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Hódi Sándor

Kisebbségi mentalitás
Nemzettudat - helyzettudat I.

Ahogyan az ember egyik napról a másikra, egyik óráról a másikra megváltozik,
áthangolódik, a változó körülményeknek megfelelően átrendezi gondolatait, fe-
lülvizsgálja személyi kapcsolatait, újraértékeli sorsát meghatározó anyagi és tár-
sadalmi lehetőségeit, szociás helyzetét, kötöttségeit, annak megfelelően változik,
módosul identitása is. Az identitásunkkal kapcsolatos problémák ennélfogva min-
dig más arcot öltenek, mindig más dimenziójukkal fordulnak felénk. így van
ez a nemzeti identitásunkkal is. A nemzettudatnak mindig más aktualitása van,
nincs állandó, egy-egy nemzetre, vagy egy adott nemzetet konstituáló egyedekre
vonatkoztatható tartalma. Állandó tartalmat vagy azonos jelentőséget már csak
azért sem tulajdoníthatunk neki, mivel magának a nemzettudatnak a megléte
sem szükségszerű. Ott, ahol a mindennapi élet - a munkavégzés, kommunikáció,
emberi kapcsolatok, viselkedési szokások stb. - szempontjából nincs közvetlen
gyakorlati jelentősége, a nemzeti kérdés kívül esik az emberek tudatán, senki
sem törődik nemzeti mibenlétével. Ahol viszont az élet nemzeti vonatkozásai
valamiért előtérbe kerülnek, s az emberek fontosságot tulajdonítanak nemzeti
hovatartozásuknak, a társadalmi körülményektől és az érintettek konkrét szemé-
lyes helyzetétől függően a nemzettudat ott is mindig másként merül fel. Térben
és időben igen változékony személyi dimenziónkról van tehát szó. Olyan érzelmi
viszonyulásról és kognitív tartalomról, ami társadalmi meghatározottságunk kö-
töttségeire utal.

Úgy is fogalmazhatnánk, hogy az identitástudat - és azon belül a nemzeti
identitástudat - sajátos érdek- és értékszempontokat megfogalmazó, kifejezésre
juttató helyzettudat. Ennek a helyzettudatnak a megfogalmazása, kinyilvánítása
azonban nem mindig adekvát, és az identitásproblémák éppen ebből a meg nem
felelésből fakadnak. Az aránytalanságok, hangsúlyeltolódások a nemzeti identitás
esetében nemcsak a nemzeti jelleg túldimenzionálásában, nacionalista magatar-
tásban ölthetnek formát, hanem akként is, hogy az inadekvát helyzettudat kö-
vetkeztében az identitásdimenziók közül jogtalanul, indokolatlanul veszti fon-
tosságát a nemzeti sajátosság. Az ebből származó személyi meghasonlások al-
kotják a nemzeti identitászavarok nagyobbik hányadát, destruktív fellépésük miatt
azonban mégis több szó esik a nacionalistákról.

Mint mondottuk, a semélyiség szintjén nincs állandó és általánosítható tartalma
a nemzettudatnak. Ugyanez vonatkoztatható a kultúrára, az anyagi és szellemi
objektivációkra. Minden ellenkező híresztelés ellenére aligha beszélhetünk pél-
dául a nemzeti történelemnek, a nemzeti hagyományoknak, az etnikai sajátos-
ságoknak a "tárgyilagos" bemutatásáról, "ideológiamentes" tárgyalásáról. A nem-
zeti identitást erősítő alkotások és szellemi megnyilatkozások /legyen szó akár
művészetről, tudományról vagy publicisztikáról/ mindig valamilyen aktualitást
adnak a nemzettudatnak, valamilyen jelenből fakadó politikai szándékot és tö-
rekvést takarnak. Ez a szándék és törekvés jobb esetben a nemzet vagy etnikai
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közösség adekvát helyzettudatának a kialakítására, a fellelhető identitászavarok
korrigálására irányul. Ennél azonban, sajnos, gyakoribb az, hogy a nemzettudat
elemeinek a felerősítése a gazdasági és társadalmi problémák elfedését szolgálja.
A sajtóban, hírközlő szervekben folyó hangulatkeltés - szerencsére - hosszabb
távon a közösség egészét nem tudja befolyása alá vonni. A nemzettudatot erő-
szakoltan felerősíteni hivatott ideologikus tartalmak - nézetek, mítoszok, hitek,
elvek - viszonylag hamar megkopnak, érdektelenné válnak, feledésbe hullanak.
Ennek a pszichológiai magyarázata, amiként azt Csepeli György meggyőzően
megállapítja/Csepeli, 1983/, abban rejlik, hogy a mindennapi tudatból egyszerűen
kihullanak azok a tudáselemek, amelyek "nem állják ki a napi valóság próbáját",
hogy "átadják helyüket új, tapasztalatok által hitelesített tudáselemeknek". Még-
sem volna helyénvaló a propaganda tudatformáló hatását lebecsülni. Tartós, s
az egész nemzeti kultúrát befolyása alá vonó hangulatkeltés következtében
hosszabb vagy rövidebb ideig jelentős néprétegekkel lehet elhitetni, hogy a nem-
zetgazdaság nehéz helyzetéért, a technikai és kulturális lépésvesztésért más nem-
zetek "hegemonista törekvése" a felelős, hogy az életszínvonal megállíthatatlan
csökkenése, a folytonos áruhiány, a növekvő munkanélküliség stb. a "széthúzó"
és "eltartott" kisebbségek miatt állt elő. A társadalmi nehézségekre és konflik-
tusokra vonatkozóan az emberek jelentős része ideig-óráig beéri azzal a ma-
gyarázattal, amit számára felkínálnak. Szerencsére ma már az iskolázatlanabb
rétegekhez is annyi csatornán érkeznek információk, hogy a propagandát kor-
rigálni tudják. Főként azok az eszmék találnak nehezen gazdára, amelyek nehezen
egyeztethetők össze a gyakorlati élet logikájával; azzal, amit az egyszerű emberek
a közvetlen személyesség szintjén megélnek és tapasztalnak.

