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Korkérdések egy válságkorszakbanKorkérdések                        egy válságkorszakban
/Bevezetõ/
Az etnoregionalizmus a századelő, majd a hatvanas évek második felének nagy nyugat-európai identitás-mozgalmait összefogó eszmei és társadalmi törekvés, amely napjainkban már nemcsak a mai magyar társadalom és a kelet-európai népek jövőjének egyik lehetősége, hanem jelen van a világ szinte majdnem minden országában. Nem más ez, mint egy-egy ország illetve táji-történeti régió kulturális és etnikai szféráinak térkeresése, a csoportidentitások várható felülkerekedése egyrészt az osztályszemléletű politikai hatalom erőin, másrészt a liberális demokrácia kialakítására törekvő volt szocialista vagy harmadik világbeli államok uralkodó erőin, harmadsorban pedig a polgári demokráciákban helyüket keresők szabadság- és egyenlőség-mozgalma. Még rövidebben megfogalmazva: az etnikumok, illetve a kisebbségek és a nemzetiségek helykövetelése az állampolitikai rendezőelvek megalkotásában.
Akár a napisajtót, akár a politikai elemzéseket vagy a politikatudományi okfejtéseket nézzük, a huszadik század végi közgondolkodásban ismét főszerepet kapott a faji kérdés, a nacionalizmus, a megkülönböztetés megannyi intoleráns formája, vagy éppenséggel az új fasizmusok, „biopolitikák”, etnokráciák törekednek erőre kapni. A legtöbb nyugat-európai elemzés, amely a nyolcvanas évek végi Kelet-Európán átsöprő rendszerváltási hullámok okait firtatja, szükségképpen jut arra a következtetésre, hogy bizony a politikai legitimitást és társadalmi támogatottságot elveszítő kommunista egypártrendszerek szinte kivétel nélkül a nemzetállamiság és a nacionalizmus eszközét lelték meg, mint olyat, amely talán az egyetlen megoldás a pluralizálódó társadalom összefogására és a még nagyobb válság elkerülésére. Ugyanakkor viszont a kulturális antropológia, a szociálgeográfia, a történetszociológia és a modern etnológia szakirodalmát olvasgatva egyértelműen kiderül az is, hogy nemcsak Kelet-Európában, hanem a világ minden táján öntudatukra ébredni látszanak a „törmelék-népek”. Kísért a késztetés annak kimondására, hogy talán a huszadik század egyik legnagyobb teljesítménye, eredménye lehetne, ha ezek az etnikai kultúrák ezúttal nem szélsőségesen politizálódnának, hanem összetalálkoznának a „civilizált” emberiség uralkodó demokratikus eszméivel, s kiegészítenék azokat a maguk értékrendjével.
Csakhogy e vágy teljesülését egy sor univerzális politikai, gazdasági, kulturális, jogi akadály teszi lehetetlenné. Mindegyiket talán lehetetlen is volna fölsorolni, hát még rendszerbe szedni, ezért az alábbiakban nem is ígérem ezt. Beérem annyival, hogy az etnopolitikák, etnikumfelfogások, etnikai konfliktusok múltjából és jelenéből fölidézek számos jellegzetes vonást, s végül egy esettanulmány-szerű összehasonlításban konkrét etnikai-kulturális kisebbségekről szólok, amelyeket épp az tesz érdekessé, hogy még nem álltak csatasorba, nem indítottak polgárháborút, még csak nem is fenyegetnek senkit, hanem rejtőzködő mivoltuk figyelmeztet arra, milyen vaskos a föléjük rétegződött politikai intolerancia, s milyen módon nem tudjuk elviselni mások másságát, kisebbségi sajátosságait, közösségi máskéntgondolkodását.
Annál is inkább komolyan veendők e „néma üzenetek”, mert az etnikai identitások megújulása a másfajta (például származási, települési, osztályhelyzeti, kistáji, kulturális, stb.) identitások elgyöngülését követi, s nemegyszer „a pártállamok varázstalanításának” következtében, a modernizációs kihívások közepette az egyedüli fogódzó marad, amely a létezés minőségének vagy körülményeinek indokát adhatja bizonyos társadalmi csoportoknak. Kézenfekvőnek tűnik korunk egyik legsikeresebb, legtöbbet hivatkozott amerikai politikafilozófusának, Francis Fukuyamának állítása, aki szerint a liberális demokráciának, mint „a kormányzás végső formájának” elérése lett a világ elmaradottabb részének legfőbb célja, ám a maguk „nemzetalatti” állapotát a nemegyszer több évszázados elmaradottsággal küszködő népek szükségképpen a nemzetállamiság ideáljának fölmelegítésével próbálják megoldani, s ez a fejlődés különböző fokán lévő társadalmakban korszakos térségi konfliktusokhoz, polgárháborúkhoz vezet (FUKUYAMA 1994. 383–384. p.). Csakhogy Fukuyama fölismerését ki kell egészítenünk ama kelet-európai tapasztalattal, amely szerint e térség országai, mióta világ a világ, mindig is küszködtek a nemzeti nagyság, a felsőbbrendűség, a mások elviselésének nehézségét vagy lehetetlenségét hangsúlyozó ideológiákkal, s ezek a népek ma, a poszt-kommunista társadalomfejlődés időszakában a korábban szilárdnak hitt közösségek szétmorzsolódásával is szembe kell nézzenek.
Sajnos, társadalomtörténetileg erre kézenfekvő magyarázat kínálkozik. A kelet-európai szocializmusok a közösségiségek hamis diadalát hirdették meg. E rendszertípus történelmi válsága, illetve a polgári demokráciák állampolitikai rendezőelvei, amelyek saját elemzőik szerint ugyancsak rendre csődöt mondanak mostanság – részint előretekintésre, a jövő keresésére, részint önvizsgálatra ösztönöznek. A kelet-európai régió talán túlélte, meghaladta már azt a feudalizmust, amely Európában alighanem a leghosszabb ideig ittragadt. Megkóstolta ez a régió a kibontakozó kapitalizmust a múlt század második felében és századunk hajnalán, majd megszenvedte a szocializmus születését és az újszülött rendszer megannyi kínlódását, gyermekbetegségét, elmaradottságát és fejlődésképtelenségét. De miközben még várandós volt ez a tájék a szocializmussal, a kezdetleges kapitalizálódás keretei között megszületett a „harmadik út” ideig-óráig életerősnek látszó gondolata. E társadalomfejlődési alternatíva kipróbálására végül is nem kerülhetett sor, de Németh László, Illyés Gyula, Kovács Imre, Veres Péter és Féja Géza osztály-alapú elgondolása túlélte a nagy rendszerváltozást, a kapitalizmusból a szocializmusba átfejlődést. Ama történelmi „harmadikutasság” viszont nem szerves, hanem mesterséges, nem történeti trendekkel számoló, hanem aktuálpolitikai helyzetből kiinduló képzelmény volt inkább. Keletkezésében a fasizálódásnak, a keresztény-nemzeti államideológiának, illetőleg az illegális munkásmozgalmi szervezkedés gyakorlati élményének, később már a koalíciós pártpolitika esélyének és a nemzeti ellenállásnak is nagy szerepe volt.
A „harmadik út”, mint társadalomfejlődési, modernizálódási alternatíva ma is ott rejtőzik milliók tudatában, s legalább elméleti esélyei vannak híveinek arra, hogy a rendszer-átalakításból kibontakozást kereső Válság-Magyarország valóban el is indul arrafelé. Az iparosodott Európa, amely a világgazdaság folyamataiban még jelentős kereskedelmi forgalmat könyvelhet el, talán nem is néz másként a szolgáltatások terén gyönge, piacképességével egyre kevésbé számoló Kelet-Európára, mint az agrármodernizáció egyik lehetséges térségére és piacára. De ennél előkelőbb helyre egyelőre az Európai Unió sem igen szánja Kelet-Európát, amellett, hogy a nyolcvanas évek közepe-vége óta már nyilvánvaló: a társadalomfejlődés, az urbanizáció és az iparosítás jelen állapota szerint ez a „harmadik út” is zsákutcába vezet. Legalábbis a régió társadalmainak fejlődési céljai, tempója és sikerei szempontjából ebbe az irányba ma már egyre kevesebben próbálnának elindulni.
Egyfajta „negyedik út” lehetősége azonban még nyitott. (FERGE Zsuzsa szociológus a negyedik útnak a szociálpolitika útját tartja). Véleményem szerint a negyedik útnak az etnopolitika útjának kellene lennie. Tartalmaznia kellene azt a társadalmi-történelmi igényt, amely a reformkor óta tárgya közgondolkodásunknak: az etnikumok alapján szerveződő és etnikai tagoltságban, értékőrzésben és az ésszerű különbözés elfogadásában kifejeződő társadalomfelfogást. Nem az etnikai nemzet értelmében, s még kevésbé a nemzeti felsőbbrendűség értelmében. Hanem olyan demokratikus és toleráns állampolitika szellemében, amely a kisebbségek, etnikai csoportok, szubkultúrák, csoportidentitások toleráns kezelésében, megértő elfogadásában és védelmében bizonyítja plurális szervezőelveit, emberi és kisebbségi jogi garanciákban rögzíti a szabadság határait, s felelősséggel organizálja az ehhez szükséges állami, politikai föltételeket – vagy ha erre nem képes, akkor lemond a többségi elvű igazságtétel, magyarul a jól álcázott zsarnokság alkalmazásáról.
Kétségtelen, hogy a szocializmus utáni korszakban az állam szerepének, határainak, működésminőségének kérdései újra megvizsgálandó kérdések lettek. S jól tudjuk, mennyiféle válsághelyzet figyelmeztet a világ minden táján arra, hogy a liberális demokráciák sem voltak képesek megnyugtató módon tisztázni az állam szerepének, funkcióinak, korlátainak problémáit. De vitathatatlan az is, hogy már mintegy százötven éve sikerre viszi vagy elbuktatja a társadalomirányítók szándékait az a tény, hogy a társadalom etnikai szervezettsége, tagolódása nincs szoros összefüggésben, reflexív viszonyban a politikai és a gazdasági tagoltsággal, s a társadalom térbeli tagoltsága sincs szinkronban a kulturális másságokat tartalmazó struktúrával. Pedig az állam mindhiába deklarálja a maga egységességét és erősségét, ha az együtt élő etnikumok önrendelkezést óhajtanak, ha a települési közösségek autonómiát igényelnek, ha a helyi társadalmak és a csoportkötöttségű kultúrák sokoldalú kibontakozásra vágynak. A „negyedik út” ezért szerintem a szerves tradíciók továbbvitelének, komolyan vételének útja lehetne, egyúttal a táji és történeti meghatározottságú kisebbségek „túlélő” programja is, vagyis a kölcsönös érdekegyeztetésre és egymás-mellett-élésre hajlamos népcsoportok harmonikus mozgásiránya. Nem etnocentrizmus, nem fundamentalizmus, és nem is az etnokratikus állam politikai útmutatása, hanem az államalkotó etnikumok kiegyezéses kölcsönössége, kiegyensúlyozott együttműködése és önkorlátozó toleranciája révén.
Ezen az úton együtt járhatna minden nyelvi és kulturális kisebbség, nemzetiségi, faji, vagy vallási minoritás. Mindenki, akinek etnikai tudata térben és időben, kultúrában és civilizációban szuverén módon átélt és belsőleg meghatározott. Elvegyülhet és kiválhat ezen az úton számos náció és etnosz, melyek a nemzeti- vagy osztályrétegződésben nem találták helyüket. Szövetkezhetnek többséggé, démosszá és societasszá, osztályerővé vagy politikai erőcsoporttá, érdekközösséggé vagy individuumok laza képződményévé – csak hagyják őket végre a maguk (és csakis a maguk!) ura lenni. Ellenkező esetben – előbb vagy utóbb – mindenképpen fegyvert ragadnak, s csetnikek, csecsenek, Dzsihad-hívők vagy szeparatista baszkok és írek módjára fenyegetik mindazt, amit a legfejlettebb és legkiugróbb demokráciák megteremtettek, s amit – gyakorta már elsősorban ellenük – mindenáron védelmezni akarnak.
A „negyedik út” az etnoszok és a régiók találkozása felé vezet – új és más társadalomfejlődési, emberszemléleti alternatívákat kínál Keleten és Nyugaton egyaránt. Nem bonyolultabban, és nem is idealizáltabban, mint ahogyan a társadalmi térben bárhol együtt élő etnikus különbözőség megoldásokat keres, talál a mindennapi lét és a mindennapi politika kérdéseire. S ennek már csak azért is így kellene lennie, mert valójában etnikumok nélküli történelem nincsen. Forradalmak és osztálybékék kialakulhatnak, reformteóriák is keletkezhetnek és rendszerek össze is dőlhetnek, globálissá válhatnak a gazdasági trendek, strukturálissá erősödhet számos válság – de a múltról érvényeset tudni és a jövőről biztatót remélni az etnikumok és a népcsoportközi viszonyok tudomásulvétele nélkül ma már lehetetlen, enélkül szinte egyetlen felelős gondolkodó sem dönthet, s semmilyen reform, modernizáció, fölzárkózás, pluralizálódás nem lehet sikeres. Az etnikumok a társadalom ősi talpkövei voltak, s részben maradtak is sokhelyütt. Ha érdekeik érvényesítésében nem is mindig, de rejtetten, a mentalitások, attitűdök, közérzületek szintjén bizonyosan. És ha már a demokratizálódás útján létrejövő átalakulás lehetőséget kínál a közép-európai identitástudat átélésére, a hazánkat Európától elválasztó mesterséges falak tényleges és elméleti lebontására – legalább próbáljuk ki egyszer igazából, mire juthatunk a népek s a régiók harmóniájával, a sohasem államosítható identitások összeegyeztetésével, a szabadság nagy köreinek következetes biztosításával.

Kell-e nekünk Közép-Európa?
A társadalmi-gazdasági és a politikai-szervezeti válságokon, az átalakulás folyamatán kívül aligha van ma fontosabb kérdés, amely annyira foglalkoztatná a magyar közvéleményt, s főként annak távlatosan gondolkodó egyedeit, mint az európaiság átélésének lehetősége, a „becsatlakozás” esélye, s az ezzel homlokegyenest szemben álló nemzeti újjászületés élménye. Jövőképünk kialakítása, rendszerváltó életstratégiánk fölépítése és identitástudatunk megerősítése azonban folyamatosan lehetetlen lenne a múlt-élmények összegzése, a „honnan jöttünk?” áttekintése nélkül. Közgondolkodásunkban számos elem ezt a múlthoz való viszonyt, ezt az állandó újraértékelésre érdemes tudásállapotot próbálja rendre megerősíteni.
A történeti tudat fenntartásában és a nemzeti önértékelésben szükségszerű a kapaszkodók keresése, a teoretikus alapok fölismerése, az önmeghatározáshoz nélkülözhetetlen másság-definíció alkalmazása. A mindennapi tudat is önreflexiókat alakít ki, az értékképzetek megfogalmazását szorgalmazza. Nem véletlen ezért, hogy mindannyian „ünnepnapi tudást” rendelünk hozzá az új összefüggéseket megvilágító tudományos elméletekhez, a hermeneutikai közelítésekhez, a makro- vagy mikroszférákat nagyító alá helyező elemzésekhez. Megnőtt az értéke a pluridiszciplináris tudásnak, a sokoldalú közelítésnek, a nagy struktúrákat személyesen intim tartalmakkal kitöltő analíziseknek. Korunk embercentrikus tudománya ismét antropologikus lett, a másodlagos történéseket és tartalmakat az egyedi ember számára megnyilatkozó jelentésekben fölmutató. S újraértékeljük a tudományos iskolák teljesítményét is, hozzájuk kapcsoljuk más diszciplínák „hozadékát” – enélkül a mai társadalombúvárlat aligha jut további kérdések és érvényes válaszok felé.
A magam válaszaihoz ezért is egyaránt választottam elhíresült és alig közismert munkákból. Korántsem hinném, hogy a lehetséges összes szempontot, árnyalatot fölfogtam és érvényesítettem volna. A történelem eseménytárában kulturális jelentéseket és rejtett fejlődés-értékeket föltáró iskolák éppúgy vonzanak, mint a nagy struktúrákban gondolkodó nagy elméleti összegzések, a civilizációtörténet éppúgy, mint a politikai antropológia vagy az új mozgalmak számos elmélete. Ezeknek a huszadik századi érdeklődés-irányoknak ma már leggyakrabban hivatkozott magyar tudósai, nemegyszer megkésve fölfedezett, de immár elismert gondolkodói egyaránt hatottak rám (így Bibó István, Jászi Oszkár, Hajnal István, Szűcs Jenő), ám munkásságuk elnagyolt szintézisére még témám szempontjából sem vállalkozhatom. Számos kiváló tudós, miként korunk amerikai-angol politológusai és antropológusai (C. Geertz, L. Krader, M. D. Sahlins, L. A. White), a huszadik századi francia történetírók (F. Braudel, G. Duby), vagy amiképpen Max Weber is távol tartották magukat a merőben etnikai-politikai problematikától, ám munkásságuk és szemléletük nélkülözhetetlen a helyes optika használatához, mégsem vállalhattam, hogy összeegyeztetem életművük politológiai aspektusait.
Az etnikai és regionális válságok elemzésénél mindazonáltal a századunk második felében szorongatóvá lett új társadalmi mozgalmak-mozgások és az etnikai renaissance jegyében végbement változtatások irányát tekintettem figyelemre méltónak – az olvasó bizonnyal igen hamar fölfedezi majd értékválasztásom szempontjait. Mégis, valamiféle „nagy válasz” megfogalmazására nem vállalkozhatok, viszont cserébe olyan kereső szempontokat, figyelemébresztő kérdéseket próbálok megfogalmazni, melyeket az olvasó összevethet mindennapi létének, lét-élményének tényeivel és eseményeivel.
Úgy látom, a társadalom-átalakítás mai, korszakos gondjai közepette nem véletlen, hogy megújuló érdeklődés irányul a rendszerező, áttekintő, és apró események jelentéstörténetével is tisztában lévő historikus teljesítmények felé. Ahogy a történész Szabó Miklós írta egyszer: a „rendszer-ideológiák” helyett az „állapotideológiák” korszaka jött el – ami egy rendszerváltozás folyamatában korántsem különös. A társadalom- és a politikai rendszer-elméletek hangzatos hétköznapjaiban azonban nehezen vehető észre, hogy a magyar történetbúvárlatok igazságai századunk első felében a kortársak számára sokszor a sértettségi politika, a revans-szellemiség termékeinek látszottak csupán, nem pedig a kisebbségi tolerancia és a szuverenitás tiszteletben tartásának szorgalmazásaként. Legalábbis az őket követő nemzedékek évtizedekig így állították be munkásságukat, mígnem az utókor sorra fölismerte igazukat. Bár tény az is, hogy elméleti megfontolásaik logikusságát nemegyszer a korszak szellemisége, értékrendje, gondolkodási korlátai nehezítették elfogadni. S nem utolsósorban az állami, a kormánypolitikai érdekek is „ellenük” beszéltek olykor. Mint ahogy a „külvilág”, a politikai környezet más irányú érdekei is ellenük dolgoztak. Hiszen aligha volt olyan külső erő a nemzetközi politikában, amely e kis ország (legalább viszonylagos) politikai önállóságát valamikor is szükségesnek tartotta volna. Ellentétben a „nagy királyok” korszakaival, hazánkban a 17. századtól, a fejedelmi korszak belkormányzati viszonyai, majd a Habsburg korszak érdekpolitikai eseményei után a politikai közgondolkodásban az összbirodalmi érdekeknek alárendeltség kapott főszerepet. Az ország később, legalább az 1830-as évek új politikai elitjének erőre kapásáig csupán szenvedte az alárendeltséget, s ki kellett várnia a felvilágosult abszolutista apparátusok felnövekedésének időszakát, amikor egyáltalán a nemzetiségi politika kérdései a napvilágra kerülhettek.
Jeles társadalomtörténészeink alaptémáival összefüggő kérdések ezek. Ugyanezt a kényszerű alárendelődést, a „sötétség korának” mintegy három évszázadát elemzik a kortárs cseh történészek is, akiknek tollából a közép-kelet-európai térség egyik legdinamikusabban fejlődő országát ismerhetjük meg. Barokk patriotizmus, társadalmi reformtervek, nemzeti újjászületés és állam nélküli nemzetlét problémái világlanak elő a felvilágosodás utáni korszakból. Egyúttal kirajzolódik az a történelmi keret is, amely nem hagyta a monarchia-ellenességet érvényesülni, s az etnikai-politikai szembefordulást ily módon végzetesen korlátozta. A cseh történeti tudat a „különutas fejlődés” esélyeit és a lehetséges konföderáció iránti fogékonyságot mutatja. Az e korszakbeli román, szlovák, rutén, sváb, horvát vagy szerb élettér-keresést vizsgálva azt látjuk, hogy az újkori kelet-európai függetlenségi mozgalmak azokat a regionális összefüggéseket körvonalazzák, melyek megérteni segítenek a szomszéd népek asszimilációs és hatalompolitikai gondjait, sajátosságait.
Regionálisan gondolkodtunk tehát régtől fogva e tájékon. „Kell-e nekünk Közép-Európa?” – ez a főkérdés a 17., a 18., a 19. és a 20. században rendre visszatért. Nemzetközi tekintélynek örvendő politikusok, történészek, szociológusok, politológusok, írók és gazdászok szólaltak meg az elmúlt száz évben Kelet- illetve Közép-Európa létét, esélyeit, örökségét, Európához tartozását vagy eltérő kulturális karakterét keresve.
A köztes régiónkat körülvevő nemzetközi érdeklődésnek talán még sehol sem volt ekkora irodalma, sehol nem találkozhatunk ennyi homályba burkolt és indulatoktól fröcsögő véleménnyel, mint a Duna-táj e vidékein. Kérdés: képesek vagyunk-e ma már válaszolni eleink megfontolásra ajánlott tépelődéseire, térkereső tapogatózásaira, vehemens indulataira azon a módon, hogy mai és holnapi nemzetlétünket a kisállamok nyomorúságai között meghatározhatjuk? S ha valódi okunk még ma sem igen van úgy hinni: innentől kezdve mindig a szabadság birodalmában, nagybirodalmaktól függetlenül dönthetünk, legalább a válaszlehetőségek gazdagságával éljünk itt és ma, legalább a mostani etnikai és regionális térben próbáljunk eligazodást találni.
A mai Kelet- és Közép-európaiság-hullámok, akárcsak a korábbi cseh vagy erdélyi, újkori és Habsburg-kori identitás-áramlatok csupán részválaszok e főkérdésben. S ha olyik-olyik válasz pontosabb, időszerűbb is a másiknál, jönnek más korok és más nézőpontok, melyek legalább oly okosak és jogosak, vagy éppoly kényszerűek és kisszerűek, revansvágyók vagy „reálpolitikusak”. Ezért kell talán elsősorban is azt belátnunk: miféle körülmények és örökölt adottságok elfogadására kényszerülünk, miféle nyugati és keleti minták vannak szemünk előtt, s milyen regionális jövő-képpel élhetünk a holnapra vonatkozó terveinkben.
Etnikai és regionális identitásunk mostanság is igen bő szakirodalom tárgya. Megítélésem szerint a történeti előképek sok mindenről árulkodnak, de elsősorban mint modellre van rájuk szükségünk. Éppúgy, ahogy a huszadik század közepén megindult „rural exodus”, vagy a nyugati világot is elbizonytalanító etnoregionális identitáskeresés megértésére. E megértés felé a kisebbségi lét felől kell induljunk, s a magyar eszmetörténet főirányának folytatásaként a jelen helyzet értékelését kell megadjuk végül. Egy kilátásait most kereső népnek, berendezkedését újrakezdő államnak, öntudatát az imént visszaszerző társadalomnak talán nincs is más tulajdona, amire ennél nagyobb szüksége volna.

A kisebbségiség aktualitása
Budapest vérfürdőváros – szólt Örkény István egyik morbid, de nem kevésbé reálpolitikus megállapítása. A kisebbség pedig vérfürdőközösség: mindig általa vagy ellene, de legjobb esetben is tudomásával történnek olyan események, amelyekben rendszerint drámai szerepe van. Vérfürdők pusztítottak a politikában, az ideológiában, a kultúrában, a vallásban, a jogban, az életvezetési normák között – s folytathatnánk a sort. Ha pedig az áldozatok után nyomozunk, jobbára csak társadalmi kisebbségi köröket tudunk megnevezni a közelmúlt történetben: olyanokat, mint a zsidók, a cigányok, a svábok, a tőkések vagy a „mászekok”, s további mai példákkal: a menekült románok, a kisebbségi szerbek, az elűzött muzulmánok, a megritkított azeriek és csecsenek, a rab palesztinok, a hontalan orosz zsidók, a szerencsét próbáló lengyelek, a volt „endékások”, és így tovább. A kilencvenes évek eleje óta Európa-szerte jönnek a kontinens országainak politikai közéletébe az ultrakisebbségek, a bőrfejűek, a punkok, a terrorista baszkok vagy írek, a távol-keletiek, a maghrebiek és ukránok, valamint az országok határain sátrakba szorult etnikai csoporttöredékek, az identitás-vesztettek is. Lokális és még apróbb alakzatok szorulnak emberi-, polgári‑, etnikai jogvédelemre, új hovátartozás-tudatra, megértésre.
Az etnikus problematika mindig lokális, mindig szűk és sokszor még szűkösebb térben fogan, mindig ott robban, akkor is, ha a makroszféra szépen, rendszerezetten leírható. Az etnoszféra szociológiája nemigen elemezhet nemzet-méretű vagy ország-nagyságrendű lokális helyszínt – sőt, már arra sem vetemedhetnénk, hogy például Budapest kisebbségi csoportjait szociológiai eszközökkel megrajzoljuk, mert nem tudunk elegendően mélyre tekinteni a csoportjelenségek belső terében, a struktúra felszíni rajza pedig nem eléggé árnyalt.
Az etnikai konfliktusok tere tehát mindig lokális. Érdekes belső ellentmondás, hogy ugyanakkor napjainkra a kisebbségi kérdés globális problematika lett, egyszóval világjelenség. A kisebbségi kérdésről egészen a hetvenes évek közepéig lényegében csak annyit lehetett tudni Magyarországon, hogy valamikor az „átkos” nemzeti múltban egyetemes vagy szomszédsági érdekek fordultak a magyar létszféra ellen, s hogy nemzettudatunk a Monarchiában is kisebbségi ellenállással volt tele, illetve hogy az imperialista gyarmatpolitika elnyomja a kisebbségeket. Amúgy a magyarországi kisebbségek helyzete a negyvenes évek végétől állampolitikai szinten „kezeltnek” és rendezettnek nyilváníttatott. Legalábbis látszatra nem volt nyílt konfliktus a hazánkban lakó etnikumok, nemzetiségi csoportok, kisebbségek java része között. Intézményes szerveződésük a szocialista jogok rendszerében „biztosított volt”, jelentősebb nemzetiségellenes konfliktusra pedig látszólag nem került sor. Bizonyos gyanú árnyéka vetült ugyan a hazánkba menekült nagyszámú görög, majd chilei és kubai, később néhány afrikai vagy vietnami befogadottságára, de ezt akkor a hatóságok eloszlatni igyekeztek, s csak a nyolcvanas évek közepén került nyilvánosság elé megkülönböztetődésük néhány aktusa, majd számos agresszív akció híre is. De ez a problémakör időközben, a hetvenes évek végére, egyszercsak varázsütésre a nemzetekfeletti közfigyelem tárgya lett. Kiderült, hogy a homogén nemzeti államoknak gondolt nyugati országok magabiztos kormánypolitikáját etnikai csoportok újjászületése bizonytalanítja el – ismeretes volt az angolok, a németek, a franciák, a belgák és hollandok, a svájciak és olaszok, később már az északi országok több nevezetes konfliktusa az „idegen” etnikumokkal, a bevándorlókkal, a migráló tömegekkel, vagy épp a folytonos mozgásra ítélt cigányokkal szemben. Kiderült, hogy a huszadik század második felében még működő nyugati „olvasztókemencék” kezelőinek és elszenvedőinek egyaránt egyéni arculata van, bármily egységesnek látszanak is olykor. Egyértelművé vált, hogy a kisebbségpolitika jogi garanciarendszere, feltétel-együttese minősíti a modern társadalmak toleranciáját, értékrendszerét. S végül fény derült arra is, hogy a harmadik világ etnikai „kuszaságától” alig-alig térnek el a konszolidált polgári demokráciák belső etnikai viszonyai. Faji, vallási, politikai, területi szeparatizmusok, önkormányzati igények, vérfürdős terrorakciók lepték el a világ minden égtáját az elmúlt két évtizedben, s aktivizálódott a kisebbségek sosem hallott tömege...
A kisebbségiség aktuálisan problematikus fogalommá válása voltaképp nem új kihívás, bár az etnikai tartalmú konfliktusok tudományos elemzése nem megy vissza történetileg messzire. Napjaikban, avagy a huszadik század harmadik harmadában azonban egyetemesen nehezen kezelhető volta, államonként eltérő mértéke, régiónként másként és másként jelentkező súlya teszi az etnikai kérdést valóban korszakos kihívássá. Aki ma a kisebbség szót hallja, rendszerint funkcionálisan hátrányos helyzetű egyedek szolid vagy épp elnyomott csoportjára gondol. A múltba tekintő elemzés már az öröklött, hozott hátrányokkal is számol, etnikai, kulturális, politikai, vallási, szokásbeli és egyéb másságokat vesz tekintetbe. Hozzágondolja a diktatorikus uralmak tolerancia-hiányát és a demokratikus szerveződésű politikai közösségek idegen-befogadó gesztusait, a nemzetközi migrációt és a menekülők nagy tömegeit, s végső soron ide értheti a fasizmust és a föderalizmust is mint „végső megoldást” vagy átmeneti kezelésmódot. A minálunk évtizedekig hangoztatott felfogás szerint a demokratikus társadalom teret enged a szűkebb közösségek másságának, nyelvi-kulturális vagy jogi sajátosságainak. A még megértőbb, de szinte kihívóan teoretikus követelések pedig úgy hangzottak nálunk a hetvenes években, hogy a kisebbségnek meg kell adni a jogot ahhoz, hogy többséggé válhasson..., ami jellegzetesen a politikai asszimiláció egy burkolt, de korántsem kevéssé erőltetett formája. Mostanság pedig már számos szociológiai elemzésből arról is értesülhetünk, hogy az amerikaiak a maguk mindig nyitott olvasztótégelyét immáron szívesen bezárnák, mert félnek attól, hogy a széttagolt, érdeksokféleségében áttekinthetetlen társadalom immár kormányozhatatlanná lesz rövidesen, s mindez a politikának a kisebbségekkel kötött konszenzusát is veszélyekkel fenyegeti... De ha vigyázó szemünket nemcsak az Újvilágra, hanem Európára, a Közel-Keletre vagy Ázsiára vetjük, ott immár évtizedek óta újra láthatjuk a kisebbségi-többségi konfliktusok kezelhetetlenségét, s az ebből eredő konfliktusos állapotokat, robbanásig feszült etnikai krízishelyzetet.

Kisebbségi létállapotok
A kisebbségiség szótöve a kicsire utal. A nagy társadalmi egészhez képest apró, s ezért esetlenebb, fejletlenebb és esélytelenebb jelenségről van itt szó. A nagy és a kicsi dualitása fészkeli be magát tudatunkba, kiváltja rokon- vagy ellenszenvünket a „renden” kívülivel, a megszokott rendet veszélyeztetővel szemben. Pedig hányfajta kisebbségiség van, mennyi kivétel az idealizált egység főszabálya ellen! S hányféle veszélyeztetése a „nagy egésznek”, amely látszólag termékeny összhangban létezhetne, ha egyes elemei nem nehezítenék ezt.
A kisebbség mégsem csupán valaminek rész-egysége. Hanem részint állapot, melyet mindenhol a készen kapott körülmények szorongatnak, részint pedig folyamat, mert a kisebbséget mindenkor szorongatják és mindig drámaian vagy alig valamivel kevésbé hátrányos helyzetek között egzisztálhat.
A kisebbségnek épp ezért korántsem mindig a létszáma a meghatározó. A kisebbségnek már önmagáról alkotott képe is kisebbségi kell legyen, mert távolról és felülről, hatalmi magaslatokról nézvést sosem tűnhet többségnek, (nem is akar), s ezt szeretik vele érzékeltetni (amit viszont nehezen visel el, ha az egyenlőtlenségből mindig csak kára származik). De belülről nézve viszonylag nagy és természetes közeg a kisebbség is. Igazából minden társadalmi egység vagy csoport akkor kezdi magát kicsinek és kisebbséginek érezni, amint kisebbséginek határozzák meg, hátrányosan sorolják be és elővigyázatosságból rögtön korlátozzák is növekedésében, vagy gondoskodnak arról, hogy józan megfontolása szerint igyekezzék a többségbe beolvadni.
Ha békén hagyják, az etnikai kisebbség sosem óhajtana önerőből többséggé változni. Ha nem hagyják békén, akkor sérelmi politikát keres magának, sértődik, visszaüt, magára hívja a többségi indulatot és ettől kezdve kivételezést vár el mindenkitől, nem pedig egyenlőséget, revansra esküszik és többletjogokat akar immár, illetőleg erőszakkal tör utat magának, hogy korlátozott terének határait kitágíthassa annyira, hogy a szükséges határok nagyobb mozgásteret biztosítsanak számára. Élettérért, mozgástérért, levegőért küzd, amely – minél fontosabb neki, annál inkább – a többség számára az elvonható, a korlátozható, sőt a korlátozandó szükségletek körébe kerül át. A többségnek ugyanis nem érdeke a kisebbséget elfogadni, kiváltságait elismerni és biztosítani – erre az európai és az egyetemes civilizáció fejlődésvonala számtalan példát mutatott már minden történelmi korszakban és minden civilizált tájon.
A kisebbségi közérzetbe szorított kisebbség visszamenőlegesen is mindig átéli a sérelmek históriáját, múlt-élménye, sőt jövőképe is krízisekből épül föl, s mindennek hátrányait rendszerint a jelenben próbálja megváltoztatni. Ez gyakorta társadalmi vagy hatalmi válsághoz vezet, s a nagy rendszerváltások, társadalmi válságkezelés válsága idején különösen erőssé válnak a többségi-kisebbségi viszony alkalmi, helyi, szubkulturális megoldásmódjai. Sokféle kisebbségi válságközérzet és legalább annyi krízismegoldás van. Regionális hasonlóságok is akadnak közöttük – de a minoritások eltűrése éppoly rendszertipikus szokott lenni, mint a nemzeti többség karakteres úrhatnámsága. Merthogy a demokratikus társadalmakban is a kisebbségek sokféleségéből épül ki a makrotársadalom teljes rendszere, s ahol nehezen tűrik a kisebbségeket, ott alighanem maga a rendszer van bajban, maga a demokrácia szenved csorbát vagy válik puszta fikcióvá, esetleg többségi elven nyugvó zsarnoksággá (mint erről LÁNYI András ír, 1993. 37-41. p.).
A kríziselméletek s a tipológiák igen számosak – de kisebbség-ügyben az életes élmény még gazdagabb tapasztalatot kínál. Az emberek java része több-kevesebb élethelyzetben kisebbséginek érzi magát: munkatársai közt, főnökeivel szemben, politikai vélekedéseiben, kültelki galerivel szemben, családi huzivoni alkalmával, származásában, hitében vagy betegségében, fogyatékosságában vagy hátrányos besoroltságában egyaránt ott lapul az elhagyatottság és szenvedésre-predesztináltság közérzete.
A kisebbségiség ezért mindig joghátrány is, vagy annak kényszerű tudomásul vétele, hogy amennyiben a kisebbségi egzisztencia kerül versenyhelyzetbe a többségivel, jó eséllyel alulmarad. Ennek ellenére nincs valódi státuskülönbség kisebbségi és nem-kisebbségi között számos állam jogrendszerében, nincs valódi jogalap a kisebbség „alulminősítésére” a Polgári Jogok Egyetemes Nyilatkozata és a francia forradalom óta. Az egyenlőség elve azonban mindig is megsérült, ha az állampolgári státussal hasonlítjuk össze a kisebbségi státust. Még a kisebbségi közérzet kutatói is azt vallják, hogy nincs különbség például falusi, tanyasi vagy városi kisebbségi jogérzet között, maguk a kisebbségiek mindenütt a többségi jogminimum elvárásával élnek. Ám többnyire csak elvárásával, igényével, reményével – s kevésbé élményével.
Mindezek miatt tehát a kisebbségi helyzet nem a társadalmi osztályok viszonyában vagy kapcsolati hierarchiájában mérhető, hanem a fönnálló uralomhoz való viszonyt jellemzi. Az Osztrák-Magyar Monarchia idején az ország magyarsága például – bár a nemzetiségekhez képest s még inkább az összlakossághoz képest számszerű kisebbségben volt, mégis – meghatározó erő óhajtott lenni, s a maga fenségét, többrevalóságát hirdette-erőltette, illetve az asszimiláló erejére volt büszke (lásd erről JÁSZI 1986, 145-193., 227-239. p.) Ugyancsak érdekes a kisebbség és a többség politikai erőegyensúlya szempontjából, hogy uralomra jutása előtt és utána is politikai kisebbségbe szorult például a bolsevik párt Oroszországban, kisebbségben volt a zsidóság az 1945 utáni magyar politikai vezetésben, azután a katonai puccsok is rendszerint kisebbségi erőszak győzelmeitől hangosak szoktak lenni, a politikai pártok is világszerte csak egy-egy kisebb népességet tömörítenek a politikai társadalom egészéhez képest, a kapitalista tőketulajdon látványos sikerei is alig néhányak nevéhez fűződnek, s az értelmiségi csoportok többsége is javarészt kisebbség-uralmat pártol már ősidők óta...
A kisebbségi létállapot tehát nem mindig az alárendelt páriák, az etnikai vagy kulturális, nyelvi vagy felekezeti kisközösségek, a politikai veszteségtudattal élők adottsága, sőt az sem zárható ki, hogy a politikai hatékonyság, az uralmi racionalitás vagy a társadalmi reprezentáció szempontjából olykor éppen egy-egy kisebbség legyen a győztes.
A kisebbségnek mindennek ellenére nem a „győztesség” a szinonimája, hanem gyakrabban az alárendeltség, a joghátrány, a kiszolgáltatottság. S dacára annak, hogy a többségtől szenvedi el korlátozottságát, egyszer-s-mindenkori ellenfele mégsem a többség. Hanem a türelmetlenség. A más-ság nem tűrése. Ehhez a történelmi vagy uralmi keret lehet dinasztikus, lehet monarchikus, diktatorikus, nemzeti vagy akár szocialista: a kisebbségellenesség megjelenésmódja többnyire ugyanaz. A különállás tudata, a fennállótól való elhatárolódás és a közös sorstudat ugyanakkor belső kapaszkodót jelent, lehetőséget biztosít a kollektív veszélyeztetettség átélésére azoknak, akik magukat kisebbségként határozzák meg.
A kisebbségiség nem is a legitimáltságtól függ, sőt rendszerint nem-legitim helyzetet vagy közérzetet tartalmaz, aminek kihatásai korántsem mindig nyilvánvaló létkörülmények. Első közelítésben a kisebbség nyilvánvalóan a létszám, a statisztikus mennyiség szabta állapot. De ebben a „numerikus” közelítésben nincs jelen az, hogy a mennyiség minőséggé válhat – sajnos azt korántsem láthatjuk előre, hogy mi módon és mikor. Mégis, a minőségi értékek (például a kisebbségi identitás, az önérzet, az összetartozástudat, a szolidaritás, stb.) is mérvadóak lehetnek megítélésénél, s az „egyes ember egyszerre jelenti a nullát és a végtelent” a társadalmi egyenletben – mint azt Arthur Koestler írja, hozzátéve, hogy egy mennyiségi szempontokon alapuló etika olyan lejtő, amin nem lehet megállni, s a mennyiségi mutatók átvitele a fizikai szintről az etikai szintre a legkatasztrofálisabb eredményekhez vezet (KOESTLER 1994, 56-57. p.). A kisebbségiség olykor más okok miatt is egészen megnevezhetetlennek tűnik. A rejtettség hozzátartozik alapvető ismertetőjegyeihez, holott nem kevésbé rejtett, mint mondjuk az „össztársadalmi érdek” vagy az „össznépi célok” eszmei képződménye. De míg ez utóbbiak nyíltan elnyomóak, a kisebbségnek viszont nem lehet valódi történelmi jogcíme a kulturális vagy identitásbeli autonómiára, s még kevésbé arra, hogy másokat elnyomnia jogos és etikus tett legyen. A kisebbség nem hivatkozhat kisebbségiségének tényére, mert akkor azt válaszolják neki, hogy törekedjen asszimilálódni, a többség részévé válni, vagy egyszerűen nem-lenni. (E minoritás-problémát árnyaltan és ellentmondásaiban elemzi Isaiah Berlin a „Zsidó rabszolgaság és felszabadítás” c. írásában és Arthur Koestler a „Júda válaszúton” c. vitairatában a politikai filozófia aspektusából, lásd KOESTLER 1994. 83-112. p.).
Minden hatalom osztályokhoz, rétegekhez, ideológiai vagy gazdasági képződményekhez akarja asszimilálni kisebbségeit – és nem „a nemzethez”. De rendszerint véletlenül sem civilizáltan képzeli a beolvasztást. A legtöbb hatalom úgy ígér fölemelkedést, elfogadottságot, kompenzációt, egyenrangúságot, ha a kisebbség elmúlik, fölemészti önmagát és vállalja, hogy legalábbis lojális lesz a fölötte uralkodóval, s nem vonja kétségbe annak legitimitását, továbbá aláveti magát az önkéntes beolvadás elvárásából eredő körülményeknek, kezdve nyelvének feledésétől temetőinek fölszántásáig.
A sikeres asszimiláció azután már lehet demográfiai, területi, politikai, pártszerű, nyelvi, kulturális, környezeti, pszichológiai – ezek közül rendszerint nem is egyet választ maga az asszimiláló hatalom. Az inherens ellentmondás viszont éppen az, hogy a kisebbség amúgy is oly ritkán garantált (külön-)jogai soha sem lehetnek biztosabbak, mint amilyen demokratikus biztosítékok rendszere a társadalom egésze számára garantált. A kisebbségpolitika mindig belpolitika, de folytonosan kitéve a nemzetközi összefüggések vagy a makrotársadalmi dimenziók változásának, a belső kérdésből külsővé válásnak. Azonban az etnikai, vallási, származási, nyelvi vagy más kisebbség ritkán lehet elismerten szuverén, magában-való érték. Sőt: az egyetemes történetben valamiképp mindig egy küzdelemképesebb programideológia áldozatává lesz. Manipulálják, (érte de ellene) védik meg értékeit, elszigetelik, „konzerválják”, fölszecskázzák – s úgy tesznek, mintha mindez épp „az ő érdekeit” szolgálná... E demokratikus zsarnokságok pedig szinte leküzdhetetlenek, ellenük a politikai érvelés ritkán hatékony, ám sokkal többször kihívásnak tekintett.
A külső agresszióval, vagy bárminő beavatkozással szembeni kisebbségi sértettség is az elszigetelődést váltja ki. A passzív rezisztencia legalább a hagyományok, a gyökerek ápolására alkalmas. Leplezett, titkolt kötődések talán még átvészelhetik a türelmetlenségek korszakait. Öntudat ébredhet a hatalmi fölény ellen minden kisebbségiben, önismeret erősödhet az erózió ellen, muszájemberség a beolvasztás vagy beolvadás ellen. Egyáltalán: maga az ellenállás szolidaritást ébreszt, kitartásra ösztönöz, erőt ad, csökkenti a félelmet és a magáramaradottság-érzetet.
A közösségért való félelem döntő erő a kelet-európai kisállamok fejlődésében – figyelmeztet Bibó István. A programideológiák azonban minduntalan ránehezednek a kisebbségi érdektudatra. „A kisebbségi élet megszűnik teljes értékű emberi élet lenni, háttérbe szorított, nyomott életté válik” – írja. Ebben a nyomottságban azután létkérdéssé lesz az imaginárius veszedelmektől való irtózás elkerülése, a menekülés előli menekülés is. A képzelt üldöztetések azonban nemegyszer attól lesznek valódiakká, hogy félnek tőlük, mert képzelniök kell valamit, ami félelmetes. Ám érdekes, hogy ez az önmagát beteljesítő jóslat a többséggel nem eshet meg, csakis a kisebbséggel. A többség fölkínálhatja a megtűrés lehetőségét, sőt büszke is lehet erre a gesztusára (mint a jugoszláviai nemzetiségpolitika tette például évtizedekig, lásd NIKOLIC 1976, 1982), mutatva, milyen pompás csereértéket kínál a kisebbség javainak elorzásáért, energiáinak bekebelezéséért, a rejtőzésért, a tudatmosásért, az átszínezett térképekért és átprogramozott személyiségekért.
Az etnikai, a vallási, a kulturális és mindenfajta más társadalmi kisebbségnek pedig aligha van fontosabb értéke, mint anyagi és szellemi javainak, energiáinak tárháza. A kisebbség legfőbb joga ezért az asszimilációmentes érdekérvényesítés, a szektás szűkkeblűség elleni túlélő stratégia kialakítása. Lett légyen a kisebbség egy helyi társadalom mikroegysége, egy szélreszorított szubkultúra értéktere vagy egyéb: ahol e szuverén életfeltétel korlátok közé szorított, ott kisebbség-ellenességről, szociális bűnről, kulturális bűntényről van szó – amelyet olykor csak stiláris jegyek választanak el az etnocídiumtól.
Ennek megtörténése pedig a többség felelőssége. A többségé, amely ugyancsak kisebbségekből áll, s amelynek kisebbségei egymásba kell hogy kapaszkodjanak, ha nem akarnak külön-külön és egymás után szürke masszává olvadni.

