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A skót nacionalizmus és az Európai Unió

Scottish Nationalism and the European Union

It seems certain that Scottish politics is tightening its bonds to the European Union try-
ing to make use of as much of this for the sake of its own prosperity as it can. This endeav-
our is in complete harmony with the ambition of the EU, according to which it seeks to
support regions in the first place instead of countries.

Kulturális antropológiai kutatásunk tárgya a skót nemzeti identitás alakulása napjaink át-
meneti idõszakában, a nemzeti tradíciók és a mentális kulturális örökség egységének (il-
letõleg megosztottságának) tendenciáit alapul véve (ld. Melles – Szász, 2001). A kutatás
etnikai és interkulturális átmenetek, kölcsönhatások, mentalitástörténeti alapok és mo-
dernizációs törekvések mentén kívánja empirikus alapon feldolgozni a helyi társadalmak
mérvadó folyamatait, kiindulópontnak tekintve a skót parlament nemrégiben megszer-
zett önrendelkezési jogának következményeit, a strukturális átalakulás esélyeit és a helyi
érdekû megvalósítás folyamatát, továbbá a változásokban szerepet keresõ társadalmi
erõk érdekcsoportjait, az identitáskeresõ törekvések ellenzõit és támogatóit. Átfogó ku-
tatásunk kiterjed a változások vizsgálatára az Európai Unió tükrében.

Mint ismeretes, az európai integrációs (s ezen túl a szigetországi nemzeti egység erõ-
sítését célzó regionális) törekvések éppen a helyi társadalmi térben jelentenek figyelmen
kívül nem hagyható kihívásokat. Ennélfogva kutatásunk a skót jövõkép feltárását is ma-
gában foglalja abból a szempontból, hogy a skót emberek Skóciát vajon inkább az Egye-
sült Királyságban képzelik el, esetleg mint független államot egy szélesebb körû és elté-
rõ játékszabályokkal rendelkezõ unióban avagy éppen az Európai Unióban.

Hipotézisünk az volt, hogy az EU-ba való integrálódás és a nemzeti értékek kihangsú-
lyozása, illetve a politikai autonómia kialakítása, azaz az integráció és dezintegráció
(adott, illetve szerencsés esetben) egymásnak nem ellentmondó folyamatok.

Kutatásunk során nem elsõsorban teoretikus kereteket ellenõriztünk, hanem empirikus
módon megpróbáltuk feltérképezni, hogy a skótok hogyan viszonyulnak egy esetleges füg-
getlen Skóciához, nemzeti identitásukban ez mennyire jelent sorsdöntõ elvárást, egyálta-
lán szeretnék-e, ha Skócia mint független állam képviseltetné magát a világban. Végsõ so-
ron pedig annak elemzését kíséreljük meg, hogy ez a politikai attitûd együtt jár-e naciona-
lista felhangokkal vagy más, elsõsorban kulturális identitásképzetekkel. Azaz ha valaki
egy nagyon erõs skót identitással rendelkezik, biztosan kívánja-e a teljesen önálló Skóciát.
Információink a témával kapcsolatban – a kulturális antropológia módszereit követve – el-
sõsorban interjúkon és részt vevõ megfigyelésen alapulnak, melyeket a StAndrews-ban
töltött három hónapos terepmunka során készítettünk. Ezeken kívül pedig a napi sajtóra és
a szakirodalomra támaszkodtunk az adatgyûjtés és -feldolgozás során.

A kutatás kezdetén felmerült annak kérdése, hogy a skótok kisebbséget alkotnak-e. Ha
azt vesszük, hogy a Nagy-Britanniát vezetõ Angliához képest joghátránnyal rendelkez-
nek és rendelkeztek, valamint részükrõl gyakorta tapasztalható egyfajta alárendelt álla-
pot érzése, akkor mondhatjuk, hogy kisebbséget alkotnak. Skócia autonómiája „egy
olyan autonómia, amely azt tette lehetõvé, hogy folyamatosan hangsúlyozza sajátos skót556
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alkotmányos hagyományának elfojtását” (MacCormick, 2000: 100).1 Másrészt számos
definíció szerint nem alkotnak kisebbséget, például N. Girasoli meghatározásában a ki-
sebbség „az állam lakosságának többi részéhez viszonyítva számbeli kisebbségben van,
nincs uralkodó helyzetben, történelmi események következtében elszakadt eredeti orszá-
gától, és megõrizte ennek az országnak vallási, nyelvi, kulturális jellemvonásait, a fenn-
maradás kollektív akaratával rendelkezik, és arra törekszik, hogy a többséggel való gya-
korlati és jogi egyenlõséget érjen el, miközben tiszteletben tartja az állam szuverenitását”
(Kiss, 1995: 176). A skótok nem szakadtak el eredeti országuktól, ráadásul nyelvi jellem-
vonásukat sem õrizték meg. Igaz, számbeli kisebbségben vannak, nincsenek uralkodó
helyzetben, és törekednek a politikai jogegyenlõségre.

Ugyanakkor kétségtelen, hogy Skóciát nemzetnek is felfoghatjuk. A nemzet fogalma
különösen problematikus: ahány kor és ahány szerzõ, annyiféle meghatározása, töltete
létezik. Benedict Anderson szerint a nemzet elképzelt,2 mivel magában hordozza a kö-
zösség eszméjét, a társadalmi interakciót még azokkal az emberekkel is, akikkel soha
nem találkoztunk. Továbbá a nemzet korlátozott, mivel határai végesek, noha kiterjeszt-
hetõk (McCrone, 2000: 77). Az, hogy Skócia „képzelet szülte”, azt jelenti, hogy nem
pusztán „helyként” kell felfognunk, hanem mint egy folyamat terét, mindig újra és újra
kell értelmezni, mit jelent skótnak lenni vagy Skóciában élni. Mivel Skócia nem állam,
hanem inkább nemzet, az olyan társadalomtudományi modellek nem használhatók, me-
lyek a nemzet és az állam egybeolvadását feltételezik.

