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Nemzetl hovatart
.

07",sal tekinlvi' az
emberiseg szamottev6 resze kisebb-
selti helyzelben el. Ha figyelembe

,,",sszillt a kisebbsegek Bvecifikus helv-
ze!et. kUlOnosnek lunik. holtV ennek a' k5-
rillmenynek eltYes ludomanyagak, Itendo-
lunk itt elso.orban a psziehol6giara. S"--e-
eialpsziehol6giara. swc!ol6giara alilt szen-
telnek f!ltVelmet. Pedig a klsebhseJti sors- a Mtranyos gazdasagl. kultura!is. io-
gl. POlitlkal helvzel -. amelyben az em-
berlseg jelenlc5s Mnvada csz+..ozik. meI<-
annYI Izgalmas kerdest vet fel az emli-
tett ludomanyask szempontiab61. Mas
tudomanyask koztUk a tOr!enelem. nep-
ra;z. nyelveszet. irodalomtudomany. iog-
ludomany. alkalmankent fogialkoznak
ultyan a nemzelLsegek helyzelenek 1<ij.
ItinbOzo vonalkozasaival. de a kiisebbse-
gek irantl erdek1Odes aItalaban nom
jellemzo iranyultsagukra. szemleletrn6d-
jukra. 'I'alan csak a publieisztikal>an es
a hirkozlesben szerepel a nemzem.segi
kerdes annyit. amennyl sejtenl engedi a
kisebbsegek helyzetenek megoldatlansa-
gab61 fakad6 mrsadalml probJemak rea-
lis meretelt es jelentOseget.

A napi politika! hirekbOl sem marad-
hatnak el az leek. ormenyek. baszkok.
szikhek, albanok. kurook, tamrok Mb.
me_ozdulasaival I<aposolalos 'nck.situ-
sok. Gyakran kerUlnek sz6ba a kisebb:;e-
gek a kUI6nbozo aIlamok es nepek ko-
WlU 61irlbdasok k"pcsan Is. E7.ekbol a
szlikszavu hiradasokb61 is kitunlk. bogy
a nemzetiselti Mroes. amelvet annyiszor
es annvifeJe nyjJvanitottak mar megol-
dottru>k. IO2artnak. cs BoPor!ek volna a
..tOrlenelem lommraba". u,ira melt uira
felbulokan. olv"nnyira. bogy az dnikai
tud"t fOler0s6dese szinte ;arlanvkent
teried szerte az <>Itesz vilagon. £.s valo-
ban. a nemzeti es nemzetisegl erzesek.
indulatok minlha u.! erore kapnanak min-
denUt!. shol kUl6nbOzo nyelvii es kultu-
ra.iu, eltero mrsada!mi. gazdasagi fe;lelt-
se.:u nepek. nePOs.segesoPOrlo1<, elnek
egyiio!t. egy a!lamban, A torrenelem so-
ran kialakulo! Iillamok ham,-ai pedlg al-
talaban nem esnek eltvbe a kUl6nbozo
nvelvek. etnikumok. kulturak ha,laraival.

,Olyan allamol pedig clvetve 'gem lalaln!,
amely nom a kUlonbOzo neptorzseknek et-
ni,kumoknak. kisebbsegeimek a gazdasil-
gi. kalonai es politL<al ural=n{m eouil
VOiDS reI. Az etnikai problema1< ;.,lenlke-
zesevel igy esa'knem minden,utt szamolnl
lehet a vilagon.

Ketse2telen. hQIQ' a neIDY>lisegJ moz-
~almak irant v,lAg.<;zer!e megnovekede:1
erdekWdes viszonyla~ ul kelelii ielenseg.
MAAa a nemzetisegi keroes azonban ko-
ran'lsem az. jgen hosszu multra tekint
vlssza, Az elnikumo1< ..ontudalra {-brede-
se" es ..onii!l6sulilsl tOrekvese" amire
felf!gyeJhetUnk napjalnkoan. ".sak ui for-
maban es megyiIagltasban taria elenk az
ember! tortenelem melven reHo osszef(i~-
geseit, az emberiseg ""mzeo!i alapon val6
gazdasagi-politikai larsulasi formainak
ellentrnondasait es megol<latlansagalt. A
nemzetise~i me.:mozdulas,>k >zerves re-
szei annak a tOrtenewi ;olyamatnak.
amely a korepkor utalso ssazadait6I' nap-
;ainki,g tar!. s amelv folvamat - a nem-
zeUseJti kerdes eltero ielenlkeresi for-
mal es megoldasl m6d_zerel ellenere -
lenyeget tekintve mindenUtt a tarsedal-
ml-gazdasagl egyenjogusag megszerze.e
es 8 telies nemzetise.u eltven;ogusa~
megval6simsa Iranyaba tart. A k'sebb-
segek eltero gazda.sagi. kultur<ilis helyze-
le. Wrrenelmi multja, strukturalis meg-
osz!asa. szambelisege. valaminl a demok-
raeia szinlie. a helvi polltikal perpatv,-
rok sotb. mia-tl a nemzeo!ise"i moz~almak-
nak sze]es skala;a van: egves kozo.ssegek-
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ben a kisebbsegek csak ..karnvldtilsnyi.
m" vannak a telj~ ~azd""aid sz.abadsa~
kivivasatOl. masuo!t vi_wnt - es sainos
ez a Ryakorlbb - az etnikai esoportok
puszta megmaradasacrt folvik a hare.