A nemzeti lét problematikájára nem egyforma mértékben érzékeny valamennyi
társadalmi réteg, osztály. Ez a körülmény az egyes rétegek és osztályok eltérő
helyzetével és helyzettudatával magyarázható. Legérzékenyebbnek, vagy Csepeli
találóbb megfogalmazását idézve: "a leginkább érdekeltnek az a réteg tekinthető,
amelynek életvilága szorosan kapcsolódik a társadalom szellemi-ideológiai éle-
téhez, és tevékenysége ennek újratermelésére irányul". /Csepeli, 1983./ Elsősor-
ban az ún. humán értelmiségre kell itt gondolnunk, azokra az eemberekre, akik
napi gyakorlati feladataiknál fogva érzékenyebben élik meg a nemzeti ideolo-
gikumra vonatkozó nézetek, elvárások módosulásait, mint a társadalom más ré-
tegei. Az ipari munkások például - helyzetük és tevékenységük sajátosságainál
fogva - kevésbé érzékenyek ebben a vonatkozásban. A nemzettudat helyett náluk
más identitásdimenziók válnak könnyen neuralgikus ponttá. A munkásságnál is
"immunisabbnak" látszik nemzeti vonatkozásban a társadalom vezető hivatalnok
rétege, az állami bürokrácia, amelynek tagjai gyakran tüntetőén kérkednek is
"nemzetfelettiségükkel". Az efféle kérkedés azonban már kompenzációt sejtet,
a "nemzetfelettiség" hangoztatása vélhetően identitászavart leplez. A "nemzet-
felettiség" eszméje egyébként is tünékeny gondolati képződmény. Ha a vezető
réteg társadalmi helyzete megváltozik, ha egyik nemzet állami hivatalnokai a
másik nemzet hivatalnokaihoz viszonyítva valamiben érezhetően hátrányt szen-
vednek, a nemzeti eszmével szemben addig "immúnis" társadalmi réteg máris
a nemzettudat gerjesztőjévé válik, s a legteljesebb mértékben kész nacionalista
ideológiával telítődni.

A nemzettudattal kapcsolatos empirikus vizsgálatok tükrében általános érvé-
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nyű megállapításnak látszik, hogy a nemzeti önismeret - a differenciált történe-
lemszemlélet, az adekvát helyzettudat, a nemzeti előítéletek és előítélcímentesség
- nagy mértékben függ az iskolázottság szintjétől. Ezt igazolják Csepeli vizsgá-
latai is /Csepel, 1984./. Minél magasabb az iskolai végzettség, annál nagyobb
nemzeti vonatkozásban a differenciáló képesség, és annál kevesebb a saját és
más nemzetekkel kapcsolatos előítélet. Alacsony iskolázottsági szint mellett a
nemzettudat elemei kevéssé racionalizáltak, s főként érzelmi természetűek.

