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A napokban Eras Ferenc kollegam megkiildte akademiai doktori erteke-
zesenek teziseit. Ugy terveztem, hogy Az identitas labirintusai cimii ertekeze-
senek nyilvanos vitajan reszt veszek, de aztan maskent alakultak a dolgok,
czert papfrra vctettem eszreveteleimet, amelyeket - a lema kozerdekiisege es
idaszcriisege miatt - az alabbiakban szeretnek olvas6immal is megosztani.

IND lIT ATAs ES TEMA VALASZT As

Keves izgalmasabb kutatasi lema kfnalkozik ma egy pszichol6gus szamara
az idemitasnal, kiilbnoskeppen a nemzeti identitas vizsgalatanal. A modern kor
embere ugyanis nemzettudataban erasen frusztraIt: talan sehol annyi ketseg,
zavar, elhallgatas, csusztatas, mellebeszeles, mint az eletnek ebben a vonat-
kozasaban.

Eras Ferenc a pszichoanalfzis eszmetorteneti vizsgal6dasai titan jut el a
"zsid6 identitassal" kapcsolatos kutatasokhoz. Az indfttatast azok a nemzet-
kbzi pszichoterapias es pszichoanalitikus munkak jelentettek szamara, ame-
lyek a zsid6sagot eft sulyos psziches traumatizaci6 kovetkezmenyeit es tbbb-
generaci6s hatasat vizsgaltak. Ezeknek a vizsgal6dasoknak a megallapftasait
pr6balta meg bsszevetni a magyarorszagi zsid6sag tbrtenetevel kapcsolatos
szociol6giai elemzesekkel, illetve annak az empirikus kutatasnak az eredme-
nyeivel, amelyet a maga szervezett a magyarorszagi "masodik generaci6s" zsid6
identitas feltarasara. Tovabbi hatterkent szolgaltak szamara a szemelyes iden-
titas alakulasara es fej16desere vonatkoz6 kozvetlen tapasztalatok, illetve a
stigmatizaci6 hatasaval es a csoportkozi viszonyok termeszetevel kapcsolatos
magyarorszagi es kiilfbldi szocialpszichol6giai kutatasok. Meglatasainak, ered-
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menyeinek, tapasztalatainak ()sszegezcsekent sziiletctt meg akadcmiai doktori
ertekezese, amelynek talal6an Az identitas labirintusai elmet adta.

Eras ertekezeset azzal a mcgallapitassal kezdi, bogy a rendszervaltassal
mef,rvaltozottaz "identitaspolitikai" kozeg, melynek kc)vetkezteben a korabban
illcgitimnek nyilvanitott vagy "marginalizalt" identitasok ismet elaterbe ke-
riiltek. Ez a valtozas azonban, tegyiik mindjart hozza, nemcsak a kelet- cs
kozep-eur6pai tcrscgre jellemza, hanem a globalizaci6 kbvetkeztcben gyakor-
latilag az egesz vilagot erinti. Az identitaspolitikai kc)zegnemcsak az egykori
kommunista allamokban valtozott meg, hanem mindeniitt mas lett, mint volt
nehany evtizeddel ezelatt. Ez a koriilmeny dont6 hatassal van az egycn sze-
mclyes cs tarsadalmi azonossagtudatara, a "posztmodern" ember identitasbi-
zonytalansagara.

Eras akadcmiai doktori disszertaci6jaban "a holocaust utani zsid6 identi-
last mint fenyegetett identitast" vizsgalja. Megkiserli feltarni ennek a fenye-
getettscgnek a nemzeti identitastudatra gyakorolt hatasat, tovabba "a fenye-
getettseggel val6 megkiizdes intrapszichikus, interperszonalis cs csoportkozi
strategiait". Onmagaban vcve mar ez a celkitiizes is nagyszabasuva teszi val-
lalkozasat. Eras disszertaci6janak temaja azonban tulmutat a szerza szandc-
kan. A zsid6sag mellett szamos nep, tobb szazmilli6 ember van fenyegetve
identitasaban, akiket a "fenyegetettseggel val6 megkiizdcs" ugyszintcn rakeny-
szerit kiilbnfele tulclesi stratcgiak kidolgozasara.

Mondhatjuk, bogy az emberiscg egeszet erinta kardinalis kcrdcsral van ill
sz6, amely sokaig kizar6lag a politika hataskorebe tartozott, azon egyszerii
oknal fogva, bogy mind a fenyegetettseg, mind pedig a megkiizdcsi stratcgiak
a mindcnkori politikai eraviszonyok fiiggvcnyeben alakulnak. A tudomany
csak 6vatosan lopakodhat be a politika felscgteriiletere, ennek ellenere gyak-
ran valik a politika eszkozevc, amennyiben azt varjak tale, bogy az identitassal
kapcsolatos hatalmi elvarasokat igyekezzen meggyaza elmeleti cs empirikus
kutatasokkal alatamasztani.

AZ IDENTITAs EROZIOJA

Az identitasproblcmak pszichol6giai szempontb61 patol6giai szimpt6ma-
kent jelennek meg, cs hasonJ6ak az utvesztaben val6 tevelygcshez. Az ember
nem talalja helyet: nem tudja hol van, kihez tartozik, hanyadan all magaval
cs masokkal. Hianyoznak azok a f6rumok, csatornak, amelyek egycrtelmii
eligazitasul szolgalnanak, es szilard onazonossagot biztositananak szamara. A
tevelygcs, a konfliktusok abMl ad6dnak, bogy a kii16nboza identitaskateg6riak
- nemi, csaladi, etnikai, vallasi, ideol6giai, regionalis, kulturalis - nem egyfor-
man fontosak cs kfvanatosak az adott tarsadalmi rendszer cs politikai hatalom
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szempontjab61. Olyannyira nem, hogy kiilonfele manipulaci6val, nyomassal
megpr6Mljak iranyitani, "megfelela" belatasra birni az embereket. A kom-
munista rendszerben peldaul 6riasi nyomast fejtettek ki mindeD alIamideol6-
giaval szembeni kotottsegre. A partideol6giaval val6 osztatlan azonosulas
erdekeben tiizzel-vassal igyekeztek szetverni mindenfele mas kollektiv - vallasi,
etnikai, kuIturalis - kozbsseget, beleertve a csalactot is. Ezeket az identitasokat
kockazatos volt a tarsadalmi nyilvanossag clatt vallalni, s ezert azok elabb
csak a maganeletbe szoruItak vissza, maid aItalanos es gyors er6zi6nak indultak.

A kommunista rendszer ennek ellenere is osszeomlott, sem a szeles kbrii
intezmenyes tamogatas, sem a terror nem segitett rajta. Osszeomlasaval azon-
ban maga ala tcmette azoka t a kbzbssegeket is,amelyek alaposan megsinylet tek
a tobb evtizedes elnyomast es iildbztetest. Arra vonatkoz6an, hogy az ilyen
bsszeomlas milyen kataklizmat idezhet e16, eleg a balkani veres esemenyekre
utalnunk.