Etnikumok az állam ellen?
Az etnikai-kisebbségi csoportok mindig okkal és joggal harcolnak az államok ellen. Ennek az igazságosság-ítéletnek persze külön társadalomtörténete van, s majd’ minden korban megtörtént, hogy a kisebbség ellenkezésjogát a többség megkérdőjelezte, eltörölte vagy megtorolta. A társadalmak históriájának talán csak a legutóbbi pillanataiban, a huszadik századi totalitarizmusok után volt egyetlen időszaka, amikor az állam elleni lázadás kisebbségi joga egyáltalán mint politikai szabadságjog fölmerülhetett, s a mai napig is a levegőben maradt a kérdés: ha lázadhatnak társadalmi osztályok, korosztályok, foglalkozási csoportok és elitek a politikai állam ellen, miért ne lázadhatnának az etnikumok is...?
Történeti és szociológiai tapasztalat immár, hogy az eltérő kultúrájú, kisebbségi identitással élő, a saját eredettudatot számon tartó populációk nem akkor válnak felkelések elindítóivá, amikor szorult helyzetbe kerülnek, hanem sokszor éppen akkor hajlamosak megfogalmazni különállásuk és mást-akarásuk formáit, tartalmait vagy jelképeit, amikor a monopolisztikus politikai szervezőelvek elbizonytalanodnak, vagyis amikor az állami beavatkozás alkalmilag meggyöngül. A nyugat-európai kisebbségek, nem-domináns etnikumok regionalizációs törekvései számos változatban mutatták meg, hogy akár az etnikus hagyományok túlértékelésével, dogmatizálásával, akár az uralkodó nyelv, a kultúra és az ideológia elutasításával, akár a kisebbségi önreklámozás árán is növelni tudják az etnikus-szubkulturális identitástudat sikerképességét. Pontosan akkor, amikor az állampolitikai rendezőelvekben és az uralomgyakorlatban változások következnek be, meggyöngül vagy határozatlanná válik a hatalom.
A nyugati vagy harmadik világbeli etnikai renaissance alkalmas példa, felszólító erejű figyelmeztetés arra, hogy idejekorán szét kell tekintenünk a helyi társadalmak és etnikai-regionális szférák hazai világában is. A demokratikus rendezőelvek esélyeit taglaló hazai elméletek, és a jövőképeink között lehetséges utakat kereső nézetek olykor utalnak valamiféle regionalizmus lehetőségére, az ország regionális gazdasági eltéréseire és a politikai kultúra térségi változataira – de hiányaira is, mondván: nincs tudomásunk az önellátó regionalitás, vagy valamiféle elkülönült táji identitást kifejező etnicitás markáns jelentkezéséről. S ami ezt megerősíti: valóban aligha látszott a politikai hatalom a politikai társadalom etnikus szféráit megnevezni az elmúlt fél évszázad során. Mégis, úgy vélem, a kilencvenes években és a második ezredfordulón figyelemre méltó jelenségként kell számolnunk az etnoregionális identitáscsoportok közigazgatási jogi kezelésével, kulturális másságának elismerésével, most erősödő öntudatának karakteresebb megfogalmazódásával, esetleg térkövetelésével, vagy legalább az önérvényesítés lehetőségeinek keresésével.
Számolnunk kell evvel, mert különben ismét lekéshetünk arról, hogy tudomásul vegyük Kelet-Közép-Európa sokszor hangoztatott etnikai sokszínűségét. Miként lekéstek erről elődeink is.
A magyar eszmetörténetben a liberális autonómia-elvek és az értékkonzervatív polgári tradíciók mélyén régóta megbúvik az államellenesség pozitív értelmű tradíciója. Lehetne ez ellen arra hivatkozni, hogy az etnikus másság hirdetése valami feudális maradvány, a térségi autonómia úgyszintén, s a magára valamit is adó modern politikai gondolkodásban ilyesfajta megkövült tradicionalizmusnak már nem lehet helyet szorítani. S lehetne azzal is érvelni, hogy az etnikai tagoltság fenntartása csupán elmaradottságunk, örök nemzeti megosztottságunk és széthúzásunk eszköze lenne, amely elbizonytalanítja, s talpkövénél bontja meg az állam kívánatos egységét. Viszont akkor meggondolandó, hogy a „fejlettebb” Nyugaton miért van mégis ugyanígy? Vagyis akkor, midőn a helyi társadalmak, s köztük az etnikai identitást hangsúlyozó szubkulturális csoportok világszerte „diszkvalifikálják”, bizalmi válságba vagy korporatív kiegyezésre szorítják az államokat, kikövetelik regionalizálódásuk lehetőségét – nem kellene 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 korlátozza kívülről. A politikai rendszerválság és az ezt követő rendszerváltás közepette ugyanis az öntudatosodó etnikai szféra joggal kérheti magánpolgári jogainak megerősítését; s mivel (éppen nyugati példák mutatják) a korporatív szervezetbe, egyesületekbe vagy mammutképviseletekbe nem szerveződő regionális csoportok eleshetnek a helyi képviseleti 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 a hatvanas évek óta Európa- illetve világszerte avval kérdőjelezik meg a technokrata-gazdasági szemléletet és az ebből folyó állampolitikai elvek jogosságát, hogy az etnokulturális hagyományok nevében szembeszállnak az uralkodó eszmékkel és politikai hatalmakkal.
A regionalista mozgalmak szerint a nemzeti államok a tájegységi autonómiák elnyomásával a régiók és etnikumok további elgyökértelenedését akarják elérni, vagy az etnikumok integrációjával társadalmi csoportok előítéletes kapcsolatrendszerét és a gazdasági térségek egyenlőtlenségének fennmaradását biztosítják. Ez a belső gyarmatosítás szerintük abból ered, hogy az államok népeiket puszta gazdasági szereplőként kezelik, szuverenitásukat nem tisztelik, és nincsenek tekintettel a határokon átnyúló tájegységi közösségek jövőjére. S ez valószínűleg így is van.
Meggondolandó, hogy a nemzeti állam miért volt nálunk az etnikai közösségek elnyomója évszázadok óta – idézzük csak föl itt a magyar história eseményeit! Pedig milyen komoly államhatalmi engedmény lett volna már a magyar konzervatívok 19. századi követeléseinek eleget téve korlátozni az állam, s támogatni az etnikumok hazáját. S ha itt nem százéves tervekről, hanem mai lehetőségről van szó, érdemes ideidézni az „etnokratikus 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 rendszerelmélet importját szorgalmazom én itt, csupán azt a lehetőséget veszem számításba, amely a miénkhez hasonló állampolitikai körülmények talaján már megtermett valahol.
Az etnikai és regionális kérdések kelet-európai konfliktusai még sokféle átalakulást jelenthetnek, s ez etnoregionális problematikák tudományos szemlézése egyelőre még várat magára. A nyugat-európai modellek olyan politológiai teóriát vetnek fel, amelyet már csak azért is érdemes áttekintenünk, hadd lássuk, mire megyünk majd itt az etnikai újjászületéssel, ha látványosabb formában ránk tör. Persze nem vállalhatom itt minden körülmény figyelembevételét, de néhányat ki kell emeljek.
A nemzetiséglakta területek világszerte viszonylag elmaradottak az „anyanemzethez” vagy a befogadó nemzethez viszonyítva. De sokhelyütt a szakképzett munkaerő és a technikai infrastruktúra számos ágazatban felülmúlja az átlagos termelési színvonalat. Ennek ellenére majdnem minden etnikumoktól sűrűn lakott térségben kialakul a centrum-periféria probléma, s jellemző lesz a munkanélküliség és a jelentős vándorlás (horizontális mobilitás, ingázás). Mindenütt a világon a tőkeerős ipar behatolása szorítja vissza a tájegységi központú kis- és középüzemeket. Ez kihat a helyi gazdaságok belső egységére, ebben ugyanis stagnálás és visszafejlődés áll be. Minden a cetrum(ok)tól függ, emiatt a helyi vagy regionális közérzület eleve centrumellenes, illetve gyarmatosítottnak érzi magát a fokozódó egyenlőtlenségek, a pénzügyi forráselosztás gyakori igazságtalansága következtében.
A központi hatalom rendszerint mindenütt a tájegységi függőség tartósítására törekszik, kezében tartva a politikai–hatalmi–gazdasági pozíciók és szerepek elosztásának mechanizmusát. (Pierre Bourdieu írja le az algériai társadalom antropológiai elemzése során, de Habermasnál ugyancsak megtalálható állítás, hogy a társadalomban kialakuló politikai küzdőterek kölcsönhatása nem egykönnyen tetten érhető, mert a harc nem közvetlenül pénzért vagy hatalomért, hanem definíciókért folyik (Bourdieu 1985; Habermas 1994. 304-305. p.). Az érintett kisebbségi területek lakosságát a centralizált hatalom – ha teheti – kizárja a döntési folyamatokból. A területi és politikai központok a „mindenáron korszerűsítés” folyamatára összpontosítanak, a modernizáció előrenyomulására szánják energiáikat, annak minden egyenlőtlenséget előidéző velejárója ellenére. Ez a folyamat mind a gyarmati térségekben, mind a harmadik világ országaiban, mind pedig a fejlett polgári demokráciákon belül végbemegy – függetlenül attól, hogy szerte Nyugaton évtizedek óta fokozódó társadalmi igény jelentkezik a nagyobb térbeli egyenlőség, az igazságosabb „területesítés” iránt.
A regionalizmus egyfajta új osztályharc módszere e belső gyarmatosítás és intenzív modernizálás ellen, amelyben a társadalmi követelések a tájegységi igényeken keresztül fejeznek ki osztály-, réteg- és csoportérdekeket, az értékfelhalmozás központosított struktúrája elleni tiltakozást. Ám a technokrata és bürokrata területfejlesztési irányzatok állami képviselői a nyugati országok többségében a modernizálást nem a totalitárius rendszerekben gyakori központi tervutasítások segítségével hajtatják végre, hanem a jóval demokratikusabbnak tetsző módszerrel, a decentralizálás racionális módján kívánják megvalósítani, ám eközben csöppet sincsenek tekintettel arra, hogy a regionális sérelmek annál érzékenyebbek a politikai és gazdasági változásokra, minél inkább etnikai alapúak. (Erre számos példát hoz ALLARDT 1979, ANSART 1977, DAYRIES–DAYRIES 1978, GUNDER–FRANK 1991, LAFONT 1967, MÉNY 1982, MÉNY–WRIGHT 1985, MULLARD 1985, PITIÉ 1979, POULANTZAS 1975, RECK 1985, ROHMANN 1985 – hogy csak egy igen szerény hányadát hivatkozzam a szakirodalomnak).
A területi politikák szereplői mindenhol rákényszerülnek, hogy az etnicitás alapján mind jobban elhatárolják magukat a többi régiótól, s különösen a központtól. Ezzel együtt azonban elkülönülnek egymástól is. Holott csakis a közös politikai cselekvés, szolidaritás tudná korlátozni a társadalmi-etnikai függőséget. Sok múlik ezért az értelmiségen, társadalmi kötődésének mélységén, érdekkifejező képességén, értékmegtartó és -közvetítő szerepvállalásán. A kisebbségi kérdés így viszont egyre inkább etnikai-értelmiségi probléma lesz, s jó eséllyel kikerül azok kezéből, akik illetékesek, érintettek benne, akik átélik hátrányait. Amikor a területi érdekcsoportoknak az „egy és oszthatatlan nemzetet” építő központi akarattal kell megütközniök, akkor bizony ez számos (már integrálódott vagy a makrotársadalmat alkotó szerves) társadalmi csoportérdeket sért. A központosítás során azonban a politikai–döntéshozatali centrum többnyire már olyan feladattömeget vállal magára, hogy azt intézni képtelen (s egyebek közt ezért is decentralizál), de ha teheti, a legelsők közt hanyagolja el a kisebbségi-etnikai problémák kezelését, megértése és szabályozása helyett mintegy „ráhagyja” az érintettekre a vitás helyzetek megoldását.
Az uralmi célszerűség is határt szab tehát az állami beavatkozásnak, de ilyenkor az állam valódi érdekközösséggel nem rendelkező egységekre, gazdasági érdekterekre, régiókra vagy átrajzolt megyékre, mesterséges körzetekre osztja territóriumát. Ezúton próbálja korlátozni (és rendszerint egymás ellenében kihasználni) a központi akarattal potenciálisan versengő helyi akaratokat. Mivel pedig a regionális munkaerő-, energia-, innováció- vagy kultúrpolitika sohasem lehet egy szinten, eltérései átformálják, tagolják, rendszerbe hierarchizálják az egyes régiókat, s köztük prioritásokat és diszpreferációkat alakítanak ki, amelyek kezelése már nem a társadalmi iniciatívák és a társadalmi szereplők dolga, hanem a főhatóságoké és a parlamenté. Mivel pedig a helyi akaratok és célok parlamentáris szinten már korántsem egységesen képviseltek, ezért ott már megoszthatók, „becsatornázhatók”, összegezhetők, átalakíthatók, sőt, így azonmód fölhasználható az a fékrendszer is, amelyet a helyi szintek „túlnövekedését” ellenző kiemelt helyi-területi érdekcsoportok kezelnek, s amely nem engedi „jelentőségén” túlnőni a „parciális” érdekeket, követeléseket.
A központi érdekeknek tehát a lokális törekvések, s még inkább az etnikai csoportérdekek két célra is megfelelnek: elfedik az a problémát, hogy a hatalom decentralizálása nem közigazgatási-államjogi, hanem politikai kérdés, s ezen túl pedig lehetőséget teremtenek arra, hogy a kisebbségi-etnikai konfliktusok egymáson, egymás közt és egymás ellen vezetődjenek le.
Racionális uralmi erőgazdálkodás ez, miképpen az is, hogy az etnikumokat az állam évszázadok óta „nemzetté” integrálja és a kisebbségeket a homogenizált többségbe asszimilálja. Talán túlzás erre a folyamatra a „modernizálás=asszimilálás” formulát használni, viszont a társadalmi mozgások nagysága, a munkaerő atomizálása, a helyi önkormányzatok „államosítása” és az érdekek „egyneműsítése” egyenesen a civilizációs- és identitás-válságokhoz vezetett számos esetben – miként erre egy sor példát látunk szerte a világon, ázsiai problémáktól a kelet-európai szocialista totalitarizmusokon át egészen a modern nyugati kapitalizmus „kulturális ellentmondásai”-ig.
Minden állami integrációs és asszimilációs törekvés ellenállást idéz elő, mégpedig több szinten. A konfliktushelyzet első tétje a kisebbségek csoportjainak egyenjogúsítása, második célkitűzése a hátrányos helyzetű területek és csoportok egyenjogúsítása, a harmadik pedig az egész társadalomnak az állammal való egyenjogúsítása. A regionalizálás legfőbb célja ezzel szembefordulva részint a kollektív védekezés, az állampolgári és kisebbségi-tájegységi közösség létrehozása, illetve a kollektív létezés jogi-politikai hátterének megteremtése – tér és társadalom viszonyának újraszabályozásával.
Az etnoregionális társadalomszerveződési alternatíva nyugat-európai mintái persze fölvetik a jogos kérdést: vajon miben láthatók érzékletes jelei a mikrorégiókban, helyi társadalmakban megjelenő ilyetén öntudatosodásnak? Hogyan választható el a lokalitás önvédelmi törekvése az állam monopolizáló igyekezetével szemben attól a törekvéstől, hogy az állami beavatkozás se a térségi autonómiát, se a gazdaságot, se a kultúrát ne érhesse el, mert annak határain már gyakorta az etnikai identitást sérti meg?
E kérdésnek nem vagyok szakavatott búvára. De vizsgálódásaim során, a helyi önérvényesítési és identitásküzdelmek kutatása közben tapasztaltam igényét egy új, toleránsabb belátásnak, hatalmi gyakorlatnak, s ezzel szemben az államraison kíméletlenségének, másfajta racionalitásának, önérdekének is. Talán még nincs is mód és kellő tudás tételesen összegezni és méltóképp kinyilvánítani a helyi civiltársadalmi törekvéseknek, az etnikai igényeknek ezt az alternatíváját. Annyi mindenesetre már a hatalmi válsággal küszködő kelet-európai országokban a nyolcvanas évek közepétől látszott, hogy a centralizált hatalom ereje meggyöngült, s ezt a helyi társadalmak olykor a maguk érdekében tudták kihasználni. Más kérdés, hogy (talán a régi jó vármegyei hagyományok nyomán, vagy azok maradék energiáival) számos politikai színtéren erőre kapott a megyei-helyi hatalom, s „alulról jövő” demokratikus igényekre hivatkozva fordult felsőbb centrumai ellen, amely célban a sokféle természetű helyi társadalom is segítségére volt. (A jelenségről „A pártállam varázstalanítása”, illetve az „Urbanizált méhkas – avagy a helyi társadalom” c. munkáimban írtam bővebben).
Volt idő, mikor csak idő kérdése volt az „össztársadalmi érdekek” látszatainak szétesése. Ez szerte Kelet-Európában meg is történt, a látszatok üres kártyavára összedőlt. S ha jól tudom, hogy az etnográfiai, joghistóriai, történeti és igazgatási szakirodalom régóta jelzi már a kistájak, régiók, lokalitások önálló entitásként megfogalmazódását, akkor talán nem fölösleges ezek rendszerváltás közbeni jelentkezésére számítani. Merthogy így történt a hetvenes évek végén és a nyolcvanas évek elején számos távol- illetve közel-keleti és dél-amerikai katonai diktatúrában, az afrikai kontinens megannyi országában is. A hazai társadalomtudomány viszont, leszámítva talán a néprajzosokat és a cigánykutatókat, valamint egy-két történészt, nem látszik úgy érzékelni, mintha az etnikai kérdések minálunk is a társadalmi átalakulás folyamába kerülhetnének. Pedig a palóc, a kun, a jász, az őrségi-hetési-hetésaljai, a sokác, a sváb, a szlovák, a bunyevác vagy a hajdúsági népesség etnikus sajátosságai még mindig jelen vannak e tájegységek helyi társadalmaiban. Alább megpróbálom majd ennek körülményeit részletesen is elemezni, itt csupán utalnék arra, hogy a szocializmus homogenizáló hatásegyüttese korántsem volt képes arra, hogy (legalábbis a két világháború közt még megvolt) etnikus jegyeket teljességgel elmossa. Az országon belüli gazdasági, politikai gyarmatosítások és népcsoport-telepítések persze jócskán megbontották már a hajdanvolt feudális etnikai-táji-történeti egységeket – de a hagyománykötöttség és az eltérő kulturális ismérvek (mint helyi szervezőelvek) a kulturális pluralitás formáiban kezdenek ma már érvényesülni. S a jövőjük épp oly karakteres lehet, mint a nyugat-európai etnikumoké, amelyek java részét ugyanúgy homogenizálni próbálta a polgári modernizáció politikai szférája.
Mindeme látható folyamatok ellenére a huszadik századi társadalomtudományi és politikai gondolkodás még mindig nem látszik elfogadni azt a tantételt, hogy az egyneműsített társadalmak politikai abszurdumok, s maga a homogenizálásra törekvés is ellene szól a józan észnek, nem kevésbé az egyetemes emberi jogoknak. A feudalizmus és a kapitalizmus közti átmenetben, midőn „a társadalmakat megosztó régi osztálykülönbségek, családi, törzsi és vallási válaszfalak lassacskán eltűntek a munkaerőigény állandó nyomása alatt”, s nem maradt más társadalmi kapocs, mint a közös nyelv és kultúra, a térbeli együttlakás, valamint a részben megőrzött tradíciók, akkor az iparosodás és az urbanizáció folyamatait kísérő demokratikus egyenlőség-eszmék ideológiai termékeként jelent meg a politikai nemzetfogalom (mint azt Fukuyama is izgalmasan elemzi, lásd FUKUYAMA 1994, 380-393. p.). Mint kifejti, a modern nemzetalkotó mozgalmak jóvoltából létrejövő nemzetek a „természetes” nyelvi megosztottságra épültek, de például az agrártársadalmakban egyáltalán nem volt jelen a nemzeti érzés az emberek tudatában, s csak akkor erősödött meg, amikor a gazdasági alárendeltséggel együtt a politikai szabadságot is elvették tőlük, így az sem véletlen, hogy épp a legutolsóként iparosodó és politikailag is későn egyesülő két európai országban, Olasz- és Németországban született meg a fasiszta ultranacionalizmus, hogy a második világháború után Európa volt gyarmatain, a harmadik világban virágozzék fel ismét a szélsőséges nemzeti érzések alakjában (FUKUYAMA, i.m. 384-385. p.).
Ugyanezért növekedhetett meg a nacionalizmus híveinek tábora a szovjet utódállamokban és a kelet-európai országokban, amelyeknél az identitás kevésbé biztos és kevésbé régebbi keletű volt. Alább még bővebben kifejtem, de itt is utalnom kell arra, hogy térségünkben a politikai hatalom legitimáltságának válságával és a rendszerváltások programjával is összefüggött a nemzeti érzés újraföllángolásának kérdése, mégpedig abban a formában is, amelynek tartalma a társadalmi elégedetlenség kifejeződése, az újat akarás, az aktív beavatkozás vágya volt. A „soknemzetiségű” kelet-európai országokban a nemzeti érzés egyúttal a bolsevizmus elleni, a felszabadulást óhajtó törekvések kifejeződése is. Régiónk népeinek elege lett abból, hogy nemzeti identitását, kisebbségi létérzését semmibe veszik a rendszerideológiák, elmossák a „nemzetietlen” közösségi társadalom építésének eszméi, s mindezt még egyfajta folytonos asszimilációs nyomás is kíséri. A társadalmi illetve a politikai asszimilációk századában a kisebbségi közösségek összetartó-kohéziós erejeként működik még a sztereotípiák hagyományozódása, a csoporthoz tartozás számos kifejező jegye is. Mindez nem azonos az archaikus népszokások édeskés imitációjával, sem a paraszti létforma „üzletképes” elemeinek ünnepnapi, idegenforgalmi mutogatásával – mint amilyen a széki menyecskék „piacozása” a pesti aluljárókban, a szegedi papucsok virágzása a szentendrei butikokban vagy például Hollókő mai álarchaikus „népművészete”. E külsődleges jegyek csupán kereskedelmi színfoltjai az etnikus identitás és a kisebbségi kultúra megnyilvánulásainak. Az azonban figyelemre méltó, hogy a 19. századi nemzeti önérzet megnyilatkozásai gyakorta a falusi társadalmi szinten jelentkeztek karakteresebben, a civiltársadalmi és etnikai csoportok törekvései pedig ma már javarészt városi miliőben jelennek meg, s ezekben a (Mumford kifejezésével) urbanizált méhkasokban megannyi nélkülözhetetlen erőt, energiát, élettartalmat halmoznak föl.
Kétségtelen, hogy a perifériára szorult társadalmi csoportok szokásai, a poszt-agrár életstílus, a kétlakiság is „átmentik” valamiképp a családi ideákat, magukban hordják a viselkedés tudatos és tudattalan, nyilvános és privát jellegzetességeit. A hagyomány, mint kommunikációs minta a szimbólumokban, a mozdulatokban, az ünneplésformákban, a beszédműfajokban, a bizalmas és informális kapcsolatokban éppen azokat az etnikus jegyeket tartalmazza, amely az etnikai csoportkülönbségek legalizált, megszokott formáira emlékeztet. Ebben az egyre jobban átpolitizálódó mentalitásban jelen van az asszimilációellenesség, a homogenizációval való szembenállás, a „perszonális kiváltságok” sokasága, az ellenkultúrához való jog követelése is. Az etnikumban a lényegnek gondolt biológiai folytonosság csupán egyetlen elem – de éppily fontos a kulturális tények értékcseréje, az interakciók és az azonosítást szolgáló jelképek megőrzése... és sorolhatnók még az etnikus jegyeket. De mindezeken túl a közösségként tételeződés adja a legfőbb erőt és a politikai küzdésképességet. Olyannyira, hogy a társadalomtörténészek és szociológusok szerint is a középkori sok kis helyi tradíciótartó közösségi csoport helyébe Európában a 17. századtól az egyház kerül mint nagy tradícióhordozó, majd az újkori állam veszi át az otthonosság és a biztonság feltétlen garanciáját jelképező védőszerepet (BRAUDEL 1985, RIESMAN 1983), s mások is úgy tartják, hogy a kibontakozó kapitalizmus nevezhető meg a tradíció általi irányítottság felbomlásának időszakaként, a premodern Európa látványosan gyors modernizálódásának korszakaként, amikor a polgárság és a nemesség széles tömegei élik át a létükben való ellehetetlenülést, a stabilitás elveszítését. S mivel a hagyomány egyre több helyzetben bizonyul alkalmatlannak a viselkedés, a társadalmi rend szabályozásában, sőt alig egy évszázadon belül megrendül a legitim erőszakot monopolizálni kezdő uralkodók biztonsága is, a „tőke korában” immár új identitáskeresés válik jellemzővé a tagolt társadalmi térben. Márpedig amíg a „vérrel és karddal” megalkotott nemzeti államok át nem veszik a totális védőszerep mellett a totális fenyegető funkciót is, addig a kollektív identitás és a származási hovátartozás maradhat meg az egyén legfőbb létigazolásaként.
Ez a belső energia, alkalmilag kifejezhető tartalom az, ami a történelem sodrában a szokástartó helyi társadalmak megkülönböztethető csoportjait is jellemzi. S éppen ez az „ezoterikus” szféra az, aminek megmaradása kellőképpen nyugtalanítja a monopolisztikus hatalompolitikák, a társadalmi-történeti megatrendek XIX. századi kialakítóit és huszadik század végi tervezőit. S ennek az identitástöredéknek maradék épsége, latens tömege lehetne az, ami a társadalmi változásfolyamatokban a legkülönbözőbb reformelképzelések között is méltó helyet kaphatna, ha megjelenhetne mint tradíció-érték. Látszatra ugyan nem több ez a múltba-kapaszkodási és egyúttal modernizálódási törekvés, mint (Gombár Csaba egyik kedvenc kifejezésével:) „velleitás”, mint kívánkozás, akaródzás, de semmiképp sem azonosítható a társadalmi osztálytörekvésekkel, sem pedig a politikai kultúra szerves részét képező szocializációs folyamatokkal, pszichikus reflexekkel, pártválasztási gyakorlattal vagy társadalmi akciókkal. A kollektív identitás persze mindenkor része a politikai kultúrának, a nemzeti önérzetnek, a politikai viselkedésnek és a társadalmi szereplők önmagukról alkotott képének, de vannak olyan esetek, amikor jelképi ereje határozottan több, mint tényleges társadalmi megjelenésmódja. Szándékom szerint e kötet befejező részében éppen egy ilyen, a kollektív tudatban mélyen gyökerező mentalitás-hagyományt próbálok majd bemutatni két etnikai nagycsoport históriájának összehasonlításával, ezért itt nem részletezem tovább. De annyit okvetlenül meg kell jegyezzek, hogy mind a hétköznapi tudat, a közgondolkodás, mind pedig a társadalomtudomány számos irányzata számára a kollektív tudat (s mégannyira a történeti múltba vesző), szinte azonos a különböző népcsoportokra jellemző hiedelmekkel, viseletekkel, a szellemi és a tárgyi néprajz féltve megőrzött dokumentumaival. Pedig a hagyomány, s főleg az etnikai tradíció nemcsak „passzív-kollektív” néprajzi tények sorozata, hanem folytonosan, aktívan használt és individuális jelentőségű értékek neofolklorizációja, újraértékesülése legalább annyira (BOURDIEU 1985, GLAZER 1983).
Mindezek okán a társadalomkutató alighanem joggal vélheti úgy, hogy a mentalitásokból a mindennapi élet szintjére „fölkerült” hagyományok az urbanizáció és az iparosítás szorongató folyamataiban gyökereznek, s bár formálódtak, átalakultak valamelyest, de a velük szembeállított „haladás-értékek” ellenére is megmaradtak valahol a civilizált helyi közösségek mélyében. Az etnikai-kulturális megőrző funkciók ezért a hagyományok megújításának, ébredésének lehetőségei akkor is, ha a modernizáció fölzabálta jókora hányadukat. Sőt: épp az urbanizáció során, a régi csoportközösségi kohéziós erő pótlására és az identitástudat fölfrissítésére annyi spontán kohéziós energia keletkezett – mindenekelőtt a közösségi normák területén –, amennyivel már talán „rehabilitálni” lehet a lokalitásban átélhető értékeket, ha azok túlélték a „haladást”.
Korántsem bizonyos persze, hogy eltökélt határozottsággal lehet állítani a társadalom etnikai tagoltságának komoly jelentőségét. Sokak szerint az etnicitásra nem lehet ráfogni, hogy a makrotársadalom politikai identitásának meghatározó körülménye lenne. Ez lehetséges ugyan, de csak bizonyos időszakokban, semmiképp sem örökké és egyetemlegesen. Ismeretes, hogy a társadalom kulturális és területi hátrányokban, döntéshozatali egyenlőtlenségekben, jogi-igazgatási és participációs (részvételi) tagozódásban tapasztalható megosztottsága ma már nem is kevéssé rejti azt az „örökséget”, amely az etnikai konfliktusok történeti változataiból maradt meg és lett új identitástudat részévé.
Az etnikai és a lokális társadalmi csoportok az önrendelkezés igényét, az asszimiláció visszautasítását és a diszkriminációs politika elvetését a leggyakrabban mint hatalomkritikát fogalmazzák meg. Ezért sem tartom lehetetlennek, hogy éppen mert az önkormányzati szabadságjogok túlterheltek a formalizált és a hatalmi érdekszférába „becsatornázott” megoldásokkal, illetőleg a politikai magaslatokban zajló elidegenült döntésekkel, ezért a közeles jövőben az etnikai szféra lesz az, ahol a politikai aktivitás a hatalom elleni út legközvetlenebb szorosát fogja megtalálni, s ezen az úton az etnoevolúció a maga dinamikus erejével hatolhat be a globális politika világába, kiteljesítve a mindennapi lét elemeivel, értéktartalmaival. Persze ennek minden negatív következményével együtt, amilyenek például az etnikai konfliktusok, a polgárháborúk, a népirtások és területfoglalások.
Hosszas elemzés tárgya lehetne, miként is volna lehetséges „újrapolitizálni” az etnikai szférát, a civil társadalom talán legmélyebben érdekelt tartományát – s egyáltalán szabad-e, nem politizálódik-e az már magától is félelmesen? (A magyar politikatudományi szakirodalomban a legutóbb Gombár Csaba fogalmazta meg ennek lehetőségeit és főleg veszélyeit – izgalmas okfejtésére és a vele vitatkozók érveire még visszatérek). Mindenesetre régi kérdés ez: annakidején, midőn az etnikum mint „nemzetalkotó” elem vált fontossá az európai gondolkodásban, s leginkább talán „a fajok századában” (Ranke jelzője a 19. századról) már megfogalmazódott, hogy pusztulhat maga az állam, de ez „korántsem vonja maga után nemzetiségének pusztulását...” – vagyis az állam bár „fölébe nőtt” a társadalomnak, az etnikumok nélkül még sincs hivatkozási alapja az uralomra, az állami érdek képviseletére, a háborúkra és védekezésekre, a terjeszkedésekre és a jövőidejű ígéretekre. Sőt, már akkoriban is megfogalmazták, hogy éppen a nemzetiségek harca, kiegyezés-kísérlete alkotja a nem egységes nemzeti államok életének szükségképpeni tartalmát. S e jelenség íme, megismétlődik a huszadik század végének dilemmájaként. Heller Ágnes szavaival: „az egyetemesség terrorja idején a különbség békéjéről és toleranciájáról álmodoztunk... Ma a nyugati világ a másik oldalára fordul: az egyetemesség szekuláris vallása után most a különbség szekularizált vallására teszi minden tétjét. De... a különbség éppen olyan terrorisztikus lehet, mint az általánosság, ha másképpen is...” (HELLER, 1994. 116-117. p.). Terror az egyformaság céljáért, terror a másság elfogadtatásáért, terror a másság ellen – a legújabbkori európai történet folyamata ez...
S amennyire mi is európaiak akarunk, akartunk lenni, alkalmazkodtunk a modernség kihívásaihoz, épp annyira hevítette a nemzetiségi kérdés a magyar nemzetalakítás korszakát is. A nemzetiségekkel, illetve lokális szuverenitásukkal szembeállított világszabadság jellemezte a reformkori hevületet és az 1848-49-es szabadságküzdelmet is. A nemzetiségek elleni elszánt küzdelmet vállalta a Duna-tájon minden monarchikus hatalom. Ugyancsak ez volt ütközőpontja a 19. századi liberális és konzervatív nézeteknek, később a kiegyezésnek, a századvég politikai pártprogramjainak, a tanácshatalommal bevégzett háborús és polgári demokratikus korszaknak, a két világháború közötti ideológiáknak és az államvallásnak, az antiszemitizmusok és a nemzeti-nacionalista türelmetlenségek egész hazai (és európai) történetének, a magyar fasizmusnak, a háború utáni „rendezés” kitelepítési és áttelepítési őrületeinek – s ez a folytonos etnikai kihívás elhúzódik egészen napjainkig, a reszlovakizációig, a romániai „homogenizálásos modernizációig”, Jugoszlávia vagy a szétesett Szovjetunió népeinek polgárháborújáig, vagy az Antall-kormányzat nemzetpolitikájáig sorolhatók a közeli példák.
Kérdés, hogy országunk ma ismét „kultúrállam”-e? Kérdés, hogy milyen „szabadság” elemi szükségletét helyezi szembe (nyílt vagy burkolt formában) az etnikai és helyi társadalmi csoportok létével? Kérdés, hogy bármifajta modernizáció és rendszerváltozás megoldhatja-e az etnikai másságok viszályait? Kérdés maradt vagy lett újra, hogy a politikai átmenet és a rendszerváltással együtt járó identitásválság kapaszkodhat-e az etnikai kérdéseknél kevésbé égető megoldásba? Ugyancsak tisztázatlan ma még, hogy az európai egységhez csatlakozásban milyen szerepe, miféle lehetősége lehet egy etnikai állameszméjét kihívóan hangoztató politikai élcsapatnak vagy kormányzatnak? S megannyi vitás kérdés feszül még ekörül.
Ha remélhetném, hogy nem tűnik tudálékos nagyképűségnek, akkor Hajnal Istvánt és Bibó Istvánt „továbbolvasva”, kiegészítve Jászival, Mocsáryval, Eötvössel, Mikó Imrével és más elődökkel-utódokkal, a következő fejezetben azt vizsgálnám, mi is a kelet-európai társadalomfejlődés értelme?
A szabadság és félelemmentesség, a morális és humánus tisztaság, az erőszaknélküliség, a hűbériségtől mentesség, a demokráciatisztelet, a hatalomkoncentráció-ellenesség intézményes biztosítékait sorolta föl Bibó István hagyományos európai értékelvekként – külön megjegyezve azt is, hogy a liberális és a szocialista gondolkodás szembe nem állítása, az értelmiségi zsarnokság elhárítása, illetve a marginális társadalmi csoportok kezelésének össztársadalmi felelőssége alapvető fejlődési követelmény lenne nálunk.
A kelet-európai társadalomfejlődés értelmének körülírásához korántsem reformtervben, jövőnkre szóló forgatókönyvben, inkább a közérdeklődés elé bocsátandó kérdéseim formájában csupán annyit szerettem volna bevezetésként fölvetni, hogy figyelmünk homlokteréből ma már nem szabadna kiengednünk az etnikumok, régiók és helyi társadalmak teret követelő hétköznapi valóságát, árnyalt kulturális másságát és politikai mentalitáskülönbségeit. Alighanem a jövőnk függ tőlük...!

Európához tartozni?
Az etnikai-kisebbségi csoportok a nemzetközi jog szerint mind Európában, mind a világ más tájain autonómiát élveznek. Többet vagy kevesebbet – amennyit megkaptak vagy kiharcoltak maguknak történelmük során. A kisebbségi kérdés az első világháború után európai probléma lett, a második világháború után világprobléma, napjainkban pedig már a globális kérdések egyik legjelentősebbike.
A kisebbségi és az etnikai gondok persze nem egyformán terhelik mondjuk Namíbia, Kuba vagy az egykori Jugoszlávia kormányait és népeit. Olyannyira nem, hogy a nemzetközi szervezetek századunk hetvenes éveinek végéig számos soknemzetiségű ázsiai vagy soktörzsű afrikai országot nem is tekintettek etnikailag problematikus vidéknek. Magukat a problémákat persze ezek az intézményesült vélekedések nemcsak nem oldják meg, hanem olykor egyenesen érzéketlenek maradnak irántuk, mindaddig, amíg valóban égetővé nem válnak. Az olvasó itt elég, ha fölidézi magában a közelmúlt évtizedek helyi konfliktusait, melyek megjárták a világsajtót: az arab országok ellenségeskedései, a zsidó-palesztin háborúskodás, Irán polgárháborúi, a bolgár-török határviszály, a koszovói albánok konfliktusai, a nyugat-európai szeparatizmusok robbanásai Írországban, Franciaországban és Spanyolországban, a szerbek terjeszkedési tervei, az észtek és litvánok, ukránok és csecsenek, azerek és tadzsikok függetlenedési igényei, a hutuk és hauszák ruandai irtóhadjáratai, a törökellenes német ifimozgalom, a Los Angeles-i zavargások, az amerikai négerek több tízezres tömegtüntetése, stb. – mindezek a világközvéleményt mindaddig nem foglalkoztatták, míg nemzetközi terrorizmus, helyi vagy térségi háború, de minimum robbanásveszély nem lett belőle.
A kisebbségi lét nemzetközi jogi biztosítékai pontosan meghatározott etnikai szférákra terjednek ki. Nyugat-Európában például Franciaországban, Belgiumban, Svájcban, Spanyolországban, Itáliában (és sorolható még) természetes és történelmi gyökerű etnikai tagoltság érvényesül. Mindenütt megvannak jogi, politikai képviseleti, gazdasági, idegenforgalmi (stb.) föltételei annak, hogy az egymástól tradicionálisan különböző etnikai csoportok regionálisan is elkülönüljenek, több-kevesebb szuverenitásban éljenek az adott országhatáron belül, az „anyanemzet” tagjaiként, nyilvánvaló etnikai joghátrányok és látványos elnyomatás nélkül.
Kelet- és Közép-Európában azonban meglehetősen nehézkes az etnikai csoportok területi vagy kulturális elkülönültségét biztosítani. Olykor nem is éppen megoldható. Ennek egy sor történeti oka van, a legfontosabbak közismertek. Itt most ezek közül az lényeges, hogy egyéb eszköz hiányában a régiónkra jellemző etnikai sokszínűség legjobb esetben is csupán alanyi jogon teszi lehetővé az etnikai hovátartozás biztosítását. Személyi autonómiára, származási hovátartozástudatra igényt tarthat ma már bármely magyar állampolgár – de territoriális identitás megfogalmazására, csoportszuverenitásra nincs mód. Pedig „nemzetiségi” vagy kisebbségi csoporttudat, lojalitás, politikai és történeti önkép nélkül, illetve saját eredetfogalom vagy sajátosan egyéni integráció nélkül nem létezhet „mi”-tudat, sem etnikai-kulturális társadalmi rend, sem pedig nemzet. A helyzet persze fordítva sem jobb, ha a kollektív jogok (kisebbségjog, etnikai másság joga) formálisan biztosítottak ugyan, de valójában az egyénnek, mint egy csoport vagy etnikum tagjának nincsenek egyénileg biztosított szabadságjogai (bővebben BÍRÓ 1995).
Elgondolásom szerint a mai Közép- és Kelet-Európa korszakos gondjai között ez az egyik legnagyobb. Nemcsak azért, mert időről-időre helyi viszályok, polgárháborúk, faji-nemzetiségi gyűlölködések robbannak ki. Ezek ugyanis rendszerint másról, néha többről is szólnak, mint a puszta másság el nem ismeréséről, a népszomszédsággal együtt járó alkalmi konfliktusokról. Hanem inkább azért veszélyes a nemzetiségi-kisebbségi drámák újramegjelenése, mert egyfelől a kisebbségi állapotok reménytelenségét, lehetetlenségét jelzi, továbbá a társadalom egyéb alrendszereinek (a jognak, az igazságosságnak, az egyenlőségnek, a szolidaritásnak stb.) hiányát takarja, s egyben azt a védtelenséget is, amely lehetővé teszi a szomszédsági állapot kiélezését, az ellenfél- és ellenségképek elterjedését, a nyílt uszításokat, a fegyverkezést és az öldöklést is. Másfelől azért is aggasztó a kisebbségi konfliktusok térségi háborúvá növekedésének esélye, mert egyre inkább érzékelhető, mennyire pusztul, miként öntudatlanodik és veszíti el én-tudatát a nem domináns etnikumok sokasága, s ezzel együtt megszűnik azzá lenni, ami, megszűnik hagyományozója lenni etnikai tudatának, átadója lenni szuverén kultúrájának, szokásrendjének, értékelveinek. S ráadásul maga a tényleges öldöklés sem egykönnyen elfelejthető: a mai németországi, oroszországi vagy más kelet-európai népek körében alig akad család, amelynek tágabb rokonsági körében ne lenne halottja a század történelmi eseményeinek eredményeként, s a politikai kultúra a mi régiónkban csak kivételes esetben mentes a revansvágyaktól, retorzióktól, békeidőben is továbbélő gyűlölködéstől, amit persze igen könnyű rövid távú hatalmi célok érdekében bármikor mozgósítani, kihasználni.
Napjaink Kelet-Európájának egyik legerősebb törekvése, hogy fölzárkózzon Nyugathoz, elérje a nyugati gazdaság és gazdagság kívánatos szintjét, az élet minőségét és a jövő reményeit is vonzó magasságba emelje. Pedig az európai Kelet és Nyugat talán sohasem volt még ilyen távol egymástól. Már a földrajzi-történeti távolság puszta említése is azt juttatja eszünkbe, mily régóta vannak etnikai kisebbségek Európában: az ember azt hinné, hogy a nemzetiség fogalma a 19. századi függetlenségi harcok nyomán, a népfelszabadítás lázában keletkezett, s arra szolgált, hogy öntudati, származásfolytonossági alapon megkülönböztethesse magát minden kisebbségi polgár... – pedig korántsem így van.
A politikai „nemzet”-fogalom egyetemes történetéről és a vele kapcsolatos fogalmi-terminológiai gondokról számomra legérvényesebben Bibó István és Szűcs Jenő szólott az elmúlt évtizedekben. Szűcs a nemzet-fogalom és a nemzeti tudat előzményeiként értelmezte a nemzetiségi csoporttudat szocio-pszichikai jellegzetességeit. Szerinte a politikai gondolkodás, a társadalom- és történetszemlélet a 18–19. században vett olyan fordulatot, amelyben a nemzetfogalom határozott (standardizált) jelentést kapott, a „nemzet” társadalmi, politikai és kulturális értéktartalmak hordozója, sőt összegzője, foglalata lett. A nemzeti szuverenitás és a nemzeti társadalom fogalmát azonban jó ezredévvel megelőzte annak az integrációs képletnek megjelenése, amely a nemzetiségi csoporttudat jelenségén alapult. A törzsi vagy prefeudális-barbár etnoszociológiai egységek presztízse, szereptudata, önképe, sőt olykor elhivatottsága is megvolt már azelőtt, hogy a középkorban a nemzetiségi csoportok fúzióra léptek volna a rendi és politikai szférával.
Szűcs Jenő szerint a nyelvi-kulturális szféra és a társadalmi integrációs képletek a „gentes” és „nationes” csoportok (nyugati és keleti gótok, száli és ripuári frankok, longobárdok, stb.) felbomlása után lehetővé tették a territoriális szférák (nationalités provinciales) kialakulását (az aquitánok, a burgundiaiak, a champagne-iak, a flandriaiak, a svábok, a bajorok, a szászok integrálódását). E nemzetiségekből a kialakult feudalizmus folyamán illetve az újkor századaiban lettek a franciák, a spanyolok, az olaszok, a németek és az angolok. A nyugati fejlődéstől azonban eltér a keleti és az északi régió megkésett fölzárkózása: a csehek, a lengyelek, a magyarok, a dánok, a svédek vagy a norvégek archaikusabb, organikusabb prefeudális-barbár struktúrából jöttek, de a szimbolikus eredetközösség, a régi törvény és a szokáshagyományban átörökített jogrend náluk éppoly integrált és egységes volt, mint a nyugati népeké. A 11–13. században viszont a keresztény-feudális tudatvilág, amely a „gentilis” etnikai tudattal gyökeresen ellentétes minőségű és kategóriarendszerű volt, széttagolta, lerombolta ezt az immanens rendszert, s a „barbár mi-tudat” elhomályosítására, betiltására, büntetésére törekedve hozzájárult a hagyományközösségek (fiktív származási- és vérközösségek) széteséséhez (SZŰCS 1984. 327-387. p.).
A nemzetségi tradícióközösség, a szimbolikus összetartozástudat és a nyelv etnikus elemeinek politikai alárendelése azonban a mi régiónkban sem lehetett totális. A klánok, a nemzetségcsoportok politikai tudata, a csoportlojalitás és az etnikai egzisztencia hagyománya megmaradt az eredettudat szuverén szintjén. Viszont a kultikus tradíciókban, a családszerkezeti sajátosságokban, a nyelvben, a települési szokásokban és az etnikai szimbólumokban szinte mindmáig kimutatható a kontinuitás. Az etnikai folyamatoknak csupán kerete és külső föltétele a politikai szervezet és az uralmi gyakorlat – de nem lényegi meghatározója. Még azok az etnikai csoportok is őrzik származástudatuk és etnikus-szubkulturális jegyeik bizonyos hányadát, amelyek a vérségi és társadalmi integrációban elveszítették homogén egységüket. A nomád despotikus rendszerek éppúgy nem tudták alattvalói egységgé kovácsolni a leigázott etnikumokat, ahogy a modern, huszadik századi államok sem képesek erre.
Mindazonáltal rejtélyes „fekete doboz” maradt az etnogenetikai és etnopszichológiai kutatások számára is: miként tudja az etnoszféra megszervezni önvédelmét a mesterséges politikai-hatalmi integrációk ellen. Az ősi eredetközösség hite (amely az etnikai tudatot fenntarthatta), megmaradt Európa népvándorláskori története idején, amikor a „gentilis” csoporttudattal már nem, a nemzeti tudattal pedig még nem lehetett számolni. S nagyon jellemző, hogy az európai nemzetiségek feltűnése előtti évszázadokban (a 8–13. században) földrészünkön sok száz kis „tartományi nemzetiség” alakult ki, s e tagoltság szinte mindmáig független maradt a birodalmak és országok határaitól, uralkodóitól, felekezeti, társadalmi és politikai szerkezetétől.
Annál is inkább érdekes ez az archaikus nemzetiségi tagoltság, mert a 19. században, midőn a gyarmatbirodalmak újrarendeződése szinte átstrukturálta Európa hatalmi-uralmi térképét, megjelent a szaktudományok fogalomtárában az etnopolitika, mint a nagyhatalmi fensőbbségtudat és a romantikus nemzettudat eszköze. A törzsi és a nemzetiségi struktúrák közé már a nyugat-európai történeti fejlődés is éles és félreérthetetlen cezúrát vont. Az etnoszociológiai „mi”-tudat sajátos formáiról a számos etnikumot nemzetté integráló politikai gondolkodás nem óhajtott tudomást venni. A nagy népalakulatok politikai és szociális szervezetét egységes népképletként próbálta kezelni a legtöbb európai uralkodó. A germán, az orosz-szláv, és az oszmán társadalmak a „nép” összetartozását csakis a dinasztia elvén képzelték el, autokratikus és despotikus módon kezelték, az alattvalók csakis mint „társadalmasodott” egységek voltak fontosak számukra.
Nagyon izgalmas e szempontból, hogy a „fajok századának” nevezett 19. századot az „etnikumok százada” követte. Korunk etnikum-felfogásainak kétségtelenül részévé vált (különösen Európában), hogy a népképződés tudati és mentális vetületeinek korunk sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonít, mint a népegységek komplexitását, nemzetté válását előszeretettel hangsúlyozó múltszázadi gondolkodás, mely kifejezetten mítoszt képzett az etnoszociológiai jegyek „közös nevezőiből”. E torzítás nemcsak ma szembeszökő, hanem a haladottabb 19. századi társadalomtudományban is kritikusan elemzett volt. Elegendő itt ennek igazolására egyetlen kutatót (bár kétségtelenül az egyik legjelentősebbet) fölhoznom: Henry Sumner MAINE, az összehasonlító jogtörténet kiváló angol professzora könyvében, „Az ősi jog”-ban (1861) éppen azt a szemléletmódot vette kritika alá, amely túlságosan elégedett volt az etnikumok parlamentáris, demokratikus kezelésével.
Maine a (ma már klasszikusnak dicsért) angol parlamentáris gyakorlatot természetjogi elven bírálta. Véleménye szerint a gyarmatbirodalom fönntartásának korszakos gondjait a kortárs jogtudomány nem kezelte kellő toleranciával. Kimutatta, hogy a római 12 táblás törvények idején a „Ius Gentium” a napi joggyakorlatot ténylegesen meghatározta: a leigázott népek kezelésében alapvető fontosságot tulajdonítottak a népek szokásjogának, az etnikai tradícióknak, még akkor is, ha makacs „fajtatudat” és az idegen népek elleni szenvedélyek akkoriban is túlfűtöttek voltak olykor. A római és a barbár tudatvilág egymástól idegen politikai kategóriarendszere is lehetővé tette, hogy az uralkodó hatalom jóváhagyásával a közösségi csoporttudat megőrizhesse organikus természeti és történeti sajátosságait. Hiszen ezektől megfosztva várhatóan nagyobb helyi ellenállásba ütközött volna minden politikai és gazdasági fennhatóság. A leigázottak szokásjogának ismeretében és törvényi védelmével viszont a központosított hatalom akadálytalanul fönntarthatta leigázó rendszerét, sokkal inkább, mint ha „átszabta” volna az etnikai térképet is (MAINE, 1988. 19-80. p.).
Maine úgy vélte, hogy a parlamentáris demokrácia rendszere már intoleráns a leigázottak szuverenitása szempontjából. Felfogását az erősítette, hogy az ókori Róma „populus Romanus”-a már nem valami organikus természeti vagy történeti képződmény volt (nem a mai értelemben vett etnikum vagy nemzetiség), hanem politikai társadalom, amelynek ismérvei inkább jogi, politikai, szociális és kulturális jelenségek voltak. Ebben az értelemben az antik társadalom- és államfelfogás jellegzetesen „kozmopolita” politikai szemlélet volt, melyet később a kereszténység nyelvi és uralmi univerzalizmussal haladott meg. A „populus Christianus” fogalma leértékelte a nyelvi, tradicionális és vérségi kötelékeket, amivel nemcsak spirituális egységet teremtett, de elmaszatolta a természetes hovátartozást, a csoportkötelékek rendszerét. A római res publica-felfogás nem politikai köteléknek vagy széles szociális keretnek tekintette a népképződményeket, nem a társadalmi egységet tartotta fontosnak, hanem az eredet, a nyelv és a tradíció egységét. Nem az etnográfiai értelmű „natio” volt a tiszteletben tartott sajátosság, hanem az, hogy (az akár különböző, akár) azonos eredetű sokaság egyben politikai-jogi szervezettségű is.
Kétségtelen, hogy az etnikai és a politikai szférát szuverén egységnek tekintő antik felfogás egy sajátos barbár etnoszociológiai struktúrát tükröz, amit a gót, a frank, az alemann, a burgundi, a longobárd, stb. történetfelfogásban is meg lehet találni. A különféle népvándorláskori népekből és törzsekből integrálódott politikai rendszerekben is megvannak nyomai az „új uralomképződésnek”, az eltérő etnikai tradíciók egybemosásának, az etnikai és politikai keretek átstrukturálásának. A többnyire erős monarchikus hatalom a szociális széttagoltságot a fegyveres szabad elemek súlyának növelésével engedélyezte: megmaradhatott a nép eredet- és hagyományközösségének etnikai csoporttudata (absztrakciója, olykor szakralizációja), ha a politikai uralom iránt lojális volt, illetve ha a jogközösséghez (a „népjoghoz”) tartozás elfogadása normatívvá válhatott. A „közös jog” etnikai kötőerőt jelentett, a hitvilág elemei is lehettek etnikai specifikumok, s a szokások (normatív etikai hagyományok) is szociális összetartó erőt termeltek ki (SZŰCS 1984. 327-387. p.).
Ez a rendszer nem kevés etnocentrikus népcsoportfelfogás keletkezését eredményezte. A modell azonban biztosította a politikai tudatformák uralkodói kontrollját, a kézbentarthatóságot, s a másik oldalon a csoporthoz tartozók politikai és társadalmi öntudatát, védettség-élményét, lojalitását is.
Sietek eloszlatni az olvasó félelmét, akiben fölmerülhetett immár, hogy az Európához tartozás ürügyén itt valami aprólékos nemzet- és nemzetiségtörténeti ismertető kezdődik. Ehhez sem merszem, sem helyem itt nincs, s a nemzetiségi kérdések több könyvtárnyi irodalma lehetetlenné is tenne valamiféle rövid fogalomtörténeti vázlatot. Földünk mintegy kétszáz államában két-háromezer nép lakik, s az országok kilencven százaléka soknemzetiségű. Ha itt nem tekintem az Afrikát lakó körülbelül 1600 népet, Új-Guinea 750 nyelvet beszélő mintegy kétmillió bennszülöttjét, sem Ázsia és Dél-Amerika etnikai tarkaságát, csak egyedül Nyugat-Európában is negyven nép etnohistóriáját kellene fölvázolnom. Úgy vélem azonban, az európai kisebbségi-nemzetiségi hagyomány szempontjából megkerülhetetlen az antik felfogás érintése is. Az a következtetés, melyet Bibó István, Jászi Oszkár, Hajnal István az európai civilizációtörténet különféle értelmezéseiből fölmutatott, számomra azt jelzi, hogy mai kérdéseink „csupán” ismétlődései az antik kérdéseknek, válaszaink pedig rendre alatta maradnak a régi válaszoknak. Márpedig Kelet- és Közép-Európa igyekvése, hogy Európához tartozzon, ma épp ezeknek az ősi kérdéseknek megválaszolásától függően lehet sikeres vagy kudarcos.
Az archaikus mintákról tehát példázatként szóltam. Nem utolsósorban tényleg azért, mert az ókori történetszemlélet mintha modernebb lenne a mai közfelfogásnál. A nemzetiségek és etnikai identitáscsoportok mai szabadságfeltételei éppúgy tértől és időtől, uralmi rendszerektől és hatalmi módszerektől, gazdasági és politikai tagoltságtól, konkrét térségi kapcsolatrendszerektől függenek, ahogyan az ókorban függtek. Most is az a főkérdés: tagjai vagy részesei a modern államoknak az etnikumok, s integráltak vagy asszimiláltak, uralkodók vagy elnyomottak, perifériára szorultak vagy átélhető főszerepet kapnak a társadalmi változásokban – vagyis önállóak vagy alárendeltek?
E Magyarországot is illető kérdésekre választ keresni annál lehangolóbb, minél több archaikus modell, ősrégi minta van a megoldásra. S úgy vélem, Kelet-Európában a társadalom gazdasági, politikai tagoltságát évszázadok óta úgy rajzolja meg magának a politikai hatalom, hogy csöppet sincs tekintettel a térségi és etnikai, táji és etnokulturális tagoltság történelmi tényeire. Látnivaló, hogy Nyugat-Európát sem kerülték el a nemzetiségi-etnikai viszályok, sem a 19., sem a 20. században. S a nyugati etnoregionalizmus épp arról tanúskodik, hogy messze nem megoldott a helyzet abban a nagyrégióban, ahol ma már viszonylag homogén politikai nemzetek élnek együtt (a németek és az angolok például). Miért ne kellene hát a mi régiónkban ezerszer intenzívebben keresni az etnikai önállóságok, a megbékélések, a kiegyezések és együttműködések új korszakának föltételeit ?
Ez új korszak tudatos tervezése talán az egyik legfontosabb föltétele annak, hogy az Európához tartozást tőlünk Európa vagy a világ népei komoly törekvésként elfogadják. Annál is inkább, mivel a nyugat-európai nemzeti közérzet ugyanúgy hadilábon áll, mint a kelet-európaiak. A nyugati helyzet egyik legádázabb és legjobb elemzője, a francia Dominique Schnapper összegzi legutóbbi könyvében az ellentmondásos idők természetét: mindenütt a nacionalizmus fertőz Európában, mindenhol meggyöngültek a nemzetek, mégpedig kettős szempontból. Kívülről, szuverenitásukat határolva a kölcsönös gazdasági függés nemzetköziesítő hatásától szenvednek, s belülről egy hatékony ideológiától, amely kiterjeszkedik az egyénre és kihat érdekeire, értékeire, de semmibe veszi mint állampolgárt és az ő saját eszméit. Ebből is látszik, hogy a 18. századi Angliában, Amerikában és Franciaországban létrejött modern nemzet egy magányos képződmény, amelynek elsődleges szerepe a politikai közösség integrálása és a nemzetközi szinten szükséges védelme volt, s amely az állampolgárok valamiféle ideális közössége akart lenni, de az egyenlőség nevében szükségszerűen lefokozta az etnikai, a regionális, a kulturális, a nyelvi és a vallási különbségeket. Mindennek következményei nem múltak el nyomtalanul: az alapkérdés ma már az, hogy az állampolgárok közössége és az egyes ember számára hogyan maradhat meg sajátjaként az etnikai különbözés vagy a vallási hovátartozás, miközben mások a maguk állampolgári kötelezettségét összekeverik a modern fogyasztói jogokkal, s ez „felülrétegzi”, áthatja a származási, kulturális, jogi specifikumokat, illetőleg a másság, az eltérés elfogadását, tűrését vagy támogatását is. Meglehet persze, hogy a nemzet mint életkeret újrafölfedezése már csak „hattyúdala” ennek a fogalomnak, de annak is megvan az esélye, hogy a „megregulázott” nacionalizmus, mint az öröklődő monarchiánál és a kommunizmusnál demokratikusabb és az egyenlőséghez közelebb álló rendszer „szülési fájdalmainak” vagyunk még tanúi, amely az osztálytagozódás helyét veszi át, s hosszú távon a liberális demokráciához visz közelebb (SCHNAPPER 1994. Ugyanígy vélekedik FUKUYAMA 1994, 388-398. p.).

Államnemzetek, kultúrnemzetek és etnikumaik
Az államnemzet egyenrangú polgárok megegyezéses közösségét, állampolgári viszonyát jelenti a nyugati világban. A feudális államszerkezetekben a népesség igen tarka és meglehetősen széttagolt volt évszázadokig, s a társadalmi tagoltság képe nem a kulturális vagy etnikai sokszínűség alapján képződött meg, hanem a gazdasági és politikai rétegződést, az osztályok egymáshoz való viszonyát mutatta. A középkori gazdasági és szociális széttagoltság a politikai partikularizmus sokféle formáját jelentette. A tartományi és fejedelemségi önkormányzatok azonban a közös nyelv és a kultúra azonossága alapján tartották számon alattvalóikat. Annak ellenére, hogy (mint Gellner szellemesen megjegyzi): egy orosz nemes sokkal több hasonlóságot mutatott egy francia nemessel, mint a saját birtokán élő parasztokkal, mert nyelvtudásuk „rendi” azonossága határozta meg kommunikációs terüket (GELLNER 1983, 34. p.). A nyelvi dialektusokat szerte Európában kifejezetten üldözték, használatukat tiltották, s ezt a törekvést a „hit univerzalizmusa” és a „cuius regio, eius religio” szemlélet nyelvközömbössége (sőt: nyelvi diktatúrája) is segítette. Emellett nagy birodalmak „központi” szerveinek befolyása a rendi nemzet kialakítását célozta: a moszkvai dialektus elterjesztése a nagyorosz birodalomban, az Ile-de-France nyelvi terrorja a 17. századi Frankhonban egyaránt a fejedelemségi önkormányzatok, a kisebbségi kultúrák eltörlését, fölmorzsolását vette tervbe. Más kérdés persze, hogy a más nyelvű, más identitású politikai hatalom mennyiben volt legitim, vagyis a társadalom által is elfogadott, támogatott, s mennyiben lehetett egyáltalán hatékony a helyi nyelv- és kultúraellenes intoleranciája.
A nemzetet fogalmi jegyek, képzetek és feltételek összessége tette szimbolikussá. A születési hovátartozás azonban a nemzetgazdaságok modernizálódása nyomán „érdektelenné” vált a korai kapitalizmustól kezdve, a nemzeti piacok és a világpiac kialakulása pedig a társadalmi hovátartozást nem származási, hanem üzletképességi alapon, a polgári kötelékek normái szerint mérte. A soknyelvűség, a kereszténység szerint büntetésként kiszabott „Bábeli nyelvzavar” az újkorban már életviteli akadállyá vált.
A polgári hatalom térnyerése, a laicizálódás új intoleranciát ébresztett az uralkodókban: az államvallás helyett immár az államnyelv lett a polgárjog egyik föltétele, s a nyelvpolitika az államnemzetté, majd a politikai nemzetté válás első eszközévé lépett elő. Olyannyira, hogy minden nagy kultúrkörben a kisebbséggel szembeni intoleráns viselkedés vált normává. A mohamedán állam elnyelte a nem mohamedán kisebbséget, a keresztény hatalom a nemkeresztényt, a katolikus a protestáns kisebbséget (és viszont). A polgári társadalom piaci logikája viszont semlegesítette, elnyelte magát a vallást (és részben a vallásháborút is), amikor az osztályrétegződés kialakulásához járult hozzá. Ugyanakkor pedig az állami beavatkozással szemben az újkortól napjainkig folyamatosan a felekezeti iskolák voltak például a nyelvi-kisebbségi kultúra és az etnikai tudat megőrzői (erre az olvasó a huszadik századi Bretagne-ban ugyanúgy talál példát, mint Erdélyben vagy Skóciában).
Az államnemzet polgárjogot szabályozó úrhatnámságával ellentétben a polgári fejlődésben igen elmaradt Kelet- és Közép-Európában a nyelvi-kulturális nemzet alakult ki. A lassú polgárosodás szinte napjainkig konzerválta a származási és kulturális közösségek, a nyelv és a jellem meghatározó jegyeit. Megesik persze Nyugat-Európában is, hogy nyelvi és kulturális érdekkülönbségek miatt politikai nemzetek ütköznek meg (elég itt Elzász német vagy francia jellegének vitáira, a flamand-vallon kérdésre vagy a tiroli etnikai konfliktusra utalni), de a kelet-európai állapotokban sokkal jellemzőbb és gyakoribb a brutális hódítás, az erőszakos asszimilálás és a tudatos nemzettelenítés gyakorlata, mint Nyugaton.
A régiónkhoz tartozó kisállami nyomorúságok történetében mélyebben gyökerezik viszont az uralkodó nemzet és az elnyomott nemzetek konfliktusviszonya. Ezek a szerepek persze fölcserélődtek olykor (szabadjon itt a csehekkel, románokkal, szerbekkel vagy horvátokkal való kapcsolatunk évszázadaira utalni). Az a fő konfliktus azonban állandósult, hogy a nyelvi és az etnikai tagolódás ritkán találkozott a nemzeti és az országos határokkal, érdekekkel.
Renan híres tézise szerint „Egy nemzet léte – mindennapos népszavazás” (RENAN 1995, 186. p.). A nemzeti hovátartozás, a közösség tudatos vállalása azonban nem valami mitikus kapcsolattól függ, hanem a nemzet egységét a közös múlt hosszú történeti folyamata és az egyénektől jövő szüntelen megerősítés tartja fenn. A nemzetet az egyének szabad hozzájárulása élteti, a nemzeti érzületet pedig épp az intellektusnak kell kordában tartania. Az idegenektől való elhatárolódás, a „mi” és az „ők” merev elválasztása egészen a 18. századig csak másodlagosan volt fontos, hiszen a vallásokra, rendekre, lokális csoportokra oszlott emberiségnek nem volt szüksége a csoportemóciókon és etnikus önmeghatározásokon túli abszolutisztikus ideológiára, mert nem létezett még az államkeret sem. Azonban a 19. század óta a nemzetiségiség érzelmi patriotizmust szült, indulatos nacionalizmust hívott létre, a faj és a népszellem szubjektív mítoszát éltette, amely már nem feltétele, hanem következménye volt a politikai–állami integrációknak, a társadalmi struktúraváltozásnak és a territoriális önmegkülönböztetésnek. Jóllehet, ez sem volt európai szinten általános, hiszen másként alakult a francia és angol államnemzeti fejlődésben, miként a nyelv és a kultúra egységét feltételező kultúrnemzeti megoldásokban vagy a polgári patriotizmus túlfűtött évtizedeiben. (A nacionalizmusról tanulságos válogatás jelent meg a közelmúltban: BRETTER Zoltán – DEÁK Ágnes 1995., ahol a nézetek sokféleségének széleskörű szemléjét találja az olvasó).
„A modern nemzet történelmileg konstituált érdekközösség és belső társadalmi érdekellentétek komplikált képlete” – írja főművében Szűcs Jenő. Az összetartozásukat illetve elkülönültségüket hangsúlyozó „mi”-csoportok azonban épp a politikai lojalitások hiánya miatt nem érdekegységet alkotnak, hanem a rejtett társadalmi konfliktusok tartóssá válását biztosítják. S ha etnikai konfliktus robban ki valahol, ott bizonyára régtől való érdekkülönbségek lefojtott indulatai szabadulnak el.
Egyebek között éppen azért, mert – mint Masaryk írja 1935-ben – az erőszakos kultúraátalakítás mindig esélytelen, egy etnikumba nem lehet „beleverni” tőle idegen kultúrát. „A nagyság kötelezettségekkel jár – megoltalmazni a kisebb testvéreket és megsegíteni őket, hogy a maguk szövetségét megteremthessék és megszervezhessék. A balkáni nemzetek megkísérelték ezt, de Európától nem kaptak segítséget... A kis népek függetlenségéért szólok, jól ismerem a szofisztikus ellenvetéseket, melyek bizonyítékokként díszelegnek, például, hogy a lappok nem alkothatnak államot és a kalmüköknek nem lehet egyetemük. A kérdés azonban az, hogy függetlenekké lehetnek-e azok a nemzetek, amelyek nemzeti voltuknak tudatában vannak és gazdasági, valamint kulturális fejlődésükkel, szabadság után való vágyakozásukkal és érte való küzdelmükkel a politikai függetlenség lehetőségét igazolják” (MASARYK 1935. 87-92. p.). S hogy nemcsak fél évszázada volt ez így, tanúsítja a kilencvenes évek egyik politikai rendszerelemzőjének, Fukuyamának már többször is idézett könyve, amelyben a szerző a nemzeti érdekekről értekezvén külön kitér arra, miért ódzkodnak a nagy nyugati nemzetek beavatkozni a kaukázusi és balkáni népek, a kelet-európai újonnan felszabadult államok etnikai problémáinak megoldásába. Véleménye szerint a nemzeti kérdés a demokratizálódás felé vezető úton szükségszerűen kerül elő, különösen azoknál a népeknél, amelyeknél a nemzeti érzések a kommunista korszak idején „évtizedekig szunnyadtak kielégítetlenül... A Szovjetunióban például körülbelül hatvanmillió ember (a fele orosz) kisebbségként él a különböző köztársaságokban... A nemzeti tudat új kifejezési formái, kivált a társadalmilag és gazdaságilag kevésbé fejlett térségekben, gyakran meglehetősen primitívek – azaz intoleránsak, nacionalisták és a külvilággal szemben agresszívek... Okunk van feltételezni, hogy azoknak az új nemzetállamoknak, amelyek ebből a folyamatból kikerülnek, jó része liberális demokrata lesz, és hogy nacionalizmusuk – mert a nemzeti érzés a függetlenségi küzdelem során azzá radikalizálódott – idővel megérik” és a Nyugat-Európai államokhoz hasonló berendezkedés jön létre, „amely az összeomlott kommunista birodalmakat felváltja ebben a térségben” (FUKUYAMA, i.m. 386-391. p.).
A politikai önállóság és az etnikus önmeghatározás is elsősorban azok számára fontos tehát, akiknek hiányuk van belőle. Az etnikumok emitt a gazdasági-piaci szerepvállalásra, amott a nyelv archaizmusaira, másutt a kisebbségi elit-szerepre vagy születési előjogokra hivatkoznak. A kisebbségi, etnikai vagy területi alárendeltség, az elnemzetlenítés és a kultúrafosztás minden abszolutisztikus állam és nemzetiségi csoport között folyamatos konfliktusviszonyt szül. A politikai társadalom kialakulása a rendi államban, a nyilvánosság megteremtése a polgári kormányzatok ellenében már a 17.–18. században azt jelezte, hogy a történetileg kialakult államkeretek között megnövekedett azok száma, akik szuverén közösséget látnak maguk körül. E szimbolikus közösség védelmére kelt életre a 19. században a nacionalizmus is, mint az eltérő társadalmi-etnikai-kisebbségi csoportokat polgári jogaiban korlátozó uralkodó eszme. A nacionalizmusnak pedig terméke és eszköze lett a nemzetfogalomhoz kapcsolt ideális modell: az államnemzet. A 19. századi európai nemzetfelfogás szerint a nemzet történetileg kialakult intézményekre épül, az országok egyéneinek szabad hozzájárulásán alapul, s nem faji vagy nyelvi szempont adja alapját, hanem lakosságának területi önrendelkezése. Ernest Gellner e kérdéskör kapcsán rámutat arra, hogy a földkerekség természetes nyelveinek száma mintegy nyolcezer, ebből hétszáz valóban jelentős, nemzet azonban mindössze kettőszáz van – tehát az átlag egy-két nyelvcsoportot magukba foglaló nemzetállamok nem is lehettek sem „természetes”, sem örök forrásai az európai történelemnek. Ebben ugyanis az asszimilálódás, a kiválás, a szétesés és az ismételt önálló nemzetté összeállás állandó dinamikája is szerepet játszik (GELLNER 1983, 44-45. p.).
A nemzet mibenlétét és a kisebbségekkel, nemzetiségekkel való viszonyát a szuverén államiság más hívei azonban nem így látták, hanem a nyelv, a kultúra, a szokások összeforrott egysége alapján, s az államnemzettől megkülönböztetve kultúrnemzetnek hívták. A nemzeti egység szimbolizálása akár a rousseau-i népszuverenitás elvével, akár a hatalmi-gazdasági elit legitimálásával, akár a történeti tradíciók szorgalmazásával is végbemehet. A politikai gondolkodásban és a gyakorlatban azonban nemcsak engedelmeskedési hagyomány létezett, nemcsak a patriarchális állam „jóságának” feltétel nélküli elfogadása, hanem egyidejűleg az a polgári liberalizmus is létezett, amely nem óhajtotta az állam mindenhatóságát politikai értékként elismerni. A már létező francia és az angol államnemzet mellett a 19. században, amikor az egyesítés előtti Németországban még hiányzott ehhez az államkeret, amely jogi és uralmi feltételeket teremtett volna, a már megvolt az írott nyelv és a kultúra alapján kialakítható „kultúrnemzet” alternatívája, s ugyancsak megvolt a klasszikus német filozófia liberális demokráciaelmélete is. S ezek mélyen megalapoztak olyan eszméket, mint a tradíciók őrzése, a szellemi közösségek pártolása, a „népszellem” erősítése, a kényszerektől mentes állam kialakítása, az egyén önkénytől való védelme, stb.
Kitűnő példát hoz erre a folyamatra az északi országok számos modern etnológusa és antropológusa. A nemzeti kultúrák mai kutatói a kollektív tudatok, a nemzetképek, a hagyományok tömegtermelése és a nemzeti jellemvonások elemzése alapján bizonyítják, miként kerül előtérbe a tájszeretet, a „közös paraszti örökség”, a nemzeti történelem és a művészetek pártolása azokban a korszakokban, amikor hanyatlani kezdenek az etnikai kötődések. A kultúrnemzet „ébredése” tehát nemegyszer válságtermék vagy a kényszerű fölemelkedés eszköze. A nemzeti ideológiák és a pozitív töltésű nacionalizmusok például a walesiek körében olyan új identitástudat megerősödését eredményezték, amely nélkül ma nemcsak a helyi, hanem az angol, az angolszász, a francia és más északi kultúraképek is szegényesebbek lennének. Wales népe nem lett politikai nemzetté, de a 18–19. századi revival-mozgalom hatására olyan kulturális öntudatosodás ment végbe körükben, hogy ebből szinte máig erős kulturális és önismereti igény maradt meg náluk (MORGAN 1988. 180-261. p.).
A nemzeti érzés olyan túlzásairól, mint a fasizmus, itt nem lehet érdemben értekezni. Fontos azonban, hogy az államnemzetek nemegyszer kultúrnemzeti csoportok szervezeti keretét jelentik, s ezért nem lehet a nacionalizmust mint téves tudatot, ideológiai konstrukciók és irracionalista tettek fogalmát szűkkeblűen meghatározni. A nacionalizmus nemcsak 19. századi jelenség, korábbi és későbbi is, bár a nemzeti önbizonyítás kétségtelenül akkoriban volt a legerősebb. Mint eszmekör a harmadik világban, Kelet-Európában és némely nyugati országban is túlélte a századfordulót, újra végigsétált Európán számos időszakban (gondoljunk itt a Franco halála utáni Spanyolországra, a legújabb egyesítés utáni Németországra, a De Gaulle-korszak Franciaországára vagy a mai Korzikára), de a hazafias hullámok angol, kanadai vagy észak- és dél-amerikai példái még az elmúlt években is azt jelezték, hogy a nemzeti érzés a kulturális önmeghatározásban is fontos szerepet kap. (Lásd a német példáról többek közt HABERMAS 1989; von KROCKOW 1990).
Az osztálykultúrák és részkultúrák antropológiai elemzése szerint a nacionalizmus nem pusztán ideológiai alakzat, mint a liberalizmus vagy a fasizmus, hanem kulturális tényezők összegződése, egy képzeletbeli politikai közösség megnyilvánulása, amelynek belső korlátozottsága, szuverén értékrendje éppoly merev, mint a kisebbségi védtelenség tudata. A kisebbség azonban létező (de legalábbis látens) közösség, szemben a nacionalizmussal, amely úgy hoz létre „nemzeti öntudatot”, hogy nincs mögötte még képzeletbeli nemzet sem (LÖFGREN 1988, 149-153. p.).
Persze a nacionalizmusnál – mint minden más izmusnál – a kultúrán és a szerves hagyományon túllép a hegemónia, a hatalom és a politikai befolyás megragadásának fő eszköze. A példákért nem is kell messzebb menni a volt szocialista országoknál... A többségi és a kisebbségi érdekek ilyetén felfogása persze helyénvaló, de árnyékban marad az a tapasztalati tény, hogy az egyéni és a csoportos érdekek nem mindig jelen(het)nek meg kulturális vagy politikai aktivitás formájában, tehát nem is mindig ragadhatók meg a társadalmi aktorok magatartásában. A nacionalizmusnál az erőszakos cselekvésen van a hangsúly, a kisebbségi vagy mássági csoportokat gúzsba kötő eszközökön és terheken. Arra pedig igen nehéz bizonyítékokat találni, hogy például egy nemzeti állam a maga „nemzeti eszközeivel” vagy másféle kulturális hatásegyüttesekkel nehezedik kisebbségeire. Ugyanilyen nehéz arra választ találni, hogy egy kultúrnemzet miképp tarthatja meg etnikai csoportjainak egzotikus kultúráját, a lokális identitáscsoportok (relatív) érintetlenségét, amikor körülötte a világ egyetemes folyamatokba mozog át, a kultúrák közi kölcsönhatások pedig oly mindennaposak lesznek, hogy az alig mérhető.
Mindezekre azért tértem ki itt, mert az államnemzetek és a kultúrnemzetek sajátosságait a komplex kultúrák elemzése nélkül, pusztán az uralkodó állameszmék és államszervezeti gyakorlat alapján szokták megkülönböztetni. Tény, hogy a társadalmi munkamegosztás nagyrészt a kultúrák szabadságától, a tudás társadalmi tagolódásától, a lokalitás saját minőségeinek elfogadásától is függ, s nemcsak a nemzeti történelmek folyamatától. De sajátos, hogy a nemzeti öntudat kialakítása, az államnemzeti vagy kultúrnemzeti önmeghatározás sosem a „bennszülött népek” önmeghatározásainak összegzéséből származik, hanem valami olyasféle sűrítmény, aminek alkotóelemei alig megnevezhetők, olykor kifejezetten csak kompenzációk, képzelmények, lefojtottságok alkotják, s nemegyszer csupán a politikai hatalom szülte fikciók.
Engedtessék meg itt csupán egy példára utalni: midőn a nemzetiségi törvény előkészítési munkálatai időszerűvé váltak 1861-ben, a nemzetiségi képviselők kifejtették, hogy „a románok, szlávok, szerbek, oroszok és németek a magyarral egyenjogú nemzeteknek ismertetnek el s ezeknek összessége képezi Magyarország politikai nemzetét”. Az 1868. évi törvényjavaslatban pedig már így áll: „a magyarok, románok, szerbek, szlovákok, oroszok és németek egyenjogú országos nemzeteknek ismertetnek el, amelyek számára a nemzetiség és nyelv politikai egyenjogúsága az állam területi épségének és politikai egységének korlátai közt alaptörvényileg biztosíttatik”. A magyar politikai nemzet fogalma körül zajló vita persze Szent István óta zajlik, s már akkor sem alkotott egyfajú és egynyelvű népet vagy nemzetet a magyarság. Hanem inkább az uralkodó házhoz vagy sorsközösségi állapothoz illeszkedően volt „magyar” vagy hún, szittya vagy vegyes etnikumú...
A magyarországi nemzet- illetve nemzetiség-meghatározás e sajátos példája azonban nem egyedi jelenség, a magyar történet elmúlt másfél évszázada tele van e kérdést övező bizonytalansággal és jelentésváltozással. Sok más országban is így van ez. Az európai polgári forradalmakat követő átalakulás egyik alapvető célja volt, hogy az államhatalmat birtoklók kezükbe vegyék a nemzetmeghatározás jogát, a nemzetfogalmat pedig kiterjesszék uralmi színterük egészére. Az „egy nép, egy terület, egy ország” elve a francia forradalom óta (amikor a rendi nemzettel szemben a liberális polgári nemzet fölemelése volt a cél) polgári politikai mintává lett. A soknemzetiségű Magyarországon viszont nemcsak arról volt szó a 19. században, mint a franciáknál – ahol volt egy fölöttébb domináns etnikum és volt számos behódolásra kényszerített népcsoport. Hanem a Monarchiában (mint erről Jászi Oszkár írásai is bizonykodnak) a magyarság számszerű kisebbségben volt a nemzetiségekkel szemben, s midőn a nyelvnemzeti különállásért a Habsburg-házzal küzdöttek nemzeti nagyjaink, voltaképp a kisnemzetiségek ellen is „dolgoztak”. E folyamat jelentős állomása volt az 1849-es nemzetiségi törvény, de a függetlenségi törekvések eredményeképpen megszületett 1868-ban a Deák Ferenc megfogalmazta „középutas” nemzetiségi törvény is, amely a magyar politikai nemzetet mint államnemzetet különböztette meg a népességet alkotó, lényegileg etnikai értelemben vett nemzetiségekkel szemben. Ez az „egy politikai nemzet” koncepció szerényebb volt, mint az 1849-es liberális nemzetiségi célkitűzés, de legalább nem a nemzetiségi vidékek konzervatív földbirtokossága által megfogalmazott igényekre emlékeztetett.
Az etnikai és a statisztikai értelemben vett nemzetiségiség vagy kisebbségi státus azonban korántsem csak a 19. század kérdése. A kisebbségi kérdés lényegében már a 16. századi vallásháborúkat lezáró vallásbékékben és kapitulációs szerződésekben is jogi formát kapott. Arthur Koestler kifejti erről, hogy a vallási tudat helyett a nemzeti, a területekért folyó harcok helyett a piaci küzdelmek, a Baloldal és a Jobboldal helyett a Kelet és Nyugat küzdelme vált korszakossá, a „fölülről irányított sors”-ról az „alulról irányítottra” való áttéréssel magyarázhatók a történések. A „hiszekegy” helyére a Liberté – Égalité – Fraternité szentháromsága került, s a valódi harcos térítést is a társadalmi tömegmozgalmak és az ideológiai keresztes-hadjáratok váltották föl (KOESTLER 1994. 72-77. p.). A „lelki éghajlatváltozást” persze a spirituális szinten is megalapozta az, hogy a „nemzetben” gondolkodást az európai birodalmakban a király vagy császár személyében megtestesült, általa éltetett „nemzet” is előlegezte. A földművelő népek, a katonák vagy a tengerészek számára a nemzet azonos volt a szülőfölddel, az egy nyelvet beszélő társadalmi-gazdasági környezettel. Ettől nem állt messze a francia enciklopédisták nemzetfogalma („egy nép, egy terület, egy kormány”), s így az a népcsoport, amelynek nem volt saját állama vagy kormánya, akkoriban nem tekintetett nemzetnek (KŐVÁGÓ 1977. 9-10. p.).
Az egy államban élő és azonos állampolgárságú egyének közösségéből képződő államnemzet tehát nem értékelte a kultúra, a nyelv, a szokások, a mentalitás társadalmi tagoltságát. Bár, ami a franciákat illeti, a társadalmi fegyelmezés területén is megtették a magukét, az „egyenirányított” vallást a központilag meghatározott nemzetképzet követte: a nagy forradalom éveiben kiirtott, vagy az egységesítés ürügyén leigázott kisebbségi csoportok egyik fő „bűne” volt, hogy nem franciául beszéltek, ezért kilógtak „a nemzet mint politikai társulás” keretéből. Az abszolutista hatalmak ilyetén etnokulturális diktatúráját bírálta később Mazzini, aki a nemzeti egység gondolatával az eltérő népcsoportok együttélésének egyik divatos korabeli formáját, a föderalizmust is elutasította (PACZOLAY 1983. 506-511. p.).
Az európai nemzetek agresszív entitássá válását, más nemzeteket és nemzetiségeket elnyomó karakterét sokan és sokféle nézőpontból bírálták a 19. és a 20. században. Wallerstein például a gazdasági erőviszonyok és a világgazdasági szerkezetátalakulás folyamatából mutatta ki, milyen jelentőségű volt Németalföld szétválása belga és holland nemzettre (utalja ÁGH 1983. 462-463. p.). A nemzetépítés korszakáról és a nacionalizmus paradoxonáról Eric Hobsbawm-tól tudjuk: a nemzetállamok politikai bajnokai nemcsak az egységes nemzeti mivolt megteremtését, hanem a progresszív államiság kialakulását is erőltették, ami szükségképpen megteremtette az asszimiláció és az alárendeltség körülményeit (HOBSBAWM 1978. 73-74. p.). Holott az emberek sosem elsősorban nemzetek (natio), hanem nemzetségek (gens) vagy kisebb közösségek tagjainak érezték magukat (egyebek közt szükségképpen vallási közösségnek is előbb, mint nemzetinek), s a nagy világvallásokban is összehasonlíthatatlanul több volt a szoros etnikai közösséget és hitközösséget erősítő vonás, mint a „nemzeti univerzalizmus” (LENDVAI 1983. 467-476. p.). A holland nemzeti fejlődésben például nem az államnemzeti út, s nem a nyelvi-kulturális integráció volt irányadó, hanem a vallási összetartozás vált meghatározóvá (GERGELY 1983. 477-483.). A nemzet története a nemzeti államiság történetével volt azonos a szlávoknál (tehát csak a 15-16. századtól létezett szláv „államiság”), a lengyeleknél pedig, akiknek országát a szentszövetségi háborúk háromfelé vágták, még nagyobb gond volt az államterület és lakosainak azonosítása (NIEDERHAUSER 1983. 512-519. p.). A példák sokáig sorolhatók, végére sem érnénk a szakirodalom idézésének...
Annyit mindenesetre ki lehet jelenteni, hogy míg Nyugat-Európában az elmúlt század viszonylag egységes nemzeti államokat alakított ki, addig Kelet-Európa soknemzetiségű államai és bolygónk más földrészeinek politikai társadalmai jobbára sikeresen asszimilálták az állami kereteik közt élő népcsoportokat, és vagy kulturális nemzeti autonómiákat engedélyezve több-kevesebb egyenlőséget tudtak teremteni (itt talán Svájc és Ausztria a két idealizált példa, lásd BORY–LUGON 1977, VOUTAT 1992), vagy pedig mind a mai napig etnikai küzdelmek színterévé váltak (itt Portugáliától Malájföldig és Perutól Madagaszkárig mindenre találunk életes példát).