A nemzeti kérdéssel kapcsolatos nagyobb fokú érzékenység és differenciáló
képesség nem jelent feltétlenül nemzeti elfogultságot, vagy a saját nemzetre
vonatkozó sztereotípiákkal kapcsolatos pozitív attitűdöt. Ellenkezőleg, az az ál-
talános, hogy a magas műveltségi szint, a differenciált látásmód, az elmélyült
történelemismeret stb. a nemzeti identitást illetően inkább relativizál, nagyobb
érzelmi, tudati mozgásteret és kritikusabb látásmódot enged meg. Míg a másik
póluson az alacsony műveltségi szint kevésbé tartalombeli, inkább érzelmi, ma-
gatartásbeli kötődéssel jár együtt, s a nemzettudatra csaknem az egyértelműen
pozitív attitűd a jellemző.

Az ember mások viselkedését - nemzeti vonatkozásban is - saját emberi tu-
lajdonságai alapján próbálja megérteni. A társadalom áttekinthetetlen és urai-
hatatlan történéseibe akként próbál rendet teremteni, hogy megpróbál saját be-
állítódásából és magatartásából kiindulni. A nemzeti érzésektől túlfűtött személy
ezért mindenkiben, aki más nyelven beszél, "ellenséget" vél felfedezni. Akinek
viszont nemzeti mibenlétét iletően nincsenek komplexusai, az másokat is hajlandó
kedvezően értékelni. Könnyű belátnunk, hogy a mindennapi életnek ez az egy-
szerű rendezőelve szubjektív és önkényes, sokféle jogtalan leegyszerűsítésre kínál
lehetőséget. Egy adott nyelvi kultúra valamennyi fontos elemének igazságáról
vagy hamis voltáról egyébként a maga teljességében senkinek sem sikerül meg-
győződnie. Saját álláspontjának kialakításában, szubjektív tapasztalatainak kor-
rekciójához az ember kénytelen sok mindent átvenni olyan személyektől, akiknek
a szavára ad. A más népekre vonatkozó értékítélet a "jónak" és a "rossznak",
az "igaznak" és a "hamisnak" ebből a szüntelen egyeztetéséből áll össze. A
nemzettudat racionális elemei és a nemzeti léttel kapcsolatos hiedelmek végső
soron azonban az eszméket létrehozó és közvetítő kulturális intézményekből
erednek, illetve az értelmiség tevékenységéhez kötődnek. A nemzettudattal kap-
csolatos nézetek /mítoszok, hitek, értékjegyek/ a nemzeti kérdésben leginkább
érintett és érdekelt társadalmi réteg közvetítésével kerülnek be a kommunikációs
rendszerbe, oktatásba, művelődési életbe. Ami azzal a következménnyel jár, hogy
ennek a rétegnek az alapérzése, beállítódása, helyzettudata válik uralkodóvá és
meghatározóvá "nemzeti kérdésben". Sem túl-, sem lebecsülni nem szabad ennek
a körülménynek a fontosságát.

Minden kultúrában vannak olyan értékek és eszmék, amelyek a nemzetek
közeledését szolgálják, a hasonlóságokat emelik ki, a kapcsolatok erősítésének
fontosságát hangsúlyozzák, de találhatók olyan eszmék is, amelyek viszont a
szembenállást hirdetik, az ellenségeskedést mélyítik. Ezeknek az eszméknek a
hatása a mindennapi tudatban többnyire semlegesítődik, minthogy a mindennapi
tudat az elvont teoretikus kérdésekkel csak ideig-óráig képes foglalkozni. Ennek
ellenére sokan mégis aggályosabbak a kelleténél a nemzeti kérdések tárgyalásával
kapcsolatban. Attól tartva, hogy az embereket "megfertőzi" a nacionalizmus ra-
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gálya, elejét szeretnék venni a nemzeti jellegű kérdések felvetésének és a véle-
mények konfrontálódásának. Ezzel kapcsolatban le kell szögeznünk, hogy az
"ellenséges" eszmék csakis és kizárólag akkor jelentenek veszélyt és szolgálnak
a nacionalizmus alapjául, ha a dolgok állása egyébként sincs rendben, ha a
nemzetek közötti konfliktusok a gyakorlati élet szintjéig mélyülnek. Nem a vé-
lemények harca jelenti a veszélyt, hanem az, ha valamely eszmét ki akarunk
vonni a mindennapi élet gyakorlati kontrollja alól, ha a valóságot megszépítő
hamis tudat sokáig elfedi a konfliktusokat.

