalmi előrehaladását politikai kritériumok 
szabták meg. A munkaerőpiac, lakáspiac, 
áruellátás állami ellenőrzése, az államilag 
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irányított vagy megtűrt korrupció, a élet- 
színvonalnak a létminimumra történő leszorí- 
tása az egyéni életpályák egyenirányítását szol- 
gálták. A fokozódó ideológiai monopólium 
révén megvalósult az emberek tudatának állami 
ellenőrzése és irányítása is. Az erőszakszer- 
vezetek felhasználásával a hatalom az egyének 
összes megnyilvánulásainak teljes kontrollá- 
lására törekedett. Beférkőzött a második és a 
harmadik nyilvánosságba, a kisközösségek és a 
magánélet szféráiba, ahol manipulatív eszkö- 
zökkel, álhírek szivárogtatásával, gyanúkeltés- 
sel, bűnbakok kijelölésével sikerül a teljes tár- 
sadalmi bizalmatlanság, fenyegetettség és ve- 
szélyérzet légkörét megteremtenie. A minden- 
napi élet egészére kiterjesztett túlszabályozás, a 
társadalmi különbségek elrejtése, a feszültségek 
tabuként való kezelése, a bürokratizálás min- 
denirányú kiterjesztése, az állami élet teljes 
pártosítottsága az ideológiailag eszményített és 
racionálisnak álcázott monolitikus egység és 
társadalmi egyneműség illúziójának fenntartását 
szolgálta, ami a növekvő káosz leplezésére irá- 
nyult. Minden ezzel szembehelyezkedő ellen- 
zéki megnyilvánulás deviánsnak, kriminaliszti- 
kusnak tüntetődött fel. Az elhárítási stratégiák 
közé tartozott olyasmi is, mint az ellenzék belső 
ellenségként való kezelése, valamint az állandó 
külső fenyegetettség tudatának táplálása, amely- 
nek légkörében lehetőség nyílt a fokozódó bajok 
miatti felelősségnek egy mesterségesen kreált 
belső vagy külső ellenségre történő áthárítására. 
Mindezek eredményeképpen a két társadalom 
közötti feszültség a végsőkig fokozódott. A tár- 
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sadalom teljes függőségbe került a központi ha- 
talommal szemben, amely leplezetlen ellen- 
szenvvel viseltetett a társadalom minden spon- 
tán megnyilvánulása iránt, és önkényúri gőggel, 
hűbéri birtokaként kezelte a társadalmat. 

A másik oldalon, a társadalom látszatenge- 
delmessége és alkalmazkodási készsége mögött 
úgyszintén növekvő ellenszenv a kialakult hely- 
zetet robbantó gyűlöletbe és felháborodásba csa- 
pott át. 

 
 

8. 
Két paradigma? 

 
A társadalom felépítésére és működési rend- 

szerére vonatkozó eddigi gondolatmenetünk 
egymást bizonyos pontokon átfedő, de külön- 
böző szempontú megközelítésekben érvénye- 
sülő fogalmi kettősségekre épült. 

Idézett könyvében Hankiss Elemér az első és 
a második társadalom elemzésénél3 „a társadalmi 
lét két, egymástól eltérő dimenziójáról” beszél, 
„amelyek más és más alapvető szerveződési 
elvek, két egymástól eltérő paradigma szerint 
működnek”. Ugyanakkor arra is hivatkozik, 
hogy fogalmilag határvonal húzható a állam és a 
társadalom között, amelyet a hegeli Jogfilozófia 
nyomán az „állam” („politikai állam”) és a „civil 
társadalom” fogalompárral szoktunk kifejezni. 
Történelmileg kimutatható a kettő közötti határ- 
  

                     
3 Vö. I.m. 219-350. 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

 29 

vonal csúszkálása aszerint, hogy a társadalom 
kerekedik-e felül az államon és vonja ellenőrzése 
alá azt, vagy az államhatalom önállósul-e a 
társadalommal szemben, bürokratizálási és cent- 
ralizálási törekvéseivel elnyomva a társadalmat. 
Az állam és a civil társadalom ilyenszerű ketté- 
szakadása összefüggésben áll a diktatórikus ha- 
talmi formák kiépülésével, és a demokratikus 
kormányú társadalmakban rendszerint kiváltja a 
civil társadalom felerősödő önvédelmi és függet- 
lenségi harcát. (Ez történt például a 30-as, illetve 
a 60-as és 70-es évek Nyugat-Európájában.) 

Hankiss szerint az említett két fogalompár 
nem csúsztatható egymásra, mivel más-más ter- 
mészetű megkülönböztetéseket tartalmaznak. 
Míg az állam—civil társadalom fogalmi kettős 
az államapparátust, illetve az uralkodó osztályt 
állítja szembe a többi társadalmi osztállyal, vagy 
a társadalom egészével, addig az első társada- 
lom—második társadalom fogalompár „kereszt- 
be vágja ezeket a csoportokat és keresztezi a 
társadalmi intézményeket”. Itt viszont némi 
ellentmondást észlelünk Hankissnak arra irá- 
nyuló elképzelésével szemben, hogy paradigma- 
tikusnak állítsa be ezt a fogalompárt. 

Próbáljuk meg a helyükre tenni a fogalmakat. 
Mindenekelőtt a „paradigma” fogalmát kell 

tisztáznunk ebben a kontextusban. Hankiss 
szerint egy adott társadalom paradigmáját „a- 
lapvető szerveződési elvei és alapvető szabály- 
rendszerei” alkotják. Úgy vélem, a társadalmi 
paradigma fogalmát nem tekinthetjük ilyen 
egyszerűen elintézhetőnek. Még legalább három 
olyan lényegi jellemzőt kell kiemelnünk, melyek 
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nélkül egy társadalmi berendezkedés ideig- 
óráig létezhet, de nem minősíthető paradigmati- 
kusnak. Ezek a kívülről jövő elemek integrá- 
lásának képessége, a változó történelmi hely- 
zetben megnyilvánuló reprodukciós képesség, 
valamint az alapvető elemek fellelhetősége a 
legparányibb összetevő részekben is, vagyis a 
beépülési képesség. 

Ezeket figyelembe véve, az első és a második 
társadalom fogalmát nem tekinthetjük paradig- 
matikus fogalompámak. Ha a jelenkori törté- 
nelemre figyelünk, mindössze két társadalmi 
paradigma megkülönböztetését, és alkalom- 
adtán szembeállítását fogadhatjuk el: a pluralista 
társadalom és a totalitárius társadalom paradigmá- 
ját. E kettőben az állam és a civil társadalom, 
illetve az első és a második társadalom viszonya 
különbözőképpen alakul. 

A pluralista társadalom modelljében a civil 
társadalom és az állam egyaránt a paradigma 
alkotórészeit képezi, de többnyire úgy, hogy az 
állam a társadalom alárendelt, kontrollált intéz- 
ményeként működik. Ugyanakkor e paradigmán 
belül az első és a második társadalom jelenségei 
egymás mellé rendelődnek, annak szerves része- 
ként, és egyik sem szorítódik ki a paradigmából. 

A totalitárius társadalom esetében bonyolul- 
tabb a helyzet. Itt a paradigmaképző elv az 
állam (a pártállam), amely a civil társadalomnak 
fölérendelt intézményként működik, s ez a 
működés a civil társadalomnak a hatalomból való 
kiiktatására irányul. Ennélfogva többnyire azono- 
sítható a Hankiss által leírt első társadalommal, 
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amely leszorítani, elfojtani igyekszik a második 
társadalmat. Ez utóbbi mind az állami intézmény- 
rendszer bizonyos szféráira, mind a civil társada- 
lomra kiterjed. Következésképpen a civil társada- 
lom önvédelmi harca és újratermelődési törekvései 
elsősorban a második társadalomnak azokban a 
régióiban jelentkeznek, amelyek kívül esnek az 
állami intézményrendszer körén. Paradigmatikus 
szembenállás itt csak annyiban érhető tetten, 
amennyiben a domináns paradigmával szemben a 
második társadalomnak a civil társadalmat repro- 
dukáló szféráiban beindul a másik paradigma – a 
pluralista társadalmi modell – kiépülési folyamata. 
 
 

9. 
A nyilvánosság szerkezete 

 
A nyilvánosság fogalma a politikai szoci- 

ológia nyelvezetének egyik fontos eleme. A de- 
mokrácia problémáiról manapság nem lehet úgy 
nyilatkozni, hogy ne jöjjön szóba a nyilvánosság 
kérdése is. A társadalom demokratizálásának 
egyik legfontosabb követelménye éppen a 
nyilvánosság szerkezetének átalakítása. 

„A nyilvánosság alapvetően politikai ter- 
mészetű társadalmi közeg, amely a közvéle- 
ményben alakuló politikai hatások közvetítője. 
A nyilvánosság, azaz a publicitás egyaránt szol- 
gálja a politikai irányítórendszer szándékainak 
és akaratának ismertté válását és elterjedését, 
valamint a konfliktusos társadalmi érdekszerke- 
zetból származó igények és törekvések megnyil- 
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vánulását.”4 A nyilvánosság tehát a társadalom 
életének az a területe, amelyen a hatalmi szféra 
és a civil társadalom közötti információcsere 
megvalósul, ahol kölcsönösen értesülnek egy- 
más szándékairól és törekvéseiről. A tömegkom- 
munikációs hálózat kiszélesedése és eszközeinek 
sokasodása nagymértékben megnövelte a társa- 
dalmi nyilvánosság körét. 

A nyilvánosság zavartalan működése az in- 
formációnak a kommunikációs csatornákon való 
kétirányú áramlását feltételezi: 

a. A hatalom irányából a civil társadalom 
irányába. Ebben fejeződik ki a hatalom nyil- 
vánossága, amely kétsíkú. Egyrészt magába fog- 
lalja a hatalom szándékaira, törekvéseire, illetve 
a társadalommal szembeni elvárásaira vonat- 
kozó információkat, másrészt a hatalomnak a 
társadalom „szemében” való önfeltüntetését, 
önláttatását. Az, hogy a hatalom nyilvánossága 
milyen mértékben érvényesül a társadalomban, 
nagymértékben függ a hatalmi szférának a 
társadalom irányában való nyíltságától, nyitott- 
ságától, kommunikációs készségétől. A minden- 
kori kormányzatnak tájékoztatási kötelezettségei 
vannak a társadalommal szemben. Ezek teljesí- 
tése teszi mérlegelhetővé a kormányzati dön- 
téseket a parlamenti tevékenységben és a hír- 
közlés útján. 

b. A civil társadalom irányából a hatalom 
irányába. Ebben fejeződik ki a civil társadalom 
nyilvánossága, a véleménynyilvánítási és közlési 
  

                     
4 Gombár Csaba: Politika címszavakban. Budapest, 1983. 
111. 
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szabadságjogok érvényesülése, a közvélemény 
döntésbefolyásoló szerepe. A civil társadalom 
nyilvánossága is kétsíkú. Egyrészt kifejezi a tár- 
sadalom különböző érdekszféráiban megfogal- 
mazódó igényeket, törekvéseket, másrészt ma- 
gában foglalja a társadalomnak a hatalomról va- 
ló véleménynyilvánítását. 

A nyilvánosság minden társadalomban fon- 
tos kontroll- és helyesbítő szerepet tölt be. De 
lényeges különbség mutatkozik a totalitárius, 
illetve a pluralista társadalmi modell nyil- 
vánossága között. A totalitárius társadalmi be- 
rendezkedés körülményei között a hatalmi 
szféra igyekszik a lehető legszűkebbre zsugo- 
rítani a civil társadalom nyilvánosságának körét, 
s ezáltal egyirányúvá tenni a társadalmi 
kommunikációt, miközben a szimpla állampol- 
gári lojalitásra épít. A hatalom nyilvánosságában 
a hatalom önláttatását szolgáló információk ke- 
rülnek előtérbe, míg a tényleges szándékaira, 
törekvéseire utaló információk nagy része rejtve 
marad a társadalom előtt. A létfontosságú in- 
formációk zárolása, a velük való manipuláció, a 
titok termelésére szakosított intézmények ki- 
építése, a beavatottságnak (jólértesültségnek), 
illetve a kirekesztettségnek a társadalmi diffe- 
renciálódás eszközévé való tétele a totalitárius 
hatalom legfontosabb öngerjesztő mechaniz- 
musai közé tartoznak. Az ilyen típusú hatalom a 
társadalmi ellenőrzés kiiktatásával az önkontroll 
lehetőségétől is megfosztja magát, s folytonosan 
növekszik annak esélye, hogy egyre nagyobb hi- 
bákat kövessen el.  
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A pluralista társadalmi modellben a demok- 
ratikus társadalmi berendezkedésnek egyaránt 
fontos követelménye mind a hatalom, mind 
pedig a civil társadalom nyilvánosságának 
érvényesülése. Magánvalóságában tekintve, a 
demokrácia sem jelent teljes nyilvánosságot. A 
nyilvánosság köre itt is a helyzettől és az 
időszaktól függően alakul, határai rugalmasak. 
A hatalom párbeszédkészsége viszont jóval 
nagyobb, a civil társadalom nyilvánosságának 
ellenőrző és szabályozó szerepe sokkal inkább 
érvényesül. A társadalomnak a hatalom fölött 
gyakorolt ellenőrző tevékenysége lehetővé teszi 
a hatalmi apparátus körének és funkcióinak 
pontosabb körülhatárolását, s elejét veszi a tota- 
lizáló tendenciák eluralkodásának. A hatalmi 
szféra szempontjából tekintve az ellentétes poli- 
tikai vélemények megengedése, egyáltalán az 
ellenzék létjogosultságának elismerése, és a dön- 
tések befolyásolására irányuló közvélemény 
meghallgatása a hatalom legitimitásának és sta- 
bilitásának egyik legfőbb forrása. A hatalom 
bizonyos fokig érdekelt is a civil társadalom 
nyilvánosságának kiszélesítésében, mivel ezen 
keresztül ellenőrizheti és igazíthatja ki saját 
működését. 

 
 

10. 
A két nyilvánosság 

 
Említett írásában Hankiss Elemér a „két tár- 

sadalomról” alkotott koncepciójának megfele- 
lően a nyilvánosság körén belül is elkülöníti az 
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„első nyilvánosságot”, valamint a „második 
nyilvánosságot”. Szerinte az első nyilvánosság- 
hoz tartozónak tekinthető mindaz, amiről az 
emberek, az intézmények és a tömegkommu- 
nikációs hálózatok nyíltan beszélnek és írnak. 
Ezzel szemben a második nyilvánossághoz tar- 
tozik mindaz a híresztelés, sejtetés, rejtőzködő, 
zárt körökben kicserélődő információ, gondolat, 
szándék stb., ami az első nyilvánosság előtt nem 
meri, vagy nem akarja, s gyakran nem is vállal- 
hatja önmagát. A totalitárius társadalmi beren- 
dezkedésben a civil társadalom nyilvánosságá- 
ból mindaz, ami nem számíthat a hatalom általi 
legitimációra, többnyire leszorítódik a második 
nyilvánosságba, az elsőt pedig a hatalom nyilvá- 
nossága sajátítja ki. 

A totalitárius és pluralista társadalmi modellt 
összehasonlítva megfigyelhető, hogy a hatalom- 
nak és a civil társadalomnak a nyilvánossághoz 
való viszonya paradox módon helyet és szerepet 
cserél. A totalitarista hatalomnak az első nyilvá- 
nosság kisajátításában megnyilvánuló nyers ön- 
fitogtatása, erődemonstrációja „őszintébb”. A 
titok gerjesztése a természetéhez tartozik, s ezt 
nem is tagadja, mivel igen alkalmasnak bizonyul 
a második nyilvánosság manipulálására rejtett 
információk szivárogtatásával, álhírek terjeszté- 
sével, suttogó propagandával. 

A pluralista társadalmi modellben a hatalom 
párbeszédkészsége sokkal nagyobb. Az első 
nyilvánosságból széles terepet átenged a civil 
társadalom nyilvánosságának. Az első nyilvá- 
nosság mezője ezáltal sávokra, parcellákra 
tagolódik, amelyekben a civil társadalom kü- 
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lönböző érdekszférái konfrontálódnak. A hatal- 
mat legitimáló erők, illetve a vele szemben álló 
ellenzéki erők felosztják maguk között a terepet. 
Minél nagyobb kört von ellenőrzése alá a civil 
társadalom az első nyilvánosságból, a hatalom 
annál visszahúzódottabbá, „rejtőzködőbbé” vá- 
lik. Ezzel egyidőben kibontakozik a hatalom 
„második nyilvánossága”. Ide szorítódik le a 
hatalom ténykedéséből mindaz, ami nem szá- 
míthat legitimációra az első nyilvánosságban. 

 
A társadalmi és politikai pluralizmus körül- 

ményei között a hatalom azért is rejtőzködővé 
válik, mert számolnia kell a közvéleménnyel. A 
közvélemény kisebb-nagyobb embercsoportok, 
társadalmi rétegek kollektív véleményalkotása 
és véleménynyilvánítása, s mint ilyen a demok- 
ratikus politikai rendszer működésének fontos 
eleme. Az, amit közvéleménynek szokás nevez- 
ni – írja Jerzy J. Wiatr – „érintkezési pont a 
’polgári társadalom’ és a ’politikai társadalom’, 
a konszenzus és az erő között”.5 A politikai 
életben a közvélemény tehát egyfajta barométer 
szerepét tölti be, amelynek az ingadozásai jelzik 
azt, hogy a hatalom intézkedései meddig mehet- 
nek el úgy, hogy közben még számíthatnak a 
társadalom konszenzusára. 

A hatalomnak a helyzet logikájából fakadó 
kötelező lépései, s ezek megvalósítására fel- 
használt eszközei azonban a demokratikus tár- 
sadalomban sem mindig népszerűek. A hata- 
  

                     
5 Jerzy J. Wiatr: A politikai viszonyok szociológiája. Bu- 
dapest, 1980. 242. 
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lom, valahányszor kevésbé népszerű akcióba 
akar kezdeni, ki kell hogy dolgozza a 
közvélemény kirekesztésére, néha kijátszására 
irányuló rejtőzködő stratégiáit. Csak ily módon 
őrizheti meg legitimitását és arra épülő presz- 
tízsét. A helyzet viszont kétszeresen is para- 
doxális. Nemcsak azért, mert a hatalom adott 
esetben nagyobb mértékben kényszerül a má- 
sodik nyilvánosság kiépítésére, mint maga a 
társadalom. Paradox jellegű azért is, mert a 
hatalomnak az első nyilvánosság szférájából 
való visszalépése korlátozza a közvéleménynek 
a hatalomra gyakorolt ellenőrző funkcióját, s 
ezáltal veszélybe sodródhat éppen az, amit a 
hatalom megőrizni óhajt: tulajdon legitimitása és 
presztízse. 
 
 

11. 
Legitimitás 

 
Legitimitáson általában a hatalom elismert- 

ségét, tudatos állampolgári elfogadottságát ér- 
tik. Többnyire magában foglalja a jog általi le- 
gitimációt is, vagyis olyan törvényességi keret 
megteremtését, amely alapján az adott hatalom 
fennállása és gyakorlása jogi értelemben is tör- 
vényesnek tekinthető. A legitimitás biztosítása 
érdekében a hatalom gyakorlóinak el kell ismer- 
tetniük hatalmuk törvényességét, bizonyítaniuk 
kell az uralkodó politika ideológiai értékeinek 
érvényességét, folyamatosan igazolniuk kell a 
hatalmi tevékenységüket a politikai nyilvá- 
nosság szférájában. Egyetlen hatalmi képződ- 
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mény sem tarthatja fenn magát sokáig, ha nem 
képes szert tenni az adott társadalomban egy 
bizonyos fokú tekintélyre és tiszteletre. Ezért a 
legitimitás a hatalom presztízsépítő törekvéseinek 
egyik igen fontos összetevője. 

A totalitárius társadalmi modellben a legiti- 
máció többnyire egyirányú, s az állampolgá- 
roknak a politikai irányítórendszerrel szembeni 
lojalitásában fejeződik ki. A hatalmi szférának 
nyílt vagy burkolt eszközök igénybevételével 
sikerül hosszabb-rövidebb ideig elfogadtatnia 
magát a társadalommal, anélkül, hogy legitimál- 
nia kellene a civil társadalom akaratát és törek- 
véseit. Ezzel szemben a pluralista társadalmi 
modellben szükségképpen kétirányú legitimáció 
valósul meg. A politikai irányítórendszer 
szándékai és akarata a nyilvánosság mezőjében, 
a közvélemény által legitimálódnak. Ennek 
viszont az a feltétele, hogy a hatalmi szféra is 
legitimnek ismerje el a civil társadalom céljait és 
törekvéseit, igazítsa hozzájuk a maga tevé- 
kenységét. Nemcsak a társadalomnak kell le- 
gitimálnia a hatalmat, hanem a hatalomnak is 
legitimálnia kell a társadalmat. A két legiti- 
mációs tendencia az (első) nyilvánosság mező- 
jében találkozik. 

A kérdés egyik kiváló jelenkori szakértőbe, J. 
Habermas szerint a legitimitás egy politikai 
rendszer „elismerésre méltó” mivoltát jelenti. 
Eszerint egy politikai rendszer akkor nyerhet 
legitimitást, ha az az igénye, hogy helyesnek és 
jogosnak ismerjék el, megfelelő megokolásokkal 
van alátámasztva. Ez csak úgy lehetséges, hogy 
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ha a működési elveinek belső logikájában 
kifejeződő racionalitás összhangban áll az 
általános társadalmi ésszerűség követelményei- 
vel, és elősegíti ennek értékteremtő igyekezetét. 

A nyilvánosság mezőjében valósul meg, 
felülről lefelé, a hivatalos ideológia útján a 
politikai irányítórendszer szándékainak és aka- 
ratának nyilvánvalóvá válása. Itt találkozik az 
ideológiai beállítódás a tetteknek, a politikai 
gyakorlatnak a közvélemény általi alulról felfelé 
történő megítélésével és értékelésével. Szintén itt 
valósul meg a politikai irányítórendszer társa- 
dalmi ellenőrzése. És végül itt kereshető válasz 
az olyan kérdésekre, mint: Mit mond önmagáról 
a hatalom (és mit hallgat el), melyek a céljai és a 
szándékai (és miket titkol el)? Megfelelnek-e 
tettei a meghirdetett szándékainak, vagy nem? 
Tudatosan cselekszik-e mást, mint amit meg- 
hirdet? Mekkora eltérés mutatkozik a tényleges 
és a meghirdetett szándékai között? Az ilyen 
kérdések is itt tehetők fel: Mennyire képes a 
hatalom érvényesíteni akaratát a társadalom- 
ban? Milyen mértékben kényszerül arra, hogy 
akarata ellen cselekedjék? Csakugyan azt akarja- 
e tenni, amit akaratának állít be? Milyen kény- 
szerítő körülmények között cselekszik, s ezek 
milyen mértékben térítik el objektíve tetteit szán- 
dékaitól és akaratától? 

A demokratikus társadalmi berendezkedés 
működése sem zárhatja ki – és nem is képes ki- 
küszöbölni – a szándék és a tett közötti eltérése- 
ket. A politikai játéktér szabályai változnak, az 
eltérések a helyzettől és az időszaktól függően 
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módosulnak. A nyilvánosság mezőjében a köz- 
vélemény minden észlelhető eltérésre érzé- 
kenyen reagál, s a rendelkezésére álló infor- 
mációk birtokában ítéli meg azt. Amennyiben 
konstans eltérések észlelhetők, többféle gyanú 
merülhet fel a hatalommal szemben: tudatos 
csalás, manipuláció, gyengeség, engedékenység, 
képtelenség a helyzet uralására. Ilyenkor 
legitimációs válság következhet be, olyan helyzet 
amelyben az állampolgári közösség körében 
nem, vagy csak kevéssé fogadtatik el egy 
hatalom legitimnek. A legitimitás hiánya a 
hatalom részéről ideig-óráig áthidalható erő- 
szakkal, egyes társadalmi kategóriáknak jutta- 
tott anyagi kompenzációval, a megszokottság 
reflexein nyugvó állampolgári lojalitásra való 
támaszkodással. Ha az ilyen helyzetet nem kö- 
veti egy újabb eredményes legitimációs gyakor- 
lat, politikai válság következhet be. 

A politikai válságba torkolló legitimációs 
válság lehetőségétől a demokratikus berendez- 
kedésű társadalmi modell működése sem men- 
tesül. Ennek okai egyaránt fellelhetők a politikai 
gyakorlat hibáiban, illetve a politikailag még 
éretlen közvélemény legitimációs gyakorlatának 
zavaraiban. 
 
 

12. 
Néhány következtetés 

 
I. George Orwell Hódolat Katalóniának (Buda- 

pest, 1989.) című könyvét olvasva döbbenetes 
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képet kapunk a forradalmi események nyomá- 
ban járó, naprólnapra fokozódó visszarendező- 
désről: „Mindenki, aki néhány hónap különb- 
séggel kétszer is ellátogatott Barcelonába a 
háború idején – írja Orwell –, felfigyelt rá, hogy a 
városban rendkívüli változások mentek végbe. 
És bármilyen furcsa, akár augusztusban és ja- 
nuárban, akár pedig decemberben és áprilisban 
járt itt valaki, ugyanarról számolt be: megszűnt 
a forradalmi légkör. [...] Az élet visszatér a régi 
mederbe. A háború egy kicsit megtépázta ugyan 
a várost, de semmi sem utalt rá, hogy munkások 
voltak benne hatalmon.” Napjaink Orwellje ha- 
sonló sorokat írhatna a nálunk végbemenő ese- 
ményekről, ha történetesen ’89 december végén 
Romániában járt volna, és – mondjuk ’90 júniu- 
sában – újból ellátogatott volna ide. 

Az utóbbi hónapok hazai (főleg ellenzéki) 
sajtójában számos utalást találunk arra, hogy 
tulajdonképpen nálunk nem is forradalom, csu- 
pán államcsíny történt. Mások a forradalom el- 
kobzásáról beszélnek. Kellő történelmi perspek- 
tíva és a szükséges információk hiányában talán 
még túl korai az események ilyenszerű megíté- 
lése. Ugyanakkor a megítélés társadalmi helyzet 
és nézőpont függvénye is. E tekintetben a „két 
társadalom” modellje az eseményeket két külön- 
böző nézőpontból láttatja, amelyek alapján meg- 
kockáztatható néhány következtetés. 

A forradalom napjaiban tulajdonképpen két 
eredmény született: 

1. A hatalmi klikk eltávolítása és felszámo- 
lása, amely mindkét társadalomra ránehezedett 
– persze nem ugyanolyan mértékben –, és valósá- 
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gos törekvéseiket visszafojtotta. Minden szálával 
az első társadalomhoz kapcsolódott, s behálózta 
annak teljes viszonyrendszerét. Ez különösen 
bonyolulttá tette a helyzetet, mivel senki sem 
láthatta eléggé világosan, hogy hol kezdődtek és 
meddig terjedtek ennek a hatalmi klikknek a 
határai. Nem lehetett pontosan tudni tehát, hogy 
mennyit kell kivetnie magából az első társada- 
lomnak ahhoz, hogy forradalmi beállítódása – 
legalábbis színleg – kétségtelenné váljék, és mit kell 
megőriznie ahhoz, hogy belső struktúrái, működési 
mechanizmusai ne szenvedjenek jóvátehetetlen ká- 
rosodást, ami összeomlásához vezethetne. 

2. A másik eredmény abban nyilvánul meg, 
hogy a forradalmi események felszínre dobták a 
két társadalom közötti ellentmondást, utat nyi- 
tottak a lappangó, felgyülemlő, de a diktatórikus 
hatalom által visszafojtott feszültségek, ellen- 
tétek érvényesülésének. 

A két társadalom törekvései egy pillanatra 
találkoztak az első döntő lépés megvalósítá- 
sában. A forradalmi napok lendületében a két 
társadalom közti határok elmosódtak, átjárha- 
tókká váltak, de nem annyira, hogy teljes egé- 
szükben megszűntek volna. 

Az első társadalom sorai összekeveredtek, és 
bizonyos ideig a benne élők számára is áttekint- 
hetetlenekké váltak. De egészében az első tár- 
sadalom nem zúzódott szét. A forradalmi ese- 
ményekben csak az első vonala iktatódott ki 
ideig-óráig. A második-harmadik vonal viszont 
igyekezett gyorsan újrarendezni sorait, meg- 
őrizve amit lehet azokból a szervezeti-intéz- 
ményi struktúrákból melyek révén biztosíthatta 
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folytonosságát. Így az első társadalom keretei 
között nagyrészt átmentődtek mindazok a 
hatalmi-intézményi struktúrák, amelyek által a 
társadalom egészének kontrollja megvalósult, és 
továbbra is ellenőrzése alatt tarthatta az első 
nyilvánosság igen fontos fórumait. Mindezek 
következtében viszonylag rövid idő alatt hely- 
zeti előnyre tehetett szert, magához ragadhatta a 
hatalomváltással és az új hatalmi struktúrák 
kiépítésével kapcsolatos kezdeményezéseket – s 
ami a legfontosabb –, biztosíthatta azt, hogy a ha- 
talomváltásra a saját keretein belül kerüljön sor. 

Ezzel szemben a második társadalom mélyé- 
ből spontán forradalmi erők törtek felszínre, 
többnyire destruktív erők, amelyek a régi 
struktúrákat igyekeztek szétrombolni. Energiá- 
iknak jó része a hatalmi klikk elleni lázadásban 
kanalizálódott a kezdeti nagy összefogásban, s 
jóval azelőtt kifulladt, mielőtt az első társadalom 
egésze elleni frontális támadásba lendülhettek 
volna. A második társadalom nem rendelkezett 
megfelelő szervezettséggel a benne feszülő 
energiák ésszerű felhasználásához, az első pedig 
éppen szervezettségbeni fölényét kihasználva 
igyekezett fölébe kerekedni. 

Az első pillanattól kezdve az események 
különbözőképpen és párhuzamosan futottak a 
két társadalomban. Egyéneik és csoportjaik 
mind gyakorlatilag, mind pszichológiailag más- 
képpen élték meg és reagálták le az esemé- 
nyeket. A második társadalomhoz tartozók 
forradalomként élték át a kezdeti eseményeket, 
valódi forradalmat szerettek volna csinálni, de 
ehhez nem volt kidolgozott programjuk, szerve- 
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zettségük, politikai vezető erejük. Azok váltak 
szószólóikká, akik bekerülhettek az első társa- 
dalom újraszerveződő intézményi kereteibe. Az 
első társadalom számára átrendeződéssel, erőát- 
csoportosítással jártak a kezdeti események, s 
ebbe a folyamatba az elején bevonták a második 
társadalomból kiemelkedő vezetőket is. Az első 
társadalom pillanatnyilag legitimálta a második 
társadalmat, mivel saját forradalmi szerepének 
elismertetéséhez szüksége volt arra, hogy meg- 
teremtődjék a forradalom társadalmi egysé- 
gességének a látszata. Az első programdoku- 
mentumokban mindez ideológiailag is kifejező- 
dött. E dokumentumok révén akarva-akaratlan lé- 
pések történtek a második társadalom önszerve- 
ződési folyamatainak legitimálása irányába is. 

A két társadalom között csak addig volt „tűz- 
szünet”, míg nem volt egészen világos, hogy kié 
a „forradalom”. Amennyiben visszarendeződés- 
ről lehet beszélni, akkor az az addigi szemben 
álló erőknek a két társadalom – megint láthatóvá 
váló – törésvonala mentén való újbóli felzár- 
kózásában mutatkozott meg leginkább. Azzal a 
különbséggel, hogy egymás elleni fellépésük 
most már az első nyilvánosság színterére is 
kiterjedt. 

Az első hetekben, hónapokban még nem le- 
hetett világosan látni, hogy ki hová tartozik, és 
mit akar elérni. Az első választási eredmények 
viszont már egyértelműen kirajzolták a két 
társadalom közötti pontos határt a társadalmi 
rétegződés, a nemzetiségi tagolódás és a föld- 
rajzi-történelmi régiók törésvonalai mentén.  
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II. A forradalmi események csupán felszínre 
hozták a két társadalom közötti ellentéteket, 
ahelyett, hogy megoldották volna azokat. A két 
társadalom rivalizálásának tétje első pillanattól 
maga a forradalom volt. Kié a forradalom? Ki 
viszi tovább a forradalmat? 

A szélsőséges lehetőségek mindenki számára 
világosak voltak. Ha csupán az első társadalom 
viszi tovább a forradalmat, akkor teljesen kisajá- 
títhatja azt, és esetleg egy újabb diktatúra mega- 
lapozására használhatja majd fel. Ha a második 
társadalom ragadja magához a forradalmat, ak- 
kor feltételezhetőleg következetesen végig akar- 
ja majd csinálni, beleértve az első társadalom 
még meglévő intézményi kereteinek teljes fel- 
számolását és a hatalom egész rendszerének át- 
szervezését. 

Kevésbé voltak viszont nyilvánvalóak a szél- 
sőségeket áthidaló lehetőségek és a reális erő- 
viszonyok. Az első társadalom ereje centrali- 
záltságában, kiépült szervezettségében rejlik. 
Ennek köszönhetően megőrizte viszonylagos 
egységességét, belső összetartását. Kezében 
tartja a legfontosabb gazdasági és kommuni- 
kációs kulcspozíciókat, melyek által nagy 
tömegekre hathat, befolyásolhatja véleményük 
alakulását, létkörülményeiket érintő pozitív 
döntésekkel maga mellé állíthatja őket. A 
második társadalom ereje az önszerveződésben 
lehetne, a civil társadalmi autonóm törekvések 
érvényesítésében, de egyelőre még alacsony ha- 
tásfokon működik, mivel a diktatúra idején 
mindezek leépültek. Integrációja csak a forra- 
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dalmi fellendülésben valósult meg, de ebben ki 
is merült, mivel nyomban megélénkültek a 
különböző érdekcsoportok, a pártok szervező- 
dése, s beindult egy olyan belső differenciá- 
lódás, amely mindaddig az erők megosztását, 
szétforgácsolását eredményezi, amíg nem jön 
létre ezeknek az erőknek a közös célkitűzések 
megvalósítására irányuló szövetsége. Ugyan- 
akkor a második társadalmon belül egyelőre 
nincs (az eltelt idő alatt még nem fejlődhetett ki) 
„második gazdaság”, s hiányzik a köréből egy 
olyan gazdasági függetlenséget élvező közép- 
osztály, amely gazdaságilag felvehetné a ver- 
senyt az első társadalommal. 

Ilyen körülmények között akkor, amikor az 
első társadalom magáénak követeli és vallja a 
forradalmat, a második társadalom visszaren- 
deződésről, a forradalom elkobzásáról beszél. 
Ha a második társadalom próbálja megszerezni 
a maga számára a kezdeményezést, az első 
társadalom mindjárt a forradalomnak a törvé- 
nyes útról való letérítésével érvel, a saját „tör- 
vényes” létezési és működési feltételeinek alá- 
ásását gyanítja, és erődemonstrációt kezdemé- 
nyez a második társadalombeli próbálkozások 
visszariasztására. 

Mindkét fél számára az átalakítások tétje – le- 
galábbis a forradalmi retorika szintjén – a de- 
mokrácia. A kérdés csupán az, hogy ki hogyan 
akar demokratizálni. 

A második társadalom a demokratizálási 
folyamatot a civil társadalmi szférában kibonta- 
kozó önszerveződésre és autonómiára szeretné 
alapozni, a helyi kezdeményezéseket serkentve. 
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De egyelőre még nem indult be egy számottevő, 
lendületes civil társadalmi mozgás. 

Ezzel szemben az első társadalom megpró- 
bálja átmenteni a centralizált struktúrákat, 
annyira, amennyire csak lehet, s ezáltal igyek- 
szik lefékezni a demokratizálási folyamatot oly 
mértékben, hogy az saját alapjait ne rázkódtassa 
meg. Ennek érdekében szeretné megőrizni a 
társadalom egésze feletti ellenőrző szerepét. 
Elismeri ugyan a civil társadalmi törekvések 
némelyikének létjogosultságát, de ezek megva- 
lósítását csakis saját ellenőrzése mellett képzeli 
el. Ezért számára kényelmetleneknek bizonyul- 
nak mindazok a helyi kezdeményezések, ame- 
lyek ki akarják vonni magukat a központi irá- 
nyítás és ellenőrzés alól. 

A két társadalom közötti ellentétet a legiti- 
máció problémája is újból és újból felszítja. Az 
első társadalom számára többek között azért is 
kellemetlenek a második társadalom megnyil- 
vánulásai, mert minduntalan megkérdőjelezik a 
legitimitását. Az első napokban legitimációs za- 
var uralkodott. Úgy tűnt, hogy minden a forra- 
dalomból születik. Az első társadalom kereteiből 
kibontakozott új hatalmi képződménynek – 
amennyiben a forradalom képviselőjének kíván- 
ta feltüntetni magát – ki kellett sajátítania a forra- 
dalmat mint legitimációs alapot. E téren viszont 
a második társadalom, amely az utcán harcolt, 
nem volt hajlandó engedményeket tenni, joggal. 
Ennek ellenére az első társadalomnak a kezdeti 
legitimációs nehézségeiből végül is sikerült kilá- 
balnia, azáltal, hogy jól bejáratott fogásokkal 
meg tudta nyerni a társadalom nagy részének a 
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bizalmát és támogatását. Mivel egyes társadalmi 
kategóriák létfeltételein pillanatnyilag látványo- 
san javított, azok később hajlandók voltak 
erődemonstrációra is vállalkozni a hatalom 
oldalán. Emellett a politikailag amúgy is passzív 
tömegeknek az államhatalommal szembeni 
mindenkori lojalitására apellált. Paternalisztikus 
felsőbbséggel a józan észre hivatkozó moralizá- 
lást gyakorolt, melynek szellemében mindenféle 
rendbontást a demokratikus kibontakozás aka- 
dályozásának lehetett feltüntetni és elítélni. 

A jelenlegi helyzet sajátosságához az is hoz- 
zátartozik, hogy létezik egy hatalmas politika- 
ilag passzív tömeg, amelynek a megnyerése és 
aktivizálása érdekében a két társadalom egy- 
mással rivalizálhat, s amely előtt egymás kölcsö- 
nös diszkreditálására törekedhetnek. Ez a „har- 
madik társadalom” passzivitásánál és a „józan 
ész” mitizálására való hajlamosságánál fogva 
könnyen megtéveszthető, manipulálható erőt 
képvisel, amely – paradox módon – puszta 
súlyával és jelenlétével kihat a politikai döntések 
meghozatalára. Az első választási kampány 
tétjét ez a tömeg képezte, potenciális legitimá- 
ciós bázisként. Ennek fejében várható lett volna, 
hogy a választások után megszűnik a politikai 
hatalom legitimációs válsága. Nem így történt, 
mert ez a politikailag éretlen tömeg egy magát 
demokratikusnak feltüntetni akaró hatalom 
számára kétes legitimációs bázist alkothat a 
valóságban. Ezt maga a hatalom is folyton 
visszaigazolja, valahányszor a reflexből hozott 
politikai döntéseinél egyszerűen kihagyja a 
számításból ezt a tömeget.  
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Demokratikus hatalmi képződményt csak 
politikailag megfelelőképpen érett társadalom 
legitimálhat, mivel csak ez képes a maga szol- 
gálatába állítani a hatalom működését. 
 
 

13. 
Bűnbak-képzés 

 
A mindenkori diktatúrák bevett manipulatív 

eszközei közé tartozik a bűnbakteremtés. A fi- 
gyelemelterelésnek, a látszatteremtésnek, a je- 
lenségek igazi okai és valóságos lefolyása 
elleplezésének megszokott módszere. Amikor 
egy közösség tehetetlenül áll a helyzet szorításá- 
ban, s képtelen megoldani azt, a tömegpsziché a 
közhangulat feloldásaképpen bűnbakok állítását 
igényli. Sok minden kifejeződik ebben: a hata- 
lomból kiszorult többség tehetetlenségélménye, 
kollektív szégyenérzete, felelősségáthárítási 
igyekezete, önmagával való csendes alkuja a 
lelkiismeret tisztán tartására. 

A bűnbakok nem feltétlenül a diktatúra 
termékei. Könnyen elszaporodhatnak az olyan 
átmeneti időszakokban is, mint a mostani. Ilyen- 
kor nem is annyira a hatalom, mint inkább a 
demokratikus jogai gyakorlásának hitében 
(illúziójával) élő társadalom állít bűnbakokat. 

