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MAGYAR NEMZETTUDAT-PROBLÉMÁK A HUSZADIK SZÁZAD
MÁSODIK FELÉBEN

1945-ben a magyar nemzettudat legfontosabb problémája az volt, hogy 
szembenézzen a jobboldali múlttal. Az egészséges társadalmi fejlődés létkér
dése volt, hogy fel tudja-e dolgozni a társadalmi tudat a magyar fasizmus jelen
ségét, és elkerüli-e azt az eszmei fejlődészavart, amit a háború utáni Németor
szágban ’’unbewáltigte Vergangenheit”-nek neveztek. A probléma lényege az 
volt, hogy a magyar társadalom a kritikus önvizsgálat során nemzeti probléma
ként kezelje a magyar jobboldaliságot, olyan kérdésként, amelyet az elemzőnek 
mintegy belülről átélve kell megválaszolnia; de emiek az átélésnek nem szaba
dott azonosulást jelentenie, hanem éppen ellenkezőleg, a belülről való átélésnek 
kellett elvezetnie a gyökeres, éppen azért, mert nemcsak végiggondolt, de belül
ről átélt gyökeres szakításhoz. Nem volt szabad tehát a problémát olyasféle auf- 
klárizmussal elemezni, amely nacionális kiindulópontról kezeli a problémát, 
magát a nemzeti mibenlétet, a nemzeti fejlődést tekinti problémának, s a meg
oldást a nemzet mint társadalomszervezési forma meghaladásában, valami — a 
nemzetnél átfogóbb — integrációs formában találja meg. A vereség pillanatában 
éppen erre rendkívül érzékeny társadalom ezt a „nemzetietlen” megoldást is 
nemzet voltából való kiforgatása szándékaként utasította volna el — ha esetleg 
nem is nyíltan, nyomtatásban megjelent megnyilatkozásokban. A modellt talán 
Ady szolgáltathatta, az a mód, ahogyan ő belülről, reá is vonatkozó nemzeti 
problémaként élte át a magyar elmaradottság sokban rokon problémáját. Nem 
kisebb veszély volt azonban az olyanfajta nemzeti önbírálat, melyben a keresz
tény bűnbánat formulái alatt az azonosság donűnál a meghaladni való múlttal 
szemben, az az érzés, hogy bármennyire is bűnösök voltak a magyar fasiszták, 
„mégiscsak magyarok voltak”, a „mi kutyánk kölykei",s ez az azonossága lé
nyeges, nem bűneik. Ez a fajta nacionalizmus a magyar fasizmus németimport- 
voltát igyekszik bizonyítani, s a nyilas pártot Szabó Dezső-sen a „svábok” , a 
volksbundisták szervezeteként elintézni. Szende kellett nézni azzal, hogy a ma
gyar fasizmus az öntörvényű magyar társadalomfejlődés következménye volt, s 
ezzel a szembenézéssel együtt is elkerülni a „fasiszta nép” teóriáját, mely sze
rint mindenki náci volt az 1944-es Magyarországon, s így a népre a háborús 
bűnben elmarasztalt szervezetekre vonatkozó kollektív megtorlás várna. Szem
be kellett nézni azzal, hogy a magyar társadalom fejlődésének reakciós vonásai, 
amelyek a fasizmushoz (is) elvezettek, a magyar nemzeti sajátosságok részeivé 
váltak. Ebből nem következik automatikusan a fasiszta nép, mivel reakciós vo
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nások a fasizmus bizonyos lehetőségét jelentik, nem magát eme lehetőségek tel
jes mértékű kibontakozását, ugyanígy egyszerűsítés lett volna, ha a fogalmazást, 
mondjuk, a „reakciós nép” formulává enyhíti a kritikai elemzés. Viszont ugyan
így távol állana az igazságtól, ha a magyar népet par excellence „haladó néppé” 
vagy -  mint Marx 1848-ban tette — „forradalmi néppé” minősítik. A magyar 
reakciósságot a magyar sajátosságok részeként tekinteni azt jelentette, hogy a 
magyar nemzet haladó szemléletű tagjai is olyan problémaként kell hogy kezel
jék, amely őket is érinti, amely reakciós vonások valamilyen formában őket is 
meghatározzák. Nem „bűnbánó” azonosulással és nem aufklárista kívülről né
zéssel, hanem belülről kellett átgondolni a problémát, és eljutni a következte
téshez: a magyar társadalomnak nemzeti mivoltában, mint nemzetnek kell meg
újulnia, új nemzeti identitást kell találnia. A hangsúly a jelzős szerkezet mind
két tagján van: újnak is, nemzetinek is kell lennie.

