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A. Gergely András

Urbanizált méhkas
- avagy a helyi társadalmak

A magyar politikatudomány jószerivel a nyolcvanas évek közepéig a központi
hatalom legitimációs gondjairól, technikáiról írt és vitázott, ideológiai- és erű-
szakapparátusok kompenzációs mechanizmusait elemezte, kritikus vagy jóváha-
gyó hangnemben a függőség és hatalmi praktikák leírásába bocsátkozott. A helyi
hatalom rangját a központihoz való viszonyban határozta meg az értelmezések
többsége, jobb esetben rávilágítva a helyi hatalom központitól eltérő" sajátossá-
gaira. "Azok a politikai megérzések, közhangulatok, amelyek egyes megyéket,
városokat, helyi társadalmakat felvilágosultabbnak és önállóbbnak mondanak,
láttatnak a központi hatalomhoz, illetve más helyi társadalmakhoz képest, egyben
igen fontos azonosulási ideológiák gerjesztői is. Egy politikai reform előfelté-
telévé válhat ezeknek a sajátos azonosulási ideológiáknak szervezeti leképezése
és a reformba való beépítése" - vélekedik Gombár Csaba és Lengyel László a
társadalmi reform kérdéseiről megjelent 1986-os cikkben.' '

A magyar társadalom a nyolcvanas évek második felében érkezett el az új
és minden e századi reformcélt fölülmúló mennyiségű, jelentőségű reformkor-
szakba. A "kibontakozás", a "szintenmaradás", a "közép-európaivá válás", a
"visszakapaszkodás" célját megfogalmazó teóriák egyre sorjáznak - s aligha van
ma bátor lélek, aki összefoglalhatná a fölmerült elgondolásokat az egyszerűsítés
felelőssége nélkül. Magam sem ezt ígérerr itt, csupán két célom van a megfo-
galmazandókkal. Egyfelől röviden áttekint ni: miért fontos nekünk ma a helyi
társadalmakkal foglalkozni. A másik oldalról valamiféle értékkonzervatív néző-
pontból azt az alternatívát szeretném megfogalmazni, ami, csodák csodája, mind-
eddig kimaradt a nagy reformkoncepciók gyűjteményéből, s ami nem más, mint
az etnikai és regionális tagoltság kialakítása.

A helyi társadalmak kutatási témává válása a civil mozgalmak világszerte
bíztató eseményei miatt is fontossá lett. A magára valamit adó reformterv nem
beszélhet ugyanolyan hangnemben "a társadalomról", mintha a pártpolitikai
irányelvek szövegéből származna. A helyi társadalmak, a civil régió "betájolása",
megismerése nélkül ma már hiteltelen bármiféle impozáns reformterv. A lokalitás
nem a településegészt jelenti, a helyi társadalom nem csupán a lakóterületi né-
pességet, és semmiképp sem azt, hogy bármilyen hatalomnak alárendelt szférában
lakó populáció helyi társadalom lenne automatikusan.

Mint részben utaltam rá, a politikai hatalom elsődleges érdeke, hogy az alá-
rendelt szférát kezelni tudja valami bevált gyakorlat szerint. Ezért legcélszerűbb
sematizálni, homogenizálni az emberi, társadalmi egységeket, s köztük magát a
telephelyet, a helységet is. Nem kell figyelembe venni, hogy a helyi társadalmak
és környezetük többé-kevésbé funkcionális, organikus egységek, köztük termé-
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szetes vagy emberi határok, tudomásul vett távolságok és erőviszonyok vannak,
melyek közlekedés és együttműködés útján kezelhetők.

Mi van még a rurális mezőben ...?
Azután vannak nagyságok, mint város, falu, üdülőkörzet, puszta, tanya, kistáj,

és így tovább. Ezeket egységesíteni kell, "méretazonosságuk" és nagyságrendjük
alapján osztályozva. Hogy némelyik mesterséges, mert manipuláció eredménye-
ként lett várossá, áttelepítés miatt pusztásodott, vagy elhalása előtt nevezték ki
üdülőkörzetté - ez mindegy. A lényeges az, hogy szerepköri besorolása egyúttal
kifejezze ipari, mezőgazdasági, ellátó, üdülő stb. funkcióját. Köztük a közlekedés
megoldása már végrehajtói feladat, úgy sikerül, ahogy ...