Anthony Cohen úgy véli, hogy a nemzet és közösség bizonyos szempontból nagyon
hasonlatosak egymáshoz: a nemzet a közösség egyik változata, s mint ilyen „szimboliku-
san konstruált, olyan valami, ami nem földrajzi vagy társadalmi térben, hanem sokkal in-
kább az emberek tudatában létezik. Az emberek szimbolikusan közösséget építenek,
amelyeket arra használnak, hogy jelentések forrása és tárháza legyen, és identitásukhoz
vonatkozási keretet adjon” (McCrone, 2000: 82).

A skótok esetében ilyen vonatkozási keretet jelent egyrészt Skócia, másrészt az Egye-
sült Királyság, melynek összetartó, integrációs szálai idõrõl idõre lazulni látszanak vagy
lazának tûnnek. A periférián ugyanis a skót és walesi nacionalizmusok feltámadása új
helyzetet teremtett, mely a fogalmak újraértelmezését kívánja meg.

Az Egyesült Királyságban a legtöbben magukat nem a brit nemzethez tartozónak defi-
niálják, hanem etnokulturális terminussal élve (részben vagy egészben) angol, skót, ír és
walesi nemzethez tartozónak (Thiskov, 2000: 644, vö. Kaufmann, 2000: 1087–1119). A
fentiek értelmében a kisebbségi lét és az EU viszonyával foglalkozó ezen írásunkban mi
is a nemzeti identitás kifejezést használjuk akkor, mikor azt vizsgáljuk, mit jelent ma
Skóciában a közelmúlt politikai változásai tükrében skótnak lenni (holott lehet, hogy
nem ez a legmegfelelõbb kifejezés). Annál is inkább tesszük ezt, mert interjúalanyaink,
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1 Noha ez a joghátrány nem biztos, hogy valódi, ugyanis például a politikai önrendel-
kezést illetõen sokan úgy vélik, hogy a skótok ’túl is vannak reprezentálva’ azáltal, hogy
területi alapon mind a westminsteri, mind a skót parlamentbe delegálhatnak képviselõ-
ket. Továbbá többen azt gondolják, hogy gazdasági szempontból is elõnyöket élveznek
az angolokkal szemben, mert kevés adó folyik be tõlük (kis lakosságszám, ritkán lakott),
míg nagyobb területének infrastruktúrája hatalmas anyagi bázist igényel.

2 „A nemzet képzelt közösség, mivel olyan összetartozástudatot igényelnek, amely
idõben és térben vízszintes és függõleges is lehet. A »nemzet« nemcsak a jelenben élõk
irányába feltételez rokoni köteléket, hanem az elhunyt generációkkal szemben is.”



beszélgetõtársaink és a skótok helyi kutatói, a StAndrews Egyetem Szociálantropológia
Tanszékének tanárai, kutatói is ezzel a kifejezéssel éltek.

Mielõtt témánk tárgyalásába belekezdünk, röviden vázoljuk a jelenlegi politikai hely-
zetet, és az ahhoz vezetõ utat.

Az 1707-ben történt egyesítés (Act of Union) után elõször a XIX. század fordulója körül
jelentek meg a skótok részérõl olyan követelések, hogy több beleszólásuk legyen a saját
dolgaikba. Az 1960-as évektõl kezdve a gazdasági, társadalmi és politikai feltételek
olyan helyzetet teremtettek, amelyben a hatvanas évek végétõl a politikai nacionalizmus
Skóciában a közélet meghatározó elemévé vált. Korábban ’csak’egyfajta kulturális naci-
onalizmus létezett (Thomsen, 2000).

A ’skótok’ pártjaként lépett fel a Skót Nemzeti Párt (SNP), melynek mûködéséhez to-
vábbi lendületet adott az Északi-tengeren fellelt olajmezõ (1977), mintegy a lehetséges
függetlenség anyagi bázisa (vö. Fergusson, 1994: 421; Storrar, 1999: 34):

„Az SNP azért küzd, hogy Skócia mielõbb függetlenné váljon. Egyszersmind
az igazi skótok (true Scots) pártja is akar lenni, a szegény munkásoké.”

Az 1974-es brit általános választásokon az SNP megszerezte a skót szavazatok egyhar-
madát, s 11 helyet mondhatott magáénak a brit parlamentben, többet, mint valaha. Szak-
értõk (pl. William Storrar, John P. Mackintosh) szerint az elõretörés magyarázata az,
hogy a skótok kevésbé büszkék arra, hogy britek. Ugyanis elõtte (többé-kevésbé) büsz-
kék voltak erre, mivel osztoztak a brit birodalom gazdasági, politikai és katonai sikerei-
ben. „Kifejlõdött egy erõs brit identitás – melyet a protestantizmus, a birodalom és a tõ-
ke szentháromsága határozott meg”. Ez a brit identitás azonban nem változtatott azon,
hogy a skótok továbbra is skótként határozzák meg magukat, ezenkívül pedig Skóciát
Anglia partnerének tekintsék a brit birodalom külpolitikai akcióiban (Bond – Rosie,
2000: 107). Átélték tehát, hogy kettõs nemzetiségûek, s ebben a skótság és a britség ér-
zése jól megfért egymással. A háború utáni idõszak brit gazdasági, politikai sikertelensé-
ge azzal a hatással járt, hogy a britség renoméja csökkent. Sokan úgy gondolták, hogy õk
„csak skótok” akarnak lenni.