A fasizmus összeomlása feltárta és nyilvánvalóvá tette, hogy a fasizmus nem 
„koreszme” , hanem a szervezetlen modernizálás fejleménye: az elmaradott tár
sadalomnak (egyik lehetséges) válasza a „modernizációs kihívásra” . Az össze
omlás után azonnal jelentek meg könyvek, melyek általános korkritikai elem
zésben kísérelték meg meghatározni a fasizmus helyét az európai fejlődésben. 
Ilyenek voltak Prohászka Lajos: A mai világ erkölcse és Szécsy Lajos: Az erő
szak kora című könyvei. Prohászka, hasonlóan Huizinga: A holnap árnyékában 
és Lukács: A z ész trónfosztása című műveihez, a politikai ideológia alapjává 
vált irracionalizmusban keresi a fasizmus gyökerét. A magyar fejlődés elemzői 
elsősorban a magyar polgárosodás elmaradott voltában lelik fel annak okát, 
hogy „Valahol utat vesztettünk.” Szekfű megfogalmazása nem hagy kétséget 
afelől, hogy mi mindnyájan az utat vesztettek közé tartozunk, nem csupán az 
1945-ben nem igazoltak. Bibó István, a másik legfontosabb elemző, magát az 
„eltorzult magyar alkatot” , a „zsákutcás magyar történelem” termékét veszi 
vizsgálat alá. Bibó a joggal hírhedt „nemzetkaraktert” értelmes, tartalmas foga
lomként kezeli, de nem a történelem fölött lebegő örök változatlanként, hanem 
a polgárosodás során kialakult társadalmi magatartásként. Következtetése félre
érthetetlen. A történelmi pillanatban a nemzeti sorskérdés: megváltoztatni az 
eltorzult magyar alkatot, végrehajtani a magyar társadalom következetes de
mokratizálását, s ezzel együtt megteremteni az új, demokratikus nemzeti iden
titást, az új, immár nem eltorzult magyar alkatot. A felzárkózás Európához, a 
modernizáció a magyarság fennrtlffiradásának, nemzetként, teljes értékű népként 
való továbbélésének alapkérdése. Bibó és Szekfű, s mellettük még többek, kri
tikai munkásságában esély látszott arra, hogy megvalósulhasson az Ady-platfor
mon történő átalakulás: leszámolás a reakciós nemzeti múlttal, méghozzá úgy, 
hogy a magyar társadalom ezt a leszámolást ne a nemzet és haladás újabb konf
liktusaként élje meg, ne úgy, hogy a haladásért le kelljen mondanunk a nemzet
ről, hanem nemzeti újjászületésként. Ez a nagyigényű szellemi folyamat ígére
tes kezdeteiben volt még, amikor az 1948-as fordulat megakasztotta. Vele a
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magyar társadalmi tudat demokratizálódásának egyik legjelentősebb történelmi 
alkalma mulasztódott el végzetesen.

A feldolgozásra váró nemzeti problémák legfontosabbjai közé tartozott a 
Trianonban elcsatolt, s ebben a helyzetben az 1947-es párizsi béke által is meg
erősített határon túli magyar kisebbségek helyzetének megítélése, és egyidejű
leg a szomszéd népekkel való viszony átértelmezése. A területi revízió lehetősége 
nyilvánvalóan végérvényesen múlttá vált, ennek tudomásulvétele részévé vált a 
nemzeti tudatnak. A probléma megoldása minden erről gondolkodó politikai 
irányzat számára valamiféle federáció volt, amelynek közeli kialakulását 1945- 
1948 között a közeli történeti jövő szükségszerű fejleményének tekintették. 