A kisebbségi, nemzetiségi közösségeket illetően a nemzettudattal kapcsolatos
problémák forrása rendszerint az, hogy a véleményadó, irányító réteg hiányzik,
vagy valamilyen oknál fogva nem töltheti be funkcióját. Megfelelő szintű szellemi
élet híján a kisebbségek, nemzetiségek helyzetéből fakadó problémák csak késve,
s nem a legszerencsésebb formában vetődnek fel. A nemzetek közötti konflik-
tusok spontán érzelmi lereagálásai csak további félreértések és feszültségek alap-
jául szolgálnak. A nem megfelelő szintű szellemi élet másik súlyos következ-
ménye az, hogy nem jön létre a kisebbségek, nemzetiségek helyzetének megfelelő
új értéktudat. Ennek hiányában a nemzettudat kizárólag az öröklött értékrend-
szerre támaszkodhat, rég értelmüket vesztett sztereotípiákra, előítéletekre redu-
kálódik. Miután ezek az ideológiai maradványok is erőteljes kopásnak indulnak,
a nemzeti értékjegyek, kulturális szokások, viselkedési minták, közösségi kap-
csolatok elhalványulnak, az etnikai közösség bomlásának nyilvánvaló jeleként
általánossá válik a nemzettudat hiánya, a tömeges identitásváltás és identitászavar.

Jóllehet az értelmiség reagál legérzékenyebben a nemzeti, nemzetiségi kö-
zösségeket, etnikai csoportokat érintő társadalmi változásokra, és az értelmiség
fogalmazza meg az általa képviselt nemzet vagy nemzetiség érdekeit a legkö-
rültekintőbb módon, ezt a funkcióját csak bizonyos feltételek mellett, megfelelő
intézményes háttérrel rendelkezve láthatja el. Ezért, ha a nemzeti identitászavarok
kialakulásának folyamatát jobban meg akarjuk érteni, röviden ki kell térnünk a
kultúra szerepére. Annál is inkább, mivel a kultúra és a nemzeti /közösségi/
azonosságtudat bizonyos értelemben összetartozó fogalmak, amennyiben együt-
tesen, egymástól elválaszthatatlanul határozzák meg az emberek életmódját, ér-
tékrendjét, szokásait, viselkedési jegyeit.

Ahhoz, hogy az egyén azonosulni tudjon egy közösséggel, hogy vállalni tudja
az adott közösség értékrendjét és a közösség értékrendjére jellemző munkaszo-
kásokat, helytállást, viselkedést stb., nem elegendő az, hogy ezek az értékek
színvonalasan és sokoldalúan, mindenki számára egyformán érthetően és elfo-
gadhatóan jelen legyenek az értelmiség alkotó tevékenységében, a létrehozott
szellemi termékekben /könyvekben, színművekben, filmeken, zeneművekben/,
hanem elengedhetetlen követelmény az is, hogy az adott etnikai közösség ren-
delkezzen egy olyan sokrétű intézményrendszerrel - iskolákkal, színházakkal, ki-
adóval, tévé- és rádióállomással -, amely ezt az értékrendet támogatja, serkenti,
képviseli. Ha az etnikai közösség nem rendelkezik ilyen intézményrendszerrel,
vagy a rendelkezésre álló intézmények feladják nemzeti jellegüket, az adott kö-
zösség mind kevésbé tudja biztosítani tagjai számára az identifikálódás lehető-
ségét.

Azonosulása révén az ember tulajdonképpen a másokhoz való tartozás én-
erősítő, én-szélesítő élményére kíván szert tenni. Ennek érdekében hajlamos bi-
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zonyos normák betartására, meghatározott értékrend szerinti viselkedésre. Ho-
gyan szolgálhat azonban az a kisebbségi kultúra az én-erősítő és én-szélesítő
élmény alapjául, amelyik - megfelelő intézményes háttér híján - maga is bi-
zonytalanná válik értékredjében? Mivel a nemzettel való azonosulás lényegében
véve bizonyos normák betartását, meghatározott értékrend szerinti viselkedést
jelent, a sajátos kulturális jegyeiket feladó, szellemi téren beszűkülő etnikai kö-
zösségek az identitászavarok kialakulását és a nemzettudat feladását szinte kény-
szerűvé teszik.

Tekintettel arra a körülményre, hogy különböző nemzeti kultúrák egymástól
kisebb vagy nagyobb mértékben elrétő magatartásminták, értékek követését írják
elő, a nemzeti identitászavarok kialakulásának és a nemzettudat feladásának a
megértése szempontjából a nemzeti kultúrák viszonya, a nemzeti kultúrák köl-
csönhatásának a folyamata nagy jelentőségű.

