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Uj közép-európai
nemzetállamok
(I. rész: csehek, szlovákok)

Az 199Q-es évek elején a közép-európai régióban nem várt politikai
folyamatok mentek végbe. Mindenekelőttazon hatalmi válság nyo
mán, amelynek eredményeként az e térségre addig gyakorolt nagy
hatalmi nyomás és politikai-gazdasági befolyás olyannyira meg
gyengült, hogy a térség kisebb erővektorai érezhetőekké váltak. Ez
a nagyhatalmi vákuum, amely a szovjet birodalom által kialakított
politikai-gazdasági rendszer szétesése után a közép-európai álla
mokban keletkezett, azt eredményezte, hogy a 20. század végén
olyan új nemzetállamok keletkeztek, amelyek társadalmaik egyik
fő összetartó erejeként a nacionalizmust érvényesítették.

Létrejöttük meglepő volt, hiszen az első világháború után ki
alakított "nemzetállamok" osztódtak tovább - még kisebb nem
zetállamokra. Az osztódási folyamat a föderálisnak mondható ál
lamjogi berendezkedésű államokat zilálta szét, ideológiai szinten
pedig az ezen államokat alkotó nemzetek régi-új nacionalizmusai
kerültek szembe egymással, valamint az európai gondolattal, azaz
az Európa nyugati felének integrálódási folyamatát kisérő ideoló
giával.

A közép-európai kis nemzetállamok létrejötte mind 1918-ban,
mind az 199Q-es években a belőlük építkező, társadalmaikat ma
gukban foglaló birodalmak, államok szétesésével, válságával járt
együtt. A közép-európai régióban az 1990-es évek elején négy
olyan kis nemzetálIam jött létre, amelyek korábban, 1918-tól egy
egy nagyobb egységnek, majd a második világháború után, illet
ve az 1970-es évektől szövetségi-föderális államalakulatnak voltak
a tagjai. Létrejöttüket kettős kényszernek: a nemzetállamiság
szükségességének, illetve az európai integrációs eszméhez és gya
korlathoz való csatlakozás sürgető kényszerének köszönhetik. E
kettősségben egyúttal olyan ellentmondás is feszül, amely e kis
államokat a belső fejlődés lehetőségeinek, illetve a felzárkózás, a
mintakövetés kényszerének kettős nyomása alatt tartja.

1918 előtt mind a négy kis nemzet egy nagy birodalom, az
Osztrák-Magyar Monarchia része volt. Azért váltak ki a Monar
chiából, és azért hoztak létre másokkal államokat, mert nemzeti
fejlődésüket csak a birodalmon kívül látták biztosítottnak. Ezért
aztán a térségben megszűnt az az államalakulat. amely ellensúlyt
képezhetett az orosz és a német birodalmi törekvésekkel szem-
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ben. Gyenge, magukat megvédeni képtelen, érdekellentétektől

szabdalt, egymással szembenálló kis "nemzetállamok" jöttek létre,
amelyek a 20. század első felében a német, a 20. század második
felében az orosz-szovjet birodalmi nyomásnak voltak kénytelenek
ideológiailag-politikailag és gazdaságilag behódolni.

Az 1918 után létrejött "nemzetállamok" (Csehszlovákia és Ju
goszlávia) azonban csak kvázi-nemzetállamok voltak, mert több
olyan nemzetet tömörítettek egy államban, amelyek mind fizikai
nagyságukat, súlyukat, gazdasági és politikai befolyásukat, erejü
ket, mind társadalmi-értékrendi és civilizációs-vallási, valamint
nemzeti tudati jellegzetességeiket tekintve különbözőek voltak. A
különbségek nagysága, mértéke, mélysége és léptéke nem volt
egyforma a két államban. Míg a csehek és szlovákok között e kű

lönbségek "csupán" jelentősek, addig a szlovénok és horvátok, il
letve a szerbek, macedónok és bosnyákok között szinte áthidalha
tatlanok voltak.