A helyi érdekek megfogalmazódása nehézkes ügy, csupa bajosság, vita, ér-
dekeltérés, semmi összhang. Össze kell venni a települések egy részét, mindjárt
kevesebbet követelnek, itt iskola van, ott patak, emitt kisüzem, amott orvos -
mi sem jobb ennél.

A jobb már csak az lehet, ha az önállóság közösségi jogát törvényben szen-
tesítjük, jogszabályokkal segítjük. Készüljön új tanácstörvény, egyesüljenek vagy
váljanak szét a települések, növekedjenek vagy pusztuljanak le - rájuk lesz bízva.
Mossuk kezünket, ami eddig volt, azzal nem vállalunk azonosságot, az elhatárolás
teremt majd új hatalmi biztosítékot számunkra

Mindebben - és nemcsak fiktív szövegben, hanem a lokális kormányzati gya-
korlatban sem volt ennél sokkal több az elmúlt évtizedekben. A nyolcvanas évek
válságállapota azonban hirtelen fontossá tette ismét annak bizonyítását, hogy az
államhatalom, a politikai hatalom szükséges rossz, felelőssége etikai tartalmú,
aggódása őszinte. A hatalom igazolásra szorul, olykor önigazolásra is. A leg-
korszerűbb önigazolás a laissez faire-politika vállalása lett, a lovak közé dobott
gyeplő ugyanis csak rosszul idomított lovaknál okoz gondot. A helyi társadalmak
jövőképe egyelőre még jelen- és múlthiányos, a reformtervek iránti bizalom is
csekély. S mitől lenne más? A helyi társadalmak még mindig nem "jogképesek",
nem reprezentálnak szabályozott szférában helyi érdekeket, nem közvetítenek
egyén és társadalmi totalitás közötti viszonyt, nem kiegyensúlyozott a termelés-
fogyasztás viszonya, nem közeledett a falu a városhoz, fenyeget az ipar és a
mezőgazdaság erőltetett arányváltozása, identitás- és értékválság lepte el a lokális
csoportok térségét, politikai válság is nehezíti a helyi erők talpraállását, közös-
séghiány bonyolítja kapcsolathálók sokaságát, mobilitás és ingázás rontja a helyi
integrációt - és így tovább.

Hogyan is jelenhetne meg tehát a lokális érdek azon a platformon, ahol egyez-
tetni lehet a többi érdekcsoport saját érdekével?

A polgári politikatudomány és politikai szociológia az érdekek kérdésében
igen árnyalt eredményeket mutatott már föl. Ezek részletezése nélkül csupán
említem azt a három kutatási irányt, melyek egy, két, illetve három "dimenzióban"
vetítik ki az érdekeket. A legdirektebb - legkorábbi - kutatások rákérdeztek az
interjúalanyok konkrét érdekeire, s a válaszokat elemezték. Az indirekt kutatások
már a be nem vallott érdekekre figyeltek /"közvélemény nincs!" - hirdette Pierre
Bourdieu: a negatív adatok megfejtése pontosabb eredményre vezet/. A harmadik
módszertani irány már úgy vélte, azt kell kutatni, miért nem lehetnek az emberek
tudatában annak, hogy mi az ő valódi érdekük ...
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Ezt a bizonyos "valódi érdeket" kellene nyilvánvalóvá, vitathatóvá, módosít-
hatóvá tenni. Közben mentesíteni kéne a helyi társadalmak utópikus-romantikus
és vulgáris-demokrata felfogásától a közgondolkodást, s mellette segíteni kéne
a helyi hatalmakat is abban, hogy "egy kaptafára" működésük ne legyen köz-
megvetés tárgya. Magyarán fölül kéne vizsgálni azt a tévképzetet, hogy a helyi
hatalom vagy a helyi társadalom valamiféle egynemű közeg. Mindkettőjüket
megannyi érdekkör, osztályhelyzet, életmódtípus, presztízs, státushierarchia, szo-
kástartalom, rangjelkép, érdek, interperszonális kapcsolatrend bontja sokrétűvé.
Pedig mennyivel egyszerűbb lenne a helyi hatalom helyett kormányzókat, ura-
lomviselőket mondani, helyi társadalmak helyett alávetettekről, kirekesztettekről,
döntéselszenvedőkről beszélni. Ez is csak rossz politikai beidegződés lenne, hisz
létezik hivatalnok is, tömeg is, akivel csak egyszerűen "megtörténik" történelme,
s léteznek mások, akik hatalmi stallum nélkül is folytonosan küzdenek. Van
persze az egyszerű, "közélet a hatalom ellen" felfogásban valami metaforikus
mozgósító szándék, amitől nehéz szabadulni - különösen akkor, ha a helyi tár-
sadalmak épp most vannak újrapolitizálódási állapotban, most vetik föl a kor-
mányozhatatlanság kérdését és a kollektív bizalomhiányt a totalitárius állam ellen.