A Thatcher-kormány retorikája arról szólt, hogy az emberek újra azt érezzék, hogy
Nagy-Britannia sikeres, értékes ország, s ne kívánjanak függetlenedni tõle (Storrar, 1999:
34; vö. Grúber, 1998). AThatcher-korszakban a brit gazdaság virágzott, ám az alsó- és kö-
zéposztálybeliek elégedetlenek lettek a konzervatív kormányzattal. A skótok többsége
nem a konzervatívokra, hanem a Munkáspártra szavazott, ám a konzervatív politika dön-
tései rájuk is vonatkoztak. Skóciában a politikai hatalom erõsen korlátozva volt, nagymér-
tékû privatizáció kezdõdött, továbbá 1989-ben magas adókat (egészen pontosan fejadó-
kat, poll tax) vetettek ki (vö. Barker, 1992: 521–533). Elõször békés tüntetéseket szervez-
tek a fejadók ellen, majd síkra szálltak a saját parlament ügye mellett. Erõsödött tehát a po-
litikai és gazdasági autonómia iránti vágy, a nacionalizmus, illetve a patriotizmus.
Hamilton is úgy látja (1999: 20–28), hogy napjainkban a nacionalista érzelmû skótok, „a
kemény skótok” inkább munkáspártiak, baloldaliak, mint toryk (azaz konzervatívok).

A thatcherizmus hozzájárult ahhoz, hogy a skótok a Konzervatív Pártot „angol pártnak”
kezdték tartani, ily módon szavazóbázisa még jobban visszaesett. Ezzel az SNP lett Skó-
ciában a második legnagyobb párt a Munkáspárt után. ALiberális Demokraták ráébredtek,
hogy a munkáspártiak és konzervatívok közötti balanszírozás helyett koalícióra kell lép-
niük a Munkáspárttal, ha a politikai életben hallatni akarják a hangjukat. Ez vezetett a558
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Scottish Constitutional Convention (Skót Alkotmányos Konvent v. Gyûlés) elnevezésû
testület létrehozásához 1989-ben, mely összefogta a munkás és liberális demokrata párto-
kat, a szakszervezeteket, templomokat, közösségi szervezõdéseket és másokat Skóciában.
Ezek együtt támogatták a skót Munkáspárt elõretörését (Tomaney, 2000: 681–687).

ATony Blair vezette Munkáspárt felismerte a helyzetet, és erõteljes kampányhadjárat-
ba kezdett Angliában, Skóciában és Walesben. 1997-ben a Munkáspárt nyerte meg a vá-
lasztásokat: 419 helyet szerzett a westminsteri parlamentben. A miniszterelnök a 43 éves
Tony Blair lett. A Konzervatív Párt eddigi, 165 éve óta a legnagyobb vereségét szenvedte
el: egyetlen képviselõjüket sem delegálhatták a westminsteri parlamentbe. A szakértõk
valószínûnek látták, hogy Blair kevésbé lesz barátságos az Európai Unióval szemben, el-
lenben támogatni fogja Skócia és Wales politikai hatalmának növelését (Johnson,
1997:56). Ez be is igazolódott. 

A brit Munkáspárt hatalomra jutásakor, 1997-ben azt az ígéretet tette, hogy amennyi-
ben az érintettek úgy kívánják, az Egyesült Királyságot alkotó országrészek közül Skó-
cia és Wales, illetve Észak-Írország fokozottabb önállóságot, politikai autonómiát kap.
Az autonómia e sajátos fajtáját, a hatalom ilyen decentralizálását az angol nyelv devolú-
ciónak nevezi.3

1979-ben még elutasították, ám az 1997. szeptember 11-i népszavazáson a skótok
többsége már az autonómia mellett adta le a voksát (jórészt a konzervatív brit kormány-
zatban való csalódás miatt, amint errõl már szóltunk). A westminsteri parlament ratifikál-
ta ezt a tényt, és rögzítette, mely jogkörök maradnak a brit, és melyek kerülnek a skót par-
lament hatáskörébe. 

Röviden azt lehet mondani, hogy az alkotmányos kérdések, a hadügy, a külügy és a
pénzügyek központi kézben maradtak, a többirõl az edinburgh-i parlament maga dönthet
(beleértve tehát az egészségügyet, az oktatást, a kultúrát, a közlekedést stb., persze Skócián
belül) (Paterson, 1998: 288–289). A skót devolúció azonban nem érinti az Egyesült Ki-
rályság (EK) alapvetõ alkotmányos rendjét. Skócia az EK integráns része marad, és a ki-
rálynõ továbbra is államfõje lesz. A westminsteri parlament megõrzi szuverenitását és a
Skóciában választott képviselõk továbbra is teljes és konstruktív szerepet játszanak ben-
ne, de a skót mandátumok arányát újraértékelik (vö. Brown, 2000: 37). Az Európai Unió-
val fenntartott kapcsolatok továbbra is a központi kormány hatáskörében maradnak, de a
skót kormányzatot bevonják az EK Európával kapcsolatos döntéshozatalába. A skót kor-
mány miniszterei részt vesznek az Európai Unió Tanácsának Skóciát érintõ ülésein, és itt
az EK nevében fel is szólalhatnak. A skót parlamentnek lehetõséget biztosítanak az EU
törvényjavaslatainak megvizsgálására, mérlegelésére. Brüsszelben felállítják Skócia EU
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3 A brit történelemben a skót és a walesi devolúció az ír autonómia (home rule) kap-
csán vetõdött fel elõször a XIX. század 80-as, majd a XX. század 10-es éveiben, de ko-
rántsem a XX. század második felében tapasztalt élességgel és formában. Történelmi
okok következtében az ír autonómia és önállósági törekvések a mai napig nem hasonlít-
hatók a skót és még kevésbé a walesi devolúciós folyamatokra, még ha ez utóbbiak az el-
múlt évtizedekben markánsabban jelentek is meg. (Havas, 1999) Skóciában a jelenséget
„csendes forradalomnak” (quiet revolution) is nevezik, hangsúlyozva az ír agressziótól
való különbségét (The Scotsman, April 30, 2001).

