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A nemzet, mint tortenelmi termek, ma is elo, valtoz6, alakul6ban levo tars adalmi kozosseg. A nemzeti vonatkozasu kerdesek tobbnyire eppen ehhez a
valtozashoz kotodnek, a nemzeti kozossegek kozott vagy a nemzeti kozossegen beliillejatsz6d6 folyamatok megitelesevel kapcsolatban meriilnek Eel.E folyamatok megitelese - a kiilonbozo nemzeti kozossegek eltero gazdasagi fejlettsegi szintjebol, tortenelmebol, kulturalis oroksegebol, valamint az egyes
nemzeteket, kisebbsegeket, etnikai csoportokat integra16 allam vagy allamkozosseg pillanatnyi es hosszu tavu erdekei egybehangolasanak nehezsegeibol fakad6an - sohasem lehet teljesen egyertelmu. Magyaran, azt az egyszerunek tetszo kerdest, bogy mi a "nemzeti" es mi a "nacionalista", a va16sagban nem
konnyu eldonteni.
Bizonyosra veheto, bogy az iparosodas, varosiasodas, atretegezodes, eletm6dvaltozas, migraci6 es mas hasonl6 tarsadalmi mozgasok, amelyek az ipari
fejlodes kovetkezmenyekent uj viszonyokat hoznak terre a nemzetek es nemzetisegek kapcsolataban (is), onmagukban veve nem tekinthetok sem nacionalista, sem antinacionalista torteneseknek. Annak ellenere sem, bogy ezek a valtozasok kiilonbozokeppen, olykor a legkozvetlenebb m6don erintik az etnikai
kozossegek fejlodesi perspektrvait, szambeli aranyait, "onmegval6srtisi" torekveseit stb. Ha megis tanui lehetiink - es vagyunk - annak, bogy nezetelteresre, vitara, mi tobb, az indulatok heves osszecsapasara ad okot ezeknek a valtozasoknak az ertelmezese, az azzal magyarizhat6, bogy a jelzett tarsadalmi
mozgasokban rejlo politikai lehetosegek kamatoztatasar61 a nemzeti eszmek
hangad6i, vagy a nagyallami torekvesek hordoz6i nem szrvesen mondanak le.
Beavatkozasuk kovetkezteben ezek - az eredetiiket tekintve objektfv tortenesek, a szubjektrv szandek es politikai akarat megval6srtasanak eszkozeve valnak. A "nacionalista" jelzo tulajdonkeppen ennek a fejlodes iranyat befolyasolni krvan6, a tarsadalmi valtozasokb6l politikai hasznot kovacsol6 szandeknak
es torekvesnek a "leleplezese", minosrtese. Ami egyuttal azt jelenti, bogy a nacionalizmus csak bizonyos eszmenyek es tortenelmi-tdrsadalmi koriilmenyek
tiikreben az, aminek veljiik. Vagyis e minosites maga is valamilyen szubjektfv
szandeknak, politikai akaratnak a vetiilete.
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A marxistak szamara, mint koztudott, a minosites alapjaul szolga16 eszmeny, a berviszonynak, a munkasosztaly rarsadalmi helyzetenek a megsziintetese, aminek elvileg magaban kellene hordoznia az egyeneknek es nemzeti kozossegeknek a felszabadulasat is. A marxistak szamara ezert ennek az esz-

menynek a gyengiilese- az "osztalyszempontok hatterbe keriilese" - jelzi a
nemzeti bezark6zas, a hatalomigeny, a nagyallami torekvesek, a nacionalizmus
veszeIyet.
Mas teoretikusok maskent tekintenek minderre. A mas ralatas nem csak az
oszralyszempontok hianyab61 ered, hanem altalaban az allamnak es nemzetnek, e ket jellegeben kiilonbozo kozossegi integraci6s keretnek az ertelmezesevel fiigg ossze. A polgari nemzetisegtudomany kepviseloi a rarsadalmi-tortenelmi fejlodeset a va16sag e ket igen kiilonbozo elemenek, az allamnak es a
nemzeteknek az egysegesitesen, "egynemusitesen" merik. E szemleletm6ddal
osszefiiggoen a polgari nemzetallamok jelentos reszenek kinyilvanitott ceIja a
homogen nemzetallam megteremtese, ami, persze, feltetelezi a kisebbsegek beolvasztasat, az etnikai sokszinuseg megszuneset. A nacionalizmus ilyen koriilmenyek kozott csak az elnemzetietlenites durva es eroszakos formaira, a kisebbsegek es etnikai kozossegek tagjainak iildoztetesere, lelki megfeIemlItesere, az emberi jogok megsertesere vonatkozik.
Ritka az, bogy valamely politikai-hatalmi struktura, j611ehetlegfobb ceIja a
kisebbsegek beolvasztasa, az eroszakos asszimilaci6t nyiltan is hivatalos politikajanak vallana. Nem teszik ezt meg azok az allamok sem, amelyekben a kisebbsegi kozossegek felszamolasa es megsziintetese kerlelhetetleniil szigoru
program szerint megy vegbe. Ahol viszont a hangoztatott politikai iranyelvek
es a tarsadalmi va16sag kozott nem olyan athidalhatatlan a szakadek, mint az
imenti esetben, akar a nemzeti es nemzetisegi egyenjogusag politikajaval is
biiszkelkedhetnek. Meg zavarosabb a helyzet a szocialista orszagok eseteben,
amelyeknek elvileg teljesen ki kellene zarniuk a nacionalizmus lehetoseget. A
gyakorlat azonban azt bizonyitja, bogy az eIet e teren is fittyet haul az elvi
szempontoknak. Az eszme legfeljebb csak paravanul szolgal az eroszakos centralizaci6nak es nemzeti homogenizaci6nak. A kiilonbozo etnikumok, nepcsoportok, nemzetisegek kozotti fesziiltsegek nemhogy nem enyhiiltek, hanem
eppen kielezodtek csaknem valamennyi szocialista orszagban. Igaz, a polgari
viszonyokhoz kepest mas teren sem kovetkeztek be az igert lenyeges valtozasok.
A modern nacionalizmus itt is, mint masutt, hozzaidomult a kor kovetelmenyeihez. -A va16s politikai szandek kifiirkeszese, a nemzeti diszkriminaci6, a
hatranyos jogi, tarsadalmi megkiilonboztetes leleplezese meglehetosen koriilmenyes. Tobbek kozott azert, mert a serelmeket elszenvedo kisebbseg, vagy
etnikai kozosseg a legtobb esetben nem rendelkezik a jogserelmek megfogalmazasahoz sziikseges politikai cselekvesi mozgasterrel. Koriilmenyesse teszi a
nacionalizmus leleplezeset az egysegesen elfogadott es ertelmezett nemzetkozi
allaspontok hianya is. A tisztanlatast azonban legfokeppen az neheziti meg,
bogy a kinyilvanitott jogok nem mindenhol es nem mindenben felelnek meg a
nemzetisegpolitika va16startalmanak es tenyleges torekveseinek.
A nemzetisegi politika es a va16sagbeli viszonyok gyakori elteresenek tenyet

