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Biankó-esekket kaptam. Ez a cím olyan:

Tehát szabad leszek.
Nem sokat tudok a romániai korrupcióról, sőt lényegesen keveseb

bet, mint amit a napilapok megírnak róla - ami egyaránt minősít

engem és minősíti a romániai napilapokat.
Az a cím, amelyet ennek a pár percnyi hozzájáruIásnak a tetejére

írtak, számomra most elsősorbanhermeneutikus érdekességeket rejt.
Hiszen a Magyar Pax Romana Fórum programszervezője,tehát egy
magyar állampolgár javasolta, én pedig, egy Kolozsváron élő lapszer
kesztő - tehát román állampolgár - fogadtam el. A Scharle Péter által
ajánlott cím azonban egészen más, mint aminő címnek én az e1követ
kezőkben engedelmeskedni próbálok, jóllehet kívülről nézve szóról
szóra megegyeznek. Megegyeznek, mert ketten vannak.

Amikor egy erdélyi arról kezd beszélni Magyarországon, hogyan
kísérel meg "kisebbségben" élni otthon, az udvarias magyar átlag
állampolgár elnyom egy ösztönös sóhajt, hátradől a széken, és meg
próbál együttérzőennézni a szegény erdei rokonra, akinek soha sem
mi se jó, sírni tud és akar, emellett meg titkon nyilván valami kell
neki, fekete munkalehetőség, ingyen gyógyszer vagy kiselejtezett pa
rabolaantenna, gyorsan lenyúlható alapítványi pénzecske - vagy
jobb esetben könyvek. Az erdélyi ürge esetlenül forgolódik az egyre
eurokonformabbnak hitt és ezért egyre ízetlenebb - vagy ha úgy
tetszik: egyre hamburgerszagúbb - magyarországi életben, így hát
megfelelőképpenkirí a Iátványból, kisebbrendűnek érzi magát, ezért
szerény vagy éppen - védekezésből - rámenős. A "kisebbségből"

vagy "szórványból" jött embemek az az elsőrendű és talán egyetlen
feladata itt, hogy beszámoljon arról, miképpen sanyarog ott. Sajátsá
gos szerep ez, amelyet mindkét oldalról jól felismerhető elvárások
éltetnek. Ez persze csak az átlagos eset. Mint ahogy a legtöbb Ma
gyarországra utazó erdélyi is átlagos.

Ennek dacára - vagy épp ezért - én most nem egy ilyen "kisebb
ségben és szórványban" élő erdélyi ürgeként óhajtanék néhány dolgot
elmondani, hanem olyan, valamelyes polgári tudattal bíró belvárosi
emberként, aki nem látja be, mitől volna számára az imént elnagyol
tan megrajzolt szerep szükségszerű vagy kötelező.

Posztulátumként kérem, fogadják el, hogy én otthon sokkal job
ban szeretek élni, hogysem ide vágyódnék.

Kisebbségben az ember egy sor rendkívül fontos dolgot úgy be
csül meg, ahogy kell. Például a barátait, a társas kapcsolatokra
fordítható időt, bizonyos erkölcsi imperatívuszokat, bizonyos
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olyan alkalmakat, amikor viszonylag könnyedén felismeri, hogy
döntéseinek - egzisztenciális jelentőségük mellett - személyközi
kapcsolataira nézve is üdvös hozadékai vannak, továbbá meg
tudja becsülni az ellenfeleit, akiket azonban legtöbbször épp oly
irreverzíbilis eltökéltséggel bélyegez meg, mint amilyennel a többi
kelet-európai "felszabadult" ország erkölcsi kultúráiban szokás.
Egy szó mint száz: "odaát" az ember még mindig sokkal társa
sabb lény, mint Magyarországon, de azt hiszem, ezzel nem mond
tam újat. Mint ahogy - gondolom - akkor sem árulok el titkot,
amikor megjegyzem, hogy éppen a jó régen bejáratott kisebbségi
helyzetünk kitermelte a viselkedésnek azt a gyakori megnyilvá
nulás-típusát is, amelyet a jóindulatú kívülálló agyafúrtságnak,
élelmességnek, székelyes lokalizációt adva neki góbéságnak eufe
miz ál, ugyanakkor mindközönségesen csak az alattomosság, az
elvtelen sunyiság, a sumákolás transzszilván formája.

