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Totális kisebbségben

A kisebbségi lét okairól

A mai politikai-társadalmi viszonyok között Kelet-Közép-Eurépa egyik
kulcsfontosságú fogalma a kisebbség. Ennek a fogalomnak a megragadására
azonban írásunkban nem ezt a fajta nemzeti-nemzetiségi kisebbségi létet
szándékozunk tárgyalni, bár néminemű azonosság és összefüggés kimutat
ható lesz a tárgyalandó téma és a nemzeti-nemzetiségi kisebbségi fogalom
között. Tehát nem arról lesz szó, hogy egy nemzet vagy nemzetiség mikor,
hogyan, milyen körülmények között került kisebbségi sorba, vagy hogyan éli
meg azt. Arról sem lesz szó, hacsak nem negatív példaként, hogy Németh
László híres-hírhedt tanulmányában (Kisebbségben) miként alkalmazza ezt a
fogalmat olyan dolog jelölésére, amelyet mi gondolati síkon éppen ellenke
zőleg nem a kisebbségi, hanem a többségi gondolkodás egyik jellemző for
májának tartunk.

Ha valaki a 20. századi vagy az azt megelőző újkori diktatúrák kialakulá
sának körülményeit kísérli meg elemezni a kisebbségi gondolkodás szem
pontjából, könnyen juthat arra a következtetésre, hogy az elmagányosodott,
a metafizikai hátterétől, támaszától megfosztott ember magányának, létszo
rongásának feloldását keresi a tömegben, azaz egy olyan többséghez való
tartozásban, amelyet mindezen transzcendencia-pótló szereppel felruházhat
na. A csapda azonban éppen a kérdésre adott túlságosan közkeletű és orte
gaiasan sablonos válaszban rejlik. Ez ugyanis azt sugallja, mintha a magánya
elől menekülőmodern ember válna csak a többség, a tömegesség áldozatává,
s e sietős egymásra lelésükben okoztak volna olyan tragédiákat, mint a fran
cia forradalom vagy a 20. századi totalitárius rezsimek rettenetei. Csakhogy
ez a fajta szemléletmód a modern ember azon leegyszerűsített történelem
szemléletébőlfakad, amely egyfajta dualisztikus látásmódban nyilvánul meg;
azt feltételezi ugyanis, hogya történelemben élő ember vagy vörös, vagy
pedig fekete szemüvegen keresztü1látja a világot, ugyanakkor megfeledkezik
arról a tényről, hogy bár ellentétes előjelű, ám azonos eszmei talajon sarjadt
jelenségrőlvan szó. Azt a tényt ugyanis, hogy mindkettőbenugyanazon erők

működnek,az újkori ember tekintete elől éppen differenciálatlan történelem
szemlélete fedi el, vagyis történelmi folyamatok helyett politikai kategóriák
ban való gondolkodásmódja.

A dolog úgy áll, hogy amióta világ a világ, de datálhatóan a metafizika
születésének pillanatától vagy legkésőbb a kereszténység kialakulásától fog
va egészen biztosan a kiválasztottság tudatától, a különbözés vágyától, az
Istenhez és az Orökkévalóhoz való közelség szomjától hajtott ember az, aki
kivonul a társadalomból; ő az, aki néhány hasonló megszállottal egyetemben
elvonul a sivatagba, iskolát nyit, kolostort alapít vagy mozgalmakat indít
abban a szilárd meggyőződésében, hogy különleges ismeretek birtokában,
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valamilyen transzcendens erő földi kisugárzásaként, felsőbb parancsra teszi
mindezt. Ezért a keresztény üdvtan és eszkatológia - legalábbis azon vágy
felkeltésében és hosszú századokon keresztüli életben tartásában, hogy a ki
válókhoz és igazakhoz, azaz egyben az üdvözülő kisebbséghez tartozzék 
sokkal inkább felelős, mint azt gondolnánk. Felelős azért, mert a vágyat fel
keltette és ébren tartotta, ugyanakkor az évszázadok hosszú során elveszítet
te azon képességét, hogy ki is elégítse, és ezzel párhuzamosan azon lehető

ségét, hogy szabályozza azt. Ennek szerteágazó okaira most egyelőre nem
tudunk kitérni, csak annyit jegyzünk meg példaként, hogy Szent Ágoston,
akit nem elégített ki sem az előkelő római polgárok, sem a manicheusok
kisebbségéhez való tartozás (nem véletlen, hogy a manicheusok is a vallási
megismerésben a legmagasabb fokra eljutott társaikat kiválasztottaknak ne
vezték), a keresztény kiválasztottak kisebbségi közösségéhez való tartozást
választotta, s a számára legvalószínűbbTranszcendencia garanciáját részesí
tette előnyben az evilági és a manicheisztikus boldogságkeresés módjával
szemben.