Eras ertekezesenek bevezeteseben sorra veszi az identitasok er6zi6janak
kiilbnfele m6djait. A legsulyosabb eset az, mondja, amikor a nemkivanatos,
ilIegitimme nyilvanitott, vagy kifejezetten iildbzbtt identitas teljes egeszeben
elfojtasra keriil, kiszorul a tudatb61, s legfeljebb almokban es fantaziakban
jelenik meg. EI6fordul, hogy a nemkivanatos identitaskeret csak szettbrcdezik,
bizonyos reszei meg fcnnmaradnak, amelyek - Eras megfogalmazasaval elve
- a szemelyiseg "rossz" oldalat kepviselik, all, amit "kispolgari csbkevenykent"
le kelI meg kiizdeni. Enyhebb esetben az iildbzbtt identitaskeretek szet sem
toredeznek, csupan a tudat peremere szorulnak, marginalizal6dnak.

Az identitas leepiilesenek ezek a lepcsafokai j61 ismertek a kisebbsegek
eleteben, akik alland6 iildbztetesnek, nyomasnak es "agymosasnak" vannak
kiteve. Megfigyelheta azonban az identitas iildbzesenek egy tovabbi kbvetkez-
menye is, amit Eras ugyan nem emlit, holott igen gyakori. Az identitaskeret
szettbredezeset, marginalizal6dasat megelazi egy falls, amelyben a nemzeti
hovatartozas-tudat meg letezik, de azt nemkivanatos voIta miatt az erintett
szemelyek negativ m6don elik meg, szegyenbelyegkent viselik, s megpr6Mlnak
elhatarol6dni tale. Se szeri, se szama az ilyen "cs6kkent ertekii", kisebbren-
diisegi komplexust61 szenved6 embernek.

A "POSZTMODERN" EMBER IDENTITASV ALSAGA

Eras szerint a rendszervaItassal gyokeresen megvaItozott az a kontextus,
amely az identitasproblemak alapjaul szolgalt. - "Arr6l van sz6 - frja -, hogy
mfg korabban, az alIamszocializmus evtizedei alatt, az identitas problemaja
tOkent egy labirintusban val6 eligazodaskent vagy eltevedeskent vet6dbtt eel,
addig ma ugyanez a problema inkabb a hataroknak, a hatarok atjarhat6saganak
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problemajakent jelentkezik." MegalIapftasa Magyarorszagra vonatkoz6an ta-
lan helytalI6, a kazep- es kelet-eur6pai tersegre azonban aligha aItalanosfthat6.
A terseg cgeszerc ma is az "utveszt6ben val6 t\~velyges"jelIemz6. A politikai
nyomas, bar esb~kent, korantsem szunt meg. Jelent6s teher nehezedik mind
a csalacti, mind a kiilonbbz6 (kisebbsegi) kozossegekre. Raadasul a kiilbnfele
hatalmi, politikai manipulaei6k kovetkezteben ma sokkal nehezebb eldonteni,
bogymi a "j6", es mi a "rossz", mint regen. Nines megbizhat6 szabaly,biztos
iranytil, amelyhez igazodni lehetne. Ennek kovetkezteben az anazonossagi bi-
zonytalansag nem csokkent, hanem inkabb novekedett a konlbbiakhoz kepest.

Megl:1tasom szerint az identitas "utveszt6iben val6 tevelyges" sokkal ,1Ita-
lanosabb jelenscg, mint hinnenk. A globalizaei6, bar elIentmondasos m6don,
de egyarant hat a nyugati un. "posztmodern" tarsadalmakra es az aIIamszo-
eializmus orokscget levetk6zni igyekv6 orszagokra. Az alapvet6 identitasfo-
Iyamatokat tekintve a ket terseg kozott nines lenyeges kiilonbseg. A koIIektfv
identitas keretei :1talakul6ban vannak ott is, ill is, es senki sem tudja meg-
mondani, bogy ez a folyamat hova vezet. Egy uj, nemzetek feletti kateg6ria
iranyaban tagftja-e onazonossagunk kolIektfv kereteit, vagy eppen eIIenkez6-
leg: a nemzeti, etnikai, vaIIasi, kuIturalis, regionalis identitaskeretek reneszan-
slat eredmenyezi? A ket kiiIonboz6 tendeneianak a feler6sOdese, amely mar
ma is erezteti hatasat, a jov6ben minden bizonnyal meg jobban pr6bara fogja
tenni az emberek onazonossag-tudatat.

A globalizaei6 kapesan Er6s is ket clIenteles tendeneiar61 beszel, 6 azonban
maskent sulypontoz. Meglatasa szerint az eddigi koIIektfv identitaskateg6riak
- "a nemzeti,etnikai, vaIIasi,kuIturalis, politikai es tbrtenelmi identitas nagy,
mitologikus fundamentumai megkerd6jelez6dnek, szettoredeznek, kiiiriiI-
lick", melynek kavetkeztcben uj adaptaei6s formakra, uj identitaskateg6riakra
lesz sziikseg. Az egyen, akit az a veszely fenyeget, bogy felold6dik a "nagy
egeszben", arra kenyszeriil, bogy tulnyom6reszt "szemelyes, priv:1ttbrteneteire
tamaszkodva" pr6balja megkonstrualni sajat identitas:lt.

"A globalizalt vilag extcnziv cs a szemclyiscg intenziv hatartalansaganak
erzese olyan nareisztikus tbbbletenergiakkal szaIIhatja meg az egyebkent
kiiiriiI6benlev()kolIektfvidentitasokat, bogy ezek - megfelel6 hatalmi, poIi-
tikai manipulaei6k segftsegevel - atjarhatatlanna teszik az ilyen identitasok
kart epiiI6 ved6gatakat" - frja Er6s. Ehhez, mintegy magyarazatkent hozza-
fuzi: "Ennek egyik megnyiIvanulasi formaja napjainkban a sokfele ujuIt er6vel
tamad6 nemzeti, etnikai es sok egycb fajta fundamentalizmus, a rasszizmus
cs az idegengyulblet, amely egyre szorosabb hatart kivan vonni a kuitUf,His
»Masik« kare."
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A NEMZETEK HALALARA VONATKOZO PROFECIAK

Nem biztos, hogy az idezct tartalmat j6l ertelmezem, de valami olyasmit
sziirbk le belole, hogy a kollektiv idcntitas a multe, amelynek vedelmevel (lasd
"vectogatak"), csinjan kell bannunk, ellenkezo esetben konnyen a fundamen-
talizmus, rasszizmus gyanujaba keveredhetiink.

Nem egcszen vilagos szamomra, miert gondolja Eros, hogy a nemzeti,
ctnikai, vallasi identitasok alapjai "megkerdojelezodnek", "szettorcdeznek",
"kiiiriilnek"? Vajon ncm ezzcl eppen clIenteles folyamatnak lehctiink-e tanui
vilagszerte? A "nemzetck halalara" vonatkoz6 pr6fecid 'm uj keletiiek. A
kommunistak is ezzel erveltek, de teljes csodot mondtak v.!e. Miert lenne ez
a globalizaci6 eseteben maskent?

Az sell vilagos szamomra, hogy mit kell a "kiiiriiloben levo" kollektiv
identitasok kore epii16 "vectogatak" alatt erteniink? Megengedheto-e ezzel
kapcsolatosan, mint annak "egyik megnyilvanulasi formaja", a fundamenta-
lizmusra, a rasszizmusra es az idegengyiiloletre hivatkozni? Bizonyara alapta-
lanok ezek a meglatasaim, mindenesetre a tezisek ide vonatkoz6 passzusat
nem talalom eJeggevilagosnak, egyertelmiinek. Marpedig az identitast illetoen,
annak mindenkori gyakorlati cs politikai vonatkozasai miatt, celszerii a gon-
dolatok arnyalt kifejtese.