Haladjunk végig az ilyenszerű bűnbak- 
képzésnek egy lehetséges folyamatán. Képzeljük 
el azt, hogy egy nagyobb embercsoport, egy 
közösség valami olyasmit akar elérni, ami a 
jogai közé tartozik, de törekvése mégis egy 
másik embercsoport ellenállásába ütközik. Jogait 
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tehát ki kell vívnia. Ám a vezetői nem teszik 
meg a szükséges lépéseket, tehetetlenek. 
Ilyenkor általában az történik, hogy kialakul egy 
szűkebb kezdeményező csoport, amely önként 
és céltudatosan felvállalja a közösség érdek- 
képviseletét, a jogérvényesítésért folyó harc erő- 
feszítéseit, az ezzel járó áldozatokat. Kezdetben 
ez az aktiváló csoport a többség feltétlen támo- 
gatását élvezi, eljárásait a közösség egyetértéssel 
és osztatlan elismeréssel nyugtázza. S ez mind- 
addig így történik, míg a vállalkozás kimenetele 
kétségesnek tűnik. Egy idő után viszont a vállal- 
kozás kezd sikeresnek ígérkezni. Ettől kezdve a 
közösség egysége és céltudatossága bomlásnak 
indul. A vezetők kezdik úgy érezni, hogy a meg- 
oldás sikere rossz fényt vet majd rájuk, elveszít- 
hetik a választók bizalmát, sőt, gyáváknak minő- 
sülhetnek, mivel másoknak kellett kivívniuk 
olyasmit, amit ők kellett volna elérjenek. Az új 
perspektívából úgy tűnik, hogy bátran képvisel- 
hették is volna az ügyet, mivel jóval kisebbnek 
bizonyul a kockázat, mint amire kezdetben 
számítottak. Hasonlóképpen a közösség más 
tagjaiban is kezd felébredni a tehetetlenség 
dühe, és az önvád, hogy miért nem éppen ő lett 
akkor önkéntes kezdeményező, mert akkor most 
ő arathatná a sikereket. Közben a vezetők vagy 
támogatóik az üggyel kapcsolatban ellenpropa- 
gandát kezdeményezhetnek. Álhíreket terjeszt- 
ve, vagy az ellenféllel hátmögötti alkuba bo- 
csátkozva sok mindent elkövethetnek azért, 
hogy akadályt gördítsenek a szerencsés megol- 
dás útjába, és késleltessék azt. Közben feltehe- 
tőleg az ellenfél is újabb lépéseket tesz, me- 
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lyekkel semlegesíteni vagy minimalizálni igyek- 
szik a siker jelentőségét. Ezért megkezdődik a 
közvélemény riadóztatása, s kezd közszájon ter- 
jedni az a vélemény, hogy az egészért a kezde- 
ményező csoport felelős. Hiszen ha nem for- 
szírozza mindenáron az ügyet, s nem teszi meg 
az első határozott lépéseket, most az ellenlépé- 
sekre sem kerülne sor. A helyzet ördögi logikája 
bűvöletében egyre többen kezdik magukévá 
tenni ezt a gondolatot, s egyre csökken azok 
száma, akik még mindig el akarják érni azt, amit 
az elején mindannyian akartak. Végül pedig 
kiderül: tulajdonképpen nem is akarta azt senki 
komolyan, az egész hercehurca néhány forrófejű 
kezdeményező izgágasága miatt következett be. 
Az ellenfél újabb lépéseiért tehát ők a felelősek, 
őket kell a közvélemény előtt pellengére állítani. 
A demokrácia tüzével játszadozó közösség véletle- 
nül megégette magát, és most bűnbakért kiált. 

Ily módon pillanatnyilag senkinek sem jut 
eszébe az, hogy az ellenfél lépéseit a közösség 
vezetői a rendelkezésükre álló hatalmi eszkö- 
zökkel esetleg megakadályozhatták vagy lega- 
lább korlátozhatták volna. S mégsem azt teszik, 
mivel ez vagy ellenkezik a számításaikkal, vagy 
nincs kellő képzettségük és bátorságuk hozzá. 
Arra sem gondol ilyenkor senki, hogy az ellenfél 
a mostani lépéseihez hasonló lépések sorozatát 
már a múltban is megtette, s éppen ez termelte 
ki a közösség óhaját, hogy a helyzeten végre vál- 
toztasson. És azt sem mérlegelik hirtelenében, 
hogy vezetőik (többnyire ugyanazok, mint a 
mostaniak) a múltban sem tudták kivédeni az 
ellenfél hasonló lépéseit, s voltak akik éppen- 
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séggel szolgálatkészen ügyködtek a kivitelezé- 
süknél. Mint ahogy az sem jut eszébe senkinek, 
hogy az ellenfél hasonló lépéseket esetleg a jö- 
vőben is megtehet, dacára annak, hogy a helyzet 
változatlan marad. 

A közösség pedig a mostani bűnbakszükség- 
letének kielégítésével a hasonló bűnbakszükség- 
letet kitermelő patthelyzetekből való kilábalásnak 
egy újabb lehetőségét falja fel. Feléli a bűnbakél- 
ményt, s marad minden a régiben. 

(Nemsokára újabb bűnbakot keres.) 
 
 

14. 
Előítéleteink 

 
I. Az utóbbi hónapokban azt tapasztaljuk, 

hogy gondolkodásmódunkban, politikai állás- 
foglalásainkban, az események és a jelenségek 
megítélésében, a leghétköznapibb viszonyu- 
lásainkban felerősödnek és elszaporodnak az 
előítéletek. Feltehető tehát a kérdés: van-e vala- 
miféle összefüggés a demokratikus kibontako- 
zás és az előítéletek térhódítása között? Eszmé- 
nyi szinten a demokráciát előítéletektől mentes 
társadalomnak képzeljük el. A valóságban az 
előítéletek megszűnése helyett mégis azok akti- 
vizálódását tapasztaljuk. 

Paradox módon a demokrácia az előítéletek 
térhódításának is kedvez. Régi, lappangó előíté- 
leteket életre hív, s újakat szül. A diktatúra a 
maga totalitárius törekvéseivel egy (legalábbis 
látszólag) homogén szerkezetű társadalom és 
kultúra kialakítását tervezte. Homogén kultúrá- 
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ban pedig nem működnek az előítéletek. Éppen 
homogenitásából kifolyólag hiányoznak az elő- 
ítéletesség lényegéhez tartozó ellenséges érzés 
kiéléséhez szükséges feltételek. Egy ilyen közeg- 
ben bizalmatlanul tekinthetnek az idegenekre, el- 
különíthetik a különcöket, de lassan összemosód- 
nak mindazok a különbségek, amelyek az előítéle- 
tekben kifejeződő agresszió éltetői lehetnének. 

Az előítéletek hirtelen aktivizálódásában eb- 
ben az átmeneti időszakban mégsem annak a 
jelét kell látnunk, hogy a kibontakozó demokrá- 
cia széttördelte a diktatórikus társadalom homo- 
gén szerkezetét. A diktatúra eszményei között 
ugyan szerepelt egy tökéletesen homogén társa- 
dalom létrehozása, de ténylegesen megvalósíta- 
ni ezt korántsem sikerült. Homogenizálási törek- 
vései nem szüntették meg a nagy társadalmi 
különbségeket, nem oldották fel a feszültsége- 
ket, inkább elmélyítették azokat, sőt, állandóan 
újabbakat is kitermeltek. A különbségek és fe- 
szültségek legfennebb tüneti kezelésben része- 
sültek, ami elrejtésüket, elleplezésüket szolgálta. 
Az előítéletekkel is hasonló a helyzet. A dikta- 
túra azáltal, hogy mesterséges ellentéteket szí- 
tott, újabb és újabb feszültségeket teremtett, 
nemhogy megszüntette volna az előítéleteket, 
hanem nagymértékben kedvezett a régi előíté- 
letek továbbélésének, lappangó újratermelődésé- 
nek, valamint újak megjelenésének is. A mosta- 
nában felszínre kerülő előítéletek korábban is ott 
rejlettek az emberek gondolkodásmódjában, 
magatartásformájában, a személyközi és az in- 
teretnikai kapcsolatokban. Legfennebb nem 
mondódtak ki, de azért funkciójukat betöltötték. 
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A diktatúra homogenizáló politikája anómiás6 

társadalmi állapotot teremtett, kiváltotta a 
társadalmi struktúra és az értékek felbomlását. 
Elősegítették mindezt a társadalmi intézmények 
helytelen működése, az erkölcsi normák fella- 
zulása, a megismerésnek és a kommunikációnak 
a zavarai is. A végsőkig fokozódott az eltávo- 
lodás a társadalmi helyzet ideológiailag megfo- 
galmazódó tudati képe és a társadalmi valóság 
reális állapotáról szerezhető primer tapasztala- 
tok között. Mindez kiváló táptalajt biztosított az 
előítéletes gondolkodás számára. 

A nagyon is ellentmondásosan kibontakozó 
demokratikus átalakulás közelről sem szüntette 
meg az anómiás állapotokat. Inkább nyilván- 
valóvá tette azokat azáltal, hogy a tabukat 
szertefoszlatta. Ami eddig kimondatlan volt, 
most kimondódott, ami addig a második vagy a 
harmadik nyilvánosság szféráiban lappangott, 
vagy az emberek legintimebb gondolatai közé 
tartozott, most bekerült az első nyilvánosságba. 
A demokratikus átalakulás elfojtott energiákat, 
visszafogott szenvedélyeket, leszorított feszült- 
ségeket, eltussolt ellentéteket dobott felszínre 
egyik pillanatról a másikra. Az emberek tudat- 
tartalmaiban is elmozdulások, csuszamlások 
következtek be, s kommunikációs szokásaik is 
hirtelen átalakultak. Azt, amit eddig elhallgat- 
tak, legfennebb csak gondolták, most ki is 
mondják. Felszakadoztak a gátlások, enyhült a 
  

                     
6 A szónak Durkheim, illetve Merton által használt 
értelmében. Vö. Róbert K. Merton: Társadalomelmélet 
és társadalmi struktúra. Budapest, 1980. 345. 
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szókimondás brutális következményeitől való 
rettegés. Mindezek következtében a mindennapi 
életet egy olyan parttalan és ellenőrizhetetlen in- 
formációözön árasztotta el, amely elseperte ma- 
ga elől a legelemibb kommunikációs és kul- 
turális szűrőket is. 

A jelenlegi átmeneti időszakban az anómiás 
állapot nemhogy megszűnne, hanem tovább 
fokozódik. Új feszültségek képződnek, váratlan 
ellentétek pattannak ki a társadalom legkülön- 
bözőbb pontjain. Az átmenetiség kedvez az 
információk ellenőrizhetetlenségének is. Az 
információdömping magával hozza egy csomó 
olyan híresztelés, álhír, hamis információ 
terjesztését is, amelyek alapján valós ítéleteknek 
állíthatók be egyes előítéletek. A különböző 
politikai erők aktivizálódása következtében 
felduzzadt propagandamunka előszeretettel épít 
az előítéletekre. Az információözön által kiter- 
melt pszichózis állapotában összezavarodik az 
emberek józan ítélőképessége, s adott esetben 
egyedüli biztos, szilárd pontnak tűnő ismeretek- 
ként csak az előítéletek maradnak számukra. 

Az sem elhanyagolandó tény, hogy a fella- 
zult életkeretek közepette sokan gondolatokat, 
eszméket, meggyőződéseket cserélnek. Olyan 
eszmék híveivé és hirdetőivé válnak, amelyek- 
nek néhány hónappal ezelőtt a leghangosabb 
szidalmazói közé tartoztak. Sokan közülük nem 
is gondolnak arra, hogy éppen előítéleteik vál- 
nak árulóikká. Hiszen az előítélet nemcsak 
gondolkodásmód és véleménynyilvánítási for- 
ma, hanem attitűd is. Kevesen ébrednek rá arra, 
hogy véleményük megváltoztatásával egyszerre 
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nem következett be náluk attitűdváltozás is. 
Ugyanis az attitűdök nem változtathatók egyik 
napról a másikra, mint a vélemények. S az 
előítéletek legalább annyira kifejezésre jutnak az 
attitűdökben, mint a véleményekben. 

 
 
II. A szociálpszichológia kiváló amerikai 

szakértője, G. W. Allport szerint – aki hosszú 
ideig foglalkozott az előítéletek tanulmányozá- 
sával – az előítéletes személyek száma megnő a 
következő feltételek esetén: heterogén felépítésű 
társadalmi struktúra; felfelé irányuló társadalmi 
mobilitás; hirtelen társadalmi változás; tudat- 
lanság és kommunikációt akadályozó korlátok; 
nagy vagy növekvő létszámú kisebbségi csoport; 
közvetlen versengés és valóságos fenyegetettség; 
a kizsákmányolás életbevágó közösségi érdeke- 
ket érint; az erőszakot szabályozó normák a hajt- 
hatatlanságnak kedveznek; az etnocentrizmus 
hagyományos igazolásmódjai könnyen hozzá- 
férhetők; sem a beolvadást, sem a kultúrák sok- 
féleségét nem könnyítik meg.7 A felsorolt felté- 
telek közül az elsők általában mindenféle előíté- 
letet jellemeznek, a többi inkább a legelter- 
jedtebb és legerősebb előítélettípusra, az etnikai 
előítéletre vonatkozik. 

A forradalmi események következtében nem- 
csak hirtelen bekövetkező társadalmi változá- 
sokra lehet számítani, hanem a társadalmi struk- 
túra erőteljes differenciálódására is. A piacgaz- 
daság körülményei között a különböző rétegek 
  

                     
7 G. W. Allport: Az előítélet. Budapest, 1977. 321-348. 
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és csoportok hangsúlyozottabban elkülönülhet- 
nek és polarizálódhatnak. Ennek következtében 
elszaporodnak és felfokozódnak az előítéleteket 
kiváltó vagy éltető társadalmi különbségek is. 

A felfelé irányuló mobilitás úgyszintén bekö- 
vetkezik. A demokráciával együtt járó – az e- 
gyenlő jogokban és lehetőségekben kifejeződő – 
egyenlőség körülményei között az emberek 
státusa felfelé vagy lefelé irányuló mozgásba 
jön. Az előítéletek szempontjából nem annyira 
az illető státusa a fontos, hanem az, hogy milyen 
irányban van elmozdulóban. Ez szabja meg az 
általa táplált előítélet milyenségét is. 

A forradalmi eseményeket követő társadalmi 
változások menetével nem mindig tud lépést 
tartani az emberi tudattartalmak és maga- 
tartásformák átalakulása. Ez általában lassabban 
halad, s a lemaradó tudattartalmak sokszor 
szembeszegülnek a változásokkal. Az ilyen tu- 
dattartalmak s a velük társuló magatartásfor- 
mák az előítéletek igazi táplálói. 

Az előítéletek maguk is, mint tudati té- 
nyezők, állandósult, az átalakuló társadalmi 
helyzettel számot nem vető, a megváltozott 
helyzethez viszonyítva már eleve meglévő, kész 
ítéletek. Fennállásukat a tudatlanság és a 
kommunikációt akadályozó korlátok is elősegí- 
tik. Az előítéletesen gondolkodó egyén többnyi- 
re nincs tudatában ítéletei előítéletességének. 
Csökönyösen és hitszerűen ragaszkodik elő- 
ítéleteihez, igazolásukat látja minden olyan ta- 
pasztalati tényben, amelyre valamiképpen vo- 
natkoztathatók.  
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Az előítéletek lebontása csak kritikai gon- 
dolkodással kísérelhető meg. Ennek első lépése 
az előítéletek tudatosítása. A tudatosítás mű- 
velete már önmagában is olyan többletinformá- 
ciót hoz működésbe, amely rávilágíthat egyes 
ítéletek előítéletes mivoltára. Ám az előzetes 
tudás szűrőként is működik, amely szelektálja és 
cenzúrázza az új információkat. Ennélfogva az 
előítéletek éppen azokat az új ismereteket tart- 
hatják távol a tudattól, amelyek sajátos termé- 
szetükre rávilágíthatnának. 

Éppúgy, ahogy a legtöbb előítéletes ember nem 
hajlandó belátni azt, hogy ítéleteinek jó része elő- 
ítélet, a legtöbb ember azt sem ismeri be szívesen, 
hogy ő előítéletesen gondolkodó és viselkedő em- 
ber. Ennek egyik oka abban rejlik, hogy a legtöbb 
embernek nem is áll módjában megkülönböztetni 
más jellegű ítéleteit az előítéletektől. Az előítéletek 
természetes gondolkodásmódjuk komponenseinek 
számítanak. A szűkebb vagy tágabb társadalmi 
környezetből kerülnek be a tudatba, és általuk 
tarthatja hatalmában a társadalmi környezet az e- 
gyéni tudatot. Az is feltételezhető, hogy az embe- 
rek nagy többsége nem akar szándékosan előítélete- 
sen gondolkodni vagy viselkedni. Amikor mégis 
így tesz, egyéni gondolkodás- és viselkedésmód- 
jában a társadalmi környezetben működő kultu- 
rális mintát jeleníti meg. Akiknek sikerül tudatosí- 
taniuk ezt a helyzetet, igyekeznek eltitkolni, elrej- 
teni előítéleteiket a szélesebb nyilvánosság elől, s 
megpróbálják az előítéletmentes egyén látszatát 
kelteni. Egyeseknek ez jobban sikerül, másoknak 
kevésbé. De az előítéletmentességet legjobban ala- 
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kítók játéka is csak olyankor tart, amikor a 
nyilvánosságnak általuk kontrollálhatatlan közegé- 
ben tartózkodnak. Szűkebb családi körükben, ba- 
ráti társaságukban zavartalanul felfedik előítélete- 
iket. Sőt, ebben az intimebb szférában előítéleteik 
felfedése a személyes bizalom megmutatkozásának 
jele lehet. Egy újabb személyközi kapcsolatuk ak- 
kor ölt igazán bizalmas jelleget, amikor partnerük- 
nek nyíltan előtárhatják előítéleteiket. Amennyiben 
ezek megegyeznek a másik fél által szintén 
bizalmas módon közölt előítéletekkel, a kapcsolat 
szorossá és hosszan tartóvá válhat. De ha nem is 
alakul ki mélyebb kapcsolat, a két ember akkor is 
hosszú ideig rokonszenvezni fog egymással. 

Mint ahogy „...embert barátjáról”, éppúgy 
mondhatnék: „embert előítéleteiről”. Mondd ki az 
előítéleteidet, s én megmondom, hogy ki vagy. 

 
 
III. Az Allport által felsorolt feltételek jó 

része az etnikai előítéletre vonatkozik. Ez ko- 
runk egyik legcsökönyösebb és legelterjedtebb 
előítélet-típusának tekinthető. A jelenlegi átme- 
neti időszakban azt tapasztaljuk, hogy a min- 
dennapi életben nálunk is felerősödtek az etni- 
kai előítéletek. Nem véletlenül, hiszen az Allport 
által ismertetett tényezőket a mi körünkben is 
fellelhetjük. 

A kisebbségi csoportok jelenléte, főleg a 
magyarság nagy létszáma jelentős szerepet 
játszik az előítéletek felerősödésében. A dikta- 
túra idején a „nemzetiségi kérdés” úgynevezett 
„megoldása” az elhallgatott, tabuként kezelt 
problémák közé utalta a kisebbségi problémá- 
  



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

 60 

kat. A kisebbségekkel nem érintkező többségi la- 
kosság számára ezek egyszerűen nem léteztek, 
vagy kellőképpen nem tudatosult problémaként 
jelentkeztek, amelyeket lappangó, visszafogott, 
alkalomszerűen előbukkanó előítéletek táplál- 
tak. E problémák szándékos tudomásul nem vé- 
tele bizonyos fokú tudati és erkölcsi kényelem- 
mel is együttjárt. Kényelmesebbnek tűnt meghú- 
zódni a „meg van oldva” jelszó mögött, mint 
problémaként foglalkozni velük. 

A forradalmi események egyszerre felszínre 
hozták a kisebbségi kérdés megoldatlanságát, a 
kisebbségek jogfosztottságát, az elszenvedett 
sérelmeket, a felhalmozódott feszültségeket. De 
az is nyilvánvalóvá vált, hogy a kisebbségek jog- 
fosztottságukat nem tekintik természetes álla- 
potnak, és nem hajlandók tovább passzívan el- 
tűrni és elfogadni azt. 

Ez viszont a többségi lakosság számára két- 
szeresen is kényelmetlen helyzetet teremtett. 

Mindenekelőtt a kisebbségek jogfosztottságá- 
nak kinyilvánítása saját jogfosztottságával is 
szembesítette. Ennélfogva abba a kényszerhely- 
zetbe kerül, hogy szembe kell néznie egy olyan 
állapottal, amelyet eddig szintén tabuként ke- 
zeltek, s ez számára a problémák felvállalásának 
mentesítésével járó lelki kényelmet eredmé- 
nyezte. Most viszont vállalnia kellene a való- 
ságos léthelyzetét ahhoz, hogy változtatni tud- 
jon rajta. A passzív elfogadás helyett a sokkal 
nagyobb erőfeszítésekkel járó cselekvő viszo- 
nyulás útjára kellene hogy lépjen. Ugyanakkor a 
változtatás nem valósulhat meg mindazoknak a 
nagy nemzeti mítoszoknak a kritikai lebontása 
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nélkül, amelyek éppen a jogfosztottság elleplezé- 
sére, s az ebből fakadó, történelmileg állandósult 
hátráltatottság tudati kompenzálására születtek. 

Másrészt a többség a kisebbséggel – az addigi 
absztrakt utalások helyett – most hirtelen mint 
reálisan létező tömeggel találja magát szemben, 
amelyhez szükségképpen viszonyulnia kell. Egy 
olyan kisebbséggel, amely más akar lenni, mint 
a róla kialakított eddigi tudati kép. Önmaga 
akar lenni, s nem szeretne sem beolvadni a 
többségbe, sem pedig vele szemben alárendelt 
viszonyban élni. A többség mellett, vele együtt, 
de egyenlő jogú félként képzeli el a maga életét. 
Ezáltal egy olyan új tudati helyzet teremtődik, 
amely az eddigi tudati viszonyok teljes átren- 
deződését feltételezi. Nem biztos, hogy a való- 
ságtól eltávolító mítoszokkal amúgy is terhelt 
többségi tudat ezzel az újszerű kihívással meg 
tud birkózni. 

Az ismeretlennel, a szokatlannal való találko- 
zás mind az egyének, mind a közösségek számá- 
ra egyaránt félelmetes, főleg olyankor, amikor 
hirtelen, váratlan szembesülésként élik át azt. 
Ilyen esetben a többség is abba a helyzetbe 
kerül, hogy valaki máshoz hozzá kell mérnie 
önmagát. Még akkor is, ha ez nem jár tényleges 
versengéssel (amely csak egyenlő felek között 
lenne lehetséges), mégis egyfajta versenyhely- 
zetbe való kényszerítettséget jelent, s e helyze- 
tnek versenyélménnyel járó átélése pszichikai 
feszültségektől terhes állapotot teremt. Olyan 
pszichózis jön létre, amelyben a tényleges 
jogfosztottságba élő kisebbség reális állapota, 
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annak minden belső feszültségével, elégtelensé- 
gével, problémájával együtt mintha-élmény for- 
májában a többség tudatába is áttevődik. 

A magyar kisebbség által többségben lakott 
területeken a románság létszámának növekedé- 
se, valamint állampolitikai támogatottsága a 
kisebbség hagyományaira, sajátos létformáira, 
kultúrájára nézve valóságos fenyegetettséget 
jelent. Hasonlóképpen a románság is létérdekei 
fenyegetettségét véli felfedezni minden olyan 
törekvésben, amely a kisebbség hagyományai- 
nak ébresztgetésére, ápolására irányul, amely- 
ben kifejeződik a kisebbség ragaszkodása saját 
létformájához és kultúrájához. Olyan fenyege- 
tettségélményt él át, mintha a fenyegetettség 
valóságos lenne. A kisebbségi elnyomatás való- 
ban közösségi érdekeket érint. A többség ezt 
megint csak úgy éli meg, mintha a kisebbségnek 
az elnyomatás elleni harca életbevágó többségi 
közösségi érdekeket érintene. 

Ezen a mintha-élményen alapul a többség ra- 
gaszkodása a hajthatatlanságnak kedvező együtt- 
élési normákhoz, mivel a tolerancia irányában 
tett bármilyen engedmény a többség szemében 
úgy tüntetődik fel, mintha veszteség lenne. Az 
intolerancia, valamint a vele együttjáró 
kommunikációs képtelenség újabb konfliktus- 
helyzeteket szül. Ezek szintén úgy tüntethetők 
fel, mintha igazolnák a többség kisebbség általi 
fenyegetettségének reális voltát. Ilyenkor 
felélesztődnek és felerősödnek azok a hagyomá- 
nyos igazolásmódok is, amelyek a megváltozott 
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körülmények között már anakronisztikusnak tű- 
nő mítoszteremtésen alapulnak. 

A mintha-élmények hatására a többségi tu- 
datban a mitikus gondolkodásmód és a hozzá 
kapcsolódó illúzióépítés lebontása helyett ezek 
újjátermelődése megy végbe. Így az előítéletes 
gondolkodásmód és magatartás számára kedve- 
ző helyzet alakulhat ki, amelyben a többség a 
kisebbség másságát nem hajlandó elismerni, de 
a kisebbség irányában megnyilvánuló ellenszen- 
ve – paradox módon – a kisebbség öntudatát 
erősíti, fékezve annak beolvadását. Többség és 
kisebbség kapcsolatának rendezetlenné váló és 
ellehetetlenülő helyzeteit teljességgel az előíté- 
letek uralják. 
 
 

15. 
Kisebbségi létünk kérdőjelei 

 
A forradalmi események – várakozásainkkal 

ellentétben – kisebbségi létproblémáinkat nem 
oldották meg egy csapásra. Kezdeti nagy neki- 
buzdulásunkat rövidesen csalódások sorozata 
követte, ami már-már egy általános kiábrándu- 
láshoz vezet. Általában másokat okolunk emiatt, 
másokra próbáljuk hárítani a felelősséget. Holott 
csupán egy régóta táplált illúziónkat foszlatta 
szét a valóság. 

A diktatúra éveiben annyira lekötöttek az eg- 
zisztenciális gondok és lehetőségvesztéseink 
mindennapos élményei, hogy nyomasztó súlyuk 
alatt meglehetős naivitással kezeltük a jövőt. 
Egy percig sem kételkedtünk abban, hogy 
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annak, ami történik, egyszer vége szakad, s 
utána egy csapásra minden jóra fordul. Ennek 
az illúziónak a dédelgetése akkori körülmények 
között érthető is volt. Nem is ezzel az illúzióval 
lenne baj, hanem azzal, hogy bizonyos mértékig 
még mindig él bennünk, s mi benne élünk. A 
közben eltelt kilenc hónap eseményei, tapasz- 
talatai még mindig nem szolgáltatnak elégséges 
ösztönző erőt ahhoz, hogy végre felébredjünk és 
kigyógyuljunk a diktatúra évtizedeiben a való- 
ság helyére állított illúzióinkból. Akkori illúzió- 
építésünk bocsánatos csalásnak minősült, mivel 
túlélniakarásunkat szolgálta. Ma viszont már 
önmagunk ellen elkövetett, jóvátehetetlen vétek- 
nek számít, ha akkori illúzióinkat továbbra is 
összetévesztjük mai valóságunkkal. 

Hajlamosak vagyunk arra, hogy csak a lé- 
tünket fenyegető külső támadásokra, kívülről jö- 
vő veszélyekre reagáljunk. Ez a magatartási tak- 
tika a meglévőket egy újabb illúzióval gazda- 
gítja: azzal, hogy belül minden rendben van, s 
kisebbségi létünk demokratizálásának csakis 
külső, mások által gördített akadályai vannak. 

Vajon valóban így van ez? Vagy ideje lenne 
szembenézni önmagunkkal, anélkül, hogy kike- 
rülnénk a negatív tapasztalataink mögül előto- 
lakodó kérdést: ott, ahol mások nem gördítenek 
akadályokat az utunkba, miért nem mennek a 
dolgok úgy, ahogy kellene? Miért nem működ- 
nek zökkenőmentesen azok az intézményeink és 
szervezeteink, amelyekkel mi magunk rendel- 
kezünk? Miért tekintünk gyanakvással arra, aki 
közülünk felvállalja közös ügyeink intézését? 
Miért nem merjük vállalni közös ügyeink intézé- 
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se érdekében azt a minimális felelősséget sem, 
amelyet magánügyeink esetében habozás nélkül 
vállalunk? Miért történik az, hogy a meglévő 
lehetőségeinket is kiaknázatlanul hagyjuk, elna- 
polva, elhanyagolva a dolgokat? Hogy közös 
gondjainkat nem megoldani akarjuk, hanem a 
lehető legrövidebb úton szeretnénk szabadulni 
tőlük? Hogy még azok is, akik közös ügyeink 
prófétáinak számítanak, ha úgy adódik, hajla- 
mosak rövid távú egyéni érdekeiket, különösebb 
morális gátlás nélkül, nagyobb horderejű 
közösségi érdekeink elé helyezni vagy egyene- 
sen azok rovására érvényesíteni? Hogy folyto- 
nosan védekező állásokba szorulunk még akkor 
is, amikor kezdeményező félként léphetnénk fel, 
s olyankor szolgáltatjuk ki magunkat, amikor véde- 
keznünk kellene? Vajon elégséges magyarázatot kí- 
nál-e minderre a politikai éretlenségünk, alkalmi 
tájékozatlanságunk vagy tapasztalatlanságunk? 

Vagy inkább arról van szó, hogy még a mai 
napig sem ismertük fel kellőképpen a kisebbségi 
(itt)létünk lényegét? 

A diktatúra évtizedeiben ilyenszerű felisme- 
résre nem is nagyon volt szükség. Egyfajta 
kisebbségi létbe belekényszerültünk, s akarva- 
akaratlan élnünk kellett benne, ha nem akartuk 
feladni önmagunkat. Most viszont kisebbségi 
(itt)létünk választás tárgyává vált. Választhatjuk 
ezt, de választhatunk mást is. Természetesen 
bármely választásunk vállalással jár együtt. Azt 
kell mérlegelnünk tehát, hogy vállaljuk-e 
továbbra is a kisebbségi létünket? És tudjuk-e, 
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merjük-e úgy vállalni, hogy benne és általa 
megőrizzük és tovább vigyük önmagunkat? 

Ez a vállalás s a belőle fakadó felelősség nem 
pusztán erkölcsi tett, mint ahogy azt egyesek 
gondolnák. Természetesen az is. De annál 
sokkal több is: a szabadságunkkal való élni tudás 
képességének elementáris bizonyítéka. 

A diktatúra nemcsak a szabadságunkat, 
hanem a szabadsággal való élni tudás képessé- 
gét is szétzúzta bennünk. Az eltelt kilenc hónap 
nem jelentett elégséges időt e képesség vissza- 
nyerésére, mint ahogy valószínűleg az elkövet- 
kező hosszú évek sem lesznek ehhez elégsége- 
sek. Ezért még sokáig nem fogjuk tudni, hogy 
mit kezdjünk a kisebbségi létünk választható- 
ságában rejlő nagy szabadsággal. 

Ránk szakadó szabadságunkkal egyetemben 
korlátlanul megnövekedett annak esélye is, 
hogy rosszul válasszunk! 
 
 

(1990. május – szeptember) 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

 67 

CIVIL TÁRSADALOM – 
KISEBBSÉGI KULTÚRA 

 
 
 

GONDOLATOK VIDÉK ÉS KÖZPONT 
VISZONYÁRÓL 

 
A vidék, vidékiség fogalma a művelődési központ 

(centrum) fogalmára vonatkoztatva kap megha- 
tározott jelentést, bár a két fogalom tartalmának 
nincsenek élesen kirajzolódó határai. Ami egy 
bizonyos művelődési központhoz viszonyítva 
vidékinek tekinthető, más összefüggésben cent- 
rumjellegre tehet szert. E fogalmakon tehát nem 
annyira földrajzi, mint inkább szemlélet- és maga- 
tartásbeli meghatározottságot lehet érteni. Ez 
nem jelenti azt, hogy a vidék és a központ között 
többnyire létező földrajzi (külső térbeli) távolság 
szerepe elhanyagolható lenne. Bár a modern 
szállítási és tömegkommunikációs eszközök 
használata nagymértékben megkönnyíti a köz- 
pontiak kiszállását, illetve a központi információ 
kiáramlását vidékre, vagy a vidékiek felutazását a 
központba, a távolság növekedésével a vidék és a 
központ közvetlen érintkezése egyre szórványo- 
sabbá válik. Más esetben viszont, egyazon telepü- 
lés földrajzi határain belül is fellelhetők a művelő- 
dés központi és vidéki elemei, holott a köztük levő 
térbeli távolság minimális és elhanyagolható. 

A művelődési központ és vidék viszonyában 
egy időbeli távolság is észlelhető. A közlemények 
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eljutása a kibocsátótól a befogadóhoz időbe te- 
lik. Ez alatt az idő alatt a központban az új infor- 
mációknak egész tömege születik, s vidéken 
még frissnek számító hír itt már kikerült a kör- 
forgásból, elraktározódott, vagy feledésbe merült. 
Számolni lehet tehát a vidéknek a központhoz vi- 
szonyított időbeni lemaradásával is, amelyet az in- 
formáció terjedési sebessége befolyásol. 

A művelődési központ olyan nyitott mű- 
velődési rendszer, az információáramlás csomó- 
pontja, amely fogékony a fejlettebb kultúrájú 
centrumok vagy a vidék irányából beérkező új, 
friss információk iránt. Itt halmozódik fel 
történelmileg és koncentrálódik az optimális 
információmennyiség, amely az új információk 
létrehozásához szükséges. Ugyanakkor a 
központban jön létre a művelődési életnek egy 
olyan önszabályozó, önellenőrző rendszere, amely- 
ben az információáramlásnak, -cserének, -felhal- 
mozódásnak a folyamatát új információk ter- 
melésének szolgálatába állítja. 

A vidék minél „vidékibb”, annál kevésbé 
tudja információszükségletét önerőből kielégí- 
teni. A központ azt a többletinformációt, amit nem 
használ fel a saját rendszere működtetésére, leadja 
a vidéknek. Ennélfogva a vidék művelődési rend- 
szere egyoldalúan, a központ irányában nyitott. Ez 
a viszony a központ és a vidék között a szerepek 
sajátos megosztásában is kifejeződik. 

A központ a fő információ termelő, kódoló, 
kibocsátó szerepét tölti be. A vidék ezzel szem- 
ben a központból kiáramló információ befoga- 
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dója, dekódolója, feldolgozója. Élesebben sarkít- 
va: a központ információt termelő, alkotó, a 
művelődési életet tevékenyen szervező, míg a 
vidék a központ szervező-irányító tevékenysé- 
gét elszenvedő rendszer. Míg a központot álta- 
lában információbőség jellemzi, addig a vidéken 
információéhség van. Ebben az állandó szükség- 
helyzetben a kapott információ mennyiségére és 
minőségére vonatkozólag a vidéknek nincs 
szabad választási-döntési lehetősége. A vidék 
művelődési megnyilvánulásai tehát szabad- 
ságukban sokkal korlátozottabbak, mint a köz- 
pontok művelődési élete. Ez a szerepmegosztás 
egyfajta „hatalmi” viszonyt is tartalmaz. Az 
egyirányú kommunikáció folyamatában a 
központ befolyásolhatja azt, hogy a vidék 
milyen információt fogyasszon, manipulálhat a 
vidék irányába kibocsátott információval. Ez- 
által a vidék egyes központi körök, csopor- 
tosulások érdekeit, törekvéseit fenntartó tömeg- 
alap, illetve a központbeli „harcok” szurkolótö- 
megének szerepét is betöltheti. 

A manipuláció lehetőségének kedveznek a 
központ és a vidék oldalán egyaránt fellépő 
szűrőrendszerek is. Ilyen szűrő többek között a 
központban forgalmazott és onnan kibocsátott 
közlemények intimitási foka. Az intimitásnak 
igen bonyolult fokozatai lehetnek a központon 
belüli egyes körök egymástól elhatároló intimi- 
tásától a központ egészét a vidéktől elhatároló 
intimitásig. Ugyanakkor vidéken is kialakulnak 
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olyan központi kapcsolatokkal rendelkező, tehát 
beavatottnak számító körök, amelyek a vidéki 
környezetükkel szemben kiépített intimitásuk- 
kal egy centrumkultúra illúzióját próbálják meg- 
teremteni-megélni, s a „műveltek” elkülönülő 
pózát magukra öltve belső feszültségeket, prob- 
lémahelyzeteket teremtenek a vidéki kultúra 
rendszerében. 

A vidéki befogadás oldalán működik a 
vidékiség szűrője, a vidékre jellemző megkülön- 
böztető szemléletmód és magatartás minden 
nem vidékivel, illetve más vidékivel szemben. 
Egy olyan, a helyi értékek és sajátosságok tudati 
reflexióiból összeálló totalizáló világképről és 
illuzórikus önszemléletről van szó, amely fenn- 
tartásokkal, gyanakvással fogadja a kívülről be- 
áramló közleményeket, s a művelődésnek helyi 
színezetet kölcsönöz. 

Feltehető egy másik kérdés is: milyen infor- 
mációs értékű közlemények kerülnek a köz- 
pontból a vidékre? A nagyobb gyakoriságú, de 
éppen ezért kisebb információs értékű közle- 
ményeknek nagyobb esélyük van arra, hogy 
eljussanak a központtól távolabb eső helyekre is. 
A vidék ízléskultúrája és igényszintje ilyen 
közlemények befogadására rendezkedik be. Így 
vidéken kialakul az információbefogadásnak 
egy többnyire felszínes-felszíni formája, amely a 
közvetlen, elsődleges jelentésekre irányul, s a 
mélyebb jelentéstartalmakhoz nem jut el. Ennek 
pozitív visszahatásaként a közlés hatékonyságát 
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is szem előtt tartó központ az ilyen felszíni, 
befogadói igény kielégítésére rendezkedik be. 
Ezáltal éppen a hatékonyságon lemérhető fonák 
viszony alakul ki, mivel nem igazán a vidéki 
művelődési rendszert erősítő-gazdagító infor- 
mációk átadása történik, tehát ténylegesen haté- 
kony közlés, hanem inkább művelődésen kívüli 
szempontok érvényesítése és alacsony színvo- 
nalú szórakoztatás. Ennek a kommunikációs 
viszonynak egy másik következménye abban 
nyilvánul meg, hogy a megszokott és hagyo- 
mányos sokkal nagyobb népszerűségnek örvend 
vidéken, mint az új, az eredeti, amely csak meg- 
késve és nehézkesen honosul meg. 

A központ és a vidék kommunikációs kap- 
csolata nem teljesen egyirányú. A vidéken is ki- 
bontakozhat új információt létrehozó kutató-al- 
kotó tevékenység, bár a központhoz viszonyítva 
ez jóval szórványosabb, kisebb intenzitású, és 
szétszórt, egymástól elszigetelt, zárt műhelyek- 
ben folyik, amelyek nemcsak a központi intéz- 
ményekkel, hanem egymással is ritkán tartanak 
fenn rendszeres kapcsolatot. E tevékenység első- 
sorban adatfeltáró, adatgyűjtő jellegű, s eseten- 
ként e közlemények információs értéke igen 
nagy lehet, de tényleges elméleti-művészeti fel- 
dolgozásuk a központokban történik meg. Ez a 
helyzet a vidéki művelődés intézményrendsze- 
rének jellemzőiből is adódik. Általában a vidéki 
kultúra intézményrendszere sokkal inkább az 
információátadásra, továbbításra, tudományos 
és művészeti ismeretek népszerűsítésére van 
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beállítva, mint új információk termelésére. Ez a 
beállítottság, hagyományossá válva, alkalomad- 
tán ellenszegül a más típusú igényeknek, az 
újító törekvéseknek. Ezért nagy a valószínűsége 
a vidékre kerülő jól képzett, a problémákkal 
napirenden levő értelmiség és a vidéki műve- 
lődés intézményrendszere közti konfliktusnak. 
Az ilyen konfliktusok csak fokozzák a mű- 
velődési központok képzett intelligenciaelszívó 
hatását. Mivel a központ birtokolja az értelmi- 
ségi képzés teljes intézményrendszerét, módjá- 
ban áll a tehetségesebb intelligenciát visszatar- 
tani a saját tudományos vagy művészeti intéz- 
ményei számára. A vidékre kikerülő képzettebb 
értelmiség néhány évnyi keserű tapasztalat után 
igyekszik visszaküszködni magát valamilyen 
központba. Ezért nagyobb a valószínűsége 
annak, hogy vidéken inkább a közepesen vagy a 
gyengébben képzett intelligencia maradjon meg. 
Ennek szubjektív háttere is van. Ez az értel- 
miségi réteg a szakmájához való lazább kötött- 
ség következtében hajlamosabb funkcionárius 
állások betöltésének az elvállalására, mint a 
szakmáját hivatásszerűen gyakorolni óhajtó ér- 
telmiség. Az állandó káderhiány következtében 
a gyengébben képzett értelmiség számára vidé- 
ken jóval több előlépési lehetőség nyílik, mint 
valamelyik központban. 

E téren vannak hosszabb-rövidebb időszakra 
kiterjedő pozitív tapasztalatok is. Nagyobb 
mennyiségű, jól képzett, a kutató-oktató tevé- 
kenységbe is bevont intelligenciának az egy- 
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szerre történő kihelyezése vidékre olyan pozitív 
irányú folyamatot indíthat el, amely aktivizáló 
hatással lehet a vidéki kultúrközeg addigi 
szerkezetére. Ott, ahol sikerül összeverődnie egy 
kulturális szempontból aktív, különböző vég- 
zettségű-beállítottságú egyénekből álló, viszony- 
lag azonos nemzedékhez tartozó értelmiségi 
csoportnak, és sikerül összehangolt tevékeny- 
séget kifejtenie, lassan bomlasztani kezdi maga 
körül a vidék lokálpatrióta szellemét, és a műve- 
lődési élet kezd központi arculatot ölteni. 
 
 

(1990. július) 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

 74 

AZ ELŐÍTÉLET MINT KULTURÁLIS 
KÉPZŐDMÉNY 

 
 
Az előítélet fogalmának sokféle meghatáro- 

zása létezik, de mindenik tartalmaz – kimondott 
formában vagy hallgatólagosan – három lénye- 
ges gondolatot: 

1. Az előítélet az ítéletalkotásnak egyik 
módja, tehát létezik (létezhet) egyfajta előítéletes 
gondolkodásmód. 

2. Az előítélet a környezethez való viszo- 
nyulás, az azzal szembeni magatartás egyik 
módozata, tehát attitűd. 

3. Mindkét esetben – bár az előítélet az egyén 
személyiségének komponenseként jelentkezik – 
nem az egyén találmánya, hanem annak a 
társadalmi csoportnak a kollektív tudati képződ- 
ménye, és viszonyulási mintája, amelynek az 
egyén tagja, és amely az egyén személyiségének 
a formálója. 

Az előítélet tehát kulturális képződmény. S 
mint ilyennek a vizsgálata némi fényt vethet 
annak a kulturális közegnek a szerveződésére és 
működésére, amely életadója és terjesztője az 
előítéleteknek. 

Azok a meghatározások, amelyek az elő- 
ítéletet a tények gondos megvizsgálása, mérle- 
gelése előtt kialakított, tehát éretlen, elsietett 
ítéletnek tekintik, az ítéletnek (gondolatnak) az 
általános megjelenési formájára utalnak, és nem 
egészen érintik a lényegét. Ilyenszerű például a 
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New English Dictionary-ban megfogalmazott 
meghatározás, miszerint az előítélet: „Kedvező 
vagy kedvezőtlen érzés egy személy vagy egy 
dolog vonatkozásában, mely megelőzi a tényleges 
tapasztalatot, illetve nem azon alapul.” 