Az autonómiaformákról és az önkormányzatiságról bõvebben a Tabajdi Csaba és
Barényi Sándor által szerkesztett, Kisebbségi érdekérvényesítés, önkormányzatiság, au-
tonómiaformák címû kötetben olvashatunk. (1997)



képviseletét annak érdekében, hogy a skót érdekeket közvetlenül képviselhesse (Havas,
1999; Keating, 1998: 217).

Apolitikai autonómiával tehát a skótok törvényhozási és szabályozási hatalmat kaptak az
összes helyi szinten fontos kérdésben (nyelv, oktatás, vallás, közigazgatás stb.). E területeken
az autonómia a végrehajtó hatalmi ágra is kiterjed, és ezekben az esetekben az autonómia bi-
zonyos központi, brit kormányzati kompetenciát is tartalmaz, oly módon, hogy az állam ha-
talmi szervei érvényesíthetik a törvényességi kontrollt (hogy reagálni tudjanak a helyi ható-
ságok hatáskör-túllépéseire), de nem érvényesíthetnek célszerûségi szempontú ellenõrzést az
egyes döntések felett. Ennek nyilvánvalóan mindkét fél számára vannak elõnyei. Aközponti
kormányzat leterheltsége csökken egyfelõl, hiszen nem kell minden helyi kérdéssel veszõd-
nie, illetve mentesül az autonómiára vágyók követeléseinek kezelésétõl és az együttmûkö-
déstõl való valamelyes elzárkózásától. A helyi önkormányzat (home rule) pedig jóval kom-
petensebben dönthet saját dolgait illetõen, ésszerûen átszervezheti lokális intézményeit.

Negatívumként élheti meg a brit kormányzat, hogy kikerül a teljes körû ellenõrzés a ke-
ze alól, csökkennek igazgatási funkciói. Szembesülhet neki nem tetszõ intézkedésekkel is
(pl. a helyi oktatási kérdésekben kompetens edinburgh-i parlament eltörölte a skót diákok
tandíját, jóllehet jogköre ilyen mértékû gazdasági ügyekre elvileg már nem terjed ki).
Ezért többek úgy vélik, a skótoknak az lenne a hosszú távú stratégiai célja, hogy elérjék az
angol többségnél, hogy új jogaikat tényleg jogoknak és ne elõjogoknak tartsák. (Amiképp
ezt George Schöpflin a kisebbségeknek tanácsolja in: Barényi – Tabajdi, 1997: 178).

Az átalakulás elõtti idõszakban, az 1990-es években, nagyon erõs angolellenesség volt
tapasztalható. Elsõsorban a konzervatív kormányzat Skóciára nézve hátrányos intézke-
dései miatt, melyeket a skót társadalom annál is inkább nehezményezett, mert munkás-
párti többségû. A statisztikai kimutatások alapján viszont a decentralizáció megindulásá-
val évrõl évre csökkent az angolellenes inzultusokról érkezõ bejelentések száma, a skót
parlament megalakulásával pedig elenyészõvé vált. Hiszen ezzel oldódni kezdtek a há-
rom évszázados feszültségek.

Tom Devine professzor (Aberdeen Egyetem) hangsúlyozta, hogy a skótok évszázadokig
„kettõs identitással éltek. Nemzeti kisebbségi komplexustól szenvedtek. Ezt most végre
felváltja egy növekvõ önbizalom. Úgy tûnik, ez javítani fogja a két nemzet viszonyát.”4

Az Európai Unióval való viszonyt pedig a fentebb említett, újfajta kapcsolattartási for-
mák mélyítik el. Ez a folyamat már elindult, és jól láthatóan tetten érhetõ a skót társadal-
mi és politikai élet hétköznapi pillanataiban is.

Az új parlamentrõl nagyon sokféleképpen gondolkodnak Skóciában. Egy felmérés
szerint a skótok csaknem fele elegendõnek tartja már azt is, hogy egyáltalán létrejött az
új parlament. Kisebbik hányaduk ezt csak ugródeszkának tekinti „valami jobb és több fe-
lé” (Thomsen, 2000: 60). Ezt mi is így figyelhettük meg beszélgetéseink során. Sokan
örülnek meglétének, de fenntartásaik is vannak vele kapcsolatban (pl. mekkora befolyá-
sa van, mennyire korrumpálható). Vannak, akik szerint csak pénz- és energiapazarlás a
léte. Az emberek – ha egyáltalán valamennyire optimisták a parlamenttel kapcsolatban –,
általában gazdasági fellendülést várnak tõle, valamint a szociális körülmények javulását
(Bond – Rosie, 2000:124).

„Az új parlamenttõl pénzügyi növekedést várok. Remélem, hogy a nyugdíjam
emelkedni fog.”
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De többen nem csupán a fejlõdés, fellendülés lehetõségét látják benne, hanem az eset-
leges függetlenséghez vezetõ elsõ lépcsõfokot is. Mások az Európa felé nyitást hangsú-
lyozzák.

„Sokkal inkább kapcsolatban vagyunk és leszünk Európával. Ennek igazán
örülök.”

Skócia nemzeti pártjának programjában, ahogyan majd látni fogjuk, a nemzeti értékek
hangsúlyozása, a függetlenedésre törekvés és az európai kontextusban való gondolkodás
együttesen jelenik meg. Skóciát sokan az ún. állam nélküli nemzetek közé sorolják Nyu-
gat-Európában, a walesi, baszk és katalán példákkal együtt, melyek esetében a hagyomá-
nyos koncepciók tulajdonképpen nem magyarázzák az itteni nacionalizmusok létezését,
illetve újjáéledését (Grúber, 1997, vö. Tishkov, 2000: 626–650).

