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Kollektivizmus'. OS individualizmus

I.
A nagy nepessegmozgasok az emberi
Icsolatok sokszor dramai jellegu atrende-
eseveljarnak egyiltt. A migraci6 eredme-
~kentkialakul6 talajtalansag es a vele jar6
Izonossagi valsag kiilonboz6 lelki zavarok
'asa, ami ta'{latveszteshez, sulyos dep-
;zi6hoz vezethet. Az emberek sokszor nin-
nek tudataban, hogy az eredmenyes
tvitelhez nem elegend6 pusztan az elet-
ulmenyek megvaltozasa. Az ~legedett-
~hez, az emberi elet teljessegcerzesehez
ktilozhetetlenek azok a kapcsolatok, ko-
leseK is, amelyek reven az egyenek elete
onboz6 kozossegek!:>e szervez6dik.
Mikozbennagyvarosokba, idegen nyelvi

rnyezetbe, vagy roas orszagba koltozve az
Iberek egzisztencialis korulmenyei valame-
'si javulnak, szill6helyilkr61, emberi es
elvi kornyezetUkb6l kiszakadva kozossegi
pcsolataik gyokeresen' megvaltoznak,
)bnyire karosodnak. igy hat a boldog
lberi elet szempontjab61, ahogy mondani
Mak, amit nyernek a reven, rendszerint
lesztik a vamon,
Napjainkban azonban kul6nosebb moz-

s nelkGlis problematikussa villi az egyenek
sadalmi kot6dese, ertekrendszere, identi-
;a, Ezt a j,elenseget, a dolgok leegyszer(i-
esevel, sokan es sokszor az individualizmus
rh6dftasaval, egyeni erdekek el6terbe
rUlesevel magyarazzak. A helyzet azonban
melsgkkalbonyolultabb, Nemcsak az
Jyenek reszer61 tapasztalhat6 oozes a
Izossegi elet vonatkozasaban, hanem
aguk a modern tarsadalmak sem akarnak
)zossegi felel6sseget vallalni6regeikert, be-
geikert, vagy a hiltranyos helyzetLiekert,
lOgyan nem akarnak egyenl6 jogokat
ztosftani nemzeti kisebbsegeiknek sem,
agyarim: maguk a "modern" tarsaclalmak
~m'elegge kozossegiek. Ellenkez6leg: po-
ikai es szocialis rendszerGk az individu-
izmus legf6bb gerjeszt6je, amennyiben a
nodern" tarsadalom az individualis ver-
mgesben lalja a gazdasagi elet hatekony-
19a novelesenek a lehet6seget. AnelkGl
ersze, hogy viselne az emberelet gazdasagi
~feran kfvGles6 terheit.

A bajok pedig eppen ebb61 erednek. A"
kert?sindiviclualizaci6 latsz61ag ugyan meg-
!remti az a kozbssegekt61 fUggetlen gazda-
~gi egzisztencia lehet6~eget mind az allam,
1ind az egyen reszere, a tarsadalmi kbzbs-
egek szerepenek gyengGlesevel, azonban
legszunik az a szokas es hagyomanyvilag
;, amely erzelmileg otthonossa es elfogad-
lat6va teheti az' ember szamara az eletet.

Korunk embere, kGlbnbsen Kozep-Kelet-
;ur6paban, ma kett6s szorftasban el. Egy-
el6l onmaga akar tenor, terhes kbt6desek
lelkul, nemzetek felett allva, sajat privilegi-
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umanak tekintve, hogy mit tart szfvGgyenek,
hogy kGlbnbbz6 tarsadalmi szolgaltatasokra
mennyit aldol, masfel61 azonban - szembe
talc~lva magat a magannyal es az elet nyo-
maszt6 kerdeseivel- titkon ken~si, vagy nyfl-
tan remeli, hogy valamikeppen sikerGI az
eltet6 csaladi, lokalis, szakmai, nemzeti szo-
lidaritasra szert tennie.

11.

Az egyeni eletut, mint folyamatos kGz-
delem, amit az emberek sorskent fognak rei,
szervesen beagyaz6dik az emberi kbzbssegek
kGzdelmebe. Ennelfogva az egyeni elet
ertelme a kbzossegek felemelkedesehez es
boldogulasahoz, vagy, ha ugy tetszik, az
egyedi eleteken tulmutat6 kulturfeladat
teljesftesehez kot6dik, Ha ez a feladat, a
kozossegi eszme hianyzik, vagy nem elegge
kbrvonalazott, ha sorsat es boldogulasat
illet6en mindenki magara van utalva, ez
patal6gas helyzetet eredme!wez mind az
egyen, mind a tarsadalom szempontjab61.