A nemzetiseJti mozgawal< eselveil iIle-
toeD " mull keserii lap"ztalattal szol-
~al. A nemzeli allamok letre;otte idelen
a nemzeti klzar6la>(Ossa~ol hirdeto ideo-
16giak nemesak bogy hatlerbe szoritotta'k
a kisebbsegeket de gyakran kenys2Ores
asszimiIaei6iukra. s"l fizik3i megsemmi-
silesiikre torekedtek. A nemzelisegj Iter.
des ebbeD az idoben ..az uralkod6 ne m-
zel 0ldalilr61 Ugy ielentkezik - iris JO-
B'zl Oszkilr. e Mrdesk6r avatotl szakerto-
ie -. mino! torekves az alavetett nem-
zeUzelt vegleges beolv,szta.ara. te!ies
nvelvl es ku1turalis fel,,;vasara asszimi.
la1<\sara: a masik oldalon -- az' alavetett
nemzetise>: ol<lalarol - minI tOrekve..
nernzelisegl egyenisege megovasara. melv-
nel<: velWO eel;a a nemzelise~ feilodes<'-
nek szabad bimosit<\sa. vagv a regi ai-
lam kereten beWI. valtv ,,1 anamisa~ al.
t..1. (A nemze!; allamol, kialakula"a e.
a nemzetiseai keTdes. Gondola!. Buda.
pest. 1986.. 91. old,) EbbiH\ a kiizdelem-
bol ""gUl is a ;elentos Illlsullval rendel.
kO2o. a katonai es poEtikai halalmat ke.
zUkben tart6 nepek keriUtek ki ~y6ztc.
seD melvnek eredmenvek6nt egyre na.
gyobb egyse~esebb allamalakulalok Jot.
tei<: ]etre. Mindez. torlene>zeink alii 1M3
szerinl. ..eszrevetlen(jJ iatszodolt le" 9
lor!enelem tavoli kol'szakaiban.

Kelet- es Kozep-EuroPilba" az elma-
radl ~azdasagi fen odes s mas lartenelmj
okok kovetkez!eben kel-l1aromszaz eve"
kesest mutal ez " folvamat. A nemze~
moz~almal< itl is u.vanarra az idealogia..
ca tamaszkodtak. amely a nagv nvu.:ati
nemzeli allamok haid,ni eltvesiJIesel szol-
~alta. Az erc5szakos es kimeletlen beol-
vaszlasi POlitika a ie]entOs Jetszamc., s
mar nemzeti On-tudatra ebredt kisebbs.;-
geknel paradox reakei6t valtotl k,: el-
szakadasra. az allamszervezel f1'"robb,'n-
msara sarkaJlta 6kel. S miutan a "azOO-
sa~l-mrsadalmi feH6des ellentmonda,ai a
veg.<;oki,g eJeztek a nemz"ti-nemzetisegi
ellen!eteket. a Habsbur~"monarehia sret.
hullot!. A Duna-m.ii nemzetisegi proble-
mak awnban aa: ut6dallamokban is meg-
maradtak SOt az er6sza1<olt h.tarrende.
zesek utan ame]yekk.J. mobt mils neptO-
megek keriillek kisebbsegl sorsba. a kl-
lelepilesek. lakossa~esere felel6ssegre vu-
nasak. megfelemli!e:Y3l< l";Ven a ki"ebb-
.egek felszamo],asaMk meg kimeletlenebb
es fa.idawa""bb idoszaka 1<ovetkezett,
minI bilrmikor azel5tt.