A párt StAndrews-i támogatóit megkerestük, információinkat elsõsorban a velük foly-
tatott beszélgetésekre alapozzuk, valamint a többi interjúalanyunk véleményére, hiszen
szinte mind állást foglaltak a párthoz való viszonyulásukat, Skócia esetleges függetlensé-
gét illetõen. Õk is megerõsítették, hogy az Aberdeen (kis északi tengerparti város Skóciá-
ban) közelében talált olaj az (tulajdonjogilag sokak által vitatott) olajmezõ felfedezése óta
mint a függetlenség egyik szimbóluma él a köznyelvben és a mindennapi sajtóban.

„Északon, Aberdeennél van olaj. Igaz, hogy rebesgetik, hogy ha ez az olaj nem
Angliába menne, hanem a skótoké lenne, akkor független lehetne Skócia. De
nem biztos, hogy Skócia ezzel együtt gazdaságilag elég erõs lenne. Az embe-
rek fel sem tudják mérni, el sem tudják képzelni, mennyi pénzt kapnak Angli-
ától. Skóciában 5 millióan, Angliában 50 millióan laknak. Angliához viszo-
nyítva Skóciából nem folyik be olyan sok adó.”

Az a szlogen, hogy „ez Skócia olaja”, egyre elterjedtebbé vált, és felcsillantotta sokakban
a függetlenedés valódi lehetõségét. Személyes tapasztalataink szerint, melyet a különfé-
le szakirodalmak is alátámasztanak, a függetlenedés támogatói nem minden esetben fe-
dik le az SNP-t támogatók táborát.

„A függetlenség a közeli jövõben fog megvalósulni. Ez így van rendjén. A füg-
getlenség felé egy lépés az új parlament. Skócia sokkal nemzetközibb, mint
Anglia.” Az SNP nem egy politikai párt, hanem mozgalom. A függetlenséget
most akarják. Meggyõzõdésem, hogy a nacionalizmus rossz, s ami be fog kö-
vetkezni, az az internacionalizmus. Az internacionalizmus benne van a génje-
inkben, benne van az alkotóelemeinkben. Én szeretném, hogy a külföldi skó-
tok idejöjjenek. Az SNP viszont azt akarja, hogy ne jöjjenek.”
Marco, StAndrews-i diák a Skót Nemzeti Társaság (az SNP helyi diákképvise-
lete) egyik képviselõje szerint: „A függetlenséget mindig is jóval többen támo-
gatták, mint az SNP-t.”

A gazdasági és politikai változások kölcsönösen hatottak a kulturális elemek változására
is. Az 1970-es évek a skót kulturális újjászületés jegyében zajlottak. Az 1970-es évek kez-
dete óta Skóciában ismét divatossá vált a mûvészetekben specifikusan skót témákkal fog-
lalkozni, mely folyamat tart mind a mai napig (lásd pl. a skót témákat feldolgozó filme-
ket). „Mondhatjuk, hogy a skót mûvészek innovációs képessége és kreativitása és sajátos 561



nemzeti megközelítéseik teremtették meg ezt a kulturális reneszánszot. A már hagyomá-
nyosan magas színvonalú edinburghi fesztivál mellett, Glasgow-t választották 1990-ben
Európa kulturális fõvárosává. De az olyan városok, mint Dundee és Aberdeen is hamaro-
san a kulturális turizmus kedvelt városaivá váltak (míg StAndrews már korábban is az
volt). Skócia kultúrájában a modern találkozott az õsivel. A skót nemzeti kulturális intéz-
mények – mint például a Skót Nemzeti Opera, a Skót Nemzeti Balett és a Skót Kamaraze-
nekar – hírneve és jelenbeli virágzása erõsíti a nemzeti kultúra reneszánszának élményét.

Az õsi kelta mûvészetek és zene visszatérése a skót kultúra egyik egyedülálló jelensé-
ge. A kelta népzenét játszó vagy feldolgozó zenészek (the Run Rig és Mike Oldfield)
vagy a gael nyelvû költészet és irodalom újjászületése (Sorin Maclean és Crichton Smith)
mind a fent említett kulturális újjászületés szerves részeinek tekinthetõk.” (Grúber, 2000)

Különösen figyelemreméltó a fiatalok szerepe ebben a kulturális pezsgésben. A leg-
több közvélemény-kutatás szerint, a 18 és 34 év közötti korcsoport az, amely legaktívab-
ban támogatja a skót önrendelkezés eszméjét, és skót identitását a brit fölé helyezi. En-
nek megfelelõen a nyíltan politikai üzenettel bíró – sokszor Thatcher-ellenes – dalokat
éneklõ együttesek, mint a Hipsway, Simple Minds, Big Country, Wet, Proclaimers,
Deacon Blue és a Texas különösen népszerûek lettek a fiatalság körében. A skót zenei
ipar önállósodott, a skót zenekarok egyre inkább skót közönségnek játszanak – persze a
Simple Minds és Mike Oldfield világsikere is a hagyományos skót témákból táplálkozó
zene eredményeit fémjelzi (Grúber, 2000).

A nacionalizmus egyre inkább jelen volt a politikai életben is. A többi párt részérõl az
SNP-t következetesen „szeparatistának” bélyegzõ és a pozitív felhangú „függetlenség”
szót elkerülõ hadjárata az Angliától való elszakadás hátrányaira igyekezte felhívni a fi-
gyelmet. A Munkáspárt „A válás drága dolog” szlogenjére az SNP válaszul egyre buz-
góbban ígérgette – gyõzelme esetén – egy referendum kiírását az Unióból való kilépés-
rõl. Bár a Munkáspárt gyõzedelmeskedett, az SNP a jelenlegi közvélemény-kutatások
szerint egyre népszerûbb, a 33–34%-os SNP-támogatottság azt jelzi, a skótok nemzeti
öntudata erõsebb, mint a közös, sokak által csak a különféle múltbeli, ma már kevéssé ak-
tuális események által elõtérbe került, és néha kissé erõltetett vagy mesterkélt brit nem-
zetkép (Szlankó, 1999).