A Duna menti államok konföderációba tömörülése megoldhatta a határon kí
vüli magyarok helyzetének rendezését területi revízió nélkül -  az őket körül
vevő többségi népek államnemzet voltának megszűnésével —, és új alapra he
lyezhette a magyar és a szomszédos népek kapcsolatait. A federáció gondolata 
jelen volt a közelmúlt demokratikus eszmei örökségében minden táborban: a 
népiek és a polgári radikálisok egyaránt ebben gondolkodtak. A federációban 
gondolkodás — ha a federáció nem is valósult meg — maradandó jelentőségű a 
nemzettudat fejlődése szempontjából, mert a kisnemzeti tudat formája volt. 
Meghaladását jelentette minden kultúrfölény-, szupremácia-, magyar birodalmi 
reminiszcenciának; azok, akik a magyar nemzetet egy majdani federáció tagja
ként gondolták el, egyenlőnek, hasonlónak tekintették a térség többi elmaradott 
kisnépével. A kisnépi tudat együtt fejlődött a federációban gondolkodással. A 
problémát Bibó vetette fel A kelet-európai kisállamok nyomorúsága című köny
vével. A federáció problémája közvetlen politikai volta miatt ilyen nyíltan nem 
láthatott napvilágot, de jelen volt a „Dunatájban” gondolkodás felbukkanásá
ban. Radisics Elemér szerkesztett ezen a címen kiadványt, de nem csupán igé
nyes kiadványokban, hanem a „bázison” is. „Ébredj már Dunatáj, / Régi seb, te 
se fájj!” — énekelték a NÉKOSZ fiataljai. Maga a federáció politikai programja 
is benne volt a levegőben.Weishaus Aladár lakáson tartott szemináriumainak té
mája volt, és ismert volt a magyar kommunista vezetés érdekeltsége is a Jugo
szláviából kiinduló federatív tervekben. 1948-ban a jugoszláv—bolgár vámunió 
(és esetleg rögtön federáció) terve Magyarországon is élénk érdeklődést keltett, 
a NÉKOSZ jugoszláviai vasútépítői ebben az új szocialista államközösségben 
gondolkodtak, annak építőiként érezték magukat. Összegezve: a federáció mint 
politikai eszme az újjáalakuló magyar nemzettudatban a kisállamiság, a kisnem
zeti mivolt tudatosításának formája volt, és alternatíva a területi revízióval 
szemben a határon túli magyarság problémájának megoldására.

A dunatáji térség kisnépeivel való elvi azonosság gondolata nem változtatott 
azon, hogy az elmaradottság behozásának szüksége az Európához való felzárkó
zás végrehajtásaként merült fel. A tabula rasa helyzet, az összeomlás okozta 
szükségszerű újrakezdés, a teljes újjáépítés kényszere a lemaradás behozását reá
lis nemzeti feladatként jelenítette meg. Reálisnak tűnt, hogy az elkerülhetetlen
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újjáépítést együtt hajtsák végre, egységes folyamatként a felzárkózással. Az új
jáépítés csak új ország építését jelenthette, az elmaradott helyén korszerű orszá
gét. Ez lehetőséget adott arra, hogy a társadalom a nemzeti önfeladás érzése 
nélkül nézhessen szembe elmaradottságával. Az eladdigi elmaradottság most el
ismerhető volt, mert reális perspektíva volt közeli meghaladása. Szükségtelen 
volt tehát már a ragaszkodás a nemzeti identitástudat „kompenzatív” összete
vőjéhez, ahhoz az ideológiához, amely úgy „vállalta” az elmaradottságot, hogy 
poetizálta, romantizálta, s a szükségből erényt csinálva esztétikai értékkel ruházta 
fel azt, amit gazdasági szemmel, a civilizációs szint mértékével csak nyomorú- 
ságnek lehetett látni. Nem volt tehát szükség az újrakezdés pillanatában a „ke
leti” nemzettudatra, mivel ez az elmaradottság vállalását jelentette, kultúrkriti- 
kusan magasabb rendűnek állítva az elmaradottabbat, kétségbe vonva a civilizá
ció értékét. Az újrakezdő magyarság keletiségében újra a meghaladni kívánt el
maradottságot látta csupán, s újra európai népnek, nyugati nemzetnek tekintette 
magát. Az oktatás, a „hivatalos” álláspont 1867-től 1945-ig ugyan ezen az ala
pon állt, s azt hirdette, azt oktatta, hogy a keresztség felvételével a magyarság 
európai nemzet lett, a „keresztény világ” része, azonban a millenniumtól kezd
ve a keleti származás jelentőségének tudata éppen a legigényesebb szellemi kö
rökben rivalizált ezzel a nyugati identitástudattal, s a két háború között a köz
felfogás nagyobb része tekintette a magyarságot a „Kelet Népé”-nek, amely ép
pen keleti volta, származása folytán van „egyedül” Európában. 1945-tel hosszú 
korszakra eldőlt a magyar identitástudatban a magyarság nyugati nemzet voltá
nak tudata.