azert sziikseges hangsulyoznunk, mert a nemzeti identitasproblemak - es
azon beliil a naeionalizmus - tarsadalomtudomanyi vizsgalataban nem a kodifikaei6hoz, nem a teretes joghoz, hanem a va16sagos viszonyokhoz kell igazodnunk. Az ervenyes jogszabalyok szerint a naeionalizmus a legtobb orszagban
(fokent jogallamban) mero fikei6nak tunik, amelynek nines se helye, se szerepe
a mindennapi eIetben. A va16sagban, sajnos, mas a helyzet. Vagy azert mas,
mert a jogszabalyok messze a va16sagbeli viszonyok elan jarnak meg, azaz inkabb esak programjellegiiek, vagy - rosszabb esetben - a jogi kodifikici6 eleve
a va16sagbeli viszonyok es a tenyleges politikai szandek elkendozeset jelemi.
Am meg ha a nemzetisegi jogok es a kozeIeti demokricia megva16sitasara iranyu16 pozitiv szandek egyertelmu es nyilvanva16 is, az sem szavatolja, bogy a
nemzetisegi politika es a va16sagbeli viszonyok kozti res (szakadek) maradektalanul el fog tunni. Az "egyenloseg normai", ugyanis, amint azt J06 Rudolf
helyenva16an megallapitja, "esak meghatirozott viszonyok, feltetelek mellett
valnak egyenlosegge"l. Ezeknek a viszonyoknak es felteteleknek a megva16sulasa viszom nemesak a politikai rendszer szubjektiv szandekanak a fiiggvenye,
hanem a tarsadalomban zaj16 altalanos fejlodesi folyamatoke is.
Kiilonbozo nemzetek, nemzetisegek es etnikai esoportok egy allamban va16
egyesitese, egy orszagon beliili lete hosszabb rayon elkeriilhetetlenne teszi az
un. interetnikai kapesolatok letrejottet, a nemzeti kulturak egymasra hatasat, a
nepek tudati, kulturalis es nyelvi sajatossagainak erzekelheto kozeledeset. Ez
az egymashoz va16 kozeledes segitette elo a multban az egymassal rokon etnikai alakulatok egy egysegge, egy nemzette va16 szervezodeset. Hason16 folyamatoknak lehetiink tanui ma is az egymashoz kozela1l6 nyelvjarasok, neprajzi
esoportok eseteben, peIdaul a Szovjetuni6 kozep-azsiai "nemzeteineI", vagy a
harmadik vilagbeli orszagok egyes nepeine12.
A tarsadalmi-gazdasagi osszefon6das jellegetol, a nyelvi es kulturalis atvetelek merteketol, illetve a kolcsonosseg elvenek ervenyesiilesetol fiiggoen az integralodasi folyamatok sokfele formaja johet letre. Az atveteleket, az egymasra
hatist, a kozeledest es a kozeledesben a kolcsonosseg merteket, nagymertekben maguk az objektiv koriilmenyek szabjak meg. A nemzeti kozosseg nagysagrendjetal, ipari fejlettsegi szintjetal, telepiilesm6djanak sajatossagait61, tarsadalmi szerkezetetol, a nyelvi kultura osszetart6 erejetol fiiggoen kiilonbozo
nepekneI mas es mas lesz az egyiitteIesbol ad6d6 hatasok kovetkezmenye. Illetve mas es mas lenne, anelkiil is, bogy ha ezt a lenyeget tekintve objektiv folyamatot a szubjektiv politikai szandek, az allam teriileten beliil ela, letszamukban kisebb nemzetekhez, nemzetisegekhez es etnikai csoportokhoz va16
viszony nem befolyasolna erdemlegesen. De befolyasolja, megpedig rendszerim abban a szellemben, bogy az imegra16das es asszimila16das nem marad
meg termeszetes folyamatnak, hanem voltakeppen ez a (rejtett) szubjektiv politikai szandek valik az integraei6 es asszimilici6 alapveto jellemzojeve. Ennek
kovetkezteben esak ritka kiveteles esetekben van tenylegesen sz6 a kiilonbozo
nemzetek es nemzetisegek kozeledesenek kolcsonossegeral. A kiilonbozo etnikumok egy allamban va16 egyesitese, "imegrahisa" igy gyakorlatilag a kisebbsegben leva nepek kenyszeru beilleszkedeset, helykereseset jelenti az auton6m
fejlodes lehetosege mellett, vagy aneIkiil. Olyannyira jellemzo ez, bogy az
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integrdcio fogalman ma vilagszerte a kisebbsegek, nemzetisegek es etnikai csoportok beilleszkedesi folyamatat ertik. Vagyis az integraci6 fogalma eleve
egyoldahi folyamatot szentesit.
A tiirelmetlen nemzetisegpolitikaval jellemezheto vilagunkban meg ez az
egyoldalu folyamat is a "demokratikus nemzetisegpolitika" latszatat kelti.
Nem minden alar neIkiil egyebkent, elvegre a nemzeti egyiitteIes adott allamkereten beliil a kisebbsegeket, etnikai kozossegeket objektive nezve is, a tars adalmi-gazdasagi elet torvenyszerusegei reven, beilleszkedesre, integraci6ra, mi
tobb, asszimilaci6ra keszteti.
Ha ezt a folyamatot a szubjektiv politikai szandek valamelyest sietteti is, ma
ezt a demokratikusnak tetszo nemzetisegpolitika nem olyan nyiltan, nem
olyan tiirelmetleniil teszi, bogy a mas nepekkel val6 tarsadalmi-gazdasagi
osszefon6das, es az otthont ad6 allam reszerol megkivant politikai lojalitas
egyszersmind a kisebbsegek nyelvi, tudati, kulturalis sajatossagainak, azonossaguk nemzeti alkot6elemeinek azonnali feladasi kenyszeret jelentene. J06 Rudo If megfogalmazasaban "A nemzetisegi integraci6 ugy val6sitja meg a tars adalmilag, gazdasagilag, politikailag sziiksegszeru egyiittelest, bogy lehetove teszi a sajat nemzeti azonossag megtartasat"3.
Lehetove teszi egy ideig, fuzhetnenk hozza. Hosszabb rayon azonban a
nemzetisegalkot6 elemek, a sajatos kisebbsegi csoportjegyek gyengiilni kezdenek es a kisebbsegek szamottevo reszeneI lenyegi valtozas, identitasvaltas, a
tobbsegi nemzettel val6 azonosulas kovetkezik be. Ez esetben integral6das helyett beolvaddsrol vagy asszimilaci6r61 beszeIiink, melynek lenyege, bogy a beilleszkedo egyen sajatos metamorf6zison megy keresztiil: szubjektiv vonatkozasaiban - lelkeben, gondolataiban - elszakad korabbi etnikai kozossegetol es
megpr6bal egy masik etnikai kozosseg tagja lenni.
A beilleszkedes ket altalanos megnyilvanulasi szintje - az integral6das es aszszimiIal6das - kozott a reszleges levdlds sokfele kozbiilso formaja figyelheto meg.
A beilleszkedo egyen olykor csak bizonyos vonatkozasaiban, peIdaul hiedelmeiben, szokasaiban, viselkedeseben idegenedik el korabbi etnikai kozossegetol,
mig mas nemzeti jegyeit, peldaul nyelvi kiilonallasat, tortenelmi tudatat, erzelmi
kotodeset tovabbra is megorzi. N em ennek a forditottja sem, vagyis, bogy a nyelvi
kiilonallas megszunese, a tortenelmi tudat elhalvanyulasa, az erzelmi kotodes elsorvadasa ellenere megmaradnak es hatnak a nemzeti iden tit as mas vonatkozasai, a
kulturalis attitudok, szokasok, jellegzetes magatartasi jegyek stb.
A lenyegi etnikai jellemzok es a nemzeti kiilonallas egyeb vonasainak fellazulasa, eltunese az identitasvaltas legkiilonbozobb fdzisait hozzak letre. S
minthogy a "beilleszkedesi folyamat" tulajdonkeppen az identitasvaltas (es
identitasproblemak) kiilonbozo fazisaib61 tevodik ossze, a nemzeti identitas
megorzeset jelento integral6das, es az identitastudat elveszteset (feladasat) jelento asszimiIaci6 kozti kiilonbsegteves jobbara csak elvi jelentosegu. Annal
inkabb, mivel a beilleszkedesnek ez a ket m6dja nemcsak egyazon folyamat ket
resze, hanem generikusan is osszefiiggenek, egymasra epiilnek, egymasb61 kovetkeznek. Ugyanazok a tarsadalmi folyamatok - urbanizaci6, migraci6, tars adalmi atretegezodes - hatnak a beilleszkedes mindket stadiumara es valamennyi kozbiilso szakaszara.
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Az elvi kiilonbsegteves a beilleszkedes kiilonbozo szakaszai es m6dozatai
kozott azert lehet fontos megis, mert mikent utaltunk mar ra, a beilleszkedesi
folyamat firkin megy vegbe a maga termeszetessegeben, gyakran ambici6zus
politikai programok szelesitik es melyitik a medret. Ami viszont mar meroben
uj helyzetet hoz letre. Az objektiv tarsadalmi folyamatok integral6 erejen feliil
jelentkezo nyomasgyakorlas, a nyilt vagy alig leplezett asszimilici6s politika,
ami a nemzeti kiilonallas es nemzeti megkiilonbozteto jegyek feladasara sarkall, az asszimilici6s folyamat meggyorsitasa mellett - sokszor, helyett! - sulyos identitasproblemakat eredmenyez, s ezaltal olyan helyzetet teremt, ami a
termeszetes interetnikai kapcsolatok rovasara megy: bizalmatlansagot sziil, ellenerzeseket kelt, gatolja a kultura teren jelentkezo atveteleket, a nemzetek es
nemzetisegek egymasra hatisanak kolcsonosseget, a kozeledes helyett eltavolitja egymast61 oket. Mert igaz ugyan, bogy az identitasvaltas az elet termeszeres velejaroja, bogy az azonossagrudar rartalmaban csereJ6d6, intenzitasaban
valtoz6 emberi viszonyulas, de ez csak abban az esetben van igy, ha az identitasvaltas objektiv es szubjektiv feltetelei szinkronban vannak egymassal, ha az
uj szemelyi integraci6s keret (identitas) a tenyleges helyzetvaltozas folyaman,
annak eredmenyekent alakul ki, ha nemcsak kiilso sziikseglet hivja letre, hanem egyuttal az onszervezodes alapja is.
Az identitascsere meg igy, ebben az eszmenyi formajaban sem kiiszobolhet
ki bizonyos etnikai termeszetu konfliktusokat, ami az elhagyott, megtagadott
kozosseg erzelmi, tudati visszahatasaib61 fakad. Valamennyien hajlamosak vagyunk belatni, ha valaki a jobb megelhetes, az embersegesebb eletfeltetelek,
munkakoriilmenyek vegett foglalkozast cserel, elkoltozik mas videkre stb. De
ha szocialis helyzetiinkon, alacsony tarsadalmi statusunkon anyagi szempontb61
elonyos, vagy presztizst jelento hazassaggal 6hajtunk valtoztatni, mar nemi
rosszallast kelt. A hivatali karrier miatti "osztalymegtagadast", a szarmazas titkolasat, a sziilOfold orokre val6 elhagyasat, vagy a nemzettudat feladasat azonban mar nem tudja a megtagadott reteg, kozosseg felhaborodas nelkiil tudomasuI venni. A megtagadott tarsadalmi reteg, nemzeti kozosseg - az un. "referencialis csoport" - az ilyen magatartast rendszerint deviansnak minositi, s ha teheti, a maga m6djan szankcionalja is.
Ha a megiteles kiilonbozo is, az identitasvaltas okit mindig ugyanabban - az
egyen anyagi erdekeltsegeben, tarsadalmi stitusanak javulasaban kell keresni.
Az egyeni eletben val6 "elorehaladas", "fejlodes" voltakeppen azt jelenti, bogy
az ember korabbi helyzetet es onmeghatarozasat (identitisat) ujabb, elonyosebbnek igerkezo szerephelyzetekre es identitasra csereli Eel.A modern tarsadalmakban az "elorehaladas", "fejlodes" elsosorban anyagiakban, tirsadalmi
presztizsben, es a hatalomb61 val6 reszesedesben jut kifejezodesre. Ami pedig az
"elorehaladas", vagy "fejlodes" lehetosegeit es m6djait illeti, az a tudas, szorgalom
es munka helyett, amire annyi sz6lam hivatkozik, a gazdasagilag fejlettebb kornyezetbe val6 attelepiileshez (migrici6hoz, kivandorlashoz), anyagi vagy presztizs szempontjab61 elonyosnek litsz6 hazassagkoteshez, a tarsadalmi rendszer
szempontjab61 fontos pozici6k megszerzesehez, "kierdemlesehez" kotodik. A
megtagadott referencialis csoport az "elorehaladas", "fejlodes" mindeme m6dozatait termeszetesen nehezmenyezi es a maga ertekrendje szerint eliteli.
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A nemzeti identitas feladasa, felesere!ese lenyeget tekintve semmiben sem ter
el az "el6rehaladas" es "fej16des" iment jelzett altalanos semajat61. Ezert, ha