Az SNP minden Skóciában élõ személyt megpróbál megnyerni programjával, például
igen eredményes toborzó-munkát végzett a „skót-pakisztániak” körében, azzal érvelve,
hogy szüleik és nagyszüleik az indiai szubkontinensen hozzászoktak a függetlenségi
harchoz, természetes most számukra az önálló Skócia gondolatának támogatása
(Hamilton, 2000). A Skót Nemzeti Párt végsõ célja Skócia függetlensége, ezt azonban
csak akkor tartja reálisnak, ha a párt megszerzi a brit parlament 72 skóciai mandátumá-
nak legalább a felét (jelenleg 6-tal rendelkezik). Addig viszont a teljes hatáskörû Skót
Parlament kivívására törekszik. Az SNP alapállása, hogy Skócia prosperitásának fõ fel-
tétele a függetlenség (Havas, 1999).

Fontos megjegyeznünk, hogy a nacionalizmus egy érdekes válfaját képviseli a párt,
melyet nehéz megmagyarázni a hagyományos politikai/etnikai tipológiával. A Skót
Nemzeti Párt gyakorlatilag egy szociáldemokrata párt, melynek gazdasági programja
egyértelmûen a nagyobb állami feladatvállalásért áll ki. A párt „Függetlenség Európá-
ban” (Independence in Europe) szlogenje egyértelmûen kiáll az európai integráció mel-
lett, melynek szerintük egy független Skócia természetesen tagja lenne. Apárt fellép min-
denfajta etnikai bezártság ellen, ami különben sem jellemzõje a skót nacionalizmusnak.
A Glasgow-ban élõ indiai, illetve pakisztáni polgárokat is igyekeznek megnyerni. A skót
nemzettudat sok politológus szerint nagyszerû példát adhat arról, hogyan lehet demokra-562
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tikus elveket ötvözni pozitív nacionalizmussal. Isobel Lindsay szerint a skót nacionalis-
ta projekt és annak viszonya az európai integrációhoz sok szempontból példa lehet Kelet-
Közép-Európa kis nemzetei számára (Grúber, 1997; Ross Bond-Michael Rosie, 2000).

Az SNP StAndrews-i diákképviselete kampányát elsõsorban az egyetemisták körében
folytatta. Vitaesteket rendeztek meghívott vendégekkel különbözõ témakörökben, me-
lyek fõként arra irányultak, hogy a nemzetközi diákság hogyan tud profitálni Skócia füg-
getlenné válásából. Tagjaikat azonban egyelõre csak skótok alkotják. A skót függetlensé-
gen kívül támogatnak minden olyan megmozdulást, mely egy nemzet önrendelkezését
tûzi ki célul: például Tibet függetlenségét is szorgalmazzák.

A függetlenség kérdésében megkérdezetteink többnyire vagy egyértelmûen elutasítot-
ták, vagy egyértelmûen és teljes mértékben támogatták az önálló Skócia gondolatát. Sokan
úgy érzik, hogy gazdaságilag Skócia még nincs felkészülve a függetlenedésre, vagy egyál-
talán szükségtelen, mert a mindennapokban nem hozna számukra elõnyös változásokat.
Ezenkívül StAndrews és környéke hagyományosan Munkáspártinak számít, így adódha-
tott, hogy beszélgetõ-partnereink közül a legtöbben nem szimpatizálnak az SNP-vel:

„Nem akarok független Skóciát, mert Skócia túl kis ország. Skóciának az
Egyesült Királyságon belül is megvan a maga identitása, van saját parlament-
je. Ez elég.”
„Skóciának szerintem nem a függetlenség lenne jó, hanem a föderalizmus. De
nem most, ebben a pillanatban. A függetlenségi mozgalom egyébként sem túl
széles. Hosszú idõ kell, hogy Skócia elég fejlett legyen ahhoz, hogy érdemes
legyen függetlenednie. Sok kérdést végig kell gondolni ehhez. A skótoknak na-
gyon liberálisnak és nyitott gondolkodásúnak kell lenniük, ha ezt véghez akar-
ják vinni. A skótok többségének vannak rokonai külföldön, ami azért jó, mert
így azért érdeklõdnek a világ többi része iránt.” 
„Személyes véleményem az, hogy nem örülnék a függetlenségnek. Egyrészt
azért, mert európainak érzem magam. Másrészt pedig azért, mert Skócia kis or-
szág, így meg kell próbálnia annyi támogatást szerezni, amennyit csak tud.”
„Semmiképpen nem szeretném, ha változnának a dolgok. És nem tartom ké-
pesnek a parlamentünket arra, hogy függetlenül kormányozza Skóciát. Nem
kedvelem az SNP-t.”
„A Skót Nacionalista Párt (SNP) azt szeretné, ha Skócia független lenne. Az
SNP Skóciában sokkal inkább baloldali, mint a Munkáspárt. Elsõsorban a Fel-
földön (Highland) népszerûek.” Mi a véleményed Skócia függetlenné válásá-
ról? „Vannak, akik szeretnének különválni Angliától. Másfelõl Angliának is
szükséges ez a függetlenség. Napjainkban már újra kell értelmezni a viszonyo-
kat.” Hogyan lehetséges a függetlenedés? Mondjuk gazdaságilag? „A közeli
jövõben való függetlenné válás gondolata a nacionalista párttól indult ki. Õk
többre számítanak, mint amennyit el tudnak érni. Vonatkozik ez a pénzügyi
dolgokra is. Az adóknak mindenesetre a skót parlamentbe kellene befolyniuk.
De ez nem biztos, hogy elég pénzügyi alapot teremtene a függetlenedésre.”