A régi „keleti” identitástudatból egy összetevő azonban megmaradt a ma
gyar nemzettudat 1945 utáni új, demokratikus modernizációképében is. Az 
1945-ben újjászülető magyar társadalom is agrárországnak tekintette Magyaror
szágot. A modernizáció igénye ekkor válik nemzettudatunk szerves részévé, de 
ebben a tekintetben hagyományos gondolati ösvényen haladt. A háború alatt a 
kisgazdapárti publicisztika a modern agrárország képét vázolta fel, mint a ma
gyar demokratizálás programjának jövőképét. Dánia volt a modellország, a Dá- 
nia-program a magyar társadalom széles körei számára a demokratikus-nemzeti 
újjászületés gazdasági-társadalmi programját tekintette. Az 1945-ös fordulat, 
a földreform központi jelentősége lényegében megerősítette a hitet ebben a fel
fogásban, politikailag igazolta ezt a programot, növelte hitelét. 1945-ben az 
MKP álláspontja is azt látszott megerősíteni, hogy a múlt rossz fejlődésében az 
elmaradottság oka a történelmi nagybirtok, a latifundium volt, nem a magyar 
társadalom agrár jellege, a földreform mint a forradalmi folyamat tengelye azt 
mutatta, hogy minden demokratikus erő számára evidens: az egyéni kisparaszti 
fejlődés nem csupán az agrártársadalom modernizálásának járható útja, hanem 
kiindulópontja lehet magának az egész társadalom korszerűsítésének.

Az 1945-ös fordulat után új módon vetődött fel a magyar zsidóság nemzeti 
fejlődésben játszott szerepe, a nemzeti újjászületéshez való sajátos viszonya,
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saját identitása problémája is. Az asszimiláció lehetősége teljesen új módon ve
tődött fel számukra. Arra látszott mód nyílni, hogy a zsidóság a magyar demok
ratikus (majd szocialista) társadalomba a nemzeti asszimiláció nélkül (hiszen az 
— annak szorosan formai jegyei alapján: saját nyelv, elütő vallási szokások — 
már régen lezajlott), mintegy azt „megkerülve” baloldali-kommunista identitá
suk alapján tagolódjanak be újra. A zsidó identitásból — úgy tűnt — át lehet 
lépni kommunista identitásba, és ezzel a szocializmust építő magyar társadalom 
szervesen beilleszkedett, integrált tagjává lehet lenni, minden mástól való kü
lönbözés nélkül, anélkül hogy a sajátosan, magyar nemzeti társadalomba való 
sajátosan nemzeti beilleszkedésnek bármiféle szüksége felmerülne. Ez a zsidó 
identitásból kilépni kívánók számára lehetővé ígérte tenni, hogy ezt az átlépést 
minden nemzeti önfeladás, etnikai kapituláció nélkül megtehessék. Aki — mint 
ez 1944-ben véresen kiderült — magyarként nem tudhatott nemzsidó lenni, 
kommunistaként az lehet, kommunistaként megszűnik zsidó identitása, azo
nossá válik a nemzsidó származású kommunistákkal, s mint a szocializmus felé 
haladó ország vezető erejének tagja, semmi módon sem tagadható ki a magyar 
társadalom integrációjából.