valamelykisebbsegvagy etnikai kozosseg beilleszkedesifolyamatar6l - az integra16das varhat6 fokar6l, az asszimilici6 aranyar6l, tendeneiair6l stb. - hiteles kepet akarunk nyerni, az adott kisebbseg vagy etnikai esoport tarsadalmi
strukturalis megoszlasat, a tarsadalmi munkamegosztasban elfoglalt helyet,
aranyat kell mindenekel6tt gondosan elemezniink. Ha az elemzes alapjan kapott eredmenyeket - az un. "matrixot" - osszevetjiik mas nemzetek, kisebbsegek, etnikai esoportok strukturalis megoszlasaval, az eszlelt kiilonbsegek alapjail megkozelit6 pontossaggal fel tudjuk beesiilni az "integraei6s kozosseg"
termeszetes sziv6hatasat.
A kisebbsegek es etnikai esoportok tagjainak asszimila16dasat tulajdonkeppen az idezi el6, hogy az adott "integrici6s kozossegen" beliil az egyeni fej16desi lehet6segek, mint pe!daul a magasabb kepzettsegi szint megszerzese, vegyes hazassagok, jelent6s tarsadalmi pozici6k es hivatali szerepek, mind egy uj
nyelvi kultura elsajatltisat feltetelezik, s vele a nyelvi elkiiloniiles feladasat, a
nemzeti identitas jelentosegenek nagymervu esokkeneset. Termeszetesen ezen
beliil nagyon fontos szerepet jatszik az a koriilmeny, hogy az integra16d6
egyen milyen szintr6l startol, es a "feltorekves" lepes6fokain meddig futik ambici6i. S6s Peter linos az amerikai bevandoroltak integra16dasaval es asszimilal6dasaval foglalkozva joggal hangsulyozza ezeknek a szempontoknak a fontossigil. Helytelen es leegyszerusit6 az a szemlelet, irja, "hogy a nemzetisegi esoportok az amerikai tarsadalomba mint egeszbe igyekeznek integra16dni. A
gyakorlatban a tarsadalom mindig mint osztalyok es retegek rendszere jelenik
meg, meghatarozott tortenelmi-tarsadalmi viszonyokkal, erdekkapesolatokkal, antagonisztikus es id6leges ellentmondasokkal"4. A kivandorl6 els6 es legf6bb feladata, hogy az "uj haza" tarsadalmi osszefiiggeseinek ebbeD a bonyolult rendszereben megtalaIja az ,,6t megilleto" helyet. A feltorekves tovabbi
lepesOfokai, az ambici6k megva16sitasa esak ezutan kovetkezhet. Amit, mellesleg megjegyezve, az esetek tobbsegeben esak a masodik vagy a harmadik generici6nak sikeriil megva16sitani.
Mar az alapveto helykereses is konfliktusterhelt. Es annal inkabb az, mine!

nagyobb a kiilonbsega bevandorl6 altal valasztott - eelul tuzott - uj tarsadalmi
szerep, es az otthoni volt "osztalyhelyzet" kozott. Ami forditva is all: minel
kisebb ez a kiilonbseg, az integra16das annal konnyebb, konfliktusmentesebb,
aminek aranyaban esokken az asszimila16das kenyszere is. Ezzel egyiitt azonban a kivandorlas is fokozatosan veszti ertelmet, nines ami igazan ertelmet adion a hely- es identitaseserenek.
A bevandorl6khoz hason16an, bar mas feltetelek mellett es mas koriilmenyek kozott, a kisebbsegben e!6k is keresik tarsadalmi helyiiket es ervenyesiilesi lehet6segeiket. Minthogy a tarsadalom egeszehez nem lehet integra16dni,
az ervenyesiilesi vagyakat a szukebb kornyezethez kell igazitani, s rendszerint
megfelel6 korlatok koze kell szoritani. Ezek a korlatok azonban egy bizonyos
hataron tul kisebbsegi helyzetben is ertelmetlenne tehetik az integrici6s torekveseket.
A kivandorl6k rendszerint osztalyhelyzetiikt6l menekiilnek, s ha az uj haza12

ban asszimilaci6ra kenyszeriilnek,
ennek elleneben tarsadalmi-anyagi
helyzetiiket tekintve jelentos elorelepesre tesznek szert. Es ezt a koriilmenyt kiilonoskeppen szem el6tt kell tartanunk,
ha az asszimilaci6r6l
beszeliink, mert
mindez ervenyesnek latszik a diaszp6raban es kisebbsegben el6kre is. Az em-

berek hazat, nemzetet kizar6lag annak a remenyeben cserelnek - vallalva az
identitisvaltas mind en gyotrelmet -, bogy ezaltal el6re lephetnek, a tirsadalmi
hierarchiaban el6nyosebb helyzetbe keriilhetnek. Akiket ilyen ambici6k a realis eselyek hijan, vagy mas okok vegett, nem futenek, azokat sell integralni,
sell asszimilalni nem lehet.