ELMELET ES GYAKORLAT

A kollektiv identitas kiilOnbbzo megitelese korantsem csupan elmeleti
kcrdes, amely tudomanyos miihelyekben dol cl. Az elteresek nem annyira
elmeleti jellegiiek, mint amennyirc gyakorlati problemak. Az, hogy a kollektiv
identitassal kapcsolatban mit tartunk j6nak vagy rossznak, korszeriinek vagy
maradinak, tbrtenelmileg meghaladottnak vagy kivanatosnak, a kiilOnbozo
nepek, tarsadalmi csoportok eltero gazdasagi cs politikai helyzetebOl, tOrte-
nelmi tapasztalataib61, crdck- cs felfogasbeli kiilbnbsegeibOl ad6dik. Mas az
allamhoz, a politikahoz, a ncmzeti, etnikai, vallasi identitashoz val6 viszonyulas
EuH'!pa nyugati, cs mas Eur6pa keleti feICben. Az eltero viszonyulas az egyes
identitasdimenzi6k fontossaganak jelentos hangsulyeltol6dasaiban mutatko-
zik meg. Mast tartanak fontosnak onazonossaguk megorzese szempontjab6l
az angolok, franciak, es mast a cschek, lengyelek, magyarok.

Mcg nagyobb kiilonbsegek tapasztalhat6ak mas nepek megitclese vonatko-
zasaban. Tersegiinkben peldaul ncmzeti identitasuk megorzese szempontjab6l
(is) szamos kisebbsegi kbzosseg szorulna emberi jogi vectelemre, mig Nyugaton
ebbol a szempontb61 jobb a hclyzct. A posztkommunista allamokban a nemzeti
kiscbbsegck ncmcsak szambcli kiscbbsegct jelentenek, hanem t(jbbnyire el-
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nyomott helyzetben lcv6, jogfosztott helyzetii kbzbsseget is, mar amennyire a
politikai, ideol6giai es gazdasagi represszi6 miatt egyaltalaban beszelhetiink
kbz()ssegr61.

Ez a helyzet valtozatlanul fennmarad mindaddig, amig a kisebbsegek sza-
mara Gem nyHik meg az ut az bnrendelkezes, vagy ha ugy tetszik: a szabad
identitasvalasztas fele. Napjainkban, sajnos, a tbbbscgi nep bel:itasara van
bizva, konfliktus esetcn pedig a nagyhatalmak dbntik el, hogy valamely nep-
esoportnak, etnikumnak, regi6nak hol, kivel, milyen allamkeretek kbzbtt kell
clnie, mig maguknak, az erintetteknek Gem sok belesz6lasuk van ebbe a
kerd6sbe.

A DEMOKRACIA ERTELMEZESEI

A nemzetkbzi kbzbss6g ertetleniil all nemcsak a kelet-eur6pai nemzetallami
tbrekvesekkel szembcn, hanem ugyanilyen gyanakvassal tekint a nemzeti ki-
sebbsegek erdekszervez6desere 6s fellepesere is. Amint valahol a nemzettudat
6s nemzeti erziilet sz6ba keriil, azonnal megkiilbnbbztetest, kizar6lagossagot,
nacionalizmust emlegetnek.

Saj:itos ertelmez6su demokraeia az, amely a szabad identitasvalasztas jogara
nines minden esetben tekintettel. Nyugaton Gem rejtik veka ala nemtetszesiiket
amiatt, hogy Kelet- es Kbz6p-Eur6paban az emberek Gem kbvetik vakon az
aItaluk felkinalt modellt. Nem akarjak tudomasul venni, hogy ebben a terseg-
ben, kiilbnbbz6 okoknal fogva, az emberek - egyeb keretek es kbtbttsegek
mellett - nemzetikbzbss6gekbenkivannakelni. A legjobbpelda erre Bosznia.
Az egykori jugoszlav tagkbztarsasagot megbombaztak, majd protektoratus ala
helyeztek, abban a remenyben, hogy az egymassal konfliktusba keveredett
nepeket sikeriiI megbekiteni. Immar hat esztendeje, hogy alairtak a daytoni
bekcszerz6dest, a harom entitast azonban Gem sikeriilt kbzelebb hozni egy-
mashoz, es egyseges allamba tbmbriteni. A szerbek, bosnyakok es horvatok
kenytelen-kelletlen tudomasul veszik, hogy egymas mellett kell elniiik, az egy-
seges allam megalapozasanak nyugati eszmeje azonban egyarant idegen t6liik.

A peldaval arra szerettem volna ravilagitani, hogy a nyugati ertelmezesu
demokracia Gem lehet kbtelez6en elfogadott m6dszer Eur6pa mas reszein,
ahol masfajta eletstilushoz, felfogashoz szoktak az emberek, ahol mas fontos-
sagi sorrendet tulajdonitanak az egyes identitaskereteknek, mint Nyugaton.

Nevezhetjiik ezt a felfogast naeionalizmusnak, elmaradottsagnak, vagy ami-
nek akarjuk, a stigmaval azonban Gem sokra megyiink. Maguknak az erintett
nepeknek az akarataval szemben Gem lehet tart6s beket teremteni. Viszont
fennail az a veszely, hogy ennek a Nyugatr6l imponalt sajatos ertelmezesii
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demokracianak a kbvetkezmenyekent ujabbnal ujabb regi6kat kell protekto-
ratus ala helyezni, es azokr61 gondot viselni.

NYUGA TON SEM MIND EN FENEKIG TEJFEL

A nemzeti bnazonossag apolasa nemcsak Eur6pa keleti feleben Cantos,ahol
a "posztmodern" felfogas szerint meg tartja magat a "vergozbs etnikai nacio-
nalizmus", hanem Cantos a felvilagosult Nyugaton is, fOkent az un. allam
nelkiili nemzetek - sk6tok, walesiek, baszkok, katalanok sib. - kbreben, es
tbbb milli6 mas kisebbseg eseteben, akik az eur6pai integraci6 kontextusaban
megpr6b3ljak ujrafogalmazni es megszilarditani nemzeti bnazonossagukat. Az
a kbriilmeny, bogy 290 ev utan Angliaban ujjaalakulhatott a sk6t parlament
es kormany, azt jelenti, bogy talan megis inkabb a politikai decentralizaci6
jelenti a tarsadalom demokratizal6dasanak az utjat, es nem pedig a nemzeti
bnrendelkezesi tbrekvesek mindenaron val6 elnyomasa. Mellesleg, a nemzeti
kbzbssegek elleni aknamunka eppugy gerjesztaje lehet az etnikai fesztiltse-
geknek, mint a nemzeti erztilettel val6 manipulalas. Azt sell szabad szem elal
teveszteni, bogy a kommunizmus bekly6it61 nehezen szabadul6 kbzep- es
kelet-eur6pai orszagokban, sok esetben a bekes es demokratikus nemzeti
mozgalmak a tarsadalmi atalakulas igazi hordoz6i.