Mint azt korábban említettük, az SNP-vel való szimpatizálás és a függetlenség támoga-
tása csak kismértékben fedi egymást, mely az 1997-es Skót Népszavazási Tanulmány
adataiból is kitûnik. Ugyanis 1997-ben az SNP-szavazók 43%-a nem támogatta a függet-
lenséget, tehát azt a politikát, ami az SNP programja (bár a párt is megosztott a független-
ség kérdésében). Másfelõl viszont, az SNP azoknak a szavazóknak csupán egyharmadát 563



(33%) nyerte meg, akik a függetlenséget támogatták. Õk egy kicsit nagyobb arányban
(37%) inkább a Munkáspártra voksoltak. Ebbõl arra lehet következtetni, hogy a skótok
többsége számára az erõs skót identitás nem egyenlõ az SNP és a függetlenség támogatá-
sával (Bond – Rosie, 2000: 118–122).

Ennek többféle magyarázata lehetséges. Az egyik annak felismerése, hogy az SNP és
a Skót Munkáspárt politikája hasonló: magatartásuk és baloldali programjuk tekinteté-
ben. S ugyan a Munkáspárt ellenzi a skót függetlenséget, mégis jelentõs kisebbség támo-
gatná a pártban ezt az alternatívát. Egy másik magyarázat szerint a függetlenséget kívá-
nók közül egyeseknek a konzervatívok vagy a liberális demokraták programja egyéb té-
ren szimpatikusabb lehet, és így végül rájuk szavaznak (Bond – Rosie, 2000: 122–124).

Az SNP a függetlenedésen túl sokkal inkább azt szeretné elérni, hogy Skócia az Euró-
pai Unión belül kapjon egyenrangú szerepet. Az SNP programja, a „Függetlenség Euró-
pában” Skócia jövõjét az EU-n belüli független államként képzeli el.

„Úgy gondoljuk, elérkezett az ideje, hogy Skócia visszanyerje helyét a világban. Mint
független ország, hozzájárulhatunk, illetõleg segédkezet nyújthatunk az európai és nem-
zetközi fejlõdéshez. Mint az EU teljes értékû és egyenlõ partnere, mások példáját követ-
hetjük, beleértve Írországot, learatva az európai együttmûködés elõnyeit, és kimondhat-
juk a skót nép és a skót ipar gondjait, melyeket oly sokáig elhanyagoltak Nagy-Britannia
képviselõi” (SNP program).

Dr. Gabriel Kikas (aki nemrégiben fejezte be a StAndrews Egyetemen doktori disszer-
tációját, melyben a nemzeti identitást és szuverenitást vizsgálta Britanniában) kifejtette:
„Az SNP választási kampányában zászlajára tûzte: ‘Independence in Europe’. Elképze-
lése szerint az Angliától való politikai elszakadás után az EU segít megoldani a gazdasá-
gi és szociális problémákat Skóciában. Az EU független nemzetek konföderációja lesz,
nem pedig szuperállam. Úgy véli, a függetlenség több szempontból is kedvezõ Skóciára
nézve: Elõször is, a belsõ politikai, gazdasági, jogi stb. intézkedéseket illetõen szabadke-
zet kapnak. Másodszor, saját helyet (seat) kapnak a Minisztertanácsban (Council of
Ministers), s jogot arra, hogy megvétózhassanak bizonyos törvényhatározat-tervezetet
(legislation). Harmadszor pedig, saját európai biztosuk (commissioner) lesz”.

Skócia jelenleg is jelentõs támogatásban részesül az EU regionális fejlesztése révén.
Az EU-bõvítéssel kapcsolatban azonban megjelent néhány cikk a skót sajtóban, mely ki-
mutatta az EU keleti irányú kibõvítésének veszélyeit bizonyos speciális skót érdekekre.
„Többen úgy vélik, hogy Skócia nehéz ütközet elõtt áll annak érdekében, hogy megõriz-
ze sok millió fontos részét az EU regionális segélyébõl és gazdálkodási támogatásából,
amennyiben az EU befogadja a volt Szovjetunió országait.” (Grúber, 1997)

A ’StAndrews Európában’ elnevezésû társaság nem régen alakult abból a célból, hogy
az európai unióval kapcsolatos dolgokkal foglalkozzanak – a Monetáris Uniótól kezdve
az Eurotrashig. Tagjai közül többen utaztak Brüsszelbe, az EU fõvárosába. Jelszavuk:
„Do it like a European!” (Tégy úgy, mint egy európai!).

Minthogy az EU-s témák egyre nagyobb érdeklõdésre tartanak számot, a veze-
tõség elõre meghirdetett témájú vitákat és kevésbé hivatalos esti szórakozási
tevékenységet szervez.
„Megpróbáljuk integrálni a vitákat és a sokféle társadalmi eseményt.”

A 2001. április 4-én megrendezésre kerülõ éves kerekasztal-beszélgetésük éppen az EU-
bõvítéssel és annak problémáival foglalkozott. A vitán az egyetem rektora elnökölt. Elõ-
adónak az Európai Parlament skóciai – egyébként ír származású – képviselõjét hívták564
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meg, valamint a ’Scotland Europe’ EU-s politikai menedzserét, aki StAndrews-ban vég-
zett. A hallgatóság soraiban az egyetemi polgárok mellett helybéli, politika iránt érdeklõ-
dõ, fõleg idõsebb emberek is voltak. Minden nehézsége és negatívuma mellett abban a
többség egyetértett, hogy a keleti irányú bõvítés immár elengedhetetlen, és az EU szelle-
misége alapján üdvözlendõ is.

A kerekasztal-beszélgetést követõ héten rendezték meg Edinburghban a csatlakozni
kívánó országok bemutatkozó kiállítását – ismeretterjesztõ és népszerûsítõ célzattal. A
szervezõk az EU-tagországok minden jelentõsebb nagyvárosában rendkívüli figyelmet
fordítanak arra, hogy a fiatal, iskolás gyermekek számára is érdekes és tanulságos él-
ménnyel szolgáljanak. Ismeretterjesztõ kiadványokkal, apróbb ajándékokkal, progra-
mokkal, vetélkedõkkel szórakoztatták õket. Nem véletlenül: hiszen õk lesznek azok a fel-
nõttek, akiknek majd késznek kell lenniük jó szívvel, de legalábbis minél kisebb ellenér-
zéssel elfogadni a nagyszámú csatlakozó országot, annak ellenére, hogy ez bizonyos hát-
rányokat jelenthet majd a saját gazdaságra nézve.