5zerenesere mindez mar a multe. A se-
relmek karvallottiaiban azonban ez a
mult me~ elevenen el. Annal is inkabb,
mive1" a lortenelem adta ui keretek cs
merev Iranyelvek a demokracia me~er6-
sOdesenek es a ne!ItZe'tisegi iogegyen~.o-
segnek egeszen a legutobbi idokig n"m
naltyon kedveztek. Ennek megfel,el6en ne-
Mnv orszagban iele"tos szerephez iuthal-
lak a nemzetise.:ellen."" polilika hal1~-
ad6L

A feudillis nemzetisegpolitikanak ezek
a kesei kenvisel"i mind<mtiVt att61 fel-
nek holtV a demokratikus io~ok kHer.
iesz!ese. az egyenio~.\siig es egyen.ran~J-

sag maradektalan ervenvesillese a nem-
zelisegek onaIJ6sodasilhoz. netan elsw"'-
dasahoz vezethet, E f6biu.iuk mialt kep-
telenek felfogni. bogy a demokraci> fele
val6 kozeledes szUksegs2Onicn esokkenti
a nemzetek es nemzetisegei< kozli 5ur]6-
dasak lehel6sezet, s bogy a tel.ies nem-
zetisegi jo~egYenloseg megvaJosulasaval
az el"ikai tudal elv"szti mal erzelmi mo-
bilizalo ereiet. llolty helyelte az emberek
gazd""a~i jellegii tUrsulasainak ea kullu
rails inteltrael6;anak mas formal. dimen-
zi6i keriiUenek elotel'be.

Amikor a mrsadalomludomanyok, s
k6ztUk is elsosorban a pszichologia lehe-
losegeirol. iranyultsagar61, iIlelve 'blzo-
pros emberi sorsproblemakkal szembeni
"erzeketlensegeroi" beszeliink, lermesze-
tesen nom hagyhatjuk figyelmen kivm
ezekel a IOrtenelmi elozmeriyekel, sem
pedig Kozep- es Kelel-Eur6pa szellemi
eletenek egyeb jellemzolt. Mar esak arert
som. mort minI Ismeretes, a dogmatlkus
szemleletrn6d miall egyaltalan maganak
a psziehol6gianak a muvelesere gem ny!-
lotl sokalg lehetOseg, s voltaMppen meg
ma gem tOltheti be igazan sokfele vallal-
halo szerepkorel. Ha ehhez hozzalessziik
azl is, bogy a nemzelisegl kerdes jelesm
eppen a kozelet legfobb labutemai koze
tarlozolt esaknem napjainkig. s6t nemely
kornyew orssagban annak tekinlik meg
ma is, a nem2Olisegkutams lemakorerol
val6 vonakodas es elhatarol6das meg erl-
hetobbe valil<.

A gazdasagi es polilikai valsag lekOz-'
dose azonban Kozep- es Kelel-Eur6paban
is elkerUlheletlenne teszi a demokraliza-
ladasi Mrdes felszinre kermeset, Nemesak
gazdasagi. jogi es poJitikai von3tkozasai-
ban. hanema tarsadalomtudomanyok le-
hetseges kutatasi lerUlete es vizsgal6da'i
targyakent is.

Az etnikumok "ontudatra ebredesevel,
a nemzetisegl mozgalmak fijlerosodesevel
kapesolatos jelensegek fenyl velhelnek a
larlenelem melyon reHo mozgasfo\.tama-
_ca:

ViszonYlagos elszigeteltsegiik kovelkez-
leben az etnlkai esop"rtok az anyanyelv-
nek es nemzeli kulturanak olvan archai-'
kus retegeit orzik, amelyek az anyanem-
zel kulturajaban mar nom tah\lhal6k
meg. Ezek feltarasaban n neprajz es
nyelveszet mellett R psziehol6gia is er-
dekelt lebet..

A gazdasagi-poJitikai inlegrlicio er6.0-
desevel megnonek a kisebbsegi kozosse-
gek beolvadusanak, szethullasanak az ese-
Iyei. Mlnlegy erzelmi valaszreakcidkenl
megfigyelheto ugyana1<kor az etnikai ko-
zosseggel val6 szorosabb azonosulas vu-
gya is. Az ezzel kapesolatos psziehol6giai
vizsgalalok fenyl derithetnenek a esoporl-
megmaradas, kozosscgszervezOdes. identi-
lasvalsag rejlett szab{,lyszenisegeire.

Hogyan mennek vegbe az integraei6s es
dezintegraei6s folyamatok tobbnyelvu kol'-
nyezelben, kiilonbozo feltetelek melieU '?
Hogyan valtozik es alakul a kisebbsegben.
diaszporakban el6k gondolkodas- es ma-
gatarlasm6dja? Milyen sajatos problema-
kat vet fel az asszimilaci6? Megannyi ,iz-
galmas keroes a pszlehol6gia szarnara.