A mai érdekállapot tehát olyan, hogy egymás érdekeit még csupán tételezik
hatalmi és társadalmi csoportok, a megvallott érdekek mögé kukucskálva. A
hatalmi erőt még védi, hogy kiépítette azt a felállást, melyen a helyi társadalmak
a túlélő, kiváró stratégiára rendezkedtek be, s most az államtól jogvisszavétel
útján követelik a maguk jussát. E követelések, deklarált érdekek egyelőre "be-
csatornázódnak" a reformnak titulált átfejlődési folyamatba, egyben azt is jelentik,
hogy a civil szféra jogképes lett, kinyilvánítja a mikrotársadalmi térben meg-
maradt hagyománytudatot, szubkultúrát, latens érdekeket, életképes mentalitást.
Politikai színtérre került társadalmi oppozíció ez, a homogenizálás ellenszere.
A "saját csoport" ilyen esetben mikrotársadalomként működik, s térnyerése csak
akkor lehetséges, ha a legitim politikai hatalomból vette vissza civil jogait.

Érdemes itt emlékeztetni Szekfű Gyula szavaira, aki mintegy fél évszázaddal
ezelőtt, a "Valahol utat vesztettünk" lapjain azon elmélkedett, hová lett a re-
formkor óta folytonos liberális követelések többsége, illetve mennyi hűhó zajlott
semmi eredménnyel. Napjaink reformhétköznapjaiban ismét jogos a kérdés: mi-
lyen privát szférában és milyen tartalék energiák, mentalitások és hagyomány-
területek maradtak meg, melyeket nem tudtak elvonni a központosító hatalmak?
A válasz keresése közben nem árt azt sem tisztázni, milyen demokratikus ren-
dezőelv alkalmas minálunk a gyakorlati bevezetésre?

A politikatudomány szempontjából ez utóbbira a válaszokat Gombár Csaba
impozáns dolgozatban taglalta fényesen bizonyítva, hogy magában véve sem
a korporatív megoldások, sem a parlamentáris gyakorlat, sem pedig a közvetlen
részvételi mechanizmus nem igaz lehetőségünk, de bizonyos, hogy ezek vala-
miféle kombinációjából egy szervesebb, gyökeret ereszteni képes demokratikus
masinériát kell kialakítanunk, mindenekelőtt olyat, amely a monopolizált hatalmi
gépezetet korlátozza. Ugyanakkor a társadalom megbomlott osztályszerkezete,
az elmaszatolódott rétegződésmodell, a konfliktuskezelésre immár alkalmatlan
központi apparátusok szorongása, a végrehajtásra kárhoztatott helyi apparátusok
"láthatatlan" lázadása és belső konfliktusai arra utalnak, hogy éppen most ke-
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csegtet a legkitűnőbb reménnyel a helyi társadalmak újjáéledése. Miként a nyu-
gati, illetve harmadik világbeli politikatudomány mutatja, a hatvanas évektől
megszaporodtak az "etnikai renaissance" jelei szinte a világ valamennyi orszá-
gában, s egyre-másra jelentkeznek sosem halott identitástudatok, etnopolitikák,
népcsoport-nemzetköziségi eszmék, regionális forradalmak. A helyi, regionális
vagy etnikai identitástudatért polgári mozgalmakban harcba szálló kisebbségek
problémája pedig korántsem csak a nyugati világé, hanem Kelet-Európáé is.