Modern nemzet – etnikai tradíció – ellenkultúra
Nemzetkarakterek és válságok
A nemzetfejlődés modern korszakában annál lehetetlenebb homogén nemzeti-etnikai egységről vagy nemzeti kultúráról beszélni, minél közelebb jövünk a huszadik századhoz.
Az identitástudat a 19. századi történelemben főként a „nemzetté kovácsolódott” emberi közösségek egymást követő nemzedékeinek anyagi és szellemi hagyományaiban jelent meg. Az identitáskeresésre igazából mindaddig nem volt szükség, amíg a közgondolkodásban evidenciaként jelen volt az együttélő közösségek egymáshoztartozása. Azonban a nemzeti vagy etnikai önállóság igényével jelentkező társadalmi mozgás, mint identitáskeresési mód, speciális válasz lett a történelmi kényszerhelyzetekre, a globális kihívásokra, s a helyi folyamatok korlátozása miatt a globalizálódás ellen is hatott, mert ez számos helyen a helyi összetartozástudatot kezdte megbontani. Az állam intervenciója a szuverén közösségek életébe, olyan paradoxont eredményezett, amely az asszimiláció és az alárendeltség „nacionális” eszközeivel az ellen-nacionalizmusokat hívta életre. A „Nemzet” megteremtésének logikája, vagyis a nemzetgazdaság, a nemzeti öntudat, a piacok integrációja és a kulturális-nyelvi összetartás önkénye szükségképpen elfogadhatatlan lett minden nemzetiségi kisebbség és tradicionális társadalmi csoport számára (BOURDIEU 1985; CHALIAND 1985).
A nemzeti államok párviadalai és az új vagy fiatal nemzetek feltörekvése a huszadik században alárendelődött a kapitalizmus transznacionalizációs mozgásformájának. A nemzetköziesedés, a nemzetközi trendek, kapcsolatok, szervezetek és gazdasági integrációs folyamatok a tulajdonképpeni világtörténelem egységesedését eredményezték (ÁGH 1983. 462-466. p.). A nemzeti és a nemzetiségi érdekszférák ezért bonyolultabb integrációkba tagolódtak, és interdependenciáknak, kölcsönös egymásrahatásoknak, egymásbaépüléseknek eredményeként olykor évtizedekre átszűrődtek a regionális konfliktusokba, vagyis időlegesen megszűntek lokális kihívások lenni. A nemzeti gazdasági-politikai-kulturális elkülönülésről viszont a huszadik század végére már egyértelműen kiderült, csupán tévhit lehet. S ma már az is reménytelen eséllyé vált, hogy a nemzeti fejlődésen belül a kisebbségi élettér önállóságot élvezhet valamiképp. A világméretűség, amely még a nemzeti jelleget is diszkvalifikálja, a nemzetiségi sajátosságokat még inkább diszkriminálja. Így láttuk ezt a 19-20. századi globális változásokban a világ csaknem valamennyi földrészén.
Csakhogy a nemzeti fejlődésfolyamatokat és a tőkés világrendszer integráló szándékát a világnak szinte minden pontján új szubkultúrák előretörése bizonytalanította el a huszadik század második felében. A gyarmatosítások korábbi évszázadai alatt a nemzeti elkülönülés annál lehetetlenebbé vált, minél több etnikai szféra került a nagyhatalmak alárendeltségébe. A kulturális pluralizálódás, az etnikai és vallási csoportkultúrák beépülése a gyarmatosító társadalmakba, valamint a helyi identitások ilyetén „megszaporodása” nemcsak nyílt társadalmi- vagy osztálykonfliktusokhoz vezetett, hanem bomlasztóan hatott az egységesnek tekintett nemzeti kultúrákra és a nemzeti identitástudatokra. Viszont számos helyszínen végül is a világméretű gyarmatosítás elleni erők jutottak győzelemre (elegendő itt a franciák vietnami, algériai és óceániai vereségeire, az amerikaiak ázsiai vagy az angolok indiai, dél-afrikai kudarcaira utalni), ami nemegyszer újjáélesztette a kisebbségi vagy etnikai alárendeltség-érzet miatti politikai forradalmakat. S az igazság szerint, bármily hatékonyak voltak is ezek a gyarmati hódítások, az ellenállás megsokszorozta a lokális erőket. De maga a gyarmati helyzet és történet sem maradt folytatás és hatás nélkül.
A társadalmi és a kulturális mikrokozmoszok összeütközése, a gyors népességrobbanás, az erőltetett urbanizálódás és a ipari forradalom hatása a prekapitalista gyarmati birodalmakban például először népességkeveredést okozott. Majd a gyarmatosítással és a kultúrafosztással szemben lassan a helyi társadalom szimbolikus ellenállása is kialakult. A globális változások számos etnikai szférában a kisebbségi öntudat újjáéledését, valamint az etnikai renaissance mozgalmát eredményezték, idővel pedig tettleges szembeszegülést is. A feldarabolt etnikumok és törmeléknépek újraegyesülési törekvésekbe kezdtek a huszadik század közepén: Afrikában, Dél-Amerikában, a Közel-Keleten és Dél-Ázsiában is nemzetközivé váló konfliktusok robbantak ki a szomszédos államok között, és látványosan szétesett a korábban egységesnek látszó regionális kultúrák (látszat)egysége is (MARTON 1983. 574-577. p.; bővebben lásd GÁTHY szerk. 1989.).
Nagyon jellemző, hogy például a századunk első harmadában indult (amerikai, német, angol) nemzetkarakterológiai, antropológiai, szociálpszichológiai és etnológiai kutatások már nem kis részben arra irányultak, hogy a gazdasági-gyarmatosítási törekvéseket szolgálják. Az etnikai kultúrák és a kisebbségi csoportok kutatása azonban az utóbbi fél évszázadban már nemcsak a primitív társadalmakra és szubkultúrákra terjedt ki, hanem az érdeklődés áttevődött Európára, a paraszti és városi kultúrákra, illetve a „fejlett” társadalmakra, azok láthatatlan tagoltságára, átstrukturálódására, az Európán kívüli „történelem nélküli népekre” is. Ezenfelül pedig a vizsgálatok történeti elemzésekkel és változáskutatásokkal bővültek: az átfejlődés- és konfliktuskutatások a válságok, viszályok és ellentétek elemzését bővítették ki azokkal a mérésekkel, amelyek a társadalmak életének mechanizmusait, nagy mozgásait, összefüggéseit, a makro- és mikro-rendszerek viszonyát, vagy a nagy történeti és társadalmi törésvonalak problematikáit pontosították (DAVIS 1984. 17-27. p.; GÁTHY 1989; HOFER 1984. 7-19. p.; G.MÁRKUS 1994; WOLF 1995.).
A történeti antropológiában a civilizációs és a történeti önmeghatározások, a státus- és szerepcsere-rítusok, az anti-struktúrák, vagy a transzcendens közösségi elvek és szimbolikák vizsgálata persze csak áttételesen szólt arról, hogy a politikai hatalom a fejlesztési és regionális tervekben (illetőleg a képviseleti-jogi intézményrendszerben) hogyan tudta korlátozni az autonóm közösségeket és az etnikai szférákat. Az identitástudatok olyan kapcsolati rituálékat, idegen-meghatározásokat, másságtudatokat is tartalmaz(hat)nak, amelyeket az osztályszemléletű vagy elsődlegesen piaci szempontú etnikum-vizsgálatok nem képesek áttekinteni. Például azt a tényt, hogy a városiasodás folyamatában szegregálódás indult történetileg minden település lakócsoportjai között – már nem sikerült szociálpszichológiai eszköztár nélkül leírni. Szociológiai eszközök nélkül ugyancsak nehéz igazolni azt a társadalmi folyamatot, hogy szub-proletariátus keletkezik a városlakó parasztokból és földművelő kisebbségi munkásokból, vagy hogy köztes társadalmi blokkok öltenek új kulturális alakzatot, fölvesznek magatartásformákat, behódolnak kisvallásoknak, átformálják életmódjukat maguk alkotta keretek közt, stb. Mindezt a kollektív tudatképződést már nem képesek fölmérni a hagyományos identitásvizsgálatok.
A nemzeti identitásról formált tudományos kép, amely a francia felvilágosodással és a klasszikus német filozófiával (Rousseau-val illetve Herderrel), valamint a 18. századi angol és amerikai polgári társadalomfelfogással párhuzamosan alakult ki, a 19. századra szép lassan elérvénytelenedett, vagy legalábbis alapvető tónusaiban átalakult. A huszadik század folyamán pedig már területi és regionális politikai tudatok alakultak ki, szubkultúrák és ellenkultúrák keltek életre, olyan időben, amikor az önmeghatározás szándéka már nem a történetileg kialakult nemzetállamokat jellemezte, illetve nem azok intézményrendszerét, politikai-kulturális megjelenésmódját. Az új etnikai-kisebbségi önmeghatározási törekvések a kisebbségi lét folytonosságába kapaszkodtak, a népesség nemzetalkotási jogát (és ezáltal az államformálás képességét) hirdették. Az etnikai jogképesség így lett az őshonosság vagy a diaszpórába kényszerítettség jogán természetes hivatkozási alap, sőt olykor védekezési és ellentámadási érv is. S ma már a történelemről való gondolkodás nem kerülheti meg, hogy az adott társadalmi helyzetek elemzése mellett a társadalmi csoportok önértelmezését is interpretálja – enélkül a történelem mint világtörténet, és mint az ipari társadalmak fejlődéstörténete csupán „megcsonkított racionalitással” ragadható meg (HABERMAS 1983. 7-9. p.).
Közel egy évszázada kezdődött el az a folyamat, amelyben a nemzetkarakterológiai megállapításokat sorra elérvénytelenítették a társadalmi változások. Minden nemzeti mítosz csak azokhoz szól, akik legálisan tagjai a társadalom formális szektorának. Ám a gazdasági, a kulturális, a politikai és más szektorokban történt korszakos változások miatt egyre többen lettek, akik kiszorultak a formális társadalomból, pauperizálódtak és periferizálódtak, nem vettek részt az intézményesülés folyamatában, nem nyertek el legitimitást, nem emelkedtek föl a társadalmi ranglétrán, nem szereztek kellő szaktudást vagy iskolázottságot, biztonságot, védelmet vagy magas jövedelmet. A szélre került, marginalizálódott társadalmi csoportok pedig kiszorultak a nemzeti mítoszokból, a politikailag jóváhagyott státusokból, a „nemzeti egységből” is.
A „nemzeti egység” és a nemzethez tartozás az integráltságot is meghatározza. A társadalmak politikai vezetése előszeretettel helyettesíti a törvényesség eszközeit a korlátozások eszközeivel. A politikai integrációba gyakorta csak sikeres egyének kerülhetnek be, nem pedig társas csoportok, szubkultúrák, kisebbségek – főképp ha az utóbbiak nem hajlandók asszimilálódni. De a politikai részvétel és a döntésekbe való beleszólás még a fejlett demokratikus társadalmak helyi hatalmi struktúrákban is csak azokra vonatkozik, akik azt kézben tartják, s nem mindenkire, aki a lokális társadalmi térben politikailag érintett vagy érdekelt.
Pedig az érdekeltség és az érdek-érintettség önálló nemzeti identitásformává nőhet. Sőt, egyetlen államon belül is kiváltságoknak egész rendszere épülhet rájuk. Az érdekeket helyettesítő mítoszok pedig a társadalmi többség marginalitásba szorulását segítik elő: ilyen például az „egyenlő esélyek” (tipikusan amerikai) mítosza, az osztályhovátartozás (marxista) mítosza, a domináns etnikum (német, olasz, magyar) faji mítosza, vagy egyének és csoportok „illő” kapcsolati rítusainak bonyolult szabályrendszere számos harmadik világbeli országban. Megeshet a legtöbb politikai rendszerben, hogy a származás-, nemzet- és fejlődésmítoszok mellett intézményesülnek a politikai szervezetek mítoszai, a törvényesség mítoszai, a haladás aktuális mítoszai, stb. – s ezeknek később alárendelődnek a fejlődésmítoszok „popularizált” formái, folklorizálódott alakzatai (lásd például VÉLEZ-IBANEZ 1988. 106-110. p.).
A mai társadalomtörténet és antropológia figyelme már kiterjed az emberek specifikus csoportjainak történetén kívül arra is, hogy (javarészt a törzsi társadalmakhoz hasonlóan) a modern társadalmak legfontosabb sajátosságai is méreteikben, belső homogenitásukban, rétegzettségükben, a társadalmat behálózó csoportkapcsolatok rendszerében, a csoportközi viszonyok centralizáltságában vagy más sajátos kapcsolathálózati modellekben vannak (lásd ANGELUSZ – TARDOS 1991). De a társadalomanalízisek ma már a mentalitások iránt is érdeklődést mutatnak, az „egyszerű emberekre” is kíváncsiak, az individuálisan kifejeződő jelenségekre is odafigyelnek, a képzelt jövő és a hozott múlt felől is értékelik a szociális beállítódásokat. Ennek ellenére a modern államok, noha mind többet hangsúlyozzák a kulturális modellek és tradíciók fontosságát, egyre kevésbé tartják fontosnak, hogy az állandó változások, krízisek mellett a kultúra történeti mintáit is értékként ismerjék el vagy érvényesülni hagyják (bővebben HOBSBAWM 1983. 56-72. p.).
Akad persze „kulturális relativizmus”, és létezik az „antropológusok nacionalizmusa” is – miként arra a modern nemzetekről írott szociálpszichológiai szempontú elemzésében Róheim Géza hívja föl figyelmünket. Háborúk és nemzetközi feszültségek, államkreációk és politikai nyugtalanságok időszakában ugyancsak megsokasodik a nemzeti karakterek dicsérete, s elméletek ugranak talpra, ha a „faj lelkének” vagy a „kollektív léleknek” igazolására biztatást kapnak. S itt azért kell az államnemzetek és a modern társadalmi berendezkedés örökké latens vitájára utalni, mert az etnocentrizmus épp a modern államokban okoz a szükségesnél nagyobb gondokat, mint a saját nép, saját faj, saját törzs előnyben részesítése, vagy a saját szokások különlegességének (túl)hangsúlyozása (RÓHEIM 1988. 76-93. p.).
Az etnikai „nemzetet” az elmúlt két évszázadban „találták ki”, de abból a szempontból mégiscsak fontos a megképződésének ideje, hogy azóta a társadalmak méretei megváltoztak, s a korábban csoportkapcsolatok formájában létező kisebb társadalmak egy-egy nagyobb alakzattá fuzionáltak. A kistársadalmak mindenütt pluralista szerveződésűek voltak és indirekt kapcsolati kultúrával működtek, a nagy nemzeti keretek viszont területi-politikai egységesülést eredményeztek és direkt kapcsolatrendszerben működtek. Ez a formaváltozás a huszadik századi államrendszerekben már több alapvető kérdést vetett föl, melyekre a makropolitika csak ritkán tudott érvényes választ adni. Alapvető kérdés lett például az állam területi szervezettsége, horizontális tagoltsága, illetve e térbeliségnek a hatalmi-politikai struktúrában, a vertikális szerkezetben jelentkező hatása (lásd többek közt FUKUYAMA 1994. 39-74, 380-405. p.). Ugyancsak alapkérdés lett a „maximális” állam és a minimális méretű állam hatékonyságának esélykülönbsége (SORMAN 1985). A nemzetközi gazdaságban elfoglalt hely szerint centrális helyzetű és periferizálódott államok lettek részesei a globális folyamatoknak, trendeknek (GUNDER FRANK 1991; MISZLIVETZ 1993). További zavar alapja lett, hogy az állam/nemzet/ mennyiben tudja betölteni a keletkezett űrt, amely a korábbi közösségi és társadalmi struktúrák lebontása/lebomlása nyomán vált érzékelhetővé (HOBSBAWM 1983. 66-69. p.; HELLER 1994; A.GERGELY 1994a, 1995.).
Az állam, mint klasszikus erőszervezet, igazából már a 19. században is elviselhetetlenül túltengővé vált. A nemzetgazdasági szempontú állami beavatkozás, az állam integráló funkcióinak kiteljesedése a huszadik században ennél is kibírhatatlanabbá lett. A szindikalizmus elmélete, a parlamentarizmus technikái és a proletár állam reformcéljai érintetlenül hagyták az államhatalom teljeskörű felügyelő-elnyomó-kizsákmányoló szerepköreit. A totalitarizmus gyakorlata viszont a liberális politikusokat és mozgalmárokat is az államkorlátozás sürgetéséhez és az alternatív társadalmi mozgalmak értékeléséhez vezették (emlékezzünk csak Marcuse, Galbraith, Habermas munkáira, melyek a politikai és gazdasági válságkezelés tudományos eszköztárának alapirodalmává lettek). A széleskörű szakirodalomból érdemes ezért itt (szükségképpen csak néhány) államkorlátozó momentumra fölhívni a figyelmet – annál is inkább, mert az etnikai-politikai szféra mozgalmainak nagy szerepe volt abban, hogy az állami-politikai szféra társadalomintegráló szerepkörét oly alapvető kritika érhette a tudomány részéről.

Államvarázstalanítás az etnoszok felõl
A nemzeti állam működési elve megkívánta, hogy a politikai rendszer integráló funkcióját a társadalom már ne csak az uralkodó személyében lássa, ne egyetlen szereposztásban szemlélje, hanem egy érték, a társadalmi-gazdasági haladás síkjáról gondolja végig. Az európai társadalomfejlődésben a modernizációs elméletek már kimutatták a társadalmi szerepek és a rendszertipikus politikai hierarchiák ütközési felületeit és a civiltársadalmi erők jelentkezésének fontosságát. A huszadik század elején született államelméletek már az állam funkciókorlátozását is pedzegették. A századelő liberális politikai irányzatai már önmaguk 18–19. századi hagyományaikhoz nyúlhattak vissza, amikor az államhatalom elkülönítéséről, szerepköreinek ellenőrzés alá vonásáról vagy túlerejének csökkentéséről szóltak.
Századunk hatvanas éveiben azonban (mintha Max Weber hatalomfelfogása és államelmélete vált volna valóra), a monopolista és a szocialista államok egyaránt totális fennhatóságot biztosítottak maguknak, s szociálpolitikai-jóléti gesztusokkal építettek maguknak politikai hátországot a társadalom legszélesebb köreiben (HAYEK 1991). A hetvenes években azonban a piacgazdaság autonóm logikájának megfelelően a piacokat és munkaerőgazdaságokat teljességgel kézbentartó állam tökéletesen elviselhetetlenné vált a maga katonai-bürokratikus-technokratikus elitjeivel, technokratáival és jogrendszereivel. A fegyverkezés, az ökológiai veszélyek, a korosztályi konfliktusok és a gazdaságok globális trendjei, az egyetemesen növekvő alkoholizmus és bűnözés, a túlurbanizáltság jelei és a centrum-periféria problémák sokasodása egyre terjedő szkepticizmussal öntötték el a nyugati világot, amely a legkülönfélébb spontán formákban az állam ellen fordult.
Nincs mód itt részletesen elemezni a globális kihívásokat. De talán elegendő arra utalni, hogy az állam uralmi magabiztosságának, jóváhagyottságának, legitimitásának vitatása szinte világmozgalom lett. Kiderült, hogy a gyakorlatban sem parlamentáris eszközökkel, sem korporatív-érdekképviseleti eszközökkel nem kényszeríthetők az államok az optimális kompromisszumokra. Számos polgári állam keresni kezdte az új konszenzus, az új társadalmi szerződés lehetőségét, de ennek vajmi kevés esélye volt (MOLNÁR T. 1993). Az állami tőkeérdekeltségek a legtöbb fejlett tőkésországban a befektetések harminc-ötven-nyolcvan százalékát jelentik, s az oktatási és kontraszelekciós kiválasztódási rendszer eleve olyan technokrata elitet képez, amely maximálisan lojális az állammal szemben.
Századunk nyolcvanas éveiben a hatalom- és államelméletek már a társadalmiság rendszerhatárait, a társadalmi szerepek meghatározottságait és az alrendszerek sajátosságait elemzik. Szembeállítják a jogi szabályozás rendszerét az önszabályozáséval, az uralkodó elitek irányító szerepét az ellenzéki magatartásokkal, a pártpolitikákat a publikum érdekrendszerével. Megfogalmazzák azt is, miként lehet az alrendszerek autonóm működéséből össztársadalmi szintű káosz. Kitűnik ennek során az is, hogy a hatalmi erőhelyzet, a status quo fenntartása a döntési struktúrák és a döntéshozatali gyakorlat segítségével bizony hosszú távú politikai folyamatokat tartósít.
A modern állam egyik legerősebb vonása, hogy a döntések átruházásával, a kommunikatív kapcsolatok eszközrendszerével teremti meg azt az érdekteret, melyben a politikai szereplők saját racionalitásaik szerint próbálják az államot megszüntetni, de csak a varázstalanításáig juthatnak el. A hierarchikus államot ma már soklőréses bástya védi – ám kívülről a korporatív erők korlátozzák, valamint az érdekkapcsolatokon és érdekszervezeteken keresztül politikai nyomást gyakorló társadalmi csoportok (és ezek „decentralizált” képviselői) belülről is nyaggatják. Az állam pedig befolyásolni hagyja magát, ám a legfőbb döntési szerepeket ezután is maga osztja el. Sőt: a látszat fenntartása kedvéért készségesen átadja az uralkodás bizonyos eszközeit. De ebben a látszólagos eszköztelenségben is fenn tudja tartani magát és elkülöníti sajátos érdekeltségeit. A társadalmi polarizálódás, az érdekegyeztetések irdatlanul nagy tömege azonban még így sem teszi lehetővé a társadalmi alrendszerek relatív harmóniáját vagy tervszerű kialakítását. (Ezekről a kérdésekről bővebben POKOL 1988, 19-64. p.).
Az állam mint elidegenült entitás korlátozása lehetséges úgy, hogy az össztársadalmi integráció működési zavarait fölróják a hivatalviselőknek (pl. az ökológiai válság, a társadalmi esélyegyenlőtlenségek, az oktatási- vagy lakásügyek gondjait a legtöbb ellenzéki párt zászlajára tűzi). Lehetséges őt akképpen is sarokba szorítani, hogy a társadalmi korporációk fogják vissza az állam szabadosságait és „önzését”, mintegy „decentralizálva” uralmi erőit, kiragadva kezéből döntési előjogait. Az állam és alrendszerei persze korántsem légüres térben működnek: viszonyuk a környezet által meghatározott. Például a jogrendszer „politikátlanítása”, a pártok újrapolitizálása – tehát a szervezeti-szerepköri funkciók biztosítása és elhatárolása segítheti a hatalmi állapot tervszerű kialakítását, a status quo állandóságát. De ha az állam erős kézbe fogja a jogrendszert, akkor a jog újrapolitizálódik, az alrendszerek összekeverednek, s a szervezett szervezetlenség is fönn tudja tartani (ideig-óráig) a rendszer egészét vagy működésképességének látszatát – vélik az egyes elméletek.
A „komplex rendszer” ilyetén elképzelése azonban jellegzetesen „felülnézeti”, illetve kívülálló, „objektivista” vagy szcientista felfogást tükröz. A „kereteket szabályozó állam” (H. Willke), vagy a „részmodernitások összekapcsolódásának” zárt technikái (N. Luhmann) mintha nélkülöznék azt a szociologikus élményt, hogy a társadalom életszférái nem csupán elsődleges vagy komplex alrendszerekből állnak, hanem egyebek között olyan mintakövetésekből, attitűdökből, egyéni politikai magatartásokból, mentalitáshagyományokból, szokáscselekvésekből és értékként számon tartott elemekből is, amelyek szinte teljesen függetlenek attól, hogy az állam uralmi szerepei vagy stratégiái megváltoztak vagy sem.
„A” modern állam persze egyáltalában nincs is. Egyformán „modern” jóléti állam a higgadt-korporatív osztrák rendszer, a japán és a kaliforniai állam is. Államkorlátozó érdekek pedig mindenütt vannak, s e korlátozásokban sincsenek igazán „mindenhol-érvényes” modellek. Az államkorlátozás régi hagyomány: Henry David Thoreau úr, aki az adófizetés megtagadásáért zárkába került és később önként vonult ki évekre a Walden-tó partjára, ugyanúgy „szabotálta” a polgári engedelmességet (THOREAU 1990), mint a 68-as diáklázadások résztvevői, a vietnami háború elől Kanadába szökdöső fiatalok vagy a környezetvédelmi érdekekért élőláncba álló német diákok. A polgári kezdeményezések és engedetlenségek mozgalmai azt a hallgatólagos szerződést bontják föl, melyet a parlamentáris demokráciában a nagy társadalmi többség elfogad: az általános választásokon a többségi akarat hív életre kormányokat, s ezek döntési illetékessége korlátos ideig érvényes. A mindenkori kisebbségnek (amely néha szám szerinti többséget is jelenthet, hiszen a nyugati demokráciákban csak századunk közepén jutottak el odáig, hogy a népesség több mint fele részt vesz a szavazásokon) persze alkalmazkodnia és hódolnia illik, másfelől azonban megvan a lehetősége nézeteiért és érdekeiért harcolni, legitim erővé válni is. S ez mindaddig érvényes polgári egyezmény marad, ameddig a felek tartják magukat a pluralisztikus normákhoz, megállapodásokhoz és tradíciókhoz.
Igen ám, de épp a hetvenes-nyolcvanas években következett be az a fordulat, mely a parlamentáris demokráciák csődjéről tudósít bennünket (lásd többek között DAHRENDORF 1994; HABERMAS 1994; HAYEK 1975, 1991; PAPP 1988). A belső béke funkciózavarai miatt a formális demokratikus eljárások és szabályok az idealizált „társadalmi haladás” korlátozójává váltak, s a megmozdult tömegek a korlátozásokat egyre kevésbé óhajtották elfogadni. Saját normákra, szuverén morálra, a belső értékrendre, az igazság és a jog másként-értelmezésére hivatkoztak az elmúlt évtizedekben azok a milliók, akik a kormányok döntési illetékességét kétségbe vonták és a döntésekkel szembeni ellenállást polgári kötelességnek vagy minimálisan is lelkiismereti ellenállási jognak hirdették (PAPP 1988; RAWLS 1972; WALZER 1970).
A polgári engedetlenség mozgalmait a nyugati és a magyar politikai szaksajtó alapvetően kétféle névvel illeti. Beszélnek alternatív mozgalmakról – ennek körébe a szekták éledésétől az ifjúsági lázadásokig, a környezetvédelmi és ökológiai törekvésektől az egytémás mozgalmakig (állatvédelem, vízierőművek és atomerőművek elleni tiltakozás, békedemonstrációk, katonai szolgálatmegtagadás, nő- és egészségvédő akciók, gazdasági, oktatáspolitikai stb. döntések elleni vagy nyíltan politikai tiltakozások, amilyenek nálunk pl. a pedagógus-sztrájkok, a taxisblokád vagy a Demokratikus Charta felvonulásai voltak) tartoznak. És beszélnek civiltársadalmi mozgalmakról. Ez utóbbi társadalmi ellenállások körébe tartoznak számos országban az etnikai vagy nemzetiségi, kisebbségi vagy regionális törekvések, hatalomellenes lázadások, öntevékeny szerveződések és lokális vagy nemzetközi hálózatok – pl. a városszövetségi, az antirasszista, az újradikális vagy a vallási szeparatista irányzatok (a két témakörről részletesebben, bár eltérő álláspontból lásd CSAPODI 1991; MISZLIVETZ 1995; SZABÓ Máté 1988).
A civil társadalom története minálunk is alapvetően kétféle értelmezésben használatos: általánosabban a polgári világ, a polgári államrend és jogrendszer kiteljesülését jelenti egy történelmi korszakban, főleg az újkori európai forradalmak után. Emellett a nem-egyházi, a nem-állami, a nem-katonai természetű társadalmi akciórendszert, illetőleg az államellenes és államkorlátozó spontán társadalmi törekvések folyamatát is jelenti. A „civil” szó valójában az európai felvilágosodás terméke, s kiteljesíti azt a viszonyt, amely az uralkodó (vagy a mindenkori hatalom) és az állampolgárok (a mindenkori alávetettek) kölcsönkapcsolatában újszerű. Újszerű pedig ama társadalmi szerződés értelmében, amely a kiegyező, egymást tudomásulvevő felek között köttetik. Ám a polgárjog szempontjából csak a formális státust illetően jogszerű viszony ez – hisz például számos nyugat–európai országban az államnyelv bevezetése bár együtt járt a polgári hatalom igényével és színrelépésével, de korlátozó és kizáró volt azokat illetően, akik kisebbségi nyelvet, kultúrát, besoroltságot élveztek – vagyis mégsem voltak teljes jogú polgárok. (Történetileg lásd MOLNÁR M. 1990; MOLNÁR T. 1993).
Századunk nyolcvanas éveiben alapozó politikaelméleti munkák jelentek meg a civil társadalom Kelet- és Nyugat-Európai alakzatairól, ezért itt aligha volna értelme bővebben szólni e kérdésről (a bőséges irodalomból csupán kiemelem ARATÓ 1987; MOLNÁR 1990; MOLNÁR T. 1993; ÁGH 1989; HANKISS 1989. köteteit, melyek hivatkozott irodalomjegyzéke szinte tematikus bibliográfia. A téma hazai recepciójáról lásd még A.GERGELY 1993). Annyit azonban érdemes idehozni e kérdéskörből, hogy a hatvanas évek óta elvégzett területi kutatások és regionális elemzések nemcsak a globális folyamatokról (a nagy távlatú fejlődéstendenciákról, a megatrendekről, a világmodellekről, a kríziskezelés sokféle módjáról, stb.) számoltak be, hanem az etnopolitikákról, a regionális forradalmakról, a rural exodus-ról, a népcsoport-nemzetköziség eszméjéről, az „alulról jövő enyhülés” kísérleteiről, a kis- és nagynemzeti nacionalizmusok formáiról is. Az egyetemes fejlődési lehetőségek akadályaként a politológiai kutatások megnevezték az etnikai identitásváltozásokat, a politikai és gazdasági centrumok ellenoldalán kialakuló perifériákat, a társadalmi nagycsoportok elgyökértelenedését és a kölcsönösen ható összefüggések (interdependenciák) okait-következményeit is (AMIN 1991; GUNDER FRANK 1991; MISZLIVETZ 1993a).
S ahogy a harmadik világ egy sor országában, illetőleg a „fejlett Nyugat” jóléti-totalitárius államaiban megjelentek a kultúra-elmosódás jelei, tehát az akkulturálódás folyamatai, ezek szépen lassan feltűnnek utóbb minálunk is. A nyugati totalitárius államok éppúgy, mint a keleti tömb országai, „demokratizálták” a politikai gyakorlatot, megfosztották a kisközösségeket a hovátartozás érzésétől, a horizontális kapcsolatrendszerek működtetésének jogától vagy föltételeitől. „Popularizálódtak” a politikai hatalmak, decentralizálódtak az uralomtechnikák – de milyen áron?
A nemzetek, mielőtt a 19. század folyamán nemzetté integrálódtak, több olyan társadalmi csoportból, rétegből épültek egybe, amelyeknek etnikai jegyei eltérőek, egyben meghatározóak voltak, vagy legalábbis az egyes csoportkultúrák egymásban etnikai jegyeket láttak és környezetükhöz képest magukat is ilyenekkel különböztették meg. A kialakuló polgári nemzetideológiák – az őket kitermelő jobbára liberális kormányokkal és jobbára heterogén népességgel – számon tartották kisebbségeiket, de elsősorban mint olyanokat, amelyek etnikai másságát, származási különneműségét csökkenteni kell, s a politikai állam kialakítása céljával beolvasztani a „homogén” vagy „nemzetmeghatározó” etnikai többségbe. Erre a célra a pogromoktól és a nacionalizmustól kezdve, a „nyugatias fejlődéstípustól” és az „európaiságon” át a kozmopolitizmusig és a külső vagy belső „ellenségek” megnevezéséig minden eszmét és eszközt fölhasználtak. A nemzeti állam, a nemzetkarakter, a nemzeti lélek és a nemzeti sajátosságok mítosza mind arra volt jó, hogy a kulturális kisebbségeket „homogenizálják általa”.
A „hazafiság-eszmények” azonban csak ritkán verhettek gyökeret az etnikai jelleget szilárdan őrző kisebbségi csoporttudatban. A „haladás”, a „civilizálódás” vagy a „fejlődés” mint hivatkozási alap a nemzetfelfogások része lett, s az európai „nemzetállamok” a konzervatív politikai ideológiák legkülönbözőbb alakzatait erőltették a társadalmaikra. Nem beszélve itt a gyarmatosítások ideológiai vagy kulturális politikai dimenzióiról, nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy a nemzetállamok nagysága egyenesen arányos volt az elnyomott szubkultúrák számával: az egynyelvű közösség kialakításának eszméje és a „kultúregység” tűzzel-vassal erőltetése volt egyik legfőbb ismertetőjegye a német, a szláv (valamint általában a keresztény) állameszménynek, s ezt a „felvilágosodott” ideologémát a legtöbb európai ország elitértelmisége szinte egy államközi megegyezés értelmében képviselte és határokfölötti „összhangban” követte.
A nemzetek tagjait, tehát az egyenjogú állampolgárokat az egységre mozgósító államnemzeti eszmék természetesen egymás ellen (úgy értve: a szomszéd nemzeti egység ellen) szították a fagyosabb történelmi hétköznapokban, illetőleg a kormányok a háborúhiányos korszakokban a határon belüli ellenségképek kialakításán fáradoztak. Másként és másként sikerült ez Európa keleti és nyugati térfelén: a határ nagyjából Németország volt, ahol a civilizációs folyamat, az urbanizáció és a polgárosultság előrehaladottabb szinten volt. A viszonylag elmaradott területeken, amilyen például a kelet-európai régió is volt, a nemzet tagjait politikailag mozgósító nemzeti ideológia rendszerint nem etikai lényegű utópiákkal állt elő, hanem etnikaiakkal, s konkrét ellenségképeket alakított ki. Szabó Miklós történész egy kitűnő tanulmányában, melyben a kozmopolitizmus gyökereit elemzi, e bennünket is érintő, nemzeti történelmünket meghatározó kultúrkörről írja a következőket:
„Az elmaradott területeken a nemzet előbb jelenik meg kulturális programként, amelynek segítségével egy értelmiségi-politikai elit valamely egy nyelven beszélő vagy azonos felekezethez tartozó csoportot – ilyen csoportokat neveznek etnikumnak – nyugati értelemben vett nemzetté akar szervezni. A nemzetté szervezés azt jelenti, hogy az illető etnikai csoport végül tudatos politikai közösséggé válik azzal a céllal, hogy államot alkosson, államba tömörüljön. A nemzeti tudatnak már birtokába jutott, magukat ezért nemzetnek tekintő egynyelvű-egyvallású embercsoportok jelentős része nem él egy állam keretében, az etnikai csoport és valamely már létező állam jobbára nem fedik egymást. A nagy, feudalizmusból itt maradt birodalmak számos nemzetet tömörítenek, más esetekben a szétszórt, de nemzeti tudatú etnikum több államban széttagolva él. A nemzet tagja itt nem az állampolgár, hanem az, aki az anyanyelvi kultúra, illetve más esetben az etnikumot konstituáló felekezeti kultúra birtokában van. A kultúra teljes életformát, szokásrendet alakít ki. A nemzetre jellemző tulajdonságoknak ez a feltételezett, illetve igenelt állománya a nemzeti jellem. A kultúrnemzeti fejlődés útját megjárt nációkat, még akkor is, amikor már egy államban léteznek, a nemzeti jellem tartja egységes azonosulási keretben. A nemzet ilyen és ilyen konkrét tulajdonságokkal felruházott emberek együttese. A nemzetkarakter esetleges deformálódása, a kanonizált nemzeti vonások elsatnyulása a nemzeti azonosságtudatot veszélyezteti, végső soron magát a nemzethalált jelenti – ha nem is a szó fizikai értelmében. Ennek rémképe minden kultúrnemzeti nacionalizmus ideológiájának szerves része. A külső civilizációs hatások – polgárosodás, modernizálódás, stb. – lehetséges és számításba vett forrásai ennek a nemzetkarakter-deformálódásnak” (SZABÓ Miklós 1982. 122-123. p.).
A saját etnikus jegyektől, identitástól megfosztás egyértelműen a szuverén szubkultúrák radikális elnyomásával jár. E kultúrafosztás azonban akár a nemzetfejlődés, akár a modernizáció, akár az urbanizáció során szükségszerűen kialakítja a kulturális centrumot és a kulturális perifériákat. A nyugati fejlődésben a centrum-szerep volt a jellegadó, a régió számos kulturális, vallási vagy hatalmi központja vált meghatározóvá. A kelet-európai fejlődés ettől elmaradt, perifériára került, államai etnokratikusan szerveződtek. „Nyugat” és „Kelet” ilyetén elválása azonban nem minden téren történt meg. Bibó István, Szűcs Jenő, Hajnal István vagy Jászi Oszkár életművéből egyértelműen kiderül, milyen lépéselőnybe kerül a Nyugat az újkor hajnalán, s mi az, ami bár konzerválódik, mégsem retrográd eleme, hanem értékhordozója marad a regionális fejlődésnek.
Például a nyugati fejlődésben a vallási homogenitás szerepe csökkent a polgárosodás korszakában, a kulturális egyneműség viszont növekedett, ugyanakkor a 19. századi romantikus nemzeteszmény már a kollektív emlékezet fölfrissítésével törekedett az állam monokratikus voltát erősíteni. A herderi múlt-orientált, romantikus nemzetfogalom, a „népszellem” és a belőle kifejlődött „nemzeti szellem”, az eredetmítoszok és a hagyományok Európa keleti régiójában hangsúlyosan a kollektívum kialakítása szellemében hatottak, míg a nyugati régióban a citoyen, az állampolgár, mint jogi alany és mint a civil társadalom szereplője a térbeli együttlakás ürügyén nyerhetett státust, illetőleg az „egy nemzet = egy állam” égisze alatt kapott legitimitást (MISZLIVETZ 1993b; MOLNÁR T. 1993; VITÁNYI 1993).
Az etnokultúra, ha kisebbségbe szorul, ha perifériára kerül és autonómiáját uralmi erőszak vagy manipuláció korlátozza, már védekezésből is visszafolklorizálódik. A folklórnak ez a nemzeti gyökerekig nyúló, kulturális folytonosságot biztosító szerepe a 18–19. századi nemzetállamiság múltával is megújult. Hol a polgárosodás, hol a modernizáció akadálya, hol a nemzeti fejlődés kontinuitásának biztosítása a szerepe. Sőt rendszerint a társadalmi formációk közötti átmenet időszakában újra megjelenik (ahogy 1989 után Kelet-Európa egy sor országában), mint számos társadalmi osztály, réteg, kulturális közösség, párt vagy ideológia legfőbb támasza, kapaszkodója. S a folklór – folytonos pusztulása, visszaszorulása, elszennyeződése ellenére – nem egy kelet-európai társadalmi törekvésben mint „a lét kiteljesített magyarázata”, mint konzerválódott származástudat és identitás-helyzet kap új funkciót. Keveredhetnek népek, nyelvek, szubkultúrák, kultúrkörök – a folklór maradékába kapaszkodás nemegyszer létük primér indoklása marad. S a szélesebb értelemben vett népi kultúra az iparosodás és a városodás folyamatában ugyancsak identitás-konzerváló funkciót nyerhet: közismert, hogy a városi kultúrkörökben számos regionális sajátosság található, s szerencsés esetben a városba költözött népesség a kisebbségi lét falusi-paraszti formáját át tudja menteni a megváltozott életmód keretei közé is (BAUSINGER 1995; TÓFALVI 1984. 10-53. p.; PILLICH – VETÉSI – VINCZE 1984. 54-113. p.).
Egy társadalmi nagycsoport, etnikum vagy származási közösség a maga társadalmi cselekvésében nyilvánvalóan „hozott” mintákra, szocializációs modellekre, készségekre, érzékenységekre és identitástudatra támaszkodik. S minél kevésbé van szorongatott helyzetben, annál ritkábban hivatkozik e másságára. A társadalmi le- vagy kiszorítottságot elemző történeti, szociológiai és néprajzi kutatások is abból a képletből indulnak ki: a mindennapi élet minden szociológiailag megkülönböztethető csoport számára azt jelenti, hogy valamely társadalmi csoporthoz tartozó individuumok egy adott szerkezetben, kollektív befogadási és feldolgozási folyamatban sajátítják el a valóságot. Vagyis a közös ismeretrendszer, a kommunikáció rítusai, a meglévő és a hiányzó társadalmi információk, továbbá a társadalmi cselekvés szocializált mintái önmegkülönböztetést eredményeznek. A másság átélése pedig annál egyértelműbb, minél erőteljesebb a többségi tolerancia hiánya, az identitásfosztó manipuláció vagy a kiszorítottság élménye. Részint ez is magyarázza, hogy az 1989-es kelet-európai nagy rendszerváltozások nyomán miért vált etnikai összeütközések, intoleranciák, polgárháborúk és nacionalizmusok színterévé ez a régió. S ennél a kérdéskörnél már az etnikumok államellenes, rendszerellenes mozgalmánál, a több évtizedes vagy több száz éves lefojtottság megelégelésénél, a civilizációs repedések szakadékokká szélesedésénél tartunk (BIBÓ I. 1986; KISS GY. Cs. 1993; MOLNÁR M. 1990; MOLNÁR T. 1993).
A sikeres rendszerváltozásokról rendszerint a politikai hatalom értesül legutoljára. S a média eszközei, amelyek még a nyolcvanas évek Európájában is főképp a hatalmakat szolgálták, a kelet-európai „dicsőséges forradalmakban” (avagy rendszerváltásokban, hogy azért ne vegyük át egészen az amerikai politológia szóhasználatát) főszerepet kaptak. Mondhatni a fegyver azok ellen fordult, akik annak erejével a maguk rendszerét próbálták tartósítani. A hétköznapi kommunikáció és a tömegközlés mindig előválogatott információkat továbbít, s jobbára értékítéleteket közvetít. A tömegkommunikáció fölülről irányítottsága és a homogenizált értéktér miatt viszont a politikai hatalom által előnyben részesített ideológiát, az érték- és normarendszert gyakorta nagyobb társadalmi csoportban utasítják el, mint amekkorát megcélzott a szóbanforgó manipulatív szándék. Ebben a közlésviszonyban és korlátos nyilvánosságban lesz a folklór és a visszafolklorizálódás a társadalmilag alávetett tömegek legfőbb védekező eszköze, történelmi ellenállása, hatalomellenes oppozíciója. S emiatt lesz a társadalmi tudat rendkívül uniformizált és befolyásolható abban a közegben, ahol a hatalmi ideológiákat elfogadni igyekeznek. Utóvégre e két magatartás-modell közé szorul a politikai és kulturális kérdésekben korlátozottan lojális, illetve közömbös társadalmi szektor, amelynek ideológiai homogenizálása a legkönnyebb, s amely a legjobb befogadója a „nagynemzeti” eszméknek, az idegengyűlöletnek, a másság elutasításának, a jobboldali-nacionalista szélsőségességnek.
A folklórjelenségek kialakulása történeti értelemben is a hatalomellenességhez köthető. A modern társadalmaknak számos rétege, csoportja, tudati-kulturális jelensége van, amelyek intézményen kívül rekednek, s ez éppen azon csoportok számára elfogadhatatlan, akik az intézményesült kultúraközvetítéshez alkalmazkodtak. Ezért a „nemzeti kultúra” rendszerint szembekerül az archaikus kultúrával, az etatizált kultúra a szellemi peremvidékre szorult népi kultúrával. A népi kultúra, vagyis a folklór viszont épp a felülről szervezett, tudatosan „népivé” formált, folklorizmussá alakított, „csinált” kultúrától idegenkedik. S nagyon jellemző, hogy épp a parasztságra, meg az etnikai csoportokra próbálja minden hatalom ráerőltetni a tőlük idegen kultúra elfogadását, miáltal az ellenkezőjét: teljes és őszinte elutasítását hívja ki, vagy jobb esetben egy még régebbi népi kultúra újraáhítását, visszakívánását, tradicionalizmussá erősödését (bővebben ld. BAUSINGER 1995/92-102. p.; NIEDERMÜLLER 1981. 192-208. p.).
Az etnikai szféra totális ellenállásáról persze ma még korai lenne beszélni a modern államok esetében, de még Kelet-Európában is. A huszadik századi folklórjelenségek (a tradicionális termelési- és életmódközösségek több-kevesebb hiánya vagy részbeni-egészbeni felbomlása miatt) már kevésbé karakteresek, mint száz- vagy félszáz éve voltak. A mai folklór már nem „válaszadó” funkciójú, nincsenek érvényes és használható eszközei a totalizált társadalmi valóság kérdései, problémái ellen. A beszélt nyelv „slumosodása” vagy irodalmiasodása, a gesztusok egyetemesebbé válása, az egyéni-személyes kommunikáció és metakommunikáció helyett a tömegkommunikáció sémáinak szétterjedése, a valóságérzékelés politikai átitatottsága szinte egyetemes folyamatokról, interkommunikációs hatásokról vallanak – s ezek ellen maguk a szubkultúrák csak akkor tudnak védekezni, ha befelé fordulnak, bezárkóznak, etnocentrikussá válnak (NIEDERMÜLLER i.m. 204-208. p.).
Ez az etnikumba zárkózás a társadalomtörténet jelentős korszakaiban mindig megjelent. Két ok miatt is. Az egyik, amely Kelet-Európában különösen fontos volt a nyolcvanas évek végén, a külső dominancia, a szovjet rendszer kiterjeszkedése, megállapodott és korszakossá vált megtelepedése a térség országaiban, amelyek e pártállami rendszer változtatását a legkönnyebben a nemzeti jelleg hangsúlyozásával, e régi és folytonosan előrángatható autonómia-elvvel tudták szembesíteni. A másik a kelet-európai társadalmak sikerképtelensége, válságossá vált gazdasági állapota, menekülő népessége, átrendeződő társadalomszerkezete, amelynek mozgásterében immár alapvető akadály volt a pártállami hatalom, a civil társadalom intézményes korlátja. Ebben a társadalmi átrétegződésben, az áttekinthetőség múltával ugyancsak a nemzet lehet az egyetlen biztos fogódzó. (E regionális helyzetről alább még részletesebben is értekezem, itt csupán az etnikai szféra megerősödésének, az etnikum politizálódásának legfőbb okaira utaltam).