Az ilyenszerű meghatározások nem utalnak 
sem az előítélet keletkezési módjára, sem a 
szerkezeti felépítésére. Az ész működésének 
természetéből kifolyólag bármely egyén eljuthat 
tapasztalata előtti ismeretek (többnyire észel- 
vek) birtokába, hisz gondolkodásunk köre jóval 
tágabb, mint az egyéni tapasztalatunké, tehát 
gondolkodásunk megelőzheti a közvetlen ta- 
pasztalatunkat, vagy túlléphet azon. Az egyén 
viszont általában tudatában van a maga 
fabrikálta észelvek feltételességének, és ilyen- 
ként is kezeli azokat mindaddig, míg birtokába 
nem jut az őket igazoló vagy cáfoló tapasz- 
talatnak vagy egy már igazolt, velük koherens 
viszonyban álló ismeretrendszernek. 

Az előítélet keletkezésének egyik módját 
talán éppen akkor érhetjük tetten, amikor az 
egyén által megkockáztatott feltevések (feltétele- 
zések) még azelőtt, mielőtt megfelelő igazolás- 
ban vagy cáfolatban részesülnének, bekerülnek 
a kollektív tudatba, s ott már az ész és a ta- 
pasztalat viszonyának egy egészen más köze- 
gébe jutnak. Itt az egyszerű tévedésen alapuló 
ítéletek előítéletekké válhatnak, amennyiben az 
újonnan feltárt ismeretek nem képesek változ- 
tatni rajtuk. Ugyanis a kollektív tudatban közle- 
kedő ítéletek az általánosságnak a frontális ereje 
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által mindig a teljes (vagy majdnem teljes) 
skálán hatnak, míg az ezeket igazoló vagy cáfoló 
kollektív tapasztalat többnyire részleges és 
kumulatív, s ritkán éri el az általánosságnak azt 
a szintjét vagy azt az egész közösségre kiterjedő 
sokkoló hatást, amely elsöprő erejű lehet egy 
kollektív tudati ténnyel szemben. 

A kollektív ítélet ereje a konszenzuson nyug- 
szik és nem a tapasztalati igazoláson. Egy 
kollektív ítélettel szembehelyezhető egyéni 
ellentapasztalat vagy a kollektív állításokba 
foglaltak egyéni soha-nem-tapasztalása annak tö- 
rékeny és erőtlen, többnyire hatástalan cáfolatá- 
nak bizonyul. Ezért történik az, hogy az előíté- 
letes személyek soha nem ismerik el azt, hogy 
elegendő bizonyítékok híján nyilatkoznak. 

A kollektív tudat viszont azokat az egyéni 
tapasztalatokat, amelyek feltehetőleg igazolják 
az állításait, vagy legalábbis így értelmezhetők, 
kisajátítja, felnagyítja és megfellebbezhetetlen 
igazoló érvként szerepelteti. Ez annál is inkább 
lehetséges, mivel a kollektív tudati ítéletekkel 
szembekerülő egyén számára az érvként felmu- 
tatott tapasztalati tények keletkezési körülmé- 
nyei kontrollálhatatlanok, mert a kollektív tu- 
datba csak maga a tapasztalat ténye kerül be, 
kiemelten a tapasztalatszerzés eredeti kontextu- 
sából. Ily módon a kollektív tudatban terjesz- 
tődő állítások zöme hiedelmek formáját ölti. 

A magyar nyelv előnyei közé tartozik, hogy 
egyaránt megtalálható benne a hit és a hiedelem 
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kifejezés, ami bizonyos fokig fogalmi megkülön- 
böztetéseket is lehetővé tesz. A hiedelem valahol 
félúton helyezkedik el a biztos tudás és a hit 
között. A biztos tudás formájában jelenik meg, 
amelyhez viszont birtokosa hitszerűen viszonyul. 
Valamely hit addig áll fenn, amíg vannak hívei, 
akik magukénak vallják. A hiedelem viszont 
„közvetett, igazolatlan ismeret”, amelyhez úgy 
jutunk, „hogy a közösség vélekedését elfogad- 
juk”.1 Egy hiedelem lehet igaz is, nem is. A 
hiedelem tehát a tudáshoz hasonló objektiváció 
látszatát kelti, amely viszonylag független a 
hozzá hitszerűen viszonyulók tömegétől, s még 
kellőképpen nem igazolódott, de mindig fennáll 
annak az illúziója, hogy egyszer igazolódhat. 
Ezért egyes szerzők az előítéleteket is a 
hiedelmek egyik válfajának tekintik. Például 
Halász László az etnikai előítéletet „túlnyomó- 
részt negatív töltésű hiedelemként” határozza 
meg, s elmarasztalja a szakirodalmat abban, 
hogy „rendszerint nem tér ki a tényleges tapasz- 
talatot megelőző vagy nem azon alapuló, érzel- 
mileg átszőtt véleményekre, amelyek emberek 
által létrehozott, de öntörvényű életet élő objek- 
tivációkra irányulnak”.2 

Az előítéletek és a hiedelmek más formái 
között van viszont két lényeges különbség is. 
  

                     
1 Vitányi Iván: Ismeretek és hiedelmek szerepe a művelő- 
désben. In: Hiedelemrendszer és társadalmi tudat. I. 
Budapest, 1980. 47. 
2 Előítélet és kommunikáció. In: I.m. II. 39. 
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Az egyik különbség az előítéletek irányult- 
ságában rejlik. Valamely embercsoport anélkül is 
táplálhat bizonyos hiedelmeket a boszorkányok 
létével kapcsolatosan, hogy az így keletkező üze- 
netnek konkrét címzettje vagy célpontja lenne. 
Az előítéletes gondolkodásmód ennél jóval 
behatároltabb kommunikációs rendszerben va- 
lósul meg. A modern művészethez előítéletesen 
közeledő egyén esetében az ítéletalkotásnak lát- 
szólag konkrét tárgya van – a modern művészet 
–, amelyről úgy véli, hogy az ő művészetkon- 
cepciójába nem, vagy legalábbis nem a számára 
elfogadható módon illeszkedik bele, s ezért 
gyanakvása, ellenérzései, fenntartásai vannak 
vele szemben. A hibát nem a saját viszonyítási 
rendszerében keresi, hanem a modern művé- 
szetben. Mi több, előítélete kiterjed a modern 
művészet létrejöttéért felelős alkotókra, valamint 
a befogadók különböző kategóriáira is. Állításait 
ténylegesen nem igazolhatja, mivel magát a 
modern művészetet nem ismeri. A körülötte levő 
társadalomban létezik viszont egy olyan művé- 
szetkoncepció, amely nem véli összeegyeztet- 
hetőnek a maga normáival a modern művésze- 
teket. Az előítéletes egyén – látszólag – a maga 
előítéletében a modern művészetről állít valamit, 
holott – valójában – valami olyasmit, amit ő 
konform módon elfogad, továbbít a modern 
művészeteket alkotók és kedvelők címére. Az 
előítéletnek mint közleménynek az üzenetét a 
kontextus szentesíti, amelyben keletkezik és 
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terjed. Az illető ítélet előítélet-jellegének megha- 
tározásánál nem lehet eltekinteni attól, hogy ki 
mondja, kiről (miről) és kinek. Ezért az előítélet 
lényegi szerkezeti velejárója a benne foglaltatott 
megkülönböztetés, a másság tételezése, s egyúttal a 
mástól való elhatárolódás. 

Az előítéletben rejlő megkülönböztetés nem 
egyszerű különbségtétel, a másságnak nem 
pusztán másként való kezelése. Az előítélet irá- 
nyultsága tulajdonképpen kétirányúság, amely- 
ben egyfajta szimmetria lelhető fel. Ebben 
nyilvánul meg a másik különbség az előítélet és 
a hiedelmek más típusai között. 

Az előítélet fogalmával kapcsolatos meghatá- 
rozások általában csak az egyik oldalt emelik ki, 
holott a másik is – bár nem annyira szembeszökő 
módon – legalább annyira fontos a kultúra mű- 
ködése szempontjából. G. W. Allport a tomista 
moralistáktól kölcsönözte az előítélet legrö- 
videbb definícióját: „rossz feltételezése másokról 
elegendő bizonyíték nélkül”.3 A probléma lénye- 
gének a megvilágításához idéznünk kell 
Allporttól az etnikai előítéletre adott teljesebb 
meghatározást is: „Az előítélet valamely sze- 
méllyel szemben idegenkedő vagy ellenséges 
attitűd, amelynek alapja pusztán annyiban van, 
hogy az illető személy egy adott csoporthoz 
tartozik, és ennek következtében feltételezik 
róla, hogy a csoportnak tulajdonított negatív 
  

                     
3 Gordon W. Allport: Az előítélet. Budapest, 1977. 35. 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

 80 

tulajdonságokkal ő is rendelkezik.”4 Főleg ebből a 
második meghatározásból tűnik ki az, amit Allport 
az előítélet két lényegi összetevőjének tekint: a 
„téves általánosítás” és az „ellenséges érzés”. 

A téves általánosítás a kollektív tudat és a 
belőle táplálkozó mindennapi gondolkodás mű- 
ködésének egyik sajátossága. A mindennapi 
tudat túláltalánosít azáltal, hogy ítéleteket, nor- 
mákat kiterjeszt nem mindig tapasztalt jelen- 
ségekre is. Az előítélet esetében a túláltalá- 
nosítás két értelemben is tévessé válik. Az íté- 
letalkotó feltételezi, hogy az ítélet irányultsá- 
gának célpontját képező jelenségkomplexum 
egészére kiterjesztett tulajdonságok, normák 
külön-külön egyenként a benne foglaltatott 
egyedi jelenségekre is érvényesek. Ez a helyzet 
egy olyan kommunikációs csapda, amely 
meggátolja az ítéletalkotót abban, hogy a 
konkrét jelenségekkel kapcsolatba lépjen. A 
modern művészetekhez előítéletesen viszonyuló 
egyén eleve feltételezi, hogy valamely konkrét 
mű tartalmazza a modern művészetnek tulajdo- 
nított jellemzőket. Éppúgy például a cigányság- 
hoz előítéletesen viszonyuló egyén abban a ci- 
gány személyben, akivel éppen dolga akad, ele- 
ve a cigányságnak tulajdonított negatív jegyek 
hordozóját látja. 

A túláltalánosítás negatív általánosság 
formájában is megjelenik Az ítéletalkotó egyén 
vagy csoport a saját jellemzőit egyetemes, örök- 
  

                     
4 I.m. 38. 
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érvényű, egyedül érvényes normának tekinti, 
aminek a tőle különböző másik esetében a vélt 
hiányát tételezi, s ez a vélt hiány igazolja a 
másiktól való ön-megkülönböztetés jogosultsá- 
gát. Az önmagáról alkotott képbe a másik nem 
illik bele. Ha az akcidentális szerzett egyéni 
tapasztalat – s ez az előbbi esetre is érvényes – 
olykor ellentmond ennek, a kivétel elismerődik, 
de csak amolyan, a szabályt erősítő kivételként, 
s általa a szabály érvényességi területe még 
szigorúbban „bekerítődik”, hogy újabb esetleges 
kivételek ne tudják áttörni a körét. A modern 
művészethez előítéletesen viszonyuló egyén 
saját művészetfelfogását tekinti az egyedül 
érvényes művészetkoncepciónak, amelybe a 
modern művészet nem illeszkedik bele. Ugyan- 
ez a helyzet egy etnikai csoporttal is, amely a 
saját csoportra jellemző tulajdonságok körével 
összegyeztethetetlennek véli egy másik etnikai 
csoport tulajdonságait. 

Ezekre az előítéletképző mechanizmusokra 
egy másik tudati működés, a kategorizáció folya- 
mata ad magyarázatot. A kategorizáció – mint az 
egyéni és a kollektív tudati működés sajátossága 
– leegyszerűsít és polarizál. A tudat a tapasztala- 
ti tények sokféleségét általánosabb osztályozási 
és csoportosítási szempontoknak rendeli alá, és 
kategóriákba sorolja be, amelyek lehetővé teszik 
az azonosítást és a megkülönböztetést. Ugyan- 
akkor a kategória valamennyi hozzátartozó dol- 
got azonos gondolati és érzelmi színezettel lát el. 
Az előítélet általános kategóriákban való gon- 
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dolkodás, amelyekben polarizálódnak az ítélet- 
alkotó csoport, valamint a tőle különböző „más” 
jellemzői. Az azonosság kategoriális megraga- 
dása együtt jár a különbözőség megragadására 
alkalmas kategóriák párosításával. 

E viszonyban a kategorizáció nem csak tisz- 
tán kognitív tényezőként működik. A kategóriák 
a gondolkodásmódon túl a magatartást is meg- 
alapozzák. Ezért az előítéletes gondolkodásmód 
mással, a különbözővel szembeni attitűd formá- 
jában is megnyilvánul. Egy csoportnak az önma- 
gával szembeni rokonszenvéhez a másokkal 
szembeni ellenszenve társul, önbecsüléséhez 
mások lebecsülése, fölérendelődési törekvései- 
hez mások alárendelése, előnyszerzési kísérletei- 
hez mások hátrányos megkülönböztetése. Minél 
túlzóbbak és kizárólagosabbak az önmagának 
tulajdonított pozitívumok, annál erőteljesebb a 
másokkal szembeni előítéletes gondolkodás és 
viszonyulás. Minél illuzórikusabb egy csoport 
önismerete, minél inkább eltávolodik a reali- 
tástól az énképe, annál hiányosabb a másokra 
vonatkozó ismerete és előítéletesebb a másokról 
kialakított képe. 

A legtöbb esetben a kategóriák mindenféle 
változásnak ellenállnak. Csak akkor fogadják be 
az új tapasztalatot, ha ez megerősíti az előzőleg 
már kialakított énképet, meggyőződéseket. Ezért 
a kategorizáció a mítoszképzés kiváló eszköze. 
Egy csoport énképe mitikus elemeit igen jól 
ellensúlyozzák másokkal szembeni előítéletei, 
amelyek az énképző mítoszokkal ellentett míto- 
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szok forrásai lehetnek. Valaminek a másságát 
olyan valaki nem tudja felfogni, aki saját más- 
ságát sem képes érvényre juttatni, tehát akitől 
idegen a mássáválás lehetősége. Eszerint a miti- 
kus és illuzórikus elemeket magába építő énkép- 
ben, akárcsak ennek előítéletekből építkező 
ellentetjében, az azonosságba való beleragadás 
statikus állapota fejeződik ki. Az előítélet tehát 
szimmetrikus szerkezetű tudati és attitűdbeli 
képződmény, amelynek két szemben álló pólusa 
van. A nyíltan kimondott, kinyilvánított előítéle- 
teknek mindig van egy ellentett, az ítéletalkotó- 
nak önmagához való viszonyára utaló jelentés- 
udvara, amely nem mondódik ki, de beleértő- 
dik. 

Ezért is tekinthetjük az előítélet kérdését 
többnek az emberi személyiséget érintő egyfajta 
pszichológiai problémánál, bár a szakirodalom 
többnyire ilyennek állítja be. Való igaz, hogy elő- 
ítéletesen emberi egyének gondolkodnak és 
viselkednek, ítéletük konkrét megnyilvánulása 
más emberek ellen irányul. De az egyének sze- 
mélyközi kapcsolataiban kultúrák találkozása és 
konfrontációja zajlik. Vannak kultúrák, amelyek 
próbálják kiiktatni az előítéleteket, és vannak 
olyanok, amelyekben jól megférnek az előíté- 
letek. Az előítéletek szerkezete és keletkezési me- 
chanizmusa azonban visszautal azoknak a kultú- 
ráknak a szerkezetére és működésbeni jellemzőire, 
amelyekben a kulturális önkifejeződés domináns 
elemeit az előítéletek alkotják.  
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Az emberi személyiség maga is kulturális 
minták hordozója, és előítéletes személyiségek 
sokasága ott termelődik ki, ahol a kultúra 
működésbeni mechanizmusai jórészt előítélet- 
termelő mechanizmusok. Az eredetiségre hajla- 
mos, előítéletmentes személyiség az egysíkú- 
akkal szemben a komplex-aszimmetrikus mintá- 
kat, szabálytalanul bonyolult helyzeteket része- 
síti előnyben, s nem idegen tőle bizonyos fokú 
kiegyensúlyozatlanság, kockázatvállalás. Ezzel 
szemben az előítéletes személyiség hajlamos 
arra, hogy mindent feketének vagy fehérnek 
lásson, elbizonytalanodik az összetett problé- 
máktól, ezért védekezik ellenük. Nehezen vál- 
toztat a beállítódásán, jobban kötődik a sztereo- 
típiákhoz. A nézetek, vélemények zárt, beszű- 
kült rendszere jellemzi. A súlyos belső bizony- 
talansággal fellépő szorongás következtében a 
lehető legkisebbre igyekszik csökkenteni megis- 
merőtevékenységében a kockázatot. Az új infor- 
mációhoz kívülről és korábbról eredő, nehezen 
megingatható pozitív vagy negatív érzéssel és 
állásfoglalással közeledik. Az információ forrása, a 
hozzá kapcsolódó presztízs nagyobb jelentőséggel 
bír számára, mint az információ tartalma. 

Mit mondhatunk arról a kultúráról, amely 
nagyszámú ilyen előítéletes személyiség kiter- 
melődését eredményezi? 

Feltételezésünk szerint az ilyen kultúra ru- 
galmatlan, zárt rendszer, amely kevés és jól be- 
határolt, leszűkített teret enged az újszerűnek, 
az eredetinek, s vele szemben a hagyomány 
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szűrőjét és presszióját érvényesíti. A benne 
működtetett információforrások státusa és 
presztízse többet nyom a latban, mint az 
információk valós tartalma. Intézményi és sze- 
mélyi kapcsolatai alá-fölérendelődésű hierar- 
chikus viszonyokra épülnek, amelyekben a 
tekintélyelv a domináló erő. Olyanfajta szer- 
kezeti heterogenitás jellemzi, amelyben a bizo- 
nyos autonómiát élvező, egymás mellé rendelődő 
kulturális képződmények között nincs hatékony, 
kiépített kommunikáció. Ezért a zárt szférákat 
párbeszédképtelenség, a kultúra egészét pedig 
kommunikációs zavarok jellemzik. Együtt jár 
ezzel a megújulásra való képtelenség, ami kedvez a 
fetisizációnak, a mítosztermelésnek, illúziók dédel- 
getésének. Az ilyen kultúrában a tanulásnak csak 
az a formája működik hatékonyan, amely az egész- 
nek az újratermelődését szolgálja. 

Létezik-e valamilyen konkrét módja az előí- 
téletek kiküszöbölésének, felszámolásának? 

Egyelőre ez a kérdés nyitva maradhat. Azt 
viszont le lehet szögezni, hogy valamely kultúra 
akkor teszi meg az első lépéseket az előítéletek 
ellen folytatott küzdelemben, amikor eljut saját 
előítéletei és előítéletképző mechanizmusai fel- 
és beismeréséhez. 

 
 

(1990. június) 
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EGY KULTURÁLIS PARADIGMA BUKTATÓI1 
 
 
„Ennek az igen hatékony intézményépítési és éltetési 
gyakorlatnak a működése arra enged következtetni, 
hogy a jelzett beállítódás mögött egy olyan jól körvo- 
nalazott és feltétlenül igaznak tartott valóságkép áll, 
amelynek alapján a cselekvők mindig tudják, hogy mit 
kell tenni és mit nem, mi kell a kultúrának és mi nem, 
kit lehet ebbe a munkába bevonni és kit nem stb. Az 
intézmények működésében tapasztalható fogyatékos- 
ságok – ezek 1988–89-ben ütköztek ki nagyon – épp 
abból származtak, hogy ez a több évtizeden keresztül 
viszonyítási alapként használt valóságkép teljesen 
irrelevánssá vált, s a meg nem felelés az intézmé- 
nyekben dolgozó emberekben is tudatosodni kezdett. 
Egyesek beismerték azt, hogy ’elmennek’ a kultúra 
mellett. Ez a felismerés kevesekre volt jellemző, és a 
változások paradox módon újratermelték az illúzió- 
kat. Ma gyors ütemben regenerálódik a régi struktú- 
ra, s a hamis valóságkép újból viszonyítási háttérként 
működik. Ez a valóságkép pedig korrekciót nem tűrő, 
magabiztos társadalomalakítási tudást implikál.” 2 

Egyetértek ezzel a megállapítással, akárcsak 
az elemzés egészével. De véleményem szerint az 
elemzés kiegészíthető a problémának egy másik 
  

                     
1 Hozzászólás Biró A. Zoltán Intézmény – képviselet – 
civil társadalom c. vitaindító tanulmányához. In: Átme- 
netek. A mindennapi élet antropológiája. Szerkeszti a 
Kommunikációs Antropológia Munkacsoport. Csík- 
szereda, 1990/1. 
2 Részlet a vitaindítóból. I.m. 8. 
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lényeges vonatkozásával. Arról van szó, hogy az 
intézményeket működtető értelmiség beállítódá- 
sa mögött nem csak egy „hamis valóságkép” áll, 
aminek következtében „’elmennek’ a kultúra 
mellett”, hanem egy olyan hamis kultúrakép is, 
amelynek hagyománya végigköveti kisebbségi 
kultúránk egész történetét. Ez a hamis kultúra- 
kép egyfajta kulturális paradigmaként működik, 
amely nagymértékben hozzájárul a hamis való- 
ságkép folytonos újratermelődéséhez. 

A továbbiakban megpróbálom ennek a kultu- 
rális paradigmának néhány olyan lényeges vo- 
nását kiemelni, amelyek összefüggésben állnak 
az intézmények működésével. 

 
Az elmúlt évtizedek során a nemzetiségi lét 

alakulását két ellentétes tendencia ütközése ha- 
tározta meg. A jogfosztottság mindennapi és 
egyre erősödő tapasztalatával szembeszegült 
túlélés és megmaradás belső szükséglete, szub- 
jektív igénye. Mindezzel együttjárt egy olyan 
életformaváltási folyamat beindulása, amely fel- 
borította azoknak a létkereteknek a belső egyen- 
súlyát, amelyekben a megmaradás hagyomá- 
nyos tényezői érvényesültek, és kisebb-nagyobb 
sikerrel ellenszegülhettek a külső hatalmi asszi- 
milációs törekvéseknek. Ezáltal a kisebbség egy- 
re kiszolgáltatottabbá vált a központilag irá- 
nyított asszimilációs mechanizmusokkal szem- 
ben. Ilyen körülmények között a megmaradás 
egyetlen elérhető, realizálható alternatívájának a 
kulturális önmegvalósítás mutatkozott.  
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A kultúrát kitüntetett szerephez juttató lét- 
helyzet sajátos feladatok elé állította a kultúra 
intézményrendszerét fenntartó és működtető 
értelmiségieket. Az értelmiségnek a saját értelmi- 
ségi szerepköréről kialakított felfogása messze- 
menően meghatározta a kultúráról kialakított 
felfogását is, s az általa képviselt kulturális 
beállítódás nagymértékben befolyásolta kisebb- 
ségi kultúránk sorsának alakulását. Eszerint az 
értelmiség feladatköre a kisebbségmentés vezér- 
szerepeit erkölcsileg felvállaló írástudóé, aki 
képes a kulturális értékteremtést a kisebbség- 
mentés szolgálatába állítani. 

E koncepció híveként az értelmiség a kisebb- 
ségmentés erkölcsi követelménye felől közelített 
a kultúrához, s azt az önmagával szemben tá- 
masztott erkölcsi követelmény hordozójává 
tette. A kultúrának kisebbségmentő szerepet 
szánt, a kultúra fenntartásában, működtetésé- 
ben, intézményrendszerének kiépítésében látva 
a kisebbségi lét folytonosságának letéteménye- 
sét. Az így felfogott kultúrát olyan vélt kisebb- 
ségi érdekek szolgálatába állította, amelyeket a 
maga értelmiségi szemüvegén keresztül valós 
kisebbségi érdekeknek tekintett. 

Ez az értelmiségi kultúrakoncepció a kultúra 
szerepkörében és működésében kettős torzulást 
eredményezett. 

Egyrészt: a kultúra működési rendszerének 
belső autonómiájával, öntörvényszerűségeivel 
szemben a külső helyzet vált a kulturális érték- 
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alkotás meghatározójává. Ennélfogva a kisebb- 
ségmentés konkrét feladatai és erkölcsi normái 
nem a maga öntörvényei szerint működő, a 
kisebbségi létben megalapozott és azzal kom- 
munikáló kultúra értékalkotó funkcióiból követ- 
keztek, hanem fordítva: a kisebbségi léthelyzet 
követelményeit erkölcsi paranccsá átlényegítő 
értelmiségi tudatból következtek a kultúra ér- 
tékalkotó funkciói. 

Másrészt: a tényleges kisebbségi érdekek 
feltárása egy harmonikusan kiépített, a szellemi 
élet minden jelentős területét átfogó, a nemzeti 
és egyetemes kultúra körforgásába bekapcso- 
lódó, működőképes kisebbségi kultúra feladata 
lett volna. Ezzel szemben a kultúrát működtető 
értelmiség apriorisztikus helyzettudatában meg- 
fogalmazódó érdekek szószólójává, ezek valós 
kisebbségi érdekekként történő feltüntetőjévé 
vált a kultúra. 

A kisebbségi kultúrát fenntartó és működtető 
értelmiségi csoport saját értelmiségi mivoltát és 
szerepeinek mibenlétét e kultúra viszonylatában 
definiálta. Az így létrejövő kulturális képződ- 
ményből a kulturális értékalkotás autonóm mű- 
ködési mechanizmusait olyan ideológiaképző me- 
chanizmusok szorították ki, amelyek kitermelték 
az értelmiségnek az önmagáról és felvállalt 
szerepköréről alkotott tudati képét. A működte- 
tésük által meghonosodott kulturális gyakor- 
latban a kultúrán kívüli szempontokban meg- 
alapozott etikai követelmények váltak a 
kulturális értékalkotás fő vonatkoztatási rend- 
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szerévé. Ez egyúttal olyan szelekciós rend- 
szerként is működött, amely beszűkítette a 
tényleges kulturális értékalkotás skáláját, és 
olyan értékorientációt kölcsönzött neki, amely a 
kisebbségmentés erkölcsi követelményéből faka- 
dó népszolgálat elvét helyezte az autonóm 
értékalkotás fölé. Az így működő mechanizmus 
kiiktatta, vagy mellékesnek minősítette a kul- 
turális alkotótevékenység mindazon területeit, 
amelyek nem e fölöttes követelménynek rende- 
lődtek alá. 

Ezt a kulturális paradigmát érvényesítő értel- 
miségi beállítódás egy olyan értelmiségi maga- 
tartásmodellt termelt ki, amely az egyedüli 
autentikusnak vélt értelmiségi magatartás mér- 
céjeként működött. Ez a modell az értelmiség 
tényleges cselekvésképtelenségét, az autentikus 
cselekvési lehetőségektől való megfosztottságát 
a cselekvő értelmiség illúziójával leplezte. A 
reális cselekvés élményének a hiánya ezáltal a 
kultúra síkjában az „ahogy lehet” cselekvési 
formák imperatívuszává szublimálódott. Így a 
kultúra működésében az autentikus értékalkotás 
szerepkörét a kisebbségi létszimbólumok terme- 
lése vette át. 

Ebben az összefüggésben kettős szerep há- 
rult az intézményekre. Egyrészt keretet bizto- 
sítottak e kulturális paradigma folytonos újrater- 
melődéséhez, a kisebbségi létszimbólumok 
újabb és újabb formákban történő megjelení- 
téséhez, s az erre „szakosodott” értelmiség 
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létjogosultságának igazolásához. Az intézmé- 
nyek működése révén e kulturális paradigma 
folytonos újratermelése vált a kulturális értékal- 
kotás alapelvévé, s az ezt felvállaló értelmiség 
állandó önigazoló stratégiájává. Másrészt a 
kisebbségi tudatban a valós önismeretet lehető- 
vé tevő, a megmaradás reális alternatíváit fel- 
mutató kulturális értékek hiánya folytán kelet- 
kező űrt az intézmények népnevelő, népszolgáló 
tevékenysége olyan szükségletté formálta át, 
amely a felkínált létszimbólumok fogyasztásával 
elégítődhetett ki. Ez leginkább azoknak az em- 
bercsoportoknak a tudatát érintette, akiket az 
életformaváltás kimozdított a hagyományos kul- 
túrájú környezetükből, és identitáskeresésük 
kulturális igényeinek kielégítőire ezekben a 
létszimbólumokban találtak rá. 

Mindezen folyamatok fokozatosan egy tartó- 
san működő hibás körré szerveződtek, amely 
biztosította a leírt kulturális paradigma zavar- 
talan újratermelődését és belső egyensúly- 
állapotának fenntartása szempontjából fontos 
legitimitását. Az intézményeket létrehozó és 
működtető, kisebbségmentő szerepének fon- 
tosságáról meggyőződött értelmiség a kultú- 
rához fűződő saját illúzióit, éppen az intéz- 
mények révén, a szélesebb köztudatba is 
kivetíthette. Itt ezek az illúziók az intézmények 
szükséglettermelő tevékenységének eredménye- 
ként befogadhatókká váltak. Ily módon az in- 
tézmények által terjesztett kultúra befogadói 
visszaigazolták az intézmények létjogosultságát. 
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Az intézmények fenntartásának és működteté- 
sének igazoltsága pedig visszaigazolta annak az 
értelmiségnek a létjogosultságát, amely abban a 
hitében élt, hogy intézményeivel reális szükség- 
letet elégít ki, és cselekedeteiben megfellebez- 
hetetlen erkölcsi parancsnak engedelmeskedik. 

Ez a viszonyrendszer a kisebbségi lét tágabb 
összefüggéseiben az intézményeknek sajátos, 
kitüntetett státust biztosított. A kisebbségi 
kulturális intézmények a megmaradás szimbólu- 
maivá váltak, s az identitás fenntartása szem- 
pontjából puszta meglétük, fennállásuk elsőd- 
leges fontosságra tett szert a bennük zajló 
tényleges tevékenység értékhozadékával szem- 
ben. A hatalom törekvései minél inkább veszély- 
be sodorták az intézmények létét, annál inkább 
felerősödött a szimbólumjellegük, s annál inten- 
zívebbé vált bennük az autentikus kulturális 
értékek létrehozását és terjesztését visszaszorító 
szimbólumépítő tevékenység. Az intézményeket 
működtető értelmiségiek a közönség szemében 
a kockázatvállalás és a heroikus küzdelem pél- 
daképeivé váltak, akik nap mint nap megvívják 
csatáikat az intézmények fenntartása érdekében, 
beteljesítve a kisebbségi helytállás erkölcsi pa- 
rancsát. Miközben az intézmények fennállása 
nem csekély mértékben saját létérdeküket szol- 
gálta, fennmaradásukat, túlélésüket biztosította, 
önigazoló stratégiát kínált saját kulturális beállí- 
tódásuk folytonos átmentéséhez, s az értelmiségi 
szerepkörükhöz fűződő illúzióikat a valósze- 
rűség látszatával ruházta fel.  
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E kettős természetük és hivatásuk következ- 
tében a kisebbségi kultúra intézményei egy 
olyan értelmiségi hamis tudat termelőivé és 
éltetőivé váltak, amelyben az „eleve tudás” a 
tényleges megismerés szükségtelenségével tár- 
sult. Ez megakadályozta az intézményeket 
abban, hogy birtokba vegyék azokat a korsze- 
rűbb megismerési eszközöket, amelyekkel egy 
helyesebb valóságismeretet alakíthattak volna 
ki, s egyúttal távoltartott tőlük minden olyan 
kritikai önreflexiót, amely ráébreszthette volna a 
bennük tevékenykedő értelmiségieket az évtize- 
des illúziórendszerük belülről történő lebontá- 
sának a szükségességére. Ugyanakkor lehetővé 
tette, hogy ellenálljanak minden olyan kívülről 
jövő kezdeményezésnek, amely belső egyen- 
súlyuk megbontásával fenyegetett. Ebből kifo- 
lyólag nem tudtak hatékony kommunikációs kap- 
csolatokat kiépíteni olyan más kultúraalkotó tö- 
rekvésekkel, amelyek az autentikus értékalkotást 
igyekeztek intézményesíteni, és sürgették a nyitást 
a tágabb kultúrösszefüggések irányába. 

E kulturális paradigma leírásából három lé- 
nyeges következmény adódik: 

1. E paradigmához tartozó intézmények és 
értelmiségiek az autentikus értékalkotás igényét 
megfogalmazó és felvállalni szándékozó fiatal 
értelmiségi törekvéseket – amelyek a társadalmi 
és kulturális nyitás lehetőségének illúzióját 
felébresztő történelmi helyzetekben jelentkeztek 
– olyan nemzedéki problémaként kezelték, amelyet 
a paradigmán belülről próbáltak megoldani, 
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nem ismerve fel bennük a paradigmaváltás 
szükségességének a megnyilvánulását. 

2. A kultúrának számos – egyébként a kisebb- 
ségi megmaradás szempontjából is fontos – te- 
rülete kimaradt ebből a paradigmából. Közben 
felnőttek fiatal értelmiségi nemzedékek, meg- 
jelentek fiatal műszakiak, valamint a szaktudo- 
mányos, filozófiai, szociológiai kutatásban érde- 
kelt fiatal szakemberek csoportosulásai, akiket e 
kulturális paradigmán alapuló intézményrend- 
szernek nem sikerült integrálnia, de a saját in- 
tézményalkotási törekvéseiket marginalizálta, s 
bár közvetetten, hozzájárult szétszóródásukhoz. 

3. Talán ez is hozzájárul ahhoz, hogy most, a 
megváltozott körülmények között, e paradig- 
mához tartozó intézményrendszert működtető 
értelmiségnek, épp az intézményi pozícióiból 
kifolyólag, és a kisebbségi helytállás példaképisé- 
géből nyert erkölcsi alapon, az új helyzetben is 
sikerül megőriznie szószólói mivoltát, kezdemé- 
nyező szerepét, s átmentenie ezáltal egy olyan kul- 
turális beállítódást, amely a hagyományos paradig- 
ma újratermelődését továbbra is biztosítja. 

Sikerül-e idejében felismerni a paradigma- 
váltás alapvető szükségességét, és intézménye- 
sülhetnek-e kellő súllyal azok az értelmiségi törek- 
vések, amelyek ezt szorgalmazzák – ezen áll vagy 
bukik kisebbségi kultúránk jövőbeni sorsa. 

 
 

(1990. február) 
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KISEBBSÉGI LÉT ÉS CIVIL TÁRSADALOM1 
 
 
„Az elmúlt közel fél évszázadban a köznapi élet 

hitelességének tudata ott tűnt el leginkább, ahol a 
köznapi életvilág valóságosságának tudatát veszítették 
el az emberek, ahol köznapi tudásuk, életérzéseik 
értelmessége kérdőjeleződött meg, miközben a köznapi 
élet is ideologizálódott. A hitelvesztés megtörtén- 
hetett úgy is, hogy az önbecsülés és a morális helyhez 
kötöttség veszítettek valamikori vonzerejükből, de 
úgy is – és véleményem szerint ez a jellemzőbb –, 
hogy ezek erősen megnövekedett és explicitált (meg- 
követelt) értékekként kezdtek feltűnni, irreálisan fon- 
tosakká minősültek át.”2 

 
Nem tekinthető véletlenszerűnek az, hogy az 

utóbbi időben a sajtóban egyre több olyan cikk 
jelent meg, amely a civil társadalom kérdéskö- 
rével foglalkozik. E törekvésben kettős felisme- 
rés munkál. Egyrészt az, hogy a társadalom 
általános demokratizálódási folyamata nem 
valósulhat meg a civil társadalomnak a jogaiba 
való visszahelyezése, egy korszerű, az európai 
életformák színvonalán álló civil társadalmi 
szerveződés kiépülése-kiépítése nélkül. Más- 
részt, ennek a felismerésnek van egy, a kisebb- 
ségi létünket (és általában a kisebbségi létet) 
  

                     
1 Hozzászólás Magyari Nándor László Civil társa- 
dalom: utópia vagy realitás? c. vitaindító cikkéhez. In: A 
Hét. 1990/26. 
2 Részlet a vitaindítóból 
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közvetlenül érintő vonatkozása is: jövőbeni itt- és 
megmaradásunk egyetlen valós esélye az össz- 
társadalmi demokratizálási törekvések sikerétől 
függ, s ezen belül egy életképes, korszerű civil 
társadalom kitermelődésétől. Ezért a civil társa- 
dalom kérdése magunkra-vonatkoztatottságában 
kisebbségi létproblémáinkkal szembesít. 

Magyari Nándor László magas fokú elméleti 
igényességgel és körültekintéssel megírt vitain- 
dító cikke nagyobb teret szentel a mindennapi 
civil társadalom elemzésének, amely a civil tár- 
sadalom szervezettebb szintjeinek – a mozgalmi 
civil társadalomnak, valamint az intézményi- 
korporatív civil társadalomnak –, egyáltalán a 
civil társadalmi fordulat megvalósításának az 
alapja. Szerinte a mindennapi civil társadalom 
az intézményes társadalomból kiszorultan „vi- 
szonyulási módjainkban”, „az emberi kapcso- 
latteremtés igényében”, „a helyi közösségek 
működésében” fennmaradt. Egy civil társadalmi 
fordulat bekövetkezéséhez ennek „az önszer- 
veződésre hajlamos közösséggeneráló kereteit 
kellene újrafelfedezni”, s vissza kellene adni az 
emberek köznapi életének, igényeinek, céljaik- 
nak a jogosságát, magátólértetődését. 

Létezik egy olyan kérdés, amely kisebbségi 
létünk kritikussá váló helyzeteiben újból és újból 
felvetődik, s amelyre máig sem sikerült meg- 
nyugtatóan kielégítő választ találni: melyik az a 
megtartó erő, amely biztosíthatja kisebbségi lé- 
tünk jövőbeni fennmaradását, folytonosságát?  
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A kérdés ilyenszerű feltevése több szempont- 
ból is hamis. 

Egyrészt azért, mert azt feltételezi, hogy va- 
lamely létdimenziónak a lét egésze szempont- 
jából kitüntetett szerepe van. Holott akár a gaz- 
dasági, akár a morális vagy kulturális tényezők- 
nek más létfeltételekkel szembeni előnyben 
részesítése és megtartó erővé való átminősítése, 
a lét teljességét kikezdő torzulásokhoz vezet. 
Annak a hallgatólagos előfeltételezését sugallja, 
hogy a kisebbségi sorsban való létezés termé- 
szeténél fogva megcsonkított, hiányos lét, amely 
ennélfogva a benne élőkre egy morális terhet ró: 
kisebbségi létük tudatosításával vállalniuk kell a 
teljesség hiányát. Számukra a morális emelke- 
dettség vagy a kultúrában történő önmegvaló- 
sítás kompenzálhatja a lét más dimenzióiból 
való természetszerű kirekesztettséget, az ön- 
megvalósítás korlátozottabb lehetőségeit. E te- 
kintetben kiemelkedő szerepet játszik az a – 
kisebbségi kultúránkban folytonosan újrater- 
melődő, de a kritikus léthelyzetekben csődöt 
mondó – értelmiségi illúzió, amely a kultúrának 
szán kisebbségmentő és megtartó szerepet. 

Másrészt azért is hamis az előbbi kérdés- 
feltevés, mert a kisebbségben mint statisztikai 
általánosságban való gondolkodásra utal, az 
elvonatkoztatásnak egy olyan szintjén, amely 
nem számol a kisebbségi helyzetben élő egyének 
valós – és nem kívülről-felülről vélt – létproblé- 
máival. E téren is szembetaláljuk magunkat az 
ésszerűség látszatát keltő, de valójában álracio- 
  



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

 98 

nális vélekedések sorával, amelyek az értelmi- 
ségi tudatba is befészkelték magukat, s a kisebb- 
ségi kultúránk egyik vezérmotívumává váltak. 
Ezek szerint a kisebbségi jogfosztottság állapota 
és annak tudata az egyéneket összetartó, az 
összefogásra serkentő erő. Szükséges egy bizo- 
nyos fokú külső presszió ahhoz, hogy az egyé- 
nek a személyes érdekeik és törekvéseik érvé- 
nyesítésével szemben előnyben részesítsék a 
közösségi törekvéseket és a közösség kötelé- 
kében maradjanak. Ugyanakkor a jogok mara- 
déktalan biztosítása azzal a veszéllyel fenyeget, 
hogy fellazulnak a közösségi együttélés keretei, 
és sokkal nagyobb mértékűvé válik a lemor- 
zsolódás. Az ilyenszerű vélekedések – amelyek 
sokszor szociológiai felmérések rosszul értel- 
mezett adataiban is bizonyító érveket találnak – 
a kisebbségi létet olyannak tüntetik fel, amely- 
nek lényegéhez szükségképpen hozzátartozik 
egy bizonyos fokú jogfosztottság, s amelynek 
talaján a hiány és a létbizonytalanság közösség- 
megtartó erőként hat. 

Ha egy közösség belső kohéziója bomlásnak 
indul, és a közösség atomizálódni kezd, annak 
okát nem valamilyen külső tényezőben, s nem is 
az erkölcsi vagy kulturális élet zavaraiban kell 
keresni, hanem a közösséget alkotó egyének 
mindennapi életében. Abban a mindennapi civil 
társadalomban, amelynek zavartalan működése 
termeli a közösségi önszerveződés energiáit, s az 
egyének számára olyan létkereteket biztosít, 
amelyeknek a kitöltése praktikus szempontból 
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biztonságos és értelmes életvitelt tesz lehetővé, 
tehát amelyek közt érdemes élni. Az egyéneknek 
a közösségben való összes erkölcsi, érzelmi és 
szellemi kötődései, ezek értékhordozói, a min- 
dennapi civil társadalom életében alapozódnak 
meg. Ezért a kisebbségi lét fennmaradása iránti 
aggodalmat kifejező kérdésfeltevéseknek első- 
sorban azokra az okokra kell irányulniuk, 
amelyek a létbiztonságot nyújtó civil társadalmi 
keretek szétzüllesztését, s ennélfogva az embe- 
rek reményvesztettségét, életének értelmetlenné 
válását eredményezték, valamint azoknak a le- 
hetőségeknek a felkutatására, amelyeknek a 
megvalósításával a megváltozott körülmények 
között újraszervezhető a kisebbségi mindennapi 
civil társadalom. Ehhez viszont egy olyan szem- 
léletváltásra van szükség, amelynek a minden- 
napi élet gyakorlatában kell végbemennie. 