Az egyeni csak kbzossegi keretekben,
masokkal egyGtt kepes megkGzdeni a nyil-
vanes bajokkal. Ezeknek a bajoknak a meg-
nevezeseben es elfteleseben k~ronkent,
tarsadalmankent masoke a dbnt6 sz6: egy-
szer az egyhaz, maskor kiralyok, csaszarok,
partok, hadvezerek, ertelmisegiek, tarsadalmi
osztalyok, vagy a magukra eszme16 nepek
szabnak iranyt az ellenseges erzuletnek, s
gyakran a szftotUndulatoknak.

A bajnak rendszerint bels6 gyengeseg,.
az aka. A bels6 gyengeseggel azonban
nehez szembenezni, ezert a bait rendszerint
valamilyen kGIs6 ellensegre pr6baljak ki-
vetfteni. by aztan a bajokat, amelyek miatt
valamely kbzossegnek, nepeknek, kisebb-
segeknek. tarsadalmi osztalyoknak szen-
vedniGk kell, altalaban mas embercsoportok
szolgaltatjak. Ezaltal az eletkGzdelem, a-
hogyan Huizinga frja, "mint nyilvanos
k6telesseg" embernek ember elleni kilz-
delmeve uolik" (96-0,). A hatalomert es a
j61etert folyo kGzdelemben a rivalisok, a
versenytarsak ellensegge valnak, akik kbt-
csonbsen gonoszkent jelennek meg sajat
nepGk koztudataban,

Minthogy a kozbsseg boldogulasa erde-
keben rendszerintvalamilyen.kGls6 ellenallast
kelllekGzdeni, olykor neven nevezett ellen-
seget kelllegy6znCez moralisan megoldha-
tatlan helyzet ele illlftja az embert. Le-
hetseges, hogy peldilul a gazdasagi es
politikai elnyomas aldozatai reszer61 a
kGzdelmetjogosabbnak tartsuk, mint azoket,
akik kivaltsagos helyzetUket kivanjak meg-
6rizni. Csakhogy sikaml6s ut et,. hiszen a
nincstelen ember szemeben konnyen lehet
ellenseget csinalni a termelesi eszkozok
tulajdonosaib61. A tulajdon kisajatftasaval es

a javak igazsagos ujraelosztasanak az igere-
!eve I erre "az bsztbnre jatszott ra a kom-
munizmus. Ugyanilyen kbnnyedseggellehet
az egyik nepet szembeallftani mas nepekkel,
a tobbsegi nepet a kise~bsegiekkel, a fe-
keteket a feherekkel, az Eszakiakat a Deli-
ekkel, meghatarozott elettani tulajdonsagu
embereket mas elettani tulajdonsagok hor-
doz6ival. Altalaban ellenseget lehet csinalni
mindig mindazokb6l, akik a valamely cso-
port, nepesseg hatalmi terjeszkedesenek az
utjaban allnak.

Legujabban epp a balkani pelda igazolja,
hogy a kuls6 bajok lekGzdese, mas nepek
eluzese, kiirtasa, javaik kisajatftasa utjaban
a civilizaci6 maifokan sem allnak semmifele
erkblcsi akadalyok. A kozbsseg szenteslti a
celokat es felold az egyeni felel6sseg al61. A
kozossegi keretek, a kultQrfeladat ilyen-
forman nemcsak az egyeni boldogulas utjat
szolgalja. hanem szGkseg szerint a poklot is
megjaratja.

A taradalmi dezintegraci6s folyamatok a
kbzbssegi eszme hianyat, a kultura hanyat-
lasat jelentik. Kerdes. hogy az individu-
alizaci6 milyen zsakutcaba vezet bennGnket,
hiszen - ahogyan azt a tarsadalomtudomany

. Durkheim, Merton es masok munkassaga
alapjan tbbbszorosen igazolta - mar a kb-
zbssegi kbtelekek fellazulasa is adevians
jelensegek sorav~! jar egyGtt, vagy ha ugy
tetszik: halmozottan noveli az eletet meg-
rbvidft6 kockazati tenyez6ket. .

Ill.

A fentiek alapjim azt kell mondanunk,
hogy miel6tt, az identitas, az onazonossag
jelensegevel erdemben foglalkoznank, min-
denkeppen megvalaszolasra var- a kerdes:
van-e lehet6seg a kollektivizmus es indi-
vidualizmus ellentetenek a megszGnte-
tesere? A kommunizmus szornyusegei heves
ellenerzest e5 szembenallast termeltek ki az
ideol6giai kbzbssegekkel szemben, a szeo
melyes kapcsolatokat es kbzbssegi gyb~
kereket azonban megsem tudja az ember
nelki.ilbzni, Az allami tiltasok, er6szakos
elvonasok ellenere az individualis ertek-
rendszert hirdetve napja:ink embere meg-
pr6bal maganak onall6 egzis,ztenciat
teremteni, a k6zbssegekyerepenek szem
et6! tevesztese miatt azbnban nemcsak
identitaszavar ~~ lelki villsag fenyegeti, de
fel6, hogy ebben a tersegben az bsszerop-
panonemzetgazdasilg is kfmeletlenUl maga
ala temeti.
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