A termeszetes asszimilaci6
Az integral6das, majd ezt kovet6en az asszimilaci6 a kivandorl6knal, diaszp6raban el6knel, el6nytelen helyzetu kisebbsegi kozossegeknel, el6bb vagy
ut6bb bekovetkezik. Ha maskent nem, illetve el6bb nem, a generaci6k valtasa
reven. Az uj kornyezetben sziiletett gyerekeknek, az un. "masodik nemzedeknek" a kornyezetnyelv konnyebb elsajatitasaval, a jobb helyzetismerettel, s
nem utols6sorban a sziil6k t6kegyarapitasaval, partfog6 erOfeszitesevel megn6
az eselyiik, bogy a tarsadalmi hierarchiaban feljebb keriiljenek, "feltorjenek",
"karriert fussanak be". A sziil6k beilleszkedesi problemai, kettos kotodese
azonban meg hatranyosan erinthetik ennek a generaci6nak az integral6dasi es
asszimiIal6dasi torekveseit. A harmadik generaci6nal azonban mar ezek az
akadalyok, hatraltat6 koriilmenyek a nemzettudat utols6 nyomaival egyiitt
megszunnek, eltunnek. A sikeres "feltores", az "osztalycsere" ira, barmelyik
nemzedeknel kovetkezzek is ez be, a nemzeti identitastudat elvesztese. Az uj,
el6nyosebb (vagy annak yell) tarsadalmi szerephelyzet es kornyezet feltetelezi,
megkivanja az uj sorskozosseggel vallalt azonossagtudatot is.
A beilleszkedes es asszimilal6das folyamata a val6sagban termeszetesen korantsem ilyen egyszeru, s nem is torvenyszeru. Az "aranytarisznya" es a "nagy
karrier" mitosza, ami annyi helyzetevel elegedetlen ember kezebe adott, es ad
ma is vandorbotot, meglehetosen ritkan realizal6dik. Gyakran a masodik, sot
harmadik generaci6 is megreked ugyanabban az atmenetinek tekintett tirsadalmi szerephelyzetben, ami a sziiloknek jutott osztalyresziil kitelepiilesiikkor. A
megrekedtseg, a sikertelenseg tiikrozodik a hajdani sziilofoldhoz, anyanyelvhez, szokasokhoz val6 ragaszkodas tart6sabb voltaban. Sot, az elegedetlenseg,
a csal6dottsag akar visszajara is fordithatja a sziilok, vagy nagysziilok identitasvaltasra iranyul6 torekveseit, ami neha a sziilOfold, es a mar csaknem teljesen
elfelejtett anyanyelv iranti fokoz6d6 erdeklodesben nyilvanul meg.
Az asszimilaci6, meg ha onkent vallalt is, bizonyos ertelemben mindig valamilyen kenyszerhelyzet kovetkezmenye. Azert keriil ra sor, mert adott koriilmenyek kozott sokan ugy talaljak, bogy "elorehaladasra", sikeresebb eletre,
boldogulasra csak igy nyilik lehetoseg. Akar helyt adunk a maguknak jobb sorsot almod6 emberek ilyen iranyu torekveseinek, akar nem, mindenkeppen bonyolult kerdessel allunk szemben.
Ha abb6l indulunk ki, bogy mind en embernek joga van sajat sorsa felol don-

teni, s hatrinyos helyzetenek feladasa jogos es esszeru minden ember reszerol,
az asszimilaci6ra mint jobb sorslehetosegre kell tekinteniink. S minthogy onkent vallalt lepesrol van sz6, az asszimilaci6 spontan es termeszetes folyamatnak tunik. Ez a gondolatsor azonban kelepcet all1t.Ha ugyanis az asszimilaci6r6l mint spontin, termeszetes folyamatr6l beszeliink, enelemszeruen helyt
adunk az asszimilaci6t kivalt6 es serkento tenyezoknek, nemcsak a tirsadalmi
egyenlotlensegnek, hanem a kisebbsegek beolvasztasara iranyu16 politikanak
is. A kizar6lag az egyen dontesi szabadsagara apella16 nezopontb6l ugyanis
reszletkerdes, bogy a hatranyos tarsadalmi, gazdasagi helyzet, s mas kotottsegek a kisebbsegi kozossegeket, etnikai csoportokat aranyukban hogyan es mikent erintik.
A tirsadalmi, gazdasagi helyzet mellett szamos mas tenyezo is szerepet jatszik a nemzeti identitastudat megorzeseben vagy elveszteseben. Tobbek kozott
a nagysagrend, a telepiilesm6d, a kulturalis szint, migraci6, munkalehetoseg
stb. A gyer letszam, szetsz6nsag, elvandorlas az asszimila16dast erositi, mig relative magas letszam es koncentra16das mellett az etnikai kozossegek tovabb
megorizhetik nemzeti identitasukat. Felteve, ha az onervenyesitesnek es elorehaladasnak mas akadalyai nincsenek. Azon akadalyokra gondolunk itt elsodlegesen, amelyek az adott orszag tarsadalmi-politikai viszonyainak, nemzetisegi
politikajanak a fiiggvenyekent jelentkeznek. Legjobban talan a nyelvi egyenjogusag peldajan, pontosabban a nyelvi egyenjogusag hianyan lehetne legjobban
erzekeltetni ezeknek az akadalyoknak a mibenletet.
Vegyes lakossagu kornyezetben, ahol bizonyos munkakorok betoltese az "allamnyelv", vagy hivatalos nyelv ismeretehez kotott, s ahol ugyanakkor az anyanyelv alkalomszeru hasznalata noha megengedett, inkabb hatranyt semmint elonyt
jelent, az asszimilaci6 veszelye nagyobb. Es mivel a nyelvi egyenjogusag hianya a
kozep- es felsOfoku iskolai vegzettseg reven hivatalokba keriilo tisztviseloket, ertelmisegieket, politikai kadereket stb. erinti elsodlegesen, az etnikai csoport vagy
kisebbsegi kozosseg belso strukturajaban aranyelto16dasok lepnek Eel: a koziigyek intezesehez sziikseges es a tudatformalas szempontjab6l nelkiilozhetetlen
retegek a nyelvi kovetelmenyek miatt asszimila16dnak, kiesnek az etnikai kozossegbol, s hianyuk megneheziti mas retegek helyzetet es megmaradasi eselyeit is.
Az ilyen torzulasoknak az "allamnyelv" (hivatalos nyelv) megsziintetesevel es a
kornyezetnyelv kolcsonosismeretf!nek kovetelmenyevellehet elejet venni. Mivel
ez a kovetelmeny vagy akar egy ilyen jellegu politikai iranyelv, vegyes lakossagu
kornyezetben egymas nyelvenek elsajatitasara serkent, az asszimilaci6s folyamatot mersekeli, mindenkeppen csokkenti annak kenyszerjelleget.
Ha az asszimilaci6r6l mint az egyeni elhatarozas kovetkezmenyerol, a szemelyi boldogulas sajatos feltetelerol beszeliink, megvalaszolasra vir egy fontos
pszicho16giai vonatkozasu kerdes: Vajon miben kiilonboznek az asszimilaci6ra hajl6 szemelyek azokt6l, akik - bar hason16an nehez koriilmenyek kozott
elnek - nem adjak Eel(konnyen) identitasukat? Mi a magyarazata annak, bogy
mig egyesek kezebe az "aranytarisznya" vagya vandorbotot ad, masok, bar remenytelennek latsz6 sorsuk miatt eppugy frusztri16dnak, megis maradnak?
Nevezhetjiik-e a sziilOfoldhoz, nemzethez va16 ragaszkodast "etikusabb" magatartasnak, mint amazt?

A valasz, a magyarazat termeszetesen aligha lehet erkolcsi-etikai vonatkozasu, j611ehet- mint mondottuk - a referencialis csoport reszerol a kerdes ilyennemu felvetesenek is van jogossaga. A pszichol6gia szerint mindenekelott az
ember szemelyi kapcsolatai, erzelmi kotodesei azok, amelyek e kerdesekre valasszal szolgalhatnak. A vandorl6 munkasok, az orokosen koltozesben levo
csaladok, a szerencset pr6bal6 kivandorl6k, vendegmunkasok, behazasod6k,
vagyis mindazok, akik az asszimilal6das lehetosegevel, veszelyevel szamolnak,
zomiikben helyiiket nem lelo, tarsadalmi kornyezetiikbe gyengen integral6dott emberekbol verbuval6dnak. Azok szanjak ra magukat elsokent tarsadalmi
szerephelyzetiik es identitasuk feladasara, a hallatlan eropr6bat igenylo athasonulasra, akik a donto lepesiiket megelozoen is konfliktushelyzetben voltak,
gyokertelennek ereztek magukat.
A tarsadalmi elet sajatossagainal fogva, jelenleg mint mondottuk, az anyagi
javak, a tarsadalmi presztizs (hirnev), es a hatalomb61 val6 reszesedes az egyeni
ambici6k legfobb mozgat6rug6i. A legfobb, de nem legfontosabb mozgat6rug6k. Legfontosabb sziiksegletiink a masik ember, s egy kozosseg, ami befogad,
s ami azonossagtudatunk alapjaul szolgal. Igy van ez akkor is, ha sok esetben
hianyzik az erre vonatkoz6 belatasunk. A mely erzelmi kotodesek, gazdag emberi kapcsolatok amilyen megerositest jelentenek identitasunk szempontjab61,
olyan megtart6 erovel birnak valamely kozossegiink szamara. Csak erzelmi
kotodeseink fellazulasaval, interperszonalis helyzetiink bizonytalanna valasaval keriilnek igazan eloterbe mas, a sebzettseget es gyokertelenne valast kompenzal6 ambici6k, mint amilyen a hirnevre, hatalomra val6 torekves, masok
anyagi javakban mutatkoz6 "lekorozese" stb. Az onmegtagadashoz, athasonulashoz vezeto lepesek akkor tortennek meg, amikor szemelyi kapcsolataink ha16ja mar nem birja el a szocialis gondokb61, tavlattalansagb61, s egyeb konfliktusainkb61 fakad6 megterhelest.
Semmikeppen sem szeretnenk a munkanelkiilisegnek, a nyomor eloli menekvesnek, a szakmai ervenyesiilesi igenynek az asszimilici6ban jatszott szerepet csokkenteni. Latnunk kell viszont az asszimilaci6s folyamatnak ezt a masik, kozossegivonatkozasat is. Nevezetesen, bogy a kozossegi elet jellegetol
fiiggoen az asszimilaci6val szemben igen eras hatasok ervenyesiilhetnek meg
hatranyos tarsadalmi-gazdasagi helyzet mellett is. Az emberi kapcsolatoknak,
erzelmi kotodeseknek azok az anyagiakban, presztizsben kifejezhetetlen es
megfizethetetlen ertekei ezek, amelyek vitalis fontossaguak az ember szamara,
s amelyek meg a legszegenyebb, legelmaradottabb kornyezetben is az idegen
orszagok es nepek magasabb eletszinvonalat, nagyobb ervenyesiilesi lehetoseget es tobb szabadsagot igero elsziv6 hatasaval szemben versenykepes semlegesito erot jelentenek. Ha ez nem igy volna, ha az emberek nem ragaszkodnanak
oveikhez, nepiikhoz es sziilOfoldjiikhoz, a nagy "egysegesiilesi folyamat", amit
a nagy vizionariusok a vilagtortenelem majdani nagy gyozedelmekent elolegeztek meg szamunkra, mar reges-regen vegbement volna a fold egeszen. Csaladjukat, rokonaikat, barataikat, szomszedaikat, sziilOfOldjiiket, nepiiket azok
tudjak nagyobb fijdalom nelkiil elhagyni, akik szamara ezek a kotodesek csak
formalis jelleguek, erzelmileg nem sokat jelentenek, vagy eppenseggel terhesek.
Kapcsolatait, erzelmi kotodeseit az ember, normalis koriilmenyek kozott, ep15