A kisebbségi létnek csak akkor van realitása, 
és az egyéni életlehetőségek szempontjából rele- 
vanciája, ha öntermelő létként, és a változó 
létkörülmények között önmagát másképpen újra- 
termelő létként képes megvalósulni. A kisebbség 
mint közösség az itt-létét nem választotta. Ez 
olyan történelmi adottság, amely a jövőben sem 
képezheti választás tárgyát, de a belőle fakadó 
elvont morális kötődés sem hathat kényszerítő 
körülményként a benne élő egyének válasz- 
tásaira. Az itt-léthez való tisztán morális kötődés 
prófétái nem gondolkoznak egy reális közösség- 
ben. Követelményük egy illuzórikus közösség- 
hez való hitszerű viszonyulás velejárója, amely- 
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ben a közösség mitikus idealizálása elfedi a 
valóságos egyéni létproblémákat. A helytállás 
nem egy rendíthetetlennek vélt bajnoka váltotta 
aprópénzre ezt az álmoralitást akkor, amikor a 
körülmények úgy kívánták. Szembe kell néz- 
nünk tehát azzal az előtolakodó tapasztalati 
ténnyel, hogy a kisebbségi önbecsülés, a morális 
helyhezkötöttség túlhangsúlyozása, sőt, még a 
kulturális önmegvalósítás reménye sem kom- 
penzálhatja hosszú távon az egyének minden- 
napi életének kiüresedését, értelmetlenné válá- 
sát. A kisebbségi léthez való tényleges kötődés 
morális tartalma – az önámítással való leszámo- 
lás irányában tett első lépésként – e szembesülés 
vállalásában alapozható meg. 

Ha a kisebbségi közösség egésze nem is, 
egyénei választási helyzetbe kerülhetnek. Az 
egyén számára a kisebbséghez való tartozás és a 
közösségen belüli itt-léte önmagában még nem 
választás kérdése. És nem is válik azzá, míg a 
közösségben való élésnek, a hozzá való tartozás- 
nak reális, a mindennapi életvitelben megva- 
lósuló tartalma van. Ehhez viszont a minden- 
napi kisebbségi civil társadalom összetartó, 
közösségformáló és megtartó kereteire van 
szükség. Ezek hiányában a közösség az egyén 
számára elveszti az ésszerűségben megalapozott 
realitását, s olyan misztikus képződménnyé 
válik, amelyhez elvont morális eszmények és 
kulturális szimbólumok által közvetített illúziói 
fűződhetnek, de nem nyújtja az életlehetőségek 
valós perspektíváit. Az ilyenné váló közösség 
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minden olyan kritikus esetben, amikor az egyéni 
boldogulás a közösséghez való kötődéssel egy- 
időben nem bizonyul lehetségesnek, választási 
helyzetbe kényszeríti az egyéneit. Ilyenkor az 
egyén számára az élete értelmét meghatározó 
tényezők szétválnak, és ő arra kényszerül, hogy 
válasszon a közösséghez való tartozás, valamint 
az egyéni boldogulás lehetőségei között. Ilyen 
helyzetekben az egyén azzal egyidejűleg, hogy 
önmagát választja, nem választhatja a közössé- 
get is, amennyiben erősebbnek bizonyul egy 
racionálisabb életvitel vonzása, mint a közösség- 
hez való misztikus, irracionális kötődés. 

Ebben az összefüggésben azok aggodalma is 
érthetővé válik, akik a külső létbizonytalanság 
és jogfosztottság megszűnése esetén a kisebbségi 
közösség széthullásától, atomizálódásától retteg- 
nek. Aggodalmuk egy cseppet sem alaptalan 
egy olyan közösség esetében, amely jogainak és 
társadalmi létbiztonságának elnyerésével egy- 
időben (vagy már jóval előbb, és éppen ezek 
érdekében) nem képes a mindennapi civil tár- 
sadalom önszerveződési folyamatait beindítani 
és hatékonyan működtetni, biztosítva ezáltal az 
egyénei számára az élettartalmak teljességét. A 
közösséghez való tartozás illúziói nyomban 
szertefoszlanak, mihelyt kiderül, hogy az egyé- 
nek a számukra biztosított jogokkal, a szükséges 
közösségi feltételek hiányában, nem tudnak élni, 
és boldogulásukat kénytelenek továbbra is a 
közösségen kívül keresni. Ugyanez történik 
akkor is, amikor kiderül, hogy a közösségi 
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érdekeket propagáló ideológia mögött nincsenek 
valós közösségi érdekek, az ideológiai jelszavak 
csak az összetartozás tudatát gerjesztik, miköz- 
ben az együttélés gyakorlatának normái kimun- 
kálatlanok maradnak. Hasonló a helyzet olyan- 
kor is, amikor az egyén nem a természetes élet- 
körülményei által kapcsolódik a kisebbségi léthez, 
megélhetésének, létfenntartásának forrásait, életmi- 
nőségének megalapozását nem ebben, hanem ezen 
kívül találja meg, s ily módon a kisebbségi értékek 
ápolása számára egy többletáldozatot jelent. És 
végül, ez történik minden olyan esetben, amikor az 
egyénnek a kisebbségi létéből olyan hátrányai 
származhatnak, amelyeket a közösségben való élés 
előnyei nem képesek kellőképpen ellensúlyozni. 

Dan Oprescu a civil társadalom és a társa- 
dalmi szerződés közötti összefüggéseket ele- 
mezve3 az utóbbi hónapokban kialakult hely- 
zetet egy újabb társadalmi szerződés eredmé- 
nyének tekinti, amelyet az ország jelenlegi ve- 
zetői és a lakosság nagy többsége kötöttek egy- 
mással, s amelyből néhány kisebbséget alkotó 
réteg – az értelmiség egy része, a diákság – ki- 
maradt. Bár a magyar kisebbséget külön nem 
említi, a választási eredmények tanúsága szerint 
a magyarság is kimaradt ebből a szerződésből. 
A szerződés lényegét tekintve, a magyarság 
kívülmaradása nem véletlenszerű, mivel a szer- 
ződés sem közösségi, sem pedig egyéni szinten 
nem kínál számára elfogadható alternatívát. A 
  

                     
3 Civil társadalom és társadalmi szerződés. A Hét. 1990/27. 
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kisebbségi közösséghez tartozó egyének számá- 
ra a létminimum szintjén való élés a jövőre 
nézve azért sem lehet alternatíva, mert adott 
esetben egy olyan irracionális választási dilemma 
elé állítja az egyént, amelyből nincs egységes 
kivezető út. Vagy ragaszkodik a kisebbségi itt- 
létéhez, vállalva a létminimumot, vagy feladja a 
kisebbségi itt-létét egy jobb megélhetés remé- 
nyében. Mindkét lehetőség valamilyen kézzel- 
fogható veszteségtől teszi függővé a jóval bi- 
zonytalanabb nyereséget. Amennyiben a létmi- 
nimum szintjén való élés meghosszabbítása a 
kisebbségi önérzetet sértő további jogfosztott- 
sággal társul, a helyhez és közösséghez való 
kötődés morális ténye elveszti ésszerűségét, és 
misztikus ragaszkodássá minősül át. Természe- 
tesen, ezzel a dilemmával nemcsak a kisebbség 
egyénei szembesülnek, de a kiútkereséssel járó 
lemorzsolódás számbelileg és minőségileg jóval 
érzékenyebben érinti a kisebbséget, mint a több- 
ségi lakosságot. 

A dilemma áthidalására a racionalitás lehe- 
tőségei között egyetlen lehetőség mutatkozik: a 
kisebbségi lét minőségi tartalmának feljavítása, 
nemcsak erkölcsi, spirituális vonatkozásban, ha- 
nem materiális értelemben is, beleértve a tár- 
sadalmi kapcsolatfelvétel és közösségformálás 
olyan hatékony módozatait, amelyek a korszerű 
életvitel követelményeinek megfelelnek. Ehhez 
egyedüli alapot egy működőképes, önszabályo- 
zó mindennapi kisebbségi civil társadalom 
életre hívása szolgáltat. „Életízű” utópiaként is 
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felfoghatjuk ezt. De az utópiák is az ész ter- 
mékei. Olyankor születnek, amikor az ész a 
tehetetlenségi helyzetéből kimozdulni nem tudó 
valóság segítségére siet. 

 
 

(1990. július) 
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KISEBBSÉGI TÁRSADALOMSZERVEZÉS 
 
 
A modern társadalom racionalitásával fel- 

merülő problémák kapcsán J. Habermas kiemeli 
azt, hogy a társadalom egyéneinek – a célra- 
cionális cselekvés szempontjából fontos – motivá- 
ciós energiái az életvilágot jelentő közösségi 
formákban termelődnek újjá. Az életvilág ebben 
az értelemben a társadalomban meglévő kö- 
zösségi mozzanatokat foglalja össze. Az életvi- 
lágban működnek azok a normatív- és érték- 
motívumok, amelyek ösztönző energiaként 
hatnak az instrumentális racionalitást érvénye- 
sítő cselekvések kibontakoztatására, serkentik az 
egyéni és csoportos vállalkozó szellemet, éltetik 
a vállalkozó kedvet. Ezekre a megegyezésre 
orientáltság jellemző a célracionális cselekvések 
sikerorientáltságával szemben.1 

A közösségi-életvilágbeli struktúrák tehát a 
társadalom mélyén láthatatlanul meghúzódó és 
működő háttér- vagy alapstruktúrák, amelyekre 
ráépülnek a modern társadalom instrumentális 
vagy célracionális struktúrái. Nélkülük az 
instrumentális cselekvés körülményei kiszakad- 
nak a közösségből, és megszűnik annak a 
lehetősége, hogy az instrumentális cselekvés a 
maga közvetlen célszerűségében megalapozott 
  

                     
1 Vö. J. Habermas: A kommunkatív cselekvés elmélete (I-II). 
A Filozófiai Figyelő és a Szociológiai Figyelő külön- 
kiadványa. ELTE. Budapest, é.n. 148-215. 
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hatékonyságán túlmenően – bár közvetve – a 
közösség érdekeit is szolgálja. Holott egy 
közösség a maga életképességét azáltal tudja a 
leginkább biztosítani, hogy egyénei számára 
olyan cselekvési feltételeket teremt, amelyek 
közepette az egyéni érdekek céltudatos érvé- 
nyesítése egyúttal a közösségi törekvéseknek is 
előmozdítója. 

Ahhoz, hogy a kisebbségi közösségi lét tényle- 
gesen társadalomként működjék, nemcsak az életvi- 
lág, hanem a célracionális, rendszerszerű képződ- 
mények szintjén is, két feltételre van szükség: 

a. Egyrészt szükséges az életvilág újraszer- 
veződése, motivációs energiáinak újbóli feltöl- 
tődése, melyek ösztönzőleg hatnak a célracioná- 
lis cselekvések kibontakoztatására. 

b. Másrészt szükséges az életvilágban jelent- 
kező törekvések áttevése a modern európai tár- 
sadalom racionalitásszempontjain alapuló köve- 
telményrendszerbe, azaz „lefordítása” az inst- 
rumentális cselekvési struktúrák „nyelvére”, oly 
módon, hogy ezek az életvilágbeli törekvések 
hatékony megvalósítását szolgálják. 

Az életvilág struktúráinak mozgósítása, 
dinamizálása, újratermelése a kisebbségi civil 
társadalom működésében valósul meg. A tár- 
sadalmi önszerveződésnek olyan spontán folya- 
matai mennek itt végbe, amelyeket nem lehet 
tudatos, külső irányítással szabályozni. Fel- 
gyorsulásuk vagy lelassulásuk a társadalom egé- 
szének működési mechanizmusától függ, ehhez 
igazodik. Ez nem zárja ki annak a lehetőségét, 
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hogy a társadalom viszonylagos önállósággal 
rendelkező alrendszereiből – mint a kulturális 
vagy politikai szféra – nem indulhatnának ki 
olyan kezdeményezések, nem bontakozhat- 
nának ki olyan animációs célzatú cselekvések, 
amelyek ösztönzőleg, mozgósítólag hatnak a 
civil társadalom önszerveződésére. Különösen a 
jelenlegihez hasonló átmeneti helyzetekben igen 
fontos ennek a lehetőségnek az érvényesítése, 
amikor a kultúrát és a politikát animáló 
folyamatok még nem a civil társadalom irányá- 
ból indulnak el, mivel a civil társadalomnak még 
ezután kell regenerálódnia, újjáépülnie. Ilyen 
helyzetekben a társadalomnak az önállóságra és 
az önszabályozásra képes alrendszerei – mint a 
kultúra vagy a politika – kell hogy elősegítsék a 
szükséges civil társadalmi fordulat bekövet- 
kezését. Annál is inkább, mivel ezekben építhető 
ki az átviteli rendszer, amelynek útján az életvi- 
lágbeli törekvések összeegyeztethetőkké válnak 
a magasabb rendű racionalitásszempontokkal. 

A kultúra és a politika akkor töltheti be ha- 
tékonyan kisebbségi társadalomszervező funk- 
cióját, ha sikerül megalkotniuk egy olyan széles 
körű és hosszú távú programot, amely a kisebb- 
ségi létnek az állami ellenőrzés alatti összes 
régiójára kiterjed, és eredményesen hangolja 
össze a bennük kifejtett olyan tevékenységeket, 
amelyek a belső önszerveződést szolgálják. Előbb 
azonban el kell végezni a közgondolkodás és az 
elméleti gondolkodás nyelvi szintjein a szükséges 
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fogalmi tisztázásokat amelyektől nagymértékben 
függ a programalkotási törekvések sikere. 

 
A mindennapi civil társadalomnak a kultúra 

irányából történő sikeres animálása a kisebbségi 
kultúra rendszerének többirányú átszervezését 
feltételezi: 

a. A kultúra életműködéseire hárul annak a 
nyelvi kontextusnak a megteremtése, amelyben 
a civil társadalom problematikája relevanciát 
nyerhet. A tapasztalat azt bizonyítja, hogy a 
mindennapi lét szintjén máris beindultak olyan 
kezdeményezések, folyamatok, amelyek konst- 
ruktíven hatnak a kisebbségi civil társadalom 
alakulására. A mindennapi létproblémákkal konf- 
rontálódó tudat szintjén megjelenő gondok azon- 
ban még nem formálódtak a közgondolkodásban 
érlelődő gondolatokká. Ehhez a problémát a maga 
szintjén és eszközeivel le kell hogy reagálja a 
közgondolkodást serkentő intézményes kultúra is. 

b.A „magas” kultúrából még szinte teljes 
egészében hiányzik az a kulturális beállítódás, 
amely ilyenszerű problémákat állítana a figye- 
lem központjába. Néhány, viszonylag pontosan 
lokalizálható kezdeményezéstől eltekintve – 
amelyek a civil társadalom kérdéseivel a fogalmi 
tisztázások szintjéig emelkedve próbálnak fog- 
lalkozni – még ezután kell meghonosodnia 
annak a szociológiai, szociográfiai, antropo- 
lógiai, társaslélektani nézőpontnak, s az ezt exp- 
licitáló nyelvezetnek, amelyben a probléma rele- 
vanciája érvényesülhet.  
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c. A kultúra önismeretét, önreflexióját érintő 
kérdés is ez, mivel egy hosszú ideje kialakult és 
bejáratott kulturális beállítódás áthangolását, 
átállítását sürgeti. A kultúrának társadalomra 
orientáltsága ez idáig inkább a népszolgáló- 
népnevelő, ismeretterjesztő funkciók többé- 
kevésbé gondos ápolásában merült ki, s ered- 
ményei sohasem voltak pontosan beláthatók és 
felmérhetők. A kultúra és a társadalom közötti 
kommunikációs viszony megváltoztatása min- 
denekelőtt azt feltételezné, hogy az információ- 
átadás függőleges csatornái, a pedagógiai jellegű 
kulturális beállítódás helyébe a társadalmi élet 
mindennapjaiba szervesülő, integrálódó kultúra 
mozgósító, animáló funkcióinak kellene kerül- 
niük. Ily módon a kultúra a társadalmi életnek 
olyan önreflexív szellemi dimenziójává vál- 
hatna, amely a racionalizálódási minták kiter- 
melője és hordozója. Ennek csupán egyik 
vetületét alkotja a civil társadalom jelenségeinek 
és folyamatainak – a spekulatív fogalmi tisztázás 
szándékán túllépő – tudományos igényű felmérése 
és tanulmányozása, adekvát eszközök és mód- 
szerek segítségével való megismerése, amely nél- 
kül átfogó program kidolgozása nem lehetséges. 

d. Az előbbiekből egyenesen következik a 
kisebbségi kultúra működési rendszerének 
decentralizálása, vagyis a kulturális értelemben 
vett centrum–vidék közti paternalisztikus 
viszony átalakítása, az értékalkotó és érték- 
terjesztő funkciók különválasztásának és egyol- 
dalú rangsorolásának megszüntetése. A regioná- 
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lis kultúrközpontok művelődési életének meg- 
élénkülése nélkül a szükséges beállítódás-változ- 
tatás a kultúrában nem képzelhető el. 

 
A kultúrához hasonlóan a civil társadalom 

animálása a politika részéről is több önmagára 
odafigyelést igényelne, s megköveteli funkció- 
inak, a társadalomhoz való viszonyának ponto- 
sabb elméleti megfogalmazását és folytonos 
kritikai felülvizsgálását. Feladatai közé tartozik: 

a. A társadalmi önszerveződés folyamatai- 
nak, az önálló életre képes közösségeknek a 
felderítése és – a lehetőségekhez mérten – hatal- 
mi eszközökkel történő támogatása, a kisebbségi 
társadalom önfenntartó és alulról integráló, a 
külső tényezőket szervesen magába építő, magá- 
hoz igazító képességének fejlesztése. 

b. A helyi érdekek közösségképző erejének 
érvényesítése, ami feltételezi a „helyi társadal- 
mak” visszaállítását, hagyományainak felderí- 
tését, a jó értelemben vett lokálpatrióta szellem 
felélesztését, a regionális sajátosságok ápolását. 
Igen fontos szerep hárul e téren a helyi 
érdekeltségű kommunikációs eszközökre, főleg 
a sajtóra, amely akkor töltheti be igazán ezt a 
funkcióját, ha a szerkesztőségi íróasztal mellől 
végzett tájékoztató és betájoló, didaktikusan 
eligazító újságírás helyett a mindennapi élet 
eseményvilágába bekapcsolódó, problematizálá- 
saival a közgondolkodásra serkentőleg ható, és a 
megoldáskeresésekben kollektív részvételre, cse- 
lekvésre ösztönző újságírást honosít meg.  
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c. A helyi érdekek érvényesítésének szolgá- 
latában áll a területi-adminisztratív decentrali- 
záció is, amely átrendezheti a centrum–periféria 
alá-fölérendelődési viszonyrendszerét. A gazda- 
sági-kulturális létfeltételek, az életminőségbeli 
különbségek kiegyensúlyozása megszüntethetné 
a vidékről a centrumba történő elvándorlást, 
amely úgy érint egyes vidékeket, mint a kisebb- 
ség egészét a más országokba történő tömeges 
eltávozás. A vidéki élet vérkeringésének az 
egyes vidékek természetes kommunikációs és 
gazdasági-kulturális központjai köré szervező- 
dése, amelyek az összes anyagi és szellemi 
értékek cseréjének hatékony piacaként működ- 
hetnének, a vidék talpra állítását szolgálná. 
Ezekben a központokban valósulhatna meg a 
helyi érdekek és értékek fókuszolása, az 
önfenntartó, önellátó és önszervező tendenciák 
konvergálása, a vidék történelmileg és termé- 
szetszerűen kialakuló munkamegosztási rend- 
szerének öntörvényű működése. 

d. A kisebbségi politikai rendszer belső de- 
mokratizálása, amelynek fokmérője a minden- 
napi életben megnyilvánuló kezdeményezé- 
sekkel, vágyakkal, törekvésekkel szembeni min- 
denkori érzékenysége, fogékonysága. E tekin- 
tetben igen fontos, hogy a kisebbségi politikai 
intézményrendszer és cselekvési normák ne 
szakadjanak le az alapjukat szolgáltató élet- 
világról, ne távolodjanak el a konfliktusig me- 
nően tőle. A közvéleménybeni visszajelzésekre 
is figyelő kisebbségi politikának folytonosan 
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szembesülnie kell azzal az elemi ténnyel, hogy 
létének egyedüli rációja az életvilágban 
jelentkező törekvések képviseletében rejlik, 
amelyeket a modern racionalitás követelmény- 
rendszerébe kell illesztenie. Közvetítenie kell – 
minél eredményesebben – az életvilág és a 
modern instrumentális racionalitás szférái kö- 
zött. Minden ezen túlmenő, öncélúvá váló poli- 
tikai törekvés elveszíti kisebbségi érvényét. 

Mind a kisebbségi kultúra, mind a kisebbségi 
politika animálási törekvéseinek egy olyan, terü- 
letileg és társadalmilag működőképes munka- 
megosztási rendszer kiépítésére kell irányul- 
niuk, amely a kisebbségi társadalom sajátos 
belső mechanizmusaiból bontakoztatható ki. 
Egy olyan munkamegosztási rendszer kiépíté- 
sére, amelyben a kisebbségi érdekek megfelelő- 
képpen artikulálódott legszélesebb skálája érvénye- 
sülhet, s amely révén mindenik tájegység, ember- 
csoport és egyén megtalálhatja a maga sajátos 
helyét és szerepét a kisebbségi lét egészében. 

 
 

(1990. augusztus) 
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AZ EGYSÉGESZME — ÉS AMI 
MÖGÖTTE VAN 

 
 
1992. március 10-én RMDSZ képviselők és sze- 

nátorok 25 tagú csoportja Felhívást tett közzé, 
amelyben „egységre szólítják” az RMDSZ tagságát. 

Újkeletű demokráciánk és kisebbségi politizá- 
lásunk eltelt két éve alatt az „egység” kifejezés (fo- 
galom, jelszó, ideológiai tétel?) a sok és sokféle 
értelemben történő használattól egészen megkopott. 
Már koránt sincs meg jelentésének az a mozgósító 
ereje, amely bizonyos politikai erők nyelvezetében 
oly előkelő helyet biztosított neki. A manapság 
kívánatos jelentése körét beárnyékolják a tota- 
litarizmus gyanakváskeltő emlékei, újratermelődése 
és továbbélési formái. Ezért az RMDSZ politikáját 
figyelemmel kisérők számára nem lehet közömbös, hogy 
ideológiai megnyilvánulásaiban milyen szöveg- és je- 
lentésösszefüggésben jelentkezik az „egység” kifejezés. 

Írásom kísérlet a Felhívásban foglalt egységprog- 
ram tartalmának egy lehetséges értelmezésére. Leg- 
szívesebben értelmezés-hipotézisnek nevezném. 

(Egy hipotézis, az adott helyzettől és körülmé- 
nyektől függően különböző mértékben közelítheti 
meg a valóságot, de semmiképpen sem azonos vele. 
Ám kiválóan alkalmas arra, hogy az érintett való- 
sággal kapcsolatban újabb gondolatokat ébresszen. S 
a valóság, melyről gondolkodnak, már nincs annyira 
magára hagyatva. 

Vannak hipotézisek, amelyek igazolásához jelen- 
leg nincsenek elégséges érvek, de távlatilag számítani 
lehet a történelmi tények irányából jövő igazolásukra 
vagy cáfolatukra.)  
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I. 
A MONOPÓLIUMTÓL A HEGEMÓNIÁIG 

 
 

A romániai magyarság önszemlélete? 
 
A Felhívás szövege szerint a magyarság a ro- 

mániai társadalmon belül önmagát másoktól 
megkülönböztető és mások által is megkülön- 
böztetett „entitás”. „Közösségi azonosságát” 
meghatározó nemzeti sajátosságai a közös nyelv 
és a kultúra. Az ezekhez kapcsolódó érdekek kö- 
zössége – anyanyelv korlátlan használata, anya- 
nyelvű oktatás, saját kultúra – fölötte áll min- 
denféle ideológiai véleménykülönbségnek. Ilyes- 
mi kialakulhat a szociális és az egyéni jogok 
kapcsán, de a „közös” érdekeket csak gyengít- 
hetné. E téren a véleményazonosság: követel- 
mény, úgyszólván parancs, amely mindenkire 
nézve feltétlenül kötelező, aki a „közösséghez” 
tartozónak tekinti magát. Az egyéni és szociális 
jogok kapcsán kialakuló nézeteltérések, ideoló- 
giai véleménykülönbségek a „közösségi önazo- 
nosságnak” ezt a körét nem érinthetik. 

A dokumentum szerzői a romániai (erdélyi) 
magyarság (ön)meghatározása körüli vitákat 
megkerülve, az egyik kérdéses fogalmat sem 
használják a jelenség megjelölésére. („Társnem- 
zet”?, „társnép”?, „nemzeti kisebbség”?, „nem- 
zeti közösség”?) Arról sem esik szó, hogy az it- 
teni magyarság a magyar nemzet része lenne, 
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csupán jól meghatározott „nemzeti sajátosságai” 
jönnek szóba. Feltételezhetőleg, a szerzőik szeret- 
nék elkerülni a nemzet fogalmának meghatá- 
rozása körüli bizonytalanságban rejlő csapdákat, 
de úgy tűnik, hogy a „nyelvnemzet” és a „kul- 
túrnemzet” fogalmaiban rejlőket mégsem si- 
kerül kikerülniük. Ugyanis a nyelvi és kultu- 
rális elemeknek – amelyek bizonyos térségekben 
történelmileg nemzetkonstituáló tényezőként mű- 
ködtek – a közösségi létünk aktuális állapotának 
legfőbb jellemzőiként való feltüntetése azt az 
illúziót kelti, mintha ezek leválaszthatók lenné- 
nek közösségi életünk gazdasági, politikai, tár- 
sadalmi összetevőiről, s önálló közösségformáló 
és közösségfenntartó tényezőkként működhet- 
nének. Mindaddig, míg ennek lehetőségét egy 
körültekintő és mélyreható elemzés nem tá- 
masztja alá, számolni kell azzal, hogy ez a meg- 
közelítés sokkal inkább egy erőteljesen misztifi- 
káló hatású kollektív hiedelmen alapul, mintsem 
valós tényeken. 

Ebben a megközelítésben a kultúra kifejezés 
jelentésköre a szellemi „értékek” gyűjteményére 
zsugorodik, s az általa meghatározott közösség 
szellemi, lelki közösségként tételeződik. A nyelvi 
gyakorlat is erről árulkodik, amelyben elválik a 
kiművelt, szellemi téren használt „anyanyelv” a 
mindennapi élet társadalmi érintkezéseinek 
nyelvétől. Mintha ez utóbbi kívül esne a nemzeti 
önmeghatározás körén. Ugyanakkor ebben a 
privilegizált kontextusban az említett közösség- 
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konstituáló tényezők szakralizálódnak. Olyan 
szent nemzeti értékek rangjára emelkednek, 
amelyekhez a közösségi azonosságtudat ünnep- 
napokon gyakorolt rítusai kapcsolódnak. A hét- 
köznapi élet eseményeinek jó része, a szociális, 
gazdasági, politikai, egyéni és közösségi igények 
kívül esnek a kollektív önazonosságnak ezen a 
szakrális és rituális körén. A közösség politikai 
önérvényesítését célzó politikai gyakorlat – 
amennyiben komolyan veszi ezt a szakrális ér- 
tékrendet, s programjában ehhez igazodik – azt 
kockáztatja, hogy a realitás talajáról egyre in- 
kább a látszatok és az illúziók szférájába emel- 
kedik, és sikertelenségeit önmaga ünneplésére 
szervezett pótcselekvésekben vezeti le. 

Egy ilyen hipotézis alapján mindenekelőtt az 
illető közösség önszemléletére terelődik a gyanú. 
Egy embercsoport önszemléletét legkifejezőbben 
az értelmisége által létrehozott magaskultúra való- 
sítja meg. De éppen e téren annak a veszélye is 
fennáll, hogy a valóságos önszemlélet helyébe a 
kultúrát megalkotó értelmiségnek az illető ember- 
csoportra vonatkozó szemlélete kerüljön, amellyel 
a csoport – a kultúrát elsajátítva – azonosulhat. 

 
 

Egy értelmiségi réteg romániai 
magyarságszemlélete? 

 
A romániai magyarsággal kapcsolatban is 

joggal feltehető a kérdés: vajon ennek az ember- 
csoportnak egy olyan sajátos kollektív önszemlé- 
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letéről van-e szó, amely szerint önmagát kimon- 
dottan nyelvi és kulturális közösségként defini- 
álja, vagy inkább egy kulturális hagyomány új- 
ratermelődéséről, amely egy értelmiségi tudat 
romániai magyarságszemléletét foglalja magá- 
ban, s amelynek tartalmait a magyarság egyes 
rétegei a magaskultúrával kapcsolatba lépve és a 
tömegkommunikáció útján sajátították el? Ezen 
az úton ez az értelmiségi tudat az „önmagát en- 
titásként szemlélő” romániai magyarság tudatában 
egy nyelvi és kulturális alapon szerveződő egységes 
közösség illúzióját ülteti el. Ez az egységillúzió 
később a politikai programokba is áttevődik. 

Kinek előnyös ez a magyarságkép? Nyilván, 
elsősorban annak az értelmiségi rétegnek, amely 
megalkotta és folytonosan újratermeli ezt a ké- 
pet, mivel létének értelmét, önmaga igazolásá- 
nak lehetőségét látja benne. Hiszen ezáltal a 
maga specifikus mozgásköréhez kapcsolódó 
nyelvi és kulturális érdekeket alapvető nemzeti- 
közösségi érdekekként tüntetheti fel, amelyek- 
nek első számú szószólója éppen ő maga. Azt, a- 
mi hozzáértésének és foglalkozásának körén kí- 
vül esik (mint pl. a pénzügyi, gazdasági, szociá- 
lis stb. igények) nem tekinti a közösségi önazo- 
nosság szférájához közvetlenül hozzátartozó- 
nak, s így ezek a lehetséges érdekképviselet kö- 
rén is kívül rekednek. 
  



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

 118 

Egy politikai modell visszásságai? 
 
Az elemzett értelmiségi hozzáállás egy olyan 

politikai modellt munkál ki, amely a problémák 
nemzeti szempontú megközelítésén alapul. Eb- 
ben az alapvető nemzeti érdekekként szentesí- 
tett nyelvi és kulturális érdekek elsődlegességé- 
vel szemben a valóságos társadalmi-közösségi ér- 
dekek másod-harrnadrangúakká fokozódnak le. 

A modell sajátos logikája szerint: 
a. A romániai magyarság alapvető érdekei 

azonosak az RMDSZ-t létrehozó értelmiségi cso- 
port által megfogalmazott érdekekkel, s ezeket 
kell képviselni a politikai cselekvés szférájában; 

b. 1989 decemberében az RMDSZ létrehozá- 
sával a magyarság „az egyetlen lehetséges utat 
választotta” politikai önérvényesítéséhez, s az 
RMDSZ-t létrehozó politikai csoport lehet a 
magyarság egyetlen hiteles képviselője; 

c. Az RMDSZ akkor tölti be leginkább hivatá- 
sát, ha ennek az értelmiségi csoportnak a politikai 
opcióit érvényesíti a politikai életben, mivel ezek 
fejezik ki leginkább a magyarság alapvető érdekeit; 

d. A nemzetinek feltüntetett alapvető közös- 
ségi érdekek hatékony képviselete megköveteli a 
magyarság maradéktalan egységét és összefogá- 
sát az RMDSZ körül. 

Ezek az elvek egy látszatképző mechanizmus 
eszközévé válnak a kollektív tudatban. Általuk 
teremtődik meg az a látszat, hogy az RMDSZ ál- 
tal képviselt jelenlegi politikai út a magyarság által 
felismert és realizált egyetlen politikai lehetőség. Ez 
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a látszat egyúttal az RMDSZ-nek mint az „egy- 
séges fellépés lehetőségét” biztosító szervezetnek a 
fennállását és működését is legitimálja. 
 
 

Hogyan képvisel az RMDSZ? 
 
Pontosabban: hogyan lehet az említett látsza- 

tot fenntartani? 
Tételesen fogalmazva: „...ezeket az érdekeket 

csakis teljes EGYSÉGBEN lehet hatékonyan kép- 
viselni”. Tehát a magyarságnak az RMDSZ tevé- 
kenységét legitimáló egység- és közösségillúzi- 
óját a szervezet oly módon éltetheti sikeresen, 
hogy alapvető érdekeit „egységben” képviseli. 
Ebben a vonatkozásban az RMDSZ egysége a lát- 
szat fenntartásának belső követelményeként fo- 
galmazódik meg. Következésképpen ezt a hang- 
súlyozottan politikai érdekszférát ki kell vonni a 
tényleges politikai játéktérből, mint az ideológiai 
véleménykülönbségek, más-más előjelű stratégi- 
ai és taktikai megfontolások ütköztetésének teré- 
ből. Föléje emelve, az egésznek értelmet adó 
szent és sérthetetlen érdekszféraként lehet kezel- 
ni, melynek képviselete szakrális kötelesség, a 
közösség érdekében vállalt/hozott áldozat. 

Ebben az érvelésben többszörös csúsztatás rejlik: 
a. A magyarság a romániai politikai életben el- 

sődlegesen nemzeti szempontból érdekelt résztvevő. 
b. A magyarság nevében, érdekében politi- 

zálni tehát elsősorban nemzeti érdekeinek a kép- 
viseletét, érvényesítését jelenti.  
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c. Ha a kétmilliós magyarságnak, illetve a 
hozzá tartozó egyéneknek a nemzeti érdekeken 
túl más érdekei is vannak, ezek mindenképpen 
másodlagosak a nemzetiekhez képest. 

d. Az ideológiai véleménykülönbségek elsősor- 
ban ezeknek a másodlagos érdekeknek a politi- 
zációját érinthetik, az alapvető érdekekét nem. 

A két érdekszféra mesterséges szétválasztása 
két irányban működik: egyrészt kizárja fontos 
nem nemzeti érdekek politizációját, másrészt az 
alapvetőnek tekintett érdekeket a tényleges poli- 
tikai játéktér fölé emelve, szakrális formában, er- 
kölcsi alapon képviseli. Így egyes valós érdekek 
el sem jutnak a tényleges politikai cselekvés te- 
rébe, míg mások, az „alapvetők”, már természe- 
tüknél fogva eleve túl vannak rajta. Kérdés: mi 
szerepel a valós politikai cselekvés terepén? 

E felfogás értelmében a képviselet hatékonysá- 
gának fokmérőjét nem a kitűzött célok, megvá- 
lasztott eszközök, elért eredmények korrelációja 
képezi, hanem az egység morális követelményé- 
nek megvalósulása. Az egységes kiállásban 
megnyilvánuló erkölcsi erő kétségtelenül feléb- 
reszt az ellenfélben is bizonyos fokú elismerést 
és tiszteletet, de többnyire csak ennyit. 

Ám ha az egység hangoztatása nem is produ- 
kál tényleges eredményeket, a sikertelenséget, 
kudarcot igazolni lehet általa. Az általánosított 
és kizárólagos alternatívaként kezelt egység po- 
zitív erkölcsi töltetével szemben minden más 
konkrét alternatíva, amely a célokat, eszközöket 
érintené, egységbontónak bizonyulhat. Ezen az 
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alapon folytonosan ébren tartható az egység 
megbontásának mindenkori veszélye, s egyúttal 
annak az indoklásnak a lehetősége is, hogy az 
újabb sikertelenség oka az éppen aktuálisan fellépő 
egységbontási törekvés volt. Ugyanígy, az egy- 
ségeszmét megkérdőjelező próbálkozásokat is 
be lehet olyanoknak állítani, amelyek nemcsak 
az RMDSZ politikai szerepvállalására, hanem a 
magyarság egészének a helyzetére negatívan 
hatnak ki. Aki „egy jogegyenlőségét még el nem 
nyert közösséget az egységes fellépés lehetősé- 
gétől meg akar fosztani” – nyilván – magával a 
közösséggel szemben követ el jóvátehetetlen bűnt. 
 
 

Hatalmi csoport? 
 
Az eddigi gondolatmenet megengedi egy 

olyan politikai csoportosulás létének feltételezé- 
sét, melynek az RMDSZ-en belüli hatalmi pozí- 
cióját az egységeszme védelmezése erősíti, mi- 
közben az számára önigazolási stratégiaként 
működik. A Felhívásban ez elég egyértelműen 
megfogalmazódik: „Úgy véljük, a szövetség sok- 
színűsödésére feltétlenül szükség van, éppen a- 
zért, hogy mindenfajta taktikai, stratégiai, ideo- 
lógiai véleménykülönbség az egységes érdek- 
képviseleti kereten belül nyilvánulhasson meg, 
hogy mód legyen a szervezet politikáját belülről 
befolyásolni, hogy a közös érdek diktálta egység 
továbbra is megmaradjon.” E csoport érdeke te- 
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hát az RMDSZ egységének mint egységes érdek- 
képviseleti keretnek a fenntartása, s ezt „közös 
érdekeként állítja be. Tehát a nemzeti érdekek 
érvényesítéseként felfogott egység maga válik itt 
érdekké, s amennyiben ezt sikerül az érdekelt 
csoportnak az egész közösség érdekeként fel- 
tüntetnie, az RMDSZ egészével azonosíthatja 
magát. Ekkor az egységeszme már olyan ideo- 
lógiaként működik, melynek az említett csoport a 
tudatos termelője, s egyúttal ez az ideológia a 
csoport szervező elve. Ebben az ideológiában az 
RMDSZ egységének védelmezése e csoport fen- 
nállásának legfőbb igazolásaként, a magyarság 
egységének védelmezése pedig az RMDSZ lété- 
nek legfőbb igazolásaként tüntetődik fel. 

Hogyan jár el ez a csoport ebben az érdek- 
képzési és érdekérvényesítési tevékenységben? 
 
 

Erkölcsi nyomás? 
 
Azokra, akik elvi síkon megkérdőjeleznék, 

vagy gyakorlatilag kikezdhetnék az egységideo- 
lógia érvényességét, erkölcsi nyomást gyakorol. 
Ehhez állandóan kézügyben van az egységbon- 
tás vádja. Az egységbontó bűne azért tüntethető 
fel igazán súlyosnak a magyarság esetében, mert 
egy olyan közösséget foszt meg „az egységes fel- 
lépés lehetőségétől”, amely még nem nyerte el 
„jogegyenlőségét”. Ily módon a jogegyenlősé- 
gért vívott politikai küzdelem esetleges sikerte- 
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lenségét is, legalább részben, az egységbontók 
számlájára lehet írni. De egyúttal ki is lehet ter- 
jeszteni meghatározatlan időre az egységideoló- 
gia perspektíváját, hisz tényleges jogegyenlőség 
elnyeréséről aligha lehet szó belátható időn be- 
lül. Indokolttá teheti viszont az egység szüksé- 
gességének illuzórikus fenntartását. 

Az erkölcsi nyomás a közösséget alkotó 
egyénekre is ránehezedik. A Felhívás szerzői az 
egyén-közösség viszonyában két értelemben is a 
közösségnek tulajdonítanak meghatározó szere- 
pet: „Ha nem szabad a közösség, nem lehet sza- 
bad az egyén sem, amely ehhez a közösséghez 
tartozónak vallja magát.” – hangzik a tételes 
megfogalmazás. Másrészt: „a nemzeti hovatar- 
tozás olyan nyelvi, kulturális, történelmi és val- 
lási meghatározottságokat jelent, amelyek nélkül 
nemcsak a közösség, hanem az egyén is elve- 
szíthetné önazonosságát”. Az egyén tehát a 
maga szabadságát és önazonosságát a közösség 
szabadságából és önazonosságából nyeri, s csak 
abban a mértékben, amilyen mértékben a közös- 
ség is rendelkezik ezekkel. Az egyén szigorúan 
alárendelődik a közösségnek, beleépül, alapvető 
emberi létfeltételei által és erkölcsileg egyaránt a 
közösséghez kötődik. Számára a közösség elha- 
gyása, vagy egyéni kezdeményezésekbe való be- 
lebocsátkozás az egységbontás vádjának kocká- 
zatával jár, mivel a közösség helyzetét veszé- 
lyeztetheti. Az egyéni érdekek teljes alárende- 
lése a közösségnek az egyén irányában erkölcsi 
követelményként fogalmazódik meg.  
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Ez a leegyszerűsítő felfogás – amely az egyén 
nézőpontját érvényesítő ideológiákban felte- 
hetőleg veszélyt lát, s tételeinek kategorikus 
megfogalmazásával az elhárításukra törekszik – 
beleütközik a determinisztikus szabadságfelfo- 
gás egyik paradoxonába: a közösséget erkölcsi 
kötelességből kiszolgáló egyének „szabad” kö- 
zösségének gondolatába. Ez a paradoxon gya- 
korlatilag is zavartalanul működhet olyan valós 
helyzetekben, amelyekben a „közösség” egy em- 
bercsoportot alkotó egyének illuzórikus tudatá- 
ban él (pl. „lelki” közösségként), a szolgálattételt 
végzők viszont a közösség nevében fellépő valós e- 
gyének, akik ennélfogva az egyenlők és a szabadok 
között egyenlőbbek és szabadabbak lesznek. 

 
 

A demokratizmus látszata? 
 