Az etnoszok új hulláma és a geopolitika
Mindez korszakos jelentőségű ugyan, s főként regionális, kelet-európai sajátosság, de korántsem állítható, hogy csak most, a 20. század legvégén történt meg először, s akkor is regionális etnikai krízis formájában. Számos tapasztalat, megfigyelés utal arra, hogy mikroméretekben a világ bármely táján végbemehet egy etnikum térkeresésének vagy kultúra-megőrzési kísérletének valamely változata. Merthogy ugyanez történt nemcsak Európa számos vidékén, de az Egyesült Államokban és Ázsiában, Afrikában, Dél-Amerikában is. Az urbanizáció során városokba került paraszti népesség magatartása és az etnikai csoportok védekezésrendszere mindenütt megtalálta és megtalálja a megmaradás, az identitás-őrzés szükséges formáit. A városok társadalmi szerkezete rendszerint igen eltérő csoportminőségű kultúráknak ad/hat/ helyet, időszakos együttlétekre adhat módot és vallási, etnikai, életkori, munkamegosztási sajátosságok hordozóinak biztosíthat szerveződési keretet. Nem véletlen ezért, hogy a városantropológiai kutatások nem kis hányada irányul a városok és lakóik szűkebb-tágabb földrajzi térszerkezete, kapcsolati kultúrája, kulturális megnyilvánulásai, életmódmintái felé. A „szegénység kultúrája” (Oscar Lewis szóhasználata értelmében) azt a szerepet, „feladatot” kapta, hogy olyan civil hatalommá legyen, amely „megállítja” a politikai uralom előretörését, korlátozza annak eredendő durvaságát, midőn elfeledkezik arról, hogy a politikai-állampolgári szabadság csak a szuverén jogok és törvényben deklarált lehetőségek közt teljesedhet csak ki, s a valláshoz, etnikumhoz, speciális identitáshoz ragaszkodás a civil társadalom több száz éves jogelveinek része. A civil társadalom most visszapereli a történeti tudat és a szubjektív életanyag alapján azokat az értékeket és érdekeket, amelyek eredendően az állampolgárok harmonikus létezésére szolgáltak, de amelyektől a hatalmi erőszak, a megkülönböztetés ezernyi módja, a kollektív egyenlőtlenség rendszere megfosztotta őt (MOLNÁR M. 1990; MOLNÁR T. 1993).
A civil társadalom, s benne az etnikai szféra jelentkezése vagy erőre kapása tehát a modernizációs felzárkózás új esélye lett a fejlődő világ és a volt „szocialista” országok polgárosodásban elmaradott társadalmai számára. Számos más helyen persze premodern kérlelhetetlenségek kifejezője is lett (mint erre GOMBÁR Csaba figyelmeztet, 1994). A nyugati társadalomban pedig a civilizált társadalmi normák fenntartásának, a hatalmi túlkapásoknak csoportkulturális ellensúlya vált belőle. A civil (laikus) társadalom hatalomkorlátozó ereje például abban áll, hogy figyelmezteti az elidegenült és túlbürokratizálódott államot: a politikai és emberi szabadságot a törvények testesítik meg, s ezeknek olyanoknak kell lenniök, hogy a szabadság kiteljesedését segítsék minden szociokulturális integráció megteremtésében és minden politikai hatalom önkorlátozásában (MOLNÁR T. 1993).
S merthogy ez jobbadán nem így alakul, a civil társadalom föllázad. S ha nem is egyetlen, de kétségtelenül egyik terepe e lázadásnak az etnikai tudat újjáéledése.
A polgári engedetlenség a hatvanas évek második felétől a nyugati világ új válságkorszakát jelzi. A társadalmi, kulturális, kormányzati-igazgatási és gazdasági válságok az elmúlt két évtizedben egyre többször tartalmaztak olyan jelenségeket, amelyek az asszimilációs politikát elvitató etnikai csoportközösségek szabadságtörekvéseit tükrözik. Az asszimiláció-ellenes mozgalmak nyelvi-kulturális és önkormányzati célokat hirdettek, s ellentétben a 19. századi nemzetiségi újjászületési törekvésekkel, ma már nem retrográd elméletekkel kötnek szövetséget, nem az ősiség jogán (mint a bretonok és baszkok), nem a kulturális fölényen (mint az okszitánok) és nem a történelmi nagyság („Nagy-Magyarország”, „Nagy-Frízföld”, stb.) visszaidézésén alapulnak, hanem az egyenjogúság és az állampolgári jogok vagy kisebbségi többletjogok demokratikus követelésén. A múltszázadi kisebbségi vagy nemzeti önfelszabadítási mozgalmak romantikus hulláma a népművészet és a népi kultúra eszméibe, heroizmusába kapaszkodott, idejekorán elvitatva állam és nemzet azonosságát, fölcserélhetőségét. A közös államiság-tudatot a hatalomkorlátozó etnopolitikai mozgalmak ma már nem osztják, s nem hagyván magukat asszimilálni vagy homogenizálni, élére állnak olykor azoknak a civiltársadalmi mozgalmaknak is, amelyek az állam varázstalanítását más politikai premisszák nevében kezdeményezik. (E kérdéskörök elemzése könyvtárakra rúgna, így csupán néhány szakirodalomra utalok, lásd MULLARD 1985; BRETON 1981. 51-117. p.; GLAZER 1983; GUNDER FRANK 1991; HOROWITZ 1985; TIRYAKIAN – ROGOWSKI 1985).
A modern államiság tehát a nemzeti identitást meglehetősen problematikussá tette. A társadalmi identitásválság világméretűvé válása mellett a modern államokban a nemzeti identitás átélését az is nehezíti, hogy ennek közvetítője a társadalmi rétegződés, a kultúra, a politikai és ideológiai tagoltság lenne, de az univerzális vagy a nemzeti érdekek immár erejüket veszítették. Helyettük a partikuláris érdekek léptek a politikai mezőbe, végessé tették a nemzeti identitás „nagy korszakát”, s varázstalanították a „nemzeti egységet” a társadalmi mozgások, a lokális és etnikai érdekek sokszínűsége által (lásd erről EHRKE 1992; illetve kelet-európai példán MAUREL 1988).
A sok szempontból legizgalmasabb amerikai népkeveredés számos példával járult hozzá ennek a „hatalom kontra etnoszok” helyzetnek föltárásához. Az olvasztótégely-elmélet és az amerikanizálási mozgalom ellenében újjáéledt például egy széleskörű konformitás-mozgalom; életre keltek a legkülönfélébb életreform-mozgalmak, megsokasodtak a kulturális vagy vallási szektásodások, s a politikai pluralizmus keretein belüli kulturális pluralizmus az etnikai különbségek megfogalmazására is teret biztosított. Az „amerikai nemzet” mint szélsőséges fikció, s a „száz százalékos amerikai”, mint nemzetideál semmiképp sem adhatott közösségi és néphagyomány-modellt azoknak az etnikai közösségeknek, amelyek kisebb-nagyobb hullámban ellepték Amerikát. Az etnikai kisebbségek (az olaszok, a feketék, a csikánók, a mexikóiak, az indiaiak, az ázsiai és közel-keleti népek diaszpórái) földrajzi és társadalmi térben is elkülönültek betelepedésük után, s etnikai vagy nyelvi-kulturális büszkeségük a sajátos szokás- vagy viselkedésmódokban is megnyilvánult. Nem volt tehát meglepő az etnológusok, a szociológusok vagy a városantropológusok számára, hogy sem a nonkonformista mozgalmak, sem a „falslór” (a mesterségesen újraélesztett népszokások rendszere), sem pedig a kommersz tömegkommunikáció állandó manipulatív beavatkozása nem volt elegendő ahhoz, hogy elvegye a konfliktusvállaló etnikai csoportoktól az államegésszel való szembeszállás bátorságát, és lehetetlenné vagy érvénytelenné tegye azt a specifikus ellenkultúrát, amelyet az etnikai csoportok önvédelemképpen alakítottak ki a feltételezett (idealizált) „amerikai kultúrához” asszimilálódás ellen.
Az etnikumok kutatóinak is meglepetést okozott viszont, hogy egyes etnikai csoportok képesek olyan területekre áthelyezni etnikai sajátosságaik kinyilvánítását, ahol azok elfogadhatóak és nem veszélyeztetik az elterjedt kultúrát, a közviselkedés bevett normáit, a „nemzeti” szellem egészét. Megadják a császárnak, ami az övé, de megtartják „földalatti” etnikai jellegüket, s megnyilvánulásaikban mindig több az asszimilációellenes üzenet, mint a kisebbség önfeladása. Az államhatalom megszüntetése nem lehetőségük – elveszik hát varázserejét a maguk közösségi varázsával... (ABRAHAMS – KALCIK 1983. 74-79. p.).
A hagyományok, az etnikai és kulturális folytonosság kutatása századunk második felében a folklórkutatók érdeklődéséből átkerült a szociológiai kutatások, majd a politológia homlokterébe. Új definíciók és önmeghatározások korszaka kezdődött ekkor.
A „népek kohója” státusára büszke Egyesült Államokban például századunk közepe óta az „amerikaiság” meghatározásához egyre határozottabban hozzátartozik, vagyis beleértendő az ír, a zsidó, a távol-keleti vagy az európai származástudat is. Az etnikai önazonosítást (az identifikációt) az etnikus szimbólumok szelektív kezelésével, az etnikus szerepkészletek változtatásával oldják meg a kisebbségiek. Ugyanez a kisebbségi identitáskeresés a kelet-európai mintákban és szerepkészletekben óhatatlanul nagyobb regionális és territoriális kötődéstől, mélyebb szereptudattól és tradicionalizmustól függ. Ez érthető, hiszen a több évszázada népvándorlások célpontjaként működő amerikai földrész egészen más táji-történeti tradícióra hivatkozhat, mint az európai etnoszok. Európában persze mindennemű népkeveredés a mai napig politikai konfliktusoktól kísért és revansoktól félelmes maradt, s rendszerint föl is törnek a másság indulatai, ha évszázados elfojtottságuk alkalmasint más szorongattatás révén elviselhetetlenné válik.
Az európai identitástudat a társadalmi szerkezetnek megfelelően tagolt maradt, így szilárdnak és „strukturáltnak” látszik. Az identitáselméletek viszont igen erősen koncentrálnak olyan pszichikus képződményekre, amelyek az egyének számára szilárd tartalmat hordoznak a társadalmi rendszer bonyolult hierarchiájában, s lehetővé teszik a helyzeti önmeghatározást. A személyiség élményanyaga meglehetősen erősen a normákhoz, szokásokhoz, értékrendekhez és beállítódásokhoz kötött ezen a földrészen. Az etnikus önmeghatározásnál éppen ezért szükség van a tradíciók hozott, örökölt anyagát életszerűvé tévő értékekre, szükség van a tartós és szilárd társadalmi tények, életszervezési momentumok mellett az állandó alkalmazkodás és egyensúlyozás fenntartására is.
Az európai történelemben az eszmei-ideológiai befolyásolás jószerivel mindig és minden hatalom esetében arra irányult, hogy ködösítse az egyik legfontosabb identitás-elemet, a társadalmi helyzetmeghatározást, hogy nehezítse az önbesorolást, áttekinthetetlenné tegye az osztálytagozódást, a népesség valóságos rétegzettségét, illetve mesterségessé tegye a „mi” és a „mások” közötti elkülönítést.
Az identitás, a hovátartozás és helyzettudat kialakulása mögött azonosulási vágyak és azonosítási folyamatok rejtőznek, amelyek az egyén és a környezet „hasonlóságát” illetve „különbözőségét” írják körül. Az uralmi eszmék mindig homogenizálni próbálták a népességet: ha az egyének elveszítik személyes identitásukat és szociális alapjukat a „másság” átéléséhez, ha megszűnnek a létüket hitelesítő és igazoló szociális gesztusok (referenciák), akkor az egyén elbizonytalanodik önmeghatározásában, és vagy föllázad, vagy pedig készségesen elfogad egy másik (jobbára készen kapott, vagy kapaszkodásra alkalmas) öndefiníciót. Az uralmi ideológia felkínálta szoros nemzeti/társadalmi együvétartozás eszméje ebben az identitáshiányos közegben próbál hódítani: a frázisok ismétlésétől a nemzethalál fenyegetéséig minden eszközzel azon van, hogy a személyes önmeghatározás elerőtlenedjék és magyarázhatatlanná váljon az egyén léte és létének értelme a maga szempontjából. Vagyis hogy a magyarázatot, a lét okát és értelmét az uralkodó hatalom megfogalmazásában fogadja el.
Az ilyen típusú asszimiláció, az identitás-fosztó adaptáció elősegítése az egyik legkarakteresebb megoldás a politikai uralom eszköztárában. Minden kisebbség átéli valamiképpen azt a hasonulási kényszert, amelynek kellő erővel és magabiztossággal ellenállhat. Ám az integritás tárgyi, jogi, emberi, kulturális föltételei nélkül igen esélytelen az efféle ellenállás. Az asszimilációra hajlamos személyiség elveszítheti korábbi értékrendjét, én-képét, s vereségtudata vagy kudarcra szántsága nemcsak a jövőjét teszi várhatóvá, átélhetővé, hanem visszamenőlegesen a múltját is átminősíti. Ezt a kudarcos kisebbségi sorsot, ezt a jövőremény-nélküliséget nem csupán olyan kisebbségek élik át, amelyeknek megszűnik szilárd öntudatot biztosító elkülönültségük (például nemzeti államuk), s nemcsak a diaszpórákra jellemző ez, hanem a nemzettudatok többségére (bővebben lásd ALEXANDRESCU 1985; BIBÓ 1986; ARATÓ 1987; CSEPELI szerk. 1980; CSEPELI 1984, 1990; GEORGES 1984; HANÁK 1988; MISZLIVETZ 1993b; SZŐCS 1985).
Alább még szeretnék kitérni a nemzettudat ilyetén válságára, a kudarcos magyar létfelfogás históriájára. Itt a kisebbségi és a nemzeti szereptudat vagy szerepkeresés kérdéseit azért kell jeleznem, mert az identitástudat különböző dimenzióinak megléte és fölerősödése nemcsak az emberek eltérő társadalmi helyzetéből fakad, nemcsak a kisebbségek és többségek „örök harcából” ered. Hanem akkor, amikor valamely identitásdimenzió már nem jelöl megkülönböztető társadalmi helyzetet, vagy amikor már nincs szükség a megkülönböztetésre – mert ez nem jelent sem előnyt, sem hátrányt –, akkor szükségképpen elhalványul a kollektív identitás fontossága, és átadja helyét az egyén vagy a csoport más érdekviszonyainak, érdekkonfliktusainak. Az integritását sokáig megőrző etnikai csoportnak nincs már szüksége az önmeghatározás elkülönítő momentumaira, ha senki más nem akarja magát megkülönböztetni semmiféle módon. Magyarán: az identitás nem akkor kerül válságba, ha más válságok, új elnyomók és elnyomások kényszerítik az elnyomottakat védekezésre. Ilyenkor az összetartozás tudata, a közös önmeghatározás erősödik – mint láthattuk ezt a horvátoknál, a letteknél, észteknél, azerieknél, csecseneknél, stb. Hanem épp akkor, amikor a társadalmi jólét, a konformitás és a konszolidáltság olyan szintet ér el, amelyen már az etnikus önmegkülönböztetések kifejezetten hátrányosak lehetnek az önmegkülönböztetőre nézve, mert egy kisebbség nevében szólnak a többség ellen (a vaskos irodalomból ld. CSEPELI 1980, 1984; HANÁK 1988).
A hatvanas években például az amerikai folklórkutatók rámutattak arra, hogy a tradicionalizmus, melyet sokan idealizálni igyekeztek, valamint a valódi népszokásokat pótló „helyettesítő népszokások” nagyban hozzájárultak ugyan néhány etnikai csoport büszkeségéhez, ugyanakkor viszont ezek a kisebbségi populációk képtelenek voltak életkereteiket megtartani, képtelenek voltak munkát találni vagy a hatóságokkal tárgyalni. Az asszimilálódás sikertelensége viszont ellenségképző eszköz is. Az „ellenség” képe sokban változott az Egyesült Államokban, veszített ideológiai értékéből, de például az etnikus identitásra épülő politikai szerepek sokat rontottak az érintett csoportok presztízsén, s a kombattáns önreklámozás sem tudja elfedtetni az életmód reménytelenségét, vagy az elszigeteltséget, a nyomort, a kollektív alárendeltséget, sőt, csak növeli az ellenséges környezet intoleranciáját – mint a Black Panthers négermozgalom idején vagy a washingtoni többtízezres faji tüntetésen 1995 koraőszén.
Az identitáscsere, az én-fogalom átalakulása persze nemcsak egyéni belátás, szándék, nyitottság kérdése. Ahogy a „befogadás” vagy a kirekesztés is társadalmi közösségekben játszódik le, az ellenkultúra, a stabil és szembenálló etnikus öntudat sem élettér-független. A kisebbségi reprezentáció, az „etnikus én” önnyilvánítása attól is függ, mennyire megbontott vagy szilárd a csoportszintű azonosságtudat, ám attól is, mennyire homogén vagy tagolt a társadalom egésze, milyen konfliktusokkal jár a másság hangsúlyozása, s milyen kötődéseket vagy emberi kapcsolatrendet megzavaró az elkülönültség hangsúlyozása. Fontos itt az érdekkülönbségek és érdekazonosságok társadalmi képviselete, az értékrendeket és törekvéseket egyeztető vagy „kezelő” politikai apparátusok humanizáltsága, hatékonysága, s nem utolsósorban a társadalmi berendezkedés mikéntje, az állampolitika működési elve, racionalitása is.
Normális esetben a kisebbségi helyzettudatot át-meg-áthatják más érdek- és értékrendek, jelentőségüket hamar elveszítik és az önbesorolás nem kisebbségi hátrányérzetet, hanem többségi közösségtudatot jelenthet. Az egyéni helyzetmeghatározást, az azonosságtudatot ún. kognitív térkép erősíti meg, érzelmi és képzeletbeli tereprajza a társadalmi környezetnek, amely a hétköznapi élet legegyszerűbb cselekvéseinél is használható vonatkoztatási alapot kínál. Ilyen például a nemzettudat, a nemzeti hovátartozás személyiségformáló hatása, amely olykor azt a képzetet kelti, hogy a nemzeti lét erényei klisékben, karakter-meghatározásban is megfogalmazhatók. A nemzeti identitástudat képzését ezért rendszerint neofolklorisztikus mozgalom indítása, hagyományok és népszokások fölújítása, nacionalista hangulatok keltése is szolgálhatja. De ilyenkor az a fontos, hogy politikai tartalma van az aktualizálásnak (lásd a nemzet-vitákat és a nemzettudat-vizsgálatokat, BŐHM 1987; CSEPELI 1984; KISS B. 1994; SZABÓ I.-CSEPELI 1984; FEJŐS 1981; A.GERGELY 1995b; GYÁNI 1988; JOÓ 1984; LENGYEL 1994; NIEDERMÜLLER 1981; SZABÓ Miklós 1989).
A kisebbségi sajátszerűségek intézményes elmosása elvileg azt szolgálja, hogy azonos érdekcsoportba kerüljenek azok a társadalmi egységek, amelyek tartós ellenállása megbonthatja a „nemzeti” egység ideálképét. A kisebbség azonban aligha helyezi el magát olyan tudati-hangulati identitásdimenzióba, amely fölbomlását szolgálja. A kisebbségellenesség tehát úgy szül kisebbségi öntudatot, ha túldimenzionálja a többség intézményes, társadalmi vagy kulturális fölényét. A politikai diszkrimináció hiánya esetén azonban szükségképpen elhalványul a frusztrált állapot, s az etnikai csoportok nem igyekeznek szembeszállni az őket alattomban elnyomó hegemonista törekvésekkel, a jogfosztó intézményekkel és az ilyen helyzetekből hasznot húzó érdekeltekkel. (Minderről bővebben lásd KONRÁD 1986; PATAKI 1982; HÓDI 1987; SHIBUTANI 1973; FARBER 1973; KELMAN 1973; CSEPELI 1980, 1984).
Századunk második felében egyre több országban mutatkoztak jelei annak, hogy a meglévő nemzeti kereteken belül meglazultak az integrációs szálak, egyre több társadalmi csoport szakadt el vagy maradt kívül érzelmileg is a „csinált nemzettudat” adott keretein. Ez a dezintegrálódási folyamat elszemélytelenedést hozott, az emberi kapcsolatok válsága, a csoportközösségek széthullása, az intim kötődések fellazulása vált jellemzővé. A világ valamennyi fejlett ipari társadalmában és nemzeti államában az elgyökértelenedésre panaszkodnak a társadalomkutatók, mivelhogy nagy tömegek szorultak ki etnikai közösségeikből és váltottak társadalmi státust, világméretű kivándorlási mozgalom indult, elveszettség-érzet és vertségérzet nehezedett nemzedékek sorára. A dezintegrálódás tehát mind közösségi, mind állami, mind államszövetségi szinten egyaránt átélhető jelenséggé vált.
Ugyanezekben az országokban mégis fölcsillant a remény, hogy a munkajelleg-csoportokon, osztály- és réteghelyzeten, korosztályi egységeken kívül van még egy eszköz, amely az elidegenedésnek legalább látszataiban, olykor tényeiben is ellenállhat: az etnikai identitás erőteljesebb átélése, s ha kell, nyilvános képviselete.
A társadalomelméletek a hatvanas-hetvenes években hol a család, hol a nemzet, hol a vallások felé fordultak, mintegy új kapaszkodót keresve, emberi kötődések szálait vizsgálva. A politikai és gazdasági válságoktól terhes, sokféle szorongást és félelmet vagy nyugtalanságot hozó korszakban ismét felszínre került az identitás-problémák megoldatlan (vagy ismeretlen) tömege. Új etnopolitikák kerültek szóba, az új nacionalizmusok foglalkoztatják a tömegeket. Szétfoszlott az illúzió, mely szerint az állam, mint mindenki „atyuskája”, képes gondoskodni a jóléti állapot fenntartásáról (a tengernyi irodalomból lásd COHEN 1982; EWALD 1986; HABERMAS 1994; HAYEK 1992; TIRYAKIAN – ROGOWSKI 1985; WALZER – KANTOWICZ – HIGHAM – HARRINGTON 1982).
S ha már a nyugati nemzeti érzés válságára utaltam, a kelet-európai szocializmusok válságjeleiről sem szabad feledkeznem. Az itt fél évszázadig honos ideológia ugyanis az össznemzeti érdek, az új politikai integrációs keret kínálta identitás felmutatásával próbált tömeghatásra törekedni. Az újmódi egyenlősdiség-eszme és az államérdekkel való azonosulás fölkínálása azonban nem teremtett nyelvi-kulturális újjászületést, nem gyámolította a társadalmi egyenlőség jogi-intézményi megteremtését, s nem biztosított új garanciákat a kisebbségek és a nemzetiségek számára sem. Legföljebb új homogenizációt teremtett, új asszimilációt formált, új társadalmi törésvonalak kialakulásához járult hozzá. (Példákkal szolgál GARAI 1995; MÁRKUS G. 1994; HABERMAS 1982, 1994; HELLER – FEHÉR 1993; DAHRENDORF 1994).
A hetvenes években már eluralkodó rendszer-csalódottság azonban hozzájárult ahhoz, hogy a nemzeti érzés, mint az egyetlen maradék kapaszkodó, mint rejtett azonosulástudat megerősödhetett. A társadalmi széttagoltság, a szociális szerepbizonytalanságok és a közösségi élet válságai (meg álságai) még illúziót is alig nyújtottak az önérvényesítő, saját identitást megfogalmazó etnikai csoportok számára. Sőt: önérvényesítésről és „privát” szféráról” a legkevésbé sem lehetett szó. A szocializmus generálszószát öntötték kisebbségi-nemzetiségi csoportokra, tájegységi kultúrákra, sajátos identitásokra, lokális közérzületre, nyelvi és mentális szubkultúrákra, hitre és kollektív tudatra egyaránt, annak minden „nemzetpolitikai” következményével együtt.
A kelet-európai állampolgársági viszony csupán osztálykötöttségű feladattudatot, kívülről szabályozott státust, „problémamentes” identitást, „szocialista eszmeiséget”, izmusos meggyőződöttséget és újfajta „kozmopolitizmust” irányzott elő a proletár nemzetköziség alakjában. E doktrína nem tűrt vitát a területi és lokális autonómiát illetően, még kevésbé a nemzetiségi jegyek megmaradását illetően, nem ismert el más identitástudatot jogosnak, mint a közvetlenül ellenőrzöttet, az állami szintről irányítottat, s nem fogadott el másfajta lojalitást, mint az állam és a párt iránt érzett hűséget. A kelet- és közép-európai átalakulások (nyolcvanas évek közepétől újrainduló) folyamatában az államszocialista „identitás” végképp lehetetlenné vált. A régiónkra jellemző mozgásirány most azt a kérdést veti föl: van-e és kell-e nekünk Kelet-Európa, van-e közép-európai csatlakozásra esélyünk, s mire megyünk evvel? Meg azután: milyen geopolitikai föltételek közt lépegethetünk előbbre, s előbbre van-e, ami felé megyünk?
Minthogy e kérdésekre eddig több könyvtárnyi és levéltárnyi irodalom próbált magyarázatot adni, nem vehetem magamra a szűkkeblű válaszadást, mert ez okvetlenül kategorikus, hiányos és tudatlan lenne a közismert tépelődésekhez képest. Amire mégis választ kell keresnem: az etnikumok új mozgalma, újjáéledése a geopolitika változásainak tükrében.
Minden állam és minden államalkotó etnikum valamiféle származási mítoszt, lokális eredethagyományt őriz. Ez alkotja történeti tudatának legősibb motivációját. Az eredethagyományok minden uralkodó osztály fő uralmi eszközei voltak, s ha ilyesmit valami okból nem örökölhettek, hát kreáltak maguknak. Azoknál az etnikumoknál, amelyeknél évszázadokig feudális uralkodók és nemesi elitek jelentették „a nemzet” múltját, ott az eredettudat „társadalmi tényei” egyúttal a jelent és a jövőt is szimbolizálták. Kelet-Európában például a magyarok és csehek bevándorlása, a lengyelek és horvátok őslakosi mivolta, a románok és a balkáni népek később újrafényesített származástudata mind-mind a középkor századaiban vagy az újkor hajnalán lett hivatkozási alap bizonyos térségek fölötti uralomra. Ez a korai „geopolitika” vagy etnikai földrajz az uralomtörténeti válságok idején azután rendszeresen visszatért, ismét hivatkozási alappá lett, afféle „előjoggá”, amely egyeduralomra „predesztinálja”, „revansra” kötelezi az illető etnikumot – vagyis rendszerint az etnikai nemzeteszme hódított tért.
A nemzeti identitás keresésében és az etnikai csoportidentitások újjáéledésében főszerepet kapott a historikus hivatkozások hosszú sora, s fölmerült e keresve keresett „etnogenezis” vitatható jogossága (ismeretes a dák kontinuitás elmélete vagy a nagyorosz nemzeti büszkeség), és ugyanilyen értelemben a földrajzi determináció is meghatározóvá vált. Az önazonosság vállalása, a saját faji-népcsoportbeli jelleg tudomásulvétele olykor büszkeséggel és sértettséggel is járt, annál inkább, minél „jogosabbnak” érezte egy etnopolitika a saját etnikai múltra hivatkozást. A múlt, a „nemzetivé” és „ősivé” átfestett történelem ilyen jelenidejűvé válása nem eredmény, nem eszköz és nem végcél, hanem átmeneti állapot, amely a partikuláris és az univerzális léthelyzet közötti bizonytalanságot jelenti, s mindenkor alkalmat ad a revansra, a sértettek kárpótlására, a többlet-előnyök követelésére, fajelméleti érvelésre, egyes politikai csoportok kirekesztő politikájának és ellenségteremtő szándékának érvényesülésére.
A kisebbségi-etnikai identitástudatnak a túlzások nélkül is átélhető, „objektív” valósága a nemzeti közösség sajátos történeti múltja. A gyarmatosítások históriája ugyanolyan jól mutatja, mint a kelet-európai etnikai renaissance, hogy a felszabadító mozgalmak és a modern nemzeti önmeghatározások milyen erősen kapaszkodnak a faji, a nemzeti és az osztályharcos múlt szimbolikus formáiba.
Az etnikai identitás mint szimbólum egy adott erőrendszerben saját dinamikájával képes az erőviszonyokat befolyásolni. A védekező, kisebbségbe szorult etnikai identitás még inkább ilyen, sugárzó hatása gyorsítja a polarizálódást, az etnikai csoport körüli rokonszenvek és ellenszenvek kialakulását. A gyarmatosítás elleni küzdelmek pontosan ezen az elven tudtak törzsi tiltakozásokból és passzív ellenállásból nemzeti szintű mozgalommá lenni, hiszen a kolonizáció fékezte és megváltoztatta a nemzetté válás folyamatát és az identitások befolyásolásával tompítani tudta az etnikumok helyi küzdelmeit, szabadságtörekvéseit. A földarabolt etnikumok például az összeomló szuverenitás védelmében tudtak összefogni és antikolonialista szabadságharcot vívni – egyszóval etnikai alapú kitörésük demokratikus alapú autonómia-teremtést szolgált.
Ám számos esetben a nemzeti újraegyesülés igénye és az etnikai szervezettség hatékonysága feszültségeket szült, nemegyszer olyan etnikumok között is, amelyek az egycélú mozgalomban még egymást támogatták. Ennek egyik oka a regionális, kulturális, gazdasági illetve territoriális különbségek megléte volt. Az etnikai, illetőleg a térbeli, gazdasági, funkcionális megosztottság tehát kezdetben az etnikai önérzet növelését, az identikus szolidaritás erősödését eredményezte, később viszont (például a harmadik világ számos országában) a külső és belső társadalmi összhang ellenszere lett, megosztotta az etnikai alapon szerveződő társadalmi szereplők érdekeit, széttagolta csoportjait, elűzte vezetőit. Sőt, már attól, hogy a politikai állam döntéshozó szerveiben is etnikai-regionális alapon osztották el a politikai jogokat és a fejlesztési költségvetéseket, így az oktatási-szociális-infrastrukturális különbségek igen megnövekedtek és konzerválódtak. A sokszerkezetű és sok etnikumú társadalmakban összefonódtak az archaikus és a modern szolidaritásformák, az etnikai jelleg elfedte az érdekek rendszerét, és leplezte az etnikumok közötti belső ellentéteket is, amelyek viszont idővel kirobbantak, vagy hatalmi érdekek okán „kirobbantódtak”, s levezették a hatalomellenes etnikai aktivitást magában a horizontálisan tagolt etnikai térben, miközben maga a hatalom érintetlen maradt. Sokáig ez történt Dél-Afrikában, Ruandában, az ázsiai, óceániai és dél-amerikai kontinens számos országában is (bővebben lásd GÁTHY 1989; MARTON 1983. 574-577. p.; SEBESTYÉN 1990).
Ezek a dél-amerikai, afrikai, kelet-ázsiai, közel-keleti helyi konfliktusok egy új etnopolitikai és geopolitikai térszemlélet kialakulásához vezettek. Az etnikumok geopolitikája persze nem csupán a regionális szemléletet vagy a történelmileg kialakult térségi problémák kezelésének modelljét alakította át. Az „irányított nagytérgazdaság” elmélete és politikai irányzata mindig új államok és új határok változtatásáról, az államok cselekvőképességének korlátosságáról, és főleg az önrendelkezés jogának elhallgattatásáról szól. Ezt a „stratégiai ésszerűséget” a sunyi reálpolitikák, a nyers erőszak, a nemzetközi önkény olyan fajtájának lehet tekinteni, amely mint a természeti csapás, kivédhetetlenül és kiszámíthatatlanul zuhan rá a kiszolgáltatottakra. A huszadik század végén pedig ezek elsősorban az etnikumok, a menekültek, a hontalanok lettek (CHALIAND 1985; GEORGES 1984).
A geopolitika fogalma nem közmegegyezés szerint alakult ki, hanem úgy, hogy a diplomácia hagyományaiból és a nemzetközi politika homályos ködéből időnként ki-kiolvastak a hivatásos szakértők olyasvalamit, amit „geopolitikai realitásként”, térföldrajzi érdektér-változásként, a jövőre nézvést bekövetkező események eredőjeként meg lehetett nevezni. Lett légyen ez a nyelvnemzet elmélete (amelyet Herder, Wundt, majd többek között Teleki Pál népszerűsített), az antropográfiai szemléletmód (Friedrich Ratzel teóriája), az egyes országok külpolitikai stratégiáját meghatározó katonapolitikai terv (Henry Kissinger-é például), vagy valamely új szociálgeográfiai irányzat (ezek széles választékát Cséfalvay Zoltán elemezte), mindenesetre az ilyen és hasonló példáknál rendszerint földrajzi és etnikai „determinizmusok” hatásáról volt szó. A katonai, kereskedelmi, természetföldrajzi, közlekedési „ésszerűségek” és „célszerűségek” azonban – mint Bibó István azt következetesen kifejtette a jó béke megkötésének technikájáról írott munkájában – sosem érvényesültek a tartós nyugalom elve szerint. Sosem érvényesültek a háborúkat vagy erőfölényeket összemérő tárgyalások akképpen, hogy a feloldhatatlan ellentmondások megoldásaként az etnikai határok szolgáljanak „természetes” védeszközül, s ne valami más rendezőelv. Az etnikai elvű határmegvonás mindenképpen a szabadság, a jogrend, az egyenlőség és az emberi méltóság elleni merénylet formáját ölti és általában új revansra késztet a történelem egy későbbi szakaszában (erről részletesebben BIBÓ 1986; BEER 1977; CONNOR 1977; CSEPELI 1990; GOMBÁR 1983; GEORGE 1984; HOROWITZ 1985; LAFONT 1967; LOUGHLIN 1985; TIRYAKIAN – ROGOWSKI 1985; VITÁNYI 1993).
A geopolitika, (amely mint politika egységes élettartományokról szól), „organikussá” szeretné kerekíteni azokat a különböző nemzetektől meghatározott érdekterületeket, amelyek kisajátítása a hatalmi erőszakpolitika eszközével nem célszerű. A nemzeti önérdek érvényesítése elsősorban ezért korlátozó a szomszéd nemzetek ellenében, ezért sérti az önrendelkezés elvét. A gyöngébb fél számára csupán a beletörődés és konfliktusvállalás marad, a kiegyezések pedig kivétel nélkül időlegesek. Nem beszélve itt most arról a geopolitikáról, amely a nagy katonai tömbök relatív erőegyensúlyának és a politikai szövetségeknek rendeltetik alá, épp elég konfliktust láthatunk az etnoszféra működésében a politikai hatalom térfoglaló eljárásainak következtében is (lásd GALLÓ 1995; A.GERGELY 1995b; GOMBÁR 1994; HELLER – FEHÉR 1993).
A „primér nemzetek” (vagyis az etnikai szerveződési elven fölépülő kultúrnemzetek) és a „szekunder nemzetek” (vagyis a modern polgári államnemzetek) politikai nemzettudata több mint másfélszáz éve térségi konfliktusokat szül. A történeti (feudális) eredetű nemesi nemzetfogalom, amely a származási és réteg-hovátartozást vette alapul, de a maga hatalmi szerepfölényével a vérségi-származási etnikum fölébe helyezte magát, az újkor (vagy némely országban legkésőbb a legújabb kor) hajnalán elveszítette meghatározó jelentőségét, és átadta helyét a térségi együttlakást, az „egy állam = egy nemzet” elvet képviselő politikai államnemzet ideájának. Az ideáltipikus nemzetállam persze sehol sem jöhetett létre. A nyelvi közösségek (mint „akarati nemzetek”) és az állam-nélküli nemzetek közösségei pedig ma már azt a geopolitikai érdekteret testesítik meg egy-egy földrészen vagy régión belül, amelyben a centrum-periféria viszonyok tagolják a politikai mezőt. E tagoltság úgyszintén történeti gyökerű, s itt most csupán arra lehet utalni, hogy számos korábbi geopolitikának új változatát tapasztaljuk a huszadik századi etnikai-kisebbségi mozgalmak föléledésében, vagy a diaszpórák esetében (lásd GÁTHY 1989; GEORGE 1984; GOMBÁR 1983; JOÓ 1988; VITÁNYI 1993).
Európában az első világháború utáni rendezés ellentmondásos, következetlen módon, ám a nemzeti vagy etnikai önrendelkezés elvének alapvető megsértésével történt meg. Ez mindmáig revansvágyat hagyott hátra, s napjaink kelet-európai etnikai konfliktusai jelzik, hogy az etnikai határkérdések nem oldódtak meg, csak diplomáciai szőnyegek alá söpörtettek. S számos nyugat-európai politikai felfogás szerint a rendszerváltó Kelet-Európa nyugati megsegítése épp azért maradt el, mert egyetlen nyugati állam, egyetlen államközi vagy nemzetközi szervezet sem hajlandó ma már a revanstörekvésekhez jogi és intézményes hátteret teremteni. Talán az egyetlen kiútkeresési lehetőség az lehetne, ha a nyugati etnikai mozgalmak a nemzetközi szolidaritás alapján járulnának hozzá a kelet-európai megoldások megtalálásához. Ez azonban beláthatóan lehetetlen volna, egyébiránt épp azért, mert a maguk belső etnikai küzdelmeivel ennél jobban el vannak foglalva (elegendő itt a francia és német szélsőjobboldal, a belga és németalföldi, ír és dél-olasz etnikai konfliktusok közelmúlt történetét fölidézni).
A nyelvi, a kulturális, a politikai és önkormányzati célokkal jelentkező mai nyugat-európai etnoregionális mozgalmak már nem romantikus követelésekkel, nem „visszaarchaizált” népi kultúrával, nem ősi „államiság-tudattal” fogalmazzák meg magukat, hanem az államokkal, a fiktív, az egységesített politikai állammal szembeni oppozícióval. A nyelvi és kulturális kisebbségek ugyanis javarészt állam nélküli etnikumok vagy diaszpórák, csoport-szintű vagy lokális törekvések aktorai (BOURDIEU 1985). Ami persze azt is jelenti, hogy gazdasági fejlettségük különbségei nagyok, érdekeik az anyaállamétól eltérőek, a makrogazdasággal szemben gyakorta kiszolgáltatottak, az államnyelvi környezet alapvető hatásának ellenállni csak mesterséges küzdelemmel képesek, az „állami történetírás” és a lokális történetmegélés különbségeit rendszerint csak parciális kérdésekben tudják kiélezni, az oktatási, a jogi és a kommunikációs rendszer nemzetcentrikusságát pedig rendszerint alig képesek ellensúlyozni... – és folytathatnók a felsorolást, ha nem lenne könyvtárnyi irodalma. Mivel pedig van, engedtessék meg itt csupán annyit kiemelni az érvek tengeréből, hogy az etnikus tudat, az etnikai identitás, a másság átélői egyértelműen úgy érzékelik, hogy a modern nemzet plurális és parlamentáris képviseleti rendszere lehetetlenné teszi az etnikai csoportérdekek reprezentációját, a toleránsnak látszó állampolitikai rendezőelvek pedig összességükben a kisebbségi jogok érvényesítése, egyenrangúként elismerése ellen hatnak.
Robert Lafont, e kérdések avatott szakírója „belső kolonializációnak” nevezi ezt a jelenséget, s a tudományos elemzések számára csöppet sem elképzelhetetlen, hogy a legkülönfélébb szeparatizmusok, antikolonialista törekvések, vallási és/vagy etnikai terrorakciók és helyi polgárháborúk az igen kemény majdani kormányválságok és igazgatási-politikai kudarcok elkövetkezését előlegzik (árnyaltabban lásd LAFONT 1968; JOÓ 1983; WOLPE 1986; KUPER 1986; RUPESINGHE 1986).
Az etnikumok új hulláma és jelentkezésüknek időbeli egyezése, a hatvanas évek közepétől egyre erősödő tendenciája több okra is visszavezethető. A legalapvetőbb a gyarmati rendszer fölbomlásának, a gyarmatbirodalmak szétesésének és a függetlenségi mozgalmak sikerének eredménye. A gyarmati felszabadító törekvések, stratégiák és gerilla-taktikák, valamint az önrendelkezés lokális történelmi mintái példával szolgáltak a nyugat-európai szeparatista-autonomista-regionalista pártok célkitűzéseihez is. A másik ok a nyugat-európai integrációs folyamat volt, amely az ötvenes évek gazdasági-katonai-politikai unionizmusa szellemében nem volt tekintettel a nem-domináns etnikumok jelenlétére, s nemzetekfölötti konföderációkat, szupranacionális fejlődést ígért, amelyben a föderalista és autonomista törekvéseknek nemigen lehetett szava, vagy csak még erőtlenebb, mint addig volt. A harmadik ok a gazdasági-társadalmi elmaradottság: a kisebbségek által lakott területek szociális elmaradottságát csupán súlyosbították a fejlődési perspektívákat rontó etnikai alávetettségi helyzettudatok.
A szociális és a kisebbségi alárendeltség, a „másodosztályú” állampolgáriság közérzete tehát a kisebbségek társadalmi összetételére is kihat: a csaknem kivétel nélkül kiszolgáltatott és alsóbb néposztályokból álló etnikai szféra joggal sérelmezhette „szándékos” és „tudatos” háttérbeszorítását. A közigazgatási alárendeltség, sőt: jobbára periferizáltság (a szélreszorultság illetve a kiszorítottság élménye) egyre szembetűnőbb volt, minél inkább és minél többször valamely központi bürokrácia döntött a helyi érdekekről és perspektívákról. Civilizációs válság is fenyegeti az etnikai csoportokat: a nyelvhasználat korlátossága, az állami nyelv kényszerű fölvétele, az iparosodás hatására megindult család-szétszóródás, az etnikumok beolvadását siettető hatalmi politizálás, az „ejtőernyős” helyi vezetők fokozódó elbürokratizálódása ugyancsak a gyökértelenedést és a jogi vagy lelki alárendeltséget erősíti. S épp ennyire fenyegető, ha nem még drámaibb élmény a „belső omlás”, a közösségi életelvek lazulása, a közösségi vagy perszonális kapcsolatok ritkulása, az elgyökértelenedés élménye és a kitaszítottság perspektivikus átélése. Az etnikus identitás alárendelődése a határait egyre inkább elveszítő nemzeti eszmének, s a nemzetek szerepének átalakulása, univerzalizálódása mint következmények mind-mind identitás-elbizonytalanító vagy -fosztó hatásúak, s ezek szerte Nyugat-Európában nagyjából egyidőben hatottak erőltetett asszimilációként (ugyanerről JOÓ 1983. 540-543. p.).
Ahogy a nemzettudathoz szomszéd nemzetek és más tradíciójú népek kellenek, a regionalizmushoz is hagyomány, tudatosan őrzött eredetiség és politikai környezethez való választékos viszony kell. Mindezek igénylik az új önmeghatározást, a különbségek fennmaradását. A kisebbségi különbségek javarészt három főbb tényben rögzülnek: az első az eredet, a származás geográfiai meghatározottsága, a kultúra és a faji jelleg befolyásolta humán karakter. A másik fő momentum: az adott népesség körülírható jelenléte bizonyos korszakban és bizonyos társadalmi térben, lokálisan érvényes értékrendben. A harmadik sajátosság: a kivetettség, a kiválás és az asszimilációra szántság.
Európa megszűnik Európa lenni, ha kimerülnek a régiói és kihal a spontaneitás – vélekednek a kisebbségi szószólók a regionalizmus védelmében, hivatkozva a regionalista mozgalom centrifugális erejére, amely a társadalomtudományi gondolkodás számos nagy egyéniségét magával ragadta. Baloldalinak, nyelvi-kulturális jellegűnek vélik a nyugat-európai mozgalmak a regionalizmust, s azt a lehetőséget látják benne, hogy kifejeződhet végre a politikai nemzet elhalványodása utáni korszak fő törekvése: a tájegységi-etnikai identitás és a politikai-emberi autonómia megvalósítása. Az érdekes most már inkább az: milyen módon változhat meg tájegységek szubkultúrája, népcsoportok létformája, értékrendjük meghatározottsága? S kik érdekeltek a változásban? Kik a felelősök és kik a haszonélvezők? Kinek a bőrére megy a játék?
A nyolcvanas évek elején decentralizálásügyi minisztériumot hoztak létre Franciaországban, s a miniszter a helyi társadalmi konfliktusok fő okát a túlzott centralizációban látta, a változást pedig a törvényhozó és a végrehajtó hatalom kiterjesztésétől, a helyi-regionális autonómiák visszaadásától remélte. Ugyanez történt ugyanekkor Lengyelországban, Svájcban, Hollandiában is. Ismét a történelmi párhuzamok? A kézenfekvő hasonlóságok? A közös európai gondok? Kérdés persze, kik adják vissza (s kik vehetik el újra és kiktől?) az autonómiát? Kik központosították túl a társadalmat, s az alanyi állampolgároknak mennyi valódi beleszólásuk volt a lokális kultúrába, s mennyi lehet egyáltalán a hatásuk a mikroszférákban, a mindennapi lét feltételeiben...?
A nyugati társadalmak, s köztük például a francia, századunk első évtizedétől folyamatosan megpróbálták elutasítani az életmód, a kultúra, a gazdasági magatartások és az igazgatási önállóság állami uniformizálását. A helyi társadalmak, s köztük a regionális kisebbségek a kulturális és a politikai közéletben kezdték függetlenedési törekvéseiket, miután az állami adminisztráció és az igazgatásrendszeri függésrend történelmileg is meglehetősen központosított volt és maradt. Az elmúlt évtizedben azonban ez a „leszakadási” tendencia spontán küzdelmekbe torkollott, s elsősorban a regionális igazgatási (illetőleg gazdasági) önállóság megszerzésére irányult. A regionalizmus mint mozgalom a túlközpontosított oktatás, a munkaerőgazdálkodás, a piacok és üzemek telepítése, a helyi sajtó és nyilvánosság, a területi tervezés és a regionális bankrendszer megteremtése útján, vagy épp a helyi-regionális nyelvi kultúra megerősítésével kezdeményez függetlenedési mozgalmat. Ennek része lehet akár az iparosított „gazdag régiók” és a „szegény régiók” (az agrár-tradíciót követők) nyílt szembesülése, történelmi kisvárosok érdekszövetsége a nagy metropoliszok ellen, vagy akár gyalogló- és lovaglómozgalmak hirdetése az idegenforgalmi övezetekben (a szakirodalomból pl. GEORGE 1984; J. DAYRIES – M. DAYRIES 1978). Az ürügy egyremegy: a konfliktus és a kihívás vállalása itt a meghatározó azonosság. A századfordulói Félibrige után a hatvanas évek oxitán kultúrmozgalma, a hetvenes-nyolcvanas évek baszk szeparatizmusa következett – egy évszázad alatt literátusok nemzeti-romantikus álmaiból füstölgő romhalmazok és civil áldozatok kétségbeejtő tömege lett.
Persze nem mindenütt jut el az etnikai önérvényesítés az államellenes direkt rombolásig. Az „egységes” nemzettel szembeni kisebbségi ellenállás fő területe természetes módon lehet a nyelv és a vallás is, főleg olyan területeken, ahol a nyelv vagy a hit a többségtől való függetlenség történeti jelképe. A regionalista mozgalmak nevében Nyugat- és Dél-Európa szerte kisebbségi politikusok lépnek föl, s elsősorban a hatalmi koncentrációt bírálják, így társra találnak a baloldali pártokban. A kisebbségi tudat képviselői nem az archaikus, polgári fejlődés előtti állapotokat sírják vissza, hanem a hatalomátruházás és a regionális vagy a szövetségi formájú decentralizálás eléréséért küzdenek, az etnikai elidegenedés, a hatalmi centrumok belső gyarmatosító törekvései és elidegenítő befolyásai ellen tiltakoznak. Az indiánok között, Kanada konkurrens népei között, az amerikai feketék világában, Belgiumban, Hollandiában vagy Svájcban ezekre számos példa található (bővebben lásd AMERSFOORT – KNIPPENBERG 1993; BILLIET – EISINGA – SCHEEPERS 1992; BORY–LUGON 1977; FRESCO – TONGEREN 1992; KLEINPENNING 1994; POUILLON 1986; VERMEULEN – GOVERS 1993; VOUTAT 1992).
A hatvanas évektől meglehetősen sokszínűvé vált a kisebbségi világkérdés. Zsidó, kínai, örmény, libanoni, jugoszláv, arab és török diaszpórák megjelenése aggasztotta a tehetetlen kormányokat. Gettók alakultak ki, szeparatista fenyegetések reszkettetik meg mindmáig a közvéleményt, számos helyen kollektív jogokat vívtak ki a kisebbségek, végül is munkaerőválságot és szociális feszültségeket okoztak a fejlett világ szinte minden államában. Emellett az állam nélküli etnikumok is hallatták szavukat és a regionalizálódás kifejezetten protopártosodás alakját öltötte. De az állam mindaddig, amíg csupán alkalmi engedményeket kellett megtegyen, jóváhagyta e törekvéseket, ám azon iziben türelmetlenné vált, mihelyt az „egy és oszthatatlan” államegység került veszélybe a regionális törekvések nyomán. A regionalisták az etnikai tagoltság elismertetésével, jogi garanciák követelésével, föderatív viszony kialakításával bombázták az államot. Az állam attitűdje szemtől szembe „mosolygós” volt, az „össznépi” nyugalom megteremtését szolgálta. Ám azonnal a kemény döntések eszközéhez nyúlt, mihelyt a közösségi mozgalmak elérték az államérdekek határait (DAYRIES – DAYRIES 1978; GEORGE 1984).
Az egyes országok az etnikai ellenállási mozgalmakkal szembeni küzdelemben egymásra sandítottak. A demokratikus berendezkedésnek meg kellett volna felelnie az etnikai csoportok kívánságainak, s az európai demokráciák meg kellett próbálják a kisebbségi státust nagyon liberális módon kezelni. Elveszett az államegység illúziója, a hatalom mindenhatóságának vágyképe, s elveszett az etnikum iránti közömbösség lehetőségének illúziója is. A mai Európában pedig már lehetetlenné vált az etnikumokról kirekesztően gondolkodni, s bár az ellenállás korszakos volt, mégis meg kellett alkotni a kisebbségvédelmi törvényeket. Maga az Európai Közösség is regionálisan tagolt „nemzeti” gazdaságok képviselete, regionális tanácsai vannak, melyek közelről, a helyi gazdasági és szervezeti rendszerről azt a tapasztalatot szerezhették, hogy a helyi-területi decentralizáció nélkül megbénulnak a vidékek. Lassan elkövetkezett az a korszak, amikor már lehetetlen volt alkotmányos keret nélkül szabályozni a regionális kérdéseket, s ma már visszafordíthatatlan ez a folyamat.
Mindez a szervezeti-intézményes és közösségi átváltozás, mondhatnánk térszemléleti reform azért is alapvető fontosságú, mert a megbonthatatlan államegység kétszáz éves központosítottsága után teszi fölszabadulttá, önerejére támaszkodóvá és megújulásképessé a kisebbségi/etnikai és regionális mentalitást, megállíthatóvá teszi az etnikai elidegenedés és a civilizációs válságok szétterjedését, sőt a szeparatizmusok elburjánzását is (a sokrétű irodalomból lásd J. DAYRIES – M. DAYRIES 1978; GOMBÁR és vitatársai 1994–95; JOÓ 1977, 1983a, 1983b, 1984; GEORGE 1984).
A politikai akarattá formált tájegységi és kisebbségi törekvések tehát fölhasználják a meglévő intézményi kereteket a maguk lokális céljainak erősítésére, mozgósítják a közvéleményt és elégedetlenségüknek parlamenten kívüli úton adnak hangot. Az etnosz, mint kulturális közösség, térben fogalmazza meg magát, s társadalmi erővel intézményesíti tömörülési, érdekérvényesítési, mozgalmi alternatíváit, korlátozva az államot, s kierőszakolva a saját célok államon belüli és nemzetközi képviseletét.

A kontinuitás hiánya és pótlása
A politikai akarat és a mindennapi élet politikai gyakorlata persze nem mindenkor fejeződik ki egycélú mozgalmak, lokális forradalmak vagy civiltársadalmi ellenállások formájában.
A társadalmi cselekvés kontinuitása és a változás gyorsasága sokszor elfedi azokat a megnyilvánulásformákat, amelyek a nyilvánosság előtt vagy a többségi népesség számára egyértelműen jelzik a kisebbségi egyén vagy csoport hovátartozását. Minél gyakoribb, hogy elnyomják vagy elszíntelenítik az etnikai csoport reprezentációját (önmegjelenítését), annál sűrűbben megesik, hogy a kisebbségi csoport önigazolásra szorul, sértettségbe vonul. Ez esetben sokszor jellemezheti az a védekező mechanizmus, hogy szimbólumok formájában őrzi meg az etnikus jegyeket (bővebben SUMNER 1978; GÁLL 1975; BIBÓ 1986; BÍRÓ – OLÁH 1993; BÍRÓ – BODÓ 1993; BODÓ – BÍRÓ 1993; VÉLEZ-IBANEZ 1986; TAJFEL 1980; KENDE 1989).
Gyakori a szimbólumok között a vélt-képzelt-vágyott összetartozástudat, az egység képzete. Ahogy a fennálló hatalmaknak, úgy a kisebbségbe szorultaknak, a szimbolikus csoportoknak vagy szubkultúráknak is sajátja, hogy egységesnek, szilárdnak képzelik magukat. A kisebbségiség például rokon azokkal az asszociációkkal, amelyek a demokratikus társadalmi berendezkedés kulturális és politikai pluralizmusára jellemzőek. Az egyöntetűség, a hasonlóság, az „egy tőről fakadás” fantáziaképe jószerivel a citoyen képével keveredhet: a saját helyzet érzékelése a társadalmi ranglétrán, olykor igen csalóka, ugyanakkor a fölemelkedettség, a rangtartás, a polgári miliőbe tartozás tudata még ama kisebbségi csoportok között is megjelenik, amelyek egyébként alávetettnek, kizsákmányoltnak, perifériára szorítottnak mondják magukat. A szimbolikus vezérkeresés, a válságmegoldásra „szántság”, a predesztináltság, a historikus folytonosság tudata nemcsak a válságkorszakokban, hanem a közösségek harmonikus életszakaszában is kialakulhat. A vertség tudata, a helyzetek megváltozásának reménye, a kiválasztottság, a diszkrimináció felülről irányítottsága, a belső (szervezeti vagy személyi) hierarchia alapos ismerete, a csoporton belüli egyenlőség – mint összetartó erő – képzete, az ösztönös ellenállás a fennhatóságoknak és hódoltatóknak, a család egységének és a település védő-óvó funkciójának képzete, stb. – mindezek olyan létfolytonosságot, származáshitet és élet-jogosultságot jelentenek, amelyek pótolják olykor a nemlétező összetartozást is (a széleskörű irodalomból kiemelve SFEZ 1988; BALANDIER 1984; ROUQUETTE 1988; BROMLEJ 1976; BOUTHOUL 1966; KIDDER – STEWART 1980; SUMNER 1978; CSEPELI 1984; A.GERGELY 1988).
A különbség érzékelése, a mások másságának megfogalmazása én-tudatot ad, és a társadalmi helyzet átélése mindig relatív pozíciót határoz meg. Az elkülönülés, a társadalmi távolság tartása többé-kevésbé körülhatárolható „kultúrterületet” jelent, annál inkább, minél több kölcsönhatás és kapcsolat van az egymás közelében élők között. A hiányt, amely szétomlani hagyná a kisebbségi csoportot, jobbára a társadalmi elkülönülés fokozásával pótolják, mert ez erősíti a belső összetartozás és azonosulás kereteit. Az elkülönülés gyakorta erőszakos, s még ha kívülről a falakat senki sem emeli magasabbra a közösség körül, az önként hordja a téglákat maga köré.
A stabil, elszigetelt közösség olyan kulturális terület, amely nem térbeli megfontolások, hanem pszichés motivációk miatt korlátozza a környezettel való kommunikáció feltételeit. Nincs persze a szó elvont értelmében speciálisan kisebbségi tér – de vannak kisebbségi sajátosságokat, kulturális mintákat tükröző terek: temetők például, kultikus helyek, jelképi erejű kulturális áreák, nyelvi terek, népszokások, családi értékkövetések, házasodási-párválasztási övezetek, kommunikációs áthatások, érzékenységek és más kölcsönösen meghatározó dimenziók, amelyeknek megvan a maga térbeli kifejeződése, szimbolizálódása, értékképzete. Ahogy például szociológiai értelemben a mozgáskorlátozottak vagy a magas képzettségű nők a szervezett társadalmi struktúrák elkülönült szférájában élnek, ugyanúgy szabályozott és vállalt, kialakított és fenntartott az etnikai-kisebbségi viselkedési normák rendszere is.
A kisebbség „alkalmazkodása”, változási-asszimilálódási hajlandósága sosem lehet teljes, sosem kerülheti el az enyhébb normasértést. S éppen mert a kultúrák, akármilyen zártak is, sosem statikus egységek, a kisebbségi csoportok átélhetik, hogy nap mint nap megerősítést vagy büntetést kapjanak valamiért, ami a kultúraközi viszonyból ered. Kézenfekvő tehát, hogy itt vannak a hiányok pótlására, a félelmekre és megfélemlítésekre válaszként kialakuló mozgalom-szervezés kisebbségi gyökerei, a korántsem kombattáns, hanem inkább önvédelmi természetű sajátosságok (lásd SHIBUTANI 1973; WILSKA-DUSZYNSKA 1980; GEORGE 1984; CSEPELI 1980/. Ezek persze adott esetben a többséget durván sértő, ellene harcosan kiálló magatartásokban jelenhetnek meg, de a kisebbségi öntudat elemi része az attól való félelem, hogy a többség a kisebbségi erőszakra még teljesebb erőszakkal válaszol – így maga a kisebbség korlátozza belülről a többség elleni kihívások milyenségét, mennyiségét, akciórádiuszát és célképzeteit.
Az etnicisztikus ideológiát persze a mindenkori hatalom és hivatalossá vált intézményei is támogatják – ha éppen jól fölismert érdekeiknek az megfelel. Jóllehet, nem abban a formában, hogy az „elveszett természetesség” vagy az „ősi természetesség” pótlására fölerősítik a meglévő etnikai-kisebbségi jelenségek dinamikáját. Inkább az elnyomott és kizárt rétegek hamis folklórját szorgalmazzák és propagálják, a szocializáció eszköztárát és az értékválság mélységét használják ki a fogyasztói típusú társadalmi modell kialakításához, a szüntelen felülkerekedés viselkedési módját pedig úgy szabályozzák, hogy a polgári tiltakozások alig érjék el a hatalomviselő hivatalnokot, s még kevésbé azt az államot, amelynek a védelmező zónájában telepítik le magát a hivatalnokot.
Az etnikus lét kontinuitásában a legjelentősebb szerepe a kollektív emlékezetnek van. Talán jelentősebb, mint a területi egységnek, a származási közösség meglétének vagy az etnokulturális elkülönültségnek. A sajátos életmódminták és modellek kölcsönhatása, a köznapi kommunikáció nyelve vagy a társadalmi kapcsolatok főbb formái megváltozhatnak, a mindennapi lét „beolvadhat” a környezetbe, a társadalmi „nagy egészbe” – de ha a gyökerek tudata megvan, épséges maradhat a kisebbség. Legföljebb kettős kultúra, kettős társadalmi integráltság jellemzi majd – amint ez az amerikaiaknál, a kanadai magyar vagy a zsidó diaszpóránál, az USÁ-ban élő kínaiaknál, a baszkoknál és bretonoknál vagy az ír katolikusoknál jól látható.
Az etnikus jegyek számos formája konzerválódik a hagyományokban. Ezek megőrzéséért a politikai küzdelmekben is harc folyik, s ez ismét tartósítja a csoportszintű sajátosságokat. A „másság” ellen ható legfőbb törekvés, az egységesítés pedig kifejezetten kihívja a megőrzött identitásjegyeket, s mintegy segít azoknak visszhangozni a kollektív értékelveket. A kollektív értékelvek a történelmi és társadalmi változások „rövid szakaszaitól” szinte független „hosszú szakaszokat” alkotnak, olyan entitás részei, amely a plurális társadalmi térben kap szerepet a legkönnyebben. A társadalmi tér pedig annál szűkebb, minél kevesebb „másság” fér el benne. A „hosszú szakaszok” egyúttal jövőképek, perspektívák is, tehát olyan normák, cselekvések fő motiválói lehetnek, amelyek a különböző emberi közösségekben sztereotípiákat halmoznak fel vagy termelnek újra, biztosítva a kontinuitást.
Az etnikus sztereotípiák a társadalmi elkülönülés ellen is hatnak, egyúttal kialakulását is segíthetik. A szerepek halmozódása és szétválása a szerepkonfliktusokat eredményezheti, amelyek a kisebbségi-etnikai térben rendkívül gyakoriak. A kisebbségi számára a látens vagy nyílt osztályérdekek nem föltétlenül (sőt leggyakrabban egyáltalán nem) egyeznek meg saját közösségének érdekeivel. Az egyéni lét, amely nem okvetlenül azonos a hatalmi érdektér kínálta státussal, kialakít vagy lehetetlenné tesz bizonyos integrációt, amelynek az organikus szolidaritás a lényege. Ezt a szolidaritást kínálhatja az etnikai csoport, de az ipari társadalmak jelenkori történetében aligha kínálhatja más racionalitás vagy a társadalom más fejlődéstörvényéből kínálkozó egyetemes program.
Az etnikus lét határait is megszabják azonban a kulturális hagyományok és intézmények. Századunk második felében egyre rövidebb időszakaszra, életkorszakra lesznek érvényesek a tanult ismeretek, a megszokott közösségek és társadalmi normák. A tradíciókhoz ragaszkodás a huszadik századi „második modernizáció” előtt (GARAI 1995) meghatározó körülménye volt az életvezetésnek, a mindennapok szabályozásának, nemzedékről-nemzedékre hagyásának. Ma viszont a kulturális hagyományokat nem igazolhatja az idő, érvényességüket számos kutató csak arra a történelmi korra teszi, amelyben a hagyomány a viselkedés és a szokástartás szabályozója volt (lásd a hagyomány-vitát a Szovjetszkaja Etnografija 1981/2-3. számában és a Hagyomány és hagyományalkotás 1987. c. kötetben).
A kisebbségi-etnikai hagyománytartás mellett pedig létezik egy másik fontos momentum, amelyet a huszadik századi kultúrák többre tartanak, mint a „röghöz kötött” hagyományt: az emberi innováció képessége. Evvel a modern kultúrák mérik magukat, s elítélik a hagyomány-kötötte egyének és csoportok „el nem fogadható” ragaszkodását a történeti emlékezethez, az „indokolhatatlan” tradicionalizmushoz. Ugyanakkor ma már talán bátran ki lehet jelenteni, hogy a személyiség sztereotípiáinak és innovációs hajlandóságának éppen a tradícióval való kapcsolata a lényeges életmód- és értékrend-szervező hatás. Az emberi megújulásképesség talán nem is más, mint a személyiség egyik legfőbb hagyománya, a perszonalizált kultúra viselkedésbeli megjelenésmódja. A hagyományok és a különböző kultúrák együttélése, kölcsönös elismerése ideális esetben bármikor megteremthet egy olyan makroközösséget az egyes országokon belül és országok között is, amely utoljára csak akkor létezett, amikor az emberek még nem váltak szét osztályokra, nem hangsúlyozták egymással szemben a kulturális fölény, a felsőbbrendűség értékét. „Hagyománynak minősül bármi, amit tartósan vagy ismétlődően tovább adnak, tekintet nélkül tartalmára vagy intézményi környezetére” – tanítja Edward SHILS (1987). E téren és időn átívelő csoporttapasztalat természetesen csak közösségekben élhet tovább, sztereotípiák alakjában vagy cselekvési rutinokban, de mindig kifejezi az egyén társadalmi helyzettudatát. Megesik persze, hogy államok és országok vagy különböző kormányzatok és államszervezetek is legitimitást követelnek a hagyományok nevében. Viszont a hagyományok jelképes szerkezete, olykor kitalált formái nyíltan vagy hallgatólagosan, sőt javarészt automatikusan hordozzák a múltból jelenbe vezető folytonosságot. A konvenciók és rutinok még nem hagyományok, s az államok uralmi rituáléi is aligha – az időbeli folytonosság társadalmi ténye mellett a hagyományok történeti eredete, jelentősége, múltbeli fontossága az a momentum, ami megkülönböztethetővé teszi őket a bürokratikus rutinoktól vagy rossz reflexektől. A letűnt eszmék és intézmények például jobbára visszahozhatatlanok – a cselekvésminták és kulturális kódok azonban túlélnek rendszereket, korszakokat, politikai vagy uralmi stílusokat. Ezért tehát a haladás gondolatát a kontinuitás ellen fordítani csupán újabb „hiánytermelés”, nem pedig pótlása az elhalványodott hagyománynak (bővebben lásd SHILS 1987; ARTYUNOV 1987; MARKARJAN 1987; BERNSTEJN 1987; HOBSBAWM 1987). A kontinuitás tehát nem helyettesítheti a haladást, de éppen mert az időbeliség mindkettőjük szervező elve, könnyen hivatkozási alapjává válhat. Viszont a kontinuitás hiánya már oly módon idéz elő konfliktushelyzeteket, hogy újratermelése, a hagyománytermelés a politikai hatalom legitimációs eszköztárába is bekerülhet.

A félelem régiója?
Bibó István úgy gondolta valamivel a második világháború vége után: a kelet-európai demokráciákra leselkedő legnagyobb veszély a félelem. Bibó már Hajnal István és Jászi Oszkár alapgondolatát viszi tovább (és alkalmazza a legújabbkori fejlődésre): az európai államfejlődés legvégső értelme a polgári szabadság, a szabályozott jogok, valamint a támogatásra váró igények védelme, kielégítésük szervezett biztosítása. Ehhez Hajnal szerint hozzátartozik a középkori, szokásszerű társadalmasodás, amely szembekerül a kívülről jövő, más racionalitás talaján álló állampolitikai rendezőelvekkel. S e szembekerülésben az „álladalom” hiába törekszik dinasztikus és kisebbségek fölötti uralomra, hiába alapul hatalmi szervezete az uralkodó családok folytonosságán: a patriarchális állameszme képtelenné válik a szokásszerű képletekből kibontakozni, a polgár viszont alattvalói ellenállással képes kényszeríteni minden felsőbb szerveződést a maga individuális lényegének tudomásulvételére (HAJNAL 1936, 1988, 67-68. p.).
Hajnal István és Bibó István oly korszakokban keresték a fejlődés értelmét, s olyan alapelvek hibáira mutattak rá, amelyek az újkor és a legújabb kor kelet-európai történetéből fakadtak. Mindketten kételyekkel vették körül az abszolutisztikus kormányzás adminisztratív rendszerét, sunyi konzervativizmusát, bürokratikus üzemszerűségét, s megállapították azt, hogy a hűbéri helyzetben a politikai képviselet „sehol sem a lakosság számszerű akaratának uralmát” fejezi ki, hanem „a képviselet többé-kevésbé mindenütt az állam adminisztratív üzemének ellenőrzője marad” (HAJNAL u.o. 44. p.).
A huszadik század végén, félszáz évvel Hajnal alapművének megjelenése után a Bibó István által föltett alapkérdésre kell már válaszolni: lehetséges-e, hogy az individualizmus és a kommunizmus nagy politikai ideológiájában, illetve a két nagy világrendszer birodalmias gondolkodásában a nacionalizmusok kapnak ismét teret? Bibó erre úgy válaszol, hogy a nemzet mint közösségi tény erősebbnek bizonyul a liberalizmus, a szocializmus vagy a kommunizmus eszmerendszerénél, de mert mindegyik a demokratikus szabadság központi eszméjéből ered, lényegesebb motívum itt a helyhez, az időhöz és embercsoporthoz kötött közösségi tudat tömegessé válása. Hozzáteszi még, hogy a nemzet mint társadalmi és politikai intenciójú közösség, meghatározott területet, hazát, gazdaságot és nemzeti tudatot őriz, történelmi és nyelvi összetartozást valósít meg, de az uralgó állam csupán nemzetállamként még nem képes az önrendelkezés demokratikus szabadságeszméjét (nemzeteken belül és nemzetek között) megvalósítani (BIBÓ 1979. 162-164, 196-198. p.).
Bibó gondolatmenetéből kiolvasható, hogy a nemzettéalakulás folyamatában valamely nagyobb társadalmi egység a maga politikai szerveződési igényei alapján a kisebb egységek önállósulási vagy önállónak maradási törekvéseit kicsinyes partikularizmusnak és ebből fakadó nacionalizmusnak tartja. A kisebb egység hívei viszont az egységesítő törekvéseket nagyhatalmi imperializmusnak és ebből fakadó agresszív nacionalizmusnak tartják. Hogy kinek van „igaza”, azt történetileg nem az igények vagy „jogosultságok” harsánysága és nem is a népcsoportok valóságos aránya dönti el, hanem a nemzetalakulás és a társadalmi fejlődés tényleges iránya. Éppen ezért Közép- és Kelet-Európában, ahol a történelmi államok és a történelmi nemzetek keretei szétrobbantak a huszadik század elejéig, s ahol Magyarország környezetében előbb az oszmán majd a Habsburg birodalmak nemzetekfeletti uralma is szétesett, azóta folyamatos zűrzavar övezte kénytelen ellenségeskedés telepedett az itt élő népek határvitáira.
A régiónkban kialakult nemzeti keretek azonban nem történeti határokkal tagoltak, hanem etnikai és nyelvi határok szerint tagolódnak. Azok a kísérletek, amelyek ezen a tájon a stabilitást a történeti határokra hivatkozva keresték – megbuktak. Meg kellett bukniok, mert a nemzeteket a hanyatlással szemben nemcsak „a közös múlt, hanem ugyanannyira a közös jövő is összetartja, vagyis az a perspektíva, mely a közösség közös tervei és vállalkozásai számára a presztizst, az optimizmust és a lendületet megadja” (BIBÓ 1986. 242. p.).
Bibó szerint a kelet-európai kisállamok mizériái csak akkor oldódhatnak meg, ha a terület konszolidációját mindenütt az állam és nemzet azonos, egybeeső területein próbálják megteremteni. Minden etnikai-kisebbségi léthelyzetet meghatároz a történeti háttér, a régi és az új status quo, az igények és revansok „jogossága”, az érzelmek széles hullámzása. De a „jó határ az, amelyik a nemzeti hovátartozáshoz igazodik” – a többi megoldás csupán állítólagosságokra szűkül és hiábavaló kísérletekhez vezet, illetve a legnagyobb bajok forrása lehet. A mesterkélt határ mindig háborús gyújtóanyag csupán, sokkal inkább, mint a területek népességkeveredése, amelyet jobbára a status quo történeti „rendezése” és az etnikumok elhatárolása robbant be. Ehhez akár statisztikai, akár gazdasági, közlekedési vagy oktatási szempontot kevernek, mindenkor marad sértett fél, revansra vágyó indulat (BIBÓ 1986. 185-264. p.). Erdély vagy Besszarábia kevertsége például területi telepítések korszakaitól meghatározott, s Kelet-Európa más határai is rendkívül folyékonyak maradtak, a határviták elmoralizálása pedig rendszerint előhozza a történelmi „érdemek”, az „ősiség” és az „igazságosság” szempontjait. A határok racionális megítélése ezért nem nélkülözheti a szabad önrendelkezés szempontját. Nyugaton azért alakulhattak ki viszonylag stabil történeti határok, mert a vitás területeken jobbára népszavazás döntött, s mert a városokhoz vagy területekhez fűződő érdekek kiegyensúlyozódtak a népesség (olykor megromlott, olykor megkettőződött) identitása alapján.
Ma már kevesen tartják elkerülhetőnek azt, hogy a „hontalan tömegek Európája” alakuljon ki, s hogy a nyelvi határok félelmes népcserék és kitelepítések végrehajtására adjanak módot, vagy európai konszolidáció helyett számos nemzetállami anarchia kiindulópontjai legyenek. Ugyanakkor mintegy évtizede tudják már az európai demokráciák, hogy a szerves és kollektív európai léthez minden áron mellőzni kell a diszkriminációt. A Versailles-i utódállamokat a II. és a III. Internacionálé is soknemzetiségűnek tekintette, hozzá értve azt is, hogy az elszakadás jogával, az önrendelkezés lehetőségével bírhattak ezek a népek. De az önrendelkezés csak akkor válhat valóra, ha az egész társadalomra jellemző demokratikus viszonyokon alapul. A monarchikus gondolkodás vagy az erőszakos hatalompolitika legfőbb érve az, hogy „magaskultúra” nélküli etnikumok egyetlen útja az asszimiláció lehet. Evvel olyan diszkrimináció bűnös kiterjesztését valósítják meg, amely a „jó etnikum” és az asszimilálandó közötti különbséget a „haladásban” méri, teljesen szubjektív mércék és alkalmi szempontok szerint. Ez pedig hatalmi-politikai bűn – talán a legnagyobb, amelyet uralkodó hatalom magának megengedhet. S következménye a félelem tartományainak növekedése, az etnikus érzületek sértettséggé változása.
A félelem régiójában a szociológiai nemzet – érték. Szabad döntéssel vállalt és vallott érték, ami nem a „mi a magyar?” vagy „mi a román?” felszínes kérdésre adandó választ rejti, hanem avval méri az értékesülést: mit akar a magyar vagy a román? A félelem légkörében megválaszolt identitáskérdések nem engedik, hogy az autonómia önmagának szabjon határt és mértéket. A népek közti verseny nem lehet biológiai vagy természeti redukcióval megválaszolható, mert abból csak szolidaritás nélküli magatartás ered, amely „nemzeti üggyé” tesz apró gondokat is, mozgósítva a rejtett önzéstartalékokat, a mindenütt mélyen ülő nacionalizmust.
A félelem régiójában, ahol a kisállamok nyomorúsága folytonosan revansra ingerlő volt, s az asszimilációt eddig minden nemzetben minden kisebbség ellen erőltetetten használták, nem érvényes Renan hajdani eszméje, amely szerint egy nemzet léte „naponkénti népszavazás”. Ebben a köztes régióban, egy keleti nagybirodalom (Moszkva) és egy nyugati birodalom (Bécs) közt az édesgető asszimiláció sem több, mint érzékeny cselekkel megvalósított behódoltatás, akadályoztatott emberi hagyományhűség, korlátozott azonosságtudat és az autonóm kultúraválasztás lehetetlenné tétele.
Ezen a Duna-tájon a nemzetiségi státus elérése még mindig cél, nem pedig eszköze az emberi és polgári tökéletesedésnek. E régióban még a huszadik század nyolcvanas éveiben is egymás elleni definíciókból áll az etnikai önmeghatározás, nem pedig autonóm értékfelmutatásból. Ezen a tájon, ahol a nemzetek kifejlődése autonóm együttműködésen alapulhatna, és ehhez rendelt szabályok racionális elfogadásán nyugodhatna, még mindig hiányzik az a demokratikus szabályrendszer, mely egyének és csoportok hatalomhoz való viszonyát, kölcsönkapcsolataik elveit és lehetőségeit biztosítaná. Épp ezért a szervesen kifejlődött érzelmi- és akaratközösség nem szabja meg a közösségi lojalitás feltételeit, nem határozza meg a kívülállókhoz és a közösség tagjaihoz fűződő viszonyt. Nincs tehát tisztelete és gyakorlata a kisebbségiségnek, sem pedig a demokráciának.
Amit egykor Jászi Oszkár régi „jóslataiban” olvastunk, mára valóság lett: a kelet-európai kormányok (néhány kísérlettől eltekintve) az erő pozíciójából gondolkodtak a kisebbségekről, „egységes” politikai nemzetet építettek maguknak. Olyan etnikailag is „átértelmezett” államnemzetet, ahol az egység és egyenlőség eszméje az etnikai homogenizációt szolgálta. A Jászi által leírt „nemzetiségi sérelmi többlet”, az igazgatási és igazságszolgáltatási, nyelvi-kulturális és gazdasági hátrányos helyzet önigazolásos gyakorlata ma már ismét minden kelet-európai kisebbségre érvényes. A hátrányos megkülönböztetés regionális sajátosságai ráadásul a diszkriminációk legváltozatosabb korlátaiban jelennek meg: a mondott vagy kodifikált „reális egyenlőség” az államnyelv elsajátításától függ, a spontán asszimiláció pedig azért lehetetlen, mert a kettős identitástudat alakul ki előbb, majd rögtön azután a sérelmi politika, nem pedig a demokratikus parlamenti képviselet, a sajtószabadság és a szabad kulturális fejlődés szabályozott kerete.
Nem lehet itt célom, hogy Jászi Oszkár, Bibó István, Mikó Imre, Makkai Sándor vagy Fábry Zoltán, Rehák László vagy Eötvös József nemzetiségpolitikai elveit részletezzem. A nemzetiségi kérdésről megképződött több könyvtárnyi irodalom nem is teszi lehetővé, hogy egyik vagy másik szemléletet, gondolatirányt, iskolát vagy kurzust vázlatosan ide idézzem. Amire itt ezeken túl is utalni szeretnék, az nem más, mint hogy a kisebbségi-nemzetiségi-etnikai létföltételek mindig tükrözik egy társadalmi szerkezet és egy uralmi elv viszonyát. A nemzetiségi identitás erősítheti az állami integritást, az önrendelkezés elve egyúttal társadalmi szerződés is az államhoz vagy a nemzethez tartozó állampolgárok többségével. Az önkormányzatiság választóvonala összeköti a vonal két oldalán álló népességet, ha az autonómia valóban tartalmas, ha az érdekek és jogok nemcsak deklaráltak, hanem működőek is. Viszont kisebbségi szuverenitás híján azonmód gettó, etnocentrizmus, bezárkózás és nacionalizmus támad ott, ahol az asszimilációs szándék megjelenik, s az együttélést nem (vagy nemcsak) engedi, hanem erőlteti.
A regionális tagoltság Kelet-Európában sokszorta mélyebb, mint Nyugaton. Bárha amott is tengernyi nép él, s a regionális és etnikai mozgalmak ott is jelzik a látens tagoltság problémáit, de nyugat-európaiságról az egységes minőség értelmében jóval korábban lehetett beszélni, mint kelet-európaiságról. A mi régiónk történeti fejlődésében, „elkanyarodásában” vagy megtorpanásában olyan szellemiség, olyan beállítódás és történeti együvétartozás-hiány van jelen a nemzetté válási törekvések óta, amelyben a népek közötti kölcsönhatás nemcsak toleranciában, hanem nacionalizmusokban, revansvágyakban is megfogalmazódik. Az emberek történelmileg alapozott reakciókészsége, tűréshatára és a politikai kultúra egésze lassan változik e tájon, s a nemzeti érzéshez, az „országegész” működéséhez olyan ösztönös és indulatos „élettér-szemlélet” tapad, amely az idegengyűlölettől, a más népeket megbélyegző sztereotípiáktól sosem szabadulhatott meg igazán.
Egy területi-tájegységi-regionális szemléletmód kialakítása és tudomásulvétele ezért nem késleltethető tovább ebben a régióban. Térségi érdekek és akaratok, kisebbségi önigazolások és nemzeties erőszakok érvényesülése a csoportérdekek ellen ezért nem leplezhető szocialisztikus vagy kapitalisztikus rendszerideológiákkal. Kiszámíthatatlanná és politikailag kezelhetetlenné válik minden társadalmi szféra, ahol az érdekek és az értékek meghatározatlanok, ahol a primér indulatok uralkodnak el, s ahol nemegyszer a demokratikus rendezőelvek hiánya miatti tompultság vezet befeléforduláshoz, etnocentrizmushoz, nacionalizmushoz. Az „ősi” vagy az alkalmi „ellenség” kijelölése csak hatalmi gyengeség kérdése minden politikailag szervezett államban, a cselekvési pótlékként megjelenő vagy felkorbácsolt „nemzeties” indulatok ennek csupán kitörései.
Az etnikai sokszínűség fölszámolása, az „elnemzetlenítés” alkalmi elméletei persze megjelenhetnek gazdasági, modernizációs köntösben is. Az erőltetett asszimiláció veszélyeiről és a félelem régiójának huszadik század végi eseményeiről álljon itt régiónk etnikai-politikai helyzetének áttekintése helyett három példa: a szomszédságunkban és nálunk kialakult, illetve a modernizációs ideológia mentén formálódó helyzet elemzése ez – más országok más példáit az olvasó ma már egyre inkább ismerheti a közelmúltban keletkezett elemzésekből és a napisajtóból.