Mas kerdes, bogy a posztkommunista garnitura hatalma megarzese erde-
keben igyekszik kifogni a szelet a vitorlab6l: a nemzeti erztilettel manipulalva,
etnikai konfliktusokat gerjesztve pr6balja akadalyozni a tarsadalmi atalakulast.
Rbvidlatas ezt bsszeteveszteni a nemzeti bnrendelkezesi tbrekvesekkel, s meg-
fosztani a kollektiv jogokt61 az alarendelt helyzetben e16 nepeket. Annal is
inkabb, mivel a szabad identitasvalasztason alapul6 bnrendelkezesi programok
szervesen illeszkednek a Regi6k Eur6pajanak a gondolataba.

E rbvid kitero utan, amellyel arra pr6baltam ramutatni, bogy a nemzeti
identitassal szembeni fenntartasok eppen olyan eloiteletes gondolkodast je-
lentenek, mint a nemzeti identitassal kapcsolatos elfogultsagok, lassuk, bogy
voltakeppen mi is az identitas, IDitol es miert olyan szerteagaz6 es ingovanyos
ez a kerdeskbr?

A HUMAN IDENTITAs

Eros disszertaci6janak elso reszeben igen szemleletes valaszt ad erre a
kerdesre. Az identitas nem valamilyen "do log", irja, amellyel rendelkeztink,
vagy nem rendelkeztink. Nem valamilyen "targy", amelyet elveszfthettink,
masoknak adhatunk, vagy brbksegtil hagyhatunk magunk utan. Az identitas
folyamat, viszonyulas, amellyel az egyen meghatarozza azonossagat. Ebben a
folyamatban kittintetett szerepet j:1tszik saj:1t testtink, mint a szemelyes elet
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folyamatossaganak hordoz6ja, egyszersmind a hasonl6sagok CSkiilonbOzasc-
gek jelolaje, s mindenfele viszonyitas kiindul6pontja. Az emberi test kolas
adottsagai miatt, mindeD kiilOnbseg es elteres ellenere, mindannyian egyazon
emberi fajhoz tartozunk, amit human identitasnak nevezhetiink.

A human identitas fogalma - a tortenelmi, tarsadalmi, politikai cs ideol6giai
kontextusokt6l fiiggaen - sziikftheta es tagfthat6, att6l fiiggaen, bogy magara
az emberrc bogy tekintiink, az elet szerves fejladesenek esuesat, vagy Isten
teremtmenyct latjuk benne. De barmikeppen velekedjiink is az emberral, az
egyforman vonatkozik mindeD cgyedre. Human identitasunk kizarja, bogy az
emberisegct "fajokra": alacsonyabb es magasabb rendii csoportokra osszuk
eel.Az embcri raj fenntartasa es fejladese szempontjab6l ugyanis nines biol6-
giai alapja a kiilonbsegtevesnek. Azokat, akik mas embercsoportok jogainak
korlatozasat, azok hatranyos megkiiIonbOzteteset, megbClyegzeset faji kiilonb-
segekkel pr{Jbaljak magyarazni, rasszistaknak nevezziik. Az ilyen hozzaallas
manapsag mar a moralis anomaliak soraba tartozik. Eras az effele anomaIiakra
a zsid6iildozesek kapcsan b6seges peldakkal szolgal disszertaei6jaban.

A SZEMEL YI IDENTIT As

A human identitas meIlett Eras foglalkozik a szemelyi identitas problema-
korevel is. Ismertetve kiilOnfele szerzak erre vonatkoz6 elgondolasait, amelyek
reszletezeset61 eltekintek, fejtegetesebal kitiinik, bogy a szemelyes identitas
mibenletet illetaen igen nagy az elmeleti bizonytalansag. Annyi alert leszo-
gezheta, hof,'Ya szemelyes identitas elv;lIaszthatatlan azelettortenettal, azokt6l
a koriilmenyektal, amelyekbe belesziiletiink, s azokt61 a viszonyokt61, amelyek
reven reszeseve valunk, "bevon6dik" masok eletebe. Ez a folyamat kiilonfele
szerepek 6s normak elsajatitasa utjan megy vegbe, melynek eredmcnyekent
kialakulnak ef,'Yenisajatossagaink, areot oltiink, szemelyekke formal6dunk.

Eras a szemelyi identitassal kapcsolatosan nagy figyelmet szentel annak a
kerdesnck, bogy a modernizaci6s folyamat eredmenyekent mikent valt prob-
lematikussa ez az identitas. A magyarazatot abban latja, bogy megsziintek vagy
fellazultak azok a kapcsolatok, amelyek kiilonbOza ritusok, eljarasok, hagyo-
manyok reven lehetave tettek a tarsadalmi szerepek es pozici6k elsajatitasat
es tarsadalmi reprodukci6jat.

"Eza folyamatazzala kovetkezmennyeljar - irja Eras -, bogya szemelyes
identitas kialakftasa, fenntartasa es stabiIizalasa a modern ember szamara
alapveta problemava valt." Aszemelyes identitas tobbC nem valamifele "keszen
kapott" ado many, nem termeszetes m6don "beprogramozott", konnyen elsa-
jatithat6 lehetaseg, hanem szabad valasztas eredmenye Jell, amely folyama-
tossa teszi az ()nmeghatarozas, az "ontercmtes" sziiksegessegct. Szemelyi on-
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azonossagunk ennelfogva tobbe nem valamifele stabil, szemelyisegunk melyen
lakod) szilard mag, amelyre mindenkor timaszkodhatunk, hanem folyamatos
retlexi6: alland6 kerdezes, ketseg, viszonyitas, ertelmezes. Mas sz6val, eletko-
rulmcnyeink cs tarsadalmi viszonyaink valtozasa miatt folyamatosan "ujra kell
alkotni magunkat".

Kozbevetaleg hadd jegyezzem meg: ennek az uj helyzetnek a szemelyi es
tarsadalmi kovetkezmenyei meg nem elegge ismeretesek. Az identitasaban
elbizonytalanodott (elbizonytalanitott?) ember szilardnak latsz6 talajt keres
a maga szamara, amelyen biztonsaggal felepithetne szemelyiseget. Id6ta1l6
tarsadalmi normak es szilard kapcsolatok nelktil ez igen nehez, fgya "poszt-
modern" ember ana kenyszeriil, hob')' jobban odafigyeljen a kiils6 jelzesekre.
Ezt a szerepet a media tolti be, amely megmondja, hogy adott pillanatban, az
adott helyzetben, az adott kerdessel kapcsolatosan "mi az abra". Mas sz6val,
a media naponta, folyamatosan feliilfrja en-identitasunkat. Az, aki ene hagyat-
kozik, egy ida titan sem a vilagon, sem onmagan nem kepes tbbbC eligazodni.

HATALOM ES IDENTITAs

Ezen a ponton Er6s is tesz egy kiterat, megpedig a hatalom szerepevel
kapcsolatban. Michel Foucault elmeletevel foglalkozva idezi a neves szerz6
meglatasat, mely szerint a hatalom "egyfajta csendes h:iboru formajaban oro-
k6sen feliilfrja az eraviszonyokat, majd pedig befrja az intezmenyekbe, a
gazdasagi eselyegyen16tlensegekbe, a nyelvbe, az emberek testebe". Ezek az
eraviszonyok kbzvetleniil befolyassal vannak az ember bnazonossag-tudatanak
alakulasara. Kbvetkezeskepp a szocials ellenarzes nem Slant meg a modern
tarsadalmakban sem, s amfg hatalom lesz a vilagon, kiils6 befolyasolast61
mentes, szabad identitasvaJasztas nem letezik. Masok - k6ztiik Adorn6 -
perszc maskent velekednek enal a kerdesr61, s szeretnek fenntartani "a keny-
szerektC\1mentes es 6nmagaval azonos en" eszmenyet.