A fenti, különbőző értékrendű és tudatú nemzeteket mindene
kelőtt külső és bizonyos mértékű belső kényszer tartotta össze.
Mind a nyugati szláv (cseh és szlovák), mind a déli szláv (szerb,
horvát, szlovén, macedón stb.) nemzeteket a külső támadással
szembeni félelem és ellenállás, valamint nagyhatalmi garancia tar
totta egyben. Jugoszlávia és Csehszlovákia nemzetei két biroda
lom (a Monarchia és a török birodalom) felbomlásának eredmé
nyeként hozhatták létre azokat az államokat, amelyekben később,

a 20. század 90-es éveiig a számszerűen nagyobb nemzetek
(Csehszlovákiában a csehek, Jugoszláviában a szerbek) a velük
egy államban élő kisebbekkel szemben az állami központosítás
kérdésében "birodalmi hagyományokat" érvényesítettek.

Az 1990-es években a kis nemzetállamok létrejöttét befolyásolta
az is, hogyan érezték magukat e nemzetek az 1918 után létreho
zott államkeretek között. Mind Csehszlovákia, mind Jugoszlávia
megalapítói arra törekedtek, hogy a szláv összetartozás és rokon
ság alapján új nemzettudatot, a csehszlovák, illetve jugoszláv
nemzet tudatát alakítsák ki. Ez a törekvés azonban a 20. század
elejére már túlnyomórészt megkésett próbálkozásnak bizonyult,
mert az államokat alkotó nemzetek nemzettudata korábban kiala
kult és meggyökeresedett, így a mesterséges nemzettudattal
szemben ellenállóvá vált.

A csehek és a szlovákok esete

Amikor feltesszük a kérdést, milyen volt a csehek és a szlovákok
mint két államalkotó nemzet viszonya az 1918-ban létrehozott
Csehszlovákiához, akkor figyelembe kell vennünk a két nemzet kö
zötti különbségeket. A nemzetfejlődés szempontjából. társadalmi
értékrendjüket tekintve két különböző nemzetről beszélhetünk,
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A csehszlovák
nemzeteszme

Szlovák remények

Cseh akarat

amelyeknek a nemzetállamiság értelmezését befolyásoló naciona
lizmusuk jellege és mértéke is eltért egymástól.

Az 1918-ban létrehozott csehszlovák államot a mesterségesen
létrehozandó csehszlovák nemzet jelszavával akarták egységesíte
ni, azaz nemzeti fikció ra építették, hiszen a csehszlovák nemzet
eszmének nincs valós alapja (amit az elkövetkező évtizedek iga
zoltak). A központosítási akarat kiterjedt az élet minden területé
re, különösen a politikai-társadalmi és gazdasági élet szervezésé
re. Míg a csehek a közös államba erős nemzeti azonosságtudattal,
államépítő akarattal és határozott, mindenre kiterjedő expanzióval
kapcsolódtak be, addig a szlovákok nagy része legyengült nemze
ti tudattal. határozott célok nélkül, a maroknyi (amerikai és turóc
szentmártoni) öntudatos szlovák értelmiségi és politikai elit szán
dékait követve csatlakozott.

A cseh politikai elit világosan tudta, hogy a csehszlovák álla
mot a német politikai és gazdasági (nemzetállami) törekvésekkel
és a Csehszlovákiában maradt kb. 3,2 millió német kisebbséggel
szemben többségi szláv államként kell létrehozniuk. Ehhez szük
ségük volt a .végelgyengült" szlovákokra, akiket a cseh politikai
vezetők nem tekintettek önálló nemzetnek. Arra törekedtek tehát,
hogy a szlovákokat beolvasszák a cseh nemzetbe, annál inkább,
mert Csehszlovákia Iétjogosultságát a szövetséges hatalmak előtt

az új állam egységes nemzeti alapjaival lehetett a legkézenfekvőb

ben igazolni.
A szlovákok azért léptek be a csehszlovák államba, mert nem

zeti identitásuk megőrzését, nyelvük és kultúrájuk szabad hasz
nálatának és fejlesz tésének jogát ekként látták a leginkább bizto
síthatónak. Menekülve a magyarosítás elől, azt remélve, hogy
nemzeti közösségi jogaik érvényesíthetők, hogy a szlovák ügyek
kezelése (a szlovákkérdés megoldása) saját hatáskörben és önkor
mányzati-autonóm keretek között folyik majd. Ezért szerződéses

formában pecsételték meg a cseh és szlovák közös államban való
együttélést. (A nemzeti identitás megőrzésének, a nemzeti nyelv
és kultúra fejlesztésének reménye valóra vált, az önálló nemzeti
közigazgatási, területi-szervezeti és gazdasági élet lehetőségének