Az osztályideológia regionális magamutogatása
Mint jeleztem, a kisebbség problematikája és a táji-történeti meghatározottság alapvető módon függ össze a kelet-európai kisállamok nyomorúságával.
Bármily meghökkentőnek tűnik, két szempontból is párhuzam mutatkozik a kisebbségi sorsfelfogások és a szocialista országok hatalmi-politikai stratégiájában: történetük felől nézve, melyről mint sérelmek folyamatáról, a kitaszítottság és uralmi fölény hullámzásáról beszélhetnek, illetve céltételezett jövőképük felől, mely létüknek legitimitást adhat vagy tevékenységük célját jelentheti.
Egy történeti időből jövet és egy másik időbe menet fogalmazza meg legitimitását mindkét viselkedési stratégia. E folyamatban mindkettőjük számára és mindig a jelenidő az, amelyben a szabadság fölparcellázása elkerülhetetlennek mondható, és emellett a történelmi egyenlőtlenségek átélése folyamatos krízishelyzetet szül, válságot ígér. A válságok életvezetési stratégiában, kultúrafelfogásban, hagyománykötöttségben, gazdasági-piaci modellek formájában, informális kapcsolati kultúrát tekintve is mindenütt megjelennek. A válságkezelés ugyancsak válságban van: a kisebbségi identitástudat alkalmi agressziói, kiszámíthatatlan gesztusai, puccs-szerű megoldásai szinte rendszertipikusan jellemzik e régió politikai magatartási stratégiáit és taktikáit.
Talán túl „olcsó” a hasonlat, de miként a pártállam politikai gyakorlata eltér a marxi-lenini alapnormáktól vagy a polgári állam demokratikus szervezetétől, éppúgy eltér a kisebbségek politikai kezelése, mindennapi gyakorlata az ENSZ vonatkozó emberi jogi és kisebbségjogi deklarációitól. Durva példaként itt Románia és Jugoszlávia kisebbségpolitikai állapotát villantanám föl röviden, jelezve, hogy a Duna-menti népek régóta tervezett konföderációját a mindennapi gyakorlat kisszerű tényei miképp teszik illuzorikussá.

A/ A román minta
A romániai kisebbségpolitika gyakorlata a sztálini (hruscsovi, brezsnyevi, gorbacsovi) gyakorlatot követi, s miként Csehszlovákiában, Bulgáriában vagy hosszú időn át az NDK-ban is, a nemzetiségek léthelyzete a szovjet modelltől függ a legközvetlenebbül, annak legitimálását szolgálja. Ez a modell a megkülönböztetési politikát alkalmazza, egyúttal az erőszakos asszimilálást is, ezért nem mentes a történelmi revans igényétől, s a kulturális genocídiumtól sem.
A romániai kisebbségek a területi széttagoltság-szétszórtság miatt természetesen nem egyformán élik meg a diszkriminációt: az erdélyi részeken a magyar kisebbség a „mumus”, a szovjet vagy a bolgár határ mellett viszont a szovjetek és bolgárok a „zsákos emberek”, a magyarokkal ott senkinek semmi gondja nincs.
Az etnikai kisebbség szükségképpen tájhoz és kultúrához kötött. Néhai Kós Károly, s fél évszázaddal előtte már Kemény Zsigmond is úgy vélte, hogy nemzetiséget csak a kisemberek független összetartozása adhat, az „osztály és az etnikum” közös erdélyisége igazolhat, s nem a „passus”, a befogadást igazoló menlevél. A homogenizálás, vagyis a nagymértékű és mesterséges lakosságkeverés, a beolvadás erőszakolása persze természetes szövetséget teremthet a hétköznapi létben közös hátrányt szenvedő kisebbségiek között, de ez még korántsem kínál platformot az egységes etnikum önmegfogalmazásához vagy a kisebbségi csoportok önálló szerveződéséhez.
Az osztályhelyzet a huszadik századi (és főleg a kisebbségi) politikai értelemben közös nyelvhelyzetet és státus-egyenlőséget jelent a társadalmi tér eltérő pontjain: a társadalmi alárendeltség és a nyelvhasználat helyzettudat-meghatározó hatását az erdélyi szociológusok és jogászok igazolják, mondván nincs igazi különbség a falusi és a városi kisebbségi jogérzet között, csupán a kisebbségi kultúrák között van. A hovátartozás definiálásában kevésbé a hivatalos társadalmi besoroltság számít az osztályok és etnikai csoportok közötti viszonyban, inkább a hétköznapi élet dimenziói mérvadóak. Az ember megítélése pedig inkább a kapcsolatrendszerében, a kortárs csoportokkal kialakított kommunikációban, illetőleg a fönnálló uralomhoz fűződő viszonyában válik mérhetővé.
A romániai kisebbségek kisebbségi sorsa történeti okok miatt olyan, amilyen. Minden kisebbség valakik miatt kisebbség, valakik kisebbsége, akiket a társadalmi átalakulások jobbára alávetettségbe szorítanak és hozzákötik a többséghez, a pillanatnyi érdekfölényt képviselőkhöz. Ez a „muszájemberség”, amely a kiszolgáltatottságot türelmi helyzetben kell vállalja, „kisebbségi realizmusában” a várakozást, a reményt, a változások igenlését és az értékek őrzését kell biztosítsa megtartó erőként. A harmonikusabb történelmi állapotból diszharmonikus kultúrállapotba átkerülő kisebbség – amikor és ameddig teheti – igyekszik magamagát, hovátartozását és hagyományait megőrizni. A kisebbség körülményei lehetnek történelemtől adottak, nemzetiek, dinasztikusak vagy diktatorikusak, monarchikusak vagy szocialisztikusak, de a különállás tudata kapaszkodót jelent, az önállóság illúzióját, a veszélyeztetettség folyamatos és kollektív átélését, a térbeli szolidaritás esélyét tartalmazza.
Ahogy az egész volt szocialista táborban, Romániában is kisajátítódott az etnikai identitás, a társadalom erőinek kollektivizálásával központi arzenálba került a demokratikus közösségalakítás egész ideológiai és erkölcsi eszköztára. A nemzetiségnek vagy etnikai kisebbségnek nincs és nem is lehetett történeti jogcíme a kulturális vagy identitásbeli különbözésre, önvédelmi harcra, vagy a tényleges szuverenitás kivívására – hiszen a társadalmi érdekek „össznépiek”, kollektívak ugyebár... De az uralkodó asszimilációs szándék korántsem az egész nemzeti közösséghez asszimilált, hanem rétegekhez, osztályokhoz, ideológiai és gazdasági kényszerek intézményes rendjéhez. Közösséghez asszimilálni nem is lehet egy fiktív „nemzeti egység” biztonságára hivatkozva, sem civilizált társadalom nélkül. Legföljebb erőszakkal, deklasszálással. Csak társadalmi helyzethez és a fennálló uralmat elismerő lojalitáshoz lehet asszimilálni, csak a „mintaszolgáltatókhoz” való viszonyt lehet erőltetni illetve azok elfogadását lehet jutalmazni.
A feudális kötöttségeiből épphogy csak kilábaló szocialista államberendezkedés Romániában már a polgárság régi központjaiban kezdte az asszimilálást. A politikai progresszióhoz össznépi fejlődést asszociált a központi hatalom, s mindenkiről gondoskodó harmonikus érdek-egységet hazudott mellé. A kisebbséggel szembeni többségi erőfölény ugyanis cáfolhatatlan érv, s a demokratizmust zászlajára tűző, a szabad fölemelkedést alapideológiaként hirdető államhatalom csak akkor veszít presztízséből, ha előveszi erőszakfegyvereit is. (Románia sok szempontból nem számít modern államnak, itt a presztízs még nem piaci erő, az ország nemzetközi hitele szintúgy nem ezen áll vagy bukik).
A hatalmi logikában az erőszak helyett mindig kéznél van az erőmegosztás valamely más taktikája: a kisebbségi szabadságjog elismerésével, a kultúramegőrzés szorgalmazásával, a néptestvériség deklarálásával presztízsveszteség nélkül lehetett a többség nevében a kisebbség fölemelkedése vagy eredendő egyenjogúsága elé akadályokat rakni. A jogfosztást pedig el lehetett fedni a demokratikus állam öntetszelgésével, a „Kondukátor” nagyságának fényével.
Etnikai-kisebbségi helyzetben lenni mindenképp valami elleni és valami melletti állásfoglalást jelent. Az „együttélő közösség” maszlagja a belső, etnikai határok folyékonnyá tételét szolgálta Romániában, s az erőszakos népirtás helyett a nyelvi, kulturális, munkaerőgazdálkodási, lakáspolitikai és érdekképviseleti eszközök szolgálták a hatalmi érdeket. A „demokratikus rendezés” látszata, a saját állami keret és a múlt folytonosságának biztosítása fejezheti ki azt a tényt, hogy a közösségért való egzisztenciális félelem fenntartása a hatalom fő célja, s a hatalom érdekei ellen cselekvőket saját környezetük is visszafogja. Ennek a politikai eszköznek már csak érdektelen részletkérdése az alávetett népek egymásközti acsarkodása.
A közösségért való félelem – mint Bibó István írta – döntő tényező a kelet-európai kisállamok demokratikus fejlődésében. E régióban a „demokratizmus és nacionalizmus közös gyökerei” mindig alapvető létkérdések voltak, s az „imaginárius veszedelmek ...azáltal válnak valódi veszedelmekké, hogy félünk tőlük” (BIBÓ 1986. 219-220. p.). A demokratikus formák itt antidemokratikus kormányzásnak, erőszakos politikai álkonstrukciónak alapjává váltak. „A kormányok ereje ugyanis abból áll, hogy egyensúlyt tudnak tartani két tényező között, minthogy azonban az egyiket, a népképviseletet rendszeresen korrumpálták, ezzel megerősítették a másikat”, az uralkodók hatalmát. Ez pedig a demokrácia előtti állapotba való visszakerülést jelentette, melyben nem az állampolgárok politikai értelmessége és hatékony ellenőrző ereje, hanem az egyszemélyes hatalom kegyes gyakorlása és bölcs megnyilatkozása a történések „eredendő oka” (BIBÓ u.o. 221. p.).
Erről az egyszemélyes hatalomról és a nomenklatúra osztályuralmáról ma már elemző és emlékező tanulmányok, kötetek szólnak, fölösleges itt ragozni. De nem tartom érvényesnek azt a vélekedést, hogy a kisebbségi-nemzetiségi probléma kelet-európai formái csakis a diktátorok nevéhez és uralkodási korszakához köthetők. A kelet-európai országok modernizálódási trendjei olyanok voltak, hogy szükségük volt a területi és a települési autonómiák korlátozására, a helyi társadalmak szabadság-feltételeinek nehezítésére, hogy mesterséges városburjánzást és munkaerő-átcsoportosítást készítsenek elő vele. Ez a fejlődési alternatíva nem romániai specialitás, hanem a kelet-európai fejlesztéspolitika rendszertipikus sajátossága.
Az 1988-as évben nemzetközi fölháborodást okozott a romániai falurombolás, s annak látványosan kisebbségellenes vezérideológiája. Az erőltetett iparosítás és a mesterséges városiasítás jelensége szorosan összetartoztak, de e kérdésnek pikantériája épp abban van, hogy számos kisrégióban a városlakók jelentős hányada már a két világháború között is magyar nemzetiségű volt, tehát aligha fogható rá a magyar etnikumra, hogy saját modernizációs érdeke a városgyarapítás jóváhagyása és a falurendszer föláldozása.
A második világháború után a kelet-európai régió szocialista országaiban nagyjából egyidőben zajlott le a mezőgazdasági tulajdonviszonyok megváltozása, a kollektivizálás, az agrármunkaerő-fölösleg városba terelése. Az ipari fejlesztés során a „csinált városok” létrehozása csupán felszínes megoldás volt: a megkésett (sőt elmaradt) polgárosodás, valamint az országrészenként nagyon eltérő fejlettség és a népesség régről való kevertsége minden soknemzetiségűnek nevezhető országban előidézte a várostervezésnek (mint a központi tervcélok egyikének) megvalósítását. Az új városok új ipari körzeteket, új népességkohót működtettek, ez pedig a „rend, fegyelem, tervszerűség!” látszatával egy monopolizált hatalmi érdekfolyamat eszköze lett. Az új „szocialista” városok minden térbeli energiát, civiltársadalmi mozgást, vallási-kulturális másságot, etnikai hagyományt vagy táji-történeti értéket elmostak. Az egész folyamat a város faluval szembeni fölényét és a munkásoknak a parasztok fölötti uralmát szimbolizálta. Mintaként a szovjet típusú lakótelep szolgált, amely a város funkcióit, a közösség térbeli együttélését és a társadalmi-emberi kapcsolatokat mesterséges terekre, gyalult síkokra, korlátozott szolgáltatási szférára állította be, totális hiánygazdaságra – vagyis kifelejtett mindent, ami történeti, emberi, közösségi értékkel bírt. Ráadásul e folyamat nem az ország történetileg elmaradott térségeit segítette, nem Óromániában, nem Moldvában vagy (hogy másik példámra utaljak:) az albánok lakta koszovói jugoszláv térségben épültek modernizációt segítő települések, hanem ezzel a politikával, az agrárnépesség területi átcsoportosításával és az ipari beruházási tőke koncentrálásával még nagyobbra növelték a történeti hátrányokat olyan térségekben, ahol homogén nemzetiségi kisebbség élt még.
Az új városok tehát a késleltetett városfejlesztés magyar, cseh, keletnémet, bolgár, jugoszláv és román mintái lettek, egyúttal a népesség fokozottan hátrányos helyzetű csoportjainak újabb elkülönítési korszakát is jelzik. A lakossággyarapodás, a népességnövekedés nem vonta maga után az infrastruktúra fejlesztését, telítődtek a lakások, a családszociológiai problémák és bűnözési indexek sokasodtak csupán, s a városi mentalitású munkásosztály helyett ingázók, alulképzett hátrányos helyzetűek kétségbeesett és jövőkép nélküli tömegei lettek az archaikus közösségek egyéneiből.
Romániában máig szimbolikus jelentése van a székelykapuja előtt üldögélő, a maga birodalmában eligazodó, gazdatudattal megáldott parasztpolgárnak. Annak szimbóluma, aki nem akar részese lenni a forszírozott modernizálásnak, a diktatorikusan erélyes identitásfosztásnak. Olyan jelkép tehát, amelynek erejét csakis buldózerek tolólapátjaival lehet megrendíteni. Ezért kellett lerombolni temetőit, kapuit, iskoláját és nyelvét, maradék archaizmusait.
Az etnikai kultúra maradék formáit, karakteres helyszíneit lerombolni valóban barbár „racionalitás”. S különösen akkor, ha e „fejlesztési” igyekezet nem számol avval, hogy a városok perifériáira telepített, gyökértelen, keverék népesség nem kiegyenlíti, egységesíti egymást, hanem kiszorítja, mert nem tud és nem is akar könnyedén homogenizálódni. Viszont összeadja hátrányait, s évtizedekig átláthatatlan eleggyé, afféle „munkaerő-masszává” áll össze.
De ennek is megvoltak régi hagyományai: e régióban a kultúra és az etnikai öntudat politikai jelentősége sokszorosan nagyobb volt, mint más világtájakon. Ez sajnos nem a kultúra fontosságát, inkább elpolitizálódottságát jelentette, s az önérvényesítés, a lét elsődleges föltételének akadályát. De a szocialista „fejlődés” a kultúrát, a szokások és hagyományok rendjét materiális kényszerekkel elgazdaságosította: csak a termelni képes emberi gépezet volt fontos mindebből, s (Bibó szavával:) a „nemzeti materializmus” a legádázabb célszerűséggel bánt az emberrel mint termelőeszközzel, s fölhasználta ehhez saját történetmagyarázatait, nemzeti sérelmeit, politikai és kulturális intézményrendszerét, geopolitikai adottságait, börtöneit, statisztikáit és egyetemeit. És fölhasználta az ipari, a gazdasági-, a polgári- és városmodernizációt is. (E kérdésekről bővebben írtam „Nemzetiség és urbanizáció Romániában” c. könyvemben, ld. A. GERGELY 1988).
Az osztályideológia, mely az osztályok megszüntetésére fölesküdött képviselői révén a társadalmi különbségek felszámolását hirdette végcéljának, kivételes figyelmet fordított az archaikus közösségek, a kisebbségi csoportok, az etnikai kultúrák „ledarálására” is. A kommunista pártok programideológiája illetve politikai gyakorlata csupán kampányos figyelemmel volt az etnokulturális sajátosságok iránt, nem vette tudomásul a mentalitáskülönbségeket, csakis addig, amíg (például a jugoszláviai felszabadító harc és néppárti ideológia) sikerre vitte a bolsevik kisebbséget. A pártállamokban azután megtörtént, amit Bibó így jellemzett: „a kisebbségi élet megszűnik teljes értékű emberi életté lenni, háttérbe szorított, nyomott életté válik” (BIBÓ u.o. 231. p.). Ugyanis a hódító hatalom sosem demokratikus, sosem érdekegyeztető, s térkövetelése sem alku tárgya, hanem fegyvereké és politikai manipulációé. A „racionalizálásra” elszánt és „fejlődést” ígérő területi politika nem másra irányul ebben a régióban, mint kisebbségi kapcsolatok elmetszésére, népességcserékre és erőmegosztásra, illetve a térségi status quo „végleges” megoldására, vagyis revansra – s ez nem más, mint folytonosan kinyilvánított uralmi erőfölény és újabb politikai konfliktusforrás, nem fejlődés, hanem visszalépés, és nem önrendelkezési jogok tiszteletben tartása, hanem a valódi, civilizált európaiság legelevenebb cáfolata.
A bizonytalanság és a széthúzás, amiből a stabilitás és a fölvirágzás helyett a revans szomjúsága mindig is táplálkozott, most a kisebbségek táji-történeti meghatározottsága és az osztályideológia mindent elöntő hamissága következtében Kelet-Európa alapvető sajátosságává vált. A kisebbségi problémákat kétségtelenül látványosan, de hamis reprezentációval kezelték a „demokratikus etnopolitikák” – így a román nemzetállamisághoz méltó módon az ugyancsak soknemzetiségű Jugoszláviában is.

B/ A jugoszláv eset
A jugoszláviai magyar kisebbség nemzetiségi problémáinak vizsgálatánál a kisebbséget úgy határoztam meg, mint identitását közösségi csoportokban megőrző kulturális entitást, partikuláris egységet, amely számára a politikai egyenjogúság nem „objektív”, hanem szubjektív viszony a „történő történelemhez”. Az ott élő kisebbségi magyarság nemcsak mint „idegenbe szorult” magyar népcsoport (etnosz) érdemel figyelmet, hanem mint a helyi társadalmak, lokális közösségi csoportok speciális fajtája. Olyan országban élnek ugyanis, ahol a párthatalom a kisebbségek fölszabadításának ígéretével lépett uralomra, s ahol az alkotmány (1963) és a törvényesített politikai alapelvek (1944, 1949, 1953, 1974) az országot alkotó népességet nemzetnek nevezik, a nemzetiségeket pedig úgy kezelik, mint a „szocialista önigazgatási közösségek” nagyobb egységeit (NIKOLIC 1976, 1982). Jugoszlávia nemzetközi szinten is élen járt a kisebbségpolitikai kérdések látványos megtárgyalásában, konferencia-sorozatok szervezésében és kisebbségi kirakatpolitikában. Éppen ezért nagyon nehéz akár tudományos eszközökkel, akár a helyi politikai gyakorlatban kimutatni a rejtett nacionalizmust vagy az erőszakos asszimilációt, hiszen a nyilvánosság előtt megjelenő kompromisszumos megoldások, a nemzetiségi sajtó és az oktatás széles terepet biztosítottak a nemzetiségi reprezentációnak. Gyanús legföljebb az lehet, hogy a jugoszláviai nemzetiségek (köztük az ország 22,7 milliós népességéből az alig félmilliós magyarság) helyzetéről a párt- és államigazgatási bürokrácia mindig is kihívóan elégedetten nyilatkozott, a dokumentumok százszázalékos konszenzusról bizonykodtak évtizedeken át.
A foglalkozási rétegződés és a kelet-európai gazdasági növekedés trendjei Jugoszláviában is összefüggenek a területi folyamatokkal. A mezőgazdaság rovására intenzíven kialakított, és a politikai erőfölény nevében „szelektíven” telepített ipar egy új népvándorláskori mozgást eredményezett itt is. A gazdaság térbeli átalakulása azonban kemény etnikai-politikai felülrétegzést hozott, identitásváltozást hordozott a második világháború utáni évtizedekben. A telepítési politika éppúgy, mint Romániában, a Trianon utáni revans szellemében folyt, s a sváb kitelepítés (300 ezer ember!) nyomán főleg szerbek és bosnyákok költöztek a megürült területekre. Könnyítette ezt a mozgást az extenzív iparosítás és a falusi lakosság városba terelése is. Rendszerint a falvak elöregítése, az agrártevékenység elnyomása volt az indirekt elűzés eszköze, melynek utána az etnikai kisebbségi csoportok szigetszerűen zártak maradtak, nyelvi és kommunikációs, gazdasági és korosztályi értelemben egyaránt. Amint a falvak városba áramlása megszűnt, a központosított fejlesztéspolitika a „nem rentábilissá” vált területekre már nem invesztált új beruházásokat. Egyszerre lett tehát jellemző a legmodernebb nyugati kultúra és a legbalkánibb sötétség, a virágzó piacgazdasági kínálat és a széleskörű analfabétizmus. Szabadka és Fiume városi kultúrája keveredett a koszovói hátrányos helyzetű hegyi pásztorok kultúrájával, a mesterséges városnövesztés ideológiája ütközött meg a lokális szabadságjogok tényleges hiányát sérelmező helyi identitásokkal.
Az asszimiláció jeleit persze évtizedek óta üdvösnek tünteti föl a jugoszláviai kisebbségpolitika. Ha egyre növekszik a vegyes házasságok aránya, ha őrült tempóban szaporodnak a nagyvárosok (az ország lakosságának közel egynegyede 500 ezer lakosú nagyvárosokban él már!), ha az 1961-ben bevezetett „jugoszláv nemzetiségűek” lélekszáma a Vajdaságban 167 ezerre, Horvátországban pedig 379 ezerre növekedett, és visszaesett a magyarság természetes szaporodása – ezt a nemzetiségek egészséges integrálódásaként tünteti föl a nemzeti nagypolitika. A számok elrejtik viszont azt, hogy a magyar nemzetiségű ipari munkásnak, mint kisebbséginek nem volt érdeke a városiasítás, nem volt érdeke az, hogy képzetlen albán vagy analfabéta crnagorac munkavállalókkal kerüljön egy osztálybesorolásba, s elvegyék szája elől a kenyerét a nivellálás ideológiájával, vagyis hogy a gazdasági emigráció lehetőségén (magyarán: a külföldi munkavállaláson) túl más lehetősége ne maradjon. „Az önigazgatás én vagyok” – szólt negyven évig a párthatalom torkából az artikulálatlan magabiztosság, s közben a vajdasági magyar munkás elmerengett kisebbségi sorsán, vagy azon, hol van már az a munkásosztály, amelynek nevében az osztályhatalom a kisebbségi értelmiséget is „gúzsba kötött táncolásra” készteti, belterjes és légüres térbe kényszeríti... (bővebben minderről a Tiszatáj 1990/6. számában írtam, A.GERGELY 1990).
Koszovó, Dubrovnik vagy Szarajevo a nyolcvanas évek végétől egyértelműen a durva etno-nacionalizmusok színtere, a poszt-sztálinista hatalompolitika felsülésének és a kisebbségi identitások egymás-elleni kijátszásának helyszíne. Nem csoda: Közép-Kelet-Európa modernizációs elmaradottságában az állami beavatkozás és a pártállami abszolutizmus úgy jelent meg, mint a korszerűsödés záloga és a kulturális fölzárkózás motorja. De az önszabályozó társadalmi integráció erősítése helyett létrehozta azt az ördögi kört, melyben a felzárkózás polgárosodást igényelne, ám az állampolitikai elvek korlátozzák a gazdasági autonómiát, s ez visszahat a polgárságra, proletarizálja a polgárt, kispolgárosítja a munkást, földtelenné teszi a parasztot, és kitermeli a maximális lojalitáshiányt a társadalom legszélesebb köreiben. A kisebbségek ebben a kelet-európai politikai mezőben a legszélre szorulnak, többletterméküket mások orozzák el és másutt használják fel, s az elosztás joga sohasem lehet azé, aki kisebb. A szocializmus bolsevik modellje a felülről jövő elhatározást és parancsot vezette be, az elosztási jogok megkaparintásával kizárta a kisebbségek minden fajtáját a kisebbségi (bolsevik) irányítás befolyásolásából is.
Az állami beavatkozás és az új integráció hiánya nem romániai vagy jugoszláviai sajátosság, hanem rendszersajátosság, mely nyilvánvalóan nem fejlesztően, hanem korlátozóan hat a fejlődés-ideológiát elszenvedő kisebbségekre. A „jogfosztottság évei” és a „végleges megoldás” szlovákiai vagy szovjet példái is mutatják: nemcsak a horvát nacionalizmus éledt föl szép csöndesen a hatvanas-hetvenes években, hanem a szlovák és orosz nacionalizmus is, s a kilencvenes évek elején már tucatjával fordulnak egymás ellen sosem hallott etnikai csoportok, népek, törzsek, kultúrák a volt Szovjetunió területén is. A vegyesházasságok és a tömeges migrációk szintén a beolvasztás tipikus formái lettek, az értelmiség-ritkító és nyilvánosság-korlátozó döntések is együtt jártak az ipari fejlesztés kontraszelektív rendszerével, az iskolai utak korlátozásával, az anyanyelvi képzés „statisztikai” manipulálásával. A kisebbségi jogok hiánya egész Kelet-Európában demokrácia-hiányt, állampolgári jogfosztottságot jelent, s kellő pillanatban jó okot is nyújthat a nagyhatalmi szellemű, „integrációs” ideológiájú politikai beavatkozásra.
A félelem régiójának ennél aprólékosabb körüljárása még kevesebb kételyt hagyna az ügyben, hogy a proletár osztályideológiával megáldott hatalmi rendszerek milyen toleranciát mutatnak a szomszédos államok lakosai iránt, milyen ellenségképeket formálnak, vagy adott esetben milyen „szomszédságpolitikát” alakítanának ki a zsidósággal vagy a cigánysággal, milyen toleranciát gyakorolnának vallási közösségek, nagycsaládok vagy települési érdekcsoportok, helyi társadalmi csoportok iránt.
Kelet-Európában a „népek testvéri együttélése” „egység és barátság” jegyében folyt az elmúlt évtizedekben. Rövidebben szólva: ez a baloldaliság és az internacionalizmus erőszakos küzdelmét jelentette a kisebbségek ellen. A politikai nagy többség államiság-igénye is segítette elnyomni a kisebbségek „etnonacionalizmusát”, s nem kétséges sajnos az értelmiség szerepe sem a nacionalista identitástudat erősítésében és a nemzeti mozgalmak szervezésében. A kelet-európai országokban a kisebbségi-etnikai diszkrimináció elleni küzdelem egyúttal a pártállam, illetve a szovjet jelenlét elleni küzdelem eszköze is lett: a sztálini típusú rendszerek varázstalanításának útja.

C/ A magyar megvalósulás
Említettem már, hogy a magyar átmenet is kénytelen volt megküzdeni az etnikai problematikával. Érdekes módon, nem elsősorban az etnikai kisebbségek fölkelése, lázas vagy bársonyos forradalma idején, hanem a szocialista rendszer megteremtette kilátástalanság után föltámadt etnikai önérzet megerősödése árán. Az elveszett „szocialista identitás” helyébe nyomakodott az a kénytelen kapaszkodó, amit nemzetállamnak neveznek.
Mármost nem egészen érthető, hogyan is vonható össze az etnikai és a nemzeti identitás, miközben az előbbi mikroszintű is lehet, sőt jobbára lokális és intim szokott lenni, az utóbbi pedig mint cél, keret és eszköz mindig is csak makroszinten létezett. S maga a nemzeti állam, mint politikai entitás nem igazán az etnopolitika jegyében működik, hanem az eltúlzott, etnocentrikus ideológia jegyében. Az etnopolitika mint állam-nacionalizmus igen veszélyes korjelenség. Azonban az etnopolitika mint kulturális értéktartalmakat hordozó reflex, lehet más tartalmú is. S talán csak szimpla, rossz vagy nehezen elfogadható válasz ez arra, hogy a világ sora az elmúlt negyedszázadban az egyetemesedés, a globalizálódás felé ment el, s mind a hatékonyság, mind a racionalitás tőkeerővé és hatalommá transzformált más változatai sokszor emberellenesek lettek. Az etnopolitika részben talán felelet (vagy Bíró A. Zoltán szóhasználata értelmében: „feleletkereső kulturális” válasz) arra, hogy a makro-történésekből oly nagymértékben kimaradó egyedi ember, a maga kollektivitásában és társadalmiságában elmagányosodó egyén vissza próbál térni a mikroszintű, vagy annál is intimebb szférába, a maga sokfelől fenyegetett biologikumába, ontologikus miliőjébe, „Kis Történetébe”. A „megapolitikák” korszakában, a sokszintű, multikulturális világban az egyetlen, amit az egyén megfoghatóan, biztosan érzékelhet még, az az etnikum, tehát a térségi-történeti tartalmú identitás-, érték-, és lét-centrikus önfelfogás. Ez hordozza a származási, kisközösségi hovátartozást, a társadalmi tér gyors strukturális változásában meglelt kapaszkodót, a hozott-örökölt-követett mintákat, a saját helyzet relatív definíciójának esélyét. De hordozhatja akár a Benedict Anderson-féle „távolsági nacionalizmust” is (ANDERSON 1994).
Az etnopolitika állami-intézményi szinten (ne kerülgessük a szót:) fajpolitika. A magyar etnikai identitás állampolitikailag is gerjesztett és etnikai külpolitikába hajló intézményesülése pedig az Antall-kormány idején már teljességgel irracionális volt. A nemzetpolitika generálása éppen azon a századvégen, amidőn a nemzetek nagy egységei látszatuk és lényegük szerint szétesnek és elavulnak, totális anakronizmus. Az esetben, ha a nyugati polgári demokráciák keletkezésének útja a nemzetállam volt, ez talán nálunk is elkerülhetetlen út, de a rendszerváltás közbeni megvalósulása legjobb esetben is csupán veszélyeire figyelmeztethet, mégpedig a restauráció, a meghaladott történelmi körülmények és a lehetetlen idő-visszaforgatás miatt (lásd még MUSTO 1993; OFFE 1993; MISZLIVETZ 1993).
Elgondolásom szerint ennek ellenére az etnopolitika nem okvetlenül a „saját nemzet” túlbecsülésének, a saját értékek másoké fölé helyezésének kikerülhetetlen megoldása. Lehet a kisállami nyomorúság korántsem makropolitikai szintű következménye is: Belgium, Hollandia, Dánia, Skócia, Svájc és Kelet-Európa egy sor állama küzd most is azzal, hogy véget ért a birodalmi méretű hamis integrációk kora, a szervezett népcserék, az államilag bujtogatott pogromok ideje, s a kis államok lakossága egy részének most van itt az esélye önmagára, identitása elemi részeire találni. Mint a nagy, romantikus szimfóniák, programzenék után a repetitív zenének, a hang, a zörej mint jelentés átértelmezésének, most van itt a perszonális és kisközösségi öndefiníció ideje is. Az etnopolitika nem kizárólag a megkésett vagy retardált kultúrállam politikája lehet, hanem a soknépű hagyományra támaszkodó, sokféleségét konstatáló, etnikai határok mentén a kultúrák közti összhangot kereső szerep is. Nem államszerep, nem autoritás-szerep, hanem a posztmodern politikai tolerancia lehetősége. Az etnopolitika lehetne a kulturális harmónia kialakításának kerete, az elfogadott kölcsönhatások, az egyensúly, a béke politikája is, ha...
Ha nem szólna bele minduntalan a biopolitika, amely történetileg az ókori Róma fenségén, a felvilágosodás kori francia forradalom testvériségén, az újkori oroszosítás lendületén, a 19. századi „nagybirodalmak” kialakításán (és Nagy-Szerbia, Nagy-Frízföld, Nagy-Románia, Nagy-Magyarország, stb.) megalkotásának lázán, a kreált népszövetségeken és más faji-ideológiai áramlatokon által mindig eljutott a kisebbségi másság jogának megkérdőjelezéséhez és tiltásához, a megkülönböztető kizárólagossághoz, a kultúrfölény kinyilvánításához. De a csoportszintű vagy kisközösségi identitás még nem azonos a makro- és megapolitikai szinten rögzült biológiai prioritásrendszerrel, amelyet az Antall-kormányzat próbált újra meghonosítani. Kétségtelen, hogy a makropolitikák korszakát elkerülhetetlenül fölváltja ezen az ezredfordulón a mikropolitikák korszaka, azzal együtt is, hogy az etnikumok nemcsak egymás ellen kelnek föl vagy kelnek ki, hanem mindenekelőtt az államok ellen, az állam mint integrációs forma, mint térbeli határokat magasító intézmény, mint a kultúrák határait más, gazdasági, politikai vagy éppen katonai racionalitások alapján megvonó erőhatalom korlátlansága ellen. Úgy gondolom, hogy az etnikai kérdés állampolitikai szintű kezelésének lényege a nemracionális tervszerűség, amely a biopolitika kialakulása és a nemzetközi szintű migráció megerősödése ellenére sem a természetes szeparatizmusok lehetőségét biztosítja – bár ezek mindig is voltak, lesznek, kell is hogy legyenek. Hanem állami eszközzé akkor lesz, amikor a militáns, mesterkélt, hatalmi hübriszt hordozó és korántsem toleráns politikai szeparatizmusok, kirekesztések és kolonizációk eltervezése, végrehajtása eszközének tekintik, s amikor a mindezeknek szükségességét igazolni próbáló államideológia valamely teleologikus cél, hatalmi hatékonyság vagy győzelemittas vezérelv érdekében alkalmazza.
A rendszerváltó magyar kormányzat jó példa lett arra, hogy a nemzeti etnokrácia mindenkor a többségi uralomviselők erőfölényének képviseletét jelenti, s a politikai etnokrata kizárólagosan az etnosz „elvei” szerint működteti (a modern uralmi egyensúlytalanságok között) a saját hatalmi berendezkedést. Persze ha ez mindig egyértelmű volna, az ellenerők és ellen-eszközök is kialakulnának (mint erről Bíró A. Zoltán is ír) – de ilyenek most még nemigen vannak, hacsak a polgárháborúkat nem nyilvánítjuk annak. Az állami szintű nacionalizmusok ellen azonban sokszor épp az érintett, a hivatkozott etnikumok nem tudnak mit tenni – példa erre az Antall-korszak „tizenöt millió magyarja”, akik sem testben, sem lélekben, sem térbeli összetartozástudatban nem igazolták a kormánypárti nemzeti törekvéseket, s főleg nem helyeselték egy emberként a magyar külpolitikát. (A korszakról született egyik legragyogóbb elemzés Lengyel Lászlóé, lásd LENGYEL 1994).
Kétségtelen, hogy a modern uralmi racionalitások, s azoknak technokratikus, logokratikus, bürokratikus vagy politokratikus képviselői mindenkor a demokratikus berendezkedés intézményrendszerére hivatkoznak, s az érdekképviseletek nyilvánosságát tekintik valamely létező identitás kifejeződési lehetőségének – egyben korlátjának is. S éppen ez az, ami szerintem sántít. Létezik ugyanis nemlegitim etnoszféra is, amely mindenkor védekezésre szorul, főként, ha a „többségi” demokrácia elvei korlátozzák, s intézményesen akadályozzák egzisztálását. A magyar nemzetpolitika az önmagát újmodern hatalomként definiáló, az etnikai egyneműség fikciójával uralmi eszközt kreáló, a „mi kutyánk kölyke” elv alapján működni kezdő állampolitikai értéknormát hirdette (OFFE 1993; GOMBÁR 1994; MUSTO 1993). Sajnos minden ilyenfajta próbálkozás eredendően ellentmond mindennemű becsületes demokrácia-fogalmunknak, s annál veszélyesebb, minél hatékonyabb, minél intézményesebb vagy minél nyíltabb-nyilvánosabb. De úgy hiszem, lényegében az új nacionalizmusról van szó, a szó klasszikus tartalmát már részben elveszítő, de a modernizált eszköztárával még veszélyesebbé váló „nackózásról”, amely Trianon térségében nemcsak az első világháborútól kezdve, hanem évszázadok óta teret hódít, s amely épp a társadalomszerveződés szocialista típusú modelljének sikertelensége miatt még sokkal vehemensebben került napvilágra (lásd AGURSKY elemzését az orosz nacionalizmusról, 1994, valamint OFFE, MUSTO, LÁNYI, MISZLIVETZ hivatkozott írásait), mint holmi feudális korszakban, amelyben a legtermészetesebb állapot volt az etnikai sokféleség, illetve amelyben a társadalmi függésrendet számos legalább ilyen fontos hűbérviszony tette virtuálisan és ténylegesen is tagoltabbá.
Leginkább a nemzeti köntösben, kacagányban és hajdúsági kajlabajusszal kormányra lépő MDF magyarság-ideológiáját bírálhatnánk e téren, illetve a megfelelő attribútumokkal fölszerelt román, cseh, szlovák, ukrán, stb. uralomviselőket, akik éppoly makrancosan esküsznek a demokráciára és a maguk népképviselő szereptudatára, mint a legvehemensebb caudillizmus, katonai diktatúra vagy fasizmus megteremtői. Egy álnemzeti képződményről van tehát itt szó, egy korszerűtlen, sem államnemzeti, sem kulturnemzeti mivoltában nemkívánatos berendezkedésről, amelyet a kelet-európai térség országai minduntalan egymás ellen fordítanak, amikor csak tehetik, s öndefiníciójuk alapját mindenkor a mások másságának leszólása, az ellenségképek kialakítása adja. (Lányi András e kérdéskörben nem a másság-elleniséget, hanem a másokban meglévő hasonlóság intoleráns kezelését nevezi meg alapvető problémaként, lásd LÁNYI 1993). S mindezen országok uralkodó (még csak nem is technokrata, bürokrata vagy logokrata) körei valóban esküsznek a demokráciára – de aligha csak arra: ténylegesen vele együtt inkább egy történelmi főszerep vízióját reprezentálják. Viszont ez a fajta modern „uralmi irracionalitás” még korántsem elegendő, korántsem igazi jogosultság a kizárásos etnopolitikára vagy egy legitimált fajelméletre, főként akkor nem, ha csupán arra szolgál, hogy elfedje a valóságos társadalmi deklasszálódás, a politikai válság vagy perspektívátlanság élményét. A konfliktusképlet szerint viszont épp ezekben a volt szocialista országokban, amelyekben a rendszerváltoztatással együtt járt a megerősödött etnikai konfliktusosság, épp ezekben alakítanak ki hatékonyságmentes intézményeket az etnikai problematikák kezelésére, épp ezekben oldják meg a „demokratizálódás” szellemében, hogy szakigazgatási, államrendészeti, szociálpolitikai, miniszteriális (sőt hovatovább tudományos) kezelésmódja is legyen az etnikai másság kiváltotta válsághelyzeteknek. A „megoldások” azonban hamisak.
A magyar nemzettudat válságáról, konfliktusairól az elmúlt évtizedben szakemberek egy hosszú sora írt, szociálpszichológusoktól történészeken át a szociológusokig, így itt eltekintek attól, hogy ezekkel hozzam összefüggésbe a Magyarországon 1989 után történteket. Mindenesetre úgy látom, hogy a szocialista államkeret látványos szétesése és egy új, többet, jobbat, másabbat ígérő politikai irányzat remélt sikere volt elsősorban (kezdve Lakitelektől, folytatva az új Szárszóig és egészen Csurka István párt-alelnökségéig vagy az MDF-ből kizárásáig) az a keret, amely az új nemzeti identitás kialakítására törekedett, de ugyanakkor nem a magyar társadalom homogén nemzettudatának politikai megjelenítődése volt. A nacionalista tónusú és mozgalmi vehemenciájú attitűdöt láthatóan a magyar társadalom olyannyira elutasította, hogy (beleértve a külföldi magyarok reakcióját és a nemzetközi politikai válaszokat is) mindez szép lassan a Demokrata Fórum legitimitásvesztéséhez és látványos vereségéhez vezetett.

D/ A három példa és „szövegkörnyezete”
A három példa, a román, a jugoszláv és a magyar korántsem tárgyalható ugyanazon a szinten. Gondolatmenetemben viszont azért kellett legalább utalás-értékkel hivatkoznom rájuk, mert ezeknek értelmezése nélkül ma már lehetetlen megközelíteni azt a kérdést, hogy az etnikumok csendes forradalma miképpen sürgeti a regionális átalakulások újragondolását.
Végül is úgy gondolom, a mai kihívások már nem az államoknak szólnak, hanem épp az államok szintje alatti társadalmi önszerveződések lehetőségét tartalmazzák. Lassan már nem az a fő kérdés, hogy az államok képesek vagy hajlandók-e politikai legitimitást ajándékozni az etnikai törekvéseknek, (mint az Svédországban, Írországban, Quebec-ben, Itáliában, Spanyolországban stb. történt), hanem hogy az etnikai mozgások elsöprik-e az államberendezkedést (mint ahogy a szétesett Jugoszlávia, a Szovjetunió, Irán, Marokkó, Dél-Afrika, stb. példái bizonyítják).
Összességében korántsem csak arról van tehát szó, hogy „intézményellenesség” dolgozik az etnocentrikus gondolkodásban, hanem hogy egyértelmű államellenesség, fennhatóság-ellenesség, amely nem veti el a karizmatikus uralom kritériumait, csupán másként értelmezi azokat. Pontosabban úgy, hogy szükség van a rétoromán, a breton, a hucul, a morva, a kasub és a többi uralmi intézményekre, etnikai képviseletre is, szükség van másként is gondolkodó, kisebbségi identitást is elfogadó kormányzati mentalitásra. Egyúttal arra is egyértelmű igény van, hogy senki, sem a többségi állam képviselete, sem a kisebbségé ne élhessen vissza a populizmus pártos eszköztárával. Gombár Csabának abban igaza van (GOMBÁR 1994), hogy a populizmusok etnokratái nemcsak veszélyesek lehetnek, de – teszem hozzá – ők korántsem csupán a demokratikus intézményeket romboló, működésüket ellehetetlenítő „premodern” vezetők, hanem hordószónokok, olcsó demagógok, fajelméléncek is (lásd a Ceausescu-irodalmat 1990 után, vagy Kiss Balázs és Végh Antal Csurka-elemzését a minapi publikációkban, avagy a Meciar-ról kialakult szlovák és magyar visszhangot). E hivatásos etnokraták esetében premodern helyett inkább antimodern politikai aktorokról lehetne szólni.
Mindemellett persze az etnokrácia lehet egy kisebbségi etnikum politikai berendezkedése is. Mennyiben? Amennyiben védekező, szorultságában „muszáj-emberséget” kifejlesztő, tűrést és illegalitást szükségessé tévő. Persze épp a fokozott szorongatottság miatt olykor pártolhatatlanul gravaminális, revansra vágyó, megtorló indulatú, ami már korántsem fogadható el megértéssel, toleranciával, demokratikus gesztussal (s itt Csepeli György fontos megállapításain túl utalnunk kell Sumner-re, Jászi Oszkárra, Bibó Istvánra, vagy épp a kortárs román antropológusra, Vintila Mihailescura, aki szerint az identitás és az „idegentermelés” úgy függ össze, hogy a kapcsolatbeli, szimbolikus és archaikus mintákat elveszítettük, megmaradtak viszont a térbeliség dimenziói, amelyek a „mi” és az „ők” közé újra meg újra fölépülő falak, határok formájában testesítik meg a másságról való képünket és az önazonosságba vetett hitünket – lásd MIHAILESCU 1993, 34-35. p.).
Mint az etnikai kérdések szakírói joggal megjegyzik, a „kisebbségek” és a „mások” fogalmai lassan az etnikai kisebbségekkel szinonim jelentést kapnak mindennapi szóhasználatunkban. Bizonyos értelemben ez nem is baj. A kisebbség, a másság tolerálása egyazon gyökerű, a kisebbség és a „másik csoport” egyazon determinizmus terméke. Sokféle szimbolikus politikai és történeti oka lehet ennek, én itt csupán azt emelném ki, hogy a látszatdemokráciákban az etnikumoknak mind következetes elnyomottságuk, mind tudomásul-nem-vett-ségük, mind kulturális homogenizáltságuk, eredendő depriváltságuk, formáldemokratikus „támogatottságuk” (lásd intézményesített nemzetiségi képviseletek), mind pedig szégyenként örökölt „bűnös” másságuk, stb. olyan szintű volt, hogy azt immár megelégelték. S miközben az „identitáshigulás” korunk etnikum-kutatóinak, néprajzosainak, antropológusainak, szociálpszichológusainak keserű tapasztalata (pl. B.Voutat, D.Passeron, C.Geertz, J.-L.Amselle – E.M’Bokolo, H.Mendras, E.Terray, stb. írtak erről), az átmeneti, rendszerváltó társadalmak törékeny és kezdetleges alkotmányosodási folyamatán egyszeriben átütött a bázisdemokratikus törekvések, a mikroidentitások jelentkezésének ereje. S hadd jegyezzem meg gonoszul, korántsem tudományos igazságként, inkább kortárs impresszióként: nem „a” szerb és „a” bosnyák, nem „a” volt kommunista és „a” mai legitimista, nem „a” klasszikus gyarmatosító és „az” őslakos, nem „a” fekete királyságok és „a” puccsal hatalomra került tábornokok sora ütközik meg a mai etnikai polgárháborúkban, hanem inkább azok, akiknek a hatalomhoz jutásban semmiféle etnikai (és emberi, vallási, anyagi, területi, politikai alárendeltségi, stb.) áldozat nem drága. Nem lenne érdemes tagadni, hogy évszázadokig szított etnikai ellentétek is felszínre habosodhatnak, ha ürügy adódik ehhez, vagy ha a túlélés a kérdés. A kisebbség mindig védekező, még ha olykor igazságtalanul támad is, mert eredendő hátrányban van, mert státusa az örök alárendeltség. Élete folytonos harc a létjogért, a mindig nagyobbak ellen, a jogos identitásért. A kisebbség nem a kollektív kisebbségjogért küzd, ezt csak azok találják ki neki, akik többletjogokkal fölruházottak; hanem a perszonális jogért, a kulturális másság jogáért, a személyiség önvédelmi jogáért. Hogy lehessenek saját korlátai jogiak és szokásjogiak, tradíciókban rögzítettek és hagyománykötöttek, a modernitást (a minden áron valót) vitatóak, archaikusak és posztmodernek, strukturálisak és biológiaiak, és így tovább.
Az etnokratikus államhatalom kialakulásában minálunk korélmény lehet, hogy mai vagy történeti példák sorjáznak az ember egyéni, személyiségi jogai elleni támadásról, akárha hordópolitikus vagy külügyminiszter, pártelnök vagy árpádsávos legény hangoztatja is. A magyarkodó, románkodó, szerbkedő, stb. nacionalista töltetű, etnocentrikus identitástudat vagy az uszító jobboldali, restauratív eszmerészegség éppúgy veszélyes és ízléstelen, mint ahogy viszolyogtató a kiszorítósdi az etnikus elvű pártképződés esetében vagy ellenében. Az is tapasztalat, hogy olykor a fölvett, kölcsönkapott identitás erősebb is lehet, mint a hozott, örökölt (amint erre kiváló példák találhatók az „amerikai nemzet” kialakítói és hívei, vagy a „jugoszláv nemzetiségűek” körében).
Mindenesetre az etnopolitika mint revanspolitika, mint restaurációs stratégia, mint új holocaustok eszköze nem azonos a kulturális, biológiai, történeti, mentális, lokális vagy csoportidentitás-tudattal. De etnopolitikát „bevezetni” sosem a kisebbséginek áll módjában, jogában, hanem az elnyomónak, a megbélyegzőnek, a kiváltságoltnak (s az USÁ-ban ugyanúgy, mint Besszarábiában vagy Izmirben, Portorozsban vagy Brassóban). Ezek mindenütt a hatalmi praktikák, uralmi érdekracionalitások, látszat-plurális rendezőelvek kérdései – s nem utolsósorban jólét, tolerancia, politikai kultúra, mentális tradíció, jogegyenlőség, tájékozottság, értékrend és pozícionáltság függvényei.
Az etnikai öncélúság és a demokratikus sokszólamúság valóban összeegyeztethetetlen. De a polifóniában tiszta hangon együtt szólni csakis az képes, akinek identitása egészséges, nem korlátozott, hanem kiegyensúlyozott. Normális életvilágban az etnikus másságnak deklarálására minden etnikumnak csakis szorongatott helyzetben, korlátozott szabadságban vagy félelemben van szüksége. Az „etnopolitikai” intézmény kialakítása mint igény is csak valakik ellen, védekezésül kaphat fölmentést, s minél kevésbé militáns, annál inkább, továbbá minél kevesebb „demokratikus deficitet” hoz létre, annál könnyebben kaphatja ezt. Ilyen jelenség például az etnikai renaissance is, amely (néhány, bizonyára meglévő hangsúlybeli túlzást leszámítva) valóban újraéledése volt az etnoszoknak, s nem utolsósorban éppen annak újrafölismeréseként, hogy az államfejlődés racionális és teleologikus nyomulását a nagy nemzeti forradalmak óta kíséri a másságok „demokratikus” elnyomása, s ha most az állameszélyesség problémájáról, a hatékonyság és legitimitás modernkori konfliktusairól van szó, akkor igenis tér nyílik ama máskéntgondolkodás és más-identitás megfogalmazásának is, amely az uralkodó eszmék államiság-kori történetében valahogy hátrányos helyzetbe került. Az államalkotó racionalizmus prédikálta egyetemesség például Franciaországban fölszámolta a tájnyelveket a nemzeti fejlődés nevében, megszüntette az etnikai szimbólumokat a „nagy gloár” harsogó dicsősége kedvéért, fölszaggatta a szerves másságot, elkente a területi önállóságot, központosította az igazgatást, a közlekedést, s sok egyebet is. Kérdésessé tette tehát, hogy az etnikumok mint minőségi egységek lehetnek-e államalkotók...? Ugyanez a centralizált állameszélyesség a későbbi Szovjetunióban és csatolt vidékein elmaszatolta a mikro- és makroszintű diskurzusokat, államosította az etnikumokat is, Indiában és Dél-Afrikában is utat nyitott a törzsi szintű agresszió „közpolitikai” státusnyerésének, s folytathatnánk még az etnikai mizériák tájföldrajzának ismertetését... De elég itt annyi, hogy megtörtént (és ma is folyamatosan történik) mindez, egyszerűen mert az etnikai létminőség Herder és Hegel óta más gyökerű, más célú, más okságú volt, mint az állam-elvű társadalomfelfogás (ld. ehhez DESCOLA 1993). S e történések minősítéséhez tudni érdemes, hogy az államalkotó hatalom európai felfogása, sőt erőszakos terjesztése gyakorta sokkal kegyetlenebb, mint maguk a „vad”, „civilizálatlan” etnikai torzsalkodások. A „vad” törzsi háborúk sokszor még ma is abból állnak, hogy két „ellenséges” törzs nekikészülődik, háborút hirdet, hadat üzen, kifesti magát, fegyvert gyárt, kivonul a határfolyó partjára, majd sűrű ökölrázás, éneklés és skandálás, mi több, néhány dárda folyóba hajítása formájában „megverekszik” az ellenséggel. Ezt a „vadság korában” élő „primitív” törzsi háborút érdemes összevetni mondjuk a kaukázusi, moszkvai vagy szarajevói csatározásokkal, az Öböl-háborúval, a nemzeti és multinacionális fegyverkereskedelemmel, stb. ...
Tehát úgy gondolom, igenis kell, hogy az elvont racionalitás, cél-okság, állampolitika, vagy hatalmi érdekracionalitás ellenében (de mellette, érte is!) egzisztálhassanak mikroszintű konszenzusok, etnikus identitásban megfogalmazott másságtudatok. De nyilván csak addig, ameddig kombattáns tömegként a körükön kívül eső nagyobb többségeket legyűrni nem törekszenek. S hogy ez ne történhessen meg, ezért is szükség lehet etnopolitikára, amely ebben az értelemben az etnikumok kezelésének, vagy egyszerűen csak megismerésének, elfogadásának, tolerálásának eszköze, lehetősége lenne.
Való igaz, hogy ha az állampolitikai szférába kerülnek az etnikai kérdések, megnő a veszélye minden konfliktus etnokratikus elvű rendezésének, a homogenizálásnak, az Endlösungnak. A Gombár Csaba (1994) föltette kérdésben (lásd még MUSTO, OFFE 1993), hogy ugyanis a modernitás biztosításával nem jár-e törvényszerűen együtt az etnopolitizálás nemzetköziesedése – már benne rejlik a kikerülhetetlen válasz: de, vele jár. (Sőt, ez már meg is történt). Mint ahogy vele jár a vallások és a tőkék, a hadseregek és a kormányok, a kultúrák interferenciája és az olajéhség internacionalizálódása ugyanúgy mint a fundamentalizmus és a buddhizmus terjedése, a gazdasági válságok és a kolonizációk vagy a munkaerőpiac és a migráció egyetemessé válása is.
Osztom Gombár Csaba ódzkodását az ügyben, hogy az állam kezelje az etnikai ügyeket. S nagy babért aratnék, ha tudnám a megoldást, hogyan lehetne ebben megakadályozni, valamint lehetetlenné tenni az egyetemessé váló etnikai konfliktusosságot is. Kétségtelen, hogy a puszta közjogi-alkotmányossági kritériumok, a magyar példa kedvéért: tizenhárom államalkotó etnikum megnevezése és elismerése még nem oldja meg a kérdést. Viszont a lokális jelentőségű etnopolitika meg nem nőheti ki magát demokratikus és toleráns államisággá. És az sem jó, ha „etnokráciává” vaskosodik. Tisztán etnikai alapú pártokról ez idő szerint még nincs igazán szó, s ha lenne, akkor Gombár szavával élve valóban „a XX. század végi párttörténelem torzszülöttjeiről” volna szó. De minthogy nem zárható ki jövendő keletkezésük, érdemes lenne róluk azt gondolni, hogy mint minden másfajta érdekracionalitás képviseletében parlamenti szintre tornászkodó párt, ez is csupán részérdekek partikuláris képviseletét vállalhatná másokkal szemben vagy egyetértésben, így szavának (pusztán etnikai jellege miatt) nem jutna több súly, mint másokénak. (Nem szólok itt a fals demokráciák fasizálódásának esélyeiről, az apartheidről és más etnikus alapú tévideológiáról vagy nyílt agressziókról).
Éppen úgy gondolom, ahogyan Gombár is: az állampolgárok kulturális sokféleségével, politikai kultúrájával, mentalitáshagyományaival együtt kell létezzen az etnikus identitás lehetősége, elfogadottsága, megtűrtsége. De ahogy a vallás vagy az etnikum államtól való XIX. századi elkülönítésére alig történtek kísérletek, úgy az etnikai csoportozatok toleráns kezelésére, elismerésére is alig. Sőt, épp ellenkezőleg, vegyük példaként régiónkat: ahol ma a legmérgesebb harc dúl, mondjuk a volt Jugoszlávia területén, ott rendezték évtizedekig az „együtt élő népek ideális barátságaként” aposztrofált helyzetben azokat a nemzetközi konferenciákat, amelyeken a tökéletes szimbiózis bizonyítása volt a cél. (A jugoszláviai látszatkonszenzusos „etnikai harmónia” háború utáni rendszere a mai napig első rangon hivatkozott példának számít a francia jogi és igazgatási szakirodalomban – lásd NIKOLIC 1976, 1982). Ahol ma a legtöbb géppuska ugat, a volt Szovjetunióban, ott volt a legszilárdabbnak deklarált „szövetségbe forrt” egység. Ahol a legelőször robbant a mesterséges homogenizáltság hamissága, Romániában, ott a legkitartóbb a (szerencsére javarészt elvi-ideológiai vagy programos szintű) kisebbségellenesség. S ahol a legalapvetőbb állampolgári jogegyenlőség értéknormái közé tartozik mások másságának néma eltűrése (például Németországban vagy Nagy-Britanniában), ott sülnek ki a leggyakrabban a fojtott indulatok, ott gyújtanak rá lakást, autóbuszt az idegenekre, vagy robbantanak sunyi pokolgépet több száz sebesülttel-halottal – legföllebb utólag „vállalják” érte a „felelősséget”...
Az etnikai konfliktusok kétségtelenül fenekedett (vagy egyelőre még rejtőzködő) polgárháborúk lettek ma ebben a régióban is. Nagy kérdés, hogy a két nagy hatalmi tömb, illetve a német és a szovjet megszállási-befolyásolási övezet mint történeti keret elbizonytalanítható-e az etnikai mozgalmak által, illetve e mozgalmak, Lettország, Litvánia, Észtország, Ukrajna vagy Horvátország mintájára képesek lehetnek-e kulturális és jogi szuverenitásuk kinyilvánítására, megvédésére és nemzetközi képviseletére? Végül alapkérdés marad, hogy valóban létezik-e a monarchiák kialakulásának és szétesésének hosszú történeti hullámmozgása, s mit hoz a holnapi hullám, mit rejt a jövő?
Mindenesetre tény ma már, hogy a nemzeti és az etnikai szféra reprezentálódása, valódi megjelenése a társadalmi erők tagoltságát, megosztottságát, térbeli eltéréseit és végső soron a szellemi erők hatalomellenes küzdelmét is jelzi. Az etnikai tagoltság fölerősödése vagy megmutatkozása egyben a struktúraváltozást is mutatja, a politikai erők pluralizálódását is érezteti. A pártállamok szétesése viszont látványosan internacionalizálta (regionálisan kiterjesztette és nemzetközivé tette) az etnikai konfliktusokat. A hatalmi rendszerek problémái, illetve a sajátosan nemzeti problémák persze eddig is gyakorta jelentkeztek nemzetiségi problémaként, fölvetve a kérdést, hogy milyen hatalmi monopoljogok állhatnak az etnikai csoportok és a territoriális tagoltság fölött? Az etnikai csoportok közötti érdekellentétek pedig részben erre is választ jelentenek: ahol nincs demokratikus állampolitika, ott a legfontosabb alapföltétel hiányzik, s ezt a nemzetiségi–etnikai mozgalmak pótolhatják legelébb. Az etnikai függetlenségi küzdelem értékrendek küzdelme, de az értékrendek felmutatásának alapja mindenhol a szuverenitás és az önálló érdekképviselet, amely legelőször a fennálló államrend politikai konzervativizmusába ütközik, amint megnyilvánul.
A nyolcvanas évek végén tapasztalt államvarázstalanítás, uralomkorlátozás és a kommunista pártok hatalomfosztása nemcsak új elit kibontakozásának előszele, s nem is valamiféle új osztályé talán. De eszköze Romániában, Cseh- és Szlovákországban, meg a volt Szovjetunióban és Jugoszláviában is a szocializmus-ellenességnek. Ahogy a baloldali ideológiák nehezen tűrték a kisebbségeket, most az ellenkező folyamat kezdődik: az elmúlt három-négy évben a jobbratolódás Kelet-Európa meghatározó folyamata lett. A kelet-európai jobboldaliságnak is megképződtek a látványos, szimbolikusan is figyelmeztető példái: Marosvásárhely, vagy a litván függetlenségi kérdés a kisebbségi öntudatosodás nemzetközi folyamatának csúcspontja lett 1990-ben, a széteső nagybirodalom egyik fő konfliktusa. S bár a Szovjetunióban az etnikai problémák mindig a központi hatalom elleni oppozíció eszközei voltak, ma az ország népei a nacionalizmust és az antiszemitizmust államilag irányított politikának tartják, s egyenlőségjelet tesznek a sztálinizmus és az állam, az orosz nacionalizmus és Moszkva közé. Más kérdés, hogy ki kinek ad fegyvert a másik ellen polgárháborút vívni, országnyi térségeket lángra lobbantani...
E kérdés nyilvánvalóan nemcsak Kelet-Európa gondja. Meg kell küzdenie ugyanezzel Franciaországnak, Németországnak, az USÁ-nak vagy éppenséggel Svájcnak is.
Magyarországon az utóbbi évtizedben (s főleg a politikai átmenet utóbbi két-három évében) még nem igazán látszik az etnikai csoportok térnyerése vagy hatalomkövetelése. Minthogy azonban a soknemzetiségű Jugoszláviában a teljes politikai anarchia a kisebbségek követelései nyomán polgárháborúvá fajult (melyben megelőzőleg az önigazgató közösségek lázadtak a pártállam monopóliumai ellen, s a nemzeti nacionalista köntösbe bújt régi pártfunkcionáriusok vezetésével), s minthogy Csehszlovákiában, Romániában és Bulgáriában a pártállam trónfosztásához is nagymértékben hozzájárultak a nemzetiségi gondok – föltehető, hogy a kelet-európai késettség egyik legnyilvánvalóbb területe, robbanási helyszíne még jó ideig éppen a nemzetiségi térségekben lehet. Jól látszik a totalitárius és nemzetiség-asszimiláló rendszer eredendő válsága, szétrobbanása a Szovjetunió példáján is. A Balti államok, az észt vagy a litván forradalom és elszakadási kísérlet nem osztályelvi alapon, hanem nemzetiségi önrendelkezési szempontból jelentett kihívást a pártállami adminisztrációnak, s azon belül a radikális reformpártiaknak is. Azóta már a rendezettebb etnikai szembeszegülések is (mint amilyen például az ukránoké vagy a grúzoké volt) háborús konfliktust rejtettek magukban, s még ma sem tudni igazán, mivé fejlődnek az etnikai széttagoltságból eredő tranzíciós, „átfejlődési” kísérletek.
Ha Kelet-Európa regionális válságát szemléljük, a nemzetiségek tekintetében alig találunk eltérést Nyugat-Európa és az Egyesült Államok gondjaihoz képest. E két nagyrégió ugyancsak megkísérelte az etnikumok homogén látszategységét megteremteni, amire idővel az etnikai konfliktusok új hullámai következtek. Az Amerikai Egyesült Államok mintájára az új nemzetekfölöttiség eszméje kezdett (újra) terjedni a nyolcvanas évek Nyugat-Európájában is. A Duna-völgyi nemzetek nagy összetalálkozásának reménye pedig mintegy tízévenként újra előkerül a mi régiónk helyi válságkérdéseként.
Az osztályuralom és a pártállam alkonya talán valóban lehetővé tette az etnikai szféra kiteljesedési lehetőségét. Az osztályideológia, mint monopolisztikus hatalmi gyakorlat, kiterjesztette a szovjet rendszer diktatorikus eszközeit Kelet-Európára. A civil társadalom letörése, vagy illegalitásba szorítása, többszörös hátrányos helyzetbe kényszerítése (a fasizmus legyőzése után közvetlenül) ugyanabban a régióban egy új totalitarizmust eredményezett, s nemzetekfölötti genocídiummal fenyeget még ma is, mert határtalan homogenizálás segítségével próbálja az osztályideológia regionális érvényességét fönntartani (EHRKE 1992).
A kelet-európai pártállamok 1989-es vértelen forradalmai ennek a regionális magamutogatásnak végét jelentik – elvileg. Gyakorlatilag azonban megkövült, kiteljesedett az etnikai-nemzeti öntudat ebben a világrészben, megizmosodott a magánpolgári tudatban, beleivódott az intézményekbe és érdekképviseletekbe, leülepedett az állampolgári indulatok mélyén. Magyarországon az 1990-es és 1994-es választási küzdelmek falfirkái, az elmúlt években megjelent vallomások és elemzések jelzik, hogy a latens etnikai tagoltság mögött például masszív antiszemitizmus, durva cigányellenesség van, amelyről a közvélemény alig értesül vagy alig vesz tudomást, s amelynek jelentéséről a többség alig sejdít mélyebbet az indulatos megnyilvánulásokon túl. Pedig a mai magyar társadalom még viszonylag toleráns a kisebbségi-etnikai szférával; de román, cseh, szerb és horvát példák is értelmezhetően jelzik, hogy itt nem etnikai békéről, hanem legjobb esetben is csak elszórtan felszínre robbanó belső, rendszeren belüli hidegháborúról van szó.
Meggyőződésem, hogy ennek az etnikai hadviselésnek fontos lélektani, kultúrtörténeti, mentalitás- és viselkedéshistóriai előzményei vannak, melyek föltárása nélkül ma már lehetetlen országos vagy regionális politikát csinálni.
Biztos vagyok abban, hogy a sajátos kisebbségi-etnikai érdekek kifejeződése és biztosítása nélkül, gazdasági, kulturális vagy politikai megjelenítése nélkül nem is lehet, nem is érdemes hosszabb távra politikát csinálni. Föltételezem, hogy a területi igazgatási autonómiák igénye föl fogja kelteni az etnikai és regionális autonomizálás igényét is, s a kisebbségi tudat erősödése belátható időn belül a politikai–nemzeti tudat elhalványodásával jár majd. A nyugati regionalizmus a nyelvi–kulturális érdekek alapján és a hatalmi–politikai decentralizálás eszközével érte el legitimálódását. Minálunk alighanem ugyanez várható, de elsősorban a helyi társadalmak, a települési önkormányzatok szintjén fog megjelenni az etnikai szereptudat politikaképes minősége – s alighanem markánsabban, mint az a kisebbségi önkormányzatok szintjén kezelhető lenne.
Kérdés, hogy létrejöhet-e ebben a régióban etnikai konszolidáció? Eldurvul-e az asszimiláció utáni felszabadultság, vagy egészséges és nemzetek közötti integrációk alakulhatnak ki? (E reményekről lásd még BROMLEJ 1983; EHRKE 1992; GOMBÁR 1994; MUSKO 1993). A nemzeti tudat felől a kisebbségi tudat felé, illetve a monarchiától a demokrácia felé vezető úton a hatalom átruházása, a helyi-területi képviselet biztosítása, s a politikai szabadságjogok között a más identitás elismertetésének joga az etnicitás erősítője is lehet. Kérdés, van-e minálunk erre igény, van-e kulturális vagy politikai gyakorlat, vannak-e intézménytörténeti hagyományok e téren?
A kérdés megválaszolása eszmetörténeti vázlatot igényel és egy sor erre koncentráló kutatást. A magam álláspontját itt kifejtem, s gondolatmenetemhez fölhasználom a tárgyról publikált vitákat, elemzéseket, mindenekelőtt a magyar fejlődéshagyomány útját és értéktartalmait, kudarcait és eszmei hagyatékát értékelő gondolatokat. De bizonyos vagyok abban, sok vizsgálódást igényel még a kérdés – talán egyebek közt ezek ösztönzésére foglalom itt össze „a magyar mentalitás” változásának egyik folyamatát, történeti útvonalát, egyik (talán eredendően meghatározó) irányát.