Az egységeszmét éltető csoport mindvégig 

igyekszik fenntartani a demokratizmus látszatát 
is. A Felhívás szerzői szerint az egységbontóé- 
hoz mérhető bűntettet követne el az is, aki a vé- 
leményszabadságot akarná a magyarságtól meg- 
vonni. Az erre utaló kijelentés bölcs helyzetfelis- 
merésből adódik, hisz egyfajta ideológiai tagoló- 
dás a platformok és a koalíciós partnerek révén 
az RMDSZ-en belül máris megvan. Mi több, úgy 
van meg, hogy az egység látszatát sem veszé- 
lyezteti. Az ellen fellépni, ami már megvan, nem 
kívánatos, mivel illúziórombolónak tűnhetne és 
kétségeket ébreszthetne az egységeszmét hirde- 
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tő csoport demokratikus törekvései iránt. 
Ugyanakkor a helyzet kontrollálható, mivel az 
RMDSZ-hez csatlakozott politikai csoportosulá- 
sok éppen a csatlakozás tényével eleve elismerték 
az RMDSZ-politikát monopolizáló hatalmi cso- 
port érdekeltségi körének mint alapvető nemzeti 
érdekszférának a szentségét és sérthetetlenségét. 
Egyikük sem törekszik tehát a magyarság érdek- 
képviseletének más eszközökkel történő megva- 
lósítására, ezt egyértelműen az RMDSZ-re bízzák. 

Ezek után már csak szónokias kijelentésnek 
tűnhet a következő: „A platformok létrejöttét 
meggátolni nem akarjuk, a gondolatszabadság – 
és az ennek megfelelő vezetési struktúra – kiala- 
kítását elsőrendűen fontosnak tartjuk, de ugyan- 
akkor az a véleményünk, hogy mindmáig tisztá- 
zatlan maradt, milyen szerepet töltenének be az 
esetleg létrejövő platformok a már létező, fent 
említett pártok mellett.” 

E két kitétel megengedi azt, hogy nyilván- 
való ellentmondást tételezzünk fel e csoport po- 
litikai elvei és gyakorlata között. A demokratiz- 
mus elvi követelménye nem társul náluk a poli- 
tikai gyakorlat demokratizálásának igényével, 
mivel azt továbbra is jelenlegi – egyedül haté- 
konynak tekintett formájában – akarják fenn- 
tartani. A további szöveg is erre utal: egy „felül- 
ről elindított platformosodási folyamatot” véle- 
ményük szerint „semmilyen külső körülmény 
nem indokol”, s „kockázatosnak”, „kétséges 
kimenetelűnek” tekintik. „Szabad utat kívánunk 
adni a különböző ideológiáknak – írják –, de nem 
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tartjuk megengedhetőnek a szövetség eddigi 
egységéből erőt merítő tagság megosztását.” Itt 
már pontosítódott a probléma: nem akármilyen, 
hanem „felülről elindított” platformosodásról 
lenne szó, amit nem „külső körülmények” 
indokolnak. Akkor joggal tehető fel a kérdés: 
vajon esetleg egy másik csoportnak az RMDSZ- 
en belüli próbálkozásáról van szó, egy másik 
platform esetleges megfogalmazásáról, melynek 
fenntartásához hívek szükségesek? Ez lehetne 
az a törekvés, amely semmiképpen se tekinthető 
indokoltnak. Főleg azért nem, mivel – a hatalmi 
csoport meglátása szerint – a tagság egységes, 
felzárkózik a jelenlegi vezető csoport köré, és 
feltehetőleg nem támogatja új platformok létre- 
jöttét. Egységes azért is, mert a szövetség egy- 
ségéből merít erőt, hisz eddig is folyton a szö- 
vetség egységének megjelenítődéseit tapasztal- 
hatta: egy platformot, egy programot, egy pár- 
tot. Ennek alapján azt, ami van és ahogyan tör- 
ténik, az egyedüli lehetségesnek, és a csak úgy 
lehetségesnek, tehát szükségszerűnek, lehet be- 
állítani a tagság előtt. Akik ezt megvalósítják, a 
tagság egyedüli legitim képviselőinek számí- 
tanak, s az általuk járt út az egyedüli helyes út- 
nak. Ha közben új platformok jelennének meg 
„felülről”, azok esetleg a tagság egy részében 
kétségeket ébresztenének az eddigi tapasztala- 
tok iránt, s a „csak így lehet” jelszavával már 
nem lehetne elfedni a fellépő elégedetlensége- 
ket. Végül a tagság is megosztódna.  
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A helyzet tarthatatlansága? 
 
A hatalmi csoport feltételezhetőleg felismerte 

– s ha valóban így van, ez mindenképpen nagy 
érdeme hogy az eddigi helyzet tarthatatlan, 
gyakorlatilag működésképtelen, bár hatékonysá- 
gának illúziója még sokáig fenntartható, a tag- 
ságnak e csoport iránti bizalma ügyes politi- 
kával még átmenthető. Tehát: lépnie kell! 

Hogyan? 
A válasz is kézenfekvő: a szélsőségek kikü- 

szöbölésével, egyfajta középutas, hallgatólagos 
kompromisszumos megoldással. Ennek fejében 
az eddigi monopolisztikus beállítódást hegemonisz- 
tikussal kell felcserélnie. A kezdeti „monolit egy- 
séget” – azon kívül, hogy rossz emlékű – a továb- 
biakban már azért is erőltetett lenne fenntartani, 
mert a szövetségi politikából származó gyakor- 
lat pluralista látszata ennek amúgy is ellent- 
mond. Tehát a hozzá való további csökönyös ra- 
gaszkodás rossz fényt vetne a demokratizmus 
látszatával is élni akaró csoportra. De, hasonlókép- 
pen szélsőségesnek kiáltható ki a felülről kezdemé- 
nyezett platformosodás is, amely különböző cse- 
lekvési alternatívák kirajzolódásához vezethet. 

Az átváltásnak tehát oly módon kell megtör- 
ténnie, hogy a hatalmi csoport a szövetségen be- 
lüli befolyásoló, irányító, ellenőrző szerepét to- 
vábbra is megőrizhesse, s a tagság bizalmát se 
veszítse el. Lényeges, hogy olyan platformtörek- 
vések továbbra se kapjanak teret, amelyek más 
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cselekvési alternatívák tudatosításával a csoport 
által járt eddigi utat megkérdőjelezhetnék. Az a 
fontos, hogy a demokratizmus látszatát erősíteni 
hivatott ideológiai véleménykülönbségek csak 
elvi alternatívákat, és ne cselekvésbenieket fejez- 
zenek ki, s ezáltal éppenséggel erősítsék a cse- 
lekvésbeni egységet. Az egész koncepció alapját 
bölcs megfontolás képezi: aki a cselekvéssel járó 
felelősséget kézben tartja a szövetségen belül, az 
gyakorolja az igazi hatalmat is. Az elveket meg 
lehet osztani, de a felelősséget nem, mivel a cselek- 
vésnek a legfőbb érdek, a nemzeti érdek vonalán 
kell haladnia. Ez az egyetlen helyes, járható út. 
 
 

Ráébredés a valóságra? 
 
A szövetségen belüli hatalmi csoport feltéte- 

lezhetőleg ráébredt a helyzetének néhány olyan 
valóságelemére, mint: 

- A romániai politikai életben működő hatal- 
ma nem reális, vagy legalábbis a látszólagosnál 
jóval korlátozottabb; 

- Eddigi politikájának eredményeivel a tagság 
és a magyarság számottevő körei elégedetlenek; 

- A szövetségen belüli hatalma is szimboli- 
kus, hisz már több mint egy éve két alternatíva 
körvonalazódik – a mérsékeltek és a radikálisok po- 
litikája –, s az ellentábor számbelileg és intellektuá- 
lis potenciál szempontjából hasonlóképpen erős; 

- Mindez a szövetség szétesésének veszélyé- 
vel fenyeget. Szétesés esetén viszont a hatalmi 
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csoportot fenntartó egységes és egyetlen érdek- 
képviselet mítosza is szertefoszlana. 

Ezért a hatalmi csoport – politikai rugalmas- 
ságának és életerejének, belső önkritikai érzé- 
kének és megújulási képességének feltétlen bizo- 
nyítékaként – megpróbálja helyzetét átrendezni 
oly módon, hogy vezető szerepét továbbra is 
megtarthassa a szövetségen belül, s ennek érde- 
kében megteremthesse egy tényleges szövetségi 
politika látszatát. 
 
 

Önátmentés, vagy annak is csak a látszata? 
 
A hatalmi csoport önmaga átmentésére a leg- 

optimálisabb utat választotta: a hegemóniát. Ez 
lehetőséget teremt az egységes érdekképviselet 
mítoszának további fenntartására, s az ebből fa- 
kadó felettes szempont érvényesítése útján az 
RMDSZ koalíciós partnerei fölötti befolyás és el- 
lenőrzés gyakorlására, azok viszonylagos önál- 
lóságára utaló látszatok tiszteletben tartása mel- 
lett. Mindezen keresztül továbbra is megőrizheti 
a tagság lelki és erkölcsi befolyásolásának lehe- 
tőségeit, melyek révén biztosíthatja érdekképvi- 
seleti politikájának további legitimitását is. Az 
így körvonalazódó új helyzetében ezután is 
mentesítődik attól, hogy saját valódi politikai ké- 
pességeit és hatékonyságát alternatívaként kell- 
jen mérlegre tennie a politikai értékek piacán, 
míg mások mérlegre tett opcióival kapcsolatban 
ő mondhatja ki az utolsó szót.  
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A kibontakozásban levő újabb látszatképző 
mechanizmus akkor fog csődöt mondani, ami- 
kor a hatalmi csoport egységprogramjának majd 
egyik alternatívaként kell belépnie a kisebbségi 
politikai gyakorlatba. 

A józan megfontolás máris azt sugallja, hogy 
a felülről elinduló platformosodás ellen fellépő 
hatalmi csoport egységprogramjának is plat- 
formíze van. Tényleges működtetéséhez még a 
saját nevükben való beszélés képességét is el kel- 
lene sajátítaniuk. 

 
 

(1992. április) 
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II. 
ÉRTELMISÉG ÉS HATALOM 

 
 

Ambivalens értelmiségi magatartás? 
 
Az RMDSZ megalakítását kezdeményező ér- 

telmiségiek zömmel azokból az értelmiségi kö- 
rökből kerültek ki, amelyek a romániai magyar- 
ság szószólóinak, képviselőinek tekintették ma- 
gukat, az uralkodó értelmiségi önszemlélet és 
kulturális hagyomány örököseiként. Ide tarto- 
zott a romániai magyarságnak az a vezető ér- 
telmisége, amely a diktatúra évtizedeiben a ma- 
gyarság – hivatalosan fenntartott, de a lassú el- 
sorvasztásnak kitett – kulturális intézményeiben 
fejtette ki tevékenységét. 

Ennek a vezető értelmiségi rétegnek a tudatát 
és a magatartását a hatalomhoz való viszonya 
szabta meg. Ez a csoport nem a magyarság éle- 
tének organikus folyamataiban formálódott ér- 
telmiséggé, hanem kívülről, a hatalom értelmi- 
ségképző logikája és szükségletei szerint. Egy 
olyan hatalom résztvevőjeként jött létre, amely 
nem a magyarság érdekeit képviselte, de bizo- 
nyos időszakokban érdekében állt azt a látszatot 
kelteni, hogy a kisebbségi érdekeket is képviseli. 
Ennélfogva a romániai magyarság vezető értel- 
miségének tudatában a diktatúra egyrészt elül- 
tette azt az illúziót, hogy ő a magyar kisebbség 
törvényes képviselője, s mint ilyen részesül a ha- 
talomból, másrészt viszont a kisebbségi intéz- 
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mények elsorvasztásával a hatalomból való 
tényleges részvétel körét egyre szűkebbre vonta, 
illetve valós hatalmát egyre látszatszerűbbé vál- 
toztatta. Ugyanakkor ez az értelmiségi réteg a 
maga egyre illuzórikusabbá váló hatalmát a 
folyton szűkülő körében tényleges hatalomként 
próbálta érvényesíteni a magyarság tömegeivel 
szemben. Bár fokozatosan elvesztette a hatalom- 
gyakorláshoz szükséges hatékony intézményi és 
politikai eszközöket, mégis sikerült megtartania 
a magyarság feletti morális, lelki befolyását. 
Ugyanis a kultúrán keresztül egy olyan – a hata- 
lom kultúrakoncepciójába is beleülő – értelmisé- 
gi ideológiát közvetített a magyarság felé, amely 
szerint az értelmiség feladata a népszolgálat, s ezt 
a szerepet saját magának osztotta ki. Ebben az is 
közrejátszott, hogy a hatalom által az értelmi- 
ségnek szánt népnevelői, emancipátori funkció 
sok szempontból hasonlóságot mutatott a romá- 
niai magyar kulturális hagyomány egyik fő vo- 
nulatával, a vezető értelmiség népszolgálati sze- 
repvállalásával. A diktatúra évtizedeiben a két 
szerep ennek a vezető értelmiségnek a tudatá- 
ban fokozatosan összemosódott, s a hatalomból 
való kiszorulásával párhuzamosan az utóbbi az 
előbbi igazolásaként kezdett működni. Ez az át- 
váltás egyrészt némi lelkiismereti komfortot biz- 
tosított, másrészt pedig megteremtette a kultu- 
rális hagyományhoz való kapcsolódásnak, egy- 
fajta történelmi folytonosságnak a látszatát. Eh- 
hez társult a demokratizmusnak és az ellenzékiség- 
  



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

 133 

nek az egyre fokozottabban fellépő látszata is. A 
mind nyíltabban kisebbségellenes, leplezetlenül 
előretörő totalitárius hatalom kontrasztjaként, a 
belőle kiszoruló kisebbségi érdekvédelem és 
képviselet szószólói a demokratizmus védelme- 
zőinek, a halk sértődöttségükkel társuló vissza- 
vonultságukból erkölcsi tőkét kovácsoló ellenzé- 
kieknek tűntek. 

Ezeknek a látszatoknak a vezető értelmiség 
életében több pozitívnak tűnő, saját szerepválla- 
lását igazoló következménye volt: 

a. Ezáltal elérte azt, hogy a romániai magyar- 
ság a maga legitim képviselőit és vezetőit lássa 
benne, s a tényleges hatalomból való kiszorulását 
az egész magyar kisebbség politikai, gazdasági, tár- 
sadalmi, kulturális pozícióvesztéseként élhesse át. 

b. A hatalomból való kiszorulásával kapcso- 
latos sérelmei és megaláztatása a kisebbség ér- 
dekében vállalt lemondás hősies gesztusaként 
tüntethetődött fel. 

c.Azokat a hátrányos kompromisszumokat, 
amelyeket részben a hatalom megtartása és ön- 
maga átmentése érdekében kötött, a magyarság 
tömegei előtt a kisebbségi érdekek érvényesíté- 
séért folytatott harc csatavesztéseiként könyvel- 
hette el, amelyekért elsősorban a diktatúra nyílt 
előretörése okolható. 

d. Azokat az időközben formálódó „más- 
kéntgondolkodó” új értelmiségi csoportokat, 
akik az értelmiségi szerepvállalás másfajta értel- 
mezésével próbálkoztak – mint amilyen a hagyo- 
mányos értelmiségkép kritikai lebontása, egy 
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elméleti megalapozást és valóságismereteket 
magába építő minőségelvű kultúra igénye –, si- 
került részben a kultúra perifériáján, az intéz- 
ményi kereteken kívül tartania, oly módon, 
hogy elkerülhesse a hatalmának velük való meg- 
osztását. 

A vezető értelmiségnek ez az életstratégiája 
éppúgy támogatókra talált az általa propagált 
kultúrát magukévá tevő tömegekben, akik e ve- 
zető értelmiségben egyedüli hiteles képviselő- 
jüket látták, mint a hatalom cinkos, hallgatóla- 
gos egyetértésében, mivel a maga módján ezáltal 
mentesítődött a nyílt színi brutális leszámolások 
tehertételétől. 

Összegezve: hipotézisem szerint ennek az ér- 
telmiségi rétegnek a magatartását mind a 
központi hatalommal, mind pedig a magyar ki- 
sebbséggel szemben ambivalencia jellemezte. Stá- 
tusánál fogva a hatalom köréhez tartozott, de ki- 
sebbségi származásánál fogva szemben is állt 
vele. Vezető értelmiségként a kisebbség irányá- 
ban a hatalmat képviselte, de a kisebbségi érde- 
keket is megjelenítette a hatalommal szemben. 
Beállítódásának ambivalens jellege nyomon kö- 
vethető a pályafutásában megnyilvánuló pozí- 
ció- és szerepmódosulásokban is. Kezdetben po- 
zícióját a hatalomra építette, majd ebből kiszo- 
rulva kezdte fokozatosan a magyarságra építeni 
azt. Ezzel egyidőben olyan szerepcserén esett át, 
amelyet lelkileg, tudatilag a mai napig sem tu- 
dott kellőképpen feldolgozni: a hatalomnak a 
magyarsággal szembeni képviselőjéből a ma- 
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gyarságnak a hatalommal szembeni képviselőjé- 
vé vált. Ennélfogva a hatalom iránti elkötelezett- 
ségéből származó rossz lelkiismeretét a népszol- 
gálat humánus programjával próbálta megnyug- 
tatni. Ugyanakkor a kisebbségi érdekképviselet 
terén sohasem juthatott el a nyíltan vállalt radi- 
kalizmusig, mivel a hatalommal szembeni elkö- 
telezettsége folyton megtorpanásokra, „racio- 
nális” kompromisszumokra késztette. A totalitá- 
rius hatalom és a kisebbségi lét valósága közé il- 
lúziókból próbált hidat verni, igyekezve magá- 
val is és másokkal is elhitetni azt, hogy az elvszerű 
kompromisszumok talaján mégis összeegyeztethető 
az, ami valójában összeegyeztethetetlen. 

Az ambivalencia a vezető értelmiségi réteg 
létmódjává vált. Ez lehetővé tette számára, hogy 
az ambivalens magatartást nem vállaló szélsősé- 
geket morális alapon kirekeszthesse magából. 
Így tarthatta önnön körén kívül a hatalmat to- 
vábbra is nyíltan kiszolgálókat mint árulókat, a 
hatalommal nyíltan szembeszegülőket mint vak- 
merőket, a külföldre távozókat mint megfuta- 
modókat, s a tarthatatlan lelkiállapottal belülről 
kritikailag szembenézőket mint széthúzást kel- 
tőket, rendbontókat. 
 
 

Kettős fogantatású egységeszme? 
 
A romániai magyarság vezető értelmiségé- 

nek tudati és magatartásbeli ambivalenciája a 
forradalom első percétől kezdve éreztette hatá- 
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sát abban, ahogy a létrejövő új központi hata- 
lomhoz, a magyar kisebbséghez, valamint annak 
létrehozandó új szerveihez és más értelmiségi cso- 
portjaihoz viszonyult. Ez leginkább abban a mód- 
ban nyilvánult meg, ahogyan ezekben a viszonyai- 
ban az egység gondolatát érvényesíteni próbálta. 

A vezető értelmiség tudatában megfogalmaz- 
ódó egységeszme is – szerepvállalásának kétirá- 
nyú meghatározottságából kifolyólag – kettős fo- 
gantatást egyrészt a totalitárius hatalom centra- 
lizált struktúrája által megkívánt és fenntartott 
akcióegység, amely a politikai központ (a veze- 
tők) körül maradéktalanul, egyemberként felzár- 
kózó tömeg (a vezetettek) monolitegységének 
tudati visszfényéből fogan; másrészt a kisebb- 
ségellenes hatalmi totalitarizmussal szembehe- 
lyezkedő, pszichikai reakcióként fellépő, a ki- 
sebbségi sorsközösségre építő érdekegység, amely 
a kisebbségi összetartás, összefogás lelki-morá- 
lis-rituális szükségletéből nő ki. 

A vezető értelmiség tudatában s a befolyása 
alatt álló kollektív kisebbségi tudatban az egy- 
séggondolatnak ez a két vetülete zavarkeltő mó- 
don minduntalan összemosódik. 
 
 

Az RMDSZ létrehozása: lentről, vagy fentről? 
 
Az RMDSZ megalakulásától kezdve magán 

viselte a vezető értelmiség mentalitásbeli és 
magatartásbeli ellentmondásait. A forradalom 
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kitörése kedvező helyzetet teremtett arra, hogy a 
vezető értelmiség nyíltan a magyar kisebbség 
egészével azonosíthassa magát. Egy percig sem 
volt kétséges (a romániai magyarság számára 
sem), hogy ez az értelmiségi csoport a romániai 
magyarság nevében/helyett gondolkodhat és 
cselekedhet, hogy az általa megfogalmazott 
célkitűzések egybeesnek a magyarság tényleges 
érdekeivel, s megvalósításukért az egész 
magyarság képviseletében léphet fel. Ezért 
létrehozta a magyarság számára az RMDSZ-t, 
miközben úgy vélte – s ezt később többen meg is 
fogalmazták –, hogy az RMDSZ-t alulról felfelé 
történő szerveződés eredményeként maga a 
magyarság hozta létre. Holott az 1989. december 
25-i Kiáltvány szövege már múlt időben 
fogalmazott: „Megalakult a Romániai Magyar 
Demokrata Szövetség – a romániai magyarság 
nemzetiségi, közképviseleti és érdekvédelmi 
szervezete.” Befejezett tényként közöl egy olyan 
folyamatot, amely csak azokban a napokban 
kezd beindulni; Szövetségről beszél, miközben a 
szövetkező szervezetek még csak azután fognak 
létrejönni, s máris az egész romániai magyarság 
nevében való beszélést vállalja fel. 

A vezető értelmiség tehát elejétől fogva a 
romániai magyarságban mint egységes ember- 
csoportban, közösségben gondolkozik, s szá- 
mára egységes érdekvédelmi és érdekképviseleti 
szervezetet kíván létrehozni, amely által ez az 
emberi közösség cselekvően részt vállalhat a 
demokratikus kibontakozásból, és egységesen 
  



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

 138 

léphet fel a jogaiért vívott politikai küzdelem- 
ben. Ez nem sokkal később egyértelműen kide- 
rül a Szándéknyilatkozat szövegéből is, miszerint 
az RMDSZ „a romániai magyarság egészének 
érdekeit képviseli”. Ez a megfogalmazás, az e- 
lőbbi értelmén túlmenően igyekszik az első pil- 
lanattól kezdve kizárni annak lehetőségét, hogy 
a magyarságnak vagy valamely csoportjának 
más, az RMDSZ-en kívül álló képviselete is 
létrejöhessen, de – a demokratizmus látszatát 
megőrizendő – az esetleges kezdeményezések- 
nek felkínálja a szövetséghez való csatlakozás 
lehetőségét. Így válik érthetővé az RMDSZ-nek a 
Szándéknyilatkozatában megfogalmazott önmeg- 
határozása, miszerint: „Nem párt, hanem a ro- 
mániai magyarság nemzeti alapon létesült szer- 
vezete, amely nem valamely ideológia alapján 
áll, hanem az említett cél érdekében tömöríteni 
kíván minden olyan mozgalmat, szervezetet 
vagy csoportosulást, amely elfogadja alapelveit, 
támogatja programját, és kész együttműködni 
vele a mindannyiunkat érintő célok elérésében.” 

A vezető értelmiséget arra, hogy egy ilyen 
átfogó, széles körű, mindent magába foglaló, 
nemzeti alapon álló szervezetben gondolkodjék 
a romániai magyarság politikai aktivizálása ér- 
dekében, az adott helyzetben – meglátásom sze- 
rint – két körülmény jogosította fel: 

a. A hatalom látszólagos demokratizmusa, 
amely a kisebbségi kérdéssel kapcsolatos konkrét 
állásfoglalásban is megfogalmazódott, de ahhoz, 
hogy megvalósulhasson, a magyarságot testü- 
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letileg a hatalom oldalára állító szervezetre volt 
szükség. 

b. A vezető értelmiségnek a magyarság 
egészének megszervezésére irányuló törekvése 
találkozott a magyarságnak mint nemzeti kisebb- 
ségnek az adott helyzetben természetesen megnyil- 
vánuló egységtörekvésével, melynek szellemében a 
saját érdekeit érvényesítő, történelmi sorsát alakíta- 
ni óhajtó, egységes önrendelkező közösségként kí- 
vánt fellépni. 

E két körülmény összefüggő értelmezésébe a 
vezető értelmiségnek olyan tudatelemei keve- 
redtek bele, amelyeket a forradalmi fordulat 
nem tudott kitörölni, mint: a hatalomhoz való 
viszonyulás ambivalenciája; a romániai magyar- 
ság érdekeivel /sorsával való illuzórikus azono- 
sulás, s az egyedüli hiteles képviselet mítosza; a 
saját valóságkép azonosítása a magyarság való- 
ságos állapotával. Mindezek hosszú távon is ki- 
hatottak az RMDSZ politikájára, a központi ha- 
talomhoz és a magyarsághoz való viszonyára. 
 
 

Partneri viszony a hatalommal? 
 
Milyen volt az új vezető értelmiségi rétegnek 

az új hatalomhoz való viszonya, amelyet kez- 
detben a Nemzeti Megmentési Front Tanácsa 
testesített meg? 

Az előző időszakban a hatalomból fokoza- 
tosan kiszorult, de történelmi szerepvállalásá- 
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ban továbbra is a hatalom erőterében maradó 
értelmiség felébredő régi reflexeihez régi/új re- 
mények társultak. A látszat és a valóság tudat- 
beli összemosódása nemcsak a saját helyzetének, 
hanem az új hatalom szándékainak és jellegének 
a megítélésében is érvényesült. A demokratiz- 
mus látszata – amely a forradalmi helyzetben 
termelődött ki – elfedte egy időre az újra- 
szerveződő hatalom igazi természetét, és a ma- 
gyarság vezető értelmiségét is feljogosította bi- 
zonyos reményekre: úgy tűnt, hogy a forra- 
dalomból kinövő, magát demokratikusnak fel- 
tüntetni igyekvő új központi hatalom végre 
készségesnek mutatkozik a kisebbségi kérdés 
kielégítő rendezésére is; remélhető volt, hogy az 
új hatalom hagyja magát majd meggyőzni arról, 
hogy e kérdés rendezése neki is érdeke, mivel 
demokratikus természetének egyik kétségtelen 
bizonyítékát és kifejeződését alkothatja; e ren- 
dezési folyamatban a vezető értelmiség a hata- 
lom újbóli részeseként vállalhat fő szerepet, s így 
a kisebbséggel szemben is visszanyerheti haj- 
dani vezérszerepét, s újból kiépítheti meg- 
nyirbált kulturális pozícióit. 

Ezért vezető értelmiségünk első lépésként 
igyekezett a saját tényleges gyakorlati, taktikai 
lehetőségein messze túlmutató, maximalista 
programot megfogalmazni, amely a képviseleti, 
nyelvhasználati, oktatási és kulturális jogok 
biztosításán túl kiterjedt a magyarság önrendel- 
kezésére, nemzetiségügyi minisztérium létreho- 
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zására, új nemzetiségi Statútum kidolgozásának 
a kezdeményezésére is.1 

Mindezek valóraváltásához fűződő reménye- 
ire a vezető magyar értelmiséget a demokratiz- 
mus látszatát tudatosan is kiépíteni és fenntar- 
tani igyekvő új hatalom kezdeti megnyilatko- 
zásai is feljogosították. Az NMF december 22-i 
közleményének 7. pontja2, illetve az NMF-nek a 
romániai nemzeti kisebbségek jogairól megfo- 
galmazott 1990. január eleji Nyilatkozata elismer- 
te a kisebbségi jogok biztosításának szükségessé- 
gét, s kilátásba helyezte megvalósításukat. En- 
nek fejében a romániai magyarság vezető értel- 
misége nemcsak a saját feltétlen együttműködési 
készségéről biztosította az új hatalmat, hanem a 
kisebbségi tömegeket is erre szólította fel. Jó 
előre igyekezett leszögezni, hogy együttműkö- 
dési szándékával a hatalom logikájához igazo- 
dik, nem óhajtja keresztezni annak tényleges ér- 
dekeit, s biztosította a központi hatalmat arról, 
hogy maga is úgy látja: a kisebbségi problémák 
rendezésének egyetlen lehetséges útja a vele 
való együttműködés. „Kinyilvánítjuk, hogy ma- 
gunkévá tesszük a Nemzeti Megmentési Front – 
az államhatalom egyetlen törvényes szerve – 
  

                     
1 Vö. Az RMDSZ Ideiglenes Intéző Bizottságának 
Kiáltványa. 1989. december 25. 
2 A Nemzeti Megmentési Front Közleménye. 1989. de- 
cember 22. 7. pont: „A nemzeti kisebbségek jogainak 
és szabadságjogainak tiszteletben tartása és a romá- 
nokkal való teljes jogegyenlőség.” 
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programját. Ennek politikai, gazdasági és kul- 
turális megújhodási céljait elfogadjuk, és feltétel 
nélkül támogatjuk felhívását a frissen kivívott 
szabadság, demokrácia és nemzeti egyenjogúság 
védelmében és megvalósításában.”3 

Az RMDSZ-nek mint közképviseleti és ér- 
dekvédelmi szervezetnek a létrehozása látszólag 
a magyarság számára szervezeti keretet terem- 
tett saját problémái megoldására. A valóságban 
azonban első lépéseit a magyarságnak az új 
hatalom rendszerébe történő integrálása irányá- 
ba tette, a hatalmi központ körüli akcióegység 
gondolatának érvényesítésével: „Felhívjuk to- 
vábbá a helyi szervezeteket, hogy keressék az 
azonnali kapcsolatfelvételt más demokratikus 
szervezetekkel, működjenek velük együtt a 
Nemzeti Megmentési Front körüli egység meg- 
szilárdítása érdekében.”4 Ugyanakkor a hata- 
lom (látszólagos) demokratizmusára alapozó ve- 
zető magyar értelmiség a partneri viszonytól 
egy lelki tehertétel alóli feloldozást is remélt: 
úgy vélte, hogy ezúttal elkerülheti az elvtelen 
kompromisszumokkal, lemondásokkal és bele- 
törődésekkel járó rossz lelkiismeretet, miközben 
tevékeny részt vállalhat a politikai cselekvésből 
a kisebbségi jogok érvényesítése érdekében. 
„Leszögezzük, nem követjük el azt a hibát, 
amelyet a megelőző korszakban kisebbségi 
szervezeteink elkövettek, vagyis nem folytatjuk a 
  

                     
3 Vö. RMDSZ Id. Int. Biz. Kiáltványa. 
4 Uo. 
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félmegoldások, a hátrányos egyezkedések és so- 
rozatos lemondások politikáját, hanem készek 
vagyunk szervezetünkre támaszkodva a poli- 
tikai küzdelem eszközeivel is érvényt szerezni 
jogainknak.” – fogalmazódik meg az RMDSZ 
Szándéknyilatkozatában. A szükséges önreflexió 
hiányában a vezető értelmiség most sem láthatta 
be azt, hogy a remélt (vélt) partneri együttmű- 
ködési viszonyban a kisebbségi kérdés tényleges 
rendezésén való munkálkodás helyett a hatalmi 
demokratizmus látszatának építgetésében vált a 
hatalom számára partnerré/eszközzé. 
 
 

A hatalom csapdájában? 
 
A romániai magyarság vezető értelmisége a 

hatalomhoz fűződő illúzióit követve, történel- 
mében most már sokadjára, ismét besétált a ha- 
talom csapdájába. Azok a reményei, amelyek a 
hatalomnak a kisebbségi ügyek kapcsán várható 
problémamegoldó készségéhez fűződtek, újfent 
megalapozatlanoknak és illuzórikusnak bizo- 
nyultak. Ezeket a reményeket nem a román 
államhatalom tényleges természetének az isme- 
rete táplálta, hanem egy olyan hagyományos 
gondolkodásmód, amely a mindenkori hierar- 
chikus-centralizált struktúrák velejárója. Esze- 
rint: a problémamegoldás nem azokra tartozik, 
akiké a probléma. 

Ennek az elvnek két, egymást feltételező vo- 
natkozása van. Egyrészt feltételezi a központi 
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hatalom bizalmatlanságát a struktúra alsóbb 
szintjein felmerülő problémák tulajdonosaival 
szemben, aminek következtében szükségképpen 
magára vállalja a problémák megoldására irá- 
nyuló kezdeményezést, s a vele járó felelősséget, 
sőt sokszor magát a kivitelezést is. Másrészt 
együtt jár ezzel a problématulajdonosok eltor- 
zult tudata, miszerint a problémájuk megoldása, 
s az azzal járó felelősség nem rájuk, hanem a 
központi hatalomra tartozik, ők igazán nem is 
képesek e problémák megoldására, mivel nem 
rendelkeznek a szükséges eszközökkel, felté- 
telekkel. Ily módon a hatalom problémamegoldó 
aktivitását látszólag a problématulajdonosok 
passzivitása indokolja. Valójában azonban ez- 
által a problémamegoldás folyamata alárende- 
lődik a hatalom önépítő mechanizmusának. 

A vezető romániai magyar értelmiség, mi- 
közben a kisebbségi önszerveződés szüksé- 
gességét hirdette, a román államhatalomtól 
várta el a kisebbségi problémák megoldását. 
Bízott a hatalom problémamegoldó készségében 
és képességében, s ezt önmaga számára tudati 
szinten azzal indokolta, hogy a kisebbségi prob- 
lémák rendezését a hatalom érdekének tüntette fel. 
E téren nem a hatalom igazi természetéből in- 
dult ki, hanem abból, hogy ez a hatalom mi- 
lyennek próbálja magát láttatni. Úgy vélte, hogy 
e hatalom demokratikus látszatához a kisebb- 
ségi problémák megoldása is feltétlenül hozzá- 
tartozik. Nem számolt azzal, hogy ez a hatalom 
a saját problémái megoldásával is csak a hatalmi 
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játszma szükségletei szerint foglalkozik. S azzal 
sem, hogy a kisebbségi probléma a hatalmi de- 
mokratizmus látszattermelő mechanizmusában 
csak egyike az e célra felhasználható eszközök- 
nek, s nem is biztos, hogy a legfontosabbak közé 
tartozik. Az adott helyzetben felmerülő taktikai 
megfontolások növelhetik vagy csökkenthetik a 
fontosságát. Ehelyett a vezető értelmiség tartós 
partneri-együttműködési viszony kiépítésében 
reménykedett, a problémamegoldási aktivitás és 
felelősség megosztásában, ami mindenképpen 
többnek ígérkezik a hatalomhoz való tartozás 
puszta illúziójának visszanyerésénél. Az a tény, 
hogy reményei nem igazolódnak be, nem volt 
azonnal szembetűnő, s csak fokozatosan, de követ- 
kezményeiben annál fatálisabban derült ki. 

Kezdetben úgy tűnt, hogy a hatalom azért 
nem tesz meg lépéseket, nem vált be ígéreteket, 
illetve kényszerül éppen ígéreteivel ellentétes 
lépések megtételére, mert maga is erőtlen, s kí- 
vülről is fenyegetett helyzetben van. Bár szán- 
dékai helyesek, nincsenek meg a szükséges felté- 
telei és eszközei a megvalósításukhoz, s külső 
erők nyomására olykor arra kényszerül, hogy 
szándékai ellenére cselekedjék. E látszat a ha- 
talom működésének természetes logikáját, 
amelyet a viaszarendeződés folyamatában köve- 
tett, úgy tüntette fel, mint a helyzetből követke- 
ző átmeneti logikátlanságot, rendellenességet. 

Az első időkben az RMDSZ tevékenysége 
tömegakciók, kisebbségi rituálék megszerve- 
zésére és lebonyolítására irányult. Ezeknek ket- 
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tős céljuk volt. Egyrészt észlelhetővé és lelkileg 
átélhetővé szándékoztak tenni a magyarságnak 
az RMDSZ körüli egységét, bejáratva a kö- 
zösségépítés pszichikai mechanizmusait. Más- 
részt az lett volna a szándékolt céljuk, hogy a 
hatalom tudomására hozzák a megoldandó 
problémákat, és potenciálisan a hatalmi intéz- 
kedések hivatkozási alapjául szolgálva, a külső 
nyomással szemben ösztönözzék, erősítsék a 
kisebbségi ügyek rendezésére irányuló hatalmi 
törekvéseket. Ugyanakkor ezeknek a rendezvé- 
nyeknek volt egy befelé ható közvetlen pszichi- 
kai következményük is: felkeltették a magyar- 
ságban azt a hitet, hogy e rituális egységben erő rej- 
lik, amely képes a hatalmat arra bírni, hogy felvállal- 
ja a kisebbségi problémák kedvező megoldását. 

Ez a hit elterelte a figyelmet a dolgok való- 
ságos állásáról: arról, hogy a kisebbségi problé- 
mák nem mitingeken, nemzeti és évfordulós 
ünnepségeken oldódnak meg, s a megoldásuk 
módját azoknak kell megtalálniuk, akikhez ezek 
a problémák tartoznak. Ez viszont csak később, 
fokozatosan derült ki, akkor, amikor már kezd- 
tek feltünedezni a nyilvánvaló és megmásíthatatlan 
jelei annak, hogy a központi hatalom nem a helyzet 
kényszerítő körülményei folytán cselekszik szán- 
dékai ellenére, hanem éppenséggel valós szándéka- 
inak megfelelően ő maga teremti a helyzetet. 

Akkor, amikor a tények kezdtek egyre nyil- 
vánvalóbban ellentmondani az illúzióknak és a 
reményeknek, a valós helyzet tudomásulvétele a 
kisebbségi magyar értelmiség számára is elke- 
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rülhetetlenné vált. S ez együtt járt a saját hely- 
zetének is egyfajta felismerésével. Azzal, hogy 
számára a csapda újból bezárult, s a hatalomban 
való tényleges részvételéhez fűződő reményei 
újból beváltatlanok maradnak. De maradt szá- 
mára még egy utolsó esély: az ellenzékiség. Az a 
lehetőség, hogy az RMDSZ révén – ha nem is a 
központi hatalommal együttműködve, hanem 
annak éppen ellenében – továbbra is megőriz- 
hesse a magyar kisebbség fölötti illuzórikus, az 
áldozatvállalás érzelmi színezetével is megerő- 
sített hatalmát. 
 
 

Kényszerű ellenzékiségben? 
 
A központi hatalom kérlelhetetlenül működő 

történelmi logikája kényszerű ellenzékiségbe 
sodorta a magyar kisebbség vezető értelmiségét, 
s általa az egész RMDSZ-féle politizálást. Ellen- 
zékiségének kényszerűségére utal az a tény, 
hogy a vezető értelmiség mind a mai napig kés- 
lekedik annak kimondásával, hogy a központi 
hatalom mai formájában nem partnere a kisebb- 
ségi ügyek rendezésében, és valós működési el- 
vei kizárnak mindenféle ilyen irányú együtt- 
működést. Mindezek belátása ellenére a fel- 
vállalt problémák megoldását továbbra is a köz- 
ponti hatalomtól várja, annak valamilyen csoda 
folytán történő demokratikus átszerveződésétől. 
Mivel a kezdet kezdetétől nem problémameg- 
oldásra rendezkedett be, hanem olyan rituálék 
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megszervezésére, amelyek a hatalmat akarták 
problémamegoldásra késztetni, a hatalomhoz 
való viszonyának megváltozása után sem ren- 
delkezik a felvállalt problémák megoldására 
szolgáló kidolgozott stratégiával. Ennélfogva a 
kisebbségellenes hatalmi lépésekkel szemben 
csak tiltakozást képvisel működőképes alterna- 
tíva helyett, s a kifelé vállalt ellenzékisége nem 
bizonyul elégséges belső hajtóerőnek ahhoz, 
hogy a központi hatalomhoz fűződő ambivalens 
viszonyulását feladja. Bár szembekerült a köz- 
ponti hatalommal, de a hatalomtól függő hely- 
zetétől, a vele kötött kompromisszumok utóha- 
tásaitól, a hatalom demokratizálódásához fűző- 
dő illúzióitól mégsem tud teljesen elszakadni. 
Továbbra is bekalkulálja számításaiba a hatalom 
feltételezett lépéseit, reagálási módjait s a vele való 
egyezkedéseknek egy bizonyos tisztességét. 

Ezzel az ellenzékiségében is a hatalomhoz 
igazodó magatartással magyarázható több min- 
den. Feltételezhetőleg ezzel magyarázható a 
kisebbségi problémák kompetens nemzetközi 
fórumok elé való terjesztésének esetlegessége, 
olykor érthetetlen elmaradása a kétmilliós ma- 
gyarság demográfiai, politikai súlyával össz- 
hangban levő felvezetése helyett. Részben 
ugyancsak ezzel magyarázható a kezdeti maxi- 
malista program fokozatos feladása és kiürese- 
dése, a problémamegoldási készség hiányos át- 
vállalása. A kezdeti programban megfogalmaz- 
ott követelményekből szerre kimaradnak azok, 
amelyek megoldására az RMDSZ-nek nincs saját 
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megoldási elképzelése, illetve azok, amelyeknek 
a megoldási kísérlete szerinte a hatalommal való 
konfliktushoz vezethet. 
 
 

Nemzeti túldetermináltság? 
 
Az RMDSZ ellenzékiségét egy másik tényező 

is beárnyékolja. Az RMDSZ, önmeghatározása 
szerint, a „romániai magyarság nemzeti alapon 
létesült szervezete”. Megalakulásától kezdve a 
magyarság kisebbségi jogköveteléseiben a nem- 
zeti elv túlhangsúlyozódott a kisebbségi elvvel 
szemben, s ennek megfelelően az RMDSZ ma- 
gyar érdekvédelmi és -képviseleti jellege a ki- 
sebbségi érdekvédelmi és -képviseleti jellegével 
szemben. Tehát egyfajta nemzeti túldetermináltság 
érvényesül a szervezet működésében és a benne 
tevékenykedők tudatában. Ebben nem kis szere- 
pet játszik a romániai magyarság identitásza- 
vara s a vezető értelmiség által képviselt kultúra 
magyarságképe. 