reménye azonban nem.)
A modern cseh nemzettudat önálló államiság iránti igénye

Csehszlovákia létrehozásával maradéktalanul kielégült, hiszen a
csehek Csehszlovákiát tejes mértékben a saját államuknak tekin
tették, és uralmi helyzetben is voltak benne. A cseh expanzió a
cseh fejlettség (és felsőbbrendűség) tudatával párosulva szlovák
területen hasznos volt az állami és közigazgatás, a közoktatás és
a kulturális irányítás beindításában és vitelében, viszont nagy ká
rokat okozott a két nemzet, a két társadalom közötti viszonyban,
valamint a szlovák gazdaságban. A csehek az állami és társadal
mi élet majdnem minden területén Szlovákiában is elfoglalták a
fontos pozíciókat. Csehek oktattak, csehek voltak a közélet írányí-
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tói, cseh tőke árasztotta el a szlovák gazdaságot. Ez eltartott
mindaddig, amíg a szlovákok képesekké váltak generációkat ki
nevelni arra, hogy a csehektől átvegyék ezeket a posztokat. A sta
féta átvétele nem zajlott ellentétektől mentesen, és ennek folya
mán nőtt a szlovákok csehekkel szembeni, illetve a csehek szlová
kokkal szembeni ellenszenve.

A cseh-szlovák viszony A szlovákoknak a cseh politikával szembeni ellenérzései akkor
váltak mélyekké és robbanásveszélyesekké, amikor világossá vált,
hogy a cseh tőke Szlovákiában nem a szlovák nemzeti érdekeket,
hanem csakis saját profilját tartja szem előtt, ezért szó szerint
tönkretette a 19. század 80-as éveitől (a magyar állam keretei kö
zött) védőernyő alatt beindított ipari fejlődést. (Ebben az időszak

ban erősödött meg a szlovákoknak a cseh polgári liberalizmussal
szembeni elutasító magatartása). Ekkorra az is világossá vált,
hogy a két nemzeti közösség, a két társadalom között nagyobbak
a különbségek, mint amilyeneket a békés állami együttélés köve
telménye megenged. A szociális és gazdasági különbségek az idő

előrehaladtával csak nőttek. (A gazdasági és szociális különbsége
ket 1948 után, és főként 1968 után a központosított irányítás ki
egyenIítési politikával nagymértékben csökkenteni tudta.)

Csehszlovákiában a szlovákok visszautasították a csehszlovák
nemzeteszmét és állami doktrínát, mert az új állam keretei között
szlovákokként szerettek volna élni. A két háború közötti időszak

az a korszak volt, amikor a szlovákok többsége arról próbálta
meggyőzni a cseheket és meghatározott szlovák köröket, hogy a
szlovák önálló nemzet, amely autonóm államjogi, gazdasági, köz
igazgatási és kulturális önszervezést követel magának. A fejlett és
erős szlovák nemzettudat meglétét, elfogadását és létjogosultságát
azonban a csehszlovakista politikusok csak 1945 után voltak haj
landók hivatalos dokumentumokba foglalni és elismerni, miután
a szlovák nemzet már bejárt egy másik nemzeti-politikai pályát, a
hitleri diktátummal létrehozott önálló tisoi szlovák nemzetállam
kényszerpályáját.

Az 1918-as Csehszlovákia olyan polgári demokrácia köztár
sasági alkotmányos-politikai kereteit biztosította, amely kereteket
még a polgárosult csehek sem voltak képesek demokratikus tarta
lommal maradéktalanul megtölteni. A magyar állam demokrati
kusnak nem mondható politikai kereteihez szoktatott szlovákok
nak pedig hosszabb ideig tartott, amíg elsajátították a parlamen
táris demokrácia lényegét, és kialakult az a szlovák elit, amely az
állam- és közigazgatásban képes volt szlovák területen, szlovák
ügyekben felváltani a cseheket.