Lehet-e nálunk etnoregionalizmus?
Kudarcos reformhagyomány – magyar konzervativizmus
Jászi Oszkár meggyőződéssel vallotta, hogy a demokráciának archimédeszi pontja a nemzetiségekkel kapcsolatos türelem és a jogbiztosító politika. A magyar közgondolkodás nálunk talán csak most kezd eljutni odáig, hogy észreveszi már az asszimiláció erőltetésének világméretű lelassulását, a nemzeti türelmetlenségek terjedését (és internacionalizálódását) a fejlett országokban, s azt, hogy a helyi érdekek elfogadásának, a decentralizálásnak és a politikai autonómiának egyik fő feltétele a kisebbségi érzékenységek tiszteletben tartása.
A modern nemzeti tudat általános megerősödése a 19. század során (a világ nem elhanyagolható hányadán) az erőltetett asszimiláció korának végét jelentette. Számos országban megszűnt „szégyenkezés” tárgya lenni az etnikai származás. A huszadik században mindinkább új társadalmi forma, magatartás, sőt divat is lett immár az etnikus másság bizonyítása, kihívó viselése, szimbolikusan kényszerített elfogadása.
A kelet-európai régió nemzeti kisebbségei is túljutottak talán már azon a szinten, hogy könnyedén elfojthatók, megszüntethetők legyenek. Szerencsére a zárt etnikai tömbökben élő nemzetiségek, illetve a tradicionálisan agrárstruktúrájú népek kevésbé hajlamosak a politikai modernizáció „önfelszámolásos” gyakorlatára. Ez fontos életmód- és életminőségszervező erő, miképpen az etnikai tudatot rendszerint jellemző konzervatív értékszemlélet is az maradt.
A magyar társadalmat már régtől fogva a gyámsági demokrácia alóli kibúvás szándéka jellemzi. A társadalmi tudat és a köznapi politikai aktivitás színterén olyan „részvételi robbanás” tapasztalható a rendszerváltás körüli évektől, amely magyarázza azt a jelenséget, hogy a politikában részt vevők indulatosabbak, türelmetlenebbek lettek, s a tétre menő küzdelem lett jellemző. Megvan tehát a tere annak, hogy a demokratikus viszonyok kivívásával minden egyén az önfejlődésének maximalizálása közelébe, illetve a közéleti-politikai alkuképesség megvalósítása irányába jusson. Erre főképpen a demokratikus átalakulás reménye, a biztosabb jövőképek késztették az állampolgárok java részét – ám többségük ma már csalódottnak mondja magát. Az új útra térő Magyarország céljai már kimondattak, ám az út állapota és az úton együtt haladók közérzete sok reménytelenséget sejtet.
Az útirányok kijelölésében „első” és „második”, a kapitalizmus és a szocializmus közötti választás a rendszerváltó kormányzat fő vállalása volt. Az agrármodernizáció esélye és a történelmi „harmadik utasság” is szóba került mint alternatíva, de nem talált szavazótáborra. Ugyanakkor mind a szocialista, mind az iparosító kapitalista útirányok kijelölésénél a politikai pártok nagy mértékben hagyatkoztak a társadalom kollektív emlékezetében megmaradt történelmi útkeresések és útválasztások példáira, s némiképp még mai programjaikat is eme historikus bázisra építik föl. Historizálóvá lett politikaszemléletünk, s a kormánypárt éppúgy, mint az ellenzékiek, a forradalmas előképeket, a történelmi gyökereket, a már járt utakat hozta fel a társadalom szavazóképes táborának tájolására. Maga a vértelen, „bársonyos”, forradalomnélküli rendszerváltás ugyanakkor egész Kelet-Európát próbára tette a követhető minták, a célok, a gyökerek és a lehetőségek megtalálása szempontjából. A szocialista, a szociáldemokrata, a kisgazda, a néppárti, a kommunista párt-előképek ugyanakkor magukban rejtették a vértelen átalakulás, a „megreformálható szocializmus” esélyét és veszélyét, mi több: egyáltalán a reformok jelentőségét illetve az ezekkel szembeni kételyeket. Az Eötvös József által javasolt „tervszerű reform” angol és francia útja számunkra nem volt járható: sem rendtartó uralkodóink, sem „tanult barátaink” nem voltak hozzá, vagyis hiányzott nálunk a parlamentarizmus néhány száz esztendeje, joghagyománya, gyakorlata. A kelet-európai visszarendeződések és konszolidációk, a féloldalas (hintás) megoldások korszaka ugyancsak lejárt már. Lehetett sorolni az „erős állam”, az „okos állam” és a „jogállam” példáit – önmagunkra ezek egyike sem illett. Ismertük ugyanakkor a „nemtevés hatalmának” rossz örökségét, a patópáli hagyományt, a hivatali-bürokratikus konzervativizmust, a történelmi bénultságot. A mi jó kis zsákutcás történelmünk nemzetiségi konfliktusait, a nemzeti egység megteremtésének polgár-hiányos sajátosságait is jól ismertük, meg a „reálpolitika” és a „közép-kelet-európaiság” nyűgjeit, amelyeket a válságkezelés közös érdekeltsége alapján sem sikerült soha igazán elhárítanunk.
Ezek a célhiányok, eszköztelenségek, értékalternatívák máig keserűvé teszik regionális fejlődésünket, s olyan történeti előképek számunkra, amelyektől alig tudunk szabadulni, ha akarunk is. A végiggondolandó kérdések sokaságából most csupán kettőt emelek ki gondolatmenetem szempontjából: az értékkonzervativizmus esélyének és az etnikai szféra regionális tagoltságának kérdéskörét.

Politikai konzervatív és értékkonzervatív
A magyar nemzetállami gondolkodás és a polgári reformtörekvések, valamint a politikailag konzervatív és restauratív államképzetek illetve liberális eszmények kétségtelenül az újkor delelőjén ütköztek meg egymással ebben a régióban. Köztudott, történelemkönyvekből ismert példázatok szólnak nemzeti históriánknak arról a korszakáról, amikor a francia forradalom nemzetgeneráló eszméi és a restaurációs tervek szülte konfliktusok egyformán intenzíven hatottak a magyar nemesség, a polgárság és értelmiség, valamint az udvarhű arisztokrácia köreiben. E konfliktusos történelmi vízióból bontakozott ki fél évszázad alatt a magyar reformkor példázatos modernsége, s ebből az opponensi helyzetből emelkedett ki a magyar modernizáció számos rétege, politikai irányzata, pártja, sőt „értelmiségi rendje” is. Mint tudjuk, a kelet-európai kisállamok ebben nem sokkal futottak egymás elé, de mindenütt megvoltak a liberális, a konzervatív, a néppárti és az udvarhű körök, mindenütt megtörtént a civil kultúra szekularizációja, leválása az egyháziról, s mindenütt Kelet-Európában megindult a modernizáció kívánatos folyamata.
Ausztria és Magyarország utóbbi másfél évszázados története több korszakban is párhuzamosan haladt, s mindkét képlékeny államban hosszú trend szabta meg a konzervativizmus kialakulásának körülmény-együttesét és később a konzervatív politikai kultúra elszabadulását, vagy inkább túlzott szétterjedését. Ebben a közép-keletivé váló európai szférában a legkülönfélébb dualitások uralma nehezedett rá a társadalmi tagoltságra, a politikai viselkedésre, az emberképre, a jövőről alkotott fogalmakra. Helyes és helytelen, pozitív és negatív, ígéretes és reménytelen „vagy-vagyok” terpeszkedtek el ezen a vidéken, s ezek mindenkor arra késztették a „józan” állampolgárt, hogy kompromisszumképes legyen, semmit se vállaljon mereven, ne bátorkodjon a polarizált politikai magatartások között „optimálisnál” jobbat találni, vagy ha talált is kiutat a maga számára, ne remélje igazán, hogy fölfedezését megértő másokkal oszthatja meg. A konzervatív gondolkodás ilyen körülmények között nem vállalhatott nyílt politikai státust, nem remélhetett könnyű befogadást a fejlődés-elvű politikai rendszerbe – így szükségképpen meghúzódott, elrejtőzött valahova az emberi-kisközösségi szférába, a titkolt vágyak és reménytelen aspirációk világába. Valahogy ugyanúgy, mint más korszakokban a liberalizmus, megint más időszakokban a szocializmus, s számtalan korszakban az etnikai identitástudat. Akarva-akaratlan is találkozott tehát az etnikai szféra jogaiért, a származási tradíció megtartásáért küzdők egy nem túl kicsiny köre azokkal a politikai világképüket tekintve konzervatív eszméjűekkel, akikkel együtt immár mindketten kiérdemelhették a „csökönyös”, a „maradi”, a reformellenes és modernizációellenes vádakat. E kénytelen „házassága” a kisebbségi identitásoknak és a politikai változásellenességnek, majd utóbb a kettejük ellen megnyilvánuló intoleráns „haladáselvűség” éppen azt kényszerítette ki, hogy azok maradhassanak hűek etnikai származástudatukhoz, akik a sürgetett, forszírozott „modernizálás” ellen szavaznak puszta önvédelemből is. Nem véletlen tehát, vagy nem alkalmi frigy kivételes esete, hogy az etnikai tradíció megtartását a modernizátor politikai gondolkodás úgy kezeli, mint a politikailag konzervatív múltbafordulás őstípusát, amely képtelen akármiféle modern kori politikai eszme befogadására.
Napjainkban valamelyest már megváltozott ennek a származási-kulturális és politikai-modernizációs konfliktusnak értékelése. De csupán keveset változott, s hajlandóság mutatkozik mindmáig arra, hogy a konzervatív eszmevilágot összemossák vagy a „fajvédő” elméletekkel, idejétmúlt archaikus világot visszasíró korlátoltsággal, vagy pedig épp ellenkezőleg, pontosan a konzervatív nemesi-nemzeti hagyománytudat nevében vessenek el minden olyan toleráns eszmét, amely megértően viselkedne a kisebbségi, etnikai, szubkulturális szférával szemben. Kétféle konzervativizmus is volt tehát, s ennek mind a XIX., mind a XX. században komoly jelentősége volt/van az etnikai kérdések értékelésében. A fajvédő, nemzethozsannázó konzervativizmus, amely rendre a politikai uralom területén kereste igazát, intoleráns volt a kisebbségekkel és másságokkal szemben. A másik, az újkonzervatív gondolkodás viszont, amely a „fejlődés-eszme” magasabbrendűsége ellenében komoly észérveket hangoztat, éppen ellenkezőleg, elfogadólag viselkedik a minoritásokkal kapcsolatosan, s ennek a viselkedésnek mély gyökerei ereszkedtek a modern európai konzervatív hagyományba.
A konzervativizmus nálunk nem pártpolitika volt igazából, hanem fölfogásmód, mentalitás, magatartás vagy még inkább világkép, amelynek hétköznapi szerepe és eszmehordozó funkciója csak a „hagyomány kontra racionalitás” problémakörében volt. E mesterkélt, csinált vita azonban – bár a régi mezből időnként újba öltözött – a „náj módival”, a nyugatról exportált eszmékkel is lépést tartva mindig megjelent valahol a hazai közélet porondján.
A kelet- és közép-európai (vezető) értelmiség hagyományos liberális hajlandósága mintegy százötven éve már a társadalmi erők változás-illúziójával társul, s a reformkor óta a reformszándékok permanens meghirdetésével tündöklik. Sajátosan regionális sajátosság volt ez: az uralmi rend hűbéries vagy kifejezetten pártoló elfogadása, ugyanakkor bírálata, a tradíciók őrzése és modernizálódás sürgetése, a történeti folytonosság büszke vállalása és a megújulás egyidejű képviselése ugyancsak a nálunk hagyományos dualitásokhoz tartozik. Lelki, érzelmi és politikai kétkulacsosság jellemezte ezt a hagyományos nemzeti liberalizmust: forradalmas kedvű, ám arisztokratikus alkotmányt pártoló volt az ezt képviselő haladó értelmiség, amely többre becsülte az individualitást, de a kollektivitást dicsőítette, autokrata volt lelke mélyén és demokrata színekben lépett föl, egyszóval nemcsak kétpólusúnak, szembenállónak vélte a világot, hanem kétszínűnek is.
Persze, a hatalmi erők szabályozó-korlátozó törekvései és a polgári autonómia-küzdelmek együtt jellemezték az utóbbi másfél évszázadot. Államnemzeti létünket már kezdettől korlátozta az oktrojált szabadság és a „megengedett” önállóság. De elgondolkodtató, hogy itt, a nagyhatalmak árnyékában, Kelet és Nyugat erődítményrendszerei közé zárva a százötven évvel ezelőtti közügyi gondok virulens problémák maradtak még ma is, tehát olykor a puszta önvédelem sem engedett kétszínűségnél tisztább morális tartást...
Amikor a hatalom legitimálására és kritikájára egyformán képes magyar mentalitásról írok, nem a politikai konzervativizmust szeretném elemezni. Hanem azt az értékkonzervativizmust, melynek kialakulásában indító szerepe volt Dessewffy Aurél, Sztáray Albert, Szécsen Antal, Jósika Samu és Apponyi György politikai publicisztikájának, valamint Széchényi István, Kemény Zsigmond és Eötvös József teoretikus erejének. Az értékkonzervatív gondolkodás változásirányában napjainkhoz szóló hagyomány van. S mert úgy gondolom, napjaink rendszerváltó reformígéreteiből többnek kellene már megvalósulnia, mint pusztán valami újraígért jövőképnek, megpróbálom e gondolati hagyomány szálait az alábbiakban fölgombolyítgatni, kiemelve a széles ívű történeti áramlatból azt, ami a kisebbségekre és a hozzájuk fűződő viszonyra vonatkozik.
Úgy találom, nagy igazsága van Bibó Istvánnak, aki a hagyomány folytonosságának programját nem puszta sallangként hirdette, hanem olyan „társadalmi intézménynek” tartotta, amely „vagy teljesítőképes, vagy nem”, de az ál-értékekhez ragaszkodó, illúziókban élő és tárgyilagosságot nélkülöző állapotban semmire sem jó. Érdekes viszont, hogy ma is ugyanolyan vasszükségszerűség késztet bennünket, mint fél évszázada is sokakat, hogy ne véljük hevült liberalizmussal vagy radikalizmussal lendületesen „letudhatónak” azt az értékkonzervativizmust, ami korszakunkban már mélyen leülepedett a saját tradíciót követni nem elég szabad állampolgári tudatban. Ezt a „konzervatív revíziót” a posztmodern korszak neo-konzervatív vitái jelzik, melyekkel párhuzamosan zajlik az etnopolitikák fölhánytorgatása, vitatása is.
Amikor az értékek megmaradásának „törvényét” tisztelő mentalitást vizsgálom, nem kerülhetem meg a sokak által föltett kérdést: valóban „sorstól” kapott szerepünk-e a kudarcos reformszándék, s valóban küszködnünk kell-e már azért is, hogy kudarcra juthassunk? Hát tényleg beleragadt volna a „magyar virtus” a konzervativizmusba, az ésszerűtlen múltba-kapaszkodás mocsarába? És vajon találunk-e végre-valahára olyan tradíciót magunknak, vagy olyan liberális és demokratikus utat, amely elvezet az etnikai kérdések megválaszolásának lehetőségéhez is? Van-e esélye a mai reformerségnek egy politikai konzervativizmustól eltérő irányba indulni, s leszámolni olyan talmi vagy időleges eszmerészegségekkel, mint a nemzetállamiság, a fajmítosz, a plebejus magyarkodás, a kurucos mentalitás vagy az „ősi magyar” értékrend?
A konzervativizmusról szóló tegnapi és mai viták ugyancsak könyvtárnyi irodalmat tesznek ki. Sokszínű és izgalmas mai elemzések kísérik figyelemmel a konzervativizmus amerikai, nyugat-európai és közép-kelet-európai képleteit. Ezeket itt teljességgel fölidézni sajnos nincs is mód, így hát csupán azt hámozom ki belőlük, mit kezdhetünk a konzervatív „üzenettel” és a zsákutcás történelmi tapasztalattal? (A konzervativizmus volt a témája a Magyar Politikatudományi Társaság 1988. évi vitájának, s az elhangzott előadások és hozzászólások megjelentek a Társaság Évkönyvében is, s azóta is szöveggyűjtemények, szerzői művek, vitairatok és pártnyilatkozatok tucatjai kísérik e témakör érvényességéről szóló vitát).
A konzervatív gondolkodás nem kevés gyökeret eresztett a hagyomány talajába. Közismert alapképlet szerint „minden generáció az előtte levő, átadó generációtól kapja a modellt” az eszmék, a szabályok, a szokások, a normák és a hagyomány által megszabott ideák terén – írja E. Shils (SHILS 1987). S ha ez igaz, akkor az ész kontrollja, a célok és a módszerek átvétele különösen izgalmas kérdések ez idő tájt, amikor épp az elődökre hivatkozva „a negyedik reformnemzedéknek” vagy épp az ötödiknek kezdik nevezni magukat korunk progresszív utakat kereső egyedei e kis országban, amelyik ősidők óta a vallás mint nemzeti hagyomány, az erős állam mint ideál, és az „idegen” hatások kiküszöbölése mint önvédelem eszközeivel tartósítja magát (bővebben és filozofikusabban kifejtve lásd KIS 1987; NYÍRI 1995; MANNHEIM 1994; SCRUTON 1995).
De vajon tényleg útmutató szerepe van-e a hagyománynak minálunk? S ha igen, melyik hagyománynak?
Annak, amelyik a hatalomnak leginkább megfelelő struktúra és/vagy kiegyensúlyozott társadalomkép kialakítására törekszik? Vagy a mindennapi élet színtereit egyfajta kulturális imperializmussal átható politikai gyakorlat hagyományának van tere nálunk? Vagy a fejlett és a fejlődő társadalmak közötti kulturális kapcsolatok rendszerének, a közvetítő kommunikációnak hagyománya erős itt? A dzsentroid és polgári-kispolgári sodródás történeti hagyománya él tovább inkább, vagy a paraszti kultúra és a termelő életmód reneszánsza a mi örökségünk? Az intézményesült társadalmi rend hagyománya honos itt, vagy a szuverén szubkultúráké, a rejtett akarásoké? Végül is: a „fejlődés” hagyománya-e vagy a megmaradásé?
A hagyomány, illetve az a bizonyos, amelyre mindenki mint hagyományra gondol, valószínűleg ezeket is, azokat is komplexen magába foglalja. Olyan késztetésként, mely erkölcs és értelem, felelősség és célszerű belátások, érzelmek és jövőt bízó akaródzások formáiban kínál eszköztárat a társadalmi cselekvés kombinációihoz, egyúttal kihat a gazdaság, a politikacsinálás, a múltfelfogás, az identitástudat, az életvilág számos területére is. A hagyomány ezért olykor összefonódik a nem-hagyománnyal, a modernizálódással, a kívülről szabott trendekkel, a történelmi idő hozta életkeretekkel, az eszmemintákkal és a normatív örökség megannyi megválogatott tényével is.
A társadalmi, erkölcsi és életvezetési normák generációkat és korokat összekötő érvényessége azonban nem abban az értelemben véve fontos itt most számunkra, ahogyan épp a hagyománytisztelet bírálói beszélnek róluk. Nem arról van szó tudniillik, hogy a hagyomány, avagy a modernitás hiánya esetén „a múlt kezében tartja a jelent” és tehetetlenségi erőt konzervál a társadalmi formákban. Hanem épp ellenkezőleg: a mindennapi élet intézményes szférájában és a társadalmi marginalitásban mások az identitás-zavarok és a haladás-elvű motivációk, aztán megint mások a cselekvéseinket irányító megerősítések a szokásjogi precedens értelmében. Vagyis például a paraszti léthelyzet és a szubkulturális tartalmú folklór tényei a hagyományok hagyományának „hosszú láncot” alkotó folyamatában fontosak, de rendszerint ellentétesek a hatalom mindennapi érdekeinek és intézményeinek működésével (erről bővebben NIEDERMÜLLER 1985; SHILS 1987).
Az elvont meghatározásnál közelebbi példával is utalhatnék itt a magyar történet máig büszkén értékelt időszakára, a liberális és felvilágosodott értelmiség reformkorszakára, amikor az ész és a tudomány, a közügyi nyitottság és a tolerancia volt a társadalmi elit divatja, s amikor ez a korszakosan új értelmiség a régi értelmiség(ek) hagyományára utalva óhajtotta a hatalomátvételt, mert biztosítani akarta a változásokat, vagy kulturális kontrollal akarta szabályozni az ösztönök és az államhatalmi beavatkozás túlzásait. A liberális értelmiség szerepvállalását – közelebbről azt, hogy kerülni próbálta a monarchikus-aulikus behódolást, és szerette volna elkerülni a történelmi zsákutca veszélyeit – egyúttal a konzervatív hagyománytudat alapkövének lehet tekinteni. Akkor is, ha a konzervativizmus korszakának magyar politikusai az érdekegyeztetés udvar- vagy hatalomhű formáit előnyben részesítették sokszor még az ellenzéki alternatívákkal szemben is.
A közvélekedés általában hajlamos csodálattal adózni a múlt alkotásainak. Sőt, olykor a hagyományban fogant gondolatok vagy intézmények egész sorához is pozitív viszony fűzi. Ám ugyanez a közvélemény a tradicionális mentalitást maradinak, reakciósnak, jobb esetben is „konzervatívnak” szokta minősíteni. A konzervativitás ebben a köznapi értelemben a politikai érdekhorizonton inkább a „jobboldalon” állók tulajdonsága, s minősítésként egyenesen „retrográd, maradi, csökött” jelentésben veszik. Midőn pedig bizonyos politikai korszakokban a „változás” és a „haladás” szinonimává lettek, az „újítás” pedig a „jobbítással” azonos jelentést kapott (mint a kései szocializmus éveiben vagy a ’89 utáni rendszerváltó folyamatban), akkor a hagyomány jelentése is a célirányos és racionális „előrelépést” akadályozó „csökevényes” tartalmú lesz. Megtagadják ezért, s keresnek helyette újat, akár mesterkéltet, csináltat is...
Pedig a múltra támaszkodó megújulás, az elődöktől örökölt szabadság-gondolat, amelyet a jövő „érdekében” a jelennek kéne jól fölhasználnia, jobbára kisajátítja magának a politikai ideológia terét, s a még mélyebb hagyományhoz kötődés már nem lehet komoly megfontolás tárgya. De vajon miért? A hagyománynak, mint az eszmék indítékának bírálata mindig és mindenhol egybe esett a tudatlanság és a babona elutasításával, illetve a felvilágosult ész óhajtásával (fejti ki SHILS 1987). A magyar történelem változásfolyamatában is így lett a mindenkori „jövőépítés”, tervracionális „államokosság” lényege, vezető eszméje a „haladásérték”, s így lett a politikai irányítás paternalista felelősségének és a társadalom jobbításának mindenkori ígérete a „haladás” irányának megtartása. Aki akár csak időnként belehallgat mai politikusaink nyilvánosságnak szánt szövegeibe, szinte állandó jelzőként talál rá a „rendszerváltás” epitheton ornans-ára, éppúgy mint öt évvel korábban a „reform” sürgetésére. Holott a reform pufogása egy tervezésképtelen korban, az egyetemes és a hazai gazdasági-politikai bizonytalanságok idején, az irracionális szervezetlenség tengerében egy kicsit fölösleges hullámverésnek található. Ilyen körülmények között a rendszerváltoztatás minduntalan emlegetése is kételyeket ébreszt inkább, mint bizonyosságot. Persze nem most van ez így először, emlékezzünk csak Szekfű Gyula személyét illető változékony megítélésekre, eszméire és konzervatív reformeri hajlandóságára, „hamis realizmusára” (Bibó), amit azután historikus pályafordulók alapján különbözőképpen értékeltek, miként más konzervatívok ideáit is, függően a korszellem és a haladás értelmezésének alkalmi céljaitól...
Bár, aki kezébe veszi Szekfű 1943-as „Valahol utat veszítettünk” című írását, jót mosolyoghat azon, hogy már e konzervatív történész is bírálta a 19. századi fejlődést, mondván: a liberális reformerek ígéretei javarészt teljesületlenek maradtak, mivégre hát a magyar liberalizmus...? Ugyanakkor a mai olvasónak is feltűnik, hogy számos reformkori politikai és társadalmi célkitűzés – félszáz évvel Szekfű „reklamációja” után és százötven évvel a reformkorszak után – még ma is elmarad a politikai várakozások és átalakulások megvalósulásától.
Időközben pedig a konzervatív társadalom- és életfelfogás is sokat változott: a gazdaság autonóm önmozgása már talán nem lehet a konzervativizmus alapja, sem a feudális nemesi ideológia, sem a klasszikus polgárság térkeresése. Mi több, mostanra már a különböző társadalmi csoportokhoz kötődő konzervativizmus-felfogások lényege is sokat módosult. Hogy mitől? Attól, hogy időközben az államraison kivívta már magának (vagy kierőszakolta inkább?), hogy a felvilágosult és tervezőképes, tehát egyedüli célmeghatározó szerepkörben csakis ő dönthessen hagyományok és változások kérdéseiről. Az államokosság mellett pedig a huszadik század közepétől egész Kelet-Európában hatalmi erővé vált a „párt-raison” is. A párthatalom magára osztotta a főelosztó szerepkört, hogy megtalálhassa a régi rend, s egyáltalán minden eddigi „ancien régime” intézménye ellen azokat a kulturális, gazdasági vagy politikai érveket, melyekkel igazolhatja magát, s megindokolhatja azok lebontásának szükségességét. A politikai hatalom így a maga érdekében totális fennhatóságot biztosított a haladás és a hagyomány megítélésében, minősítésében, s „előválogatási” jogot szerzett a legitim hagyomány-elemeket illetően, illetve magában a hagyománytermelés folyamatában.
Elgondolkodtató, hogy ha a paraszti életmódnak vagy az etnikai tudatnak van hagyomány-rétege, s vannak gyökerei, miért ne lehetnének a hatalmi politikának is? Vannak persze. Nézzük csak meg a magyar társadalomvezetés elmúlt száz esztendejét: cselfogások, irracionális érdekfeszülések hosszú során át törekedett látszatstabilitást fölmutatni valamennyi kormány vagy uralkodó párt. Akár úgy, hogy (Weber kifejezésével) „a hagyomány béklyóiban” élő nép erőszakos hagyománytalanításával uralkodott, akár úgy, hogy a racionális és modernizációs szerveződésre hivatkozva manipulálta az alárendelt társadalmat (történeti tárgyon lásd GRÜNWALD 1988). Mintha bizony az államokosság által engedélyezett, sőt megteremtett hagyományok (mint amilyenek a nemzeti karakterjegyek, az ünnepek, a rituálék, a szimbólumok, a nemzeti érzés, az ellenségképek, stb.) valamiféle korszerű személyiségideál virágzását lennének hivatva biztosítani... (bővebben CSEPELI munkáiban, és HOBSBAWM 1987; HANÁK 1984, 1988; SHILS 1987).
Pedig a reformnemzedékeket sokkal inkább a cselekvésminták, a jövőképek, a normatív példák és a szokásjogi előírások indítják valamiféle történelmi rendeltetés felé. A nemzetképek periodikusan váltakoznak, s amilyen formában megjelennek, abban nemcsak a társadalmi reformcélok módosulása látszik, hanem az is, hogy a reformcéloknál mennyivel több és érzelmileg motiváltabb a származásra alapozás vagy az önazonosság többgenerációs előzményeire hivatkozás. A magyarságképek hazai története, amelyben egyszer „szerves tartozékai” vagyunk Európának, máskor racionális vagy nemzeti romantikától túlfűtve („védőbástya-szerep”, „magyar ugar”, „turáni lovas-ideál”) épp attól vagyunk Európaiak, hogy eltérünk népi-nemzeti sajátosságainkkal a hitvány Nyugat-Európától, megint máskor népi-nemzeti karakterünk az Ady által jellemzett „szépet akarás” és „bús lekönyöklés” kettősségében vergődik, s visz bennünket menthetetlenül a gazdasági-társadalmi perifériára (bővebben lásd VITÁNYI 1986. 104-112. p.; SZABÓ MIKLÓS 1990). Tehát önképünk históriája tele van jócélú reformokkal és önmagunkat a mocsárból kirángató erőfeszítéssel, bús-borongós vertség-érzettel és kardos kurucossággal, szégyennel, bánattal és kilátástalansággal, meg makrancos revansvággyal.
De a hagyomány-kötöttség és a normativitás kérdésénél elmehetünk a példákkal egészen odáig, hogy reformeszméink, amelyek – miközben rendszerint a dogmatizmussal terhes társadalomképet cipelték magukkal –, a második világháború utáni kötelező antikapitalizmus ideológiájába is beleértették a rendies értékhierarchia elfogadását: a szolgálat, a hűség, a kötelességteljesítés feudális-prekapitalista szellemét az államosított politikai morál örökítette át a gyakorlati élet különböző szféráiba, s ebben a rendiesített szocializmusban szinte életvidáman túltengett nálunk a konzervatív politikai éthosz is (SZABÓ Márton 1988).
Talán nem túlzás itt arra utalni, hogy éppen az ilyen hezitáló, makrancos és egyben elbizonytalanodó nemzetképünk egyik korszakos állomásán jelent meg a reformkori liberális lendület, amely a hatalom megosztásának, a nemzeti értékrend függetlenedésének reményében később azután kiegyezésre hívta a következő nemzedéket, majd markáns dogmaellenességet örökített a harmadik reformgenerációra, s végül a legújabbkori történeti folyamatokban ismét csak legitimitást, politikai pragmatizmust és önigazoló eszmeképleteket keresett egy „negyedik reformnemzedék” a reformszocializmus képviseletében. A reform-hit és a konzervatív eszmék túlélő (survival) funkciója párhuzamos történet tehát, amelyben (kissé távolabbról nézve) egyik félnek sincs inkább „igaza”, egyik sincs jelen érvényesebben és hatékonyabban, legföllebb az erőviszonyok és a megcélzott társadalmi szereplők változnak időről-időre.
A magyar reformgondolkodás, amely korai történetétől (de legalább a 19. század első harmadától) már nemcsak a társadalom csoportközösségeivel keresett azonosságot, hanem utat keresett a hatalom felé is, következetesen kutatta a politikai rendszer egészéhez és az uralkodó eszmék felülvizsgálásához alkalmas terepet, mégsem mindig találta meg a modernizáció adekvát formáit, sőt kifejezetten identitásválságba került. A korábbi magyar történet folyamán a politikai gondolkodás és az irányadó értelmiség nem érzékelt identifikációs kényszert, hiszen szűkebb közösségéhez tartozva (nemzetségi, családi, települési, vallási, gazdasági vagy kulturális egységben) szerves hovátartozását is könnyedén átélhette minden egyén. Az újkori („protestáns”) kultúra, s a munkamegosztás nemzetközivé válása azonban olyan rendszerbe taszította az egyént, amelyben már nem az értékek, normák, szokások hagyomány-kötöttsége számított, hanem a társadalmi státus, a másodlagos nemzeti közösség, a politikai stallum és a gazdasági erő. Az adekvát magatartás (például a politikai pártállás, a szociális eligazodáskészség, az etikai vagy a gazdasági racionalizmus, stb.) a társadalmi viszonyok és fejlődésirányok átlátását is föltételezte, s a konzervatív mentalitás a szükségesnél jobban megköthette az egyén mozgását, korlátozhatta életműködését, viselkedési stratégiáját, eltorzíthatta értékrendjét vagy etnikai identitástudatát is (VITÁNYI 1986. 68-79. p.).
A reformkori liberális lendülettől a pártállami struktúra kiszolgálásáig vagy helyesléséig (eltűréséig) igen hosszú eszmei és magatartásbeli változások vezettek. E folyamatban mind a szuverén értelmiség szerepzavarai, mind a hatalmi apparátusok mentalitásformái sokat változtak. De tény, hogy az értelmiség hatalom iránti (vagy nemzet iránti) lojalitása jelentősen megnőtt. Például az ágazati és az államigazgatási apparátus, s ezen belül a helyi hatalom intézményrendszere strukturálisan kiszolgáltatott és „hivatásszerűen” szolgáló lett. Gyakorlati működése során egyre kevésbé „kifelé” és ritkábban „fölfelé” reprezentált, hanem inkább „lefelé”, mert hiszen hatalmi jogosítványait csak a direkt utasítások végrehajtásával, a döntések eredményességével volt képes igazolni. A politikai szervezetrendszer cselekvési célja így nem lehetett más, mint önértékének reprezentálása, saját érdekének védelme és erősítése. Ebben a működéskényszerben a politikai bürokrácia akár függetlenedhetett is a célszerűségi vagy éppen etikai szempontoktól, céljai megszűntek a progresszív irány eszközei lenni, tehát szükségszerűen konzervatívvá vált.
Nem különbül történt ez az elmúlt száz évben a létszám-arányát tekintve megnövekedett értelmiséggel sem. Van ugyan olyan társadalomelmélet (pl. Szelényi Iváné és Konrád Györgyé, Pierre Bourdieu-é), amely szerint az értelmiség önlegitimálása a szellemi tőke eladásából és a hatalomnak kiszolgáltatásából állt elsősorban, de számos vitatható eleme van e felfogásnak. Tény azonban, hogy mind a kiegyezés korában, mind a századfordulón, majd a keresztény-nemzeti kurzus idején, illetve 1945 után jellemző volt nálunk az értelmiség árulása (és áruvá válása – lásd erről LÁNYI 1988; BABITS 1988; NEMESKÜRTY 1988; FARAGÓ 1986). Ugyanakkor tény az is, hogy az értelmiség önképe, a társadalmi elithez közeli, hatalmi elittel érintkező, s a gazdasági elittel még szorosabb kapcsolata olyan közvetítő szerepet ruház az intelligenciára mint közbülső társadalmi rendre, amely bár átéli a kísértést egyfajta felvilágosult modernitás elfogadására, de mindazt, ami ezzel jár, már nem minden esetben vállalja. Az értelmiségi szerepek között mindenesetre legalább akkora arányban vannak a modernizáció hívei, mint a hagyományhű (vagy csak hagyományosnak kinevezett, akként értékelt) mentalitások hívei. Hovatovább e két szerepfelfogás egymásba is csúszott már századunk hetvenes-nyolcvanas éveiben, kiegészülve a megmaradt származási elitek, tudáselitek, gazdasági elitek és politikai elitcsoportok aktorainak attitűdjeivel, valamint azzal a mintával, amely a túlhajtott modernizáció következményeként a nyugati értelmiségi szerepekből, létfelfogásokból származott: az értékrend stabil minőségének védelme, a hagyományok megújítása, „refolklorizációja” formájában.
Mégis, miben fogalmazható meg a politikai rendszer konzervativizmusának és az értékkonzervatív szemléletmódnak különbsége?
A magyar történelemben a konzervativizmus összekötője volt a liberalizmus és a szocializmus eszmeirányainak. A társadalmi „haladás” mindenekelőttiségét elfogadó 18–19. századi liberalizmussal szemben a konzervatív szemlélet a belső kiegyezésre kevésbé törekedett, mint a külső körülmények elfogadására. A politikai konzervativizmus az aulikus hűség és „maradiság” intézményének szimbóluma volt, amely ugyanakkor semmit sem vállalt a hagyományok, jogszokások, életmódmodellek, normák és mentalitások széles köréből, amit pedig korábbi generációk hagyományoztak egymásra.
Az értékkonzervativizmus ugyanakkor az erkölcs, az értelem, az érzelmek és jövőképek, a magatartási normák és a cselekvéseket irányító eszmék, a megerősítések (motivációk) „hosszú láncából” vállalta mindazt, amit a felvilágosodott értelmiségi szereptudat még értéknek tartott. A 19. századi jellegzetesen angolszász politikai kultúra az alkotmány, a törvények szerepe, a képviseleti intézmények követelése mellett az ember mint szubjektum, mint elidegeníthetetlen polgári jogokkal rendelkező alattvaló érdekeit is képviselte. A közjó szempontja, a politikai felelősség kérdése, az individuális szabadságeszmény dicsőítése volt a konzervatívok vállalása. Mindemellett a liberális gondolatokhoz és intézményekhez, a polgári értékekhez és indítékokhoz, rituálékhoz, nemzetképekhez és szimbólumokhoz is sokkal több szál kötötte, mint a „haladás” és az államokosság nevében minden másfajta felfogást türelmetlenül elítélő politikai konzervativizmust.
A 19. század liberális pártjai és mozgalmai a maguk eszméit a felvilágosodáshoz kötötték. A konzervatívok viszont még régebbi tradíciókra hivatkoztak, magukat a liberálisok elődeinek vélték. Alattvalói tudatukat bár áthatotta a hatalom, az uralkodó, az autoritás tisztelete, de vezető gondolkodóik társadalomfelfogása nem puszta szolgai hűségre vall, hanem az autonóm ember és a politikai hatalom sajátos kiegyezésformájának, konszenzusának keresésére, amelyben mindkét fél tudomásul veszi, hogy egymás nélkül, a „definiált” hűbérviszony nélkül egyikük sem törekedhet társadalmi elfogadottságra (KONTLER 1987; SZŰCS 1983). A konzervatívok ilyetén „állammal kötött alkuját”, társadalmi szerződését utóbb a baloldali politikai irányzatok élesen elítélték. Pedig a „változás” és a „haladás” szinonimmá tétele, jelentéskülönbségük elmosása csakis annak a politikai irányzatnak lehet célja, amely a tradicionális mentalitást „retrográdnak”, „konzerválónak”, „jobboldalinak” szokta nevezni.
Érdekes módon, miközben okkal gondolhatnánk úgy, hogy a politikai konzervativizmus fölött eljárt az idő, azt mégis újramelegíti a nyolcvanas évek Magyarországának egy politikai irányzata, amely a „forradalmi hagyományokra” hivatkozó, az ellenséges föllépésre mindig kész, a „rendi szocializmusban” is haladáselvet kimutató reform-attitűdre támaszkodik. S miközben szerte Nyugaton évtizede hódít a neokonzervativizmus, minálunk szinte a restaurációs ideológiákat elítélő hangsúllyal beszélnek róla – miközben maga a rendszerváltó koalíció is egy megnevezett korszak, a Bethlen-idők konszolidációs körülményeit próbálja újrahonosítani. De nem ám az értékkonzervatív szellemiség vállalásával, hanem a reformpárti és nemzetépítő populáris gesztussal, amely szembekerül mind a baloldali, mind a jobboldali eszmékkel, de az utóbbiakhoz áll közelebb.
Pedig az értékkonzervativizmus a választás szabadságát és az állam elismerésének feltételeit az állampolgári viselkedés hagyomány-kötöttsége alapján mérte. Ezt tekintette a legitimitás talpkövének. A köz uralmát a konvenciókra, tradíciókra kívánta alapozni: elfogadta például a kisebbségi-etnikai tudat fontosságát, szemben a pragmatikus, etnikumokat lenéző, birodalmias nemzettudatban gondolkodó politikai konzervativizmussal, s szemben a liberális modernizátor mentalitással is.
Ám a régi szokásokkal, erkölcsökkel, intézményekkel, közösségekkel, kisebbségekkel, értékekkel, satöbbivel gyökeresen szakító bolsevik programideológia kifejezetten megtagadta az organikus fejlődés, a szociális harmónia elvét, s meghirdette az értékekben, a létfelfogásban, a mesterséges hagyománytiszteletben intézményesülő etatista tömegpolitikát, amelyben a leg-vaskonzervatívabb dogmák kaptak főszerepet.
A hagyományhű politikai felfogás szerint, amelyet egyébként az államnélküli „primitív” társadalmaktól az államokfölötti posztmodern társadalmakig mindenütt érvényesítenek, a tradíciók útja a társadalmi megegyezésre orientált cselekvésmódok felé vezet. Emiatt viszont éppen a monolit hatalompolitika konzervativizmusa nem erősíti, hanem gyengíti az állam működésének hatékonyságát. Amiként a centralizáció is, főként annak túlbürokratizált és túlintézményesített formájában. Ha nem a decentralizált egységek talpkövén áll a társadalom egésze, ha a hatalom kisszerű, provinciális, szűklátókörű és kisebbségeket megbélyegző, akkor beleesik a politikai konzervativizmus csapdájába. Sőt: a centralizáció csapdája – lassan, de biztosan – rendszerint fölemészti a hatalom kompetenciáját, uralmi érvényességét és jogosultságait, végül föleszi magát a centrumot is, amely képtelen már tovább szimulálni a gazdasági és a politikai piacot (ez utóbbi problémáról lásd bővebben BRUSZT 1988).
Minél elnyomottabb egy nép, annál konzervatívabb, hagyománykötöttebb a politikai magatartásában. S annál inkább kiszolgáltatott lesz a fennálló hatalomnak, minél kevésbé képes elviselni, tolerálni az eltérő politikai, erkölcsi, eszmei hagyományokat. Érdekek és érdekképviseletek között közvetíteni (anélkül, hogy magából a kommunikációs aktusból valami monumentális rendszert alkotna) – ez a konzervativizmus korszakos vállalása. S kiváltképp az az eszme, ami nem pusztán előítéletekből áll, hanem az ösztönös erkölcsi érzék védelme, a cselekvések megértése és a legitimitás biztosítása segítségével a társadalmi harmónia és a megelégedés forrásait keresi.
A konzervativizmus a francia forradalom „ellenében” született meg, mint annak a nézetnek szellemi ellenszere, amely az emberi boldogság panaceáját egyes-egyedül a nagyléptékű társadalmi változásban látja. A liberalizmus óvatlanul elsiklott a legitimitás eszméje fölött, s végzetesen elgyöngítette azokat a társadalmi erőket, amelyek később a szocializmus programjával álltak szemben. Ezért a konzervatívok az „establishment”, a berendezkedett hatalom fönntartásáért léptek fel erőteljesen, ide értve azt is, hogy a jog, a szokásrend, a piac, az intézmények és az interperszonális kapcsolatok belső(!) rendjét védelmezték, s ápolták mindazt, ami nem pusztán az individuum hasznát hozza, hanem a közjó intézményeiben testesül meg (bővebben erről SCRUTON 1987. 1034-1044. p.; SHILS 1987. 19-52. p.).