pen olyan nehezen adja Eel, mint amilyen keptelenseg volna mondjuk elvarni
azt, bogy a szegenyebb sorsu gyerekek a gondtalanabb elet remenyeben sziileikt6l j6l szitualt csaladokhoz szokjenek.5
A kivandorl6k helyzetet tulajdonkeppen a legjobban az neheziti meg, bogy a
csaladjukhoz, baritaikhoz, munkatarsaikhoz, szukebb es tagabb kornyezetiikhoz va16 erzelmi kot6desek hijan ugysz6lvan menni kenyszeriilnek, ugyanakkor az uj haza, az uj tarsadalmi kozeg, amibe keriilnek, az eletszinvonalban bekovetkez6 kedvez6 valtozasok ellenere ezeket a kot6desi lehet6segeket kesve,
es csak firkin kinaljak Eel.A varhat6 csa16dasok szempontjab6l egyre megy,
bogy a kint e16rokonok "biztat6", "dicsekv6" levelei, egy "fut6 nyari kaland",
vagy az egyetlennek es ellenallhatatlannak erzett szerelem kovetkezteben szakad el valaki szii16-nevel6 kozosseget6l. Az erzelmek hamar elmulnak, az abrandok hamar szertefoszlanak. Es miutan a korabbi kozossegb6l kirangat6
veznacska szal elszakad, az "eltepett" korabbi erzelmi szalakr6l kideriilhet,
bogy elszakithatatlanok. Ha a sorsaval elegedetlen, vallalkoz6 szellemu ember
elrugaszkodasi kiserleteinek engednek is, kes6bb, az elszenvedett serelmek,
kudarcok hatasara a szemelyiseg melyretegeiben megfesziilnek, s er6sebben
kotnek, mint valaha is. Az emberi sorsszervez6des paradoxonjai koze tartozik,
bogy olykor epp egy idegen orszagban, vagy vegyes hazassagban tOltott evek
kellenek ahhoz, bogy a "gyokerek" keresese fontossa valjek es a nemzeti
identitis megizmosodjon. Ilyesmi szamtalanszor e16fordul. Tegyiik mindjart
hozza: nem ez az altalanos, nem ez a tipikus. A kivandorl6k asszimila16dasa, a
sz6rvanyok eltunese, a kisebbsegek lassu er6zi6ja, beolvadasa, mint mar mondottuk, hosszabb rayon elkeriilhetetlennek latsz6 folyamat. Bizonyos hatarok
kozott a nemzetek termeszetes "anyagcserejenek" tekinthetnenk ezt a folyamatot, ami mindig megvolt a multban, s amivel nyilvan szamolni kell ezutan is.
A nemzeteknek ez a termeszetesnek mondott "anyagcsereje" azonban, meg
ha nem serkenti semmi is ezt a folyamatot, az erintett emberek szempontjab6l
nem tekinthet6 termeszetesnek, meg kevesbe fajdalommentesnek. Hiszen amir6l sz6 van, az az azonossagtudat hosszabb-rovidebb ideig tart6 zavara, ami
peldaul vegyes hazassagok eseteben a hazastarsak kozti nyelvi-kulturalis vitikban, a szokasok es szerepek iitkozeseben, egyezteteseben jut kozvetlen formaban kifejezesre. Ezek a konfliktusok pedig termeszetiiknel fogva ismetelten felszinre hozzak a regi beidegzeseket, irritaljak, felsebzik az asszimila16d6 egyen
egyre bizonytalanabb enkepet es azonossagerzeset.
Nagyon komplex jelenseggel allunk itt szemben. A nemzeti identitasvalsag
ugyanis szoros kolcsonhatasban van a szemelyiseg valsagaval, a szemelyiseg
valsaga a hazassag valsagaval, a hazassag valsaga pedig a beilleszked6 egyen tarsadalmi kapcsolatainak - tarsadalmi integrici6s torekveseinek - a valsagaval. A
nemzeti identitisvalsag igy egyszerre es egyid6ben jelenti a szemelyiseg tirsas
kapcsolatainak valsagat, szerepzavarat es tarsadalmi talajvesztettseget. Ebb6l
kifoly6lag a hazassag krizise vegyes hazassagok eseten - es benniinket itt az
asszimilici6 jelensege kapcsan kizar6lag csak a vegyes hazassagok erdekelneka szemelyiseget sokkal melyebb es szelesebb dimenzi6iban erinti, mint egyebkent. Talan a kiilonboz6 tirsadalmi retegekb6l szarmaz6 hazastirsak helyzetehez lehetne e szempontb6l a vegyes hazassagokat hasonlitani, amennyiben a ha-