A kommunista Csehszlovákia nemzetállami szempontból újfent
az erősebb helyzetben levő cseh nemzeti igényeket részesítette
előnyben, és nem tett eleget a szlovák nacionalizmus azon köve
telésének, hogy államjogi, közigazgatási és gazdasági szempont
ból a szlovákok is közelebb juthassanak nemzetállami céljaikhoz
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(hogy autonóm státust vívjanak ki maguknak). Az 1945 utáni
Csehszlovákiában ugyanis a cseh nacionalizmus a szlovákok
1939-es "árulása" (a csehek cserben hagyása és az önálló szlovák
állam létrehozása) miatt arra törekedett, hogya szlovák naciona
lizmust a lehető legszűkebb területre szorítsa vissza. Ezt lehetővé

tette a bolsevik ideológia térhódítása is, amely segítette a csehek
nek a szlovák katolicizmussal szemben vívott "vallásháborúját".
A csehek ugyanis a szlovák nacionalizmust azonosították a kato
licizmussal és a katolikus egyházzal, amely ellen már a két hábo
rú közötti időszakban is mint a szlovák reakciós autonomista tö
rekvések ellen propagandaháborút folytattak. Ezt megtették az
1945 és 1949 közötti időszakban is, amikor a szlovák (és a morva
országi) katolikus egyházat fizikailag is likvidálták. Az akkor még
mélyen vallásos, és főként katolikus szlovák társadalmat ez rend
kívül sértette.

Az 1968-as föderáció Sokan vannak, akik az 1968 előtti Csehszlovákiát a cseh nacio-
nalizmusnak a szlovák nacionalizmus fölött aratott győzelmeként

értékelik, mert az államot elsősorban a cseh kommunisták (Gott
wald, Novotny) irányították, akik a nagyobb önállóságot követelő

szlovák nemzeti akarat vezető politikai képviselőit (Novomesky,
Husák) börtönre ítélték. Az 1968-as reformtörekvések is - bár
kommunista párti berkekben - a szlovák nemzeti akarat (Dub
cek a Szlovák Kommunista Párt élén) nagyobb térnyeréséért indí
tott politikai harccal kezdődtek, és a közös állam föderalizálásá
val, föderalizációs törvényelfogadásával végződtek.

A cseh közvélekedés az 1968-as szlovák föderalizációs követe
lések és a "baráti hadseregek" bevonulása között olyan összefüg
gést tételez, amely végkövetkeztetésében az antidemokratikus
szlovák nacionalizmust mint a bevonulást segítő ideológiát ítéli
el, mivel az 1968-1969-es hatalomváltás eredményeként mind az
állam, mind a kommunista párt vezető pozícióiba szlovákok ke
rültek. 1968 után tehát Csehszlovákiát szlovákok irányították, és
tettek arról, hogy kiegyenlítsék a két országrész közötti szociális
és gazdasági szintkülönbségeket.

Ezt a szlovákoknak kedvező bolsevik politikát a szlovákok elé
gedettséggel nyugtázták, a csehek pedig a cseh nemzeti érdekek
elleni támadásként értékelték. 1968 a szlovákoknak a föderációs
államjogi formát, a cseheknek pedig a szabadságért, a dernokrá
ciáért folytatott küzdelem sárba tiprását hozta. Az 1970-es, 1980
as évek azzal teltek el, hogy ezen ellentét alapján mélyült a cseh
és a szlovák nacionalizmus szembenállása, de az előzőekhez ké
pest fordított előjellel.

A föderális államforma, amelynek csak a szlovákok tudtak
örülni, és csak a szlovákok próbáltak meg erőfeszítéseket tenni
azért, hogy ennek tartalmat is adjanak, a hatalom "normalizáló"
központosítása miatt üres forma maradt egészen az 1989. novem
ber 17-ével kezdődő népmozgalomig és hatalomváltásig.
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A végleges szétválás
okai

A demokratikus körülmények között lefolytatott politikai és
gazdasági rendszerváltás folyamatában (1990-től) az eltérő jellegű

cseh és a szlovák nemzeti akarat ütközött össze egymással. Ab
ban a három évben, amelyben a tét az volt, hogy az 1990-es évek
ben Csehszlovákia hogyan építse ki az új demokratikus politikai
társadalmi és gazdasági rendszert, milyen irányú legyen külpoli
tikai stratégiája (vagyis hogy a hirtelen keletkezett, fent említett
hatalmi vákuum megszűntével majd melyik nagyhatalmi nyo
másnak engedjen), a cseh és a szlovák társadalmi-politikai akarat
egyre határozottabb ellentéteket mutatott.