A nemzeti túldetermináltság kedvezőtlen ki- 
hatásai számottevőek: útjában áll a többi nem- 
zeti kisebbséggel való összefogás megvaló- 
sításának; kölcsönös gerjesztési viszonyban áll a 
szélsőséges román nemzeti egységtörekvések- 
kel; kétségeket ébreszt az RMDSZ demokratiz- 
musa iránt a demokráciára, ellenzékiségre in- 
kább hajló román politikai erőkben is. Ezeknél is 
jelentősebb szerepet játszik magára a magyar- 
ságra visszaható negatív következménye. 
  



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

 150 

Ugyanis a magyarság egységének az illúziójára 
építő nemzeti túldetermináltság az egyik legha- 
tásosabb egységbontó tényezőként kezd működ- 
ni, mihelyt helyi szinten összeütközik a valós 
érdekekkel. Kitermeli a szórvány- és tömbma- 
gyarságban való gondolkodást, utána a tömb is 
el kezd bomlani a maga regionális érdekszférái- 
ra. Ott pedig ahol a kisebbség a többség, úgy- 
szintén kitermeli az egységes(ítőnek vélt) nem- 
zeti alapon belül is a maga kisebbségeit. 
 
 

Megkérdőjelezhető demokratizmus? 
 
A kényszerű ellenzékiségbe kerülő vezető ér- 

telmiségnek a központi hatalomhoz fűződő am- 
bivalens viszonyulása abban is megnyilvánult, 
ahogyan saját önállósult hatalmi helyzetében a 
központi hatalom felépítési és működési mintája 
leképeződött. A létrejövő RMDSZ látszólag szé- 
les demokratikus keretnek tűnt, amelyben elvi- 
leg helyet kaphatott a romániai magyar kisebb- 
ségi társadalom minden önszerveződési formá- 
ja, amennyiben szem előtt tartotta a közös 
(általános) kisebbségi érdekek érvényesítését a 
maga területén. Mégsem sikerült kiépíteni 
azokat a megfelelő szervezettséget biztosító 
koordinációs és kommunikációs kapcsolatokat 
és mellérendelődési viszonyokat, amelyek haté- 
kony működésbeni demokratizmust biztosíthattak 
volna. Ehelyett – paradox módon – éppen az egység 
irányában ható, együttműködést gátló centralizált 
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struktúra kiépítése indult be, amely nem annyira a 
problémamegoldásnak, mint inkább a belső hata- 
lomösszpontosításnak kedvezett és monopolhely- 
zetet teremtett a hatalom birtokosainak. 

Ebben az önálló működésbe lendülő struk- 
túrában – még akkor is, ha az RMDSZ önmeg- 
határozása szerint „nem valamely ideológia 
alapján áll” – az egység gondolata ideológiaként 
kezdett működni, azzal a kettős jelentéssel, 
amellyel a vezető-hatalmi értelmiség tudatában 
élt. A hatalmi csoport monopolhelyzetének 
kiterjesztését is szolgáló szövetségi keretben/kö- 
rül tömörülő magyarság képzetében a hajdani 
„éltető központ” körül tömörülő tömegek mono- 
litegységének visszfénye verődött vissza. De ezt 
a kísértést tompította az az illúzió, hogy a szö- 
vetségi keret megteremti a magyarság egységes 
fellépésének lehetőségét, megalapozza az egy- 
ségből fakadó erejébe vetett hitét. 

Közben az RMDSZ kiépülő struktúrája az 
egységideológiát kovácsoló hatalmi értelmiségi 
csoport szemléletbeni antidemokratizmusáról 
árulkodik. Arról, hogy ez a csoport a maga ha- 
talmi nézőpontjából a bölcs vezető és az irá- 
nyításra szoruló vezetett tömeg paternalisztikus 
modelljében gondolkodik. Talán ebben nyilvá- 
nul meg – megint csak paradox módon – leg- 
erőteljesebben az egységre irányuló látszólagos 
törekvés egységbomlasztó hatása. Ugyanis a 
hatalom koncentrációjával együtt jár a kezdemé- 
nyezőkészség és a felelősség koncentrációja is. S 
ennek hatására – a központi hatalomhoz fűződő 
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elvárásos viszony mintájára – a magyarság és az 
RMDSZ vezetők viszonyában is gyors ütemben 
kitermelődött a kezdeményezést a vezetőkre 
bízó, a kivitelezést a vezetőktől elváró, a fe- 
lelősséget is rájuk hárító passzív tömeg. Azok, akik 
a magyar kisebbségi tömegek egyre nagyobb 
passzivitása miatt értetlenkednek és sirán- 
koznak, elemi lélektani ismeretek hiányában 
nem látják be azt, hogy a kezdeményezőkészség 
és a felelősség elvonásának elvén alapuló struk- 
túra és a belőle kisugárzó, őt legitimáló egység- 
ideológia e passzivitás elsődleges okozója. Az az 
ember, akit a tetteiért való felelősségtől megfosz- 
tanak, a tetteivel szemben is közömbössé válik. 
Ez a mechanizmus akarva-akaratlan kitermeli a 
hatalmat gyakorlók fokozódó vezetési képtelen- 
ségét, kialakítja a hatalmi csoportnak egy olyan 
ellentmondásos helyzetét, amelyben – miközben 
ideológiai megnyilvánulásaiban a vezetett 
közösséggel azonosul, annak nevében beszél – a 
közösség feletti tényleges befolyása egyre 
csökken, s intézkedéseinek hatóköre egyre szű- 
kül. Egy idő után ez elkerülhetetlenül szembe- 
ötlik, s a vezetők iránti bizalom meginog. A bi- 
zalom erősítésére, illetve a hatalom átmentésére 
irányuló vezetői reflexek viszont egyre több 
olyan döntést eredményeznek, amelyek az adott 
hatalmi helyzetből, és nem a problémák valós 
természetéből indulnak ki. Ez méginkább el- 
mélyíti a bizalmi válságot.  
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Bomladozó egység? 
 
A hatalom monopolizálása kezdetben azért 

sem okozott különösebb nehézséget, mert a 
vezető értelmiségi csoport nagy tekintélyű sze- 
mélyiségeket fogadott soraiba, de mellettük – a 
pluralizmus jelszavának hangoztatásával – a po- 
tenciális (fiatalabb) ellenzék képviselőit is látszó- 
lag befogadta, miközben a szövetséginek beállí- 
tott egységpolitikájával kellő erkölcsi nyomást 
termelt ki minden olyan RMDSZ-en kívüli po- 
litikai kísérlettel szemben, amely más úton 
próbálkozott volna a kisebbségi érdekképvise- 
lettel. Attól kezdve viszont, hogy az RMDSZ 
ellenzékbe került, s a magyar kisebbségi prob- 
lémák megoldását ténylegesen át kellett volna 
vállalnia a központi hatalomtól, egyre nyilván- 
valóbbá vált a hatalmi csoport problémamegol- 
dó képtelensége, visszarettenése egy radikáli- 
sabb program felvállalásától. Pozícióit mégis si- 
kerül fenntartania. Ebben több minden közreját- 
szik: a szimbólumértékűvé felnagyított szemé- 
lyiségek tekintélyének szentsége és sérthetet- 
lensége; a tagságnak más alternatíva hiányában 
rá irányuló kényszerű választása; saját belső 
ellenzéke. Ez utóbbi, számarány tekintetében, a 
hatalmi táborral szemben voltaképpen egyenér- 
tékű tábort képvisel, de még nem sikerült igazán 
ellenzékivé szerveződnie. Ide tartoznak minda- 
zok az értelmiségi csoportok, amelyek – bár két- 
ségtelenül képviselik a máskéntgondolkodás és 
a másfajta politizálás igényét – még annyira a 
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hatalmi politika játékterében és vonatkozási 
rendszerében működnek, hogy nekik sem sike- 
rült egy hatékony alternatív programot ez idáig 
kidolgozniuk, s kellő bizalomra szert tenniük. 
Mindaddig, míg nem konstruktív alternatíva- 
ként építi fel magát, ez az ellenzék sem kínál az 
adott válsághelyzetből reális kiutat. Csupán a 
hatalmi monopólium működésképtelenségének 
felismerését sietteti. 

Hatalmának átmentése és korszerűsítése re- 
ményében a belső egység megbomlását tapasz- 
taló hatalmi csoport az egységeszmét most ép- 
pen csoportideológiává gyúrja át, egy olyan ide- 
ológiai ernyővé, amely az általános kisebbségi 
érdekek képviselete nevében hegemóniát bizto- 
síthat a részérdekeket, réteg- és csoportérde- 
keket képviselővé lefokozott programok és plat- 
formok felett. Valójában ez az egységideológia 
még ha akarja sem tudja a potenciális belső 
ellenzékével szemben reális alternatívaként felé- 
píteni magát a politikai tudatban, mivel önmaga 
ellentettjeként a hagyományos magyar széthú- 
zás (Mohács óta) fenyegető rémképével hozako- 
dik elő. Ez pedig saját természetéről is sok min- 
dent elárul. Többek közt azt, hogy a nagypoliti- 
kának az egyszerű ember mindennapi tudatá- 
ban leszűrődő konzekvenciáira építő sorsértel- 
mezés ellenképeként megfogalmazódó egység- 
elv próbál általa relevanciára szert tenni. 

A hatalmát átmenteni igyekvő vezető értel- 
miség tehát a mindennapi tudatba egy már jól 
beépített sajátos kulturális paradigmát próbál 
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most újból – mint már annyiszor – a politika mű- 
ködési rendszerébe bevonni. Ennek működés- 
képtelensége most is – mint már annyiszor – 
utólag fog kiderülni. Ez a hatalom mágikus 
erőre, a gondolatok mindenhatóságára épít, s 
pontosan annyira terjed ki, amennyire a magyar 
kisebbség köznapi tudatából az egységeszme 
más tudattartalmakat képes kiszorítani. Ebben 
rejlik sorozatos bukásainak, egyszersmind feltá- 
madásainak titka. 
 
 

(1992. április) 
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A BESZÉLÉS JELENÉBEN 
 
 

„MINTHA”-NYILVÁNOSSÁG 
 
 

Érdekek és szándékok 
 
A civil társadalom és a hatalom viszonyában 

a társadalmi nyilvánosságnak két irányú köz- 
vetítő szerepe van: lentről felfelé és fentről lefelé 
közvetít. Lentről felfelé a társadalmi érdekszer- 
kezetből származó igények és törekvések megnyil- 
vánulási terepeként működik. Fentről lefelé a poli- 
tikai rendszer szándékainak, akaratának a társada- 
lom számára való ismertté válását teszi lehetővé. 

Manapság Romániában a társadalmi nyilvá- 
nosság szerkezetét és működését alapvetően 
meghatározza legalább két tényező, „lentről” és 
„fentről”. 

„Lent” nincs olyan igazi értékartikuláció, ami 
a nyilvánosságba bekerülve döntő módon befo- 
lyásolhatná a közvéleményt. Ennek több oka is 
van: a jelenleg zajló primér érdekképződési fo- 
lyamat még nem teremtette meg a maga igazi 
nyilvánossági fórumait; a volt hatalmi apparátus 
a politikai szférából a gazdaságiba való pozíció- 
áttolással a civil társadalmi szerveződés jelentős 
részét is kisajátította; a civil társadalom valós ér- 
dekei helyett inkább a nevében beszélő értel- 
miség civil társadalomképébe illő érdekek jelení- 
tődnek meg a nyilvánosságban.  
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„Fent” a politikai rendszernek továbbra sin- 
csenek a társadalom tényleges érdekeit képvi- 
selő szándékai, mivel: a politikai rendszer igazi 
szándéka a hatalom megtartása és további bir- 
toklása a totalitárius struktúrák minél teljesebb 
átmentésével, s ennek kimondása nem tartozik a 
nyilvánosságra; a hatalom, amelynek az elnye- 
réséért és a megtartásáért a harc folyik, tovább- 
ra is csak formálisan legitim, nyilvánosan aligha; 
ennélfogva a politikai rendszer kettős játszmába 
kényszerül, vagyis arra, hogy az igazi természetét a 
„korszellem” által megkövetelt demokratizmussal 
takarja, s a hatalmi harc közepette próbálja problé- 
mamegoldási törekvések látszatát is kelteni. 
 
 

A nyilvánosság szerkezete 
 
A forradalmi események első napjaiban be- 

indult legszembetűnőbb szerkezeti átrendező- 
dés a nyilvánosság szerkezetében mutatkozott 
meg. A forradalom előtti legitim és illegitim 
(„első” és „második”) nyilvánosság szférái lát- 
ványosan helyet cseréltek. A legitim nyilvá- 
nosságba robbanásszerűen bekerült egy csomó 
minden, amiről addig tilos volt, vagy nem illett 
beszélni. S mindaz, amiről addig beszéltek 
benne, egyszerre kívül került a legitim nyil- 
vánosság körén, bár semmi okunk azt felté- 
telezni, hogy meg is szűnt ezzel. Inkább háttérbe 
szorulva bekerült az illegitim nyilvánosságba.  
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A nyilvánosság szerkezetében beállt fordula- 
tot nem követte egyszersmind tényleges politi- 
kai hatalmi fordulat. Miközben így az új illegi- 
tim nyilvánosság a volt hatalmi erők újjászer- 
veződésének terepévé vált, a legitim nyilvánosság 
gyorsan kiüresedett a sorozatosan célt tévesztő tár- 
sadalmi-politikiai cselekvések következtében. 

Jelenleg az illegitim nyilvánosságban újjászer- 
veződő erők próbálnak visszakerülni a legitim nyil- 
vánosságba, s igyekeznek annak minél szélesebb 
körét ellenőrzésük alá vonni. Az átjárást messze- 
menően megkönnyíti a két szféra határán működ- 
tetett, a hatalom által cinkosan tolerált féllegitim 
nyilvánosság. 
 
 

A nyilvánosság működése 
 
Úgy tűnik, a legitim nyilvánosságban általá- 

ban nem arról van szó, amiről beszélnek. Mind- 
untalan szólamszerűen megfogalmazódik a 
szemléletváltás szükségessége, de a nyilvá- 
nosságban is érvényesülő szemlélet lényegileg 
mégsem változik, mivel a hagyományos szem- 
lélet jól összefér mindazzal, ami történik. Bár az 
utóbbi időben megszaporodtak a tényközlések, 
ezek továbbra is inkább ideológiai érvekként, és 
nem egy reális helyzetképalkotás eszközeként 
működnek. Talán nem is rendelkezik jelenleg 
senki reális helyzetképpel. Akik megalkothat- 
nák, azoknak nem érdekük, s akiknek érdekében 
állna, azoknak nincsenek hozzá eszközeik. A 
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„fentnek” nem érdeke egy hatékony nyilvános- 
ság működtetése, a „lentnek” pedig nincsenek 
meg a feltételei hozzá. Így a nyilvánosságba 
bekerülő civil társadalomkép annál elmosó- 
dottabbá válik, minél távolabb kerül az őt 
forgalmazó értelmiségi csoport az értelmiségi in- 
tézmények kiépítésének és az alkotómunkának a 
tényleges lehetőségeitől. 

A hatalom jórészt átmentette a közvélemény- 
formáló intézmények feletti monopóliumát is. 
Ennélfogva a „lent” nyilvánossági intézményei- 
ben a szükséges pénzalapok és a kellő állami 
támogatás hiányában eléggé elterjedt az ama- 
tőrizmus és a piaci igényekhez való igazodás. 

A nyilvánosságba bekerülő tartalmak kettős 
szűrőn esnek át. A hatalomnak az önmagáról al- 
kotott képe, akárcsak az ellenzéki szférának a 
piacról alkotott képe egyaránt megszelektálja az 
információkat, miközben egyikről sem biztos, 
hogy megfelel a dolgok valódi természetének. 
 
 

Nyilvánosság és hatalom 
 
Nyilvánosság és hatalom viszonya aszimmet- 

rikus, mivel az önmaga kontrollálására is képte- 
len hatalom úgy igyekszik felhasználni a maga 
érdekei szerint a nyilvánosságot, hogy közben 
kibújhasson a nyilvánosság általi ellenőrzés alól. 

A hatalom a maga kettős természetének meg- 
felelően használja fel a nyilvánosságot. A legitim 
nyilvánosságban csak a hatalom demokratikus 
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látszata nyer legitimitást. A hatalom igazi termé- 
szetét nem a nyilvánosságból származó legiti- 
mitás, hanem a titok, nem a forgalmazott, ha- 
nem a zárolt információ határozza meg. 

A hatalom a legitim nyilvánosságot megpró- 
bálja a demokratikus látszatépítés mögött pozí- 
ciója erősítésére is felhasználni. Igyekszik úgy 
működtetni, hogy segítségével sikerüljön ellep- 
leznie a krónikusan fellépő problémamegoldási 
inkompetenciáját, s a belőle származó kudarcait. 
Ezeket (a maga számára is) azáltal próbálja meg 
racionalizálni, hogy a vélt okokat a nyilvánosság 
közegében a „lentiek” magatartására hárítja át, mo- 
ralizáló beszédmódjával megkísérelve azokban a 
passzivitásuk miatti önvádat és a hatalom sikerte- 
lensége miatt érzett bűntudatot fel ébreszteni. 

A hatalomnak a „lent” befolyásolására irá- 
nyuló felelősségáthárítási praktikái nem múlnak 
el nyomtalanul a „lentiek” lelkiállapotában. Ki- 
váltják a lentieknek a hatalomhoz való ambiva- 
lens viszonyulását és gyakran fellépő elbizony- 
talanodását, ami élét veszi a hatalom „lentről” 
jövő kritikájának is. Olykor meglehetősen nehéz 
eldönteni, hogy egy vidéki újságíró a „lent” 
vagy a „fent” nevében beszél-e, amikor a hata- 
lom problémamegoldási képtelenségét a lentiek 
passzivitásával magyarázza. E téren még a 
nyilvánossági mező ellenzéki szeletében feltűnő 
erők sem képesek mindaddig reális ellenzékként 
fellépni, míg a retorika szintjén ellenzékinek be- 
állított kritikájuk bármikor könnyen a hatalom 
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legitimációjába csaphat át, „ami van, az rossz, 
de jobbat mi sem tudunk kitalálni” alapon. 

Ez a helyzet a beszélés módjában is kifeje- 
ződik. A nyilvánosság széles körét a nyílt nyelvi 
terror és a leplezett erőszak nyelvezetének válta- 
kozása uralja, amelynek megszokott velejárói az 
utasítás, a kioktatás, az ironizálás, a moralizálás. 
Mindezek egyszersmind olyan kommunikációs 
gátakként is működnek, amelyek megakadá- 
lyozzák a tényleges problémák bekerülését a 
nyilvánosságba. 

Ezért aztán – miközben úgy tűnik, mintha 
valamilyen valóságos problémáról lenne szó – a 
beszélők valójában csupán a magukról és má- 
sokról alkotott képüket forgalmazzák. 

 
 

(1992. május) 
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ELIT ÉS ELLENELIT 
 
 

Az elit tagolódásának egy lehetséges 
értelmezése1 

 
„A kérdés most már csak az, hogy lehet-e beszél- 

ni erről a posztmodern gesztusokkal is operálni tudó, 
de lényegében feudális tulajdonosi attitűdökkel 
jellemezhető elitről. S ami talán a legfontosabb: van-e 
még mindig elég ereje ennek az elitnek ahhoz, hogy 
az ő játékáról szóló értelmező beszédtől (végered- 
ményben egy most formálódó másik játéktól) meg- 
vonja a társadalmi legitimitást?” 

 
„Sok jel mutat arra, hogy a mérlegelő/ értelmező 

szó használata akadályokba ütközik. Vannak, akik 
élnek vele, de hangjuk halk és véletlenszerű, s mon- 
danivalójuk súlya a mai kontextusban még jelenték- 
telen. Ezen nem kell csodálkoznunk, hiszen minden 
nyilvános térnek számító utcasarkon még mindig 
azok a leghangosabbak, azok szervezik a nyilvános 
beszéd rituáléit, akik csak egyetlen hangfekvésben 
tudnak beszélni, akiknek mindenkori mondanivalója 
mögött egyetlen kizárólagos hit vagy értékalakzat áll, 
akik az egyszer elfogadott (vagy örökül kapott) fix 
ponttól nem tudnak elszakadni, s akik minden más 
hangot, amely megtöri a mono-fon beszéd rendjét, 
  
                     
1 Hozzászólás az Interdialog Társaság képzelt kerek- 
asztal beszélgetésén. A csíkszeredai székhelyű Inter – 
dialog Társaság 1993 júniusában egy „képzelt kerek- 
asztalt” szervezett Az elit tagolódásának értelmezése té- 
mával. A vitaindító anyaga és a hozzászólások az 
Interdialog Füzetek 1. számában jelentek meg. 
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idegenné vagy egyenesen ellenséggé formálnak át. Ez 
a beszéd nem tűri a rákérdezést, nem viseli el a 
ráfigyelő tekintetet, nem ismeri fel saját érvényessé- 
gének határait, veszélyes ellenfelet lát minden más 
hangban, s veszélyt érezvén, csak önnön hangereje 
növelésében látja az egyetlen kiutat. Harsog, átkoz és 
száműz, hogy utána – némiképp lecsillapodva, dema- 
góg önkritika szellemében – végrehajtsa magán azt a 
kis kozmetikázást, amely az ellenséges beszédekkel 
szemben immúnissá teszi.”2 
 
 

A beszélés jelenében... 
 
Bárki, aki azzal próbálkozik, hogy a romániai 

magyar kisebbségi elitet mint létezőt fogalmilag 
megragadja és definiálja, igen nehéz helyzetbe 
kerül, mivel: 

a. Az éppen aktuális beszélés jelenében 
formálódó létezőről van szó, amely ily módon 
nem is engedi magát definiálni rigurózus tudo- 
mányos követelmények szerint. 

b. Egy mozgásban levő embercsoportról van 
szó, amely még nem jutott el a nyelvi-ideológiai é- 
pítkezésnek abba az önreflexív stádiumába, amely- 
ben a saját identitását a csakis rá jellemző jegyek 
felmutatásával konstruktív módon definiálhatja.  

                     
2 Részletek a vitaindító szövegéből. A vitaindítót Biró 
A. Zoltán írta: Valami történik. (Szempontok az elit 
tagolódásának értelmezéséhez.) In: Interdialog Füzetek 
1. szám. 1-22. 
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c. A tárgy és a helyzet természeténél fogva az 
elméleti reflexió nem juthatott túl a figyelem- 
melkövetés és a róla való beszélés kontex- 
tusfüggő értelmezési kísérletein. Valamiféle kész 
elmélet alkalmazásával próbálkozni ez esetben 
igencsak vitatható lehet. 

Olyan létezőről van szó, amely nem elhanya- 
golható módon és mértékben a kommunikáció 
szférájában (is) formálódik. Beszélve róla, köze- 
lebb lehet kerülni hozzá. Az, hogy mit és hogyan 
mondanak el vele kapcsolatban, további alaku- 
lására is kihat. 
 
 

A megnevezés jelentésváltozatai 
 
Maga a megnevezés – „elit” – megtévesztő. 

Egy olyan minőségi többletet sugall, amelyet a 
kívül állók képzelete (de olykor az elithez 
tartozóké is) személyi vonásokhoz társít. Való- 
jában azonban nem annyira minőségi többlet, 
mint inkább minőségi másság jelentéshordozója a 
kifejezés, amely sokkal inkább pozíciókat, mint- 
sem személyeket minősítő szociológiai meghatá- 
rozottság. Azoknak a pozícióknak a minősítője, 
amelyeknek a betöltése az egyéni lét keretein és 
lehetőségein túlmutató vállalás, képviselet, 
végrehajtás szerepeit kínálja fel, és a hatalom 
részesévé tesz. E szerepek felvállalása a szerep- 
lők részéről sajátos képességeket, egy bizonyos 
típusú felkészültséget, s ennek megfelelő telje- 
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sítményeket, tehát egyfajta professzionalizmust 
igényel. Mindez nem esik feltétlenül egybe az 
adott társadalmi kontextusban létező különleges 
képességű, magas fokú képzettséggel rendel- 
kező, kimagasló teljesítményeket nyújtó szemé- 
lyek – egyszóval a szónak profán értelmében 
vett értelmiségiek – szerepkörével. De lényege- 
sen eltér a professzionalizmusnak azoktól a 
módozataitól is, amelyekkel a pozíciók betölté- 
sére vállalkozó egyének magánemberekként 
rendelkeznek, azokat a hívatásosokat leszámít- 
va, akik éppen ezekre a pályákra készülve része- 
sültek megfelelő szakmai képzésben. E pozíciók 
betöltésének szerepspecifikus jellemzői közé 
tartozik az a pszichikai feszültségtöbblet és mo- 
rális tehertétel is, ami a mások sorsára kiható 
választási-döntési aktusokkal járó felelősségből 
adódik. Mindezek nem jelentenek a személyi- 
ségvonásokban is feltétlenül kifejeződő minőségi 
többletet. A politikai hatékonyság és optimum 
elérése viszont kívánatossá teszi azt, hogy az 
ilyen pozíciókat lehetőleg kiváló képességű, 
széles körű műveltséggel, megfelelő iskolázott- 
sággal rendelkező egyének töltsék be. 

Ezek a követelmények minőségi többletté 
„minősülhetnek át” az elit azon tagjainak lelki 
mechanizmusaiban, akik nem professzionális mó- 
don viszonyulnak e pozíciók szerepspecifikus 
betöltéséhez. A romániai magyar elit döntő 
többségét ők teszik ki. Következésképpen az, 
ami természetes körülmények között az elit egy 
bizonyos csoportját alkotó egyének lelki be- 
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állítódásaként működik, a romániai magyar elit 
egészének (szemléletének és önszemléletének) 
jellemzőjeként jelenhet meg. Akik tehát a romá- 
niai magyar elit konkrétumaihoz kapcsolódva 
gondolkodnak az elitről (akár annak tagjaiként, 
akár a rá irányuló reflexió képviselőiként), hajla- 
mosakká válhatnak arra, hogy ennek az elitnek a 
hozzátartozó egyének vonásaiban perszonifiká- 
lódó minőségi többletet tulajdonítsanak. Para- 
dox módon ezt a mentalitást egy olyan lelki 
stresszhelyzet termelheti ki, amely a pozíciók 
betöltéséhez szükséges professzionalizmus terén 
mutatkozó minőségi hiány hatására következik 
be, s részben ezt a hiányt hivatott kompenzálni. 
Ez a mentalitás a romániai magyar elit önma- 
gáról szóló szövegeiben, nemkülönben a róla va- 
ló beszélésben sokszor megmutatkozik. 

Jelen szövegalkotási kísérlet annyiban külön- 
bözhet a másfajta, spontánul kibontakozó szöve- 
gelésektől, hogy igyekszik tudatosan számot 
vetni e mentalitás hatásával. Teoretikus mivol- 
tában megállapodik ezen a ponton, mivel bár- 
milyen továbbhaladás egy másfajta diskurzus 
tárgya lehetne. 
 
 

Az értékelő tudat kettőssége 
 
A romániai magyar elitképződés kapcsán 

minduntalan felmerül egy kínzó lélektani prob- 
léma, nemcsak a szó nyers pszichikai, hanem 
lelkiismereti, morális értelmében is. Az a látszó- 
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lagos tapasztalat alapozza meg, miszerint egyes 
arra érdemes és képes egyének szándékosan 
távol tartják magukat politikai vezető funkciók 
felvállalásától, s ennek következtében e funk- 
ciókba megfelelő képességekkel és képzettséggel 
nem rendelkező egyének kerülnek. Azért is 
nyomasztó ez a probléma, mivel a funkciók 
betöltésének kritikus időszakaiban ez a vélt 
tapasztalat már-már közhiedelemmé terebélye- 
sedik és bűnbakképző gesztusokat vált ki. A 
rosszul menő politizálásért a közvélemény azok- 
ra hárítja a felelősséget (azok gyávaságára, pasz- 
szivitására, politikai éretlenségére), akik szakér- 
telmétől lehetne elvárni egy hatékonyabb poli- 
tizálást. Egyúttal felmenti a rosszul menőnek meg- 
ítélt politizálás elkövetőit, hozzáértésük, rátermett- 
ségük hiányára hivatkozva. Róluk az a vélemény 
alakul ki, hogy – eltekintve hozzá nem értésüktől – 
méltányolni kell áldozatkészségüket, mivel merik 
vállalni a közösség érdekében végzett szolgálatot. 

Az ekképpen működő értékelő tudat két 
különböző és kritikus helyzetekben szembeállí- 
tódó értéksorozatra választja szét azokat az 
értékösszetevőket, amelyek normális körülmé- 
nyek között a hatékony és optimális politizálás 
művelésére képes „kiválók” személyi és szak- 
mai jellemvonásaiban együvé tartoznak. A szak- 
mailag hozzáértőknek negatív személyiségvoná- 
sokat, a szakmai tekintetben inkompetenseknek, 
dilettánsoknak pedig pozitív személyiségvoná- 
sokat tulajdonít. Így a szakmai hozzáértés, illet- 
ve a pozitív személyiségvonások mentén képző- 
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dő értéksorozatokat más-más, kritikailag vagy 
konfliktusosan egymással szembehelyezkedő 
egyének képviselik. 

Ebben a gesztusban az értékelő tudat igazi 
természete is lelepleződik. Az a tény, hogy egy 
olyan politikai kultúra komponenseként műkö- 
dik, amely egy zárt politikai rendszerben for- 
málódott, s felszíni szándékai, képzelt és meg- 
hirdetett demokratizmusa ellenére mélystruk- 
túráiban mindmáig megőrizte ebből adódó 
jellemzőit. 
 
 

Legitimáció és racionalizálás 
 
A jelzett érték-szétválasztódásnak számottevő 

kihatásai vannak a politikai rendszer működé- 
sére és az elitképződési folyamatokra. 

Mindenekelőtt az értékelő tudat legitimációs 
működését befolyásolja. A választópolgárok 
politikai tudata általában kevés olyan tudást tar- 
talmaz, amely a politikai funkciók betöltéséhez 
szükséges szakszerűséggel kapcsolatos. Sokkal 
inkább a politikai szerepek rituális aspektu- 
saihoz kapcsolódó látványosabb, harsányabb 
megnyilvánulásokról szerez tudomást. Figyelme 
inkább megakad a szerepek betöltésének játék- 
komponensein, mint konkrét tartalmi vonat- 
kozásain. Ezért az ellentmondásosan működő 
értékelő tudat az elitpozíciók megszerzése során 
azoknak a törekvéseit fogja inkább legitimálni, 
akik minél meggyőzőbben, hitelesebben igye- 
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keznek végigjátszani a megbízhatóság, ügy- 
szeretet, áldozatkészség jellemvonásait tanúsító 
rítusokat. A dolog kevésbé látványos oldala – a 
szakszerűség – rejtve marad (a harsány hang- 
vételű rítusok sokszor éppen hiányának tudatos 
elrejtését célozzák), s amennyiben csupán a 
maga rítusmentes ridegségében próbál érvé- 
nyesülni, idegenül hat, bizalmatlanságot vált ki, 
vagy éppenséggel gyanakvást kelt, s nem szá- 
míthat a szükséges legitimációra. 

Ennek megfelelően az elitpozíciók betöl- 
téséhez szükséges tudás is két alapösszetevőjére 
bomlik szét, amelyeket más-más egyének kép- 
viselnek. A politikusi szakmai kompetenciához 
nélkülözhetetlen elméleti tudás a távolmaradók 
tisztán teoretikus érdeklődésének szintjén érvé- 
nyesül, míg a politikai funkciók betöltéséhez úgy- 
szintén elengedhetetlenül fontos gyakorlati tapasz- 
talat megszerzésére azoknak a politikai szerep- 
lőknek nyílik lehetősége, akik ugyanakkor a szük- 
séges elméleti képzettséggel nem rendelkeznek. 

Az érték-szétválasztódásnak egy másik követ- 
kezménye az elithez tartozó egyének eljárá- 
sainak utólagos racionalizálásában nyilvánul meg. 
A szakszerű foglalatoskodás igényét a heroikus 
vállalások gesztusaival helyettesítő értéktudat a 
professzionalizmus hiányából származó baklö- 
véseket ésszerűnek tűnő, a lelkiismeret meg- 
nyugtatását szolgáló érvekkel próbálja magya- 
rázni: „Vállalnom kellett, mivel nem akadt senki 
más, aki vállalta volna.”; „Még mindig jobb, ha 
én vállalom el, mert mások esetleg (még ennél is) 
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rosszabbul csinálnák.” Az ilyenszerű racionali- 
zálási gyakorlat komoly torzulásokhoz vezet 
azoknak az elithez tartozó egyéneknek a valóság- 
képében, akiknél jelentkezik, s ugyanakkor a vá- 
lasztók politikai magatartására is kihat. Annak a 
kimondásával és fennhangon történő ismételge- 
tésével, hogy „mások nincsenek” végül is hatni 
kezd a szó mágikus ereje, s egy idő után hihe- 
tővé is válik, hogy mások, akik hozzáérthe- 
tőbben kezelhetnék a dolgokat, valóban nincse- 
nek. Ez a beállítódás elitista törekvéseket ter- 
melhet ki, amelyek során az elit jelenlegi tagjai 
egyre inkább megbarátkozhatnak azzal a gondo- 
lattal, hogy eljárásaik végül is helyesek, s egye- 
dül ők tudják azt, hogy mi történik, mit lehet és 
mit kell tenni. Látszólag racionális érveik a 
választópolgárok irányában is meggyőzően 
hatnak, ami egyúttal arra is alapot teremthet, 
hogy a „mi jobban tudjuk”-szerű paternalista 
nyelvezetet „lefelé” is egyre sűrűbben kezdjék 
használni. Mindez – amennyiben a választó- 
polgárok fokozódó passzivitásához, elfordulásá- 
hoz vezet – a saját csalhatatlanságában egyre bi- 
zakodóbb elit racionalizálási gesztusai számára 
egy további nyomós érvet szolgáltat. 
 
 

Professzionalizmus kontra heroizmus 
 
Ezek után elkerülhetetlenül feltevődik a kér- 

dés: mások, hozzáértőbbek, szakképzettebbek, 
olyanok, akik az adott helyzetben eredménye- 
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sebben politizálhatnának, csakugyan nincsenek? 
A kérdés persze kérdés marad, s nem hiszem, 
hogy lenne valaki, akinek módjában állna iga- 
zolható adatok birtokában egyértelműen megvá- 
laszolni. Úgy gondolom, hogy a probléma lénye- 
géhez közelebb kerülök, ha inkább egy másik 
kérdés megválaszolására törekszem: melyek azok 
az okok, amelyek a megfelelő adottságokkal, kép- 
zettséggel rendelkező egyéneket az elitpozíciók 
felvállalásától esetleg távoltartják? 

A sok lehetséges közül két reprezentatívnak 
tűnő okot próbálok kiemelni. 

Az első – amely az eddigi fejtegetésekből is 
következik – a professzionalizmus presztízsének 
hiánya a romániai magyar választópolgárok 
politikai kultúrájában, illetve a heroizmus túl- 
zott mértékű felértékelése a professzionalizmus 
rovására. Hipotetikusan elgondolható a válasz- 
tóknak a kompetensebb, eredményesebb politi- 
zálás iránti igényeinek fokozódása, s az is, hogy 
sikeresebbé válik részükről az eredmények 
számonkérése. Ebben az esetben – számukra 
meglepő módon – az elitnek éppen azoknál a 
tagjainál fogják tapasztalni kurrens elvárásaik 
eredményes teljesítését, akiket addig rideg, 
rítusromboló professzionalizmusuk miatt bizal- 
matlanul kezeltek. Várható olyan átértékelődési 
folyamatok beindulása a választópolgárok poli- 
tikai kultúrájában, amelyek a legitimációs bázis 
átrendeződéséhez is elvezetnek a professzionális 
tekintély térhódítása értelmében. Minden bi- 
zonnyal máris történik ilyesmi, de a teoretikus 
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megközelítéseknek e téren még hosszú ideig 
nem nyílik lehetőségük a verbális és a nem ver- 
bális történések közti pontos határ megvoná- 
sára. Ez idő tájt legfennebb csak valószínűsíteni 
lehet azt, hogy annak, amiről beszélünk, meddig 
terjed a beszélésen túli létjogosultsága. 
 
 

A szimbolikus hatalom természete 
 
A másik ok a szimbolikus hatalom természe- 

tében rejlik. A hangsúly a „szimbolikus” jelzőn 
van, mivel ez a hatalom magán viseli a szimbó- 
lum kétértelműségét, annak összes következ- 
ményeivel. A szimbólumban erőteljesen szétvá- 
lik a jelentés és a jelölés, a szignifikáció és a 
referencia funkciója. 

Esetünkben a hatalomhoz mint jelentéshez 
nem társul a hatalom mint realitás. A kisebbségi 
elitnek egyelőre nem áll a rendelkezésére olyan 
működőképes intézményes kényszer, amely ér- 
vényesíteni tudná a kollektív akaratot a kisebb- 
ségi közösség egyéneivel szemben, vagy akár a 
közösség érdekeit korlátozó bármilyen más 
hatalommal szemben. Ennek hiányában az 
egész kisebbségi hatalomépítés – amely éppúgy 
folyik a nyelv szintjén, mint a struktúrák ki- 
építésében – játék, még akkor is, ha önmagát na- 
gyon komolyan veszi, s ily módon kivívja azt, 
hogy mások is komolyan vegyék, s úgy te- 
kintsék mintha valóságos hatalom lenne. Egy 
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ilyen hatalomban való részvétel elsősorban 
lelkiismeretileg teszi próbára az elitnek azokat a 
tagjait, akik szakszerűen viszonyulnak a poli- 
tikai aktivitáshoz, s bár megalapozott módon 
tudják, hogy mit és hogyan kellene tenniük, a 
tényleges hatalom hiányában mégsem tehetik 
meg. Így inkább a távolmaradást választják. 
 
 

Az ellenelit 
 
A hatalom szimbolikus természete nagymér- 

tékben kihat az elit különböző csoportjainak a 
hatalomhoz való viszonyára is. Ebből a 
szempontból tekintve az elit nemcsak 
horizontálisan, hanem mélységében is tagolódik. 

Nyilván, vitatható lenne a romániai magyar 
kisebbségi elit rendelkezésére álló hatalom 
egészét szimbolikusnak tekinteni. Létezik a 
hatalmi pozícióknak egy jelentős hányada, 
amelyek betöltése tényleges hatalommal jár. Az 
államhatalomban és az állami adminisztrációban 
való részvétel mellett ide tartoznak az állami 
intézmények élén betölthető, a politikai szfé- 
rával érintkező hatalmi pozíciók is. Ennek pon- 
tosabb vizsgálata a hatalom megosztásának pa- 
radox módjára derít fényt. Azok, akik az elit 
élvonalában állnak, olyan szimbolikus hatalmi 
pozíciók birtokosai, amelyekkel vagy nem jár 
hatalom, vagy csak korlátozott módon érvénye- 
síthető hatalom tartozik hozzá. Ellenben a mö- 
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göttük állók, a második vonalbeliek tényleges ha- 
talom birtokosai. 

Ezt a képződményt legszívesebben ellenelit- 
nek nevezem. A kifejezést nem a megszokott 
módon használom, nem az elit valamiféle 
ellenzékét értem rajta. Ez a csoport beletartozik 
az elit egy tágabb fogalomkörébe, de jellemzői- 
nél és érdekeinél fogva a professzionalizálódó 
elit ellen dolgozik. 

Kikből verbuválódik az ellenelit? 
E csoportban jól megférnek egymás mellett a 

80-as évek közepétől pozíciót vesztett, az akkori 
második vonalba szorult aktivisták, vezető 
káderek, illetve az addig is második vonalban 
tevékenykedők, az akkori hatalomból teljesen 
kiszorult hataloméhesek, a kisebbségi érdekek 
mellett nyilvánosan vagy hallgatólagosan kiálló, 
értékeket védelmező akkori „ellenállók”, akik 
most jól menő üzleti vállalkozássá igyekeznek 
fejleszteni eddigi érdek- és értékvédő tevékeny- 
ségüket, illetve mindazok, akiket egyszerűen 
öncélú érdekérvényesítési törekvések vezérel- 
nek. Az ellenelitet képező egyének ott vannak az 
intézmények élén vagy kulcspozícióiban, az 
RMDSZ szatelitszervezeteiben, az alapítványok 
kuratóriumaiban, a szakszervezetek, az egy- 
házak, a civil társadalmi szervezetek vezető- 
ségében. Nap mint nap pénzeszközök folyó- 
sításáról, állások betöltéséről, emberek sorsáról 
döntenek. Közös vonásuk a középszerűség. 
Szakmai tudásuk általában középszerű vagy 
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annál is gyengébb, személyes szakmai ambícióik 
nincsenek, s a hozzáértés, kompetencia látszatát 
intézményi hátterükkel próbálják fenntartani. 
Politikai kultúrájuk nem lép túl a demagógia és 
a dilettantizmus körén. Mégis abban a hitben 
élnek – s ezt pozíciójuk révén másokkal is sikerül 
elfogadtatniuk –, hogy szakmai és politikai kom- 
petenciával rendelkeznek. A körülmények ked- 
vező alakulásából, a beosztottjaik ügybuzgal- 
mából származó sikereket saját személyes 
eredményeikként könyvelik el és tüntetik fel. 
Eljárásaikban több az ösztönszerű ráérzés, 
spontaneitás, mint a tudatos, megfontolt és meg- 
indokolt lépés. Komolyan gondolják magukról, 
hogy képesek reflexből vezetni. Tetteiket egy- 
fajta vulgáris pragmatista ideológiával és popu- 
lista demagógiával támasztják alá. 

A kisebbségi civil társadalmi önszerveződés 
és hatalomépítés tekintetében ennek a csoport- 
nak a ténykedése a legproblematikusabb. Olyan 
egyének tartoznak hozzá, akik külön-külön is 
befolyásosak, a régi kapcsolatok fenntartói és 
átmentői. Lehetőségük nyílik a civil társadalmi 
megnyilvánulások kontrollálására, alkalomad- 
tán manipulálására, mivel a pozíciójukból fa- 
kadó tekintélyük révén nagymértékben befolyá- 
solhatják a közhangulatot, a közvéleményt. 
Egész szemléletükkel, magtartásukkal, intézkedé- 
seikkel a középszerűségükben gyökerező, telje- 
sítményellenes, a leplezett igénytelenségre, rep- 
rezentációra és látszatokra alapozó mentalitás és 
értékrend fenntartói, terjesztői. Ehhez tényleges 
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hatalommal rendelkeznek, és fel is használják 
azt. 
 