Az a sztereotip elgondolás, hogy aki kisebbségben él, az tör
vényszerűen szerencsétlen, már csak azért sem helytálló, mert
nemritkán találkozhatunk olyan konkrét életekkel, amelyeknek
alanya nélkülözi azokat a körülményeket, amelyekhez képest ki
sebbségiként definiálhatja magát. Valószínűleg nem ez a legáltalá
nosabb, de vannak olyan életek, amelyeknek jórésze teljes érvé
nyű és autentikus, annak ellenére, hogy ezeknek az életeknek az
alanyai a társadalom egészét tekintve kisebbségiek valamilyen
szempontból, például etnikailag. És itt nem csupán a tömbma
gyar vidékekre gondolok - mint amilyen a Székelyföld -, ha
nem olyan egzisztenciákra is, amelyeknek a jelentését, értelmét
kidolgozott tudatossággal vállalt feladatok szabják meg, olyan
életekre gondolok, amelyeknek alanyai úgy fogadják el tényszerű

en kisebbségi pozíciójuk adottságait, hogy azokat nem sorompók
ként, hanem formaként tudják megélni.

Nemrégiben egy kolozsvári baráti társaságban - amely egy
foglalkozását tekintve iparos-vállalkozó (bőrdíszműves), ám szel
lemét tekintve határozottan értelmiségi fiatalember kezdeménye
zéséből született - szóba került az, hogy ki mit ért a haza fogal
mán. Hogy az ott beszélgető mintegy egy tucat kolozsvári ember
egy ilyen informális térben és időben távol tartott magától min
denféle pátoszt, az részint természetes, részint pedig hihetetlenül
nagy kihívást jelentett - szembenézni és fennszóval beszélni
olyan személyes elképzelésekről, amelyekről jószerével sohasem
szoktak bensőségesen megnyilvánulni, hacsak családokban nem
-, de lehet, hogy most is túl derűlátó voltam. Számomra e ma
gamba-nézés egyrészt azt az eredményt hozta, amit pár perccel
ezelőtt posztulátumként voltam nagyképű előrebocsátani, más
részt meg arra vezetett rá, hogy a hazát ama téridőként gondol
jam el, ahol, amikor nekem megismételhetetlen és csak tőlem el
várható tennivalóm van - és ezt az elképzelést örvendetes mó
don tudom azokkal az elvárásokkal is egyeztetni, amellyel keresz-
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tény ember szembenézhet. E tekintetben eléggé külsődleges adalék
ként tűnik fel az, hogy az ember kisebbségi-e vagy többségi.

Persze belátom, valószínűleg tíz-húsz centivel a földfelszín fölött
élek.

De önök - igen helyesen - most nyilván nem rám kíváncsiak.
Mint tudjuk, mélyen korrupt közigazgatású országból jövök. Az az
országrész, amelyet Erdélyként ismerünk, kulturálisan már rég nem
Közép-Európához tartozik, hanem a Balkánhoz, és annak is jórészt
az ocsmányabb szokásai uralták el a közéletet. A szemétdombok és
a sokféle vonatkozásban jellemző trágárság lassan és hatékonyan át
színezik azt a maradék tájképet is, amelyet a külföldi az Utazások Er
délybent kezében tartva viszont szeretne látni.