A váltás ugyanis olyan politikai és gazdasági döntéseket köve
telt meg, amelyek a két társadalmat nem egyformán érintették, és
amelyekre a két társadalom nem ugyanúgy reagált. Az ütközések
során kiderült, hogy a cseh és a szlovák nemzeti érdekek nem
azonos célok követését jelölték ki, és a két nemzetnek nem azono
sak az elképzelései a k öz ös államról, annak államjogi, közjogi. po
litikai és gazdasági berendezkedéséről. Mind a keletkezett politi
kai, szociális és társadalmi feszültségek, mind a közvélemény-ku
tatások és a parlamenti választások azt igazolták, hogy a csehek a
polgári-individuális és teljesítményelvű politikai és gazdasági be
rendezkedést, a gyors gazdasági és politikai reformot, a "sokkte
rápiát" részesítették előnyben, a szlovákok pedig a nemzeti alapú
k öz össégí, állampatemalista és lassú átalakulást követelték meg.
Ebből világossá vált, hogy az integrációs igényeknek és követel
ményeknek a cseh társadalom könnyebben és gyorsabban tud és
akar eleget tenni, míg a szlovákoknak ehhez a cseheknél jóval
hosszabb időre lesz szükségük.

A szlovákok olyan államjogi követeléseket hangoztattak, ame
lyek egyre világosabban az önálló államiság ismérveit hordozták
magukban: nemzetközi jogi szubjektivitást és önálló, teljes, állami
alkotmányt követeltek a k öz ös állam két k öztársaságának. ami az
abszolút szuverenitást rejti magában. Három évig tartó alkotmá
nyos és államjogi válság után, amelyet a túlhevített szlovák naci
onalizmus destabiliz ál ó hatása kísért, a k öz ös állam és a két nem
zeti köztársaság politikai vezetői alkotmányos törvénnyel, a la
kosság megkérdezése, azaz népszavazás nélkül, parlamenti úton
és békésen választotta szét a két nemzeti köztársaságot, így jött
létre 1993. január l-jével az önálló Cseh Köztársaság és az önálló
Szlovák Köztársas ág.

A gyors és határozott szétválás belső okai köz ött a két társada
lom, a két nemzet eltérő jellege, céljai és fejlettségi színtje volt a
m érvad ó. A külső okok köz ött első helyen szerepel az, hogy a
nagyhatalmi vákuum kihívására a választ a két társadalom nem
azonos tempóban, és nem is egyforma bizonyossággal kívánta
megadni. A csehek gyorsan (talán túl gyorsan is) és biztosan (de
a német hegemóniától tartva) választották a nyugat-európai társa
dalmakba való integrálódást, a szlovákok pedig a dezintegráció,
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azaz a szlovák nemzetállam létrehozásának közbeiktatásával,
hosszabb nekifutással, a keleti-szlav orientációval gazdasági kény
szerből és nemzeti hagyományok alapján folyamatosan kacérkod
va, az önálló külpolitikai stratégia hagyománya nélkül, tapasz
talatlanul és bizonytalankodva, araszolgatva haladnak valamerre.

A cseh nemzetálIam Az 1993-as önálló Csehország mint a csehek nemzetállama nem a
cseh társadalom és politika akarata, törekvése alapján jött létre,
ezért számos bizonytalanságot hordoz magában. A modem cseh
nemzetállam az 1918-as Csehszlovákiával, a cseh nemzet és társa
dalom tényleges politikai és gazdasági súlyánál (a szlovákokkal) na
gyobb súllyal szerepelt az európai politikai színtéren. Ezen idő alatt
a csehek mindig másokkal (főleg a szlovákokkal, valamint a német
és magyar kisebbséggel) együtt éltek, és ezeken általában uralkod
tak. Ezért - az említett integrációs törekvés ellenére - 1993-ban az
összeszűkült Csehország keretei között a csehek több értelemben
magukra maradtak, vagy ahogy többen fogalmaztak, "egyedül talál
ták magukat". Emiatt a cseheken bizonytalanság lett úrrá.