A vita, hogy "az emberi test tbrtenetietlen es a vegtelensegig kondicionalhat6
energiat6meg", avagy a civilizaci6s fejl6des a szabad identitasvalasztas iranyaba
molal, cs a szemelyes identitasban csucsosodik ki, meg nem d6lt el. Erzesem
szerint ezen a ponton erdemcs lett volna a korabban "meghaladottnak" mon-
dolt kollektfv identitas kerdesenek kiilbn fejezetet szentelni. Eras nem erzi
ennek sziikseget, hanem a pszichoanalfzist veszi g6rcsa ala, amelyben ugymond
"kezdetektal fogva kbzponti lema volt az azonossag es az azonosulas kerdese".
Ami benniinket abb61 a szempontb6l (is) erdekelhet, hogy vajon a pszicho-
analfzis fejl6deseben milyen szerepet jatszott a kollektfv identitas problemaja,
illetve annak "meghaladasa".
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Er()s szerint ugyanis a pszichoanaIizis es "a szocialpszichol6gia, mint tudo-
many Wrtenete voltak6ppen nem egyeb, mint folyamatos 16rekves arra, hogy
megszabaduljon bizonyos kollektivisztikus el6feltevesektol". Ez a tendencia
olyannyira jellemzo, mondja, hogy a pszichoanaIizis, mint az individuum
pszichol6giaja egyenesen ellenp61usat jelcnti mindennemii "kollektivisztikus"
el6feltevesekre tamaszkod6 pszichol6gianak.

Ez a pszichoanaIizis eseteben lehet, hogy igy van, hozza kell azonban
tcnniink, hogy vannak pszichol6giai iranyzatok, amelyck a szubjektum auto-
nomiajat peldaul tagadjak. Ezen elkepzelesek szerint az cgyeni szubjektum
kozeppontba allitasa annak a tortenelmi folyamatnak a resze, amely a hatalom
atalakulasahoz es kiterjesztesehez kotodik. A kozossegek dezintegraci6ja nem
a szemelyiseg valamifele kiteljesedese, onmegval6sitasa erdekeben tbrtenik,
hanem eppen ellenkczoleg, a kollektiv identitasokra alert nines sziikseg, mert
litjaban allnak a hatalom terjeszkedesenek. A freudi pszichoanalizisben pedig
alert szorul a kollektivisztikus felfogas Mtterbe, az cgyeni szubjektum pedig
el6tcrbe, mivel tortenetileg, kulturalis cs szellemi gyokereit tekintve maga a
pszichoanalfzis is resze a hatalom atalakulasanak es kitcrjesztcscnek.

AZ "EN" ES "NEM EN" VISZONY A

Nem t<~vednenknagyot, ha azt allitanank, hogy az egyen es kozosseg, az
"en" cs "nem-en" viszonyat meghataroz6 bonyolult tarsadalmi tbrtenesek,
illetve a mogottiik rej16 hatalmi torekvesek miatt nemesak a helyet kereso
"posztmodern" ember szenved identitasvalsagban, hanem az identitassal fog-
lalkoz6 tudomanyok is. Ami azzal magyarazhat6, hogy az identitas megoly
koriiltekinto elmeleti megkozelitese is a vizsgalt jelensegnek a gyakorlati-po-
litikai beagyazottsaga miatt sziikscgkcppen ellentmondasos cs problematikus.

A pszichoanaIizis - Eras plasztikus megfogalmazasa szerint - voltakeppen
"egy monumentalis identitasprojekt, amely a modern szubjektum onerteke-
Iesenek a kulesat jelenti". Az egyik lehetseges kulesat, fiiznem hozza, hiszen
ez azar tbbbfele kulesra nyilik. Annyifele kulesra, aMny "identitasprojekt"
van a vilagon, illetve aMnyfelekeppen maguk az emberek tekintenek magukra
cs egymasra. Erzesem szerint mindenkeppen korai lenne azt allitani, hogy a pszi-
choanalizisben a titkok kulo;at megtalaltuk,Csezzelaz "identitasdiskurzus lezarult".

Talan Eros sem igy gondolja elt, es mas szempontok vezerlik, amikor az
identitas pszichoanalitikus ertelmezeset helyezi eloterbe. Mind a normalis,
mind pedig a k6ros szemelyisegfejlodesben font<?sszerepet jatszik az identi-
fikaci6, a szubjektumok egymassal val6 azonosulasa, marpedig a pszichoana-
Ifzis kival6sagai, bar mas-mas hangsulyokkal, de behat6an foglalkoztak ezzel
a problcmaval.



92 HiD

AZ IDENTIFIKACIOS TRAUMAK

Az bnazonossaggal kapcsolatban a konfliktusok egyik gyakori forrasa az
identifikaci6t, a masokkal val6 azonosulasi folyamatot megzavar6 traumak. A
kiilbnfele agressziv viselkedeseknek, bsszeferhetetlensegnek, nagyzasi h6bort-
oak, paranoias fantaziaknak stD. gyakran ez a forrasa. Nem kisebb gondot
jelent az identitas hianya, permanens valsaga, amely sulyos moralis deficittel
jarhat. A pszichoanalizis ezt is az azonosulasi folyamat zavaraval, a normativ
k()vetelmenyek elsajatltasa hianyaval magyarazza.

Ezeket az identifikaci6s traumakat Freud bsszefiiggesbe hozza bizonyos
tbmeglelektani jelensegekkel. Ramutat a tbmegben letrejbva azonosulasi fo-
lyamatok rejtett mozgat6rug6ira. A vezerrel val6 azonosulas peldaul allit6lag
"karp6tlast es vigaszt nyujt" az elfojtasokert es szenvedesekert, amelyben az
egyen gyermekkoraban reszesiilt. A vezer mbgbtt felsorakoz6 tbmegtagjainak
kblcsbnbs azonosulasa reven a sebzett lelku, bizonytalan identitasu egyenek
crasnek es hatalmasnak erzik magukat. Ez az era es hatalom azonban illuz6-
rikus jellegii, figyelmeztet benniinket Eras. A vezerrel val6 azonosulas reven
egyszinjatek reszeve valunk csupan, amely semmikeppen sell jelent megoldast
se az egyeni problemainkra, se a tarsadalmat feszita ellentmondasokra.

Eras ennel lavabo lep az analitikus szemleletii te6riak interpretalasaban.
A "celjukban gatolt szexualis bsztbnbkre" visszavezetett emberek kbzbtti
kapcsolatok alakulasanak boncolasa azonban kisse bizarr es nehezen jarhat6
terep azok szamara, akiktaI ez a szociol6giai latasm6d es nyelvezet idegen.
Megvallom, magam sell tudok mit kezdeni azokkal az elemzesekkel, amelyek
kbzpontjaban - Eras szavait idezve - "az a kerdes all, bogy a fasizmus derek-
hadat alkot6 tbmegember milyen fantaziakat alkot a nakral, hogyan jelennek
meg e fantaziakban azok a szorongasok es felelmek, amelyek a szexualis elfojtas
kbvetkezteben az erotikahoz, a naiseghez kapcsoI6dnak". Meg bogy "a had-
sereg, a nemzet, a raj - a feminintal val6 irt6zast intezmenyesitik, es igy - a
Vezerrel val6 azonosulas [even -lehetave teszik a tbmegember szenvedelyei-
nek torz kieleset". Erti, aki erti, az identitas Iabirintusainak ezekbe a bugyraiba
nem szivesen mereszkedek tovabb.