zastarsi konfliktusok melyen ez esetben is sokkal tabb mindeD rejlik, mint amit
az erintett felek tudatositanak es hitiik szerint megelnek.
Vegyes hazassagok reven az asszimilici6, mivel nemesak a hazastirs, hanem
annak a sziilei, testverei, rokonai, ismer6sei, valamint a kazas baratok es ismer6sak, mind a "meggyakeresedes" lehet6seget jelentik, altalaban kannyunek
latszik es sikeresnek igerkezik. Csakhogy a esaladi elet mindjart a kezdet-kezdeten kritikussa valhat. Az egyiitteles els6 id6szakaban ugyanis, amikor az
alapvet6 szerepek, szabalyok kimunkalasa folyik a hazastarsak kazatt, s mar
megjelenik a hatalmi viszonyok er6harea, a esaladon beliil hasznalatos nyelv
kerdesenek eldantese - mar amennyiben ez a kerdes egyaltalan felmeriilhet -, a
hazastirsak egyiket rendszerint el6nyasebb helyzetbe juttatja. Az etnikai kazasseget elhagyni keszii16, nyelvenek feladasaval mar fellabbal kilep6 Eel,azt
kavet6en, hogy a gyerekek iskolaba keriilesevel a dominans nyelv kerdese
vegervenyesen eld6l, jelent6s hatranyba keriil. Evegett mas dolgokba akaszkodva altaLiban a hazastarsi kapesolat reszleges ujraertekeleset igenyli, amit viszont a masik - a dominans pozici6ban lev6 - £elel meg serelmesnek.Az elmelyiil6 hazassagi krizis egyik lehetseges kimenetele a valas, ami az asszimilal6das
utjat jar6 egyen enkepet fenyeget6 relies identitaszavar veszelyenek elharitasa
vegett a korabbi identitas visszaallasat es feler6sadeset vonhatja magaval. A valis - es vele a beilleszkedesi kudare vallalasa - azonban annyi aldozatvallalas
utin mar aligha lehet eel. Ezert, ha tovabbi kompromisszumok aran is, de
rendszerint letrejan egy uj "egyensulyi helyzet" a dominans pozici6ju "gondoz6", es a beilleszked6, alkalmazkod6 szerephelyzetek kare szervez6dve. Ez a
latszategyensuly sajatos konfliktushelyzetet tart fenD, mely helyzetben mindket Eel- nemzettudatanak (szellemi-kulturalis araksegenek) meg6rzese erdekeben folyamatosan anigazolasra kenyszeriil. Ugyanakkor a valasztott elettarssal va16 "mi-tudat" apolasa, a hazassag er6sitese, a harmonikus egyiitteles
igenye, mindket hazastirsat jelent6s anfeladasra kenyszeriti. Korantsem
egyen16 mertekben. A vesztes £el, a "bekesseg" kedveert, ut6bb feladja nemzeti
identitasat, s nyelvenek hatterbe szorulasa utan szokasait, kulturajat is halvanyulni engedi.
Nem feltetleniil sziikseges azonban a szarmazast, az etnikai hovatartozast,
vagy a vallasi kazasseget megtagadni. Lehet - f6kent tabbnemzetisegu karnyezetben - egy ideig kettos identitassal elni. Val6jaban a kett6s identitast is olyan
kompromisszumos megoldasnak kell tekinteniink, ami a konfliktusok folytonos kiujulasaval fenyeget. Ily m6don jannek letre az olyan egymast "fogva-tart6" helyzetek, amelyek eredmenyekent mindkh hazastars nemzeti identitasa
feladasara kenyszeriil. Sajat korabbi nemzeti identitasuk helyett valamilyen
"semleges", lehet6leg valamilyen "nemzetek falatt a116"identitiskeretet keresnek. Az ilyen "nemzetek falatt a116"identitaskeretek vallalasa, minthogy politikai frazeol6gianal nem egyebek, a esalad gyakertelenne valasanak ideo16giai
szentesiteset jelentik es egy lassu akultural6dasi folyamat kezdetet.
Ezzel kazelr6l sem meritettiik meg ki a vegyes hazassagokban zaj16 sajatos interakei6k problemak6ret. N em is volt ez a eelunk. Peldainkkal esak arra szerettiink
volna ravilagitani, hogy a nemzeti hovatartozasra vonatkozo statisztikai adatok
valtozasai m6g6tt milleD sulyos emberi pr6batetelt jelent6 konfliktusok zajlanak le.
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A bevandorl6k elso nemzedekenel, ha mindket sziilo azonos nemzetisegu,
az identitasvaltas sohasem megy vegbe tenylegesen. Legfeljebb a masodik nemzedeknel, felteve, hogy a letrejovo vegyes hazassagok fellazitjak, leromboljak a
sziilok altal beszelt nyelv erzelmi, tudati kereteit. A tapasztalat az, hogy csak a
vegyes hazassagokban sziiletett nemzedek kepes igazan valamilyen uj nemzeti
identitaskeretet biztonsaggal magaenak vallani. Az asszimilaci6 rogos utjat jarva meg ilyen esetekben is sokszor valsagba keriil a csalad. A sziilok, annak ellenere, hogy nagy aldozatokat vallalva megkiizdenek a befogad6 orszag nyelvenek elsajatitasaert, nem tudnak, es sokszor nem is akarnak megszabadulni
nemzeti azonossagukt61. Gyermekeik viszont, mivel mind en lehetseges m6don
szeretnenek feljebb jutni a tarsadalmi rangletran, amerikaibbak szeretnenek
lenni az amerikaiaknal, nemetebbek a nemeteknel. Az anyanyelvi muveltseg elhanyagolasa es az ezzel kapcsolatos erdektelensegiik kinyilvanitasa mellett mas
m6don igy igyekeznek elkiiloniilni sziileiktol, azok szokasait6l, hagyomanyait6l, erzelem- es gondolatvilagat61. Mas lesz a viselkedesiik, izlesiik, beszedmodoruk, oltozkodesiik. Menekiilnek a "gett6" -b6l, etnikai kozossegiikbol. Megtagadjak szarmazasukat, ha ugy erzik, hogy az rajuk rossz fenyt vethet, s
amennyiben hazassaguk reven sikeriil a befogad6 orszag, vagy tobbsegi nep
nyelvet es kulturijat elsajatitaniuk, elottiik az ut a vegleges es relies beolvadashoz.

Az eroszakos asszimilaci6
Az un. onkentes vagy termeszetes asszimilaci6val szemben az eroszakos aszszimilaci6 valamely adott allamrendszer tudatos es m6dszeres torekvese a kisebbsegek etnikai jellegenek felszamolasara. Az eroszakos asszimilaci6 celja a
homogen nemzeti allam letrehozasa. A .homogen allam megteremtesenek, illetve az elnemzetietlenitesnek az asszimilaci6n kiviil szamos mas formaja es technikaja ismeretes meg a migraci6s folyamatok serkentesetol, az eroszakos kitelepitesen at a fizikai megsemmisitesig. A tortenelem mindegyik valtozatra kinal
peldat. Ma az eroszakos elnemzetietlenitesnek a durvabb es eroszakos formai
csak szelsoseges esetekben fordulnak elo. A nemzetkozi kozvelemeny reszerol
mar a nyilt asszimilici6s politika is elutasitisra taW. Az eroszakos asszimilaci6
helyett ezert az asszimilaci6 burkoltabb formai honosodtak meg a gyakorlatban, amelyekre egyebkent a "tarsadalmi fejlodes", a "gazdasagi racionalitas",
az "iskolak osszevonasa", a "kozgazdasag atszervezese", a "telepiilesstruktura
esszerusitese" stb. reven tag lehetoseget kinal.
A beolvasztasi technikak tokeletesedese, mind rejtettebb volta ellenere az
eroszakos asszimilaci6 a nepirtas "civilizalt" formaja maradt, ezert - amikent
azt J06 Rudolf irja - a kisebbsegtudomanyi szakirodalom kulturalis genocidiumnak, vagy etnocidiumnak is nevezi6.
Nem szerencsesebb koriilmeny a kisebbsegek szamara az sem, ha a fasiszta,
rasszista sajatossagokat rejto politika az asszimilici6hoz val6 jog megtagadasaval a nemzet tisztasaganak meg6vasara torekszik. Az ilyen szegregaci6s politika a kisebbsegi kozossegek elkiilonitesere, izolalasara, alarendelt helyzetben

valo tartasara torekszik. A szegregacios politika, bar ellentete az asszimilacionak, eppen olyan jogsert6 mint amaz.
Az er6szakos asszimilacio, a nemzeti identitas feladasat serkent6 jogi es politikai intezkedesek, kiegesziilve bizonyos psziehologiai tenyez6kkel, a kisebbsegek letszamanak drasztikus esokkenesehez vezethetnek. A nemzeti identitasvaltas er6szakos, kiilonoskeppen a gyors es latvanyos formai mogott nem mindig all tenyleges es melyrehato identirasvaltas. Psziehologiai szempontbol ezert
meg kell kiilonboztetniink a tenyleges es a fiktiv asszimilaciot. Ez utobbi esetben egyszeruen esak arrol van szo, bogy politikai meggondolasbol vagy taktikai okokbol - a gyorsabb el6menetel erdekeben vagy a hatranyos megkiilonboztetesek es zaklatasok elkeriilese vegett - nevlegesen sokan a valos helyett
mas nemzeti hovatartozast jelolnek meg sajarjukkent. Ez az atvedles azonban
esak formalis, olyasmi, mint az alkalmazkodo viselkedes mas helyzetekben is
tapasztalhato kett6ssege. Magyaran, egyszeru szinleles az egesz. A koriilmenyek megvaltozasaval, az egyenjogusagert folyo hare terhoditasaval nagyszamu "lemorzsolodott", regen asszimilalodottnak velt ember koriil vissza eredeti
etnikumahoz.
.
Az er6szakos asszimilacioval kapesolatban erdekes sajatossagnak tunik,
bogy nem minden kisebbseg mutat azonos hajlandosagot nemzeti azonossaganak feladasara. Vannak etnikumok, amelyek szivosabban ellenallnak a rajuk
nehezed6 nyomasnak, mig masok nyitottabbak a valtozasra, konnyebben hajlanak a beolvadasra. E titkok kulcsat sokan keresik nemzetkarakterologiai vonasokban. Sokkal valoszinubb azonban e kiilonbseg kapesan az etnikai esoportok es a tobbsegi nemzet nyelvi, kulturalis hasonlosagaibol es eltereseib61 fakado konnyebb, illetva nehezebb beilleszkedesre gondolnunk. Mas szoval a rarsadalmi felemelkedes es ervenyesiiles kiilOnboz6 eselyeiben kell a magyarazatot keresniink. Erne koriilmenyek folytan az asszimilacio olykor drasztikus
mereteket olthet akkor is, ha a kisebbsegek ninesenek kiilonosebb politikaiideologiai nyomasnak, beolvasztasi torekvesnek kiteve.
Nem nehez elkepzelniink, bogy milyen meretu az asszimilacio azokban az
orszagokban, amelyekben a tobbsegi nemzettel valo nyelvi, kulturalis hasonlosag mellett politikai-ideologiai nyomas nehezedik a nemzeti kisebbsegekre
vagy kisebb letszamu nepekre. Peldakent hivatkozhatnank J. V. Bromlej akademikus adataira, amelyek szerint az Ukrajnan kiviil el6 ukranok szama tiz ev
alatt (1929-39 kozott) egyharmadaval esokkenr7. Osszehasonliraskent megemlithetjiik, bogy ]ugoszlaviaban mintegy 10 szazalekos a nemzetisegek letszamesokkenese tizevente.
A letszamesokkenes valos mereteit nagyon nehez pontosan megitelni. A hivatalosan kozzetett statisztikai adatok nem feltetleniil megbizhatoak e teren.
Kiilonosen ott, ahol a "nemzeti kerdes" politikai iranyvonalaval osszhangban
alig titkolt eelkituzes a kisebbsegek, etnikumok eltorlese. Kozvetve a letszamesokkenest szolgalja az allamnyelv hasznalatara vonatkozo torveny is, amenynyiben a hivatalokat betolt6 kisebbsegiek, ha mar az allamnyelvet tobb-kevesebb sikerrel elsajatitottak, nem erzik sziikseget annak, bogy ragaszkodjanak
anyanyelviikhoz. Nehol, az allamnyelv megkovetelese mellett torvenyt hoznak
az etnikai tudatot raplalo, fonntarto vallas betiltasarol vagy a vallasgyakorlat
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megszigorltasar6l, esetleg ujabb dekretumokkal a kisebbsegieket a tobbsegi
nemzet igenye szerinti nevvaltozasra kotelezik. Ezeknek a rendeleteknek az ertelmeben a neveket es vezetekneveket ugy kell megvalasztani, hogy azok "politikai es eszmei szempontb6l" megfeleloek legyenek, azaz, amelyek reven a kisebbsegiek formalisan is az allamnemzethez kotodnek. Ezeknek es mas intezkedeseknek, beleertve a "nacionalizmus" vadja alapjan kimondott sokevi bortonbiintetest vagy kifejezett ellenallas eseten a halalbiinteteseket, az a celjuk, hogy
a kisebbsegieket rikenyszerltsek nemzeti identitasuk feladasara vagy legalabbis
nevleges megtagadasara. Ez az onmegtagadas szinte hazafiui kotelessege mindazoknak, akik nemzetisegiik reven hamar "ellensegnek" vannak kikialtva a homogen nemzetallamr6l almodoz6k reszerol. A nyomasgyakorlasnak ezek a
formai, sajnos, j6l ismertek, s meg csak azzal sem altathatjuk magunkat, hogy
a kapitalizmus termekei lennenek.
A nemzeti kerdes egyik jelentos kutat6ja, Guy Heraud francia jogasz-szociol6gus, az eroszakos asszimilici6 kovetkezo valtozatait lrja le8.
- Gazdasdgi asszimildcio: A kormany beruhazasi politikajaval novelheti
vagy csokkentheti az egyenlosegeket az uralkod6 nemzet gazdasaga es az alarendelt helyzetu nep kozott. Ha asszimilici6s politikat folytat, mindenkeppen
az elobbit teszi, azaz noveli az egyenlotlenseget, s vele az uralkod6 nemzet aszszimilal6 hatasat. Ha viszont a kisebbseg lakta teriilet az orszagos atlagnal fejlettebb, ebbeD az esetben a hatalom jovedelemelvonassal, tokeatomlesztessel