A nemzeti kultúrák elvileg lehetőséget nyújtanak az együttműködésre nemcsak
a művelődés, a szellemi kultúra terén, hanem a mindennapi életben is. A kívánatos,
a természetes, az egymás iránti érdeklődés, közeledés lenne. Sok helyütt már a
történelmi és társadalmi sorsközösség tudata is erősíthetné ezt a közeledést. De
a nemzeti konfliktusok megelőzése szempontjából a józan ész is azt kívánná,
hogy mindenütt biztosítva legyen a nemzeti kultúrák szabad fejlődése, s hogy ne
csak a dominanciaigénynek és hátrányos megkülönböztetésnnek ne legyen helye,
hanem a bezárkózáshoz vezető érdektelenség vagy bizalmatlanság is ismeretlen
legyen. A nemzetek és nemzetiségek közötti kulturális kapcsolatok azonban a
világon csak nagyon kevés helyen érik el ezt a kívánatos szintet. Hiányzik ennek
a "hagyománya" is, hiszen a történelem során többnyire azok voltak a nemzeti
tudat meghatározói, akik - nem függetlenül saját pozícióiktól - elsősorban a nem-
zeti elkülönülésben, más nemzetekkel való szembehelyezkedésben látták nemzeti
identitásuk megőrzésének és megerősítésének a módját. A szellemi monopóliu-
mok kialakulásával létrejött, s ma is fennáll annak a lehetősége, hogy kevesek,
pozícióiknál fogva, kisajátítják a kulturális örökség ápolásának és a művelődési
élet irányításának a jogát.

Ahogyan a szellemi monopóliumok részéről nem szerencsés a kulturális örök-
ség és a nemzeti sajátosságok ápolásának elhanyagolása, rossz vért szül a másik
véglet is, a nemzeti sajátosságok fontosságának felnagyítása, a nemzeti közösség
jelentőségének a túldimenzionálása. A nemzeti kultúra sajátosságaira alapozó el-
különülés, a kultúra nemzeti vonatkozásainak egyoldalú ápolása nemcsak más
nemzetekre nézve sértő, hanem az adott közösség tagjai számára is kelepcét
állít. Az emberi élet nemzeti vonatkozásainak felnagyításával ugyanis szükség-
képpen háttérbe szorulnak, jelentőségüket vesztik más, a nemzeti hovatartozásnál
nem kevésbé fontos társadalmi kapcsolatok, identitásdimenziók. Önmagában véve
csak a nemzeti közösség még igen egyoldalú sorsformáló tényező. A nagy és
erős nemzet, a társadalom más közösségi rendezőelveinek érvényesülése nélkül
a legkíméletlenebb diktatúrával járhat együtt, míg a kisebbségek, etnikumok az
önálló államiság vagy autonómia hiányában is teljeseb emberi életet élhetnek
egy demokratikus államszervezet keretei között. Mivel az élet gazdasági, kultu-
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ralis és politikai kerete, valamint a társadalom strukturális viszonyai nem a nem-
zeti "princípium" függvényei - bár a nemzet nem független ezektől a tényezőktől
-, indokolatlan és megtévesztő a nemzettudatot minden más társadalmi identi-
táskeret fölé helyezni. Nemcsak "kifelé", más népek irányába sérelmes, de "be-
felé" is elnyomó és jogfosztó az a törekvés, amely az emberi életet - valamilyen
túlmisztifikált összetartozás jegyében - a maga teljességében a "nemzeti jelleg-
nek" és "nemzeti érdeknek" kívánja alárendelni.

A történelem szeszélyei folytán csaknem minden jelentősebb földrajzi régióban
vannak olyan nemzeti kultúrák, amelyek - tudományban, irodalomban, költé-
szetben, zenében, publicisztikában stb. - a nemzeti sajátosságok egyoldalú ki-
emelésére, s vele egy romanticizált helyzettudat kiépítésére törekszenek. És velük
ellentétben megfigyelhetők olyan nemzetek és nemzetiségek is, amelyek körében,
úgyszintén a helyzettudat valamiféle tompulásának a jeleként, bizonyos fokú
akJcultúrálódási folyamat megy végbe; menekszenek mindattól, ami nemzeti.
Nyilvánvaló, hogy a szerencsésebb népek e két véglet közötti úton járnak.

A kívánatos, - egyfelől a bezárkózás, a nemzeti elhatárolódás, másfelől az
akkultúrálódás, a nemzeti identitásfeladás között - az lenne, ha a kultúra és
szellemi élet a reális helyzettudat kialakítása érdekében egymás iránti érdeklő-
désben, egymás kölcsönös megbecsülésében jutna kifejezésre. Ez azonban csak
akkor valósulhat meg, ha a kultúra nem a szellemi monopóliumok, nem egy
szűk értelmiségi réteg ügye lesz csupán, hanem a társadalom egészéé.