Amikor tehát a 20. századi ember ehhez vagy ahhoz a társadalmi-politikai
szélsőséges csoporthoz, közösséghez csatlakozik, amikor a náci büszkén fel
lendíti a karját, amikor a kommunista büszkén vonul egy tüntetésen, akkor
ugyanezt az elkülönülést hajtja végre, ugyanazon vágy munkál benne, mint
az előbbi egyházatyában - természetesen azzal a különbséggel, hogy nem
ismeri föl, miszerint az igazi, a transzcendenciához közelebb vivő elkülönülés
garanciája helyett az inferno által kiállított kisebbségi billogot sütötte magára.
Vagyis azt követi, amit egy téveszme emelt annak a helyébe, amit Egyisten
ként vagy Ideaként tisztelhetne. Ezért aztán rendkívül fontos a különbségte
vés a kisebbségivé válás mint formális "technikai" aktus és erkölcsi-szellemi
választás között. Mert bár Agoston magatartását sem tekinthetjük teljesen
fairnek, különösen nem azokkal szemben, akikkel éveken keresztül egy kö
zösséget alkotott, nevezetesen előbb Carthago Veneris aranyifjaival, majd ké
sőbb a manicheusokkal, tőle azért későbbi életpályájának ismeretében még
sem vitathatjuk el döntésének legitim voltát, amit az egyház meghívásnak
nevez, és amely tulajdonképpen életének utolsó pillanatáig mindenki előtt

nyitva áll. Ugyanakkor a fentebb említett 20. századi emberek választása,
mivel téveszmén alapuló választás, amely, más és saját maga megsemmisíté
sére törekszik, igencsak emberellenes, tehát elítélendő.

A kisebbségi vagy többségi választás etikai megítélésében a sarokkő, a
kulcsfogalom a felelősség vállalása. Miután az ember a történelem folyamán
fokozatosan függetlenítette magát az ún. felsőbb hatalomtól - és ez nem
elítélő, csupán ténymegállapító kijelentés esetünkben -, s a világban való
helyét, valamint a dolgok közötti összefüggéseket a megsejtés helyett egyre
inkább a sejtésnél töredékesebb, ám részleteiben konkrétabb, "tudo
mányosabb", "pozitívabb" megismerési módszer szerint határozta meg
(Comte), helyét a Transzcendencia vagy az Idea által igazgatott világban egy
ilyen erőt el nem ismerő világ bizonytalan, ámde általa előkelőbbnek tartott
helyére cserélte föl, azaz mindinkább magára maradt. Ezzel párhuzamosan
nőtt mind a saját maga, mind pedig a világ iránti felelőssége is, hiszen külső

erő híján egyedül maradt a világ hajójának kormánylapátjánál. (Ebből, a ma
gányt az evilági felelősségérzettel párosító magatartásmódból született meg
a 20. század folyamán a környezet, az élővilág mint önmagában való érték
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védelmének szekularizált gondolata, amely korunkra konkrét panda- és eső

erdő-mentő akciókba, zöld csoportokba, öko-pártokba torkollott.)

Kisebbségi lét - elmagányosodás - diszkrimináció

Az eredendő elmagányosodás, amely az eredendő bűnnel, azaz az önálló
emberi megismeréssel vette kezdetét, mindmáig tart az emberiség törté
netében, és várhatóan eszkatologikus megoldást nyer majd. Az elmagányo
sodás ilyen mértékét és a felelősség ezzel egyidejű megnövekedését azonban
csak a legélesebb elmék és legfejlettebb erkölcsiségű emberek voltak képesek
elviselni. Másként viszonyulnak a felelősségvállalás kérdéséhez azok, akik a
metafizikai magányt - talán mert ezt vagy szellemileg, vagy pszichikailag
elviselni képtelenek - valami "mással" akarják kitölteni. A valami "más"
keresése mindig a lehető legveszélyesebb motiváció és az oksági láncolatok
olyan kuszaságát eredményezi, amely lehetetlenné teszi, hogy első pillantás
ra fölfedjük bizonyos jelenségek gyökereit. A magány félelem formájában hol
feltör az ember lelkéből, hol pedig mélyen beássa magát, s bonyolult vagy
kevésbé bonyolult folyamatok után megváltozott formában, álcázva bukkan
fel belőle ismét. E metamorfózis végállomása lehet az a társaság és közösség
utáni vágy, ami - hogy célját, valamiféle közösség kialakulását elérje 
brutális tettekre is vezetheti az embert, amelynek csak látszólagos oka az
embergyűlölet. Hiszen köztudomású, hogy a boldogtalanság és az elégedet
lenség legalább olyan mértékben aktív magatartásban nyilvánul meg, mint
passzívban, és mindazon dolog és lény ellen irányul, amely vagy aki "más",
vagy - és ez még félelmetesebb - másnak látszik.