igyekszik a kisebbseg gazdasagierejet - es ezaltal politikai, kulturalis statusat
- csokkenteni.
- Tdrsadalmi asszimildcio. Az allamnyelv kotelezo tetelevel, illetve a nyelvikulturalis elnyomas reven a kisebbsegiek csak a tobbsegi nemzet nyelvenek es
kulturajanak a tokeletes elsajatitasa reven ervenyesiilhetnek. Ez a klvanalom
gyakorlatilag az ertelmiseg intenzlv asszimilaci6javal es a magasabb iskolai vegzettsegti szemelyek reszaranyanak fokozatos csokkenesevel jar egyiitt, ami a
kisebbsegi kozosseget torz szerkezetuve es perspektlvatlanna teszi.
- Demogrdfiai asszimildcio. Megfelelo munkalehetosegek hljan a kisebbsegek migrici6ra, kivandorlasra kenyszeriilnek. A kozponti dontesek sok esetben nemcsak hogy nem veszik figyelembe a kisebbsegi teriiletek erdekeit, hanem tudatosan szetsz6risukra, szakembereik, ertelmisegiik elvonasara iranyulnak, s olyan latszatot teremtenek, hogy bovitik a kisebbsegek mozgaskoret,
bevonjak oket az orszag verkeringesebe, val6jaban a nepesseg, a szaporodas
drasztikus csokkeneset idezik elo. A tobbsegi-kisebbsegi hazassagok szorgalmazasa (peldaul a vegyes hazassagban do kisebbsegieket megblzhat6bbaknak,
lojalisabbaknak tartva) szinten a demogrifiai asszimilici6 hatekony fegyvere
lehet.
- Teriileti-adminisztrativ asszimildcio. Az elnemzetietlenites elso lepese, s
annak is legkezdetlegesebb es legbrutalisabb m6dja a nemzeti onrendelkezesi
jog megtagadasa. A nemzeti onrendelkezest szorgalmaz6 erok likvidalasaval, a
nemzetisegi teriiletek auton6miajanak csokkentesevel a kozponti hatalmak
. igyekszenek a kisebbsegek mozgaskoret leszukiteni. A kiil- es belpolitikai esemenyeket iiriigyiil hasznalva igyekeznek az auton6miat formalissa tenni vagy
folszamolni. Guy Heraud szerint ilyen sorsra jutott pddaul a del-tiroli auton620