Kbzelebb all hozzam, es tbbb kapaszkod6t kinal szamomra a disszertaci6
Ill. resze, amely a "fenyegetett identitas" kerdeseveI foglalkozik. Eras az
identitasra iranyul6 fenyegeteseket a "stigmatizaci6" jelensegenek a kontex-
tusaban vizsgalja kiilbnbbzo szerzakre tamaszkodva. E szerint az identitasra
iranyul6 fenyegetes egyik Iegdnimaibb formaja az, ha valamely kollektiv iden-
titasforma, peldaul az etnikai identitas, hatterbe szoritja, "kiiktatja" az egyen
individualis azonossagat. Ebben az esetben a kollektiv identitas affele "keny-
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szerzubbonnya" valik, amely ahelyett, hogy gazdagitana az bnmeghatarozas
eszkbztarat, az ember inkabb elvesziti tale individualis azonossagat.

Az identitasra iranyul6 fenyegetettseg mas vonatkozasban is megfigyelheta.
Ide tartozik mindeD olyan szandek vagy cselekves, amelynek celja valamely
csoport hatranyos helyzetbe hozasa, a hatranyos helyzet fenntartasa es legiti-
malasa. Eras ezt a fajta tarsadalmi diszkriminaci6t "uj rasszizmusnak" hivja.

AZ "tU RASSZIZMUS"

Amennyiben elfogadjuk Eras definici6jat, marpedig a faji diszkriminativ
cselekedetekral aligha velekedhetiink maskent, abban az esetben ki kell mon-
danunk, hogyaz "uj rasszizmus"vagy"neorasszizmus"tersegiinkegyiklegjel-
lemzabb sajatossaga. Kbzep- es Kelet-Eur6paban az emberek milli6szam
szenvednek hatranyos megkiilbnbbztetest nemzeti hovatartozasuk miatt, es a
tbbbsegi nepek mindent elk()vetnek annak erdekeben, hogy ezt a hatranyos
helyzetet fenntartsak es legitimaljak. A hatranyos helyzet fenntartasanak ma-
nifeszt vagy latens celja aI, hogy a kisebbsegek nyelvet, kulturajat megsemmi-
sitsek. Ez akkor is igy van, ha a hatranyos megkii16nbOztetes kifinomultabb
formakat bit, rejtett, kbzvetett formaban jelentkezik, peldaul az etnikai iden-
titas feladasara, kivandorlasra vagy asszimilaci6ra bszt6nbz.

A rasszizmus veszelye ott lappang mindeniitt, ahol az emberek kbzti ter-
meszet adta kiilbnbsegeket - nyelvek, kulturak, szokasok - masok megbelyeg-
zesere, vagy hatranyos megkiilbnbbztetesere hasznaljak eel. A termeszet adta
kii16nbsegek ugyanis, ahogyan azt Eras hangsulyozza, "legfeljebb kiindul6-
pontj<it vagy anyagat, de nem tartalmat adjak a rasszista jellegii megkiilbnbOz-
tetesnek".

Eras a rasszizmussal, pontosabban az "uj rasszizmussal" kapcsolatban az
etnikai kisebbsegeket, mint permanens celcsoportokat nem emliti, at a kii-
16nfele pszichol6giai magyarazatok az antiszemitizmus vonatkozasaban erdek-
lik. Erthetaen, hiszen a rasszizmus a naci antiszemitizmusban bltbtt legbru-
talisabb format, es Eras kutatasi temaja a holocaust utani "masodik
generaci6s" zsid6 identitas feItarasa.

Eras az antiszemitizmus mellett kiter a "ciganyellenessegre" is, mint a mai
magyar tarsadalom egyik problemajara, amellyelbsszefiiggesben megaIlapitja,
hogy a ciganyokkal szembeni diszkriminativ megnyilvanulasok kbnnyebben es
kendazetlenebbiil jutnak felszinre, mint a zsid6kkal szembeni negativ attitii-
dbk. Ezt a azzal magyarazza, hogy a ciganyok diszkriminalasa a mai Magyar-
orszagon nem iitkbzik "kulturalis tabukba".

Magyarorszaggal kapcsolatban megemliti, hogy a rendszervaltast kbvetaen
radikalisan atalakult az "identitasterkep". Megjelentek, mondja, az idcntitas
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"etnicizal6dasanak" az elemei, amelyek e!"Yrenagyobb szerephez jutnak a
"zsid()k6rdes" vonatkozasaban is. Fontos megallapitas reszer61, ho!,'Ya zsid6-
sagnak, mint "kiilcsoportnak" az cszlelese "nem feItetIeniil jelent negativ
attitudbket, a zsid6sagot, mint kii1csoportot, mint bna1l6 etnikumot sokan
semlcges vagy eppen pozitiv tulajdonsagokkal ruhazzak fel". Semmikeppen
sem tartja azonban megnyugtat6nak a ciganysaggal, mint etnikummal szem-
belli negativ attitiidbket.

A zsid6 identitassal kapcsolatban Er6s leszbgezi, bogy aft nem "csszenci-
alista" m6don fogja eel, va!"Yisnem tctelezi eel, bogy h~tezne valamifele jungi
crtelemben vett "archetipikus" zsid6 azonossag, kollektiv zsid6 alanyisag,
amely mindeD egyes zsid6nak tbbbe-kevesbe sajatossaga volna, s amcly ekkcnt
az c!"YedfejI6dcsSaTanmegismetelne a kollektiva fejl6deset. A zsid6 identitas
is, mint minden egycb kollektiv identitas, a kozbsseg intezmenyei cs tudatos
er6fcszitesei altal h~tezik,s mint ilyen, nem a kepzelet termeke, hancm tbrte-
nelmi es tarsadalmi realitas, mondja.

Hadd huzzam ala Eras szavait. A kollektiv identitas "a esoport intezmenyei
cs tudatos er6feszitesei altal hagyomanyozott es fenntartott tarsadalmi reali-
tas". A hangsulyt ill a tudatos er6fesz[u5sekrehelyeznem, s szeretnek visszautalni
a "ved6gatakkal" kapcsolatos eszrevetcleimre. Ahogyan a zsid6kat, ugy mas
nepeket, etnikai, vallasi, vagy kulturalis kbzbssegeket sem lehet elmarasztalni,
karhoztatni, maradisaggal, nacionalizmussal, kizar61agossaggal vadolni alert,
ha kollektfv identitasuk meg6rzesere torekszenek. Nines jogalapunk arra, bogy
masok kollektfv emlekezeh~t megkerd6jelezziik, a kollektiv felejtest siettessiik,
vagy masok neveben a kbzbsscgi identitaskeretek kiiiresedescral beszeljiink.