Minden ember kisebbséginek születik, mégpedig az eredendő bűn okán:
nemesen kitaszítottan, kivetettként és kiszolgáltatottságában is megőriz va
lamit méltóságából. De ezt a kisebbségi sorsot csak olyan emberek merik
teljes súlyával vállalni, akik képtelenek vagy alkalmatlanok az önámításra,
amely segítségével az emberek többsége transzcendens magányát elfedi. A
fejlett intellektusú ember vállalja akár az ateizmust is; az erkölcsi ember a
rossz lehetetlenségének tapasztalatából kiindulva elveti a rossz gyakorlatát,
és önként vonul kisebbségbe; egyesekben azonban a többségiek "megszima
tolják" potenciális áldozat-voltukat, ezért mintegy "belekényszerítik" őket a
magány vállalásába, a kisebbségi létbe. Ez utóbbi pszichikai motivációktól
vezérelt diszkrimináció az, amely megindítja a 18-19. század folyamán a ~ö

zép-kelet-európai kis nemzetek és nemzetiségek önállósulási törekvéseit. Er
de mes volna alaposan megvizsgálni, hogy e nemzeti mozgalmak fő vezéreit
miként vetette ki magából diszkrimináció útján a nagyobb nemzet, s hogyan
kerekedett felül bennük a másság iránti igény, amely végül is egyre kisebb
nyelvi és kulturális territóriumokra tördelte szét térségünket. Ily módon biz
tosítja az értelmiség a kisebbség folyamatos utánpótlását, amely századunk
ban, különösen a diktatúrák tapasztalata után és az individualizmus 19. szá
zadi megerősödésévelahhoz vezetett, hogy az értelmiség kivívta magának
az "örökös kisebbségi" vagy az "örökös ellenzéki" szerepét.

Persze föl kell tennünk a kérdést, hogy az értelmiségi más vonatkozásban
és más síkon nem többségi létformát választ-e ezzel a lépésével, hiszen az
általunk vázolt kisebbségi magatartásforma egyetlen kritériuma a mindentől,
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így a fent vázolt ellenzékiség sémáitól való függetlenség is. Hiszen balgaság
volna feltételeznünk, hogy evilági képlet szerint a többségiségnek csupán
egyetlen formája van, s e képlet birtokában elkerülhetjük eleve a többségivé
válás veszélyét olyan bonyolult társadalmi-politikai viszonyok között, mint
amilyen a 20. századé. A legsikeresebb többségiség ugyanis képes magát ki
sebbséginek álcázni - akár mint valami húsevő növény, amely illatanyagá
val téveszti meg táplálék után kutató áldozatát -, s ezzel oly vonzóvá válik
a kisebbségi életet kereső emberek előtt, hogy azok beleesnek az így felállított
csapdába. Ebből az következik, hogy a többségiség és a kisebbségiség soha
sem mérhető evilági mércével, hiszen minőségí, nem pedig látszat-minöségi
vagy akár mennyiségi kategória. így aztán többségi maradhat a többségtől
magát elhatároló értelmiségi is, ha észre nem veszi a húsevő virág szimulá
cióját, és azt tartja (ne adj Isten fennen hirdeti) magáról, hogy ő alkotja a
kisebbségi elitet. Ugyanakkor kisebbségi maradhat az az ember vagy az az
embercsoport, aki bár látszatra semmiben sem különbözik a többségtől. ám
valójában, lelki, szellemi életében vállalja mind intellektuális, mind érzelmi
szinten azt az alapvető magányt, amely akkor fogja el, amikor szemtől szem
be áll Istennel vagy annak hiányával.

Nincs megrendítöbb látvány, mint amikor Szókratész megkísérli önmaga
védelmét az athéni polgárok előtt, holott eleve tisztában van azzal, hogy
számára nem létezik fölmentés. Nem azért, mert bűnös valamiben, hanem
azért, mert magányát vállalva nem tud foglalkozni azzal, amivel itt e földön
foglalkoznak, mert erre a szintre igazi kisebbségi lévén képtelen leereszkedni.
Ez az igazi, megbocsájthatatlan bűn a többségi ember szemében, amiért ha
lálbüntetés jár.