Az a hagyományos nacionalizmus, amely a nemzetállamok
legfontosabb összetartó értéke és ideológiája, a csehek esetében
már régen módosult. A cseh nacionalizmus ugyanis (a huszita
korszakból kiindulva) közelebb áll a sovinizmushoz, mint a ma
gában való és túldimenzionált nemzeti büszkeséghez. Ezért az
1990-es évek vezető cseh politikusai 1992-től kezdve lázasan ke
resték a cseh történelem azon példáit, amelyek a magába zárkózó,
magába roskadó, a provincialitásba forduló cseh (kispolgári) tár
sadalomnak nemzetállami értékeket, lendületet, lelkesítő példákat,
nemzeti büszkeséget közvetíthetnek. Az állam vezető politikusai
és értelmiségiei évekig vitáztak azon, hogy milyen filozófiai ala
pokra, értékrendre kell helyezni az önálló cseh államot. A cseh
társadalom jelenlegi letargiája azonban eddig nem igazolta, hogy
ez mélyreható eredménnyel járt volna.

A cseh nemzetállamiság nemzeti értékrendi hiányosságait nem
pótolták eddig sem a köztársasági elnök (Y. Havel) új civil társa
dalmat építő erőfeszítései, sem a volt miniszterelnök (Y. Klaus) új
ideológiája arról, hogy a cseh nemzet a tőle keletre élő nemzetek
hez képest minden területen jóval fejlettebb, nagyszerűbb, szor
galmasabb és így az integrációs folyamatban jóval sikeresebb is
lehet. Ez utóbbi ideológiáról ráadásul kiderült, hogy hamis ala
pokra, tudatra, illúziókra, ismeretekre épült.

Vannak olyan cseh értelmiségiek, akik a cseh nemzet jelenlegi
állapotát annak tudják be, hogy mivel a csehek eltávolították or
szágukból a velük együtt élő más nemzeteket, most nincs, aki
tükröt tartson eléjük, aki reflexió ra kényszerítse őket. Ennek hiá
nya és az említett letargia olyan erős, hogy azért aggódnak, vajon
nem válik-e a cseh nemzet magába forduló zárvánnyá.

A szlovák nemzetálIam A cseh nemzetállami bizonytalankodással szemben a szlovákok
nagy lelkesedéssel és nagyszabású, de a realitást nélkülöző (és
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ezért eddig csődöt mondott) stratégiai tervekkel kezdték meg
nemzetállamuk kiépítését. Csak a 20. század végére érték el azt,
amit a velük és a körülöttük élő nemzetek a század elején meg te
hettek. Mivel a szlovákok a 19. században kialakult nemzetállam
ideáját követték, a 20. század végén is ezt kívánják megvalósítani.
A külvilág számára ezért disszonáns, furcsa, elavult jelenség a
szlovák nemzetállam-építés heve és gyakorlata. Ök ugyanis most
valósítják meg azt, amit a magyar és a cseh politika nem tett szá
mukra lehetővé, A szlovákok most másolják a magyar és a cseh
nemzetállam-építés módszereit, gyakorlatát és ideológiáját. Mivel
azonban jóval hosszabb ideig éltek együtt a magyarokkal, mint a
csehekkel, a magyarok által gyakorolt megoldási formák mélyeb
ben gyökereznek bennük, mint a csehektől tanult megoldások.

Az, hogy a szlovákok csak a 20. század végére vívták ki azt a
lehetőséget, hogy önálló nemzetállammal rendelkezhessenek,
nemcsak nekik, hanem az egész közép-európai térségnek is prob
lémákat jelent, mert tragikus az a megkésettség, amelyre Szlová
kiát a magyar és a cseh politika kényszerítette. A megkésett szlo
vák fejlődés problémái visszahatnak az önálló Csehország és Ma
gyarország 90-es évekbeli helyzetére, folyamataira és lehetőségeire

is. Hiszen nemcsak a szlovákiai magyar kisebbség léte a tét,
hanem az egész bizonytalan szlovák belpolitikai, társadalmi és
gazdasági helyzet, a szlovák külpolitika is. A szlovákok ugyanis a
megkésett fejlődés miatt kisebb mértékben vannak birtokában
annak a társadalmi és politikai jártasságnak, készségnek és ta
pasztalatnak, amelyek az önálló és demokratikus nemzetállam
viteléhez szükségesek. Ezért látszik a szlovák kül- és belpolitika
még Budapestről és Prágából is zavarosnak, provinciálisnak, kis
szerűnek.

(Folytatjuk)
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