AZ "ELNEMULAs CSENDJE"

A sulyosan fenyegetett identitas kbvetkezmenyeit targyalva Er6s, mas pszi-
chol6gusok nyoman, megemHti a holocaust utani "elnemulas csendjet". Ezzel
kapcsolatban kctfele "esendet" kiilbnbbztet meg: a "leirhatatlansag" es a
"megbeszelhetetIenseg" csendjet. "A holocaust-tulel6k - es altalaban mindeD
trauma tulel6je - szamara az els6dleges fajdalom leirhatatlan, nem bnthet6
szavakba, meg akkor sem, ha az iIleto teljes tudataban van mindannak, ami
vcle cs hozzatartoz6ival tortent." Ez a nem szandekos hallgatas a kbriilmenyek
folytan atvaltozhat szandekos hallgatassa, kiilonosen akkor, ha a biinreszesek
nem hajland6ak tudomasul venDi a tbrtenteket.

Szamunkra is j61 ismert jelensegr61 van sz6. Az 1944-es partizanvcrengze-
seket az "elnemulas csendje" kbvette. A fajdalom sokaig nem volt szavakba
bntheto. Ma mar beszelni lehetne az atrocitasokr61, az elnemulas azonban
id6kbzben atment az esemenyek szandekos elhallgatasaba. Talan nem velet-
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lentil, hiszen a tetteseknek, akik a tenyeket eltagadjak, az esemenyckct clhazud-
jak, a hajuk szala sem gorbiilt, s ma is Clvezik a hatalom vect6szarnyail. Teny,
bogy a vajdasagi magyarsag mindmaig nem tudta feldolgozni ezt a traumal.

"A holocaust tulel6i, cs azok gyermekei szamara a zsid6saghoz val6 tartozas
mindenekel6tt a kirekesztettseget, az iildoz6ttseget, a vesztesegct, a traumat
jelentette" - frja Er6s. A traumatikus emlekek es elmenyck javareszt kibesze-
letlenek, feldolgozatlanok maradtak, ami nehezfti az aktualis lelkiallapotok
megfogalmazasat, artikulalasat. Az atelt felelmek, szenvedesek att61, bogy nem
vesztink r61uk tudomast, kiszorftjuk 6ket a tudatunkb6l, meg megmaradnak,
csak mas format oltcnek. A sulyos testi es lelki funkci6zavarok egy resze ide
vezethet6 vissza. Er6s a gyakori depresszi6t, a parkapcsolati problemakat, a
szcxualis, kommunikaci6s es teljesftmenyzavarokat hozza eel peldanak.

A tiinetek azonban enncl sulyosabb format is 6lthetnek. Ismeretes, bogy a
vilagon a delvideki magyarsag k6reben k6vetnek ellegt6bben 6ngyilkossagot.
De hihetetleniil magas az egyeb 6nkarosft6 magatartasformakkal magyaraz-
hat6 halalesetek szama is. A kisebbsegiinkre jellemza sulyos tcsti es lelki
funkci6zavarok persze nemcsak a "poszttraumatikus stresszallapottal" magya-
nizhat6k, hanem kialakulasukhoz hozzajarul az is, bogy ma sincs lehetaseg
ana, bogy a magyar nemzctresz saj::it belatasa szerint szervezze, es adekvat
m6don ertelmczzc eletel.

A kfnalkoz6 parhuzamokkal nem a zsid6sag szenvedeseit akarom kisebbf-
teni, eppen ellcnkez61cg, arra kfvanok ramutatni, bogy az iild6ztetes, a fizikai
es lelki bantalmazas, az cr6szak, az etnikai es politikai tisztogatas ma is el6
val6sag. Szeretnem hangsulyozni, bogy a zsid6 identitasnal sokkal altalanosabb
kerdesr61 van itt sz6, s bogy a holocaust tulel6inek es azok gyermekeinck a
sorsaban milyen sokan osztoznak.

A "MAsODIK GENERACIOS TUNETCSOPORT"

J6 pelda erre az un. "masodik gcneraci6s tiinctcsoport". A tule16kgyermekei
- mondja Er6s - olyan tiineteket mutatnak, mintha 6k magukisateltek volna
az tild6ztetesl. "Kapcsolataik gyakran szegenyesck, szemelyisegiik besziikiilt,
erzelmi eletiik sivar, 6nazonossagi problemakkal kiizdenek, lelkileg rendkfviil
k6nnyen sebezhet6k, bizonytalanok." Ha engem kertek volna eel, bogy t6bb
evtizedes kutatasaim eredmenyekent 6sszegezzem a vajdasagi magyar kisebb-
seg lelkiallapotat, nem tudtam volna ennel tal,U6bban, t6morebben es pon-
tosabban megfogalmazni azl. Amit Eras a masodik generaci6s zsid6kr61 mond,
az ugysz61van teljes egeszcben vonatkoztathat6 a Trianonban elcsatolt tcrii-
leteken e16 magyarok masod- cs harmadgeneraci6jara.
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Er6s nem rcjti veka ala, bogy vannak, akik a "masodik genenki6s tiinet-
esoport" fogalmanak az ervenyesseget megkerd6jelezik. Azt gondolom, mind-
q,'Y, bogy ezt a tiinetesoportot milyen newel illetjiik, a lenyeg az, bogy az
mindeniitt jelcn van, ahol tartosan traumak erik a kollektiv identitast. Mar-
pedig szarmazasa, vallasa, nemzetisege, kulturaja miatt sok-sok ember politikai
nyomasnak van kiteve.

Er6s, a jelzeu tiineteket illet6en, f6kent eszak-amerikai es izraeli vizsgala-
tokra alapozva, bizakodasanak ad hangot. Ezek a vizsgalatok arr6l adnak
szamot, mondja, bogy a holocaustot tule\() gyermekek, bar lelkileg seriileke-
nyek, altalaban magas teljesitmenymotivaci6val es empatikus kepessegekkcl
rcndelkeznek, s gyakran valasztanak olyan foglalkozast (orvos, pedag6gus,
pszichol6gus, szocialis munkas), ahol nagy sziikseg van ezekre a tulajdonsa-
gokra. Vagyis a traumak lekiizdheWk kreativ m6don is, amennyiben a pszi-
chopatol6giai tiinetek helyeu az egeszseges lelki er6k gy6zedelmeskednek.
Nos, szerintem e~ a vizsgalat nem bizonyit semmit. Legfeljebb azt igazolja,
bogy az Egyesiilt Allamokban es Izraelben a holocaust aldozatainak gyermekei
ma mar nem szenvednek hatranyt semmiben, nines semmi akadalya tarsadalmi
ervenyesi.ilestiknek. Ellentetben azzal a tobb milli6 kisebbsegivel, akik az
anyanyelvi iskolak hianya miatt mar az eleminel elakadnak, es akik egesz
kes6bbi elettik soran hatranyos megkiilonboztetesben reszesiilnek.

ID ENTIT ASSTRA TEG IAJ<.

Az identitasra iranyul6 fenyegetettsegekkeI val6 megkiizdesnek tobbfele
m6dja es szintje van, amelyek az eletszervezest ilIet6en cselekvesi programok-
ka, strategiakka valnak. Egyike ezeknek az elhtirit6 strategia. A Ienyege abban
rejlik, bogy identitasvalsagban szenved6 egyen kepzeleteben atfesti a vaI6sagot:
a kortilmenyek megszepitesehez, a fenyegetettseg tagadasahoz folyamodik.
Megpr6bal nem gondolni a helyzet varhat6 kovetkezmenyeire es implikaci6ira.
Mindazt, ami nyugtalanit6, zavar6 szamara, kiszoritja a tudatab6I, es igyekszik
tavol tartani magM6\. Ha pedig valamiIyen m6don megis szembe kell neznic
a tenyekkeI, akkor is esak reszlegesen vesz r6Iuk tudomast, megpr6balja azokat
bagatellizalni. Az ilyen szemelyek szeretnek a "halad6", "korszenl", "modern"
ember szerepeben tetszelegni, holott csak szerencsetIenek, akik sajM arnye-
kukt6l is reuegnek.