A teve könnyebben jut át a tű fokán (Mt 19, 24), mint ahogya többségi
ember Isten színe elé kerül. A többségi azáltal tagadja lsten létét, hogy meg
fosztja magát az egyedi döntés lehetőségétől, és ezáltal olyan kény
szerpályára lép, ahol az isteni - a felelősségvállalás által - nem segítheti
emberi mivoltának kiteljesedését. Fentebb már szóltunk arról, hogy az isten
hit mennyire felelős azért, hogy az emberben feltámasztja az elkülönülés
mint a transzcendencia felé való közeledés vágyát, ugyanakkor annak kere
teit is megadja, amellyel az ember a legnagyobb valószínűséggela helyes utat
megtalálhatja.

A kisebbségi lét vállalása

A kisebbségi út azonban sokkal több veszedelmet rejt, mint a többségi, amint
azt Szókratész példáján is láthattuk. Mindazonáltal az ezt a sorsot vállaló
embert semmi sem tántorítja el attól, hogy végighaladjon rajta. Személyek
sokaságával találkozhatunk az emberi történelemben, akik végigjárták - de
talán még többen voltak azok, akik azt hitték, hogy ugyanazon az úton ha
ladnak. A modem látszat-kisebbségi ember alakjának intellektuális hátterét a
francia enciklopédisták dolgozták ki, érzelmi vonatkozásait és megnyilvánu
lásait pedig a romantikának, különösen a német és az angol romantikusok
nak köszönheti. Ettől a kortól fogva látszik úgy, hogy a kisebbségi lét köte
lező járuléka, sőt elengedhetetlen feltétele annak, hogy valaki, valakinek a
sorsa megjelenítésre érdemessé váljék, azaz az elmúlással és a halállal szem-
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ben örökre megőrzödjék (innen származik aztán a romantika halál-kultusza,
amely az elmúlással szemben saját fegyverét, a nem szokványos, az emléke
zetes, tehát az örök halált szegezi szembe). Az ilyenfajta, csak látszatra ki
sebbségi lét egyben garanciával szolgált - a kortársak hite szerint - arra,
hogy az ember közelebb kerüljön ahhoz a transzcendens lényhez, akinek 
bár ekkor már nemigen beszélnek róla közvetlenül sem a filozófusok, sem a
művészek - hiánya oly égető, hogy e szükségben kiüresedett megnyilvánu
lási formái válnak az imádat tárgyává. Az Isten ilyen tárgyiasítása olyan
kultuszokban nyilvánul meg, mint az emberi ész feltétlen tisztelete, a zseni
őrjöngő imádata, s mindez éppoly üres és hiábavaló, mint az a kagyló, amit
a szobánk négy fala között a fülünkhöz szorítunk, hogy halljuk elmúlt nya
runk tengereinek hullámverését, holott az csak a saját fülünkben futó erek
lüktetését, saját életünk megnyilvánulási formáit erősíti föl. Transzcendencia
tartalma mindennek csupán annyi, amennyi bármi egyéb jelenségnek e föl
dön, s amolyan kisebbséginek álcázott többségiként, ha lehet, még messzebb
vezet az igazságtól.

Kereszténység és kisebbségi tudat

A kereszténység viszonya ahhoz a fajta kisebbségtudathoz, amely írásunk
tárgya, mindig is ambivalens volt, és az is marad. Ez az ambivalencia több
tényezőből fakad, melyek egyike az az üdvtörténeti vonatkozás, amely az
Ószövetség öröksége, s amely a zsidóságot mint kiválasztott, azaz kisebbségi,
a többséggel szemben álló népként állítja elénk. A jézusi üzenet az első ke
resztények kezdeti, ószövetségi hagyományokon nyugvó kisebbségi attitűd

jén alapvetőert nem változtatott, bár a páli levelekre való hivatkozással ezt
cáfolni szokták (vö. Róm 3, 29). Ebben a kérdésben nem kívánunk döntőbí

róként fellépni, csak azt tartjuk megjegyzésre érdemesnek, hogy a zsidóság
faji, nemzetiségi, vallási alapokon való elkülönülésének három összetevője

közül fő tényezővé az Újszövetségben a minőségi, vallási elkülönülés vált. A
többségi-kisebbségi lét kérdésének keresztény megítélésében alapvető válto
zás a 4. évszázadban következett be, s ehhez nem kis mértékben hozzájárult
a konstantini fordulat utáni néhány évtized. Az adminisztratív, az államha
talomtól kapott támogatás mindenesetre alapjaiban tette kétségessé a keresz
ténység kisebbségi jellegét, s helyét átvette a többségi gondolkodásmód. Ez
teljesen érthető folyománya volt annak a ténynek, hogya kereszténység a
kiválasztottak önálló döntésén alapuló, személyes áldozatok meghozatalától
sem visszariadó módja társadalmi szinten megszűnt, és helyébe a római ke
reszténység, azaz a közigazgatási és birodalmi struktúrákat is magába épített
kereszténység jutott uralomra - s ez majd másfél évezreden keresztül hatá
rozta meg a kereszténység belső történetét.