Jó okkal: a soknemzetiségű birodalmak és monarchiák hatalompolitikájával
szemben évszázadok óta működik a "védekező kollektivitás" plebejus eszméje,
s ugyancsak jóféle historikus okai vannak, hogyha a mindenkori politikai ha-
talom ellen a civil társadalom etnikai csoportjai vállalnak oppozlciót. Talán nem
véletlen, hogy az utóbbi évtizedben egyre jelentősebb mértékben adnak hírt tör-
ténészeink, néprajzosaink, antropológusaink a magyar társadalom etnikai-tájegy-
ségi felülrétegződéséről, amely éppen alulról nézve, a lokalitás szintjéről szem-
lélve jelenti azt, hogy nem osztályszerkezeti, nem munkamegosztási struktúrák-
ban élnek az emberek, hanem kisebbségi csoportokban, identitáscsoportokban,
etnikai közegekben, tájegységi szubkultúrákban vagy regionális közérzetben. Úgy
gondolom, nem valami "lokálpatrióta" nekibuzdulásokról van itt szó, hanem
arról a közösségi-kulturális arcáról, amelyben még az alapértékekhez tartozik a
szolidaritás, a nyitottság, a nemzet elvont fogalmát konkrét életvilágban átélő
közérzet, a konszenzuális kapcsolat egymás közelében vagy együtt élő etnikai
csoportok között. Érdemes elgondolkodni azon, hogy a "történeti folytonosság"
ürügyével hányféle kormányzó hatalom, párt, érdekszövetség követelt már élet-
teret magának a huszadik századi magyar történetben. Holott egyedül az etnikai
szférának nincs szüksége önlegitimáló bizonyítékokra, természetes hagyománya-
inak kényszeres mutogatására, s a helyi társadalmaknak nincs szégyellnivalója
az autonómia számukra adott mértékét illetően.

Miért kellene akkor szemléleti reform, mely elismeri az etnikumok jogát, a
helyi társadalmak fontosságát?

Az etnikai autonómia rendszerint nem kap politikai, közjogi vagy önrendel-
kezési garanciákat, csak egyéni és kulturális jogot, s a "más ajkú" népesség is
formáljogilag a politikai nemzetnek tagja általában. Az etnikai szférának ez a
rendies kezelése csupán átmeneti és hamis biztonságot jelent /Bibó István szerint/,
a jogintézmények és a társadalmi reprezentáció szempontjából méltatlanul örö-
kös hátrányos helyzetet, melyből politikai balfogások és brutalitások sorozata
következett az elmúlt évszázadokban. A helyi társadalmak kisebbségi "jogairól"
már szóltam föntebb - az árnyalatok alig szelídebbek.

Mindezek miatt is úgy vélem, a társadalom megreformálása olyan politikai
rendezőelvekkel esélyes mostanság, melyek nem késleltetik tovább az etnikai
rétegződés figyelembevételét, érdekszféráinak tudomásulvételét. Ez a sok helyütt
már végleg megbomlott, tönkrement értéktár talán adhat még a mozgalmi, osz-
tályuralmi vagy személyekhez kötött ideológiák és célok helyett valami plurális
kiteljesedést, egymást kölcsönösen feltételező programot. Mert etnikum nélkül
történelem nincs. Osztályelvű történetfelfogás persze van - de a népek együtt
és egymás mellett élésének a hagyomány, a kulturális folytonosság a szervező-
ereje.
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Szociológiai tapasztalat immár, hogy az eltérő kultúrájú, kisebbségi identitással
éló", eredettudatot számon tartó populációk éppen a monolitikus politikai szer-
vezőelvek elbizonytalanodása, vagyis az állami beavatkozás alkalmi meggyön-
gülése idején hajlamosak leginkább megfogalmazni különállásuk, mást-akarásuk
jelképeit A nyugat-európai kisebbségek, nem-domináns etnikumok regionalizá-
ciós törekvései számos változatban mutatták meg, hogy akár az etnikus hagyo-
mányok dogmatizálásával, akár az uralkodó nyelv, kultúra és ideológia elutasí-
tásával, akár a kisebbségi önreklámozás árán is az etnikus-szubkulturális iden-
titástudat sikerképességét tudják növelni, pontosan akkor, amikor az állampoli-
tikai rendezőelvekben és az uralomgyakorlatban változások következnek be.

A nyugati vagy harmadik világbeli etnikai renaissance alkalmas példa, fel-
szólító erejű figyelmeztetés arra, hogy szét kell tekintenünk a helyi társadalmak
és etnikai-regionális szférák világában. Gombár Csaba említett gondolatai, me-
lyek a demokratikus rendezőelvek esélyeit taglalják, a jövőképeink között le-
hetséges utakat keresve utalnak az etnoregionalizmus lehetőségére, de hiányaira
is, mondván: nincs tudomásunk az etnicitás markáns jelentkezéséről, mégis fi-
gyelemre méltó jelenségként kell számolnunk az etnoregionális identitáscsopor-
tok közigazgatási-jogi kezelésével. ^ - /