niia. Miutan az uralkod6 nemzet a megh6ditand6 nep fiiggetlenseget, allami
szuverenitisat megdonti, elso lepeskent a kisebbseg allamon beliili politikai,
gazdasagi auton6miajanak a felszamolasara torekszik, s esak ezt kovetoen fog a
nemzeti kiilonallas nyelvi-kulturalis jegyeinek a megsemmisitesehez. Vagyis az
eroszakos beolvasztasi folyamat sarin a nemzeti onrendelkezesi mozgalmak
tortenetenekforditottja jatsz6dik le 9.
- Politikai asszimilacio: Nyelvileg heterogen kornyezetben a tobbsegi valaszt6i elv alkalmazasa - a kisebbsegeket vedo kiilonleges jogok nelkiil- a kisebbsegekre nezve altalaban hatrinyos, mert letszambeli okoknal fogva nem
kepesek sajat erdekeik megvedesere. Az igy hozott dontesek, bar a demokratikus tobbsegi elv alkalmazasaval sziiletnek, val6jaban antidemokratikusak es
hatranyosak a kisebbsegre nezve. Nyomaszt6bb gondot jelent ennel a hatalom
reszerol a politikai lojalitis kovetelmenye, ami a haza (voltakeppen az adott hatalom) melletti huseg jelekent a kisebbsegek nemzeti identitasanak feladasat
koveteli meg. Mine! elidegenedettebb a politikai hatalom a tarsadalom egeszetal, annat inkabb fennall a nemzetisegek es etnikai esoportok nemzeti onmegtagadasanak kovetelmenye az allamapparatus reszerol.
- A kornyezeti asszimilaci6: Annak erdekeben, bogy a nemzetisegi lakossag
ne erezze sajatjanak kornyezetet es sziilofoldjet, gyakran keriil sor a telepiilesek nemzeti jellegenek, multbeli emlekeinek megsziintetesere. Ennek erdekeben a belli jelleg kidomboritasa helyett az uj epiteszeti, telepiilesfejlesztesi torekvesekben olyan elgondolasok valnak uralkod6va, amelyek nem tulajdonitaflak fontossagot azoknak az epiteszeti es nepmuveszeti stilusjegyeknek, ametrek a nemzetisegek lakta korzeteket, telepiileseket az orszag reszetol kiilsoleg
is megkiilonboztetik.
- Nyelvi-kulturalis asszimilacio: Ha az anyanyelv koze!eti hasznalata nines
biztositva a kisebbsegek szamara, ha a kozigazgatisban, hadseregben, iskolaban, sajt6ban kotelezove valik az allamnyelv hasznalata, a tobbsegi nemzet
nyelvevel egyiitt kulturijat, gondolkodasm6djat is kozvetiti a kisebbsegek szamara. A nemzetisegi nyelvu feliratok - varos- es uteanevek - felszamolasa, a
nevhasznalat "szabalyozasa" (a nevhasznalati jog korlatozasa), a nemzetisegi
muvelodes lehet6segeinek leszukitese a folkl6rra, nepmuveszetre, a kisebbseg
kulturalis elszigetelese anyanemzetetol stb., mind az asszimilici6s politika hatekony fegyvereiil szolgalhat.
- Tudati (pszichologiai) asszimilacio: A kisebbbsegek elidegenitese sajat
nemzeti tortenetiiktol, a kisebbsegi sorshoz vezeto tortenelmi esemenyek sajatos ertelmezese, az anyanemzet tortenelmi "vetkei" miatti biintudat kiepitese a
kisebbsegek nemzeti azonossagtudatat igen erzekenyen erinti. A hianyos, bizonytalan tortenelmi tudat, a tobbsegi nemzettel szemben erzett - a nemzeti
azonossagtudat eroszakos megvaltoztatasara iranyul6 politika eredmenyekent
letrejovo - szorongas, vetkesseg-erzes es szegyenerzet, az anyanyelv es kulturilis hagyomanyok feladasat sietteti. A siettetett es kenyszeruve tett asszimilaei6 kovetkezteben a kisebbsegek lakta teriileteken az identitaszavarok sokfele
formaja mellett bizonyos devians jelensegek (psziehopatal6giai tiinetek) halmoz6dasa figyelheto meg.
Az eroszakos asszimilici6 fentebb korvonalazott formai es valtozatai nem
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egyforma siillyal nehezednek a kiilonbozo orszagokban eIo etnikumokra, kisebbsegekre. Az egyes allamrendszerek politikai-jogi rendelkezesei es intezmenyei, a polgari demokratikus hagyomanyok jellege, a tortenelmi orokseg, a kisebbsegi kozossegek tarsadalmi, gazdasagi, fejlettsegi szintje, s nem utols6sorban a nemzetkozi tenyezok, igen kulonbozove tehetik a kisebbsegben eIok
helyzetet. Ott, ahol a legfontosabb asszimilaci6s technikak egyiitt vannak jeleD, a kisebbsegek helyzeteben dramai valtozasok mennek vegbe: hamar elvesztik jogi-teriileti ona1l6sagukat, kopasnak indul nyelviik, kultiirajuk, strukturalis aranytalansagok lepnek Eel,s rovid ideSmiiltan nyomat sell talalni szamos fontos nemzetisegi jellemzonek.
Az ut6bbi egy-ket evtizedben felerosodo kisebbsegi mozgalmak, amelyek a
nemzeti identitaskeresesiik reven szinte lazba hoztak az egesz vilagot, bizonyos jelek szerint mersekelni fogjak a nagy nemzeti kozossegek asszimilaci6s
erejet, s ugyanakkor szamos helyen tiirelmetlenseget valtanak ki a kisebbsegekkel szemben.
N ehany evtizeddel ezelott meg mindenki szamara iigy tunt, bogy szomorii
onaltatas volna a kivandoroltak nemzetisegi identitastudatat megorizni. E teren
azonban elore nem latott valtozasok tortentek meg a nemzetek "olvaszt6tegelyeben", az Egyesult Allamokban is. Az "olvaszt6tegely-elmeIet", a nemzeti
identitaskereses varatlan felerosodese kovetkezteben mara nepszerutlenne valt
es eltunt. A mai korszeru allaspont a "kulturalis pluralizmus", a sokszinu kultiira egymas mellett eIese, egymas gazdagitasa a meltanyos kolcsonosseg jegyeben.
A szemleIetvaltas, a nemzetisegi politika megvaltozasa nemcsak a tarsadalmi
demokratizal6dasi folyamatok eredmenye. Sokkal inkabb arr61 van sz6, bogy a
"nagy lehetosegek" orszagaban a gyors onkentes asszimilaci6t serkento tartalekok kimeriiloben vannak. A tarsadalmi retegvaltasra, a latvanyos felemelkedesre, elorehaladasra a bevandorl6knak mind kevesebb eseIyiik van. Es ezt az
eseIyt lenyegesen a nemzettudat feladasa sell javitja. Ez a magyarazata annak,
bogy a mai ifjii nemzedekneI, annaI, amelyrol a korabbi esemenyek linearis
meghosszabbitasa reven sokan felteteleztek, bogy teljesseggel be fog olvadni az
iij hazaba, nos, e nemzedekneI felerosodoben van a "gyokerek keresese", a
sziilok es nagysziilok nemzeti identitisanak a feliilvizsgalasa. A kiilonbozo bevandorl6k koreben egyre tobben fordulnak sziileik, nagysziileik nyelvi-kulturalis saj:itossagai fele. "Olasz, nemet, lengyel es magyar szarmazasii amerikaiak, akiknek mar sziilei is itt sziilettek, nagy hevvel vetik ra magukat az 6haza
tortenelmere, nyelvere" - irja e jelensegrol Ivan Sanders 1°.
A haboriit koveto negyven ev alatt a tirsadalmi mobilizaci6lehetosegei nemcsak az Egyesiilt Allamokban, a nyugat-eur6pai orszagokban is j6reszt kimeriiltek. A meg munkakepes idosebb generaci6 egyszeruen eltorlaszolja az elorehaladas iitjat a fiatalabb nemzedekek elott, s a termeszetes haland6sag az ervenyesiilesi folyamatot vegteleniil lelassitja, ami az identitasvaltast erthetoen
nem sietteti. A haboriit koveto nemzedekek meg mas lehetosegekkel startoltak: a tarsadalmi hierarchiaban nagy "resek" voltak, szabad status ok kinaltak
magukat, a bevandorl6k jelentos hanyadara magas tarsadalmi presztizzsel jar6
munkakorok vartak. Ma mas a helyzet. A bevandorl6k, "vendegmunkasok"
22

rendre mar a "piramis" labanal megtorpannak. Olyan munkakorok betoltesere kell korlatozniuk ambici6ikat, amelyeket a befogad6 orszag nepessege
"presztizs alattinak" tart a maga szempontjab61. A "piramis" labanal megtorpan6, alacsony tarsadalmi megbecsiilessel rendelkezo nemzedek bajban van
nemzeti identitasaval. Gyokertelenseget, kudarcait, kisemmizettseg-erzeset a
szarmazasaval pr6balja kompenzalni. A kozossegkereses igenye, a szarmazas
kihangsulyozasa, a nemzeti erzes felizzasa ugyanakkor nem mentes a naiv romantikat61. Az etnikai ontudatra ebredes kiserojelensegekent igy sok helyen
feliiti fejet a bezark6zas, a provincializmus es nem utols6sorban a mas etnikumokkal szembeni fellepes.
Meg inkibb kimeriiloben vannak a termeszetes asszimilaci6 erotartalekai a
szocialista orszagokban. Az elmelyiilo tarsadalmi, gazdasagi es politikai valsag
dramai formaban kielezte a nemzeti ellenteteket es szamos helyen a kisebbsegeket sujt6 intezkedesek sorahoz vezetett. Tekintettel arra a koriilmenyre,
hogy a szocializmus koncepci6ja nem csupan a tulajdonformak tekinteteben
igert lenyeges valtozast a polgari tarsadalmakhoz kepest, hanem faji, nemzeti,
nemzetisegi ellentetek feloldasa teren is, a kiilonbozo etnikumok, nepcsoportok, nemzetisegek, es "nemzetallamok" kozott kielezodo fesziiltsegek megkeriilhetetlenne teszik az un. "lenini nemzetisegpolitika" ujraertekeleset. Annal
inkabb, mivel a "lenini nemzetisegpolitika" alapjaul szolga16 idealkepbol, tehat
mindabb61 a j6b61, amit ez az idealkep tartalmazott, szinte semmi sell va16sult
meg a gyakorlatban.

Rezime
Prilagodavanje,

integracija,

asimilacija

Integracija razliCitih naroda, narodnosti i etnickih grupa u okviru jedne drhve, njihov zivot unutar jedne zemlje u duzem periodu, neizbeZno vodi ka stvaranju tzv. interetnickih odnosa, ka interakciji nacionalnih kultura, primetnom priblihvanju osobenosti svesti, kulture i jezika raznih naroda. U zavisnosti od obima preuzimanja jezickih i
kulturnih osobenosti odn. od uvahvanja principa uzajamnosti mogu da nastanu raznoliki oblici integracionih procesa. Stvara se specificna situacija ukoliko zblihvanje i integracija naroda ne ostaje prirodan proces vec ga pokusava ubrzati i na njega delovati
neka subjektivna tendencija (politika). U tom slucaju, umesto interetnickih procesa determinantna je teznja ka apsorpciji tj. asimilaciji manjina.
Autor se u svojoj studiji bavi pojavom asimilacije - dogaaajima koji prethode, popratnim pojavama i pojedinim fazama napustanja etnickih karakteristika. Ukazivanjem
na razliku izmeau tzv. prirodne i nasilne asimilacije, autor daje pregled razliCitih oblika
i metoda nasilne asimilacije.
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Summary
Adaptation,

Integration,

Assimilation

The integration of various nations, national minorities and ethnic groups in a state,
their life within a country for a longer period make unavoidable the development of the
so-called interethnic relations, the interaction of national cultures, the noticeable approaching the characteristic features of consciousness, culture and language of different nations. Depending on the extent of accepting the pecularities of language and culture i. e.
on the effectiveness of mutualism, many kinds of integration processes may appear. A
specific situation arises when the interrelations
and integrations of nations do not remain a natural process but when they are forced and influenced by subjective intentions
(politics). In this case, instead of interethnic processes, the tendency of absorbing the
minorities i. e. their assimilation becomes determinant.

The author deals in his essay with the phenomenon of assimilation - its background,
accompanying phenomena and phases of giving up the special ethnic features. Differentiating between the so-called natural assimilation and the enforced one, he gives a review of different forms and methods of enforced assimilation.