Megfigyelhetõ jelenség, hogy a fiatal, tizen-huszonéves skótoknak már nem ugyanaz
az elképzelésük a skótság fogalmáról, mint régen. Egy részük úgy gondolja, hogy a skót-
ság kinyilvánítása a thatcherizmus elleni védekezés eszköze (protective blanket) volt. Õk
érzik, hogy skótok, sokuknak tetszenek a skót hagyományok, de nyitottak másra is, érdek-
lõdnek nemzetközi dolgok iránt is. Fogékonyak az amerikai tömegkultúrára. „Szeretnek
egy globális menübõl választani, s az alkotórészeket vegyíteni” (Kane, 1999: 12).

Skócia európai kontextusban való megítélése is nagyon sokféle, de mindenképpen az
Európa és az EU felé nyitottság dominál, még azok körében is, akik nem támogatják az
Angliától való elszakadást:

„Én nyitott vagyok az EU-val szemben.” Sokan tartanak az Európai Unió kö-
zös normarendszerétõl. Ön is így van ezzel? „A globalizációtól kell tartani,
nem az EU-normáktól. Szerintem a globalizáció nem fog mûködni, de nem is
tud mûködni hosszú távon. Sok mindent elront. A mi országunk túl kicsi a
globalizációhoz. Itt nem mûködhet. Az embereket is, a környezetet is tönkrete-
szik.” 
„Skócia eléggé rasszista ország, és meglehetõsen intoleráns. Feketeellenes és
angolellenes. Skóciának ki kell tekintenie, ki kell lépnie a világba, s nem ön-
magára, saját kultúrájára koncentrálnia, legalábbis nem negatív, kirekesztõ,
fensõbbséges értelemben, hanem pozitív értelemben. Fontos az is, hogy Skó-
cia önmagát Európán belül lássa, az európai kultúra részeseként.”
„Skócia nyitott Európára. Én személy szerint is az vagyok. Skócia kis ország,
ezért szüksége van arra, hogy Európa része legyen.” 
„Az EU a kisembert nem érinti, mert a mindennapi életét nem érinti, ahogy na-
gyon sok minden más sem érinti. Az értelmiséget már inkább. Az apósom pél-
dául az EU Skóciáért felelõs biztosa volt. Népszerûsítette az EU-t Skóciában,
építette a nemzetközi kapcsolatokat. Ugyanakkor a felszínen nemzeti volt: skót
szoknyát nem, de tartan suit-ot (skót kockás anyagból készült öltönyt) viselt,
amikor csak tudott. Elõszeretettel énekelt skót dalokat.” Mit gondol, Skócia
Európa vagy az USA felé nyitott inkább? „A skótok Európa felé egyrészt intel-
lektuálisan, akadémikus szinten, teoretikusan nyitottak, másrészt a foci miatt.
Az USA felé pedig részben a turizmus miatt, részben a tömegkultúra, így pl. a
hollywoodi filmek, a popzene hódítása, a gyorsétkezdék praktikussága miatt
nyitottak, részben pedig azért, mert az USA-ba, illetõleg Kanadába és Ausztrá- 565



liába sok skót is kivándorolt, ennélfogva úgy érzik, hogy valamennyire az
övék.” (Nigel Rapport5)

A hosszú évek óta StAndrews-ban élõ, immár kutató státusban lévõ (angol) egyik tanuló
a skótok viszonyát Európához, illetõleg az EU-hoz a következõképpen látja:

„A skótok talán nyitottabbak Európa felé, mint az angolok. Túlságosan bizal-
matlanok Angliával szemben, míg ez a bizalmatlanság nincs meg Európával
szemben.”

Skóciában elindult egy olyan folyamat, melynek célja annak bizonyítása, hogy Skócia
Európa integráns része – nemcsak földrajzilag, hanem kulturálisan is. A skót nacionalis-
ták azt próbálják hangsúlyozni, hogy Skócia inkább európai, mint brit. Európa számukra
a „lehetõségek színháza” (MacCormick, 2000: 100). Számtalan cikk és tanulmány fog-
lalkozik azzal, hogy Skócia mit adott Európának (s a világnak), azaz milyen kulturális ha-
tást gyakorolt Európára; kezdve a golfjátéktól a James Watt által feltalált gõzgépig. Más-
részrõl pedig azt kutatják, hogy Európa hogyan hatott Skóciára, így igazolva Skócia és a
skótok európai mivoltát. Egyre több kutatási ösztöndíjat írnak ki „Scotland in Europe –
Europe in Scotland” címmel.

„Én Skóciában élek. Ez a hazám, itt dolgozom. De európainak érzem magam.
Ez az európaiság fontos a számomra. Nem vagyok nacionalista. Nem érzem
azt, hogy függetlenedni kellene Angliától, hisz mi mind az európai kultúra ré-
szesei vagyunk.”

A skót függetlenség kérdésében nem kívánunk feltevésekbe bocsátkozni. Annyi bizo-
nyosnak látszik, hogy a skót politika mind szorosabbra fonja a kapcsolatot az Európai
Unióval, s megpróbál ebbõl minél többet profitálni saját prosperitása érdekében – legye-
nek a jövõben akár az Egyesült Királyságon belül, akár azon kívül. Ez a – kezdetben na-
cionalista – törekvés tökéletesen összhangba került az EU regionalizmusával, vagyis az-
zal a szemlélettel, hogy a régiókat kell inkább támogatni, nem pedig az országokat vagy
a kis közigazgatási egységeket.
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