 
Kettős játék 

 
Az ellenelit tagjai kettős hatalmi játékot foly- 

tatnak. Egyrészt a kisebbségi társadalom egyé- 
neivel szemben az állami hatalom és admi- 
nisztráció helyi képviselőiként lépnek fel. Más- 
részt – funkcióhalmozási praktikájuknak is kö- 
szönhetően – a kisebbségi érdekek képviselői- 
ként a „másik” hatalom struktúráiban is jelen 
vannak, az államhatalommal szembesülve. Ily 
módon ténykedésük sokszor a frontok 
eltompításához, a felelősségek összemosódásá- 
hoz vezet. Helyzetükből kifolyólag nem érde- 
keltek igazán abban, hogy ujjat húzzanak a köz- 
ponti hatalommal, hanem számukra sokkal ké- 
zenfekvőbb az elhallgató cinkosság, s alkalom- 
adtán a bólogató együttműködéstől sem riadnak 
vissza. De annak a látszatnak a fenntartásában is 
érdekeltek, hogy az intézményes hatalom ber- 
keiben, annak belső ellenzékeként, ők a kisebb- 
ségi érdekek képviselői és érvényesítői. Ily mó- 
don a kisebbségi társadalom egyénei számára ők 
közvetítenek mind az állami hierarchia csúcsai, 
mind pedig az első vonalbeli kisebbségi elit 
irányában. A választók közvetlenül velük érint- 
keznek, de az így szerzett tapasztalataik alapján 
a felsőbb vezetés egésze felett ítélkeznek. Ennél- 
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fogva az ellenelit tagjai népszerűtlen intézke- 
déseikkel, demagóg fellépésükkel könnyen az 
elit hitelrontóivá válhatnak mindkét irányban. Ők 
a legérdekeltebbek a civil társadalommal szem- 
beni paternalisztikus viszony fenntartásában is, 
minek következtében a társadalom politikai 
passzivitásának kiváltóivá, az önszerveződés le- 
fékezőivé, visszaszorítóivá válhatnak. 
 
 

Korszerűtlenség és bezárkózás 
 
Azért foglalkozom ennyire részletesen az 

„ellenelit” jellemzőivel, mivel véleményem sze- 
rint az egész kisebbségi társadalmi-politikai 
struktúra legbefolyásosabb, de egyben menta- 
litásában, magatartásában legkorszerűtlenebb 
csoportjáról van szó. E csoport tagjai pozícióik, 
szerepeik révén az elithez tartoznak, vagy 
közvetlenül érintkeznek vele, de személyiség- 
beni vonásaikban, emberi törekvéseikben nem 
tudnak és nem is akarnak felemelkedni az elit 
követelményeihez. Megelégszenek a látszat 
fenntartásával, ami mögött idejük, energiájuk 
jelentős részét saját érdekérvényesítő, pozíció- 
építő elfoglaltságuk köti le. 

Helyzetükhöz egy sajátos lelkiállapot is 
társul. Tényleges hatalmuk birtokában ők hitet- 
hetik el a legkönnyebben magukkal azt, hogy 
intézkedéseik helyénvalóak, minden úgy van jól, 
ahogyan ők gondolják és teszik. Aki pedig 
másképpen gondolja, és gondolatainak próbál 
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érvényt is szerezni, elsősorban – úgy vélik – nekik 
akar rosszat. Az „alternatíva”, „párbeszéd”, 
„együttműködés”, „ellenzék” stb. a nyelvi dema- 
gógiájukhoz tartozó látszatteremtő kifejezések ma- 
radnak, amelyek tartalmát sem szemléletükbe, sem 
tetteikbe nem képesek szervesen beépíteni. 

Korszerűtlenségük számukra sem marad 
észrevétlen. A környező világgal való kapcso- 
latteremtési alkalmakkor szembetűnő dilettan- 
tizmusuk, harsány demagógiájuk egyre kíno- 
sabbá, ijesztőbbé válik. Egyre kevésbé kerülhetik 
el a hatalmuk körén kívül esők szókimondó 
kritikáját. Valahányszor meg kell szólalniuk, 
önmagukat leplezik le. 

Az ezzel járó lelkiállapot a fokozódó elzár- 
kózás ismert ellenreakcióját váltja ki. Ilyenszerű 
tapasztalataik hatására az ellenelit tagjai a 
közügyek intézése, a problémamegoldás helyett 
idejükből, energiájukból egyre többet fordítanak 
saját hatalmi pozíciójuk megvédésére és tovább- 
építésére. Egyelőre a zárt hierarchikus struk- 
túrák fenntartása, működtetése kedvező túlélési 
feltételeket teremt számukra. 

A róluk való beszélés kihívásai elől azonban 
egyre kevésbé zárkózhatnak el... 

 
 

(1993. június) 
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AZ EGYETEM ESZMÉJE 
a romániai magyar politikai-ideológiai 

mezőben 
 

Az egyetem eszméje és intézménye 
 
„Egy intézmény, mely az „egyetem” nevet viseli, 

e név által még nem egyetem” – írja K. Jaspers Az 
egyetem eszméje című írásában.1 

A modern európai egyetem lényegénél fogva 
az „egyetem eszméjének” megvalósulása. Ennek 
tartalma: „az igazság keresése a tudomány útján” 2. 

A modern egyetem: oktatóknak és diákoknak 
egységes szellemi struktúrába szerveződő közössége. 

Melyek ennek a szellemi egységnek az arti- 
kulálódó komponensei? 

Az egyetem eszméjének magját képező tudás 
egyszerre elméleti és gyakorlati: egyrészt mint 
öncél, önmagát kontrolláló módon igazolja érvé- 
nyességét, másrészt – s az előbbivel kölcsönös 
feltételezettségben, elméleti érvényességének kö- 
vetkezményeként – garantálja gyakorlati felhasznál- 
hatóságát a közjó, az ember boldogulása és szabad- 
sága érdekében. E tudás tehát egyszerre az igazság, 
a haszon és a hatalom forrása az ember számára.  

                     
1 Karl Jaspers: Az egyetem eszméje. In: Ész–Élet–Egzisz- 
tencia I. (Egyetem, nevelés, értelmiségi lét) Szeged, 
1990. 199. 
2 Uo. 186. 
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Az egyetem eszméjét hordozó szubjektumnak 
egyszerre feladata az igazság feltárására irányu- 
ló elméleti tudás megszerzése, az elméleti tudás 
gyakorlati felhasználhatóságát szavatoló készsé- 
gek birtoklása, valamint az etikus elkötelezett- 
ség, amely a tudományos igazság kutatásában a 
vitán felüli szakmai kompetencia, a tudás ered- 
ményeinek felhasználásában a közjó és az em- 
beri szabadság követelményeit érvényesítő mo- 
rális tartás garanciája. E szubjektum formáló- 
dása a kutatásnak és oktatásnak a képzés (Bil- 
dung) magasabb rendű egységében való találko- 
zásaként valósul meg, ami egyszersmind azok- 
nak a normáknak (szabályoknak) az emberi 
magatartásba való beépítője (beépítődése) is, 
annak az emberi magatartásnak a formálója is, 
amelybe egyszerre épül be az a teljes norma- 
rendszer, amelyben együtt találhatók az elméleti 
tudás módszertani kritériumai, valamint e tudás 
gyakorlati felhasználása elé társadalmi eszmé- 
nyeket, célokat állító, illetve a célok és eszmé- 
nyek megvalósítását szolgáló, gazdasági-technikai 
eszközök előállítását és működtetését szabályozó 
normák összessége. 

Az egyetem modern eszméjét hordozó egye- 
temi intézmény tehát olyan szervezeti-működés- 
beni egység, amely egyszerre valósítja meg az 
érvényes tudás egyetemen belüli tudományos, illet- 
ve az egyetem–nemzeti közösség–állam bonyolult 
játékában a társadalmi legitimációját. Ezért a mo- 
dern európai egyetem – lényege szerint – a kutatási, 
oktatási, képzési funkcióit olyan konszenzuste- 
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remtő közösségként látja el, amely képes beépí- 
teni a jelzett működési irányokba a belülről jövő 
legitimációit, illetve ezt összehangolni a külső 
legitimációval. Ez a konszenzusteremtő közös- 
ség határozza meg a feltételeknek egy olyan 
összességét, amely alapján egy kijelentés tudo- 
mányos kijelentésnek minősül, továbbá azoknak 
a feltételeknek az összességét, amelyek alapján 
azokat, akik e kijelentéseket az egyetem falain 
belül és kívül megteszik, szakértőknek, kompe- 
tens szakembereknek ismerik el, valamint azok- 
nak a feltételeknek az összességét, amelyek kö- 
zött az egyetemen forgalmazott tudás társadal- 
milag hasznosnak és funkcionálisnak bizonyul- 
hat, s elnyerheti a felhasználók bizalmát. Az 
egyetem nyelvezete egyaránt ötvözi magában a 
deskriptív, normatív és instrumentális diskurzus 
elemeit, melyek egymás irányában kölcsönösen 
nyelvi legitimáció forrásaiként működnek. 

Az egyetem tehát olyan belső önszabályozá- 
son alapuló intézmény (=az egyetemi autonómia 
lényege), amely eszményeiben, célkitűzéseiben 
és végzett tevékenységében a legteljesebb össz- 
hangban áll a modern polgári társadalom és a 
demokratikus állami berendezkedés törekvései- 
vel. Az egyetemi szubjektum az a polgár (ci- 
toyen), aki a civil társadalmi ethosz hordozója- 
ként saját személyes törekvéseit a társadalmi 
közösség érdekében igyekszik megvalósítani és 
ennek megfelelő anyagi és erkölcsi elismerésben 
részesül. Ezért az egyén közvetlenül nem ren- 
delődhet alá semmilyen állami vagy társadalmi 
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csoportérdeknek; úgy kapcsolódik az állami po- 
litikához és a kulturális-nemzeti közösséghez, 
hogy azok érdekei benne találkoznak, de 
egyszersmind az érdekek fölött is áll. 

Amit eddig mondtunk az egyetem eszméjéről 
és az azt megvalósító egyetemi intézményről, az 
az ideális eset leírása. Eszerint a modern egye- 
tem olyan dinamikus struktúra, amely a külön- 
bözők találkozásának és kölcsönhatásának cso- 
mópontja, magában foglalva sajátos létmódjának 
minden kockázatát. 
 
 

Az egyetem eszméjének felbomlása 
 
A modern európai egyetem története a di- 

namikus egységet alkotó célok és értékek belül- 
ről működő feszítő erőinek, illetve a különböző 
irányból jövő és más-más ideológiákban és 
intézményi keretekben artikulálódó társadalmi 
elvárások széthúzó erőinek hatástörténete. A 
hatás: az egyetemi intézmény szétesése önálló- 
sodó intézményekre és legitimációs mechaniz- 
musa – s ezzel párhuzamosan az egyetemi esz- 
me – fokozatos kiürülése. Az egyetem eszmé- 
nyének egységét szétfeszítő erők divergenciája 
már a humboldti képzéseszmény (Bildung) szer- 
kezetébe bele volt kódolva. Az egyetemi képzés 
kettős céljaként az egyének ismeretszerzését, 
illetve a társadalom és a tudás legitim 
szubjektumának nevelését jelölte meg, s e 
kettősség már előlegezi a szakember és az ér- 
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telmiségi szerepkörének ideologikus és/vagy 
reális különválását. Ugyancsak széttartó erőként 
hatott az egyetemen belüli legitimáló diskurzus 
természete is, amely többek között a fenti 
humboldti kettős célkitűzésben nyíltan ki nem 
mondott, de hallgatólagosan beleértett normatív 
elsődlegesség érdekében is egyre inkább asze- 
rint az elv szerint működik, amelyet Lyotard a 
modernitás általános beállítódásának nevez: „a 
diskurzus feltételeit a feltételekről szóló diskurzus 
határozza meg”3. Egyrészt az elméleti tudás mód- 
szertani legitimációja egyre inkább egy olyan 
metanyelvvé formálódik a tényleíró nyelvezettel 
szemben, amelyet a spekulatív filozófiai legiti- 
máció igyekszik kisajátítani. Hasonlóképpen, a 
gyakorlati tudás érvénye melletti belső érvelést 
a kívülről jövő emancipatív legitimáció váltja fel, 
amely a tudás technikai-gazdasági felhasználha- 
tóságát a társadalmi felemelkedés ideologikus 
célrendszerének körébe vonja be. Ily módon 
elkezdődik az egyetem körében felhalmozott tu- 
dásnak két vonatkozásáról, az elméleti és a gya- 
korlati tudásról folytatott kétféle beszélési mód- 
nak a kialakulása, illetve ezek kétirányú, eltérő 
tartalmú, de egyaránt ideologikus legitimációjá- 
nak megfogalmazása, s a két, külön-külön is két- 
szintessé vált nyelvi sík mentén az önálló intéz- 
ményépítő stratégiák is felvonulnak.  

                     
3 J. F. Lyotard: Posztmodern állapot. In: Posztmodern 
állapot. Budapest, 1993. 67. 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

 184 

Továbbá, az emancipatív legitimáció (kettős 
természetének megfelelően: a célok, illetve az 
eszközök irányából történő legitimációként) a 
gyakorlati tudás korpuszát is szétfeszíti ideo- 
lógiailag, egymásnak ellentmondó, az emanci- 
pációt morális, illetve pragmatikus célok megva- 
lósításától függővé tevő, moralizáló, illetve prag- 
matista diskurzusok formájában, bizonyos mér- 
tékig összefüggésben az értelmiségi/szakember 
ideologikus kettősségével. Ily módon az egyetem 
eszméjében megalapozott ideológiamentes érté- 
kek (igazság, hasznosság, szabadság) egyre fo- 
kozottabb mértékben beolvadnak az ideológiai 
mező játékterébe, és különböző értelmű diskur- 
zusok és különböző irányú legitimációs straté- 
giák kulcsfogalmaivá válnak. E széttartó folyama- 
tokkal együtt jár a tudományos szakok felapró- 
zódása, s egy sor, a gyakorlati igény által életre 
hívott szaktudomány megjelenése, az oktatási 
nagyüzem kialakulása, az oktatásnak a tömeg- 
igényekhez és a gyakorlati igényekhez való 
hozzáigazítása (ami egyben az oktatás színvo- 
nalának az átlag felfogóképességéhez és érdek- 
lődési köréhez hozzá való igazítását is jelenti). Az 
eszme nélküli egyetem a képzést szolgáló puszta 
szervezetté (tanintézetté), az egyetemi képzés pe- 
dig pusztán instrumentális jellegűvé válik. 

E folyamatban körvonalazódik a 60-as évek- 
ben a modern egyetem eszméjét helyreállító-új- 
ragondoló egyetemi reform szükségessége.  
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Két érvelési mód 
 
A magyar nyelvű egyetemi oktatással kap- 

csolatos politikai nyilatkozatokban, állásfoglalá- 
sokban, társasági rendezvényekben, a médiák- 
ban stb. megfigyelhető tény: az ideológiai-po- 
litikai mezőben diskurzív egyetemépítés folyik. 
Vagyis olyan diskurzusok, érvelő szövegek 
fogalmazódnak meg, egymás mellé rendelődő 
vagy egymás fölötti dominanciára törekvő nyelv- 
játékok formájában, amelyek lehetségesnek vélt, 
anyanyelven működtethető egyetemi realitások al- 
ternatíváit próbálják nyelvileg felvázolni. 

A jelenlegi politikai-ideológiai mezőből az e- 
gyetemmel kapcsolatban két alapvető és több- 
nyire rivalizáló diskurzus emelkedik ki. Lénye- 
génél fogva mindkettő az egyetem és társada- 
lom, konkrétabban az egyetem és állam, illetve 
egyetem és magyar nemzeti közösség viszo- 
nyáról szól. Végső fokon mindkettő a modern- 
ség szemléletéhez hozzátartozó emancipatív legi- 
timációból eredeztethető, annak moralizáló, illetve 
pragmatista válfajához kapcsolódik. A mi esetünk- 
ben az elsőt történeti érvelésnek, a másodikat 
pedig szociológiai érvelésnek nevezhetjük. 

a. A történeti érvelés alapgondolata a Bolyai 
Egyetem újraindítása mint egyedül lehetséges 
megoldás a teljes körű magyar nyelvű oktatás 
megszervezésére. Ennek tartozéka a magyar 
egyetemi eszme évszázadokra visszanyúló foly- 
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tonosságának bizonyítása, melynek intézményi 
keretei a Bolyai Egyetem megszüntetésével leé- 
pültek. A vélemények elég széles skálája bonta- 
kozott ki az elmúlt években, szélsőséges állás- 
pontot is magába foglalva, arra vonatkozóan, 
hogy miképpen nyúljon a Bolyai Egyetem visz- 
szaállítására irányuló törekvés a Babeş–Bolyai 
Tudományegyetemen meglévő vagy időközben 
újrainduló, illetve újonnan létesülő magyar tan- 
nyelvű csoportokhoz, oktatói tevékenységhez. 
Az utóbbi időben bizonyos mértékű hangsúly- 
eltolódás figyelhető meg ezek magyar tagozattá 
való felfejlesztésének eszmei felvállalása (vagy 
legalábbis elfogadása) irányában. E diskurzus 
elsősorban a volt Bolyai Egyetem tanárainak és 
szellemi körükhöz, illetve a Bolyai Társaságba 
tartozó értelmiségiek szövegeiben fogalmazódik 
meg legtisztábban, de a Bolyai Egyetem vissza- 
állításával egyetért a romániai magyarság döntő 
többsége és az RMDSZ fő oktatáspolitikai 
célkitűzései között tartja számon. Történeti 
érvelésnek nevezem, mivel a diskurzív megnyi- 
latkozásokban a régi Bolyai Egyetem mintaként, 
a Bolyai Egyetem eszméje az új nemzedékek 
számára követendő példaként jelenítődik meg, s 
az egyetemi eszme fő tartalmi jegyeként nemzeti 
közösségünknek az egyetem révén történő 
kulturális-morális felemelkedését kifejező gondolat 
fogalmazódik meg. Tehát egyfajta létmentő, nem- 
zetmentő funkcióval ruházzák fel, amivel együtt 
járnak az egyetem köré szerveződő értelmiség 
moralizáló szerepmeghatározásai is. Eszerint az 
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értelmiség feladata a magyar nemzeti közösség 
szolgálata. Ezzel szemben csak másodsorban esik 
szó a szakmai színvonal kérdéseiről. Mint ahogy 
az egész érvrendszerben is, sokkal inkább a régi 
Bolyai egyetemi eszme felújítása, mintsem az e- 
gyetemi eszme mai, korszerű újragondolása 
kerül előtérbe. A mai szereplők tetteit a Bolyai 
Egyetem hagyományából való részesülésük 
szentesítheti. Ez az egész érvelési mód magán 
viseli a szakrális legitimáció számos vonását. 

b. A szociológiai érvelés alapgondolata első 
számú problémaként nem annyira az intézmé- 
nyi keretek, mint inkább az egyetemen forgal- 
mazott és megszerezhető tudás, kompetencia, 
szakértelem minőségi problémái körül fogalma- 
zódik meg. Élesen veti fel az egyetemen szerez- 
hető tudás társadalmi státusának kérdését, arra 
összpontosítva, hogy mit ér, mennyit ér ez az 
„informatikai áru” a szellemi értékek piacán. 
Ebben az értelemben az ismeretszerzés befek- 
tetésnek minősül, az elsajátítandó tudomány pe- 
dig egy olyan nyelvtípusnak, melynek haszná- 
latát a hallgatónak megfelelőképpen kell birto- 
kolnia ahhoz, hogy ismereteit piacossá tehesse. 
Fő hangsúlyt a nyugati standardokhoz való iga- 
zodásra, korszerű, dinamikus oktatási formák 
bevezetésére, a versenyképesség növelésére he- 
lyezi. Ezt a nyelvet az egyetemi oktatásban szak- 
mai szempontokat előtérbe helyező, középnem- 
zedékhez tartozó oktatók, valamint azok a fiata- 
lok beszélik, akiknek a képzése már az ilyen 
igényekhez igazodott. Szociológiai érvelésnek 
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nevezem, mivel az egyetemmel szembeni társa- 
dalmi elvárásokra, szakképzett munkaerőszük- 
ségletekre, piaci követelményekre hivatkozik, s 
felmérések eredményeivel igyekszik bizonyítani 
álláspontját. Kevésbé esik szó benne a tudáshoz 
való viszony humánus-morális vetületeiről, a 
szakma művelésén túlmutató értelmiségi sze- 
repvállalások kulturális tartalmairól és kötődé- 
seiről. Ez az érvelési mód lényegében ahhoz a 
pragmatikus alapgondolathoz kapcsolódik, mely 
szerint a tudás a társadalommal az eszköz–cél vi- 
szonyában áll. Ily módon az instrumentális legi- 
timáció fontosabb jegyeit viseli magán. 
 
 

Az érvelési módok problematikussága 
 
Előzőleg álljon itt K. Jaspers két gondolata, 

melyek kiválóan megvilágítják mindkét érvelési 
mód problematikusságát: 

a.„Nekünk nem a történelmi múltat kell meg- 
ismételnünk, hanem az örök eszmét, melyet a múlt- 
ban már tevékenykedni láttunk, és amely mindig a 
jövőbe mutat – ezt az eszmét kell a jelenbeni pilla- 
natunk számára megvalósítanunk.”4 

b. „Az egyetem feladatairól és normáiról pusztán 
szociológiailag gondolkodva, a szociológia révén [...] 
az ember kivonja magát az ügy szubsztanciájával 
  

                     
4 Karl Jaspers: I.m. 200. 
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szembeni felelősség alól, amely a testület minden tag- 
jának szabadságában gyökerezik. Azzal, hogy a sza- 
vatosságot szociológiai kauzalitásokra hárítja át, az 
ember nem akar többé személyesen jótállni azért, amit 
szellemileg cselekszik. Nincs szüksége arra, hogy önmaga 
legyen. Immár megszabadult az eszme lendületétől 
csakúgy, mint követelményeitől. Mindent intellek- 
tuálisan fog föl, midőn csak intellektuálisan jár el.”5 

Mindkét érvelési mód a maga nemében egy- 
oldalú. Mindkettő az egyetemi eszme gyakorlati 
oldalára koncentrál, s ezzel szemben az elméleti 
tudás mai mibenlétéről, az öncélú igazságra 
irányuló tudomány műveléséről, a képzésnek a 
tudományos igazsághoz való emberi viszo- 
nyulásra irányuló komponenseiről nem folyik 
érdembeni diskurzus. Egyszóval, az egyetem 
eszméjét a maga teljességében egyik diskurzus 
sem vállalja fel. Ily módon mindenikük az egye- 
temről szól, de egyik sem igazán az egyetem 
érdekében. Mindkettő eszközzé fokozza le az egye- 
tem ügyét, az egyetemet meghaladó társadalmi 
célok szolgálatában. A történelmi érvelés az 
egyetemet közösségi létszimbólumként, a szocio- 
lógiai érvelés pedig a piaci érvényesülést elősegítő 
diplomagyárként, szakiskolaként kezeli. 

A politikához való viszonyuk is egyoldalúra 
sikeredik. A történelmi érvelési mód az egye- 
temi eszmét átpolitizálja, az óhajtott egyetem 
  

                     
5 Uo. 194. 
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majdani megvalósítását végső nagy politikai 
tettként értékelve, s ennélfogva minden egye- 
temmel kapcsolatos aktuális megnyilvánulásnak 
is politikai színezetet kölcsönöz. A szociológiai 
érvelési mód viszont majdhogynem a szakember 
kötelező normájaként kezeli az apolitikus maga- 
tartást, ami viszont a kurrens viszonyokban rossz 
közérzet, kommunikációs zavarok, megoldatlanul 
maradó problémák forrásává válhat. 

E diskurzusok egyike sem foglalkozik ér- 
demben az egyetem valóságával. Tény az, hogy e 
diskurzusok maguk is az egyetemi élettel kap- 
csolatos realitások tartozékaivá válnak, melyek- 
kel az egyetemi oktatásban résztvevők szembe- 
sülnek, és viszonyulniuk kell a tartalmukhoz. 
Sajátos érvrendszerüket sokkal inkább vélt, mint 
valós bizonyítékokra alapozzák. A hajdani Bo- 
lyai Egyetem realitásával, annak szellemi-kul- 
turális kisugárzásával kapcsolatos tudományos 
igényű elemzés és értékelés, monografikus 
összegezés várat magára, mint ahogy a szakmai 
igényeket és minőségi elvárásokat igazoló 
szociológiai felmérések sem mind készülnek el. 
Ily módon mindezek a tényleges egyetemi gya- 
korlat számára nem nyújtanak olyan hathatós 
segítséget, amire alapozni lehetne, sem a hagyo- 
mány értékesítése, sem az igények, elvárások 
megjelenítése tekintetében. E hatékonysághiányt 
mintegy ellensúlyozva, a diskurzusok a túl- 
oldalon az oktatókban és hallgatókban egyaránt 
hiteket ébresztenek. A történelmi érv azt sugallja, 
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hogy bármennyire is jó szakember valaki, csakis 
közössége szolgálata biztosíthatja élete értelmét. 
A másik irányból kimondatlanul is azt juttatják az 
ember eszébe, hogy tudása annyit ér, mint a- 
mennyi pénzre váltható át belőle. Mindkét érvelés 
folytonosan többlet-erőfeszítésekre ösztönöz. Mintha a 
bármennyire is jól végzett munka soha nem volna 
a célnak elégséges. A szolgálat csakis ilyen több- 
letként realizálható, nem a szakmai teljesítmény 
terén (vagy itt csak annyiban, amennyiben ez 
összecseng az ideológiai célokkal), hanem az ún. 
értelmiségi feladatvállalás többnyire meghatá- 
rozatlan, de morálisan bármikor számonkérhető 
régióiban. A szakmai lépéstartás és kompetencia 
elve folytonosan az egyenlőtlenek versenyébe 
kényszerít, melyben nyugati standardok szerint 
kellene teljesíteni, a nyugatiaktól messze elma- 
radó feltételek között. Mindkét érvelési mód 
működésébe mintegy bele van kódolva a kudarc- 
élmény. A történeti érv azt szeretné elhitetni, 
hogy a mai nemzedékek bármennyire is ered- 
ményesek legyenek, szakmai téren vagy a kö- 
zösség szolgálatában, az idősebb nemzedék 
múltbeli nagyságához mégsem képesek felnőni. 
A másik oldalon a lehetőségeket messze meg- 
haladó célok kitűzése és folytonos hangoztatása 
oktatókban és hallgatókban egyaránt kudarc- 
orientált személyiségstruktúrákat alakít ki. 

Ily módon mindkét érvelési mód – miközben 
célkitűzéseiben az egyetemi eszmét nemes, nem- 
zetmentő célként állítja a magyar nemzeti kö- 
zösség elé – azokat, akik az egyetem gyakor- 
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latában élnek, érzelmi-emocionális úton kisebb- 
ségi létünk behozhatatlan hátrányairól győzi 
meg. Talán ez a leglényegesebb ellentmondás e 
diskurzusok eszmei tartalma és szellemi-gya- 
korlati kihatásai között. Erre még rátevődik két 
másik, súlyos kommunikációs zavarokat keltő 
ellentmondás is. Mivel e diskurzusok kétfajta 
elvárásrendszere két különböző irányból és 
egyénileg érinti az oktatókat és diákokat, ellent- 
mondásos voltukat ők többnyire személyes lelki 
konfliktusként élik meg. Olykor pedig kommu- 
nikációs zavarukat fokozza az a tény is, hogy e 
diskurzusok reprezentatív szószólói többnyire 
olyan személyiségek, akik egy személyben egyete- 
mi, illetve egyetemen kívüli struktúrák képviselői, 
így egyes megnyilatkozásaik alkalmával nem lehet 
pontosan azonosítani diskurzív szerepkörüket. 

 
 

A hallgató egyetem 
 
Összegezzünk: mi történik? 
Körülöttünk a világban a hajdani egyetem 

doméniumát a tudomány, a morál (politika), a 
technika bajnokai osztják szét maguk között. 
Ehhez a posztmodern filozófiák szállítják a 
legitimáló ideológiát, a tudomány, a morál, a 
technika stb. diskurzusainak („kis történetei- 
nek”) formájában. Mindez egy olyan világban 
történik, melyben nyelvileg formálódik a lét, s 
ami a nyelvből kiesik, a létből esik ki.  



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

 193 

A romániai magyar társadalom ideológiai 
mezejében is diskurzív valóságépítés, nyelvi való- 
ságteremtés folyik az egyetem eszméje körül. A 
kialakuló diskurzusok maguk is realitások, s az 
őket fenntartók és befogadók ilyenként viszo- 
nyulnak hozzájuk. Betöltik a kisebbségi kommu- 
nikáció ideológiai mezejét, s beépülnek az érin- 
tettek munkájába és önértékelésébe. A különbö- 
ző nyelvezetek és érvrendszerek körül külön- 
böző intézményépítési stratégiák körvonalazód- 
nak. Melyikük képes inkább a hatalom nyelvévé 
válni, s beférkőzni annak érvrendszerébe? – ettől 
függ a reális intézményépítési esélyük. 

Kérdés: pótolja-e, pótolhatja-e a sokféle egy- 
más mellé tevődő vagy egymással rivalizáló dis- 
kurzus az egyetlen mérvadót: azt, amelynek az 
egyetem eszméjéről kellene szólnia? Az egyet- 
lent, amely felvállalhatná a kommunikációban 
működő konszenzusképzést az egyetemépítés 
alapvető feladataival kapcsolatban: a tudomány 
koncepciójával, az oktatás koncepciójával, a kép- 
zés eszméjével kapcsolatban, és mindarra vonat- 
kozólag, hogy ezek hogyan függnek össze egy- 
mással az egyetemen belül, s hogyan függnek 
össze egészükben az egyetem létét elváró társa- 
dalommal és fenntartó állammal. E kiteljesedő 
kommunikációban fogalmazódhatnának újra az 
egyetem eszméjét fenntartó alapvető értékek 
érvényességének kritériumai: az igazságé mint az 
elméleti tudás kritériumáé; a helyességé mint a 
tudás gyakorlati alkalmazásainak kritériumáé; a 
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hitelességé, vagyis az elméleti és gyakorlati össz- 
hangját biztosító emberi magatartás kritériumáé. 

S mi történik ezalatt a létező egyetem rea- 
litásával? Legalábbis azzal a nyelvalatti valóság- 
töredékkel, ami az egyetem ideológiailag szét- 
szabdalt eszméjét túlélve fennmaradt és tovább 
szerveződik a maga módján? Hallgat. S egyelőre 
hallgatásra ítélt. Mint aki már elveszítette a saját 
nyelvét, vagy még nem is találta meg azt. 

Miként lehetne szóra bírni? 
Talán kínálkozna erre egy lehetőség, amelyet 

nem ártana kipróbálni: be kellene vonni őt a 
kommunikációba. Szólítani kellene, s talán vála- 
szolna. Hogy végre saját nyelvén, saját problé- 
máiról kezdjen el beszélni mint e problémák 
tárgyalásában első számú illetékes. 

Egy ilyen egyetem – eszméjével újból teljes össz- 
hangban – az igazság, a helyesség, a hitelesség értékei 
körüli folytonos konszenzusképző kommunikáció 
folyamataként határozhatná meg önmagát. 

 
 

(1995. november) 
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A MORALIZÁLÓ DISKURZUS 
 
 

I. 
 
Kisebbségi közérzetünk nyomasztó velejárója 

egy jellegzetes beszédmód. Ünnepi rendezvé- 
nyek és munkaülések retorikájában, az írott és 
elektronikus sajtó cikkeiben és kommentárjai- 
ban, magánbeszélgetésekben egyaránt lehet vele 
találkozni. „Valakik” lépten-nyomon kioktatnak, 
vélt vagy valós mulasztásaidat számon kérik, és 
minduntalan figyelmeztetnek arra, emlékezeted- 
be idézik, hogy mit és hogyan kell gondolnod és 
cselekedned kisebbségi létünk érdekében. „Ők” 
a tudói és a megmondhatói annak, hogy volta- 
képpen miben is vagyunk mi érdekeltek, mi a 
számunkra való mindenkori jó, mi a helyes, mi a 
leginkább megfelelő. „Ők” azok, akik vigyázó 
tekintettel kísérik minden léptedet és gondo- 
latodat, s a legparányibb mozdulataidat is minő- 
sítik, értékelik. „Ők” hagyják jóvá, vagy utasítják 
el kezdeményezéseidet, miközben fürkésző te- 
kintetek szegződnek rád: vajon ki is vagy te vol- 
taképpen, mit tettél (gondoltál, mondtál, írtál) 
eddig, mennyit érsz és mire vagy képes, a „Mi” 
emberünk vagy-e egyáltalán, s megérdemled-e, 
hogy támogassunk, vagy a figyelmünkre sem 
vagy érdemes? Méricskélnek és latolgatnak egy 
darabig, mígnem egy idő után határozottan 
besorolnak, kategorizálnak. Vagyis: megfellebbez- 
hetetlenül kijelölik a „téged megillető” helyet és 
szerepet a világ általuk megkonstruált rend- 
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jében. Ettől fogva pontosan tudnod kell, hogy 
hová tartozol. Egyszóval „Ők” az elhivatottak 
arra, hogy megszabják az adott léthelyzetben 
érvényes mentalitás és magatartás lehetőségkö- 
rét. Szintén „ők” azok, akik – amennyiben az 
általuk kijelölt útról letérnél – felelősségre von- 
nak, elszámoltatnak. Megtehetik, mivel – „Ők” 
úgy tudják – hatalmuk van feletted, s úgy ahogy 
magukhoz emeltek, el is taszíthatnak, morálisan 
megbélyegezhetnek, sőt, meg is semmisíthetnek. 

Közösségi létünk (itt- és meglétünk) éber őrei 
„Ők”. Folytonos készenlétben vigyázzák értéke- 
inket és javainkat, gondolatainkat és vágyainkat, 
csalódásainkat és reményeinket. „Ők” az 
ügyünk – az „Ügy” – szolgálatos, éppen soron 
következő szószólói. Azok a mindenkori jól- 
értesültek, akik külön csatornákon kapják az in- 
formációt, s így mindig mindent jobban tudnak. 
Még jóformán nem is hallottál „Róluk”, de „Ők” 
már mindent tudnak rólad. És ha egy szót sem 
szólsz „Hozzájuk”, „Ők” akkor is megszól(íta)nak. 
Nem tudsz kitérni sem előlük, mert akár 
„balra”, akár „jobbra” térnél, netalán vissza- 
fordulnál, itt is, ott is, amott is „Velük” talál- 
kozol. Életedet már el sem képzelheted nélkü- 
lük. Nemcsak körülötted, de benned is ott vannak 
„Ők”, és látszólag úgy tartoznak hozzád, mint 
lényeg a jelenséghez, mint értelem a léthez. 

„Ők” az eleven, lobogó lelkiismeret. A benned 
fészkelő, mindig ébren és éberen tartott Lelki- 
ismeret. „Ők” az a belső hang amely a közjó, a kö- 
zösség intézményes szószólójaként örökre lelkedbe 
költözött. Amikor senki sem mondja ki hangosan, 
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akkor suttogva szólal meg, belülről, de a hozzád 
intézett üzenet elől semmiképpen sem térhetsz 
ki: Vállalnod kell! 

Vállalnod kell, a közösség nevében, mind- 
annyiunk érdekében. „Ők” ezt nálad is jobban tud- 
ják. Sőt, „Ők” az egyedüli tudói és megmondhatói 
annak, hogy éppen neked, és hogy éppen mit kell 
vállalnod. Rajtuk kívül ezt más (téged is 
beleértve) nem is tudhatja. Képzettségük és 
jártasságuk, példamutató tetteik és sorscsapá- 
saik, élettapasztalatuk és bölcs emberi belátásuk, 
bátor kiállásuk és intézményes tekintélyük, 
makulátlan becsületességük és morális feddhe- 
tetlenségük mind-mind amellett szól, hogy 
ebben egyedül „Ők” az illetékesek. Hisz „Ők” 
azok, akik szavának, fellépésének súlya van, 
akikre odafigyelnek, akiket meghallgatnak. 

Minduntalan azon kapod magad, hogy ami- 
kor megszólalsz, általad „Ők” szólalnak meg, 
hogy gondolataidban, érzelmeidben, cselekede- 
teidben „Ők” kelnek életre benned. Nélkülük 
már nem is létezel igazán. Csak „Általuk” 
lehetsz valós, amennyiben „Belőlük” részesülsz, 
„Velük” azonosulsz. Ha mégis megkísérelnél 
leválasztani magadban „Róluk” valamit, az már 
eleve jelentéktelennek, semmisnek, értelmetlen- 
nek ítélődne meg. Olyasminek, ami semmiképp 
sem méltó a figyelmükre. S ha netalán meg- 
makacsolnád magad és valamiféle „csakazértis” 
konoksággal megpróbálnál nélkülük érvénye- 
sülni, akkor – a helyzettől és az alkalomtól 
függően – vagy elnéző nagylelkűséggel rakoncátlan 
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kölyökként rendreutasítanának, vagy potenciális 
ellenségükként kezelnének, s még a félig kimon- 
dott szavaidat is könyörtelenül eltipornák. 

Neked már nincs is más lelkiismereted. „Ők” 
a te Lelkiismereted. Nélkülük könnyűnek, üres- 
nek és – mindenekfölött – Semminek érzed ma- 
gad. Már nem is létezel, csupán lebegsz. S ha 
olykor egy pillanatra mégis megtörténik, hogy 
szem elől tévesztenek, válasz nélküli reményte- 
lenséggel szegzed szembe magaddal a kérdést: 
ki is vagyok én voltaképpen? 
 
 

II. 
 
Kikről van szó? 
Erre a kérdésre nehezen lehetne válaszolni. 

„Azok”, akikről most szó van, valójában nem al- 
kotnak egy szociológiailag pontosan megragadható 
társadalmi kategóriát. Annak eldöntésére is nehe- 
zen lehetne egyértelmű módszertani kritériumot 
találni, hogy ki tartozik ennek körébe és ki nem. In- 
kább egy olyan spirituális kategóriaként határolható 
körül, amelyet az „Ők” személyes névmás – para- 
dox módon – „személytelenként” jelöl. „Ők” egy 
olyan mentalitás és attitűd szószólói, amely a kul- 
túrában és a mindennapi élet szellemi síkján egy- 
aránt megnyilvánul. Egyformán megszólal az ál- 
talános kinyilatkoztatásokban és a személyes be- 
szélgetésekben. Ennek a „kategóriának” tehát nincs 
valamiféle megjelenés mögötti, szubsztanciális 
létalapja. Éppen abban és azáltal létezik, hogy 
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megszólal, hogy megszólít. A kimondott és az el- 
hangzó szövegben él, mindig ott és akkor, ahol és 
amikor a szöveg életre kel. A szöveg szempont- 
jából csekély jelentősége van annak, hogy éppen 
kinek a száján (vagy tollán) keresztül szólal meg. A 
helyzettől függően, szinte bárki által szóhoz juthat. 
Nem annyira a beszélő választja meg az adott hely- 
zetben a szöveget, mint inkább a szöveg jelöli ki a 
beszélőt, azt a valakit, akiben a személytelen „Ők” 
pillanatnyi és alkalmi személyességre tesz szert. 

Miről szól a szöveg? 
Minden szöveg történetről szól. Ha a tartal- 

mára figyelsz, és hangzatos retorikája, jól bejára- 
tott frazeológiája mögött mondanivalót keresel, 
akkor az alkalomhoz illő gondos formai ki- 
munkáltságtól a maguk artikulálatlan egyszerű- 
ségében szembeszökően elütő gondolatokat ta- 
lálsz. Mintha a szöveg már-már önmagába bele- 
feledkezve, csupán magáértvalóan szólna, ahe- 
lyett, hogy a történetet igyekeznék szóra bírni. 
Miközben maga a történet két, a szöveg szintjén 
váltogatható alternatívára zsugorodik. Egyik 
esetben arra figyelmeztet, hogy kisebbségi léted 
egy állandósult veszélyhelyzet, egy folytonos 
egzisztenciális fenyegetettségi állapot. Ebben a 
helyzetben számodra létparancs, hogy állandó 
készültségben kell lenned. Arra szólít fel, hogy 
tarts ki, tápláljad magadban a hitet és a reményt, 
vállaljad a mindenkori küzdelmet egy absztrakt 
ellenséggel, mert tetteid értékének és életed ér- 
telmének ez az egyedüli forrása. A másik eset- 
ben már régóta megfogalmazott eszmények, új- 
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ból és újból kitűzött célok gyors, azonnali meg- 
valósulásának illúziójával kecsegtet. Ezek éppen 
mostani teljesülése kizárólag rajtad múlik, azon, 
hogy hajlandó vagy-e feladni addigi „passzív” 
önmagad és aktívan részt vállalni – minden idő- 
det és energiádat ennek szentelve – a nagy Mű 
megalkotásából. A tied a Történelmi Pillanat, 
végre – s éppen neked – megadatott a teremtés e- 
sélye, s kizárólag a te érdektelenségeden, kö- 
zömbösségeden múlik majd, hogy a Pillanat el- 
száll, s lényegében nem történik semmi. 