Az egyháznak ez a többségivé való terebélyesedése hívta azután életre az
egyházon és a kereszténységen belül azt a kisebbséget, amely biztosította a
többségi kereszténység és a keresztényiesített társadalom számára az öntisz
tulási folyamat mechanizmusát. Ez a folyamat, bár számtalan fölösleges moz
galmat termelt ki magából, valójában mégis feltétele volt annak, hogya ke
reszténység másfél évezreden keresztül, zord gazdasági és társadalmi viszo
nyok között is tovább éljen a társadalomban.
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A kereszténységnek a kisebbségi-többségi magatartásmódhoz való viszo
nya - persze számos áttételen keresztül - az alapja annak az újkori gon
dolatnak, miszerint a kisebbségi lét, bár nem száz százalékosan, de mégis
valószínűsíthetőbbenvisz közelebb Istenhez, az ürökkévalóhoz, mint a több
séghez való tartozás. Nem csoda hát, hogy az újkorban megindul az egyén
tudatos, racionális döntésen alapuló elszakadása a közösségtől, a többségtől

a fentebb vázolt közelebb jutás reményében. Ez a camus-i dandy megjelené
sének az ideje a társadalomban, azé az emberé, aki elkülönül, megvet és utál,
s aki azután öngerjesztő mechanizmus következtében egyre nagyobb és na
gyobb magányba, metafizikai szorongásba hajszolja bele magát, sőt hajlandó
szövetségre lépni akár a Gonosszal is, csakhogy szenvedése és magánya a
lehető legnagyobb fokú elkülönültséget biztosítsa a számára. Mindebben per
sze mégsem tagadható az a titkolt vagy kevésbé titkolt vágy, hogy mindezt
észrevegye az, Akinek címezve van, hogy meglássa és megpillantsa azt a
szenvedést, amelyet ő, a dandy érez.

A kisebbségi sorsot választó európai embert tudatosan-tudattalanul eszka
tologikus vágy hajtja, hogy közelebb kerüljön az Egyhez, az Igazhoz, s mivel
számára a többségi út túlságosan kacskaringósnak, de főként kilátástalannak
látszik ebből a szempontból, az ellenkező irányba indul el, ahol mindaz vár
rá, ami Szókratészre vagy Jézusra várt. A tudatosan vállalt kisebbségi sors
(és itt most már végleg szellemi, etikai, vallási értelemben vett kisebbségi
létre gondolunk) a színeváltozásra éppúgy visszavezethető.mint a vádasko
dók ellen védekezni kényszerülő Platónra. A szenvedés misztikus, megtisz
tító erejébe vetett hit, mivel misztérium, és vajmi kevés köze van az evilág
hoz, úgy látszik, csorbítatlanul túlélte a 18. századi szekuláris megrázkódta
tásokat, melyeknek a tételes európai vallásosság áldozatául esett, csupán an
nak a legmélyebb, legrejtettebb, leglényegibb és legemberibb (azaz az isteni
hez legközelebbi) lényegét őrizte meg: nem egyéb ez, mint a bábeli történet
modern változata. Miután a közösségi kísérlet a Transzcendencia meghódí
tására kudarcba fulladt, a megfáradt és nyelvükben összezavart, azaz egy
mással kummunikációra képtelen építők fogják a szerszámaikat, amelyek
elégtelen eszközöknek bizonyultak a kitűzött közös cél elérésére, és elindul
nak, hogy mindenki külön-külön, csak a saját, egyéni üdvösségével törődjék

ezentúl. Miután bebizonyosodott, hogya modern ember eszközei, intellektu
sa és újsütetű tudománya éppúgy véges és elégtelen a végtelen, az örök és
a határtalan megragadására, a modern kor legjobbjai szétszéledtek, hogy ki
sebbségiként vezekeljenek nagyratörésükért. A totális vereséggel a totális ki
sebbségi sors vár rájuk, amely, bár számtalan csapdát rejt magában, mégis a
legnagyobb valószínűséggel visz közel Ahhoz, Akihez az ember leginkább
visszatérni vágyik.
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