A magyar eszmetörténetben a liberális autonómia-elvek és az értékkonzervatív
polgári tradíciók mélyén régóta megbúvik az államellenesség pozitív értelmű
tradíciója. Meggondolandó, hogy akkor, midőn a helyi társadalmak, s köztük az
etnikai identitást hangsúlyozó szubkulturális csoportok világszerte "diszkvalifi-
kálják", bizalmi válságba vagy korporatív kiegyezésre szorítják az államokat,
kikövetelik regionalizálódásuk lehetőségét - nem kellene-é minálunk is számot
vetni a magyar nép táji-történeti tagozódásának politikai következményeivel?
Ma már egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy éppen a démosz és az etnosz
értelmében akarna dönteni egy népcsoport a maga szuverén szférájában, s annál
inkább, minél erősebb a népuralomra épülő politikai rendszer, mely nem korlá-
tozza kívülről. A politikai rendszerválság közepette ugyanis az öntudatosodó
etnikai szféra joggal kérheti magánpolgári jogainak megerősítését; s mivel /éppen
nyugati példák mutatják/ a korporatív szervezetbe, egyesületekbe vagy mam-
mutképviseletekbe nem szerveződő regionális csoportok eleshetnek a helyi kép-
viseleti rendszer legitim befolyásolásától, jószerivel várható már az is, hogy a
nemzetállami eszmét éppen a népszuverenitás elvével, az önrendelkezés jogos
követelésével fogják megkérdőjelezni. Ebben semmi furcsa sincsen, hiszen ma
már a politikai határoknak az etnikai határokhoz közelítése egyenesen történelmi
tendencia. A regionalista mozgalmak Európa- illetve világszerte avval kérdője-
lezik meg a technokrata-gazdasági szemlélet állampolitikai elveit, hogy a nemzeti
államok a tájegységi autonómiák elnyomásával a régiók és etnikumok további
elgyökértelenedését akarják elérni, illetve az etnikumok integrációjával társadalmi
csoportok előítéletes kapcsolatrendszerének és a térségek egyenlőtlenségének
fennmaradását fokozzák. Ez a belső gyarmatosítás abból ered, hogy az államok
népeiket puszta gazdasági szereplőként kezelik, szuverenitásukat nem tisztelik,
nincsenek tekintettel a határokon átnyúló tájegységi közösségek jövőjére.

A nemzeti állam etnikai közösségek elnyomója volt évszázadok óta - idézzük
föl itt a magyar história eseményeit -, holott milyen komoly államhatalmi en-
gedmény lett volna már a magyar konzervatívok XIX. századi követeléseinek
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eleget téve korlátozni az állam, s támogatni az etnikumok hazáját. S ha itt nem
százéves tervekről, hanem mai lehetőségről van szó, érdemes ideidézni az "et-
nokratikus szocializmus" /némiképp anarchista marxista/ nyugati teóriáját, mely
a termelési eszközök tulajdonát az egész nép számára próbálja biztosítani, de
etnikai alapú hatalmi rendet képzel hozzá. Persze nem valamiféle kurrens rend-
szerelmélet importját szorgalmazom én itt, csupán azt a lehetőséget veszem szá-
mításba, amely a miénkhez hasonló állampolitikai körülmények talaján már meg-
termett valahol.

Az etnikai és regionális kérdések kelet-európai szemléje még egyelőre várat
magára. A nyugat-európai modellek elemzését nemrégiben megkaptuk Joó Rudolf
kitűnő könyvéből. / 4 /

S hogy Joó Rudolf nem csupán szemléz, hanem politológiai teóriát vet fel,
hadd igazolja alább kötete egyik fejezetének rövid szüzséje. Szokatlan műfaji
kísérlet ez itt - talán helyesebb és látványosabb lenne egyszerűen transzponálni
az általa leírtakat hazai tájakra. Ám épp azt szeretném, ha az olvasó dolgát
megkönnyítve ide idézhetném azt a néhány teóriát, melyek értelmezését persze
az olvasóra kell bízzam, de magam honi témákra találtam asszociálni olvasásuk
közben.