Az ember, a társaság, a csoport, a kolónia, a kisebbség már csak
olyan, hogy előbb-utóbbalkalmazkodik mindehhez. Részint kialakít
ja védekező mechanizmusait, részint hasonul. A kisebbségi status
hoz kapcsolt rokonszenv és együttérzés persze sokszor tévútra ve
zet. Jelesül abba a kelepcébe jutunk, hogy a nemzeti kisebbség, sze
gény, fuldokolva kapálózik azon a mocskos, fertőző, velejéig romlott
áradáson, amelyet a többségi lakosság és azok nagykutyái duzzasz
tottak - természetesen csakis a kisebbségiek ellen. Ez a képzet
annyira igaz, amennyire nem. Magyar nacionalizmus éppúgy van,
mint román, és én nem hiszek abban, hogy valamikor is meg tudjuk
majd mondani, ki kezdte. Az urambátyámos, illetve a közvetlen, üz
letszerű korrupció éppúgy sajátossága a különféle magyar érdek
szféráknak, mint a többségieknek, legfeljebb a mértéke más, annak
függvényében, mekkora a tét, vagy hogy milyen professzionális
szintet ér el a korrumpáló rendszer. A maguk gesztenyéjét a rájuk
bízott intézmények parazsán magyar nemzetiségűpolitikusok, nagy
vállalkozók, intézményvezetők éppúgy sütögetik, ahogy románok. A
nagyprivatizációból persze nem vehetik ki részüket - immár sem
mi áron -, mert a lapokat jó előre leosztották. A magyar nyelven is
tentisztelő történelmi egyházakban nincs túl sok pénz, itt tehát a
korrupció - kevés kivételtől eltekintve - nem ölt olyan méreteket,
mint máshol szokás, és minthogy szerényke jövedelmük adójából az
adófizetőknek nincs módjuk bármely százalékot célirányosan egyik
vagy másik egyház számlájára átutalni, emiatt nyugodtan alszanak.
Ha tehát az egyházak belső felségvizein valami turpisságra ingerel,
az nem a közvetlen anyagi előny, legfeljebb a befolyás, a hatalom. A
klerikális-feudális gondolkodásmód viszont és annak összes kelle
metlen következménye (legalábbis a katolikus egyházban) - köszö
ni szépen - megvan. Mindezek ellenére még mindig helytállónak
tűnik a jól ismert elv, amely szerint a nemzeti identitás legerősebb

védbástyái továbbra is az egyházak.
Ami pedig a szórvány-állapotot illeti:
Lássuk most már nagyon világosan, hogy Erdély területének

túlnyomó hányada a magyar nemzetiség szempontjából szór
ványvidék, És bátran ide sorolhatunk néhány olyan várost is,
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amelyeknek szórvány-státusát belátni még nagyon nehéz nekünk.
A szórvány-témában rendszerint az olyan vidékeket szokták pél
daként említeni, mint amilyen a Mezőség. Cakhogy a szórvány
lét kritériumainak szempontjából ennél sokkal relevánsabb szinte
az egész Dél-Erdély, amelynek visszafordíthatatlan etnikai átren
deződése az 1940-44 közötti megosztott Erdély ideje alatt dőlt el.
A bányavidék - a Zsil völgye - ebből a szempontból az agónia
látványát kínálja annak, aki erőt vesz magán, hogy eljusson odá
ig. Amit az elszánt kultúrmisszionáriusok a bányavidéken a ma
gyar lakosság érdekében tehetnek, az érzésem szerint már nem
több, mint amit a csángó-kérdésben tenni lehet: méltó öntudatról
viszonylag tűrhető körülményekről gondoskodni a nemzetiségi
halódás idején: hospice.

Más szempontból a szórvány-állapotban élő csoportok vagy
közösségek szétzilálódását vagy beolvadását sietteti, hogy egész
Erdély rurális jellegű. aminek persze megvannak az előnyei, ám
az átfogó társadalmi erjedés kontextusában inkább negatív hatá
sai érvényesülnek. Ha nyelvész-füllel hallgatja az ember a szór
ványban élők beszédét, döbbenten állapíthalja meg, hogy az
egész kicsi és nagyon zárt közösségeket leszámítva a magyar
nyelvállapot mindenhol egyenletesen és gyorsan romlik, s itt még
csak az egyházak sem teszik meg, amit megtehetnének, ugyanis
gyakran adódik olyan eset, hogy a nyelvi környezetszennyezés
nek a szószék vagy az ambó is forrása - a maga világtól elru
gaszkodott, sémákban és bombasztikus fordulatokban túlteologi
zált nyelvezetével, illetve odalett immunitásával az aktuálpoliti
kai, napi gazdasági szlenggel szemben.

Természetesen azokon a településeken, amelyekben az önkor
mányzati vezetés lehetőségei szerint ellene szegül a nemzeti kizá
rólagosság áramának, ott a szórványban élők is kedvezőbb felté
telekkel őrizhetik a maguk nemzetiségi azonosságát. Ilyen telepü
lés azonban viszonylag kevés van. Az a politikai képződmény,