Az értékduálok és az etnikai identitás-zavar
A reformgondolkodás és a politikai alternatívák másfél évszázados históriájában sajátos visszatérő, rotációs mozgások érzékelhetők. A reformcélok megfogalmazása, az átalakulás–átváltozás tempójának megszabása, a politikai nyilvánosság fölhasználása, a kizárólagosságra törekvés, a jog és a hatalom viszonyának bírálata mind ilyenek.
Megfontolandó azonban, mi módon gátolta (vagy tette lehetetlenné) a hagyományok elismerését és eltűrését az a mód, ahogyan a haladó mozgalmak hívei önmagukról gondolkodtak? Hogyan lett azután az osztrák-magyar közös történet hosszú trendjében jellegadó hagyománnyá az értékduálok folytonos megképződése? Gondolok itt olyanokra, mint az iparosodás és az agráriusság vagy–vagy-lagos iránya, s soknemzetiségű államok szomszédságpolitikája és a nacionalizmus permanens jelenléte. E kérdéssor folytatható a közismert duáliákkal: Nyugatra tekintés és Keletre támaszkodás; peremvidéki önérzet és a politikai centralizáció elfogadása; modernizálódás igénye és feudális megcsököttség; közösségi igények és individuális önérvényesítés, organikus összetartozástudat és piaci szervezetlenség; a birodalmi nagyság óhajtása és a kisállami szolgálat elvének elfogadása; piaci orientáció és tervutasításos gazdaság; liberális-demokrata létfelfogás és autokrata-bürokrata kormányok eltűrése, és így tovább.
Ugyancsak megfontolandó, hogyan lett az etnikum (hagyományok útján elsajátított) szokáskultúrája tradicionalizmussá, naiv és alternatívák nélküli szerves fejlődés következményévé, társas vagy helyi közösségi lét beszűkült formájává? Hogyan lett a fennálló politikai rend elfogadása a vaskonzervativizmus talpkövévé, miközben az értelmiségi civil hagyomány a társadalom reformálhatóságát ültette a hazafiak tudatába?
Azon is el kellene gondolkodni, mi oka lehet annak, hogy bár a liberális mentalitástörténetben tetten érhető hagyománylánc a reformkori forradalmassággal kezdődik, ugyanakkor tekintélyelvű szocializációs mintákat közvetít, szabad piaci gazdaságú akar lenni, de kedveli a szabályozottságot és irtózik a spontaneitástól, sőt hajlamos a központosított és túlcentralizált államot támogatni; ezenfelül mélyen tiszteli az individuumot, de nemzetegészben gondolkodik, a szubjektív egyén életfilozófiáját reklamálja, de az étkezési szokásoktól a településmódig, viselettől a költekezési stílusig minduntalan a kollektív hagyományhoz kötöttséget éli át.
Tehát változásvágy és állandóságigény, kiegyezőképesség és államellenesség, uralkodótisztelet és szabadságeszmény, nemesi-polgári értékrend és plebejusság adtak táptalajt a duális értékrendnek. S ez volt bázisa a magyar konzervativizmusnak, kiváltképpen a kulturális hagyományőrzés terén. A politikai nemzettudat a konzervatív párt születése idején (1846) alig néhány évtizedes volt csupán, mégis jól látszik a kontinuitás, amely a nemzetiségi kérdésben, a parasztkérdésben, a zsidókérdésben, a közjólét vagy az össznépi érdekek harmóniája terén a konzervatívok törekvéseit jellemezte.
Az értékpremisszák mentén a magyar eszmetörténetben a hagyomány kontra racionalitás képlete alakult ki, s osztotta meg a hazai társadalomreformerek táborát. Valami sajátos cifra nyomorúság terpeszkedett szét a magyar politikai kultúra századvégi feudális atmoszférájában is, majd „adaptációs káoszt” hozott a kelet-európai modernizáció két világháború közötti korszakában, s végül a bolsevik programideológiában is, ahol a „jövő ígéretével legitimált jelen” csöppet sem volt tekintettel a hagyomány és(!) racionalitás értékkonzervatív összhangjára. (Ha nem is e logika mentén, de e kérdésekről írt GERGELY 1983; DÉNES 1984).
A hagyomány kontra racionalitás képlete élő konfliktust jelentett a kisebbségek, az etnikumok, az önkormányzatok, az autonóm gazdaság és kultúra terén. Talán így kellett ennek lennie az európai civilizációs fejlődés és a polgárosodás eme peremvidékén, a feudális nagybirtokok bázisán, a szerves társadalmi közösségek perspektíva-hiányából fakadó „konzervatív forradalom” reményében... Mert a lassú társadalmi változások, a politikai hátralépések, a fejlődés esélyeire való nehézkes reagálás, a populációs (etnikai) sokszínűség, a lokális (vármegyei) önállóság korlátai és a felülről irányított szabadságküzdelmek valamiféle gyáva és tekintélyelvű viselkedést, valami pragmatikus politikai „fokozatosság-eszmét” kényszerítettek ránk – már a 19. század első harmadában is.
A magyar konzervatív hagyományban Nyíri J. Kristóf öt nemzedéket nevez meg Széchenyi Ferenctől Szekfű Gyuláig, s e világkép fejlődéstörténetében láthatóan a filozófiai antropológia, az ismeretelmélet változása játszotta a főszerepet – de a lassú változásfolyamat és a zavarodott hátralépések tempóit minduntalan a hagyománykötöttség és a fejlődésre nehézkesen vállalkozó identitás szabta meg (NYÍRI 1986). A polgárosodó liberalizmus helyett nálunk polgárosító konzervativizmus lett meghatározó, s deformált negyvennyolcasság élt tovább a dualizmus politikai rendszerében. Ebben az etnikai és kisebbségi népességre károsan ható politikai atmoszférában egykönnyen elterjedhetett Metternich vezéreszméje, aki a Birodalomba való hosszú távú betagozódás, a Közép-Európába kapaszkodás föltételeit keresve nem óhajtotta bántani a rendi intézmények külszínét, s a valódi reformokat nem ilyen-olyan eszmények megvalósításában látta, hanem a tényleges hibák kiküszöbölésében (elemzi DÉNES 1988).
Mindeközben már az 1830-as évek óta „konzervatívosodtak” a liberális reformaták is. Széchényi István mint (Iványi Grünwald Béla szavával) „haladó konzervatív” még a nemzeti szellem lassú kiépítésére várva is egyre komolyabban vette tekintetbe az arisztokratikus alkotmányosság korlátait és azt a liberális eszmét, mely a kiváltságrendszerre épülő ideológiát kritizálta. Később azonban, a „Stádium” megjelenése után már inkább a birodalmi kormányzat jóindulatára, a felülről jövő reformra számított. Széchényi középutassága nélkülözte az anti-aulikus elhatárolódást, és nemzeties „ellenségképe” jól megfért a kormányzat iránti bizalommal. Miként a késői Eötvösé is, aki a „békés haladást” egy „rendezett államélet” keretei között képzelte el és ennek alárendelve fogalmazta meg szabadságeszméit. Kettejük mellett az egész forradalmas reformnemzedék a népszuverenitást egyfajta paternalista szemléletben oldotta föl, s alig telt el fél évszázad, a reformeri gondolkodás már a demokratikus és antibürokratikus célokhoz képest az „intézményes garanciákat” tartotta többre (részletesebben lásd DÉNES 1988; HALÁSZ 1942; NYÍRI 1986, 1988; SZABÓ Miklós 1988b).
Az 1848-as nemzetiségi türelmetlenség vádja, amely a magyar szabadságtörekvéseket és a kormánypolitikát egészen a legutóbbi évek történeti szemléletváltozásáig kísérte (ARATÓ 1971, JÁSZI 1912, 1986. 105-182. p., SZARKA szerk. 1989), élénk bélyeget nyomott a magyar reformgondolkodás 19. századi korszakára. Ezenfelül a politikai nyilvánosság kudarcba fordult reformkori modellje, az államélet racionalizálásának kudarcos reménye, a gazdasági liberalizmus bevezetésének reménytelen kísérlete, továbbá a sajtószabadság kivívásához fűzött bizakodás és a centralizáció bürokratikus túltengéseit megszüntetni remélő eszmék sajnálatosan nem lehettek uralkodóvá a liberális politika fél évszázada alatt. A liberálisokkal versengő konzervatívok pedig, akik szerint a politika a kiválasztottak privilégiuma volt, épp a nemzeti hagyomány őrzésére adták magukat, s az ebben rejlő antibürokratikus távlatot, az államkorlátozás esélyét tekintették olyannak, ami közelebb vihet a demokratikus berendezkedéshez. A reformkor és a dualizmus időszaka alatt az uralkodó személye egyértelműen az állam időbeli folytonosságának és a nemzeti közakarat érvényre juttatásának szimbóluma volt. Ezért a „konzervatív reform” politikai elve a „hatékony rend” tekintélyelve is volt egyúttal, s a társadalmi gyarapodást nem egyértelműen az abszolutizmusnak tett szolgálattal azonosította, hanem annak esélyével, hogy a bécsi kormányzattal kiegyezésre van mód, ami a nemzetiségek egyenjogúsítása szempontjából sem mindegy.
Az 1848-49-es szabadságküzdelem utáni időszak udvarpártiakra és gravaminalistákra választotta szét politikusainkat és politikai gondolkodóinkat. A kiegyezést keresni mindkettőjük feladata, sőt mindenekelőtt a nemzetiségek érdeke volt. Az 1846-ban alakult Konzervatív Párt ebben hagyománykötött és toleráns szerepet vitt, még akkor is, ha a konzervatív nemzetiségi tolerancia látszatai néhol felülmúlták a lényeges célokat – mint azt DÉNES Iván Zoltán tudatja velünk (1988, 130-168. p.). A konzervatívok táborát a magyar politikai kultúra történetében a „visszahúzó erők” csoportjával szokás azonosítani, ami erős túlzás és tévedés. A konzervatívok éppoly bizalmatlanul álltak szemben az uralkodó frázisokkal, éppúgy óhajtották a gazdaság liberalizálását és a reform sürgetését, s épp annyira szociális-civilizatorikus értelmű programot vállaltak, mint a kormányellenzéki liberálisok. Konzervatívnak lenni nem királypártiságot jelentett, hanem megokolható reálpolitikusi tett volt, s mellesleg éppoly moralista álláspont, mint a liberálisoké, csak közelebb állt az érdekegyeztetés „behódoló” gesztusához.
A magyar politikai gondolkodásban napjainkig érvényes értékítélet az, hogy liberálisnak lenni „ízlésesebb”, mint konzervatívnak, mert ez utóbbi nem más, mint maradi behódolás a hatalomnak. És bár valóban meggondolkodtató: mitől lett a (nem politikai stagnálást, de) óvatos és megfontolt haladást célul tűző konzervativizmus „államisággá” (Somló Bódognál), vagy mitől lett minden „abstract liberalizmus” ellenlábasává (Asbóth János tollán), továbbá hogyan lett a politikai kiegyezések hagyományának élesztőjévé, 1867 előkészítő eszméjévé és alternatívájává...? De e meggondolásoknak túl kell jutni azon a korláton, hogy a konzervativizmus/liberalizmus kérdést ízlésminőségű válaszokra korlátozza (bővebben HALÁSZ 1942; BIBÓ 1948; s legutóbb KIS 1995).
A 19. század uralkodó eszméinek sorában a liberalizmus, a konzervativizmus és a szocializmus egymást követő, s egymást részben át is fedő mentalitás-irányzatok voltak. A felvilágosodás hazai atmoszférájából előbújó liberális eszme, a maga angol, német és francia előképeivel nemcsak az abszolutizmusok eszmei ellenfele, hanem a szerves fejlődés hitének megkérdőjelezője, az állam és a társadalom jogszerű szerződés-lehetőségének kételkedő kritikája is volt. A konzervativizmus pedig a politikai problémákat orientáló kérdések és értékek fölkutatására, exponálására vállalkozott, stabilizálni próbálta a társadalom hagyományos és szerves alapintézményeit (a családot, a közösséget, az etnikai csoportokat), s a konvenciókra és tradíciókra kívánta alapozni a köz uralmát, mindezzel megpróbálva elősegíteni a kormányzat „euthanáziájának” folyamatát. A liberalizmus „leszereplésével” ezért kerülhetett be a konzervatív eszme a politikán kívüli szférákba, egyes reformcélok erjesztőjeként, ezért hathatta át a gazdaság, a filozófia, az etika, az ismeretelmélet területét, s legálisan fölvethette nemcsak a természetjog és az állam szerződéselméleti kérdéseit, hanem a szabadság és a tulajdon kérdésében is fölülvizsgálhatta azt a liberális elvet, amely a „többségi uralom” demokrata jelszavába a kisebbségek garantált elnyomását is rejtetten belefoglalta.
Nem érdemes tagadni, hogy az intézményesültség történeti bázisára hivatkozó, konstitúciót és individuális szabadságot egyaránt a status quo-ban remélő konzervativizmus tömérdek etatizmust hordozott magában. Ha szűkkeblűen ítéljük meg, akkor az államtalanítás/államépítés duális kérdésében kifejezetten maradi volt, sőt számos (német eredetű) nemzeti romantikus képletet is átörökített a 18. századból. De ha hozzátesszük azt is, hogy (Ranke és Chamberlain kifejezésével:) a „fajok századában” épp a konzervatív világképben kapott első ízben kellő tartalmat és jelentést az etnikai hovátartozás és a kisebbségtudat, akkor már kevésbé pejoratív a konzervativizmus jelentése.
A konzervatívok épp a soknemzetiségű Monarchiában, s mintegy „második felvilágosodás” szellemében voltak képesek fölvetni a „dinasztikus tradíciók” fontossága mellett a kis népek elismerésének, mozgósításának esélyét. Nagy érdem ez a Duna-tájon, ahol a liberális polgár a maga tekintélytisztelő racionalizmusával az individuum nemzeti bástyáit építette föl magának az értékválságok elleni védekezésül, s (ahogy erről Victor Adler vélekedett) épp ezidőben kezdte fölvenni az osztrák polgár azt a „slamposságot”, amely enyhítő ellenszere volt a hatalmi abszolutizmusnak, egyben elidegenítő eszköze a „parciális problémáknak”, a mind sűrűbben megjelenő provinciális és partikuláris kérdéseknek (írja NYÍRI 1980). Ezt a liberális mentalitást, amely az etnikumokat lenézte és elutasította még a velük foglalkozás gondolatát is, okkal vagy ok nélkül félve a válságos nemzetiségi viszonyok vélhető következményeitől, ezt csakis a konzervatív eszme volt képes tolerálni, s csakis úgy, hogy elvitatta azt az antikapitalista beállítódást, amely a szabadságjogokat nációk szerint osztogatta volna el, gyakorlati valósággá téve egyfajta „kultúrhierarchiát”.
Nem arról van persze szó, hogy a századvég „bornírt-konzervatív” attitűdjét, vagy a körültekintő és kritikus gondolkodást „spekulációnak” minősítő „filozófiai kurucságot” (Nyíri Kristóf kifejezése) kellene többre tartanunk a liberális politikai szervezőelveknél. Hanem esetleg elegendő lenne toleránsabban gondolkodnunk például Asbóth János vagy Kemény Zsigmond szociál-liberalizmust bíráló és jellegzetesen magyar konzervativizmusáról, amelybe a „tündérvárak építése” már nem férhetett bele, de a politikai emancipálódásnak a független nemzetiségekkel kapcsolatos dilemmája már igen. S lehet kételkedni az ő konzervativizmusuk mai időszerűségében, de tény, hogy a kormányrúdhoz került bécsi liberálisok 1873-as bizalmi válsága már jól mutatta, miként vélekedett modern birodalmi értelmiségi és a középosztályi honpolgár a század utolsó harmadában az „észelvűség” nemzeti gondolattá emelésének korlátairól, vagy a „túlhajtott racionalizmusról”. Sőt, a múlt század kilencvenes éveitől a „haladás századának” racionalista kultúrába vetett hite már-már elmosódott, s a „fölbomlasztott kulturális-konvencionális igazságok” a későpolgári neoabszolutisztikus kormányzatok megjelenésében csúcsosodtak ki, vagyis nem éppen racionális uralomban. Olyannyira mélyen átitatta e folyamat a századfordulót, hogy az elkésett-elmaradt polgári fejlődés paradoxonai a nemzetileg sem független magyar államban, ahol ráadásul a kisebbségek összlétszáma meghaladta az „uralkodó nemzetét”, meghasonlott nemzettudathoz vezettek (részletesen erről NYÍRI 1980; BIBÓ 1948; JÁSZI 1989; KENDE J. 1973).
A századfordulós gondolkodásban az értékduálok éppoly zavart okoztak, amilyet a nemzetiségi kérdés. A kényszermagyarosítás, az Andrássy Gyula-féle kisebbségelnyomó politika, majd a Károlyi-kormány Jászi-féle megoldási javaslata, amely regionális alapon ígért önkormányzati egyenlőséget a kisebbségeknek, szenvedett attól a kettősségtől, hogy a kisebbségek szabadsága együtt jár a meghasonlott nemzettudat elterjedésével. A közép-európaiság és a meghasonlott nemzettudat persze édestestvérek, régtől fogva rájuk nehezedett a kisebbségi-etnikai csoportok és szubkultúrák nyomása (KENDE J. 1973; NYÍRI 1980; JÁSZI 1989. 183-185. p.). A dualizmus kényszer-konszenzusos rendszerében, ahol a két nemzet hatalmi és gazdasági kompromisszuma hátországában tizennégy nép élt joghátrányban és balkáni leszorítottságban, széthúzásban és politikai-kulturális peremsorsban (MERÉNYI 1978), ott jószerivel nem is következhetett más, mint a birodalom menthetetlen széthullása, az erőszakmonopólium állami kisajátítása és a nemzeti társadalom utópiájának összekeveredése az indusztriális államfejlesztési eszmékkel. Jászi Oszkár munkáiban már a nemzetiségi kisebbségvédelem és a belső demokratizálódás folyamata mint a dualizmus bukásának és egy új állam létrejöttének föltétele szerepel (JÁSZI 1983, 1986, 1988, 1989). S ez nem csupán újdonságnak, sőt mentalitásbeli korszakhatárnak minősült utóbb, hanem a liberális reformgondolkodók kezdeményezte „nemzeti közösség” Széchenyi-féle értékrendjének részbeni folytatásának is. A magyar és az osztrák szellemi és gazdasági tér a 19. század második felében már igencsak szenvedett a német kolonizációtól, s a megkésett polgárosodás, a második jobbágyság kötelékei a kialakult nyugat-európai kapitalizmus keleti perifériájára száműzték ezt a labilis birodalmat. A nyugati típusú liberalizmus nem véletlenül keveredett e tájon azzal az értékkonzervativizmussal, amely nem a múlt visszaállítására vagy a fönnálló viszonyok puszta konzerválására vállalkozott, hanem valamiféle egyensúlyra törekedett haladás és megtartás, változás és állandóság, szabadság és tekintély között (NYÍRI 1986).
„Az állam pusztulása korántsem vonja maga után nemzetiségének pusztulását... A saját korábbi államukat vesztett nemzetiségek harca... alkotja a nem egységesen nemzeti államok életének szükségképpeni tartalmát... A nemzetiségek részéről a harc kezdeményezése és folytatása természetszerű... A modern kultúrállam mindazonáltal nem tehet egyebet, mint hogy a nemzetiségek ellenállásával a szabadságot szögezze szembe” írja Gumplowicz 1883-ban. Vagyis hát a „fajok századában” megnőtt a konzervatív mentalitás jelentősége, a fajokat (mint történeti alakzatokat) elfogadó felfogás hatása. Később Szekfű Gyula már „pszichikai unikumként” fogalmaz a nemzetiségi-etnikai egységekről. S még fontosabb itt az, hogy a szokásokkal és az erkölcsökkel szembeni attitűdöt a konzervativizmus következetesen elvetette, s okkal hangsúlyozta a nemzeti szétesés időszakában is a család, a kisközösségek, a helyi autonómiák, a szociokulturális cselekvésmódok fontosságát, értékigazságát. Éppen ezeknek a konvenciókban testet öltő elemeknek hangsúlyozásával érvelt Paul Ernst, és az ifjú Wittgenstein is, midőn „a szervetlen polgári életforma” kritikája egyben a liberalizmus kritikája is lett tolluk alatt.
A szabadság és rabság, a szuverenitás és függés, a polgári és a plebejus, a forradalmas és a maradi eszmék duáliái segítették világra ezen a Duna-tájon a későpolgári kor nép- illetve parasztromantikáját. Ebben a szerves tradíció megőrzője és az egyetemes fölbomlás-széthullás folyamatának egyetlen elkerülési módja az egészséges értelem, a nyelv és a kultúra szimbolikus továbbvivője pedig a paraszt, aki ellen a spengleri jellemzés szerint a nagyvárosi ember, a „tradíció nélküli, formátlanul fluktuálódó tömegben fellépő tiszta tényember, vallástalan, mély ellenszenvvel” viselkedik (NYÍRI 1986).
Az organikus társadalomfölfogást és a szerves fejlődés elméletét progresszizmusformán hirdető konzervatív politikai gondolkodás véleményem szerint pontosan az itt leírtak miatt lehetett a liberalizmussal szemben kritikai hangsúlyokkal érvelő, s lehetett a napi politikát érdeklődéséből kizáró, passzív ideológiát és „néma vitatkozást” vállaló. És ezért lehetett a liberálisokhoz képest „maradian” harmóniapárti a társadalom és az állam intézményeinek megítélésében (SZABÓ Miklós 1989). A státuskonzervatív viselkedés és a politikai attitűd – vélem én – egyfelől tekintetbe vette az ország elmaradott iparosodottságát (összehasonlítva mondjuk az angol fejlődésmintával, továbbá a parlamentáris képviseleti rendszer angol és amerikai példájával), tehát okkal és joggal hivatkozhatott a hazai feudális viszonyok közt agráriusnak megmaradt társadalmi termelőmód politikai következményeire, meg a hátrányos tradíciókhoz kötöttségre is.
Másfelől pedig, köztudott, hogy az „etnikailag tiszta” magyar lakosság a „Nagy-Magyarország” határain belül is nemzetiségektől sűrűn lakott volt az elmúlt százötven évben, és a „saját csoport” meg a „másik csoport” megkülönböztetését a radikál-liberális vezérelv alapján csakis azok vethették el, akik a látszat-legitim pozícióban lévő kisebbségtől fenyegetve érezték magukat, s nem is óhajtottak toleránsan viselkedni a kisebbségek és nemzetiségek irányában. Pontosan ebben a kontextusban nem volt szimplán csak „konzerváló”, vagy „rendiséget prolongáló” a konzervatív nemesi tolerancia. Nem volt tehát pre-polgári eszme, sem pedig a „retrográd népiség” hangja – hanem inkább olyan ideológia, világkép volt, amely némiképp etatista módon a nyugati(!) identitásnyerés polgári útjára kívánkozott, a tradíciókat éleszteni és „visszanevesíteni” próbálta. Ezek pedig a századforduló-századelő időszakában kifejezetten progresszív és pozitív identitástartalmak voltak!
A konzervatív hagyomány a társadalmi megegyezés megfelelő módját kereste tehát a maga jövőképével, a „fajok századának” etnikai viszályait csitító stratégiájával, valamint az állam apológiájával, amely nem mindig a konkrét fennállót jelentette, hanem inkább a társadalmi evolúcióban Kelet és Nyugat földrajzi-kulturális határmezsgyéjén álló öntörvényű (vagy olykor legalább annak képzelt) politikai rendszert. S hogy az organikus társadalomfölfogás értelme nem volt puszta „maradiság”, szolgáljon itt erre annak példája, miféle pozitív hagyományt örökített a politika és a hatalom korlátozását hirdető 18–19. századi angolszász konzervativizmus a huszadik századi társadalomtudományi/politikai gondolkodásra.
A konzervativizmus és a racionalizmus szembeállítása a francia forradalom óta kísértette az európai gondolkodást. Az erény, a lét, a jövő, a rend prioritását valló individualizmus éppúgy, mint a minimális állam kialakítására törekvő libertáriánizmus részint az organikus társadalomfejlődéssel, a paternalista kapitalizmussal és az egalitárius ideológiákkal állt állandó vitában. A fejlődés változó körülményeihez alkalmazkodó konzervatív és pragmatikus irányzat rendre szembetalálkozik a racionalizmus válságát hirdető, a baloldali vagy szociálliberális túlzásokat megengedő illetve a nemzeti (és/vagy kapitalista) állam szerepét folytonosan mérlegelő világnézetekkel és utópiákkal (bővebben lásd KÖRÖSÉNYI 1988, 1989; POKOL 1988; SORMAN 1985; SZABÓ Máté 1988; SZABÓ Miklós 1988). A huszadik század közepétől (F.A. Hayek szerint) a konzervativizmus megújított (neo-) változata házasságra lépett a neoliberalizmussal. Nem annyira a politikai mozgalommal, hanem inkább az intellektuális tartalmú nézetiránnyal. Államkorlátozó szövetségükben ma már kontinensekre és népekre kiterjedő legitimációs ideológia erősödött meg (PAPP 1985). A neokonzervativizmus kultúrkritikai attitűdje a modern fogyasztói (posztfeudális) struktúrák értékvesztését hangsúlyozza, és a tradicionális társadalmak értékmintáira hívja föl a figyelmet, továbbá szerves és történetiségbe ágyazott fejlődésképleteket fogalmaz meg, hagyománymintákat keres vissza önmaga történetéből is. Bizonyos értelemben tehát restauratív... (KÖRÖSÉNYI 1988; SZABÓ Miklós 1988).
Viszont a szkeptikus és pesszimista életérzések ellenében a morálfilozofikus hagyomány érveit vezeti be, s európai tradíciókat próbál kapaszkodóként nyújtani még Amerikában is. Márpedig a tradíció egy szükséges minimuma nélkül még a liberális attitűd is veszíthet erejéből – mondja erről Nyíri Kristóf, s ugyanígy vélekedik Parsons és Habermas is, miközben a progresszív értékekre utalnak. A neokonzervativizmus körüli bizonytalanság és fogalomzavar amiatt van, hogy a társadalmi „haladás” fogalmát mintegy másfél-két évszázada már a liberális szemléletmódhoz szokás kötni, s mindennemű változás, társadalomfejlődés a modernizálódás értelmében méretik meg, ami pedig szöges ellentétben áll a társadalmi tradíciókkal, a konzervatív értékképzetekkel, s olykor az uralkodó nemzetfelfogással is (erről lásd még SZABÓ Máté 1988 és SZABÓ Miklós 1983).
Pedig a tradicionális és a modern struktúra-jegyek összevetése magában rejti azt a föltételezést, hogy a szocializáció és a társadalmi szerepek vagy az intézmények differenciálódási folyamata magasabb szintű a liberális államban, tehát „értékesebb” integrációt is jelent egyúttal. Ha olyan társadalomjellemző momentumokat hasonlítunk össze, mint a kisebbség/többség elve, az egyszerű normarend és a komplex normarend, a tradíciók szentsége és az írott jog legalitása, az agrárdominancia és vele szemben az ipari társadalom, a vidékiség és a városiság, a spontán társadalmi részvétel és az intézményesített politikai hierarchia, a közvetlen kommunikáció és vele szemben a közvetített, vagy az erőszakos konfliktusrendezés és a szigorúan bürokratizált válságmegoldás, avagy a helyi közélet és a nagypolitika, stb., akkor korántsem biztos, hogy az ipari vagy a posztindusztriális társadalmakban a modernitás magábanvaló értéket is jelent (bővebben erről LEPSIUS 1970; NISBET 1969; KLIEVER 1985; SZABÓ Miklós 1983). Ha pedig a liberális állam többletértékét kételkedés nélkül elfogadnók, akkor épp a „szép ami kicsi” új életélményét, a nyugati társadalmak hetvenes-nyolcvanas évekbeli fölfedezését hagynánk figyelmen kívül, s mellőznénk az alternatív környezetvédő- és életforma-mozgalmak pozitív ígéretét, elvetnénk a tömegtársadalmak kritikai értékeléseit, cáfolnánk a „primitív” társadalmak természetes normarendjének jogosságát, pártolnánk az „önimádó” társadalmak magukbafordultságát, s egyáltalán nem számolnánk például a „kisnemzeti” szabadságkoncepciók történelmi jelentőségével – egyebek közt a magyar történeti perspektívákkal.
A modernizált társadalmak struktúra-jegyeit tehát fenntartás nélkül pártolni és ellenvetések nélkül túlbecsülni korántsem érdemes. Érdemes lenne viszont figyelemre méltatni a konzervatív hagyomány pozitív lehetőségében meglévő másik okot is, amely elemzésre, megértésre vár: a hagyomány szerepét, a kisebbségek és az etnikai csoportok értéktudatát.
De mégis, miért?
Nos, mert miközben a pluralizmus, a korporatizmus és a közvetlen politikai részvétel nálunk esélyes rendezőelveit latolgatjuk (GOMBÁR 1986), s a reformok társadalmasításán (BIHARI 1987) vagy a konstitucionális megoldásokon gondolkodunk (SCHLETT 1988), szerte a világon, politikában és politológiai elméletben egyaránt, köznapi gyakorlattá válik az organikus közösségek, a „mikrotények” felé fordulás. Ráadásul az etnikai csoportok hatvanas-hetvenes évekbeli újjáéledése is fölteszi nekünk a kérdést: mi módon lehetne a modernnek mondott kultúrállamok szintjén, társadalmi racionalitás és tolerancia elvei mentén kezelni (vagy legalább értékükön mérni) az etnokultúrákat (SHILS 1987). Az eredet, a tradíciók és a kulturális konvenciók közösségisége, az élettapasztalatok egyedisége (fiziognómiája) és a hagyomány-érzékenység területenként változó formája, valamint a társadalmi szelektivitás és a kultúra speciálisan etnikai szerkezete, etnopszichológiai mechanizmusai válnak mind fontosabbá azokban az országokban, ahol a modernizációba való „betagolódás” fontos szempont lett. Nehezen kételkedhetünk abban, hogy ha Itália, Ausztria, az Egyesült Államok vagy Brazília számára egyre feltűnőbb kihívást jelent az etnikumok megerősödése és politikai színtérre lépése, akkor pont mi kerülhetnénk el ezt a (politikai tagoltság szempontjából fontos) kihívást. S mivel ma már nincs egyetlen földrész vagy régió sem, ahol ne dúlnának etnikai háborúk (ha olykor még csupán szimbolikusak is), még kisebb az esélyünk arra, hogy pont a pluri-etnikus Kelet- és Közép-Európa kerülheti el ezeket.
Mindemellett a konzervatív-neokonzervatív morálfilozófiában és a hagyománytartó vagy refolklorizálódó társadalmi szférában olyan progresszív értékek vannak jelen, amelyek mellett elmenni vagy amelyeket bármiféle „modernizációs” erőszakkal elnyomni ma már nem lehet. A társadalmi konszolidáció és a válságba jutott szocializmusok utáni állapot pedig fölöttébb lehetetlenné teszi, hogy Kelet-Európa államai és politikusai néhány dogmatikus válasszal vagy monopolisztikus uralmi elvvel válaszoljanak az etnikai kihívásra.
Az értékkonzervatív hagyomány – meggyőződésem szerint – kétségtelenül lehetőséget nyújt ma a politikai nemzettudat helyreállítására, világnézet és etnikai identitástudat megerősítésére. Ez a ma modernizációjának, a jövő belátásának és a társadalmi válság kezelésének egyik meghatározó útja lehet. Ha a bolsevizmus volt az erőltetett iparosítás (első) útja, ha a túlcentralizált piaci integráció volt a modernizáció (második) útja, s ha a szociál-liberális jóléti társadalom magyarosított változata volt Agrár-Magyarország (harmadik) útja – akkor az etnikumok szabad terének biztosítása kell legyen a mai társadalmi reformok (negyedik) útja. Véleményem szerint fontosabb volna Kelet-Európa minden kisebbsége, etnikai kultúrája, társadalmi perifériája számára, hogy ez legyen a társadalomfejlődés legelső útja – vagy legalább akármelyik út legelső szakasza. De ennek széleskörű belátása még késni látszik... Ez viszont annyiban rossz jel, hogy ha nem tekintjük várható jelenségnek, nem készülünk föl rá, nem tanuljuk meg kezelni vagy legalább értelmezni az etnikai téren bekövetkezendőket, abból súlyosabb, tovagyűrűző válságok, drámák, háborúk lehetnek (mint erre már számos példát ismerünk).
Mai jövőképeink kialakításánál, reformterveink átgondolásánál tehát nem szabadna erről megfeledkezni. Annál is inkább, mert a konzervativizmus megcsökött és megújított változatai mindmáig jelen vannak a politikai gondolkodásban és az értékvilágban, köznapi kultúránk mélyrétegeiben, társadalmunk térszerkezetében, táji-történeti tagoltságunk különböző régióiban. Jelen vannak pártok nevében és törekvéseiben, jelen vannak pártideológiákban és politikusi szövegekben, jelen vannak indulatokban és kezelhetetlen ösztöncselekvésekben, rejtett és nyílt rasszizmusban, burkolt vagy megvallott antiszemitizmusban és szélsőjobboldaliságban is. S főképp jelen vannak a konzervatív gondolat elemei a hatalom gondolkodásában, értékrendjében, reformképleteiben és jövőképében.

Konzervativizmus a hatalomban, értékekben és reformokban
A 19. század végének Európáját nacionalizmus, idegengyűlölet, faji és nemzetiségi kérdések tömegei rohanták meg. A mesterséges hagyományteremtés (sőt -termelés) egyre hatásosabban jelen volt az új államok, a születő rezsimek és a birodalmi nagyságukat féltőn őriző országok nemzetideológiáiban.
A „nemzeti nackózás” mint a politikai manipuláció, az erőmegosztás hatékony eszköze, és a hatalom restaurálásának módszere a magyar nemzettudatban is föl-fölbukkant a huszadik század első harmadában (majd módosult formájában: antiszemitizmus, anticionizmus és szovjetellenesség alakjában a következő harmadban is). S leginkább a rendszerváltozásnak nevezett folyamatban nyilatkozott meg azután.
Az egész európai századelőn végigsöpörtek a liberális alkotmányosság, a szociáldemokrata tömegpolitika és a „polgári vallás” kellemes illúziói, továbbá újra hódítottak 1789 szellemének maradványai, s az európai országok többségében intézményesített és nyilvános ceremóniák formájában fogadták el a korábban „balosnak” ítélt eszméket és jelképeket (HOBSBAWM 1987). Mindez kellemes táptalaja volt a konzervatív ideológiának, a politikai tradíciók már bevált eszközének, s az etatizmus pompás szimbólumainak is. Úgyannyira, hogy a magyar nemzetkoncepciók, melyek ma sem „évültek el”, máig viselősek maradtak az eszmék ilyen politikai filozófiai keverékével (bővebben ír ezekről SZABÓ Miklós 1983, 1985, 1988, 1989; HANKISS 1985; CSEPELI 1987; BIBÓ 1986).
Aligha lehetséges persze új hatalom, amely ne a hagyománytiszteletre alapozná újítási ígéreteit. Persze nem gyakorlatát, hanem jövőképét, a remények tervezetét, a biztatások elméleti fegyvertárát. A hagyomány, mint hivatkozási alap, minden nép és minden fölérendelt hatalom egyszer-s-mindenkori viszonyának varázseszköze. Mindemellett a huszadik század konzervatív ideológiáiba már szerves erőként folytak át azok a régi koreszmények, amelyek a törvénykezésben, a vallásokban, a rituálékban és a politikacsinálás mindennapi gyakorlatában közismertek voltak. A hagyománytartás mellett pedig kivédhetetlenül megszaporodtak a „hagyomány” szó köré felgyülemlett jelentések, értelmezések, megnőtt a traditumok tisztelete, sőt gyakoribbá vált értékként és hivatkozásként használatuk is (SHILS 1987).
A huszadik századi konzervativizmusok a fennálló hatalom fontosságát elfogadva, az „ésszerű újítás” elvét pártolták (bővebben HÖRNING 1970; ETZIONI 1968; DAHRENDORF 1957; RECK 1985; McCOOL 1985; ROHMANN 1985). Ezekben a racionális konzervatív értékképzetekben a társadalom hierarchikus szerkezetéhez hasonlítják a szabadságfokok rendszerét, a szuverén tulajdon jelentőségét és rangját. A neokonzervativizmus a társadalmi egyenlőtlenségek miatt nemegyszer hatalomellenes eszméket hirdet, s már nem a hatalmi ágak mechanikus rendszerére épít, hanem az individuális-szubkulturális kisközösségekre. A neokonzervatív társadalomfelfogás már nem a rendies államot védi, nem a konzervált egyenlőtlenséget menti, s nem a (liberális értékhangsúllyal felfogott) „Társadalmat” dicsőíti, hanem az állam korlátozásának, szerepe minimalizálásának és a parlamentáris-participális jogok szabad gyakorlásának programját hirdeti. Nem alkut jövetel a fennálló hatalomtól, hanem konstitúciót vár el tőle, nem kiegyezésre törekszik, hanem beleszólási jogokat sürget, éppúgy, ahogy hajdanán épp a liberálisok szokták volt.
A konzervatív és a liberális értékrendek egymáshoz közeledése megmutatkozik abban is, hogy kölcsönösen kínálnak föl egymásnak gondolkodási alternatívákat, felváltva befolyásolják azokat, akik a társadalmi problémákat megnevezni hivatottak, s a hatalomra nyomást gyakorló csoportokat is közös érdekek nevében orientálják. Minthogy pedig századunkban egyre több kritika és ellenérzés fogalmazódik meg a modern racionalista, individualista és hedonista civilizációval szemben, egyre inkább leépül a hagyományt dogmatikusan, mereven, „régiként és reakciósként” lebecsülő felfogások hatása. Ugyanakkor pedig fokozatosan nő az archaikus értékek, a közösségiség, a kisebbségiség becsülete, rangja, fontossága. A hagyomány mindig is igényelte az értékek és a normák megjelenítését, mindig kifejezte az értékekhez ragaszkodás fontosságát – bármely sikerképesnek látszani akaró politikai hatalom ezért önmaga elfogadtatása, legitimálása kedvéért is el kell fogadja a társadalmi élettevékenységek kölcsönösségét, az állami vagy a monopolisztikus túlerő korlátozását. A modern hatalomnak meg kell „ígérnie” a társadalmi fejlődés jóléti és pszichés garanciáit, biztosítania kell a személyiség fejlődését, szavatolnia kell a nyelvi és a kulturális pluralizmus térnyerését (erről árnyaltabban ír ABRAHAMS – KALCIK 1983; illetve SHILS 1987; ARENDT 1995).
A modern társadalomelméleteknek is kénytelen-kelletlen számolnia kell a konzervatív morál és státuseszmény jelenlétével. A Max Weber által leírt „szokásszerű cselekvés” gyakorlatát Habermas továbbgondolta az életvilág és a kommunikatív cselekvés teóriájában, illetve a kommunikatív cselekvés rendszereként. Ezzel fölhívta a figyelmet arra is, hogy a tradíciók útja a társadalmi megegyezésre orientált cselekvésmódok felé vezet. A huszadik századi nagy társadalomelméletek osztoznak ebben a véleményben, s a mindennapi politikai-társadalmi gyakorlat is ezt látszik igazolni. Mi több, a századunk második harmadában megerősödő politikai és kulturális antropológia is ugyanerre a következtetésre jutott a prehistorikus avagy „civilizáción kívüli” törzsi társadalmak harmonikus működésmódját elemezve. Az elmúlt két évtizedben viszont a hatalom kezét egyezségekkel, új társadalmi szerződésekkel megkötni az alternatív politikai mozgalmaknak is egyik fő célja lett. S azok a társadalmak, amelyeket „konfliktusosnak”, „boldogtalannak” vagy épp „totálisnak” neveznek, kénytelenek föláldozni a hatalom erejével megteremtett „szimbolikus univerzumot”, s kénytelenek új integrációs megoldások irányába elmozdulni (CSEPELI 1987; A.GERGELY 1991b; GUNDER FRANK 1991; MOLNÁR 1993; SZABÓ Máté 1988).
A századunk közepe táján bekövetkezett nagy, egyetemes méretű identitás-megrendülés nyomában egyre karakteresebben jelentkeztek a regionális, lokális, etnikai vagy kisebbségi renaissance jelei. Látható, hogy a konzervativizmus értéktartósító irányából a totális államon át a szocialisztikus rendszerek felé mozog a modern társadalmak java része. Az új, alternatív mozgalmak viszont egyfelől megtagadják a hagyományos jobb- és baloldal dichotómiát, vagyis a kétfelé osztottságot, elvetik a kétszáz éve érvényesnek tekintett szabadság-egyenlőség-testvériség értékelvet és az elitizmus-individualizmus-politikai konzervativizmus értéktriászt, ezenfelül a kollektivizmus-demokrácia-radikalizmus eszméit is a szocializmussal és kommunizmussal azonosítják; másfelől pedig a szerves változás gondolata mellett a nemzetállam alatti kisközösségi és a nemzetállam feletti univerzális közösséghálózatot támogatják (A.GERGELY 1991b; SZABÓ Máté 1988).
A modern társadalmakban a felülről végrehajtott „konzervatív forradalom” eredményezett változást, s tette „nemzeti feladattá” a permanens reform igényét. A konzervatív irányultságú állam ma már nem abszolutisztikus (mint a 19. századiak voltak), még csak nem is „liberális” megoldások híve, hanem az „alkotmányos gyakorlat” félreérthetetlen jeleit mutatja: megteremti az államtól elvárt biztonságot és a polgár biztonságigényét is, korlátozza saját abszolutizmusát és hagyja ellenőrizni saját elidegenült beavatkozási módszereit, kitéve magát a civil társadalom ellenállásának és a hatalom ilyetén legitimitását megkérdőjelező vagy kétségbevonó törekvéseknek.
Úgy vélem, e világfolyamattól szabadulni mi sem tudhatunk. Ugyanerre a konszenzusos útra tért rá mozgásirányát tekintve a kelet-európai kisállamok többsége (nem mentesen a hatalmi manipulációktól és a kényszerű kerülőktől). A mi útvonalunk nem a liberalizmus → politikai demokrácia → szocializmus folyamatában vezetett a nyolcvanas évek végének rendszerválságaihoz, hanem a szociáldarwinizmus → voluntarizmus → totális állam útján. A kelet-európai zsákutcás történelem ezt a kerülő utat nyögi ma is, immáron avval a modernizációs nekigyürkőzéssel, amely a radikalizálódás helyett értelmes célként a társadalmi harmónia elérését fogalmazza meg. Más kérdés, hogy ezt milyen módszerekkel teszi, s maga a hatalom hogyan építi föl a konszenzus illúzióját, avagy milyen sikerrel képes ezt megvalósítani, de a tendencia, a mozgásirány a társadalmi szerződések újrakötése, a konfliktusos-konszenzusos állapotok váltakozása.
Látni való, hogy a konstitucionális engedmények és a hatalommegosztás nélkül nem tartható meg a stabilitás ezekben az országokban. Ha az állam nem tud biztosítékokat adni az érdekképviseleteknek, ha nem tud autonómiát garantálni a helyi és civiltársadalmi törekvéseknek, ha nem képes fórumot és érdekteret, érvényesülési feltételeket biztosítani a lakóhelyi-települési akaratok érvényesítésének, s ha nem képes türelemmel fogadni az etnikai és regionális identitások jelentkezését – akkor a hatalmi centrum és a társadalmi alrendszerek között végzetes (vagy végletes) szakadás jön létre, s a társadalom a hatalom ellen áll föl, a régi duália szellemében, a kétfrontosság és az állandósuló konfliktusok formájában.
A nyolcvanas évek végén a pártállami szerkezetben látványosan elszakadt a társadalom és a hatalom összekötő szála. Ez a fonal azonban még megvan valahol. A társadalom és a hatalom találkozhat az értékkonzervatív hagyománytudatban, amely az állampolgári öntudat, a civil mentalitás rejtett szférájában egy tisztázott viszony formáját kaphatja. Ezt a tisztázott viszonyt azonban meg kell teremteni, a hovátartozás, a kölcsönös függés és az összetartozás szálait újra meg kell erősíteni.
A konzervativizmus eszméje Keleten és Nyugaton egyaránt a legitim hatalom keresése lett. A legitim hatalomba ékelődés, a politikába való beleszólás pedig nem csupán polgári tradíció. Ez a magatartás csábította rendi-korporatív-nacionalista kiegyezésre a reformkorban nyilvánosság elé lépő magyar konzervatívokat. Ők még a nemzetkép szentségét és a haladásfogalom igazságát érdektörekvéseik sikerességében mérték. Nemességpártiságuk és historizáló nemzetkoncepciójuk a politikai nemzeten belüli kultúrnemzet kiteljesedésének ideológiáját rejtette. Ennek örve alatt a liberálisoknál is határozottabban vették számba azt az államképletet, amely a nemzetiségekkel kibékül, a lokális érdekeket és szerves értékeket elfogadja. Nem véletlenül jegyzi meg 1938-ban a konzervatív Szekfű Gyula, hogy száz év liberális eszméi megvalósulatlanok maradtak. S ha mai szemlélődő ehhez még hozzáteheti a Szekfű óta eltelt félszáz évet, s fontolóra veszi, hogy az állam elhatárolásának, vagy épp a „közjóra” hivatkozó abszolutizmusnak még mi mindenben hiányos a társadalmi ellenőrzése, vagy a kormányzati munka mi mindenben marad el a kívánatostól – akkor nem kétséges, hogy a haladásfogalom álságát fedezi föl.
Napjainkban, amikor a konfliktusok világméretűekké nőnek, a polgári paternalizmusra jellemző kormányzási technika ismét annyi rossz terhet és fölösleges nyűgöt rak a polgárok vállára, hogy az már nehezíti a közjó megvalósulását; ma már nem lehet az egypártrendszer uralmi elveinek érvényesülését másra vélni, mint állami önérdekké és hivatali mechanizmussá vagy szorgos etatizmussá keményedett gyakorlat következményét. Még akkor is, ha formailag mindez egy többpólusú politikai rendszer részévé vált azóta.
A társadalmi konfliktusok és a nemzetfelfogás területén ugyanazzal a válasszal találkozunk, mint a száz évvel ezelőtti konzervatívoknál: a „haladás”, az előbbrelépés mint polgáriasodási folyamat, szükségképpen ellentétbe kerül a gazdaságfelfogás, az értékrendszer és az érdekérvényesítés meglévő irányzataival, tradícióival. A politikai döntések évtizedek óta a munkásmozgalmi hagyományhoz, ehhez a mesterségesen nagyra növesztett doktrínához kellett alkalmazkodjanak minden ideológiai területen – s ez a mozgalmi korlátoltság ma már Nyugaton sem szolgálja a hatalmi-politikai „korszerűsítés” céljait, sem pedig a társadalom szellemi innovációját, modernizációját.
A mérsékelt-konzervatív proletár eszmény, s a vele párhuzamosan kiépült munkásmozgalmi-teoretikus hagyomány nem az integrálható és kooperációra képes magyar társadalmat tekintette partnernek, hanem azt a negyedik rendet, amely „a múltat végképp eltörölni” szándékozott. A marxista társadalomfelfogás csakis a gazdasági szerepkört tekintette meghatározó momentumnak, s a társadalmi szereplőt a gazdaság- és a munkafelfogás alanyának. E hamis tudat nem valami angolszász fejlődésképletet követett, hanem egy hierarchikusan építkező társadalom magatartás- és termelésmodelljét, annak is leginkább a vegyesen porosz és orosz variánsát, amely az ember szuverén lehetőségeit, s jövőjének esélyeit is aszerint méri, milyen társadalmi/statisztikai tömeget reprezentál. Ezen az elven épült föl a céltételezett kommunizmus, mint jövőkép, s ugyanilyen modell elérésének ígérete manipulálja az alulfejlett harmadik világbeli államok társadalmait is.
„Államiság és konzervativizmus egyet jelent” – vallotta Somló Bódog... S igaza lehet, hisz a 19. századi társadalomfelfogás, amely liberális irányból konzervatívba csúszott el, s onnan definiálta az államiság lényegét, a nemzetiségek illetve a „nemzetalattiak” és a „nemzetellenesek” másképp gondolkodóinak táborát ugyanolyan illegális és nemzetromboló teremtményeknek tekintette, ahogyan egy évszázaddal később a pártállami „demokratizmusba” is aligha fért bele a máskéntgondolkodók vagy az etnikai közösségek szuverén önmeghatározása. A bolsevik államszervezési modell esetében csupán a nemzeti burzsoázia szerepkörét vette át az „új osztály”, a hagyomány személyiségcentrikus alapelveit helyettesítette a politikai elit nomenklatúrája, s a zsinóros-mentés nemzeti öntudat, illetve a szűkkeblű „magyarkodó” millenáris éthosz helyébe került az osztályinternacionalizmus. De maga a „forradalmas múltba” kapaszkodó, legitimitását ilyen előképekhez kapcsoló államiság alig változott lényege, elnyomó funkciója szerint.
A huszadik században, miközben a világfolyamat az etnikai és regionális szuverenitás megteremtése lett, kudarcos sorsú Kelet-Európánkban tovább folyt a szerves közösségek tudatos fölmorzsolása, a regionális sajátosságok mesterséges elmaszatolása. Ma is megvan az „alkotmányos” hivatkozási alap, amelynek szellemében az elnyomott, a politikai perifériára szorított nemzetiségek liberális megtűrése helyett a hatalom monopolisztikus uralmi gyakorlatot vezethet be. Megvan a mindenkori ürügy a monarchikus biztonság-igény kinyilvánítására, s a pártközpontú állam stabilitás-igénye immár sokkalta nagyobb, mint a monarchiáké volt! Megvan az állam intervenciós jogainak eszmei bázisa, legitimitása, s ennek belenyugvó társadalmi tudomásulvétele is. Megvan tehát a politikai konzervativizmus legrosszabb hagyományából mindaz, ami a kisebbségi-etnikai szférák elködösítésére, szereplőik elpusztítására alkalmas. Megvalósult a polgári önigazgatásnak és a lakosi (állampolgári) szuverenitásnak olyan centralizált rendbe illesztése, amelyben hajdan az egyénnek a „szocialista nemzetközösség” részeként nem volt joga és hivatkozási alapja kisebbségi többletjogokat kívánni, s a rendszerváltás óta is csak annyiban van, amennyiben ehhez megfelelő önreprezentációs mechanizmust is megtalál. Sőt, ez a centralizált igazgatási rend a politikai felelősséghiányt is garantálta és biztosítja ma is, mert a mesterségesen gerjesztett etnikum-ellenes indulat, a rasszizmus ellen nincs megfelelő módszer a szuverén állampolgár védelmére, kisebbségi öntudatának gyámolítására. (A hatalomittas gondolkodásmódra jellemző volt a marosvásárhelyi pogrom is a rendszerváltó új román hatalom jóváhagyásával, de a volt Szovjetunió vagy Jugoszlávia polgárháborúi sem éppen az „együttélő nemzetek barátságáról” szólnak).
Még bonyolultabb lett tehát a helyzet a rendszerváltás aktusától kezdve, mint vagy száz éve volt: a politikai intézményrendszer alkotmányosan is deklarált „vezető ereje”, az uralkodó-kormányzó párt maga is a kisebbségi bázisú uralomnak és ideológiának megvalósítója lett. Az önjelölés, a legitimitás hordozójaként értelmezett kormányzószerep nem a vágyott vagy ígért modernizáció irányába tett lépéseket az első években, hanem önmagát a múlt felől próbálta legitimálni (1956 emlékével, a szabadság illúziójával, a 15 millió magyar képviseletére utalással, és így tovább), vagyis restaurációba kezdett. S ekkor ismét földerengett a régi jelképek, az újratemetések, a történelmi jelentéssel terhes szimbólumok felújítása, a múltba kapaszkodás mint az új politikai osztály hatalmi jogosultságának, fölkentségének biztosítéka. A kisebbség diktatúrája („többségi demokráciaként” reprezentálva) jó ideig lehetetlenné tette más kisebbségek számára, hogy kisebbségi elnyomottságukról beszéljenek (hogy ne menjünk messzebb, a kárpótlás, a reprivatizáció, az antiszemita és cigányellenes indulatok hivatkozhatók itt). Ebben a logikában a kisebbségek önérvényesítése ugyanazon az elven, mint a pártállamban, a „megoldott” és a törvényileg megoldandó ügyek közé sorolódott. Ám a magát hátrányos helyzetben érző kisebbség puszta „törpe minoritás” maradt, elsöpörhető ultrakisebbség... A konszolidáció látszatait produkáló politikai masinéria oly módon különült el ismét a valós társadalmi problémáktól, s olyan módon tudta szimulálni a gazdaság és a politikai érdekek rendszerének immáron új elvek szerinti, racionálisabb működését (vagy ennek reményét, a helyzet jobbrafordulását), hogy az uralkodó nemzeti pártelit független maradhatott az alapvető társadalmi különbségek egyre növekvő bonyodalmaitól, a nemzeti tudat tényleges állapotától, a munka- és erkölcsfelfogástól, a jövőképek biztató vagy reménytelen jellegétől (a pártállami kérdésekről részletesebben HANKISS 1982, 1988; BRUSZT 1987; CSEPELI 1987; GOMBÁR 1985; LENGYEL 1985; FARAGÓ 1986, az új nemzetállami problematikáról ARATÓ 1993; BÍRÓ Gáspár 1995; CSEPELI 1992; G. MÁRKUS 1994; GOMBÁR 1994; HELLER 1994; LÁNYI 1993; LENGYEL 1994; MISZLIVETZ 1993a, b).
A kelet-európai, s különösen a magyarországi rendszerváltásban komoly szerepet kapott az immár korántsem rejtett, inkább fokozatosan nyílttá tett nacionalizmus, amelyet a kormányzati szféra, a nemzeti jobboldal és a történelmi hivatkozási alapot kereső pártok önmaguk legitimálásához találtak alkalmasnak. Az efféle „konzervativitásnak” viszont korántsem a hajdanvolt értékrendek iránti elkötelezettsége, azonosulás-vágya volt a meghatározó, mivelhogy az a megváltozott történelmi körülmények miatt lehetetlen is lett volna, hanem az új politikai konstelláció kialakítása, amelynek vélt vagy valódi alapja kívánt lenni a múltból legitimálás. A nacionalizmus mint egy új társadalmi tömegidentitás lehetősége ugyanakkor szembesülés, „forradalmi” tartalmú ellenállás és szabadságigényt kifejező autonomizálódás eszköze is volt, több szempontból.
1) A szovjet befolyási övezethez tartozás időszakában csak kevesek által vállalt identitás maradt a proletár nemzetköziség, amelyhez képest a nemzeti önállóság kimondása nyílt szakítás látszatát és az önfelszabadítás élményét jelenthette. Vagyis a szocialista identitás „eltörlése” nyomán támadt űr kitöltésére kiválóan alkalmas volt a nemzeti érzület megerősítése, a nemszovjet identitás vállalásának bátorsága. A nemzeti érzület tehát egyrészt identitás-pótló szerepet kapott, másrészt ez volt az „őseredeti” identitásnak minősíthető, s ekként talán túlhangsúlyozott is.
2) A kommunista társadalomideológa érvénytelenné válása vélhetően nagy tömegeknek jelentett felszabadulást, egyúttal viszont elbizonytalanodást is: akkor most mik vagyunk? Erre adható válasz, az elbillenést megakadályozó egyik ellensúly lehet a nemzeti érzület fokozása. Amely persze a Horthy-Magyarország rossz oldalra állása és szovjet megszállása nyomán elterjedt „bűnös nép” közérzetet követő „szövetséges nép” élményt is eltörölte egycsapásra, tehát visszautalt a „jogos revans” igényére, a „trianoni átok” elszenvedésének megakadályozására is. Érdemes emlékezni arra, milyen mértékben növekedett az Erdély-szimpátia a nyolcvanas évek végén, s milyen évfordulós ünneplések kísérték a trianoni döntés évfordulóját, nemzeti emlékparktól turulmadárig és Horthy újratemetéséig hamis kürtszó mellett, stb. A nacionalizmus új kapaszkodóként, egy sodródó nép talpraállásaként volt értelmezhető, s a kormányzati körök tettek is ennek érdekében.
3) A nemzeti identitás az ideológiai és szimbolikus kontraszt eszköze is volt: a szocializmus immár bukott, s hamis osztályideológiája immár érvénytelennek mondható, igazságtalanságairól elszámolást kell készíteni (v.ö. „tavaszi nagytakarítás”), s a szervezett szervezetlenség immár véget ért. A nemzeti állam pedig rend-párti, jogi garanciák és társadalmi szervezettség, parlamentáris rend és új alkotmány értelmében, annál is inkább, mert mint a szocializmusnál régebbi hagyományra visszatekintő államiság, az örök értékek megtestesítője, őrzője is. (Ennek szimbolikus kifejeződései, mint a koronás címer visszahozatala, az István király és a Szent Jobb-ünnepségek, az 56-os zászlók, egyenruhák, szövetségek, koszorúzások, temetések és újratemetések mind-mind a nemzetállamiság „visszavívását” tartalmazták).
4) A szocializmus a hamis „modernség” útja volt – a nemzet pedig a történelmi értékeknek, tartalmaknak hordozója. Előbbi az időlegesség, utóbbi az örök... Miért is ne lehetne jogunk nyílt kebellel vállalni az időtállót, a nagyszabásút, az „ősit”, az „idegennel” szemben a „miénket”...? A szocializmus egyetemes „keretet” kívánt adni a létnek, a közösségiségnek – ez a keret megrepedezett és széttörött, ma már nem is engedhetjük, hogy korlátozza létünket, s ha egyáltalán vállalunk bármiféle keretet, az csakis a nemzeté lehet...
5) A szocializmus erőszakos győztes volt, s akit legyőzött, az csakis az igazságtalanul vesztes lehetett, vissza kell hát állítani státuszába, meg kell találni az „eredeti” állapotot... A jövő felé pedig a restauráció útján juthatunk, nemzeti nagyjaink újratemetése kollektívan átélhető megtisztulás lesz, tárgyiasuló jelképe a frissen megszerzett szabadságnak...
6) A szocializmus ál-identitást erőltetett ránk, vagyis nem-identitást, a nemzet pedig a legevidensebb identitáslehetőség, az egyetlen őszintén vállalható. Már csak azért is, mert a szocializmus uniformizált, internacionalizált mindent, a nemzeti tudat képviselete pedig karakterizál, egyénít, hozzásegít a fölemelkedéshez az önmagukat nemzetként vállaló európai társadalmak szintjére.
7) A szocializmus elfogadottsága lassan de biztosan szétfoszlott, a szocialista állam fikcióvá vált, delegitimálódott – a nemzet viszont egyetemes és mindenkor tiszteletet érdemlő marad. Annál is fontosabb ennek tudatosítása, mert ha az egyetemességet komolyan vesszük, mindjárt többen is leszünk, hiszen népünk jóval nagyobb, mint az állampolgárok létszáma, a világban elfoglalt helyünk nem tíz, hanem tizenöt millió magyar lélek arányában kell jogosultságot jelentsen. Ezért tehát miénk a régi magyar juss, miénk az elorzott térség, a külföld egy része is, az elűzöttek, a deportáltak, a lágerekbe zártak, a diaszpórába szorultak teljes köre, a szocializmusból emigráltak tömege is. Így leszünk méltóképpen többek, szimbolikusan is nagyobbak...
Nem folytatom a felsorolást. „Nemzet által homályosan” – mint Csepeli György könyvének címe is jelzi, az identitásváltásnak oly sokágú problematikájához, az átmeneti közérzület olyan eltúlzott stílusrétegeihez vezet, amit ehelyütt tovább nem tárgyalhatok. Ami e kortárs folyamatból még kiemelendő, az viszont épp a múlt és jövő felfogása, a gyökerek kiásása és újra-szakralizálása, ami az „igaz vagy hamis” dichotómia mentén a régiónkban valóban történeti korú választáskényszerek újravállalását jelzi. Pedig alighanem eltúlzott ez a végletesen vagy/vagy-os felfogása a magyar államiságnak, egyebek közt azért is, mert hátrányos helyzetünk, új piaci orientációnk és jövőképünk centrumába illesztett „európai csatlakozásunk” ezt a retrográd kapaszkodást éppen hogy nem a modernizálódás jeleként, hanem a rendi maradványok továbbélésének egyik jeleként értékeli. Minthogy pedig valódi társadalmi forradalom, lelkes és gyökeres változtatás, hatalomfosztás és büntetőtörvénykezés nem történt nálunk, a struktúraváltozáson túl pedig épp az identitásváltoztatásban maradt alatta a rendszerváltás a tőle társadalmilag elvárttól, ezért kézenfekvően lehet azt állítani, hogy a restauratív és modernizációs törekvések konfliktusából a kilencvenes évek elején a politikai és gazdasági modernizálódás került ki megerősödve, viszont a társadalmi identitás, a politikai magatartások, a gondolkodás terén épp a reformellenes konzervatív politika hatott intenzívebben.
A politikai eszmék hazai története az utóbbi másfél században telis-tele van a reformok jelszavával és ígéretével. A reformgondolkodás és a reformlét kudarcos históriájában alapvető fontossága van a konzervatív gondolkodás hagyományának. Pozitív és negatív értelemben egyaránt. A tradicionális értékeket és gyökereket kereső szemléletmód – szemben a múlt megváltoztatásának, eltörlésének fontosságát hangsúlyozó ideológiával – nem mellőzheti a liberális nekibuzdulások mellett az értékkonzervatív szellemi örökség értékeinek tekintetbe vételét.
Magam ezért a mai magyar társadalom „kibontakozási” alternatívái, eszközei közé sorolom a kulturális tradíciókat, az etnikai öntudat még megmaradt értékeit, illetve az ezekből építkezni képes távlatos elképzeléseket. A helyi társadalmakban, kulturális és etnikai identitásokban (rejtve) megmaradt hagyományok politikai színtérre kerülése, artikulálódása és legitimálódása nélkül nehéz lenne komolyan venni olyan társadalmi kiegyezést, amely akár konstitucionálisan, akár parlamentárisan, akár korporatív vagy közvetlen képviseleti úton találna válságmegoldást vagy rajzolna megbízható jövőképet.
Úgy gondolom, az etnoszféra (legkonvencionálisabban vett) megjelenítődése nélkül csupán a hazai politikai konzervativizmus ragacsos tévedéseinek és a nemzeti liberalizmus vagy szociáldemagógia legszélsőségesebb kilengéseinek világába juthatunk vissza. Vissza a maradi szocialista apologetika, a még maradibb irredenta indulatosság, a szélsőbalos és szélsőjobbos revansvétel világába. Olyan kelet-európai kisállami nyomorúsághoz, amely újfent késői fölismerésekkel, a „valahol utat vesztettünk” újbóli belátásával talán már végképp zsákutcába vezetne, nemhogy Európába. Pedig a konzervatív ideológia, és e nép „konzervatív karaktere” (KONRÁD 1986) a Duna-táji történeti folyamatok változataiban számos tanulságot kínálnak okulásul. Létfeltétel lenne immár kikerülni e történelmi zsákutcát azért is, hogy permanens távlatvesztésünk és térvesztésünk jövőbeli eseményeit megelőzhessük. Csupán e tanulságok megfejtésére, megértésére és önelemző hajlandóságunk erősítésére kellene bátor energiákat szánnunk, s komolyan vennünk a huszadik század etnikai reneszánszának értelmét, amely egyebek mellett a kelet-európai népek éledésére is módot adhat...