A nemzetiséglakta területek viszonylag elmaradottak, de a szakképzett muna-
kerő és a technikai infrastruktúra mégis felülmúlja az átlagos termelési színvo-
nalat. Ennek ellenére kialakul a centreum-periféria probléma, a munkanélküliség
és a jelentős vándorlás /horizontális mobilitás, ingázás/ jellemző lesz, a tőkeerős
ipar behatolása visszaszorítja a tájegységi központú kis- és középüzemeket. Mind-
ez kihat a helyi gazdaságok belső egységére, stagnálás és visszafejlődés áll be.
Minden a centrum/ok/tól függ, emiatt a helyi vagy regionális közérzület centru-
mellenes, illetve gyarmatosítottnak érzi magát a fokozódó egyenlőtlenségek, a
forráselosztás igazságtalansága következtében. A központi hatalom a tájegységi
függőség tartósítására törekszik, kezében tartva a pozíciók és szerepek elosztá-
sának mechanizmusát, az érintett területek lakosságát kizárva a döntési folya-
matokból. A központok a korszerűsítés folyamatára összpontosítanak, a moder-
nizáció előrenyomulására szánják energiáikat - függetlenül attól, hogy évtizedek
óta fokozódó társadalmi igény jelentkezik a nagyobb térbeli egyenlőség, az igaz-
ságosabb "területesítés" iránt. A regionalizmus új osztályharc módszere, a köve-
telések a tájegységi igényeken keresztül fejeznek ki osztályérdekeket, az érték-
felhalmozás horizontális struktúrája elleni tiltakozást. Ám a technokrata terület-
fejlesztési irányzat szereplői a modernizálást a decentralizálás ésszerű útján át
kívánják megvalósítani, s csöppet sincsenek tekintettel arra, hogy a regionális
sérelmek annál érzékenyebbek a politikai változásra, minél inkább etnikai ala-
púak. A területi aktorok rákényszerülnek, hogy az etnicitás alapján minél jobban
elhatárolják magukat a többi régiótól, s különösen a központtól, holott csakis a
közös politika tudná korlátozni a társadalmi-etnikai függőséget. Sok függ ezért
az értelmiségtől, kötődésének mélységétől, érdek-artikuláló képességétől. A ki-
sebbségi kérdés ezért egyre inkább etnikai-értelmiségi probléma lesz, s az "egy
és oszthatatlan nemzetet" építő központi akarattal kell megütköznie, amely immár
olyan feladattömeget vállalt magára, hogy azt intézni képtelen. A célszerűség is
határt szab tehát az állami beavatkozásnak, de ilyenkor az állam valódi érdek-
közösséggel nem rendelkező megyékre, mesterséges körzetekre osztja territóri-
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urnát, hogy korlátozza a központi akarattal potenciálisan versengő helyi akara-
tokat. Ezek a parlamentáris szinten már korántsem egységesek, ugyanakkor e
helyi szintek "túlnövekedését" is nehezítik, vagyis a központi érdekeknek két
célra is megfelelnek - ráadásul elfedik azt a problémát, hogy a hatalom decent-
ralizálása nem közigazgatási-államjogi, hanem politikai kérdés, miképpen az is,
hogy az etnikumokat az állam "nemzetté" integrálja, és a kisebbségeket a több-
ségbe asszimilálja. Ha túlzás is a "modemizálás=asszimilálás" formula, a társa-
dalmi mozgások, a munkaerő" atomizálása, a helyi önkormányzatok "államosítása"
és az érdekek "egyneműsítése" egyenesen civilizációs- és identitás-válságokhoz
vezethet. Minden ez elleni küzdelem elsó" tétje a kisebbségek csoportjainak egyen-
jogúsítása, második tétje a hátrányos helyzeni területek és csoportok egyenjo-
gúsítása, harmadik tétje pedig az egész társadalomnak az állammal való egyen-
jogúsítása. A regionalizálás legfőbb célja kettős: állampolgári és kisebbségi-táj-
egységi közösség létrehozása, illetve az együttes létezés jogi-politikai hátterének
megteremtése tér és társadalom viszonyának újraszabályozásával.

Az etnoregionális társadalomszerveződési alternatíva nyugati mintái persze
fölvetik a jogos kérdést: vajon miben láthatók érzékletes jelei a mikrorégiókban,
helyi társadalmakban megjelenő ilyetén öntudatosodásnak?

