
Kisebbségben 
Általános tapasztalat, hogy akik nem akarják szájukra venni a cigány 
vagy a roma kifejezést, egyszerűen csak kisebbségként emlegetik kör-
nyezetük cigány embereit. Ez a többség körében megfigyelhető és 
nem sok büszkeségre okot adó nyelvi cinkosság nemcsak egy meg-
oldatlan helyzet kifejeződési formája, de elgondolkodtató is egyben. 

Életének és önmagáról alkotott képének bizonyos vonásai ugyan-
is mindenkit valamilyen kisebbség tagjává tesznek, s akik szűkebb 
keretek között kisebbségben vannak, nagyobb összefüggésekben már 
más arányok közepette találhatják magukat. Az önmagukat vallás-
gyakorlónak tartó európaiak kicsiny közössége világviszonylatban 
a vallás többségi elfogadásának tendenciáját erősíti. Akik szegény-
nek tartják magukat Európában, azokat gyengéden magához öleli 
a kisemmizettek hatalmas és nincstelen világközössége. A haldok-
lók néma, alig látható és nem szűnő kisebbsége idővel belép a ha-
lottak (a másként élők) felfoghatatlanul hatalmas többségi világába. 

A kisebbségi állapot átélésének természetesen sokféle módja van. 
Egyesek hangosan és harsányan igyekeznek felhívni magukra a fi-
gyelmet, mások beérik azzal, hogy észrevétlenül is az események kö-
zéppontjában állnak. De magatartásától függetlenül minden ki-
sebbségi közösséget oly sok veszély fenyeget, hogy ez a különleges, 
bár általános állapot szinte teljesíthetetlen feladatok elé állítja az em-
bert. Veszély forrása, hogy a kisebbség akaratlanul is fölébe helye-
zi magát másoknak, s úgy véli, hogy rangja, vagyona, tájékozottsá-
ga és műveltsége feljogosítja mások — alig titkolt megvetéssel társuló 
— irányítására. Szintén veszélyforrás, amit Sigmund Freud a kis kü-
lönbségek nárcizmusának nevezett: egy-egy közösség belső csoportjai 
a közöttük húzódó csekélyebb különbségeknél fogva nagyobb 
fokú ellenségességet tanúsíthatnak egymás iránt, mint a más kö-
zösségek tagjaival szemben, akiktől nagyobb különbségek választ-
ják el őket (keresztény csoportok is jobban elítélhetik egymást, mint 
a nem hívőket). 

Aki azt igyekszik megállapítani, hány cigány egyetemi oktatója, 
köztiszteletben álló művésze és diplomatája van Magyarországnak, 
annak könnyen az a benyomása lehet, hogy ennek a kis országnak 
több időre van szüksége a cigányok állapotának rendezéséhez, mint 
az Egyesült Államoknak a feketék helyzetének egészségesebb ke-
zeléséhez. Ám soha nem lehet tudni, mikor lesz valamely kisebb-
ségből többség (a csekély kezdetekkel útjára induló kereszténység 
ennek eleven emlékezetét őrzi), és a cigánysággal szemben már csak 
ezért sem érdemes sokáig táplálni a többségi közönyt és arroganci-
át. Egyetlen többség és egyetlen kisebbség sem engedheti meg ma-
gának, hogy fölébe helyezze magát másoknak, de a jelek szerint e 
téren még nincs végük a fájdalmas történelmi leckéknek.
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