A masik igen gyakori strategia, az "eszrevetlenne valas". Err6l akkor bc-
szeltink, ha a fenyegetettseg az identitas eltitkolasahoz, a szarmazas teljes
elleplezesehez vezet. Ez a fajta viselkedes is j61 ismert a kisebbsegiek koreben.
Amig az "elharit6 strategia" inkabb az ertelmisegre jellemz6"amely lojalitasa
bizonysagakent olykor kepes a esillagokat is lehazudni az egr61, az "eszrevet-
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lenne v<llas"inkabb a kisemberek sajMja. Megszamlalhatatlan eset van pcldaul
arra, bogy a kisebbscgiek nyilvanos helyen nem mernek megsz6lalni sajM
anyanyelviikbn, mcg egymas kbzbtt sem, nehogy leleplez6djenek masok elan.
Rejt6zkOdcsi szandekuk nyilvanul meg abban is, bogy idegen nyelvcn irjak ki
neviiket lakasuk ajtajara. Altalanos az a skizofrcn kett6sscg is, bogy mig
esaladon beli.ilvallaljak nemzeti bnazonossagukat, a kiilvilag fele nagy haza-
finak, kommunistanak, internaeionalistanak, demokratanak mutatjak magukat.

Ezeknek az elharit6 strategiaknak a kbvetkezteben a esoportidcntitas hat-
terbe szorul, marginalizaI6dik. Ilyen vonatkozasban esakugyan beszelhetiink
a nemzeti identitas "marginalizaI6dasar6I". Ebbcn a kontextusban azonban a
marginalizalMasazt jelenti, bogy- az etnikai esoport tarsadalmilaghatranyos
helyzete, fcnyegetettscgemiatt - a kollektiv identitas pozitiv tartalma sok
ember szamara megszunik, es helycbe negativ szoeialis identitas keriil. Az
iildbzbttscg, a hatrany, a seriiles, a fenyegetettseg miatt sokan lepnek az
asszimilaei6 f()gC)Sutjara. Legt6bben azonban, ahelyett bogy megtalalnak
szamitasukat - Er6s talal6 kifejezesevelelve - a "senkifbldjen" landolnak.

A helyzet a kiils6 feltetelek alakulasaval megvaltozhat, megsziinhet a kol-
lektiv identitas marginalis pozici6ja. El6fordul, bogy kedvez6bb szelek fujnak,
es megis esak kifizet6dobbnek latszik megmaradni az eredeti identitasnal,
amelynek az iIlet6 mar egyszer (tbbbszbr) hatat fordHott. Mint mindennek,
ennek is megvan a lelki mechanizmusa. Ilyenkor az tbrtenik, bogy a szemelyes
identitas peremen lev6 negativ identitaselemek felertekeI6dnek, rangot kap-
oak, perspektivat jelcntenek. Gondoljunk csak peldaul azokra a "gyaszmagya-
rokra", akik a tit6i id6szakban nagy "jugoszlavok" voltak, gyerekeiket tiinte-
toeD szerb iskolaba jarattak, nemzettarsaikat lesajnaJtak, bearultak, ahogyan
a helyzet kivanta. De miutan Jugoszlavia szethullott, es nagy nyomor szakadt
az orszagra, a jugoszlavok hirtelen feleszmeltck, bogy 6k voltakeppen nagy
magyarok, s nines is mit kercsniiik tovabb Banatban es Bacskaban.

Melleslcg nines ebbeD a viselkedesben semmi szokatlan vagy kiilOnbs. Az
emberek a hetkbznapi eletben igen racionalisan viszonyulnak az identitas
kerdesehez. A "kbltseg-haszon" szamitasok alapjan mindig pontosan meg
tudjak Helni, bogy "minek erdemes lenniiik", s tevedhetetleniil a "jobb"
megoldast valasztjak, aneJkiil, bogy ez a valtas kiilbnbsebb lelki traumaval
jarna szamukra. Persze korantsem vonatkoztathat6 ez mindenkire. Vannak
oIyan szemelyek, akiknel az identitas nem alku, ncm cserebere targya. Mi t6bb,
olyanok is vannak, akik akkor is ragaszkodnak c)nazonossagukhoz, ha keresztre
feszitik 6ket ertc. Sokan viszont nincsenek is tisztaban vele, kicsodak cs
micsodak, cs nem is tulajdonitanak ennek fontossagot. fgy van ez egycbkcnt
az elet minden mas vonatkozasaban. Mig egycsck lelkisegiikkeI az Olimposz
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szferajaban mozognak, masok apr6penzre vaItjak magukat a mindennapi elet
tapos6malmaban.

Ott azonban, ahol ket vagy tbbb nep el egyiitt, s rendezni kivanjak kbzbs
dolgaikat, komolyan ken venDi identitasukat. Mi sem peldazza ezt jobban a
kiilonbbz6 nyelvii svajci kantonoknal, vagy a kisebbsegi kerdes rendezese
szempontjab6l modellertekii del-tiroli auton6mianal. Ez ut6bbi regi6ban a
kdtelezo identitasvalasztason nyugv6 kv6tak jelentik a bekes egyiitteles es
fejl6des alapjat. SikeriiIt is megallitani a nemet kisebbseg fogyasat es tarsa-
dalmi hanyatlasat.

EPILOGUS

Az elmondottak alapjan nyilvanval6, bogy az identitas kerdese, a "ki vagyok
en" problemaja, korantsem pusztan teoretikus kerdes. Az, bogy ki, mikor,
minek tartja magat, a tarsadalmi kbriilmenyek fiiggvenye, az "elet forgat6-
kbnyve" szerint valtozik, alakul.

Vannak nepek (kinaiak, japanok, koreaiak stb.) amelyeknel a kollektiv es
individualis identitas egyforma sulyu, s6t, az e16bbi hangsulyozottabb. Veliik
ellentetben Nyugaton, ahol egyre jobban nbvekszik az emberek kbzti tavol-
sagtartas, egyre inkabb visszafejl6dik a szolidaritaserzet, egyre jobban kiterjed
az egoizmus az elet mindeD teriiletere, a szemelyi identitas keriilt el6terbe.
Egyes szerz6k ezt az emberi nem fejlOdesi csucsanak tekintik. Masok inkabb
a nyugati civilizaci6 hanyatlasanak a jelet latjak benne. Az id6 majd eldbnti,
kinek van igaza, a tbrtenelem tanusaga szerint azonban az a nep, amelynek
tagjai kozt hianyzik az bsszetartozas es szolidaritaserzet, el6bb-ut6bb eltiinik
a Fold sziner61.

Er6s tisztaban van vele, bogy meglehet6sen rogbs utra lep az a tud6s, aki
az identitasproblemak nyomaba szeg6dik. Akademiai doktori disszertaci6ja,
amely atfog6an ismerteti az identitasra vonatkoz6 elmeleteket es tudomanyos
ismereteket, erdekes uj bsszefiiggeseket villant eel, amelyek tovabbgondolasra
osztonbznek.