Megnyílni látszott az út a zsidó identitásukat megtartani, sőt most végre elis
mertetni akaró zsidó származású magyarok részére is. Az új.rend minden törvé
nyi és társadalmi korlátozás alól felszabadította a cionista mozgalmat is. 1948- 
ig nem látszott akadálya annak, hogy a zsidó identitását megtartani kívánó kö
zösséget sajátos politikai tudattal is bíró etnikai-kulturális ; közösségként ismer
jék el.

Nem lakkozott-e ez a kép? Magyarországon 1944/45-ben tartalmában forra
dalmi folyamat ment végbe, de pszichológiailag nem forradalomként. A magyar 
társadalom jelentős része még nem ju to tt el a Horthy-rendszerrel való belső sza
kításhoz. Az országot felszabadították, nem maga szabadította fel magát „saját 
kezével” . S ami történt, nem mindenki élte meg felszabadulásként. Azzal is 
szembe kell nézni, hogy 1945 januárjában valószínűleg többen várták a német 
felmentő sereget, mint a szovjet csapatokat. Reájuk is vonatkozik mindaz, amit 
a nemzettudat kezdődő demokratizálódásáról írtam? Reájuk, a Bárdossy élet
ben maradásának drukkolókra, az igazoltatás kárvallottjaira, azokra, akik a mal
mosok elleni „népítéleteket” pogrommá akarták „átfunkcionálni”, Mindszenty 
nyomasztóan nagy politikai táborára? Ez a „másik Magyrország” 1945-ben föld 
alá szorult, de ott létezett. Mindezt nagyon jól tudva az a véleményem, hogy 
amit írtam, reájuk is vonatkozik. Ez a „másik Magyarország” még 1948-ban is 
igen nagy népességű volt, talán nem volt kisebb, mint a progresszió „egyik Ma
gyarországa”. Viszont, ha felidézzük a neonácizmusra vonatkozó, jelszóvá lett 
könyveimet: A z az öl termékeny még... — úgy azt mondhatjuk, ez az öl meddő 
volt már. Megújulásra, helyzete újraértelmezésére képtelen. Pedig az újraértel
mezés, az újrakezdés számukra is elkerülhetetlen volt. A föld alá szorult reak
ciós Magyarország politikai életképessége is az újrakezdés képességén múlott.
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A magyar fasizmus tömegei is átélték azt, hogy a „csodafegyvert” az amerikai
ak találták fel, nem a németek, Göring és Goebbels számukra is egyik pillanat
ról a másikra vicclapfigurává váltak, akik a röhejbefeledettség Nirvánájába kísér
ték el Krokodil Grösst (egy német katonai alakulat fedőneve, amely 1944-ben 
minduntalan elhangzott a Rádióban a légiriadó bejelentését követő német nyel
vű szolgálati közleményben). A reakciósok és korábbi fasiszták is jót mulattak 
a Mágnás Miskán vagy a Diszmagyaron, Tasziló és „Légy oly bátyám” számukra 
is bohózati szereplők lettek. A régi Magyarországot oly erővel zúzta szét a tör
ténelem, hogy összeomlása pillanatában nevetségessé, komédiává vált -  s a ha
talomimádatba szédültek olyan gyülekezete számára, mint a magyar reakciósok 
és fasiszták tábora volt, mi sem ölhetett gyilkosabban, mint a nevetségesség. A 
királyság hagyománya, melyet a politikai katolicizmus Mindszenty körül kiala
kult vezetési központja görcsösen ápolt, hívei tömegei számára is az — általuk 
sem visszavágyott — úri múlt hagyománya volt, nem nemzeti tradíció. Az emig
ráns Horthy sem vált a reakciós pletyka-kultúra számára a nemzeti hagyomány
folytonosság szimbólumfigurájává, Habsburg Ottó pedig, akit Mindszenty an
nak akart megtenni, erre a szerepre még Horthynál is alkalmatlanabb volt. A re
akciós politikai katolicizmus nem tett lépést múltja kritikus felülvizsgálatára, 
szellemi újrakezdésre, a nemzeti probléma új megközelítésére. Magatartásuk 