amely kezdetben csupán érdekvédelmi szervezetként határozta
meg magát, később azonban politikai pártként működött - a Ro
mániai Magyar Demokraták Szövetségére gondolok -, mára jó
szerével elvesztette azt az átfogó bizalmat, amely az első években
működését kísérte. A magyar lakosságnak fel kellett ismernie,
hogy olyan ideológiai és gazdasági körülmények között, amelyek
a román politikai életet jellemzik, nem lehet kisebbségi érdekeket
képviselve jól, tehát hatékonyan és hosszú távú stratégiai elkép
zeléseket követve politizálni. Másfelől az a természetes érdekta
goltság, amely az RMDSz-en belül már az 1990-es évek elejétől

megmutatkozott, polarizálódáshoz vezetett, hiszen a magyar la
kosságnak sem lehetett - és ma sem lehet - olyan politikai kul
túrája, amely lehetővé tenné, hogy az érdektagoltságból származó
feszültségeket pozitív politikai energiává lehessen alakítani. Hiába
képződnek a külföldi egyetemeken okleveles profi politikusok, az
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otthoni politikai kultúra - vagy inkább kultúrálatlanság - csírá
jában teszi lehetetlenné a megszerzett professzionalitás kamatoz
tatását. Meg természetesen azzal is számolni kell, hogy bizonyos
hivatalokhoz bizonyos tisztségviselők még sokáig fognak ragasz
kodni, mégpedig foggal-körömmel (illetve valószínűleg kisebb
nagyobb korrupció árán is). A választópolgár természetesen
mindezt nagyjából látja vagy sejti. Ezért - és persze a rohamos
elszegényedés miatt is - az utóbbi időben határozott depolitizá
lódás figyelhető meg a kisebbségben élő magyarok körében, ami
persze nem zárja ki azt, hogy a magyar közvélemény egyik vagy
másik tábora továbbra is ragaszkodjék bizonyos személyek kímé
letlen stigmatizálásához.

Most pedig rendet kellene tennem a derűs szubjektív megálla
podottság és a tények keménysége között.

A kétféle érzelmi attitűd, amelyet az elmondottakkal provokál
ni (pro-vokálni) óhajtottam, jól tükrözi a bevezetőben hermeneuti
kainak mondott tüneményt. Azt tehát, hogy az a "kisebbségi tragi
kum", az a fátum-szerű fenyegetés, amelyet "kisebbségi létpara
doxonként" Makkai Sándor püspök híressé vált írása, a Nem lehet
című szöveg kanonizált 1937-ben, igenis feloldható, pozitív "vi
lágalkotó" alapmeghatározottsággá fordítható át, amennyiben el
tudunk szakadni a csoport, a közösség, az etnikum perszonífiká
lásától; amennyiben elég erősek vagyunk ahhoz, hogy ne pusztán
szociológiai vagy intézményi alakzatoktól várjunk kezdeményező

lépéseket. Meg kell változtatnunk a nézőpontot. Viszonylagos
mentális és erkölcsi épségben akkor maradhat fenn a kisebbség
ben élő személy, hogyha tudatosan teszi a maga kisebbségi fizikai,
jogi, gazdasági terét távlatos szellemi térséggé. Ahelyett, hogy egy
már meglévő emberi szerveződés, társadalom, csoport, közösség
"beleszületett" - s ezért pusztán tehetetlenségi nyomatékkal bíró
- tagjaként értelmezné magát, inkább úgy fogja fel személyes hi
vatását, hogy belőle fakad közvetlen vagy szélesebben értett kör
nyezetének bármely életmegnyilvánulása, belőle áll a társadalom,
az általa vállalt és teljesített feladatokból áll össze az a világ,
amelyben kisebbségiként otthon érezheti magát. Az idő mindig
eléggé érett arra, hogy a személy ne bújkáljon az intézmények
cselekvésdeficitjei mögött. A személy effajta ön-vállalását pedig
nem vizsgálhatja felül külső fórum; ezért - hogy újra Makkai ne
vét idézzem - kinek-kinek a maga "revízióját" kellene elvégez
nie. Belátom, ehhez bátorság és elég magas fokú világnézeti ta
pasztaltság kell; tehát amit mondtam, az nem fordítható le népies
áldásnak. Másfelől nyilván befogadható mindez értelmiségi kör
ben, ám az egzisztenciával viaskodó Zsil-völgyi bányászcsalád
számára nem jelent semmit. Mégis azt hiszem, hogy az általános
zsibbadtság megtörése sok jóval járhatna - nagyobb léptékben
is, nem csak az öntelt doc tus ok klubjaiban.
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