Mivel a szó igazi értelmében vett kulturális demokrácia a világon még sehol
sem valósult meg valójában, valamennyi nemzet, nemzetiség és etnikai csoport
megosztott belülről. Az értelmiség vagy annak egy rétege továbbra is magára
vállalja az elit kultúra védelmét, míg a széles néprétegek többnyire megmaradnak
a tömegkultúra silány termékeinél. A demokrácia, még a legdemokratikusabb
társadalmakban is, legfeljebb a kulturális értékek közti választásban jut kifeje-
zésre, de nem az értékek alkotásában, s egyenlő esélyű terjesztésében. A legtöbb
helyen azonban ennek a lehetősége is hiányzik: az emberek túlnyomó többsége
egyszerűen nincs abban a helyzetben, hogy maga válassza meg, milyen kulturális
javakkal kíván élni, s milyen értékek védelmét tekintse szívügyének. Többnem-
zetiségű környezetben e választási lehetőség hiánya miatt szinte automatikusan
a többségi nemzet "kulturális hegemóniájáról" beszélünk; megfeledkezve arról,
hogy ugyanazon "hegemonista" törekvéssel kell a többségi, az "elnyomó" nemzet
széles néprétegeinek is szembenéznie.

Összegezve a mondottakat: mivel mind a túldimenzionált nemzettudat, mind
a nemzeti tudat feladása az adott etnikai közösségen belül előfeltételezi és imp-
likálja a demokrácia hiányát, a szilárd identitás és vele az adekvát helyzettudat
kialakítását csak a demokrácia kiszélesítésétől lehet várni.
A kisebbségtudat gyökerei

Amíg a többségben lévő nemzetek megzavart, túldimenzionált nemzettudata
főként szupremációs törekvésekben, a kulturális fölény hangoztatásában, s más
"hegemonista attitűdökben" nyilvánul meg, a velük együttélő nemzeti kisebbsé-
geknél, etnikumoknál, diaszpórákban élőknél a kisebbségi komplexusok válnak
elterjedtté. A kisebbségi érzés és kisebbségi tudat megjelenése szorosan összefügg
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az adott nemzetiség, etnikai csoport hátrányos társadalmi-gazdasági helyzetével,
a nemzetiségi kultúra hiányosságaival, peremjellegével. Köztudott, hogy az em-
beriség számottevő része él kisebbségi helyzetben a legkülönbözőbb társadalmi,
gazdasági és politikai körülmények között. Az eltérő helyzetekből fakadó iden-
titásproblémákat és komplexusokat aligha lehetséges a maguk teljességében fel-
tárni és leírni. A különböző fejlettségi szintű és politikai rendszerű országokban
- a nyelvi, vallási, kulturális hatások által tarkítva - a nemzeti identitásvesztésnek
és identitásváltásnak, a kisebbségek beolvadásának nyilván ahány eset, annyi
féle változata van. A helyzeti és individuális sajátosságokból fakadó különbségek
ellenére a nemzetiségi, kisebbségi helyzet mégis számos olyan általános vonással
rendelkezik, amelyek legjellemzőbb érzelmi vetületeit, nyelvi és tudati követ-
kezményeit talán nem lesz tanulság nélkül való felvázolnunk.

A többségi nemzethez viszonyítva a nemzetiségek, különösképpen a szétszór-
tan élő kisebbségek, általában szűkében vannak a nemzetiségi kultúrát ápoló, a
nemzeti identitás fenntartásában, reprodukálásában kulcsszerepet játszó intéz-
ményes hálózatnak. Az alapvető fontosságú intézményeknek: anyanyelvi okta-
tásnak, rádiónak, tévének, sajtónak, színháznak, könyvkiadóknak a hiánya nem-
csak hogy megfosztja a kisebbségben élőket nemzeti kultúrájuk ápolásának s
nemzettudatuk megőrzésének a lehetőségétől, hanem az egész etnikai közösséget
visszaveti műveltségi szintjében. Az anyanyelvi oktatás, s annak különböző fo-
kozatai hiányában az etnikai közösséghez tartozó személyek mozgástere beszű-
kül, nehezítetté válik számukra a társadalmi felemelkedés, ami a közösség anyagi,
kulturális stagnálásához, "deklasszálódásához" vezet. Az ily módon előálló struk-
turális aránytalanságok a kisebbségiek nemzettudatában szükségképpen torzulá-
sokhoz vezetnek, komplexusokat erdményeznek. Azok körében is, akik hátrányos
helyzetük ellenére ragaszkodnak nemzettudatukhoz, de még inkább azoknál, akik
társadalmi felemelkedésük, érvényesülésük érdekében hajlandók anyanyelvi kul-
túrájukat és nemzeti azonosságukat feladni.