A kérdésnek nem vagyok szakavatottja, csupán a helyi identitásküzdelmek
között tapasztaltam igényét egy új belátásnak, hatalmi gyakorlatnak. Talán még
nincs is mód és kellő tudás tételesen összegezni és méltóképp kinyilvánítani a
civiltársadalmi buzgalmaknak ezt az alternatíváját. Annyi mindenesetre már lát-
szik, hogy a centralizált hatalom ereje meggyöngült, s Aalán a jó régi vármegyei
hagyományok nyomán, vagy azok maradék energiávival/ számos politikai szín-
téren erőre kap a megyei-helyi hatalom, s "alulról jövő" demokratikus igényekre
hivatkozva fordul felsőbb centrumai ellen. Talán csak idő kérdése az össztársa-
dalmi érdekek látszatainak szétesése, s ha arra számítunk, hogy az etnográfiai,
joghistóriai, történeti és igazgatási szakirodalom régóta jelzi már a kistájak, ré-
giók, lokalitások önálló entitásként megfogalmazódását, akkor talán nem re-
ménytelen ezek karakterjegyeinek jelentkezésére számítani. A palóc, a kun, a
jász, az őrségi-hetési-hetésaljai vagy hajdúsági népesség etnikus sajátosságai még
mindig jelen vannak e tájegységek helyi társadalmaiban. Az országon belüli
gazdasági, politikai gyarmatosítások és népcsoport-telepítések persze jócskán
megbontották már a hajdanvolt etnikai egységet - de a hagyománykötöttség és
az eltérő kulturális ismérvek /mint helyi szervezőelvek/ a kulturális pluralitás
formáiban érvényesülnek.

A társadalmi, illetve a politikai asszimilációk századában a kisebbségi közös-
ségek kohéziós erejeként működik a sztereotípiák hagyományozódása, a cso-
port-tagság számos kritériuma. Mindez nem azonos az archaikus népszokások
édeskés imitációjával, sem a paraszti létforma "üzletképes" elemeinek ünnepnapi
mutogatásával. A civiltársadalmi csoportok ma már javarészt városi miliőben
jelennek meg, s ezekben az urbanizált méhkasokban megannyi nélkülözhetetlen
erőt, energiát, élettartalmat halmoznak föl. A perifériára szorult társadalmi cso-
portok szokásai, a poszt-agrár életstílus, a kéüakiság is "átmentik" valamiképp
a családi ideákat, magukban hordják a viselkedés tudatos és tudattalan, nyilvános
és privát jellegzetességeit. A hagyomány, mint kommunikációs minta a mozdu-
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latokban, az ünneplésformákban, a beszédműfajokban, a bizalmas és informális
kapcsolatokban éppen azokat az etnikus jegyeket jelenti, amely az etnikai cso-
portkülönbségek legalizált, megszokott formáira emlékeztet. Ebben jelen van az
asszimilációellenesség, a homogenizációval való szembenállás, a "perszonális
kiváltságok" sokasága, az ellenkultúrához való jog is. Az etnikumban a lényegnek
gondolt biológiai folytonosság csupán egyetlen elem - éppoly fontos a kulturális
tények értékcseréje, az interakciók és az azonosítást szolgáló jelképek megőrzése,
de mindezeken túl a közösségként tételeződés adja a legfőbb erőt.

Ez a belső energia, alkalmilag kifejezhető tartalom az, ami a helyi társadalmak
megkülönböztethető csoportjait is jellemzi. S éppen ez az "ezoterikus" szféra
az, ami kellőképpen nyugtalanítja a monolit hatalompolitikák, a megatrendek
tervezőit. S ennek maradék épsége, latens tömege lehetne az, ami a társadalmi
változásfolyamat reformtervei között is méltó helyet kaphatna, ha megjelenhetne
mint tradíció-érték. Látszatra ugyan nem többek ezek a "velleitások" /Gombár
Csaba kifejezésével/, mint amiket azonosítani szoktak a hiedelmekkel, visele-
tekkel - s nem véletlen, hogy a néprajzosok megfogalmazzák a "passzív-kollektív"
néprajzi tények megsokasodását,' ' vagyis az aktívan használt és individuális
jelentőségű értékek neofolklorizációját. A társadalomkutató joggal vélheti úgy,
hogy a mentalitásokból a mindennapi élet szintjére "fölkerült" hagyományok az
urbanizáció és az iparosítás szorongatása ellenére is megmaradtak valahol. Az
etnikai-kulturális megőrző funkciók ugyanis a hagyományok megújításának, éb-
redésének lehetőségei akkor is, ha a modernizáció fölzabálta jókora hányadukat.
Ugyanis épp az urbanizált méhkasban a kohéziós erő pótlására és az identitástudat
fölfrissítésére legalább annyi spontán energia keletkezett, amennyi - mindene-
kelőtt a csoportközösségi normák területén - talán "rehabilitálni" tudja a loka-
litásban átélhető értékeket.