A regionalizálás esélye minálunk
Az ország mai térképén többféle régiót különböztetnek meg a gazdaság- és társadalomföldrajzosok, a néprajzosok, a történészek, az antropológusok és a szépírók. Századunk első harmadában már meglehetősen nehéz lehetett (a revansvétel szándéka nélkül) reális etnikai térképet készíteni, s ma talán még lehetetlenebb. Az elmúlt száz-százötven esztendő alatt bekövetkezett népesség-cserélődés és népkeveredés összességében nagyobb volumenű volt, mint a megelőző évezred alatt. Az iparosítás, az erőltetett modernizálódás és a válságfolyamatok berobbanása szinte lehetetlenné teszi ma már nagy, egybefüggő etnikai tér megnevezését. Miként a falusi és a városi közösségeket elmosták a század homogenizáló viharai, elmosták az etnikumok sajátosságait, szimbólumait, önbecsülésük lehetőségét is.
Persze, nem tudhatjuk ma még pontosan, mit is jelent az etnikai szférák körülhatárolhatatlansága, s milyen politikai, társadalomtörténeti, pszichés vagy szimbolikus jelentősége van ennek. De vélhetjük, sejthetjük, hogy ha a világ nagy részét elérte már, elér bennünket is az etnikai renaissance. Meggyőződésem, hogy más a „nagypolitika”, a statisztika, a humánföldrajz felülnézeti képe, és megint más a lokális/etnikus hovátartozás, a helyi identitás felfogása erről a kérdésről. Csöppet sem kételkedem abban, hogy nem örökre töröltetett el az etnikus tudat – hanem csupán lehúzódott a mélybe, az emberi lélek, a kollektív emlékek, a szokások, az élő (pontosabban a túlélő) hagyomány világába. S abba az értékkonzervatív hagyománytudatba, amelyről eddig csupán lekezelően beszéltek olyanok, akik a társadalom rétegződését csakis strukturális munkajelleg-csoportok, osztályok szerint szokták megrajzolni, de amely hagyománytudat egyébformán táj és lélek sajátos dimenziói között lakik.
A politikai (sőt olykor a társadalomelméleti) megközelítések egy része évszázadok óta hierarchikus különbséget tett nemzetek és kultúrák, régiók és identitások értéke közé. Nagy kérdés ma is, hogy van-e politikai, földrajzi, nyelvi vagy kulturális értelemben vett Közép-Európa, s hol vannak ennek határai? Van-e még lokálisan érvényes latin és égei kultúra, s mely régiók sorolhatók hozzá? Van-e még „balkániság” a szó 19. századi értelmében? S elhatárolható-e regionálisan vagy nemzeti szempontból a magaskultúra, a népi kultúra, a tudomány vagy a jogszokások rendszere?
Valaha léteztek elkülöníthető kultúrák, nemzeti karakterjegyek, jellegzetesen lokális értékrendek vagy szokásrendszerek. Létezett a „barbároktól” kulturális földrajz révén elhatárolt Kelet-Európa, létezett specifikusan pesti-bécsi-pozsonyi-prágai zsidó kultúra, volt bécsi-berlini-brünni-weimari német kultúra, és így tovább. Minden nemzet keretén belül több kultúra, több etnikus tradíció, többféle identitás létezett, és minden kisebb kultúrkör a saját stílusa szerint működött, s markáns különbséget tett a „mi” (az értékesek), és az „ők” (a kevésbé értékesek) között. Minden nemzetnek megvolt a kijelölt országútja, amely „a barbároktól” vezetett a kortárs politikai nemzetképig, s megvolt a fiktív jövő felé vezető „tejút” is. Ennek ellenére e régió az imperializmus, a rasszizmus és a szocializmus épületes útján fölmorzsolódott, szétesett, történelemmé vált.
Megmaradtak viszont a tartományi, a városi, a tájegységi különbségek. Megmaradtak a vélt (vagy valódi) belső, rejtett hierarchiák is, melyek igazából nem a vér, a fajiság, a biológiai antropológiai sajátosságok különbségei, hanem az eltérő helyzet, a saját történelem, a gazdasági és az emberi-kulturális fejlődés következményei. A „másságok” mind a mai napig a létföltételek, amelyek a vállalt és a bevallott történelem, a szerepek, a sztereotípiák és az eszmék mindennapi históriájában jelennek meg. S azoknak a kisebbségi-kulturális közösségeknek, amelyek meg akarnak maradni annak, amik, kénytelen-kelletlen vállalni is kell ezt a másságot, otthonosan kell érezniök magukat a más másságok között.
A megmaradt közösségi vagy etnikai kultúra úgy élhet tovább, ha nem kényszerül idegen, ráerőltetett minták szerint működni, ha nem kell egyedeinek kettős szereptudattal élnie, ha mint közösség nem kisebbrendűségében érzi meghatározottnak magát, hanem az identitás erejével, a viselkedés vagy a közérzet és öntudat méltóságával egészítheti ki az „autentikus lét” lehetőségeit. Az állandó fenyegetettség, a lappangó vagy a nyílt erőszak a saját sors és saját kultúra fölmorzsolódásával fenyeget. Ám az identitás érzésében, s az identitást kifejező közösségi megnyilvánulásokban, etnikus szimbólumokban, viselkedés- vagy gondolkodás-modellekben nem annyira az egzisztenciális meghatározottság, az elnyomatás veszélyes. Ez ugyanis megerősítheti a közösségi kohéziót, létrehívhatja a kölcsönös szolidaritást, összehangolhatja a kisebbségi intézmények működését, a közösségek kölcsönkapcsolatát is.
A veszélyesebb és rosszabb inkább a szellemi és lelki természetű kisebbségiség. Csonka kultúra és etnikai szereptudatot kifejező intézményrendszer nélkül a privát körre, a családra, a baráti vagy munkahelyi környezetre marad az etnicitás megerősítésének feladata. Ám ha ezek sem hordozhatnak etnikus jegyeket, végveszélybe kerül az etnosz, belenyugvó vagy öntudatlan reménytelenség lehet úrrá rajta, elbizonytalanodhat az autonómia igénye is, rátörhet a hamis azonosság vállalásának vágya, a menekülés, a fölötte álló hatalmak elfogadása, a jellegtelenedés, a föloldódás-asszimilálódás és az elgyökértelenedés vállalása – vagy a másik szélső esetben az etnocentrizmus, a nacionalizmus, az elvakult öntúltengés.
A kelet-európai népek az állandó fenyegetettség és elnyomatás során ezeket a stációkat javarészt végigjárták. Csaknem minden közép- és kelet-európai nép tele van megfélemedett, hátrafelé néző, perspektívátlan és rezignált emberekkel. Holott akkor erős egy állam, ha népcsoportjai és társadalmi közösségei is öntörvényűen erősek: egységeitől szilárd a politikai struktúra. Ideig-óráig lehet erős hatalom színeiben tetszelegnie az erőszakosan asszimiláló politikai uralomnak, lehet elnyomnia a kulturális közösségeket, lehet nehezítenie a hagyományokat megőrző társadalmi szerepek érvényesülését, s lehet a mikrokommunikáció színterein is beavatkoznia a szuverén entitások működésébe. De az etnikumpolitika az etnikai tagoltságot meghatározó külső körülményként csupán a psziché határáig képes eljutni. Az etnoevolúció pedig dinamikus, és főként a társadalom osztályrétegződésénél stabilabb, rejtettebb folyamat, amelyet nem oly egyszerű a társadalmi és döntéshozatali egyenlőtlenség fönntartásával kulturális hátrányba szorítani.
Az etnikumok társadalmi adjusztálása és az etnikai csoportok „becsatornázása” puszta politikai voluntarizmus. Aki asszimilál, egyúttal disszimilál is. Aki diszkriminációt állít föl, egyúttal konfliktusokat is életre hív vele, s ezért utóbb a kudarcokat is vállalnia kell. Kétségtelen, hogy a társadalom rendi szerkezetének fölbomlása, az új központosított polgári államok kialakulása (s az egész államnemzeti eszmerészegség) sokat változtathat a társadalom etnikai tagoltságán. Karöltve a család, a családi gazdaság szerepének csökkentésével, a tulajdonfosztással és a társadalmi mobilitás össznépi méretűvé növelésével ugyancsak sokféle etnikai közeg varázstalanítását, sőt pusztulását is elő lehet idézni. De az elgyökértelenedett etnikai csoportok vagy tömegek hosszú ideig képtelenek lesznek másutt gyökeret ereszteni – aminek viszonylag sok hátránya van (érdemes itt utalni a német munkaerőpiacon megjelenő jugoszláviai és török vendégmunkások konfliktusaira, az arab kirajzásra, a japánok vagy kínaiak, olaszok vagy csikánók amerikai diaszpóráira).
Végül is azonban a lakóhelyükről és identitásukból száműzött etnikumok latens formában őrzik meg etnikus énjüket és kulturálisan, kisebbségiként, marginalitásban is erősebbek, tűrőképesebbek maradhatnak, mint a velük szemben álló asszimiláló szándékok, hatalmi erők. S lehet, hogy ez a rejtett etnicitás a legtermészetesebb állapota az etnicitásnak. De hogy a rejtettségből valamiféle „hívószóra” előjönni is képes, hogy magát megmutatni viszont korántsem rejtetten próbálja – erre a politikai fundamentalizmustól a faji háborúkig, a törzsi villongásoktól a nemzetállami fenekedésekig számos példa van már.
A regionális konfliktusok valójában történelmi konfliktusok a világ minden táján. Az államnacionalizmusok is ugyanilyen fejlődéstermékek, feleúton a polgárság felé, s félig a rabszolgatartás felé (emlékezzünk itt a kolonizációk különböző korszakaira a harmadik világ minden tájegységén, vagy a Gulag-okra a tervutasításos szocializmus belső szétterjeszkedése korszakában). Az államoknak azonban a huszadik századi kulturális racionalitás értelmében konszenzusra kell törekedniök az etnikumokkal, ha nem akarnak a rendszerkonfliktusig jutni. Márpedig a nemzeti kizárólagosságra törekvés lényegében faji alapú elkülönítés avval a céllal, hogy nemzetileg homogén állam jöjjön létre. Ilyen azonban a világ államainak történetében eddig sem igazán sikerült, és ezután is igazi ritkaság lenne.
A társadalmi-politikai konszenzusteremtés lehetetlen olyan állampolitikai elvek mentén, amelyek közt nincs helye a regionális tagoltságnak és az etnikai tagoltságnak. Az etnikai csoportokkal kötött konszenzust minden politikai hatalom működésének fontos föltételének tekintik a modern pluralista demokráciákban. Sőt: a szegmentáris társadalmak (az államnélküli, rokonsági-származási alapon álló korai társadalmak) kiépülése óta egészen az újkori európai népek politikai államaiig mindenütt az állam egyensúly-fenntartó feltételeként tartották számon. És sehol a Földön nem vált hasznára egyetlen államnak sem, ha békétlenségben maradt saját területein élő etnikumaival. Ma pedig már egyenesen összeomlással fenyegetnek azok a társadalmak, amelyekben az állam nem tud összhangot teremteni a különböző típusú kultúrák között.
Ha megváltoznak a társadalmi szabályok, ha módosul tartalmuk, ha a különböző (egymás mellett létező) kultúrák egymás rendszerébe avatkoznak, és megbontják egymás tradícióit, akkor a kulturális különbségek etnikus előítéletek formáját öltik, és a „másság” kultúraközi robbanással fenyeget. Ennek az alapkonfliktusnak állami, politikai szintű megoldása a hatalom föladata is lehetne. Olykor vállalja is, de rendszerint mindenki kárára. Meggyőződésem, hogy a kulturális, szokásjogi, öntudati, értékrendszeri különbségek magukban véve még nem szülnek háborúkat és nem okozói etnocídiumoknak. S ha a régiók valóban azt jelentik, hogy a társadalmi–kulturális–politikai erőviszonyok terén legitim elhatárolódás jött létre, akkor szükség van valamely külsődleges eszközre, akár önelemzésre, akár nemzetközi meggyőzésre, akár határokfölötti együttműködésre... S e megoldási kísérletek, belátást és elfogadást segítő indítványok között a regionalizmusnak is helye van, amely mint minden „izmus”, nyilván korlátos hasznú is lehet, de egyúttal mindig új határdefiníciókra, térmódosításokra hívja föl a figyelmet (lásd bővebben ANDERSON 1994; BILLIET, J. – EISINGA, R. – SCHEEPERS, P. 1992; BÍRÓ – BODÓ 1993; BOURDIEU 1985; CHALIAND 1985; CSÁMPAI 1994; CSEPELI 1988; LAFONT 1967; McNEIL 1986; NIEDERMÜLLER 1987; ROBBINS 1991; VERES 1987; WALZER 1994).
A regionalitás horizontális összetartozást jelent. Térbeli mellérendeltségi viszonyt, belső piacok és termelési rendszerek kapcsolatát, ökonomikus egységet, amely mentes a merev hierarchiától, és szerves eredetű. Max Weber fogalomrendszerében ilyen a tradicionális uralom ideáltípusa, amelyben a hagyomány, a tekintély és a méltóság elve szerves része a közösségi értékeknek. A tradicionális rendet az identitás minősége, a felelősség, a résztvevők szabadsága és működésük dinamikája tartja fenn. Az ismert és tiszteletben tartott (legitim) eszközök a közösség számára nem a politikai vagy uralmi hierarchiát tartósítják, hanem a táj és a település értékeit, az erőforrások arányát tekintik mérvadónak. Az erőforrások között pedig ott az ember is, kinek eredete, öröksége a kultúra és a tradíció térbeli összhangjának biztosítéka.
Az etnikai öntudat, amely egységet jelent a szociálpszichológiai csoportban, rendszerint túléli a közösség földrajzi vagy gazdasági egységének fölbomlását. A modern államok előszeretettel segítik az etnikai csoportok szegregálódását, igyekeznek fenntartani a domináns etnikum uralmi szerepét a nemdomináns etnikai csoportok fölött, még úgy is, hogy a szokások biztosítására jogi garanciákat teremtenek: ne az uralmi szerepet kérdőjelezhessék meg a kisebbségi csoportok, legföljebb az állam „atyáskodásának” módját vagy mértékét. Ezért a „nem-integráltság” vagy a dezintegráltság vállalása megokolt magatartás következménye a kisebbségeknél. A kisebbségek etnikai mozgalma (amikor tehát nincs saját államuk vagy nemzetük, esetleg csak kívül vannak annak határain), illetve a Közép-Európában jellemző nemzeti kisebbségi, nemzetiségi törekvések egyaránt az önrendelkezés elvét kívánják érvényre juttatni, s ebben a gazdasági-kulturális elmaradottság, és az intézményesítettség hiánya akadályozza őket. Viszont számukra a saját öntudat, az etnikai csoporttudat kifejezése betöltheti azt az űrt, amelyet a vallási vagy az osztály-összetartozás foglalt el korábban (bővebben JOÓ 1988; INKELES 1983; ERLICH – WOOTON ed. 1980).
Örökre szóló megoldás persze sem a pluralisztikus társadalmakban, sem a soknemzetiségű országokban, sem pedig a gazdasági és modernizációs perifériára szorult kelet-európai országokban nem képzelhető el. A regionalista és az etnikai mozgalmak létrehozhattak Nyugaton új szervezeteket, érdekeiket képviselő intézményeket, pártokat, alkotmányos testületeket, sőt még terrorkülönítményeket is. Ezek kialakítása Kelet-Európában részint lehetetlen, részint nemkívánatos. Kerülni kellene az összeütközést.
A nyelvi, kulturális vagy komplex érdekek megszerzésének, az államok korlátozásának politikai hagyománya még nincs tudatosítva Kelet-Európában. Sem kulturális engedményekre, sem valódi többletjogokra, a hátrányokat kompenzáló kedvezményekre, sem autonómiára (sőt teljes elszakadásra sem) törekedhettek régiónk kisebbségei az elmúlt évszázadok alatt. Nemhogy kisebbségi-nemzetiségi, de személyi autonómiára sem volt joguk ezen a tájon, s kulturális sajátosságaik rendjét, jogszokásaik érvényesülését is törvények nehezítették szerte Kelet-Európában. Az egységes politikai nemzet koncepciójának nálunk egy-másfél évszázada már folyamatosan áldozatul esik a kisebbségek java része. Minduntalan a nacionalizmus, szeparatizmus vádjával kellett megküzdenie régiónk kisebbségeinek, s fölöttük húzták meg a határok vonalait, nem pedig részvételükkel és beleegyezésükkel. Szövetségi államberendezkedés, föderáció vagy regionális szerveződésrend lehetősége még csak föl sem merülhetett ez idáig. Hangsúlyozom: ez idáig.
A nyolcvanas évek válságpillanatai azonban Kelet-Európában is reményekkel kecsegtetnek. Nem szeparatizmus alakjában, de nem is rendszerintegrált formában jelentkeznek az etnikai és regionális érdekek. Újrapolitizálódik vagy térségi-tájegységi szubkultúra alakjában jelentkezik mostanság az etnikai közösségek öntudatossága. Még nem igazi politikai mozgalomként, sem pártszerű formában, s még korántsem parlamenti képviselettel – de megszólalnak már. Áthatják a politikai és társadalmi szerkezet avíttos formáit, felülrétegzik az osztályszerkezetet, aláássák a tömegkultúra mindent rózsaszínűre maszatoló felépítményét.
A kelet-európai népek új mozgalmáról, forradalmáról lehet talán ma már beszélni. Mítoszból köznapivá válik az etnikumok létezése, mentalitások formájában és viselkedésekben kap arculatot az etnikai csoportok kapcsolatrendszere, a kölcsönhatások mikéntje, s konfliktusok sorozata követi az identitás erősödését. Tény, hogy a kívülről provokált etnikai háborúk még jellemzőbbek, mint a kisebbségi konszenzusok – de ezek a rendszerváltozások következményei minden időkben. Lassan földerül már, milyen különbségek vannak a világképben, a kultúra átélésében, az életvitelben, az értékrendszerekben. Kezdenek megszemélyesítődni, nevet kapni, tekintélyre szert tenni a kiemelkedő nemzetiségi egyének. Új kultúraközvetítő rend áll fel, megelevenednek félig elholt tradíciók. A szerepviselkedés is kezd karakteresebb lenni, s kiderül, hogy egyáltalában nem függetlenek a kulturális és a politikai identitástól, a gondolkodás helyben érvényes formáitól, a helyi társadalmi erőviszonyoktól. De lassan függetlenednek az etnikai csoportok egyéneinek magatartásai az eddig uralkodó (pártállami) ideológiától, a munkaerőgazdaság rendszerétől, az elvont jövőképektől, a nem-etnikus kultúra és a kommunikáció hierarchizált rendszerétől.
Értéktudatot hordoz az etnikus identitás, erősebbet, mint a „hivatalos” nemzeti hovátartozás. Ismét csoportképző erővé válik a saját származás, a „másság” tudata, a cívis örökség és a lokális gazdatudat azokban a tájegységi törekvésekben, ahol az etnikumoknak még szerepe van, s ahol mindig is szerepe volt vagy kellett hogy legyen.
Az etnoregionalizmusnak tehát van esélye nálunk. Nehéz ezt bizonyítani, mert mindent, ami nyilvánvaló jele volt vagy lehetett a másságnak, korlátozott és irtott a fennálló hatalom az elmúlt másfélszáz esztendőben. Az utóbbi évtizedekben a társadalom helyváltoztatása, a mobilitások sokféle formája, az ipartelepítés és a területfejlesztés rendszere egyaránt ellene hatottak az etnikai-regionális hovátartozás tisztázásának, s ebbe besegít a tömegkultúra, a nemzetépítés eszközrendszere (az óvodák ünnepnapi díszítésétől a pártbizottságok homlokzatáig, az állami temetésektől az etnikus hovátartozás divatos csecsebecséiig). Az ipar expanziója, az életmód megváltozása és a közösségi-családi-etnikai hagyományok gyöngülése ellen nálunk (is) évtizedekig esélytelenek voltak a lokális csoportok. A helyi társadalmakat igazgatási, gazdaságfejlesztési és kulturális erőszak tette harcképtelenné a második világháború után, egészen a nyolcvanas évekig. Akkor azonban (véleményem szerint meghatározó, hosszú trendként érvényesülő) autonomizálódási törekvések indultak. Hol nemzeti, hol népfrontos színekben, hol faluszövetségi vagy városbarátsági alapon – de főképp a megyei és a központi hatalom ellen. A „vidék szellemisége” ismét elkezdte a „haza szellemiségét” árasztani – s megfigyelhető, hogy a politikai pártok születése nyomán, 1989-től már minden második párt ígéreteket tett a helyi társadalmak pártolására, a vidék érdekeinek képviseletére.
Ahogyan Jászi Oszkár, Masaryk vagy Bibó István jellemezték korukat és a történő történelmet, ugyanúgy vélekedhet a mai változásokról a kelet-európai ember: ismét „Európa viharzónája” lett az Elbától inneni földrész, s az etnikai szabadságmozgalmak az észt, a lett, a litván, az örmény, a besszarábiai vagy a mongol tájakig megújultak. Kelet-Európa hatvan millió embere keres új identitást. Olyik csak Közép-Európa vagy Nyugat felé nyújtózik, olyik csak a szomszédját támadja nacionalizmus vádjával – de a nemzetiségi-etnikai problémák túlnőttek a nemzeti kereteken, átlépnek a határokon, s ismét „farizeus alapelv” lett (Masaryk szavával) az a nemzetiségfelfogás, amely megpróbálja állami belügynek tekinteni ezeket a gondokat.
Mindemellett szociális neurózis veszi közül a nemzetiségi-etnikai problémákat. Az etnikumokat az államok puszta „népfajnak” tekintenék, s beolvasztanák a határaik közötti „homogén” társadalomba. Az etnikumot azonban nem elsősorban a genetikus szálak, nem a vérségi kötelékek teszik csupán, hanem a kultúra szerkezete, a pszichés sajátosságok, a tradíciók, és a térbeliség átélése is. Az etnikai csoportok többsége Magyarországon is többé-kevésbé elhatárolja magát a más csoportoktól. Az identitás – ha nem is jelent rögtön faji előítéletet – a saját csoportot pozitív tulajdonságokkal jellemzi, sztereotípiákkal veszi körül magát. A másokról alkotott kép a társadalmi önbesorolást és a státus-közérzetet is meghatározza, jellemalkotó erővé válik, helyileg is definiálja magát. S minél erősebb a hiányérzet a saját csoportot illetően, annál erősebb lehet a másik csoport negatív képként meghatározása, a társadalmi gondok áthárítása vagy okainak másokra vetítésére. (Gondoljunk itt a zsidók, a svábok, a szlovákok vagy a cigányok elleni indulatokra, melyek nem szűntek megnyilvánulni az elmúlt fél- vagy negyed évszázadban sem). Az önkép idealizálása, az etnocentrikus beállítódás, vagy a rejtőzködő rasszizmus pedig örök társadalmi konfliktusok hordozója. S minél nagyobb válságba kerül egy társadalom gazdasági vagy politikai téren, annál gyakoribb az etnikum-ellenes megnyilvánulások esélye (bővebben lásd erről HANÁK 1988; KENDE 1989; SZABÓ Miklós 1988; ÁROKSZÁLLÁSI 1980; KÓSA 1981; A.GERGELY 1988; MAGET 1968; TAMÁS 1982).
Állam nélküli etnikai közösségek is hosszú ideig fenn tudnak maradni. Az etnikai nemzetfelfogás ezért mindenekelőtt az államot szeretné magától eloldani. Az etnikai közösség legminimálisabb célja: a fennmaradás, mert hiszen a nyelv, a kultúra és az én-tudat megőrzése nem igényel államot. Ezért nem igazán fejlődőképes az etnikai lét, s ezért nem következik belőle más, mint fennmaradásának minimális biztosítása. Ha ez egybeesik a nemzeti mozgásiránnyal – mint például az első és a második világháború idején a nemzetcentrikus ideológiák alkalmával –, akkor az etnikumok állam alá vonása ismét megtörténik, mégpedig észrevétlenül, a közös jövő reményére hivatkozó, idegenekből mumust csináló alattomos ideológiák hatására.
Az etnikumnak a modern politikai élet középpontjába helyezése a fennmaradás, a túlélés eszméjével kapcsolódik össze. Hiszen a politikai közösség legmolekulárisabb formája, a túlélésre leginkább alkalmas alakzata az etnikai csoport. Ha megmeneküléséről van szó, nem érdemes a gazdasági vagy politikai racionalitás szempontjait fölvetni, nem kell az elmaradottság vagy a fejlettség szintjét mérlegelni. Az etnikum célja nem lehet „korszerűsödés”, csak egy létfenntartási célra redukált program, amely nem vár hatalmi jóváhagyásra, nem zsenírozza, ha érvénytelennek vagy maradinak minősítik. S változni akkor is nehezen tud, ha a megmaradás föltétele épp a változásképesség lenne (történeti elemzését lásd SZABÓ Miklós 1988).
A mai Magyarország etnikai csoportjait a szakkutatók is csak félve írják körül. Tapasztaljuk ezt Kelet-Európa-szerte. Mégis, egyre több kisebbségi mozgalom nyújtja be petícióit napjainkban a saját kormányának vagy a nemzetközi szervezeteknek. Tárgyalásos alkufolyamat elindítói lettek az Elbától a Volgáig tartó régió kisebbségei, s túl a Volgán is. Szorbok, szlovének, szerbek, cigányok, lettek, horvátok, litvánok, crnagoracok, észtek, magyarok, szlovákok, csehek, moldovánok, csecsenek adták föl a leckét kormányaiknak. Semmi okunk hát föltételezni, hogy a hozzájuk hasonlóan asszimilálódottnak mondott néptöredékek nem fogják benyújtani számláikat a közeljövőben. Ahogy a grúzok vagy az örmények, a koszovói albánok vagy a bolgár-törökök megelégelték a kisebbségi létet ezekben a totális válságba jutott országokban, még megelégelhetik korlátozottságukat a jászok, a hetésiek, a palócok, az alföldi svábok, a bácskai szlovákok, a kiskunok, a barkók, az őrségiek, a hajdúságiak, a gömöriek, a bihariak, és még ki tudja hányan.
Ezek az identitások még századunk nyolcvanas éveinek magyar politikai köztudatában is „provincializmusnak”, partikularitásnak és lokálpatriotizmusnak minősülnek. A bürokratikus vagy technokratikus hatalom, s a túlközpontosított állam jól felfogott saját érdekében nem vette-vehette tudomásul, hogy ezek a kisebbségi identitások elnyomatás alá kerültek. Hol voltak eddig ezek az etnikus identitások? Illegalitásban. Passzív rezisztenciában. Sértettségi magatartásokban süppedtek mélyre. Kivonulás volt ez a politikai nemzettudatból, s ha látszatai nem is voltak látványosak, mégis tiltakozás volt ez a kötelező állampolgári hűség ellen. A demokráciát „osztó” (vagyis előzőleg azt valakiktől elbitorló) központi hatalom ellen. Kiváró harcmodor ez, olyan, amely érzelmileg utasítja el az asszimilációs politikát, amely tudatos kontroll alá veti a manipulált nyilvánosságot, amely lehetőséget ad látszat-identitások vállalására, de nem adja föl a hagyomány hozta lelki erőt és értékrendet.
Tiszta etnikai közösség természetesen nem létezik – talán sehol a világon. Csak szociális és természeti keretben élő etnoszociális alakzatok léteznek, amelyek nem nyelvi vagy területi egységként jelentkeznek. Az etnikai folyamatok és a társadalmi folyamatok csak részben szokták fedni egymást: a társadalmi konszolidáció rendszerint asszimilációval jár együtt, olykor anélkül is, hogy valódi társadalmi integráció születhetne ebből. Épp ezért föltehető, hogy az asszimiláció soha be nem fejeződő folyamata nem számolhatja föl, s nem érvénytelenítheti egészében az etnikai identitást. Ha az etnikai csoport már saját magában sem tudja elhatárolni a környezet másságát, s ha a környezet sem különbözteti meg őt, akkor már etnikai közömbösségről van szó. Ezt a konfliktuscsökkentő magatartást egymástól távol élő etnikai csoportoknál tapasztalták, tehát nem egyetlen térségre jellemző. S föltehető, hogy a magyar tájak etnikai csoportjai is fölhasználták az etnikai közömbösséget a maguk „titkának” elfedésére.
A társadalmi modernizációban a tradicionális identitáskötelékek rendszerint meglazulnak, az urbanizáció és az új foglalkoztatási rendszer is hat az etnikus egység bomlására. A tömegkommunikációval és az állam más technikáival szemben jó esélye van a települési közösségeknek arra, hogy újfajta identitásképző folyamatban egy szűkebb identitás „nevelését” biztosítsák. Az etnikai hagyományok sokszor deviánsnak minősülnek – ezért meg kell védeni őket, ami aztán mozgósítja a csoportviselkedést, az összetartozás kinyilvánítását, a konvenciók tiszteletét, az átörökítés fontosságának újrafölfedezését. A védekező előítéletet az igazságtalannak érzett előítélet motiválja és hívja elő, s a cselekvés- és gondolkodásmódok endogámiája, csoporton belüli érvényessége az életmód továbbadására serkent. Ezek a hatások pedig fölerősödnek az életmód- és életminőség-válságok napjaiban, korszakaiban. Úgy vélem, ez ma kitűnő lehetőséget nyújt arra, hogy az etnikai öntudat lábra kapjon Magyarországon. Hisz nemcsak a pártállam omlott össze, nem csupán a hamisan tálalt társadalomszerkezetről derült ki érvénytelensége, nemcsak az értékrendek kuszálódtak keresztbe és nemcsak az életmódmodellek lettek használhatatlanná – rajtuk kívül még sok minden leromlott, s a hiányok pótlására kézenfekvő modellt nyújt a régi értékek, a tradíciók tartománya.
Az elmúlt évtizedben egy jellegzetes múltú, bár korántsem atipikus kisvárost vizsgáltam az etnikai szféra megléte szempontjából. Kiskunhalasi kutatási tapasztalataimat számos publikációban részleteztem, így azokat nem ismétlem meg itt (A.GERGELY 1987, 1988, 1989, 1990). Inkább arra hívnám föl a figyelmet, hogy a származáshagyomány, a kulturális hovátartozás és a történeti tudat mélyrétegeit mily kevéssé ismerjük. A Kiskunhalassal szomszédos Kiskőrös szlovák etnikai csoportja, a környező községek sváb identitást hordozó agrárlakossága, a baranyai horvátok és a tolnai székelyek öntudatos kiscsoportjai, az őrségi és a hetési népcsoportok is (és folytathatnám a fölsorolást papírfogytáig) mind-mind azt a felfogást erősítik, hogy léteznek ezek az etnikumok, csak létformájuk, politikai magatartásuk, kisebbségtudatuk és rejtett identitásuk nem oly nyilvánvaló, mint szociális vagy gazdasági szerepkörük, területi vagy munkamegosztási osztottságuk. S épp ezért megközelítésük sem oly egyszerű. Az etnikai-kisebbségi identitásra jellemző zártság évtizedek (esetleg évszázadok) óta menedéket nyújt a fogyó, erejét vesztő bármely etnikai közösségnek, s a csoportmeghatározó jegyek reprezentálása ez idáig még nem volt érdeke vagy nem lehetett lehetősége egyik etnikai csoportnak sem.
Köztudott ugyan, hogy a táji hovátartozás, a térségi különbségek megfogalmazása ma már nem olyan izgalmas, mondhatnánk nem alkalmas szélsőségesen nacionalista indulatok keltésére. De ez nem azt jelenti, hogy nincsenek eltérő kultúrtájak, nem léteznek térségi különbségek, antropológiai jegyek vagy emberföldrajzi sajátosságok a mai Magyarország területén. Épp ellenkezőleg: a társadalmi és a természeti tér felfogása, a tájegységek történeti jelentésének, jelentőségének ismerete, vagy a helyi társadalmak és intézményi központjaik funkciótagoltságának kezelése meglehetősen komoly képessége az etnikus identitásnak. Szabó Zoltánnál vagy Hamvas Bélánál aligha írták le érzékletesebben ezeket a nem-verbális kódokban megnyilvánuló jegyeket, kevesen mutattak rá intim jelenségekre, amelyek az etnikai csoportok, mentalitások és kultúrák különbségeiről vallanak. Hogy egy soproni polgár és egy sárospataki mitől másabb, mint egy békéscsabai, vagy hogy a „pannon lélek” határai hol húzódnak, s mi különbözteti meg a felvidéki magyart az alfölditől, s hogy a protestáns egyén kommunikációs mintái vagy közösségszervező buzgalmai miben másabbak, mint a katolikusé vagy a szekta-hitűé – ezt ők érzékenyen ábrázolták, de tájismeretük vagy empátiájuk bizony ma már újabb szondázásra nehezen alkalmazható (HAMVAS 1988).
Mindez nem azt jelenti, mintha nem lennének etnikai-tájegységi-kulturális adatfelvételek és empirikus mérések. Egész kutatóintézeti hálózat elemzi ma már a térföldrajzi, humángeográfiai, területi igazgatási sajátosság-rendszert (az MTA regionális földrajzkutató központjaira gondolok itt), etnográfiai vizsgálatok hosszú sora is elkészült már etnikai identitáselemzések terén (az MTA Néprajzi Kutatócsoportja, az egyetemek, a hajdani Magyarságkutató Intézet és utódja, a Teleki László Alapítvány, a Néprajzi Múzeum, a vidéki múzeumok szinte földolgozhatatlanul gazdag szellemi kincstárára hadd utaljak itt); továbbá szociológusok és építészmérnökök, agrárközgazdászok és történészek, statisztikusok és demográfusok is pótolhatatlan munkát végeztek a hazai etnikai tagoltság apró momentumainak, szegmenseinek jelzésével. Ám mindez többé-kevésbé zárt szakmai körben ismert csupán, s hiányzik az áttekintő elemzés, az interdiszciplináris nézőpont és az az eredendő érintettség, amely a mélystruktúrák föltárására, rejtett identitások megnevezésére ösztönöz.
Kelet-Európában a lebomló pártállamok jó esélyt kínálnak arra, hogy a „kommunizmus nacionalizálása”, nemzeti zászló alá terelése az uralkodó elitek túlélését segítheti, egyúttal legitimálhat új politikai erőket. Az 1989-es év, és az 1990-es választások jó példái ennek a folyamatnak, a „nemzeti konszenzus” megteremtésének. A nemzeti pártok olyan burkolt nacionalizmusra játszottak rá, amely a társadalom makroidentitását teremti meg, anélkül, hogy a kisebbségi kérdésekben bármiféle tisztázás nyomai megjelennének. A rezsimmel való együttműködést kínálja a „nemzeti” zászlócsere, s ez szimbolikus váltás a középvezetői-értelmiségi hatalomváltás idején föloldhatja a bolsevik párthoz fűződő hajdani viszonyt is. Rosszabb esetben ez a román rendszerváltozás útja lehet, jobbik esetben a spanyol átmenet vagy a litván (a várható „szcenáriókat” lásd HANKISS 1989. 172, 234-235. p.; LENGYEL 1994).
Az etnikai idealizmus régóta jellemzi a magyar politikai- és közgondolkodást, sőt a teoretikus társadalomfelfogásokat és a hatalmi önigazolást is. A mai magyar társadalom reformjának sürgető szükségszerűsége azonban nem szabadna, hogy „etnikum nélküli történelem” alakítására bíztassa a hatalomviselőket. Az a társadalomkép, amely nem a szubjektumra, az egyedi emberi minőség(ek)re koncentrál, hanem a jelentősebb csoportidentitásokra, semmiképp sem hagyhatja figyelmen kívül az etnikai identitásminőségeket. Úgy vélem, a konzervatív politikai magatartások és a politikai morál elmaradottsága meghaladható lenne avval, ha az uralkodó hatalom az értékkonzervatív világképből a mindennapi élet praktikus színtereire engedné mindazt, ami a mai politikai progresszióban és a társadalmi önkontroll szintjén nélkülözhetetlen.
Az etnoregionalizmusnak papírformán aligha van esélye nálunk. De a társadalom hétköznapi életében annál több: a nemzetiségi konfliktusok az államhatalom és a nemzetiségek között robbannak ki, s csupán felszínükön jelenik meg az etnikumok egymásközti érdekellentéte. Az állam persze nemcsak az osztálystruktúrát jelenti, hanem az etnikait is. A politikai hatalomnak része a kisebbségmeghatározás, a kisebbségi jogok garanciarendszere, a kisebbség és a többség hatalommegosztására vonatkozó egyensúlyviszony is. Az etnikai szféra politikai jelenlétéhez pedig hozzátartozik a múlt öröksége, a revansvágyak minősége, az egyeduralkodó etnikum elvitatása, az asszimiláció elleni lázadás és a szeparatizmus is. A szocialista államok valamennyi réteg és osztály esélyegyenlőségét, a kollektív jogok rendszerét hirdették meg. A társadalmi stabilitáshoz a valódi demokrácia nélkülözhetetlen; azonban nemcsak az szükséges, hogy általános állampolgári joga legyen a kisebbségeknek. Szükséges a többletjogok, a képviseleti biztosítékok, a nemzetiségi-etnikai önkifejezés formáinak szabad tere is (minderről kitűnő elemzés JOÓ 1983, 1988).

Tájnéprajz vagy politológia?
E munka megírásának kezdettől az lett volna célja, hogy alapos tájnéprajzi elemzésekből és mentalitáskutatásokból etnoregionális térképet rajzoljak. Ez azonban a kutatások mai állásánál még nem sikerülhet. Meggyőződésem, hogy igen nagy szükség lenne a politikai etnográfiára, politikai antropológiára, a magyarországi etnikai kultúra és a táji-történeti tagoltság politikatudományi megközelítésére. Mi hiányzik ehhez?
A hetvenes évek delén jelent meg Kósa László és Filep Antal kitűnő kézikönyve, „A magyar nép táji-történeti tagolódása” címen. E munka bőséges könyvészeti anyaga utal a korábbi kísérletekre, Borovszky Samu vármegyei monográfiáira, a Monarchia írásban és képekben című impozáns (tizenöt kötetes) kézikönyvre, Györffy György munkáira, Kiss Géza ormánysági, Lükő Gábor kiskunsági, Orbán Balázs székelyföldi, Domokos Pál Péter moldvai monográfiáira és még több száz alapvető munkára. Ezekből ma már kitűnő összegzés lenne készíthető, s az elmúlt évtizedekben megjelent néprajzi munkák és kutatási dokumentációk ugyancsak segítségére lehetnének a változásvizsgálatot készítőnek. Azonban mind a mai napig nemigen volt szokásban az etnikai tagoltságot vagy etnokulturális struktúrát politikatudományi nézőpontból elemezni. A jelen állapot összegzéséhez évek, esetleg évtizedek kellenek, s legelőbb talán az antropológiai szemlélet általánossá válása, a szociológiai feltárások „átemelése”, a történeti búvárlatok és művelődéshistóriai feldolgozások fölhasználása is feltétele volna a politológiai vázlatnak. Ezt egyszemélyben elvégeznem nem lehetett. Föladatomnak azt tekintettem, hogy fölpiszkáljam a közfigyelmet: túl a politikai-társadalmi változások felszínén, a társadalom mélyrétegeiben ott él még az etnikai identitás, amely nem elhanyagolható erő egy társadalom föltápászkodása, modernizálódása idején.
Ennek láttatásához, az etnopsziché mélyén rejlő energiák megérzékítéséhez néhány momentumot meg kell itt említenem.
Mindenekelőtt azt, hogy letagadhatatlanul létezik a mai Magyarországnak olyan szférája, amelyet rangjelképeiből, látványos jeleiből nem lehet érzékelni. A matyó vagy palóc cifraság sokszor ma is cifra nyomorúságot rejt. S ha vannak is történeti okai a mi-tudattal élő néprajzi vagy etnikai csoportoknak és a területi elkülönülésnek, a valódi okok azonban gyakorta inkább szubjektívek: csakis a magatartásban, a gondolkodásban, a vélekedésekben, a világképben és az értékrendben gyökereznek, nem pedig az öltözködésben vagy a társadalmi rétegződés külsődleges jegyeiben (erről kimerítően KÓSA – FILEP 1975; VOIGT 1988; SZABÓ LÁSZLÓ 1982).
Ugyancsak fontos itt említeni az etnikum és a vallás kölcsönhatását. A magyar tájtörténetek és a népcsoporthistóriák jellegzetes felekezeti térképpel is kiegészülnek. A jászok, palócok és barkók, csángók és matyók katolicizmusa, a kunok több évszázados pogánysága és hirtelen református hitre váltása, a szekták területi elhelyezkedése, a zsidók lokális kultúrhatása, s még egy sor további példa mutatja: hitüket és származástudatukat együtt használták identitást jelző tartalomként. Érdemes rámutatni, milyen sajátos utat jártak be a Nyugat-Dunántúl evangélikus népcsoportjai, s mennyit számított a kunok önkormányzatánál a református presbitériumok gyakorlati „iskolája” abban, hogy a paraszti kultúra részben konzervatív maradt, mégis polgáriasult, s agrárjellege dacára piaci szemléletű lett. Az „Alföldi út” a példa rá, hogy az oszmán birodalom perifériáján és a magyar társadalom és gazdaság perifériáján, tehát kettős frontier állapotban is képes volt egy társadalmi-történeti-földrajzi régió népessége a nyugat-európai fejlődési út gyorsabb végigjárására és a feudális környezet ellenére egy tartalmas és viharos polgárosodás megvalósítására (BELUSZKY 1988; den HOLLANDER 1975; MÁRKUS 1986; HAMVAS 1988). S ha megnézzük, mit jelentett egy 24 ezres város, Gyula 1910-es nemzetiségi és vallási megoszlása, akkor a 8-9 etnikum és 7-8-féle vallás topológiai elkülönültsége a városban, kulturális szimbiózisuk a helyi konfliktusok ellenére is példásnak tetszik. S hogy mindez a hatvanas évek végére szinte elenyészett, az valósággal drámai (KÓSA 1981).
Az etnikai és a helyi társadalmi „térképhez” hozzá kell itt rajzolni a táj történeti szerepének, személyiségre gyakorolt hatásának fontossága mellett (HAMVAS 1988; BELUSZKY 1988) a tájegységek kulturális szféráját, ennek „lenyomatát” is. A „pannon lélek” mássága, a „végváriság”, a „maga ura” biztonság, amely a „sem jobbágy, sem úr” társadalmi státust erősítette, talán sokkal alapvetőbb identitás–meghatározó erők voltak, mint azt eddig fölmérhettük. A kialakult kulturális areák a meglévő régiók szerves egységei, s ezért a régiókat nem szerkezeti elemnek kellene tekinteni (például nem közlekedési, ágazati, fejlesztési övezetnek), hanem olyan átfogó keretnek, melyben temetőtől iparvállalatig, egyetemtől szolgáltatási szféráig, irodalmi élettől helyi politikai szervezetekig mindennek definiált helye volt és kellene legyen.
Úgy gondolom, ilyen szerves és önerőből építkező regionalizmusnak fontos része lehetne az etnikai szférák önmegfogalmazódása, érdekképviselete, autonómiája. Azt tapasztalom szociológusként, és azt olvasom néprajzi vagy társadalomföldrajzi, közigazgatási jogi vagy irodalmi szakszövegekben is, hogy a társadalmi innovációra való hajlandóság nagymértékben attól függ, milyen „hozott anyaga”, szellemi öröksége és emberi mélysége van a társadalmi mozgásoknak.
Szeretném másokkal is beláttatni, hogy bankok támogatásából, nyugati tőke beáramlásából vagy társadalmi konszenzussal létrehozott plurális pártrendszerrel csak a hazai modernizáció kezdő és látszat-lépéseit tehetjük meg. Ezek mellett nem szabadna feledni az etnikai tagoltság, a táji-történeti hagyományok jelenlétét. Az etnikai identitás fölmérhetetlenül fontos társadalmi kapaszkodó. Tartós és erős, olyannyira, hogy sok más társadalmi-közösségi viszonyt elementárisan meghatároz, mint érték pedig létmódot és világképet szabályoz.
A mai Válság-Magyarország sorsáról felelősen gondolkodóknak megfontolásra javaslom tehát a változások korában élő magyar társadalom „negyedik útjának”, az etnikai-regionális alternatívának tudomásulvételét. Nem mintha ezzel valami fenyegetést szeretnék megfogalmazni, vagy hinném, hogy „előre lejátszott” és tervezhető utak léteznek minálunk. Konrád György „antipolitikus” merengéseit idézném ide, melyeket „A magyar út” címen írt le: „A történelemnek nincsen nemzeti főutcája, amelyhez képest a többi nemzet útja mellékutca. Minél kevésbé gondoljuk, hogy van, annál érdekesebbé tesszük a mi utcánkat. A szovjet út természetesen nem főutca... Kommunizmus: sok tank, kevés krumpli. Sok fontoskodás, kevés eredmény. Mi ebben a főutca? Természetesen az amerikai út sem az, a japán sem, a német sem, a francia sem, a svéd sem. Nincsenek irányadó modellek, példaszerű rendszerek. Annyiféle célra lehet törekedni, annyiféle céllal lehet vigasztalódni! Minden közösség a céloknak más konfigurációját állítja maga elé. Ha valamiben, akkor a kultúrában van és lehetséges egyenlőtlen fejlődés.” (KONRÁD 1989. 302-308. p.).
A „magyar út” a jövőben lehet piaci, parlamentáris, demokratikus, fajnacionalista, szeparatista, rasszista és más egyéb is. Igazából azonban mindenhez csak az emberi, a kulturális és az etnikai értékmentés útja lehet célravezető. Ellenkező és kitérő irányban nem a kiút, nem a zsákutca, hanem a szakadék felé masírozás kényszere vár bennünket.

Függelék – avagy a nemlétezõ etnikumok életvilága
Azt a célt, hogy kortárs folyamatok, etnopolitikák, etnikumfelfogások, etnikai konfliktusok múltjából és jelenéből fölidézek számos jellegzetes vonást, talán elsősorban az a megdöbbentő tapasztalat segítette megfogalmazni, amelyet egy magyar kisvárosban, a város kulturális életének, közösségeinek, társadalmi kapcsolatrendjének elemzésekor szereztem. Kiskunhalas volt ez a város, ahol korábban sosem jártam, majd mintegy másfél éven keresztül meglehetősen intenzív kapcsolatba kerültem hangadó értelmiségi, iparos, funkcionárius és pedagógus körökkel, később olyanokkal is, akiknek jellegzetes másságát maguk a városiak fogalmazták meg, s akik már nem élnek a városban. Ezt követően Budapesten, Kecskeméten és Halason is számos olyan embert találhattam, akik azt állították magukról, hogy kunok. Számomra ez történelmi jelentésű szó volt, mai értelemben sosem hallottam használni, főképp nem etnikai önmeghatározásként. Ám rövid vizsgálódás után kiderült, hogy meglehetősen sokan vannak, akik magukat kunnak vallják, s nemcsak Halason, nemcsak Bács-Kiskunban, de Pesten, Csepelen, a Bükk-vidéken és még számos helyen, ahol mindenféle más népnév megokoltabb lehetne, mint épp a kun.
Néprajzi kézikönyveink és történeti elemzések szerint a kunok legkésőbb a 18–19. században elvegyültek, szétszóródtak, beolvadtak a magyarságba, ezt megelőzően hatalmas veszteségeket szenvedtek a töröktől, korábban magától a magyar királyságtól is. Hogy lehet mégis rájuk találni a mai Magyarországon, ha egyszer már nincsenek...? Nincsen önálló területük, nincs más népektől érintetlen maradt településük, sem írásbeli kultúrájuk, s ha ismerünk palócos vagy szögedies nyelvi árnyalatokat, hol leljük a kunok nyelvét...? Nem ismerünk kun művészetet, sem sajátos vallást, s egy sajátlagos süvegen kívül viseletet is alig. Nem tudunk neves kunról sem – hacsak nem a mondabeliről, aki Szent Lászlóval viaskodván maradt alul egy leányrablás alkalmával, s bűnhődését őrzi a kakaslomnici templombelső freskója, meg más ábrázolások is. De e harcos Kun nyilván jelkép is – ahogy az alföldi pusztanevek közt is jelentéses a Kötöny név, amely a 13. század harmadik harmadának kun királya nyomán maradt meg.
Kiskunhalast, Kunszentmiklóst az elmúlt tizenöt esztendőben sokszor megjártam, számos kunra akadtam is, de körülem mindenki csak legyintett: ne légy naiv, kunok már nincsenek.
Majd a kilencvenes évek elején módom nyílt az etnikai-regionális mozgalmak tanulmányozása közben egy hasonlóan nemlétező népre akadnom. A gasconokra. Azokra, akik köréből a három testőr legendás híre, d’Artagnan kivagyi lovagiassága ered, s azokra, akiknek térségi elkülönültsége, kiváltságjoga, történelmi szerepe, az uralkodó melletti testőrszolgálata éppoly jelentőségteljes volt, mint a kunoké Magyarországon.
Eltűnt népek nyomában...? Nem regényírói feladat ez inkább? Vagy levéltári? Nem merő anakronizmus a huszadik század végén aligha definiálható etnikumra bukkanni? Ki az, akinek ilyesmi érdekes vagy hiteles lehet?
A világ népei közül nyilván százszámra vannak olyanok, amelyeknek történeti szerepcsökkenése sajnálni való, mégsem méltatják őket kutatásra. Ez igaz; s ebbe alighanem a tudomány felelőtlensége is belejátszik, módszereinek, vállalt feladatainak tagoltsága, használható vagy érvénytelen mivolta is. Mind a hagyományos néprajz, mind a szociológia, a történettudomány (stb.) okolható ilyesfajta figyelemkiesésért – ám annak, akinek valamiképpen mégis kialakult az érdeklődése, törlesztenie kell a többiek helyett is. S az antropológia pontosan erre való.
Csupán töredékeket idézhetek föl mindabból, amit e két népről eddig összeírtak, amit elemzésekben elmondtak, amit régi korok régi vallomásaiból megfejtettek. Számos akadémiai rangú tudósunk értekezett a kunokról, s a gasconok is bevonultak a francia könyvtárak, etnográfiai gyűjtemények, antropológiai tanszékek anyagába. Érdekes módon a nagy lexikonok (Larousse, Robert, British Encyclopedia, stb.) ugyancsak a 17–18. századig kísérik nyomon a gasconokat, amiként a mieink is a kunokat. Vajon nem történeti tévedés ez? Nem valamiféle antropológiai-szociológiai mulasztás? De, véleményem szerint az. S épp századunk etnikai térképeinek átrendeződése teszi indokolttá, az etnikai mozgalmak fontossága teszi elkerülhetetlenné, hogy észrevegyük őket, ha egyszer egyedeikben, a helyi társadalmakban mégis léteznek. Úgy gondolom, épp az teszi őket érdekessé, hogy még nem álltak csatasorba, nem indítottak polgárháborút, még csak nem is fenyegetnek senkit, hanem rejtőzködő mivoltuk figyelmeztet arra, milyen módon nem tudjuk elviselni mások másságát, kisebbségi sajátosságait, közösségi máskéntgondolkodását, nemfeltűnő jelenlétét. Annál is inkább komolyan veendők e „néma üzenetek”, mert az etnikai identitások megújulása a másfajta (például származási, települési, osztályhelyzeti, kistáji, kulturális, nemzeti stb.) identitások elgyöngülését követi, s nemegyszer „az államok varázstalanításának” következtében, a modernizációs kihívások közepette az egyedüli fogódzó marad, amely a létezés minőségének vagy körülményeinek indokát adhatja.
Úgy vélem, végső soron a nemzetállamok szétesése és a „csinált nemzetek” válsága fölnagyítja a korábban egymás mellett vagy latens némaságban élő etnikumok konfliktusait. Ezért kell, ezért fontos időben észlelni az is, amiről úgy hisszük, hogy már nem létezik. Vagy amiről már generációk óta minden politikai hatalom úgy gondolkodott, hogy velük számolni nem kell, nem érdemes. Holott kell is és érdemes is.
A huszadik század társadalomtörténeti és tudománytörténeti felfedezése volt azoknak az életvilágoknak megfogalmazása, vagy legalább elvi létezési lehetőségük jogának elismerése, amelyek a posztmaterialista korszakban még értékek felmutatására képesek. Elemzésem alapján állítom, hogy mind a kunok, mind a gasconok társadalomtörténete vastagon rakott olyan rétegekkel és tényekkel, olyan értékekkel és minőségekkel, amelyek keresése, megbecsülése éppen napjaink válságállapotaira válasz. Autonómia, tradicionalitás, értékőrzés, konok következetesség az életvitelben és értékrendben, szabadságigény és annak érvényesítése – mindezek jellemzők rájuk, s épp ezeket keresik a modern társadalmakban a kutatók, ezek igényéről vallanak a kutatásokban megkérdezettek, s ezek biztosítják a világtársadalom mikro-szintjén élők mindennapi létének alapjait.
A kérdés immár az: hogyan is lenne lehetséges Európa két ily távoli csücskében, az Atlanti-óceán partján és a Pireneusok tövében, meg a nagy magyar Alföldön élő népesség bármilyen életmegnyilvánulásának összevetése? Mi lehetne egyáltalán az a közös vonás, amely alapján ezek együtt tárgyalhatók?
A társadalmi forradalommal kivívott vagy megcélzott történelmi rendszerváltások óta (mint amilyen a francia forradalom és a magyar negyvennyolc volt) lényegében „illegalitásban” él tovább etnikus tudatuk, s távolról nézve nem, de körükben annál inkább érzékelhető egyfajta szellemi, mentalitásbeli kontinuitás, a szokások és értékek, a kultúra és a közösség, a tér és a makrotársadalom felfogásának mássága. Sőt, ad absurdum létezik az a fajta identitástudat és mitikus önkép is, amit a társadalomtudósok etnocentrizmusnak tartanak. Mindez aligha teszi lehetővé, hogy e népek asszimilálódásáról beszélhessünk.
Önálló kötetet igényelne mind a kunok históriája és mai társadalomrajza, mind pedig a gasconoké, s talán egy harmadikat a két nép összehasonlító elemzése. Ezért itt csak néhány közös, egymásnak lazán megfeleltethető momentumra nyílik módom utalni. De talán a problémakör továbbgondolásához ez sem lesz mellékes.

Laza párhuzamok, rímelõ históriák
A magyarországi kunok (merthogy vannak moldvaiak, baskirok, tatárok, mongolok vidékein élők is) történeti szerepe, területi privilegizáltsága, harcos és makrancos természete számos történeti korszakok igencsak megszínez a magyar históriában. Ugyanilyen szerepe volt a gasconoknak is a francia történelemben, s a szimbolikus időben mérve lényegében ugyanakkor történt meg belső gyarmatosításuk is: a nemzetfejlődés kora-feudális és kora-kapitalista korszaka között. Mindkét nép azzal kezdte, hogy a megtelepült „anyanemzet” földjére egy népvándorláskori kombattánsabb néptől űzetve, megkésve érkezett, s ott a lakhatatlan, művelhetetlen területeket kapta: mocsaras, szikkadt pusztaságot a kunok, tengermelléki homokdűnéket, lápos földet, sziklás hegyi tájat a gasconok. Mindkét nép megbecsült katonai szolgálatot vállalt a „nemzeti történet” hosszú évszázadaiban, s szolgálatait a privilégiumok állandó megújítása kísérte, de emellett mindkettő tanyás gazdálkodó lett és ugyanakkor kisvároslakó. Ott is, itt is vérmes egyházi uralom és kényszerített vallásvállalás űzte számkivetettségbe a lakosság egy megnevezhető rétegét (a „cagots” és a betyárok társadalomtörténetileg azonos státusúak voltak), s emellett mindkét etnikum megőrizte nyelvi-kulturális különállását az erőszakolt asszimilációk két évszázadán át (a gasconok ma is őrzik). Mindketten területi önállóságot élveztek, önálló bíráskodási joggal, megkülönböztetett adófizetői státussal rendelkeztek, kiváltságaik pedig nagyságrenddel nagyobbak voltak, mint az ország más népeié. Mindkét térségben kiépültek azok a kisvárosok, pontosabban mezővárosok, amelyek védelmi, közösségi, piaci, termelési és egzisztenciális hátteret jelentettek a tanyás népességnek. Mindkét etnikai nagycsoport kollektív nemességet élvezett, s ha ez olykor lényegében a bocskoros nemesi vagy tehénpásztori, marhakereskedői foglalkozást takarta is, jelentése megvolt mind a társadalmi térben, mind a „Diétán”, mind a honvédő háborúkban. A történelmi emlékezetben mindkét népcsoport mint katonai elit-alakulat bázisa maradt meg, ámbár mindkettő megteremtette hajdani területén az „ország éléskamrája” státus alapjait, s ma mindkettőnek meg kell küzdenie az agrár-ágazat talponmaradásáért, a túlélésért.
Noha úgy gondolom, hogy a két népesség históriája, történeti szerepe, társadalmi funkciója meglehetősen hasonló volt és háttérbe szorulásuk ugyancsak rokon jelenségek következménye, mégsem ezt kívánom részletezni. Ennél jóval izgalmasabb, hogy mindkét nép a maga kérlelhetetlen mentalitásáról, kardos és kombattáns megjelenéséről, a vitathatatlan szociális státus megszerzéséről volt híres, ugyanakkor éppen a szerves történelmi fejlődésbe ágyazott lét-folytonosságuk szűnik meg illetve bizonytalanodik el a modern társadalom kialakulásakor. Tradicionalitásuk és lassú adaptációjuk miatt történelmi hátrányos helyzetbe szorulnak, perifériára kerülnek. Mindkettőjük értékrendjében a tradíciók tisztelete, őrzése és (amennyiben arra lehetőség van) visszaállítása kap főszerepet a modernizálódás folyamatában. Ám éppen e modernizáció, amely ma értékvesztésként éli át a fogyasztói struktúrák kialakulását, keresi egyre inkább a maga gyökereit, a tradicionális alapot, a megszakított fejlődésvonal folytatásának lehetőségét. E téren tehát a közép- és kelet-európai modernizáció „pre-polgári” törekvése szinte egybecseng a nyugati polgári identitásvesztést követő törekvésekkel, az értékkonzervatív harmóniakereséssel. Ismét esélye van tehát annak, hogy a demokratikus „szuperstruktúra” konfliktusos-válságos állapotában, amikor az egyénnek a másik egyedtől való különállása, távolsága válik mércévé, s az egyenlőtlenségi viszonyokon maga a közösségi-demokratikus rendszer nem tud változtatni, ismét szükség lesz a szuverenitásukhoz ragaszkodó mikroközösségek példájának követésére, hagyománytartó életviláguk átértékelésére, harmonikus létük példájának elfogadására. A szabad társadalom – írja Hayek – ex definitione pluralista: „az individuális célok sokfélesége sok független döntési központ létezését implikálja” s ez alapvető különbség az egyetlen célra orientált „teleologikus” társadalmak monolitikus rendszerével szemben (HAYEK 1975), amelyek a központi döntéshozatalra alapozottak, és főként csak a kiválasztott rétegek különcéljainak fedőnevéül szolgálnak. Abban a világban pedig, amelyben az „államokosság” immár kudarcot vall, s a tradicionális közösségek, értékek, normák újraértékelése már nem lehet egy pusztán retorikus állami-politikai mozgalom tárgya, ott csakis az intellektuális közeledés, a traditumok tisztelete, a szerves fejlődés elfogadása kínálhat kapaszkodót. Ehhez azonban az kellene, hogy a tradicionális társadalmak megnyíljanak, s engedjék tradícióikat közkinccsé válni. Ez azonban nem így működik.
A kunok kisvárosi társadalma például (legalább annyira, mint a kisvárosi zsidóké) fejlődéshátrányba került a 19. század második harmadában, visszaszorult a közösségi érdekérvényesítés terén, s bezárkózott a mesterséges kollektivizmusokat szorgalmazó államszervezeti hatások elől. Térségi szabadságjogainak csorbulása, tradicionális jogrendje, a helyi társadalom tagoltságából eredő politikai pluralizmusa, valamint a társadalmi értékvilág kényszerű átalakulása oda vezetett, hogy a kun identitást vállaló gondolkodásában és viselkedésében ma már meglehetősen nehéz megkülönböztetni a kultúrában magával hozott viselkedéshagyományt, szociális érzékenységet, konok szereptudatot és kollektív emlékezet-elemeket a parasztpolgári mentalitástól, a sokáig pogány, majd egycsapásra református hitvilágtól, az agrárius életforma mellett is megtartott polgáriasultságtól, a folyamatos kisebbségbe szorultságtól és a történelmileg egyre nyilvánvalóbbá váló diszpreferáltságtól, szerepvesztéstől.
Éppígy a gasconoknál, akiknél a zord természeti körülmények ellenére az agrárszerep, a tanyán lakás ellenére a városi öntudat, a reformáció kísértése mellett a katolikus hit, a késői bevándorlás ellenére az önelfogadtatás készsége, a katonai elit-funkció mellett a gazdálkodás hagyománya, a feudális berendezkedés idején kivívott polgári különállás, a központosítottság idején is fenntartott területi önrendelkezés, a nemzetgeneráló törekvések dacára megőrzött etnikus másság a meghatározó.
A két népcsoport eredendő és megőrzött mássága meglehetősen hasonló attitűdöket eredményezett. A modernizációs ideológiákkal szembeni gyanakvás persze minden paraszti társadalom sajátossága, de ez esetekben még karakteresebb. A jogszokások megőrzése a polgári és modernizációs fejlődés ellenére ugyancsak térségi sajátosság. A gondolkodás zártsága, a gesztusok rejtettsége, a fennhatóság-ellenes érzület visszafogott kimutatása, a hatalomellenes akciókban vállalt szerep mindkettejüknél régről hozott hagyomány. S talán az egyetlen jól kimutatható különbség abban áll e nagy hasonlóság közepette, hogy a dél-francia vidék 19. század végi és 20. század eleji nagy etnikus mozgalma, amely a nyelvi és kulturális különbözés jogának kivívásáért indult a túlközpontosodott északi országrész monopoljogai ellenében, tehát az „ox mozgalma”, vagyis az oxitán identitás megújulása mintegy felülrétegezte, elfödte a gascon identitást, részben beolvasztotta azt a maga heves és lázadó tiltakozásába, s ezzel évszázadra szólóan „kiszerelte”, elvezette a gascon identitás létjogáért küzdők mozgalmi lendületét. Szinte ennek következménye ma az, hogy a hatvanas évek nagy etnikai renaissance-a alig pezsdítette meg a gascon vidék identitás-legitimáló törekvéseit, viszont napjainkban pezsdülni látszik e másság vállalásának igénye.
Érdekes momentum, és az egyezések egyike, hogy a kunok identitásának is volt az elmúlt száz évben két nagyobb fellángolása: az egyik a Tanácsköztársaság idején fegyverbe szólított népesség válasza, amely arról szólt, hogy az örökjogon megvásárolt területi függetlenség összege téríttessék vissza a kunoknak, s ezt egy frissen alakult Kun Nemzeti Tanács képviselte; a másik pedig a kunok betelepedésének 700. évfordulója alkalmával, amikor nemzetközi visszhangú konferenciát rendeztek 1939-ben. Szinte mindkettőben az etnikai csoport képviselőiként emeltek szót olyan értelmiségiek, akiknek kun gyökerei éppenséggel aligha voltak – a gasconoknál pedig napjaink új öntudatosodását egy olasz és spanyol bevándorlók második generációjából álló csoport vezeti, akik „gasconabbak a gasconoknál”, s szerepvállalásuk közel olyan helyi érzelmi ellenállást szül, mint amilyet a francia nemzethez tartozást szorgalmazók élhettek át számos esetben, vagy mint amilyet az Európai Közösséghez csatlakozás megszavazásánál az agrárvidékek mutattak Franciaországban.
Mindkét etnikum esetében figyelemre méltó, hogy históriája java részében nem kényszerült nyílt és tartós konfliktusra „anyanemzete” társadalmával (pontosabban társadalmaival, hisz egyik sem egységesen „magyar” illetve „francia”), hanem térségi zártsága és mentalitásbeli zárkózottsága ellenére elviselte az akkulturálódás, a kultúraváltás kényszerét, alkalmazkodni próbált és toleráns maradt a környezetével. Amikor azt „jósolom”, hogy az etnikumok újraéledésének jelen korszakában megvan az esélye annak, hogy e két etnikum is megfogalmazza valamiképp másságának igényét, s bár eddig tartózkodott attól, hogy identitásának hangot adjon a politikai reprezentáció, az érdekképviseletek vagy a térségi autonómia-követelés formájában, akkor ez nem nagy jóslás tőlem, csupán emlékeztetés, utalás arra, hogy a mentalitásválsággal küzdő nemzeti államok számára, ha fenn akarják tartani létük tartalmasságának illúzióját és jogiasult formáit, elkerülhetetlen lesz, hogy figyelembe vegyék e másságok kinyilvánításának jogát, s tolerálják e másság feltételeit. Amikor tehát egész gondolatmenetemmel amellett vagyok, hogy a kortárs folyamatok megértéséhez nélkülözhetetlennek tartsam az etnikai identitások állami szintű kezelését, akkor nem arra szavazok, hogy maga az önigazolóvá vált állam vállalja az etnikai kérdések megoldását (hiszen evvel csupán eldurvítaná azokat, s maga ellen hangolna még olyanokat is, akikkel eddig nem volt konfliktushelyzetben), hanem annak az antropológiai szemléletnek, tapasztalatnak elfogadását szorgalmazom, amely a másság tolerálását, értékeinek megbecsülését eredményezi és a „saját” tudat felsőbbrendűségét előidéző etnocentrizmust elveti, mint az európai és az egyetemes történelem folyamán ésszerűtlennek minősülő törekvést.
Bizonnyal kérdés marad az alapvető racionalitás kiválasztásának módja és mikéntje, a kortárs paradigmaváltások kezelésmódja. A demokratikus átmenetek kelet-európai, dél-amerikai, afrikai vagy ázsiai módozatai mindeddig legfőképpen a világgazdasági helyzetváltozás, a világpiaci érvényesülés, a nemzetközi katonai jelenlét mentén szembesültek azokkal a makropolitikai és nemzetállami kihívásokkal, amelyek folyamatosan érik a kis népeket, etnikumokat, szubkultúrákat, lokális identitásokat. Vélekedésem szerint a sokféle értelmezési törekvés mellett az egyik legkomolyabb felelősség a politikatudományon áll, s a legintenzívebb válaszkeresési lehetőség az antropológiai vizsgálatok számára adott. Mind a kunok, mind a gasconok kutatásában, mind a kelet-európai vagy a nyugati, északi vagy déli, óceániai vagy grönlandi politikatudományban alapfeladat kell legyen az érvényes válaszok keresése, a megértés és megismerés gyakorlása.
Szándékom szerint egész kötetem ehhez szeretne hozzájárulni.

Utóhang
A kérdésre, hogy a megújuló társadalomnéprajz vagy inkább a prosperáló politikatudomány ad érvényesebb választ a kisebbségi-etnikai forradalmak mai kihívásaira, azt a feleletet találom érvényesnek, hogy az antropológiai szemlélet talán előbb-utóbb mindkettőt áthatja, s ez az állampolitikai rendezőelvek fölfrissüléséhez, szükséges változásához segít hozzá. Emberközeli, emberléptékű humán tudományokra van immár szükség, s ha már az embertudományok eltértek ettől a nemes kötelességüktől, illő lenne a válaszadó kultúrák üzenetét értelmezve visszatérni hozzá.
Nem egyik vagy másik társadalomfejlődési út ma már a fő gond, hanem az, miképp lehet félelemnélküli régiókat kialakítani, s miként lehet ezek öntörvényű, autonóm fejlődését biztosítani.
A szabadság és a félelemmentesség, mint az európai társadalomfejlődés értelme (nemcsak Bibó István szerint, hanem az európai gondolkodás jelentős személyiségei, kortársai szerint is) fölfedezett és megnevezett értékfogalom immár, ám nemcsak a mi régiónkban érvényes. A hűbériségtől mentesség, a morális és a humánus tisztaság klasszikus föltétele: az erőszakmentesség és a demokrácia. Ezek pedig csak a hatalomkoncentrálás megakadályozásával lehetségesek. A hagyományos hatalomellenesség pedig szükséges és szerves feltétele a liberális és értékracionális hagyománynak, miként örökségbe kapott célja az etnikai csoportoknak, a szabadságukban korlátozott kisebbségeknek is.
A félelem régiójában jó fél évtizede jelentős változások zajlanak. Az osztályideológia válsága kiteljesedett, sorsa pedig beteljesedett. Kelet-Európa ma nemcsak gazdasági és politikai, hanem etnikai válságrégió is. Népei megelégelték a félelmek századait és most sorra fölágaskodnak a politikai függetlenség eléréséért. Talán a kudarcos magyar reformlét sem süppedt bele végképp a politikai konzervativizmusba, s megmaradt még az etnoregionalizmus esélye. Evvel az a kihívás is megmaradt, amelyet az etnikai mozgalmak az államok ellen megkockáztattak az elmúlt évtizedben, szerte a nagyvilágban. A kisebbségi mozgalmak a kelet-európai régióban ismét uralmi válságokhoz vezethetnek, egyben azok megoldásához is hozzájárulhatnak.
Ma Kelet-Európában a kultúrnemzeti lét történelmi formája elavulttá vált, s az új, az Európához-tartozási aspirációk sikerének egyik alapvető politikai és történelmi, kulturális és emberi föltétele pedig az etnikai szféra szerves fejlődése, kibontakozásának elősegítése lett. Ez nem kötelező, nem a szükségképpen érvényes modell. S valószínűleg nem az egyetlen út. De a legfontosabbak egyike.

Budapest, 1990–1995.
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A. Gergely András
Kisebbség, etnikum, regionalizmus
A szerző tudományos igénnyel elemzi az etnikai csoportjelenségek históriáját, az etnikumfelfogás történeti és modern politikai jelenségét, kiemelve az etnikai csoportok világszerte megnövekedett jelentőségét, mint olyan folyamatot, amely a világpolitika és a nemzetpolitikák szükségképpen egyik legfontosabb tünete lett ismét a huszadik század harmadik harmadában. Az etnikumok új térhódítása vagy térkeresése a társadalomtudományok nemzetközi irodalmában is előkelő helyet kap ma már, különösen a nemzeti határoktól független, transznacionális vagy határok alatti társadalmi kölcsönkapcsolatok szempontjából, valamint a regionális mozgalmak miatt. A kötet nemcsak a téma szakirodalmát ismerteti alapvető szinten, hanem politológiai metszetet ad arról a folyamatról, amely a kisebbségi jogok, a civiltársadalmi mozgások és a lokális kezdeményezések alakjában az állami beavatkozás és az államhatalmi gyámkodás ellen fordítja a modern társadalmak etnikus tömegeit. A szerző arra futtatja ki gondolatmenetét, hogy a nemzetközi gazdasági, modernizációs és nagyhatalmi politikai törekvéseket alulról, a kisebbségek és az etnikus identitások felől átrétegzi, sőt bomlasztja az a belső társadalmi tagozódás, amely a civil mozgalmak egyik legkarakteresebb formájában, az etnoregionális szerveződésben ölt alakot. A rendszerint látens folyamatként kezdődő, majd virulensen szétterjedő mozgások nemcsak a totalitarisztikus berendezkedésű államok politikai látszategységét bomlasztják föl, de a nagyhatalomnak tekintett vagy pluralisztikusan demokratikus berendezkedésű fejlett országokban is jellemzővé váltak. A szerző Kelet-Európa etnikumainak lázadásával illusztrálja a térben és időben közeli folyamatokat, figyelmeztetve arra, hogy a történelmi átmenetek során, s így a rendszerváltozás közbeni Magyarországon sem volna fölösleges figyelembe venni a társadalom etnikai tagoltságát, szerves történelmi örökségét és rétegzett politikai kultúráját. Politikaszemléletünkben az etnikumok szerepének hangsúlyozása nem csak a konzervatív politikai gondolkodásnak ad tápot, hanem az emberi jogi szabályozás mellett a rejtett társadalmi konfliktusok megismeréséhez és megoldásához is hozzájárulhat.
A kötet a történeti, politikai, kisebbségjogi, szociológiai és politológiai érdeklődésű olvasókhoz, egyetemi hallgatókhoz szól, részét képezve a politikatudományi oktatás tudományos szakirodalmának.