A kisebbségi komplexusok megszüntetése, a pszichopatológiai állapotig sú-
lyosbodó nemzeti identitászavarok kialakulásának a megelőzése a kisebbségi
kultúra peremjellegének a megszüntetése révén valósítható meg. A kisebbségi
kultúra peremjellegének a megszüntetése viszont - Szeli István szavait idézve -
úgy érhető el, hogy "a nemzetiségi kultúra intézményesítésével és instrumentu-
mainak létrehozásával megteremtjük a kulturális élet nemzeti szintű ápolását és
művelését, másfelől pedig azzal, hogy a többségi nemzet /nemzetek/ kultúrájának
egyenrangú és organikus elemévé tesszük, ami gyakorlatilag egy és ugyanazon
folyamat". /Szeli, 1983. Kiemelés tőlem - H. S./ Ennek az "intézményesítésnek"
- nemzetiségi kulturális szervezetek létrehozásának - a lehetőségekhez mérten
szavatolnia kellene - az etnikai közösséghez való tartozás mellett is - a szabad
személyi fejlődés és társadalmi érvényesülés lehetőségét. Vagyis a lényegi kérdés
az, hogy az "intézményesítés", és a nemzeti-nemzetiségi kultúrák kölcsönhatá-
sának eredményeként mennyire tud a kisebbségi közösség lépést tartani a többségi
nemzettel; hogy a szocializáció és tudatszervezés sokféle szintje és formája közül
/oktatás, publicisztika, tudomány, művészet, politika, vallás, filozófia/ mi min-
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dennek a művelésére tesz szert, illetve milyen kompromisszumokra kényszerül.
Bármilyen kompromisszumra kényszerüljön is az etnikai közösség, az előbb
vagy utóbb a nemzetiségi kultúra beszűkülésével, egyoldalúvá válásával jár
együtt. Az egyoldalúvá válás és beszűkülés leggyakoribb formája az iroda-
lomközpontúság. Ami azt jelenti, hogy a kisebbségi értelmiség hiányos, az anya-
nyelvi műveltség igénye kizárólag írókra, költőkre, irodalomkritikusokra, újsá-
gírókra és újságszerkesztőkre korlátozódik, míg az értelmiség más rétegei - köz-
gazdászok, történészek, politikusok, orvosok, szociológusok, filozófusok, pszi-
chológusok, néprajzosok stb. - a nemzeti kultúra ápolásában, gyarapításában
nem veszik ki részüket. Vagy azért, mert a isebbségi kultúra ilyen vonatkozá-
sainak a művelésére nincs lehetőség, vagy mert az értelmiségnek ez a rétege
egyszerűen hiányzik, illetve csak a többség nyelvén mozog otthonosan hivatá-
sában.

A legtöbb helyen igen mostoha körülmények uralkodnak a kisebbségi értel-
miségképzés szempontjából. Az értelmiségképzést hátráltató legfőbb akadály az
anyanyelven való főiskolai és egyetemi képzés hiánya, azaz a kisebbség szellemi
reprodukciójának megoldatlansága. Részben a társadalom strukturális tagolódá-
sának aránytalanságaiból, részben a kisebbségek létszámából fakadóan ezt a prob-
lémát csak kevés helyen sikerült a világon megnyugtatóan megoldani.

A nemzetiségi kultúra egyoldalúvá válását, beszűkülését kiválthatja vagy fo-
kozhatja a kultúra ügyeit intéző politikusok, funkcionáriusok tájékozatlansága,
téves szemléletmódja. Közéjük kell sorolnunk mindazokat, "akik a józan ész
leegyszerűsített logikája alapján a nemzeti jelleget elsősorban az írott és kimon-
dott szóban látják, és ezt mesterségesen elválasztják a kultúra más, nem nyelvi
megnyilatkozásaitól /zene, festészet, film, tánc, tudomány, iparművészet, építé-
szet stb./". /Rehák, 1979./ A nemzeti és nemzetiségi kultúrát leegyszerűsítő, be-
szűkítő felfogás bírálata annál is inkább szükséges, mivel az írott és kimondott
szó - a felsoroltakkal együtt - sem jelenti a kultúra egészét. Mindez még mindig
csak az értelmiség tevékenységére korlátozott értékteremtés és értékmegőrzés.
A széles értelemben vett szellemi alkotások, tevékenységek mellett a nemzeti
kultúra szerves részét alkotják a mindennapi gyakorlati életre jellemző viselkedési
szokások, hagyományok ápolása, személyi interakciók, munkához való viszony
stb.