Korántsem bizonyos, hogy eltökélt határozottsággal lehet állítani az etnikai
tagoltság komoly jelentőségét, mint a társadalom politikai identitásának megha-
tározó körülményét. De tény, hogy a kulturális és területi hátrányokban, dön-
téshozatali egyenlőtlenségekben, jogi-igazgatási és participációs /részvételi/ ta-
gozódásban ma már benne rejlik nem is kevés "örökség", amely az etnikai konf-
liktusok változataiból maradt meg és lett új identitástudat részévé. Az etnikai
és lokális társadalmi csoportok az önrendelkezés igényét, az asszimiláció
visszautasítását és a diszkriminációs politika elvetését mint hatalomkritikát fo-
galmazzák meg. Ezért sem tartom lehetetlennek, hogy éppen azért, mert az ön-
kormányzati szabadságjogok túlterheltek a formalizált és a hatlami érdekszférába
"becsatornázott" megoldásokkal, a közeles jövőben éppen az etnikai szféra lesz
az, ahol a politikai identitás a hatalom elleni út legközvetlenebb szorosát fogja
megtalálni, s ezen az úton az etnoevolúció a maga dinamikus erejével hatolhat
be a napi politika világába.

Hosszas elemzés tárgya lehetne a megfelelő szaktudományok képviselőinek
körében, hogy miként is volna lehetséges "repolitizálni" az etnikai szférát, a civil
társadalom talán legmélyebben érdekelt tartományát. Régi kérdés ez: annak idején,
midőn az etnikum mint "nemzetalkotó" elem kapott nyomatékos figyelmet az
európai gondolkodóktól, s leginkább talán "a fajok századában" már megfogal-
mazódott, hogy pusztulhat maga az állam, de ez "korántsem vonja maga után
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nemzetiségének pusztulását...", s épp a nemzetiségek harca alkotja a nem egy-
séges nemzeti államok életének szükségképpeni tartalmát. "A nemzetiségek ré-
széről a harc kezdeményezése és folytatása szükségszerű"... A modern kultúrállam
mindazonáltal nem tehet egyebet, mint hogy a nemzetiségek ellenállásával - a
szabadságot szögezze szembe" - írja Gumplowicz 1883-ban. A nemzetiségek
ellen állított világszabadság jellemezte a reformkori hevületet és az 1848-49-es
szabadságküzdelmet is, ezt a nemzetiségek elleni monarchikus küzdelmet mutatta
föl a Duna-tájon minden monarchikus hatalom. Ugyancsak ez volt ütközőpontja
a liberális és konzervatív nézeteknek, a kiegyezésnek, a századvég politikai párt-
programjainak, a tanácshatalommal bevégzett háborús és polgári demokratikus
korszaknak, a két világháború közötti ideológiáknak és államvallásnak, az anti-
szemitizmusok és nemzeti-nacionalista türelmetlenségek egész hazai törté-
netének, a magyar fasizmusnak, a háború utáni "rendezés" kitelepítést és átte-
lepítési őrületeinek - egészen napjainkig, a romániai homogenizálásos moderni-
zációig sorolhatók a közeli példák.

Kérdés, hogy országunk "kultúrállam"-e? Kérdés, hogy milyen "szabadság"
elemi szükségletét helyezi szembe /nyílt vagy burkolt formában/ az etnikai és
helyi társadalmi csoportok létével? S megannyi vitás kérdés feszül még e körül.

Ha remélhetném, hogy nem tűnik tudálékos nagyképűségnek, akkor Bibó Ist-
vánt "továbbolvasva" Jászival, Mocsáryval, Eötvössel és más elődökkel-utódok-
kal, fölvetném, hogy mi is a kelet-európai társadalomfejlődés értelme?

A szabadság és félelemmentesség, a morális és humánus tisztaság, az erő-
szaknélküliség, a hűbériségtől mentesség, a demokráciatisztelet, a hatalomkon-
centráció-ellenesség intézményes biztosítékait sorolta Bibó európai értékelvek-
ként - külön megjegyezve azt is, hogy a liberális és a szocialista gondolkodás
szembe nem állítása, az értelmiségi zsarnokság elhárítása, illetve a marginális
társadalmi csoportok kezelésinek össztársadalmi felelőssége alapvető fejlődési
követelmény lenne nálunk.

A kelet-európai társadalomfejlődés értelmének körülírásához korántsem re-
formtervekben, inkább a közérdeklődés elé bocsátandó kérdéseim formájában
csupán annyit szerettem volna itt fölvetni, hogy figyelmünk homlokteréből ma
már nem szabadna kiengednünk etnikumok, régiók és helyi társadalmak teret
követelő hétköznapi valóságát. Alighanem a jövőnk függ tőlük.
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