KILATO .,
A nemzetisegek, sajalos helyzetiik~

fogya, lehetosegel nyujtanak spee\fikas
leiektan! folyamatok .os jelensegek ""'-
galamra b, Erre az ad mOdoI es lehetOse-
get. bogy a nemzetiseg! mozgalm3l<ra
jellemzo gazdasagi-torlenelmt-politikal. to-
Iyamatok lermeszetszenlleg,mindenii<1 ha-
sonIc lelkl jelensegeket valtanak k!, ha-
sonl6 psziehes habitusokkaljamak egyi.iU.
Ezek a lelki jelensegek .os pszleMs 'hab!-
tusok a nemzetlseg! mozgalora fontOoi,
lisztazasra var6 tenyezoi.

A kisebbsegben el6k esaknem minde-
nUll a vilagon szukeben'vannak..a.nem-
zelisegi kultUrajukal apQlo, .elnikai..iden-
t!tasuk fenntarmsaban. kulesszer~1 jat-
sz6 intezmenyeknek (kiad6k, szinhazak;
iskolak - beleerlve az anyanyelvii. okla"
last az 6vodilklol az egyetemekig -, ra-
did, TV, tudomanyos rnuhelyek;. gazdasa-
gI szervezelek stb.). Megfe!eloinlezme-.
nyek hlanyaban az etnikal kozOas~g mOZ-
gastere beszukiil, a ki""bbsegek. szarnara
megnehezUltte vallk a tarsadaimi tOl-
emelkedes, ,ami az etnikal ktlz5.seg aroYa-.
gi-kulturalis stagnalasahoz, a kisebbse,
deklasszal6dasahoz vezet. Az, etnlkal ko-
zossegre. jellemw strukturaIls arar,yWan-
sagok, a deklasszal6das "klaeb~egelc
nemzeltudataban 6hatatlanul torzulalOk-
hoz vezetnek, komplexusokat eredme-
nyeznek, Ezek a. komplextlsok, IYakraD
egyiill jarnak a kisebbsegek stigmatlzil-
lasaval, megbelyegzeseveJ. A psz!cbol6gla
mindeD bizonnyal sok mlndeilt tud""
mondanl ezeknek a jelensegeknek 'a !er-
meszelerol.

A nemzetiseg egyik legfObb sajatoseai-
ga, bogy kenysz.erito kOriilmenyek hoz-
zak.letre es tarljak fenD. Ahh..z, hollY. a
kisebbsegi helyzelnek ez a kenyszerjeUe-
ge megszUnjon, bogy a klsebbsegek aWr-
lenelem adta uj keretek kozolt' otth"n
erezhessek magukat. ki kell harCl>lnluk
nemzetiseg! jogaikal. Ez a 'hare azonban
lien . koekazalos, tragikus kovetkezrne-
nyekkel jarhal szamukra. Jogaikert har-
eolva ugyanis bilrmikor s2Ombe .talalhat-
jak magukal olyan vadakkal. bogy ,,;>onc
lonomial kovelelnek". ..kifele. gravttal-
nak", "idegen tigynokok szolgalamban
"Hnak", ..lorekveseikkel felbomlasz~jak
az a!lamkozosseget", "nemzeti tUreimet-
lensegel szitanak" sib. !lyen koholt vii-
dakkal es konstrualt perekkel - ame-
iyek eHena k,isebbsegekneknines semml
garanciaiuk - a kisebbsegi kozossegek
leljes merlekben paralizalbal6ak. Kiszol-
g{iltatottsag- es " tehetetlensegerzesiikbOl
fakad6an a kisebbsegek psziehes habii:u-
sunak legfohb jellemz6je a turo. szenve-
do. rezignalt magatartas. Arekifejezesuk,
beszedmodoruk az iildozolt emberek bi-
zalmatlansagara vall. Sohasem mel'nek
nyiltan. .zabadon beszelni erzeseikrol,
gondjaikr6!. JovojU1<et iIIetoen tele'van-
nak ketsegekkel. szorongassal, fele1emmel.
Mindenkiben ellenseget latnak...

A psziehol6giara vac annak tiszmsasa,
bogy ez az elelerzes es mentalitas le1ki
egeszsegUk es sorsszervez6desGk szem-
pontjab61 milyen kovetkezmenyekkel jar.
Szamos megfigyeles arra uta!. hogy ba.i-
lamosaboak a rlepresszi6ra, elmebetegse-
gekre, ongyilkossagra.

Es. sorolhatnank'tovabb a psziehol6gia
lehetseges vizsgal6dasi termetelt az "tno-
kulturaeios folyamalok elemLesetol az
osszehasonlit6 nemzetkarakterol6giai vizs-
galatokig. A psziehologiara azonban leg-
f6keppen annak bizonyitasa Yarns. meny-
nyire nines az emberek mindennapi e!e-
leben gy6kere, alapja a nepekel. nemze-
lekel es nemzetisegekel egymast6lelva-
Inszlani, nom ritkan egymassal szembe-
forditani szandekoz6 ideol6gianak es po-
Iitikanak. /
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