Ha alaposabban belegondolsz, mindjárt kide- 
rül, hogy az ekként körvonalazódó és váltakozó 
létstratégiák ténylegesen nem is választható 
alternatívák. Letagadhatatlanul egy tőről fakad- 
nak. Akármelyiket is választod, ugyanannak a 
magába záruló léthelyzetnek a körtáncát járod 
tovább. Tartalmi egyszerűségük a szövegbeni 
általánosságuknak és elvontságuknak köszönhe- 
tő. Pontosabban annak, hogy valójában nem is a 
léthez, hanem a szöveghez tartoznak. A bennük 
körvonalazódó léthelyzet egy absztrakt léthelyzet, 
melyben tetteink helyessége vagy helytelensége, 
létünk értelmessége vagy értelmetlensége a 
szöveg erőterében dől el. A szövegben, amely 
számára már nem is az a fontos, hogy mit mond, 
hanem egyszerűen az, hogy mondja. A szöveg 
szintjén a valóságos cselekedet helyét a „beszéd- 
cselekvés” veszi át. A beszédaktus-elmélet meg- 
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alkotói1 elgondolásukban csak odáig merészked- 
tek, hogy feltételezték: a legtöbb beszélésbeni 
megnyilvánulásunk egyúttal cselekvés is, be- 
szédcselekvés. A cselekvés fogalmának köre te- 
hát a különböző beszédeseményeinkre is kiter- 
jeszthető. De ennél egy lépéssel sem mentek 
tovább a most megmutatkozó irányba, melyben 
most már a szöveg maga szegzi szembe az 
elmélettel a saját előfeltevéseit. Ezek szerint a 
beszélés: cselekvés – a cselekvés: beszélés. 

Ebben a vonatkozásban már nem is a vég- 
hezvitt tetted, a megvalósított cselekedeted szá- 
mít. Az érdekli a legkevésbé „Őket”, hogy 
valójában ki vagy, mit teszel és az mennyit ér. 
„Őket” csupán az „elkötelezettséged” érdekli, 
úgymond a tetted morális dimenziója. „Számuk- 
ra” személyes valód egész gazdagsága, egzisz- 
tenciális körülményeid bonyolultsága ebbe az 
egy attribútumba zsugorodik össze. A szövegen 
túli létedben bármit is tehetsz, puszta magán- 
valóságában – amennyiben nem szól róla szöveg – 
nem érdekes. Léted autentikusságát kizárólag a ró- 
lad szóló szövegnek köszönheted. Annyiban léte- 
zel valóságosan, amennyiben a beszélés jelenében, 
a szöveg „itt és most”-jában létezel. Egyedüli lehet- 
séges előfeltevésed: beszélnek rólam, tehát vagyok. 

Beszélnek rólad. Ez nem jelent mást, mint 
hogy léted egyfajta morális vonatkoztatási rend- 
  

                     
1 J. L. Austin: How to do things whith words? Cambridge, 
Mass., 1962.; J. R. Searle: What is a Speech Act? Ithaca, 
1965. 
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szerbe kerül. A beszélés mezejében jelenítődik 
meg tetteid morális dimenziója. Itt dől el csele- 
kedeted érvényessége: van-e „Számukra” hitele a 
véghezvitt cselekedetednek, van-e „Számukra”- 
való releváns értelme? Amennyiben beigazoló- 
dik, hogy van, annyiban tetted érvényes, értel- 
mes és ennélfogva valós. Ha nincs, akkor olyan, 
mintha meg sem történt volna. Tetted tehát nem 
abból nyeri az érvényességét, hogy „maga 
helyett beszél”, hanem abból, hogy (és ahogy) 
„Ők” beszélnek róla. Ennélfogva a ténylegesen 
véghezvitt cselekedeted megvalósulása pillana- 
tában máris megsemmisül. Realitásának szerte- 
ágazó összefüggésrendszere szétfoszlik, s egész 
fennmaradó valója abba az egyetlen attribútu- 
mába – morális dimenziójába – sűrítődik össze, 
melynek révén beemelődik a szövegbe. Egy 
morális gesztuson kívül semmi más nem marad 
belőle. Ez pedig úgy jön létre a beszélés me- 
zejében, hogy teljes közömbösséget mutat a tett 
szövegen kívüli valójával szemben. Nem száll le 
abba, nem merül el benne, inkább a maga 
emelkedettségében maradva szippantja magába 
a valós tettnek a szövegbe felszálló morális 
párlatát. S ezzel végképp beteljesülni látszik az 
ősi szentencia: a szó a tett halála. 

De mégsem egészen. A tett morális transz- 
cendenciája valójában a tett újjászületése a szö- 
veg erőterében. Ám ez is, mint minden transz- 
cendencia, összehasonlíthatatlanul másat ered- 
ményez, mint valaminek az addigi valója. A 
beszélés jelenében nem egyszerűen újraalkotják, 
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hanem voltaképpen megalkotják a tettedet, vég- 
hezviszik a cselekedetedet. Hiába is próbálnál 
tiltakozni, mondván, hogy az ily módon „meg- 
szólaló” tett a valós cselekedetnek csupán hal- 
vány mása, vagy ami még ennél is rosszabb: 
meghamisítása. Tetted hiába ért célba a tény- 
leges véghezvitelben, ha végérvényesen célt té- 
vesztett és pályamódosulást szenvedett a szöve- 
gelésben. Bármennyire is tiltakoznál, „Szá- 
mukra” nem az, hanem ez a te valós tetted. S be 
kell látnod, hogy léted egésze ebben a beszélés- 
ben épül fel, melyben ez a tetted is, akárcsak a 
többi cselekedeted a szöveg síkjában integrá- 
lódik életed összefüggéseibe. Te csak „Velük” 
azonosulva és csakis „Általuk” létezel. 

„Velük” és „Általuk”, akiket most már pon- 
tosabban is be lehet azonosítani, „ők” egy bi- 
zonyos léthelyzetben érvényesülő beszédmód, a 
moralizáló diskurzus. Ennek vonatkozásában éle- 
ted egésze is diskurzussá alakul át. 
 
 

III. 
 
A diskurzus kifejezés az elméleti szakiroda- 

lomban manapság a legdivatosabbak és leg- 
gyakrabban használtak közé tartozik. Eredetileg 
a francia szemiotikai, kultúrantropológiai és ide- 
ológiaelméleti szakirodalomban honosodott meg 
(discours), de onnan csakhamar átterjedt az an- 
golszász és a német szakirodalomba is. Az álta- 
lános szóhasználaton belüli ismertnek és elfoga- 
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dottnak tekinthető jelentéstartalmát Michel Fou- 
cault dolgozta ki a legkövetkezetesebben.2 Józsa 
Péter szerint – Foucault nyomán – a fogalmat 
úgy definiálhatjuk „hogy az valamilyen konkrét 
történeti, illetve szociokulturális konfiguráció- 
ban, valamilyen konkrét tevékenységi mezőhöz 
hozzárendelhető, a megfelelő tevékenységfajták 
működését biztosító sajátos nyelvhasználati 
mód, amelyet a megfelelő konfigurációra, vala- 
mint tevékenységi mezőre sajátosan jellemző 
szabályok szerveznek”.3 A diskurzus így 
definiált fogalma eléggé empirikus és rugalmas. 
Ennek jegyében végső fokon bármely alapvető 
kollektív vagy egyéni emberi megnyilvánulás- 
nak megvan a maga külön diskurzusa, vagyis a 
beszélésnek bizonyos rá jellemző, a „rendező” 
fogalmakkal és a „beszédet szervező szabályok 
működtetésével” (Józsa) megvalósuló módja. 

A tett morális dimenzióját kibontakoztató 
diskurzus: morális diskurzus. Ebben a beszélési 
módban a tett elkövetői, illetve a tett következ- 
ményeinek elszenvedői a konkrét cselekvési 
aktust valamilyen morális elvre vonatkoztatják, 
és ennek alapján morális ítéletet mondanak ki 
róla. Egyazon tettel kapcsolatban – a szándék és 
a végeredmény közti lehetséges eltérésekből 
kifolyólag – egyszerre több, egymásnak ellent- 
  

                     
2 Vö. Michel Foucault: L’archéologie du savoir. Paris, 
1969.; L’ordre du discours. Paris, 1971. 
3 Józsa Péter: Adalékok az ideológia és a jelentés elméle- 
téhez. Budapest, 1979. 62. 
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mondó vagy pedig komplementer morális dis- 
kurzus is forgalomban lehet. De ezek egyikében 
sem kerül maga a tett a diskurzus körén belül. 
Nem a tett, hanem a tettről kijelentett morális 
ítélet tartozik csupán a beszélés mezejéhez. Mi 
több, maga az explicit beszélés sem szük- 
ségképpeni velejárója a morális megítélésnek. 
Ugyanis van számtalan olyan helyzet, amelyben 
a tett „önmaga helyett beszél”. Ilyenkor a tett 
morális transzparenciája egyszerűen szükség- 
telenné teszi a morális dimenzióját nyelvileg is 
kifejező érvelő beszélést. A tett morális tartalmát 
hallgatólagosan tudomásul veszik és elfogadják. 
Ha mégis szükséges, hogy beszéljenek róla, ma- 
gáról a tettről beszélnek, és nem az elfogadott 
morális jellegét vitatják. A problémamentes 
kommunikációban a tettről való beszélés 
semmilyen formában nem érinti magát a tettet. 
Bárki számára könnyűszerrel belátható és kü- 
lönválasztható a valós tett köre, illetve a róla 
szóló beszélés köre. 

A tettre vonatkozó morális diskurzusra álta- 
lában olyankor kerül sor, amikor vagy nincsenek 
tisztázva kellőképpen a megítélés alapelvei, 
vagy a tett nem ítélhető meg egyértelműen 
erkölcsi tekintetben. Ilyenkor az érdekeltek az 
érvelő beszéléshez folyamodnak, tisztázó, prob- 
lémamegoldó szándékkal. Ez esetben a beszélés 
célja az elvekre, illetve a megítélésre vonatkozó 
konszenzus megteremtése. Ebben a kontex- 
tusban nem annyira az előbb említett, Foucault 
által körvonalazott diskurzusfogalom érvénye- 
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sül, hanem sokkal inkább a diskurzus kifejezés- 
nek egy ettől eltérő és Habermas által használt 
értelme: a diskurzus, mint érvelő beszéd. 

Habermas fogalmi különbséget tesz az ún. 
„kommunikatív cselekvés” és a „diskurzus” kö- 
zött.4 A kommunikatív cselekvés „nyelvjáté- 
kok”5 segítségével megvalósuló folyamat, 
amelynek folyamatos működését éppen az tartja 
fenn, hogy a kommunikáló felek között egyet- 
értés létezik a kommunikált tartalmak igazsága, 
helyessége és hitelessége tekintetében. Ezek a 
normák határozzák meg a kommunikált tartal- 
mak érvényességét. Ezzel szemben a diskurzus 
éppen a kommunikatív cselekvés folyamatának 
megszakadását jelenti az olyan esetekben, ami- 
kor problematikussá válik az egyetértés. Ilyen- 
kor szükség van az érvelő beszélésre, amelynek 
során tisztázódnak az érvényességi kritériumok, 
és újabb egyetértés alakul ki a felek között. 

A foucault-i és habermasi diskurzusfogalom 
közötti különbség lényeges. Habermas dis- 
kurzusfogalma lehetővé teszi a beszélés és a 
beszélésen kívüli cselekvés egyértelmű elhatáro- 
lását. A beszélésnek egy olyan helyzetére vonat- 
kozik, amely semmiképpen sem azonos a beszé- 
lés tárgyát képező cselekvéssel. Éppen a cselek- 
  

                     
4 J. Habermas: Preliminarii la o teorie a competenţei co- 
municative. In: Cunoaştere şi comunicare. Bucureşti, 
1983. 200-208. 
5 A „nyelvjáték” fogalma itt wittgensteini értelemben 
használatos. Vö. L. Wittgenstein: Filozófiai vizsgálódá- 
sok. Budapest, 1992. 
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vés körülményeire, mibenlétére, megítélésére 
vonatkozó beszélés. (Ez természetesen nem zárja 
ki annak lehetőségét, hogy az ily módon zajló 
érvelő beszélést magát is fel lehessen fogni 
egyfajta cselekvésként, de a beszélés tárgyát 
képező cselekvéstől mindenképpen különböző 
cselekvésként.) Ugyanakkor ez a problematizáló 
beszélés a tett problematikusságának belátásától 
jut el saját problémájához, jelesül ahhoz, hogy az 
önmagában problematikusnak mutatkozó tettel 
kapcsolatban a róla való beszélésben miként 
lehetne egyetértésre jutni. Ebben a hozzá- 
állásában viszont egy pillanatig se téveszti össze 
a saját problémáját a tett problémájával, és nem 
helyezi amazt ennek helyébe. A saját prob- 
lémájának a megoldását éppenséggel a tett prob- 
lematikusságának a tisztázásában, nem pedig 
annak a beszélés szintjén való megszüntetésében 
vagy elleplezésében látja. 

Ezzel szemben a foucault-i diskurzusfogalom 
– azáltal, hogy a diskurzus kifejezést kiterjeszti a 
beszélés legkülönbözőbb módozataira – nem 
teszi lehetővé sem a problémamentes kommu- 
nikáció és a problematizáló beszélés, sem pedig a 
cselekvés és a róla való beszélés világos meg- 
különböztetését. E felfogás szerint a cselekvésről 
való beszélés mint cselekvés, maga is beépül szö- 
vegként a tárgyát képező cselekvésbe, s annak ala- 
kítójává, manipulálójává válik. Ebből fontos kö- 
vetkezmény adódik a morális és a moralizáló dis- 
kurzus megkülönböztetésére vonatkozóan.  
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Morális diskurzus esetén, amennyiben a 
beszélés síkjában formálódó erkölcsi megítélés 
nem marad meg a tettről való beszélés szfé- 
rájában, hanem a morális beszélésen kívüli terü- 
letekre is kiterjed, magát a tettet is beleértve, 
átminősül. Önmaga illetékességi köréből kilép- 
ve, a tettet morálisan megítélőből a tettnek morá- 
lisan előíróvá válik. Morális diskurzusból morali- 
záló diskurzussá alakul át. Formatív követelmé- 
nyeket támaszt a tettel szemben, és ezek jegyé- 
ben a szöveg erőterében újraalkotja a tettet. A 
moralizáló diskurzus maga is cselekvés, nem- 
csak a szónak a „megítélő beszélés” értelmében, 
hanem abban az értelemben is, hogy beavat- 
kozik a tárgyát képező cselekvésbe, sőt ő maga 
lép a cselekvés helyébe. Ebben az esetben annak 
a (ki-)megmondása, hogy hogyan kell cseleked- 
ni, fontosabb cselekvéssé válik, mint maga a 
tényleges cselekvés. 

Habermas diskurzusfelfogása alapján a mo- 
rális diskurzus világosan elhatárolható a mora- 
lizáló diskurzustól. A foucault-i diskurzuskon- 
cepció alapján ezt már sokkal nehezebb meg- 
tenni. Az elhatárolásnak elvileg mindaddig 
nincs akadálya, míg a tett és a szöveg ter- 
mészetes módon határt szab egymásnak, vagyis 
míg a tett a szöveg minden beavatkozási kísér- 
lete ellenére megőrzi a szövegtől különböző rea- 
litásához fűződő identitását. Ilyenkor legfen- 
nebb olyanszerű határsértés történhet, hogy a 
szöveg elrejti a tett valódi problematikusságát, 
vagy beépíti azt a maga problémájába, miköz- 
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ben a saját problémáját tulajdonítja a tettnek. 
Ennek következtében a tett a beszélés síkjában 
olyan összefüggésekbe kerülhet, vagy olyan 
(látszólagos) létdimenziókra tehet szert, melyek 
a tényleges valójához nem tartoznak hozzá. 
Ilyen esetben egy külsődleges megítélési perspek- 
tívából (egy morális diskurzus nézőpontjából) 
tekintve a moralizáló diskurzus a tettel szemben 
immorálisnak bizonyul. Ez a tény viszont nem 
érinti érdemben a moralizáló diskurzus lénye- 
gét, mivel célja eredetileg sem a valós tett er- 
kölcsi megítélésében rejlik, hanem abban a 
törekvésben, hogy a morális dimenzióban fel- 
lelje a tettnek azt a gyenge pontját, amely termé- 
szetes valójából származó identitását megingat- 
hatja, s ezáltal a tett becsalogathatóvá válik a 
szöveg szférájába. Ott pedig már a tett identitása 
képlékennyé válik. 

Merőben más helyzet alakul ki olyankor, 
amikor a moralizáló diskurzus egyeduralomra 
tesz szert a mindennapi életben és a kultúrában. 
Ilyenkor a cselekvésről való beszélés mint cse- 
lekvés, a tényleges cselekvések helyébe lép. Az 
élet határhelyzeteiben a morál szférája általában 
alkalmas közeget nyújt ehhez a transzcenden- 
ciához. Az emberi események ténye és értéke, 
mibenléte és értelme a morál szférájában ta- 
lálkozik. Itt nyílik leginkább lehetőség arra, 
hogy valamely beszélés az emberi cselekvéssel 
kapcsolatos sajátos illetékességét – a cselekvés 
erkölcsi megítélése, morális dimenziójának fel- 
tárása – magára a cselekvés egész valójára kiter- 
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jessze, oda is, ahol már valójában illetéktelen. 
Ezáltal a cselekvés tényét annak értékében, 
mibenlétét annak értelmében oldja fel. A cse- 
lekvést a szöveg erőterében csupán mint „ér- 
telmet” formálja meg. 

Ennélfogva az illetékességi körén túllépő 
moralizáló diskurzus nem problematizál olyan 
értelemben, ahogyan a morális diskurzus 
problematizál. Az erkölcsi előfeltevéseket mint 
kész, végérvényes előfeltevéseket érvényesíti. 
Ezzel szemben másképpen és máshol proble- 
matizál. Az érvényesítés körében, ami már az 
önmagából való kilépés területe. Nem a morálist 
problematizálja, mivel annak mibenlétével kap- 
csolatban nincsenek kétségei. Teljes konszenzust 
tételez fel arra vonatkozólag, hogy mi tekinthető 
erkölcsösnek. Ehelyett a létet problematizálja. 
Ugyanis kétségei a léttel szemben, a létbeni 
események iránt támadnak. A lét egyszerű té- 
nyeit erkölcsi tényekként kezeli és ítéli meg. Er- 
kölcsi érvényességükben csak egyetlen esetben 
lehet teljesen bizonyos. Akkor, ha sikerült be- 
emelnie őket a beszélés mezejébe, s olyanokká 
formálni a szöveg erőterében, amilyenekként a 
kétségbevonhatatlan morális előfeltevéseinek a 
leginkább megfelelnek. Igaz, hogy erre a 
buzgólkodásra olykor a lét egyszerű tényei 
csúfosan rácáfolnak. A morális előfeltevésekkel 
egyszerűen összeférhetetleneknek bizonyulnak. 
Az ilyenszerű helyzetekben a moralizáló 
diskurzus méginkább igazolva látja önmaga 
előtt a saját eljárását: csakis a szövegen kívüli 
tények teljes megsemmisítése, a lét egészének a 
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beszélés rendjébe való beburkolása mentheti 
meg az ilyen kudarcoktól. 

E folyamat eredményeként a kifejlett, elural- 
kodóvá váló moralizáló diskurzus megszünteti 
és magában újra felépíti a létet. Így az általa 
tételezett lét már elveszíti minden szövegen 
kívüli relevanciáját. Ez a lét kimondottan a 
szöveg közegében formálódik, s szubjektumai 
egyedül a szövegben, ebben a róla szóló be- 
szélésben élik meg és élik át ezt a létet. 
 
 

IV. 
 
Foucault módszertanilag a kritikai diskurzus- 

elemzés számára három fő irányt jelöl meg: a 
„kizárás”, a „korlátozás” és a „kisajátítás” formái- 
nak elemzését.6 Ezeket követve megkísérelhető a 
kisebbségi létünket elborító és magába szippan- 
tó moralizáló diskurzus elemzése is. 

Azonban mindjárt az alaptételben némileg el 
kell térnünk a foucault-i célkitűzéstől. Foucault-nál 
a diskurzuselemzés célja a diskurzusok „ritkítása”, 
annak a kimutatása, hogy a társadalom és a kultúra 
milyen eljárásokkal tarthatja korlátok között a 
mindent elöntő szövegáradatot. A moralizáló 
diskurzus esetében viszont a kritikai elemzés fi- 
gyelme nem annyira a diskurzusok korlátozására 
irányul, mint inkább annak a feltárására, hogy 
  

                     
6 Vö. magyarul: A diskurzus rendje. In: Holmi. 1991. 
július. 868-889. 
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milyen körülmények között válik maga a diskur- 
zus a társadalom és a kultúra számára korlátozóvá. 
Elemzésünk abból az előfeltevésből indul ki, hogy 
a moralizáló diskurzus fenntartása, működtetése és 
elhatalmasodása a kisebbségi kultúrában és élet- 
vitelben létbeni kibontakozásunk jelentős korláto- 
zásához, hosszabb távon pedig végső elszövegesedé- 
séhez vezethet. 

A diskurzus általi kívülről jövő korlátozás foucault-i 
értelemben a „kizárás” elvének a „tilalom”, a 
„megosztás–elutasítás”, valamint az „igaz–hamis” 
vonalán való érvényesítéseként valósul meg. 

A kisebbségi moralizáló diskurzus hangsúlyo- 
zottan tilalomkeltő diskurzus. Lényegéből kifo- 
lyólag nem lehet bárhol, bármikor, bármiről be- 
szélni. A beszélés lehetőségkörének szigorú beha- 
tárolására törekszik. Ily módon a diskurzuson 
kívüli léthelyzetből származó korlátozásokat – 
melyek megszabják a beszélés tartalmát és miként- 
jét – saját létkorlátozó erőforrásává, a léttel szem- 
beni hatalmának érvényesítőjévé változtatja át. 
Ugyanis – következő lépésként – az már a diskur- 
zuson belül dől el, hogy mikor, miről és hogyan 
lehet beszélni. Ebbe már egyértelműen előfeltéte- 
leződik, hogy itt csakis a diskurzus játéksza- 
bályaihoz igazodva lehet megszólalni. A diskurzus 
már eleve konszenzust feltételez ott, ahol termé- 
szetes körülmények között nem mindig lehet kon- 
szenzus, s éppen a diskurzus konszenzusképző 
működtetésére lenne szükség. Ezek után már fel 
sem tűnik, hogy a diskurzus tartalmi síkján sem 
arról folyik a beszélés, amiről kellene – a tényleges 
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létproblémákról hanem arról, amit az önmagát 
gerjesztő szöveg problémává léptet elő. A valós 
problémák és azok megoldásához vezető meg- 
beszélések helyébe a diskurzus belső szükségle- 
teinek megfelelő, önépítő beszélések lépnek. 

A kisebbségi létben élők erőteljes szövegen 
kívüli, társadalmi, kulturális, politikai megosz- 
tottsága könnyűszerrel belátható tény. Természetes 
helyzetben minden ilyen állapot egymással kon- 
frontálódó diskurzusok sokaságát termeli ki. A 
moralizáló diskurzus ezt a megosztottságot egy 
végtelenül egyszerű képletre redukálja: vannak, 
akik „tudják”, „előrelátják”, „megmondják” stb. és 
vannak a „többiek”. Vannak a mindenkori „tu- 
dók”, akik kiváltsága a nyilvános beszélés, és 
vannak a „hallgatók”, akiknek a diskurzuson belüli 
státusát az szabja meg, hogy csendben maradnak. 
Ők a diskurzus üzenetének mindenkori címzettjei. 
Hallgató jelenlétükben, befogadásuk csendjében 
szólal meg legtisztább hangon a diskurzus értelme: 
íme, van kihez szólnia. És értik, amit mond. Az is 
bárki számára világosan belátható, hogy miért 
zárja ki magából azokat a „keveseket”, akik nem 
értenek vele egyet. Hisz egyetnemértésüknek csak 
felszólalásukkal adhatnak hangot. Ez a kirívó hang 
pedig megtöri a hallgatás csendjét, és némiképp 
elnyomja a diskurzus értelmének hangját. 

De miről is van szó tulajdonképpen a diskur- 
zusban? Van-e valamilyen lényeges mondanivalója 
a léttel kapcsolatban? Mire vonatkozik és miben 
alapozódik meg a „tudók” tudása? A moralizáló 
diskurzusban ez a tudás tartalmában is a diskurzus 
előfeltevéseihez igazodik. Számottevő mondani- 
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valója csakis a morálisan átértelmezett léttel kap- 
csolatban van. A konstatált tények helyett konst- 
ruált tényekhez folyamodik. A moralizáló szöve- 
gelésben a tényképzés állandó kényszerítő ereje 
érvényesül, amely a beszélésben formálódó pszeu- 
dotényekkel tölti ki a valós tények hiányából szár- 
mazó űrt. A valós tények csak a morális elő- 
feltevések feladása árán lennének elérhetők, de 
nincs olyan valós tény, amely megérné a mo- 
ralizáló diskurzus ilyen méretű önfeladását, hisz 
bármennyire is reális legyen egy tény, az mindig 
csak önmaga helyett beszél, a diskurzus viszont az 
összes lehetséges tény helyett beszél, és ahol 
tényekre van szüksége, ott tényeket teremt magá- 
nak. Elvileg nincs rászorulva semmiféle valós tény 
ismeretére. Az igaz–hamis vitájában számára nem 
a tényekkel való alátámaszthatóság számít döntő 
érvnek. Hisz éppen ő van leginkább a tudatában 
annak, hogy a tények mennyire manipulálhatók. 
Ezért a tények világával az elvek és a normák 
világát állítja szembe, mivel ezek mindenkori 
igazsága nem a tényeknek való megfelelésben, 
hanem a kinyilatkoztatásban rejlik. Minél har- 
sányabban szólal meg ez a kinyilatkoztatott tudás, 
annál jobban elnyomja a tények amúgy is halk 
hangját, s annál kétségbevonhatóbbá válik a valós 
létproblémák megragadására törekvő, korszerű 
elméleti és szemléleti formákban jelentkező tudás. 
Lehet, hogy az „igazság” valahol a tények oldalán 
áll, de ahhoz kétség nem fér, hogy az adott hely- 
zetben – és mely helyzet nem egy „adott” helyzet? – 
kinek van igaza.  
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A diskurzuson belülről jövő korlátozás elemzését 
Foucault a „kommentár”, a „szerző” és a „disz- 
ciplína” fogalmakhoz kapcsolja. 

A moralizáló diskurzuson belül a „kommentár” 
kiváltságos szerepet tölt be a szöveg lét fölötti ura- 
lomnak kiteljesítésében. A moralizáló diskurzus 
esetében nincs többféle szöveg. Csak egyetlen ere- 
deti szöveg van, s egyben ez a végső, teljes szöveg. 
Ennek intenzív teljessége a beszélés folyamatában 
mindig valamilyen részletében bontakozik ki. A 
beszélés minden újabb aktusa egy kommentár, egy 
újabb kísérlet a primér, az egyetlen szöveg aktuali- 
zálására, még egy kísérlet az efféle kísérletek soha 
meg nem szakadó sorában arra, hogy hallható han- 
gon is kimondják azt, ami a szöveg örökké- 
valóságának mélyében és csendjében egyszer s 
mindenkorra ki van mondva. Ezekkel az ismétlődő 
kimondásokkal erősíti meg és tartja fenn a szöveg 
önmagát, miközben állandóan gazdagodik mind- 
azzal, amit másként mondanak akkor, amikor vol- 
taképpen magát a szöveget mondják, s ezek a más- 
ságok, a lehetséges értelmezések is beépülnek a 
mondható, kimondható szövegbe. Közben a soka- 
sodó éppen aktuális kimondások, melyek annak 
reményében születnek, hogy az előzőeknél járhatóbb 
utat nyitnak a szöveg mélyének csendjéhez, egyre 
messzebbre távolodnak és távolítanak el a Szövegtől. 
A moralizáló diskurzus rendjében minél többen és 
minél hangosabban mondják, annál elérhetetlenebbé 
és megfoghatatlanabbá válik maga a szöveg. 

Ez annál is inkább így történhet, mivelhogy a 
Szövegnek nincs „szerzője”. A szöveg megfogha- 
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tatlanná válik, mert nincs egy bizonyos szerzőhöz 
köthető identitása. Csak azoknak van identitásuk, 
akik a szöveget újból és újból felmondják, de nekik 
sincs más önazonosságuk, mint éppen a felmon- 
dásban megtestesülő identitás. Identitásukat tehát – 
paradox módon – az identitásnélküli szövegtől 
nyerik. Így ők maguk is megfoghatatlanokká 
válnak, akárcsak a szövegük. „Ők” a mindeneknek 
mindenki számára való tudói, egyedül annak nem 
megmondhatói, hogy kicsodák is ők voltaképpen, 
valójában minek is a tudói, s hogyan esett meg 
velük, hogy a Szöveget eltanulták. 

Ez annál inkább valószerűnek hat, mivel maga 
a Szöveg nem hordja magában a szövegszerűség 
természetes belső korlátait, parttalanul burjánzik és 
csapong, helyhez és alkalomhoz illeszkedően. E 
belső „diszciplína” hiánya kifelé is megmutatkozik 
abban, ahogyan a Szöveg nem tagolódik, nem épül 
be diszciplínákba. A moralizáló diskurzus disz- 
ciplínák fölöttinek tekinti – magát, s ily módon 
minden diszciplínát igyekszik felölelni, sajátos 
nyelvezetük felett úrrá lenni. Így olyan nyelvi 
korlátlanságra tesz szert, melynek birtokában 
képes akár a művészetek, akár a tudományok 
valamelyikének nyelvén éppúgy megszólalni, mint 
a politikában vagy a mindennapi élet közönséges 
magánbeszélgetéseiben. Fontos az, hogy a hangját 
éppúgy ki lehessen hallani a költemény legben- 
sőségesebb líraiságából, mint a fizikai törvények 
könyörtelen objektivitásából. Hisz ezeknek is csak 
azáltal van értelmük, hogy éppen bennük szólalt 
meg „Ő”. S mivel nincsenek diszciplínák, a mora- 
lizáló diskurzus parttalanul hullámzó szövege az 
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egész létet beboríthatja. Nincs korlátozás: a lét 
tekintetében ez a végső és visszavonhatatlannak 
tűnő korlátozás. 

Mindezen jelenségek a létnek a diskurzusban és a 
diskurzus általi kisajátításában összegeződnek. E 
folyamat lényegét Foucault a szertartásszerűséggel, 
a „diskurzustársaságokkal”, valamint a társadalom 
voltaképpeni kisajátításával hozza összefüggésbe. 

Ez idáig már többször utaltunk arra, hogy a 
moralizáló diskurzusban nem a beszélés tartalmán 
van a hangsúly, nem az a lényeges, hogy ki mit 
mond, mivel a kimondásnak egyetlen, de többfé- 
leképpen kimondható tartalma van. Ezért sokkal 
lényegesebb az, hogy hogyan mondja. Fontos, hogy 
a kimondás, a beszélés mindig az alkalomhoz illő 
legyen, vagyis a beszélés retorikájában, frazeoló- 
giájában mutatkozzék meg maga az alkalom, ily 
módon a beszélés egészében egy nagyméretű 
szertartás formáját ölti, melynek rituális elemeit a 
szöveg alkotóelemei biztosítják. A szövegben 
realizálódó lét: szertartáslét, melynek eseményei az 
élet egészét átfogó grandiózus szertartás elemei- 
ként épülnek egymásba. E szertartásjelleg alapján 
válik érthetővé a moralizáló diskurzus megszállott- 
ságában élők állandó áldozatvállalási (-hozatali) 
kényszere, valamint a körülmények mágikus 
uralásával és befolyásolásával kapcsolatos gazdag 
hiedelemviláguk. Mivel a Szó a legfőbb eszközük, 
számukra a kimondott szó maga a tett. Meg 
vannak róla győződve, hogy kimondott szavuk a 
valóságra alakítólag hat. S ebben bizonyosak is 
lehetnek mindaddig, míg a számukra belátható és 
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megélhető emberi lét egésze a Szöveg szertartás- 
rendje szerint szerveződik. 

A szertartásrend csomópontjaiban a moralizáló 
diskurzus „diskurzustársaságokat” hoz létre. Ezek 
kisebb-nagyobb zártkörű csoportosulások, akik a 
Szöveg egyik vagy másik válfaját tekintik sajátjuk- 
nak, s nyilván mindenik a magáét véli az igazinak, 
az egyetlen, eredendő Szöveg egyedüli hiteles 
értelmezésének. Ezáltal a diskurzustársaságok 
mint doktrinér csoportosulások, maguk között 
felosztják a moralizáló diskurzus mezőjét, s olybá 
tüntetik fel magukat, mintha valós létbeni csopor- 
tosulások ideológiai érdekképviseletének szerep- 
körét játszanák. Holott valójában ők maguk 
teremtik meg a szövegben formálódó lét tagoló- 
dásait, amelyek egyúttal minden szövegen kívüli 
esetleges létbeni csoportosulást, vagy rétegződést 
elfednek. A szöveg belső logikájából keletkező 
célokhoz fűződő, a szöveg erőterében artikulálódó 
érdekek találnak szószólókra a diskurzustársasá- 
gokban. S éppen ezért, bár különböző hangsúllyal 
és hangnemben, végül is mindenikük ugyanarról 
beszél, hisz mindnyájuk számára az egyetlen, 
örökérvényű Szöveg adott. Ők a maguk módján a 
Szöveg lehetséges variációit, kommentárjait fogal- 
mazzák meg. Így tulajdonképpen oda sem kell 
hogy figyeljenek egymásra, nyugodtan el-beszél- 
hetnek egymás mellett. Ezt bizonyos fokig önvé- 
delemből is kénytelenek így tenni, mivel az egy- 
mással való kommunikációjuk elnyomná a köztük 
levő különbségeket, s olyan helyzet alakulna ki, 
mintha magukhoz szólnának, amikor másokhoz 
beszélnek. Így viszont kölcsönös egymás melletti 
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el-beszélésükkel kölcsönösen legitimálják egymást, 
és oda nem figyelésükkel érvényesítik egymás 
mondanivalóját. 

E folyamatok végső eredményként a társada- 
lomnak a diskurzus általi kisajátításához vezetnek. 
Ott ahol a moralizáló diskurzus korlátlanul érvé- 
nyesülhet, és a létnek korlátokat szabhat, az egész 
társadalmat szóra bírhatja, s a társadalom az ő 
nyelvén és általa fog megszólalni. Egy ilyen 
társadalomban a moralizáló diskurzus a hatalom 
nyelveként definiálhatja önmagát, s ennek a 
hatalomnak ő maga a képződési közege. A 
hatalom nyelvén szól a társadalomhoz, s általa a 
társadalom önmagához, miközben e hatalomnak a 
birtokosai és igazi letéteményesei feloldódnak 
ebben a nyelvezetben, és éppoly megfoghatatlanná 
válnak, mint maga a Szöveg, tartalmával együtt. 
Azok, akiknek ez az átmoralizált társadalom ki- 
osztja a hatalmi szerepeket, a személytelen hatalom 
alkalmi megszemélyesítőiként lépnek fel, egyik 
úgy, mint a másik. Hisz a szerepekbe már eleve 
bele van írva az egyéniségük, s így egymás 
hasonmásai ők, mivel egyazon szöveg rajzolja ki a 
vonásaikat. Így nincs és nem is lehet a szerep- 
vállalásuknak olyan tétje, amely valódi egyé- 
niségüket hozná mozgásba. Szerep-egyéniségük a 
Szöveg egyéni változatainak a felmondásáig terjed. 
Ezek az egyéni változatok egy tőről fakadnak, s 
ezen még az sem változtat, ha olykor dühödten 
egymásnak feszülnek az indulatok.  
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V. 
 
Ott, ahol a moralizáló diskurzus feltétlen 

érvényesüléséhez kedvezően alakulnak a körül- 
mények – s a kisebbségi léthelyzet erre kiváltképp 
alkalmas – egy nyelvileg önmagába záruló, „véges, 
de határtalan” világ bontakozik ki. S mert ilyen, 
létében teljes mértékben kiszolgáltatott a Szöveg- 
nek. Ebben a világban a lét mind egyéni, mind 
pedig közösségi szintjén kettéhasad a lét értelmét – 
az értelmes létet – hordozó és megtestesítő Szö- 
vegre, valamint a szöveg alatti tartalmatlan, érték- 
telen és értelmetlen üres egzisztenciára. 

A szövegbe záruló létben szöveg és történet 
viszonya radikálisan felcserélődik. A természetes 
cselekvő lét Történet – szöveg viszonyának helyébe 
egy önmagát szövegként építő lét Szöveg – történet 
viszonya lép. Ennek értelme nem a történetben 
megvalósuló tartalmából fakad, hanem a róla való 
folytonos beszélésből, a megmásíthatatlan szövege- 
lésből. E szövegelésben egy másik valóság folytonos 
teremtése és fenntartása megy végbe, s e másikról 
való állandó beszélésben teremti meg a Szöveg 
önmagát. A Szöveg intenciója e másikhoz való 
folytonos előreszaladásában jut önmagánál végérvé- 
nyesen célba. A beszélés horizontjában önmagát 
szövegként megkonstruáló világ ily módon építi be 
magába az illúziókergetés elvét mint önszervező- 
désének alaptörvényét. 

E princípium jegyében a szövegbe transzcen- 
dálódott emberi élet – a maga egyéni és közösségi 
mivoltában egyaránt – egy szubtilis játék résztvevő- 
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jévé (vagy játékszerévé?) válik. Ezt ő maga sem 
tudja eldönteni, mivel a konkrét esetekben számára 
sohasem válik eléggé világossá, hogy ezt a játékot ő 
maga játssza-e, vagy éppen vele játsszák, netalán 
játszatják. E játék szabályai beleíródnak a Szö- 
vegbe, minthogy ezt a játékot maga a Szöveg írja. E 
szabályokat a következőképpen lehetne összegezni: 

- Valamiről, amit tulajdonképpen cselekednünk 
kellene, csupán csak beszélünk cselekvés helyett. S 
e beszélésben mindenki úgy viselkedik, s úgy éli 
meg a helyzetet, mintha ténylegesen cselekedne; 

- Úgy beszélünk valamiről, mintha csakugyan 
komolyan gondolnánk és komolyan is vennénk 
azt, holott azt, amiről szó van, senki sem gondol- 
hatja egészen komolyan, mert akkor egy idő után 
csakugyan cselekednie is kellene, s ezzel, az előző 
szabály szerint, kiesne a játékból; 

- Az eredmény sohasem önmagáért, hanem 
mindig valami másért kell, s ehhez általában elégsé- 
ges a szimbolikus felmutatása, hisz a szöveg máris 
mindjárt arról a másikról szól. 

E játékszabályok betartása jól működő prag- 
matikus kalkuláción alapul: a megvalósítással járó 
erőfeszítés mindig megspórolható, mivel maga a 
megvalósítás is csak a róla való beszélés formá- 
jában épül be a szöveg erőterébe. Így, aki ügyesen 
játszik, erőt és időt nyer szimbolikus tőkéjének 
kamatoztatására; a lényeges konfliktushelyzeteket si- 
kerül mindig okosan kikerülnie, mivel sohasem ép- 
pen ott játszik, ahol a konfliktust okozó probléma ép- 
pen felmerül; s mindig sikeresen háríthatja el magá- 
tól a tényleges felelősséget, miközben egyfolytában 
az ő (szimbolikus) felelősségvállalásáról beszélnek.  
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Mi történik azokkal, akik a pálya szélén maradtak? 
A szemük előtt zajlik a játék, de ők maguk nem 

vesznek részt benne. A moralizáló diskurzus min- 
dent beborító ernyője alatt magukra maradnak a 
problémahelyzetekkel és a problémákkal. Hiába 
keresik és próbálgatják a megoldásukhoz szük- 
séges formákat, a diskurzus szimbolikus intéz- 
ményei sorra meghiúsítják azokat. Sikerük ugyanis 
megzavarhatná az önfeledt játékot. Mégsem 
távolítják el őket. De a játékba sem akarnak be- 
vonni senkit közülük. A pálya szélén való ottlétük 
a diskurzus zavartalan működése szempontjából 
feltétlenül szükséges. Hisz minden problémameg- 
oldó kezdeményezésük olyan törekvésnek minő- 
síthető, amely a diskurzus által intézményesített 
egység megbontására irányul, s ennek fejében 
számonkérhető és elítélhető: rajtuk csattan tehát a 
moralizálás értelme. 

E szubtilis játék tétje a létkisajátítás. A létün- 
ket vonja el tőlünk a Szöveg, miközben ő maga 
válik a létünkké. 

És a játék megy tovább... Általunk, Velünk, Ben- 
nünk, Ellenünk... Csupán a játékosok cserélődnek, 
Mi maradunk. 

A pályán kívül rekedőket pedig a létszomj más 
irányban történő keresések felé hajtja... 

 
 

(1995. március – 1996. március) 
  



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

 223 

TARTALOM 
 

A DEMOKRÁCIA PARADOXONAI 7 
 

CIVIL TÁRSADALOM 
KISEBBSÉGI KULTÚRA 67 

Gondolatok vidék és központ viszonyáról 67 
Az előítélet mint kulturális képződmény 74 

Egy kulturális paradigma buktatói 86 
Kisebbségi lét és civil társadalom 95 
Kisebbségi társadalomszervezés 105 

 
AZ EGYSÉGESZME 

ÉS AMI MÖGÖTTE VAN 113 
I. A monopóliumtól a hegemóniáig 114 

II. Értelmiség és hatalom 131 
 

A BESZÉLÉS JELENÉBEN 156 
„Mintha”-nyilvánosság 156 

Elit és ellenelit 162 
Az egyetem eszméje 179 

A moralizáló diskurzus 195 


	Veress Károly: Paaradox (tudat)állapotok
	Az Olvasóhoz
	A demokrácia paradoxonai
	Civil társadalom – kisebbségi kultúra
	Gondolatok vidék és központ viszonyáról
	Az előítélet mint kulturális képződmény
	Egy kulturális paradigma buktatói
	Kisebbségi lét és civil társadalom
	Kisebbségi társadalomszervezés

	Az egységeszme – és ami mögötte van
	I. A monopóliumtól a hegemóniáig
	II. Értelmiség és hatalom

	A beszélés jelenében
	„Mintha”-nyilvánosság
	Elit és ellenelit
	Az egyetem eszméje a romániai magyar politikai-ideológiai mezőben
	A moralizáló diskurzus

	Tartalom