A kisebbségi, nemzetiségi kultúra zavartalan fejlődéséhez nélkülözhetetlen
intézményes háttér mellett a kisebbségi komplexusok kialakulásának megelőzé-
séhez megfelelő jogvédelem is szükséges. Teljes egyenrangúság és jogegyenlőség
nélkül óhatatlan, hogy az emberek nemzeti önérzetükben sérelmeket ne szen-
vedjenek. Sérelmek, komplexusok még ott is bőven adódnak, ahol az alkotmány
szavatolja a jogegyenlőséget, s amellett különböző rendeletek, szabályok fog-
lalkoznak aa nemzeti, nemzetiségi egyenjogúság kérdésével. A jogegyenlőség,
a rendeletek, szabályok ellenére ugyanis az elvi álláspontok és a mindennapi
gyakorlati élet nem mindig alkotnak egységet, nem mindig egyeznek meg. Az
alapjában véve helyes politikai célkitűzések ellenére az embereket mindennapi
életükben az elvi alapállással szembenálló, a politikai irányelvektől jelentősen
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eltérő hatások érhetik. Az elvi célkitűzések és azok gyakorlati megvalósulása
között tapasztalható eltéréssel, diszkrepanciával azonban az élet minden területén
számolni lehet. A nemzeti jogsérelmek önmagukban véve nem utalnak tehát
feltétlenül politikai kétszínűségre. A nyomasztóvá váló gondok tulajdonképpen
nem is e diszkrepanciából erednek, hanem abból, ha ezek a negatív tapasztalatok
nem mondhatók ki, nem fogalmazhatók meg a kisebbségiek részéről újabb el-
marasztalás veszélye nélkül. A kisebbségiek folyton attól rettegnek, hogy ha
szóvá teszik sérelmeiket, jogorvoslás helyett, különféle inszinuációk révén, utóbb
még maguk lesznek azok, akik a nacionalizmus gyanújába keverednek. Ilyen
körülmények között a leghaladóbb elveket valló politikai program is szükség-
képpen elveszti vonzerejét, és az emberek kétszínűvé válnak viselkedésükben:
szajkózzák az elvi álláspontokat és irányelveket, miközben a gyakorlati élet
visszásságaihoz igazodnak döntéseikben és cselekvéseikben. Távolról sem mel-
lékes tehát, hogy a nemzetiségi politika hogyan hat a kisebbségiekre, mennyire
tudja meggyőzni őket azok kötelező érvényéről.

A nemzetiségi politikában az elvi célkitűzések propagálása mellett alapvető
szempont kell hogy legyen a sérelmek korrekt jogorvoslása és a nyilvánosság
biztosítása a nemzetek és nemzetiségek együttélése során felmerülő kérdések
megtárgyalására. Helyet és teret kell biztosítani a vitának, a kölcsönös félreértések
eszmei tisztázásának, a vélt vagy tényleges jogsérelmek elvi álláspontokkal
való összevetésének, mindenféle gyanakvás és bizalmatlanság eloszlatásának. Az
alapvető értékek és közös érdekek kikristályosítását szolgáló vitaszellem feltétele,
hogy ne paralizálja a vitát az a félelem, hogy a bírálat, a negatív tapasztalatok
megfogalmázása adminisztratív intézkedéseket von majd magával. Ha nem nyílik
lehetőség a felmerülő ellentétek megbeszélésére, ha az érdekek és értékek kér-
déséről - az érdekeltek véleményét mellőzve - adminisztratív úton döntenek, az
elhallgatott, gondolatilag és érzelmileg nem tisztázott kérdések zavaros gondo-
latok és destruktív megnyilvánulások forrásává válhatnak.

A mindennapi gyakorlati élet által megkérdőjelezett, csak papíron létező ren-
delkezések bizonytalanná teszik az embereket. Ennek a bizonytalanságnak az
egyik legsúlyosabb következményekkel járó formája az, ha a kisebbségi, nem-
zetiségi közösség tagjai úgy érzik, hogy gazdasági és politikai helyzetük meg-
szilárdítása érdekében nemzeti identitásuk feladására kényszerülnek. Az erős tár-
sadalmi érvényesülési igény, s a kisebbségi helyzetből származó, a kisebbségi
léttel együttjáró sokféle hátráltató körülmény egyaránt hozzájárulhatnak e lépés
szükségességének a felismeréséhez. Mások példái, valamint a többségi nemzethez
való hasonulási törekvés során szerzett kedvező tapasztalatok az identitásváltást
siettethetik. A megzavart identitástudat részben identitásdiffúzióban, részben pedig
a beilleszkedést, integrálódást, asszimilációt célzó döntésekben /vegyesházasságra
való törekvésben, a többségi nyelven való közszereplésekben, a gyerekek többségi
nyelven történő iskoláztatásában stb./ nyilvánul meg elsődlegesen.

Az anyanyelvi képzésről való lemondás, az etnikai sorsközösségből való ki-
szakadás, a többségi helyzetben levő kultúrájának preferálása általában már
visszafordíthatatlan útja az asszmilációnak.