egy rég ismert mintát követett, olyan mintát, melynek a múltban éppen a kato
likus konzervatizmus tábora volt legnagyobb bírálója: a sérelmi politika, agra- 
vaminális magatartás mintáját. Ennek rossz hírét pedig azokba is belenevelték, 
ezt a magatartást azok is sterilnek érezték, akik azonosultak érzelmileg a sérel
mekkel. Ha a nemzeti problémáról új szempontok szerint, igényesen próbáltak 
gondolkodni, a reakciós tábor is azokon a csapásokon indult meg, melyet ellen
tábora már kitaposott. A Magyar Közösség táján sem zárkóztak el egészen an
nak felismerésétől, hogy a népkultúra 1945-ös reneszánszának több köze van a 
magyarsághoz, mint a „csuhajrececének” , s a népi kollégisták tábortüzeinél 
énekelt népdalokban több lehet a „mélymagyar” szubsztancia, mint a „Szép 
vagy, gyönyörű vagy Magyarország”-ban. Ezek a körök is azokat a „labdákat” 
ütötték tovább gondolatilag, amelyeket a másik oldal adott fel nekik. Az újra- 
értelmezési folyamat során lassan kezdtek létrejönni azok a hajszálcsövek, me
lyeken a nemzeti probléma demokratikus értelmezésének eszméi a reakciós tár
sadalmi közegbe is átszivárogtak. Itt a folyamat érthetően sokkal lassúbb volt, 
mint a progresszív oldalon, de megindulóban volt, s nem volt alternatívája. 
1948-ban ez a kapillaritás is eltömődött, majd elsorvadt.

Az 1948—1953 közötti vezetés nemzetkoncepciója elsősorban azt tartotta 
szem előtt, hogy a szocialista átalakulásra való politikai áttérés ne járjon a nem
zeti hagyományfolytonosság megszakadásával. A vezetők jól érzékelték a törté
neti hagyomány különösen nagy jelentőségét az örökölt magyar politikai kultú
rában, s ezért az MKP már az 1945-ös újrakezdéskor a haladó hagyomány ki
dolgozott kommunista koncepciójával lépett színre. A Révai—Andics—Mód
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Aladár által kidolgozott kommunista történetkoncepció az 1848-as független
ségi hagyomány rehabilitását jelentette. Az MKP ezzel a lépéssel együtt haladt 
az új demokratikus tábor többi erőinek zömével: a parasztpárt színvonalas népi 
gárdája teljesen hasonló úton haladt, lényegében erre az útra lépett, sokkal ki
sebb szellemi színvonallal, a Kisgazdapárt is, csupán a szociáldemokrata bal
szárny, a Huszadik Század körül újraéledő polgári radikalizmus kicsiny tábora, 
Zsolt Béla pártja buzgólkodott a polgári radikális eszmei örökség újjáélesztésén. 
A nagy koalíciós pártokat nézve, még a szociáldemokrata tábornak is volt olyan 
része, ti. a „Századok és tanulságok” történelemátértékelő sorozat kiadói (Ács 
Tivadar, Tolnay György, Hegedűs Géza, Rónai Mihály András), akik szintén a 
48-as hagyományhoz nyúltak vissza. A többi iránti minden nagyrabecsülés mel
lett sem lehet kétséges, hogy szellemileg a legigényesebb munkát a kommunista 
átértékelő tevékenység végezte. Révai indíttatásai alapján a marxizmus legerő
sebb szellemi eszköztárával adták meg a — valójában történelmi küldetése végé
hez ért — függetlenségi eszmekörnek azt a gondolati formát, amelyet a régi füg
getlenségi párt megteremteni nem tudott. Ironikusan szólva: ötven évvel később 
Révai fogalmazta meg Justh Gyula pártjának virtuális ideológiáját.

Az új, immár népi demokratikus nemzettudat központi politikai értéke te
hát, megfelelően a 48-as hagyománynak, a nemzeti függetlenség volt. Gyökeres 
változást jelentett ez a magyar politikai kultúra átöröklött beidegzettségeihez 
képest, mivel 1849 óta ebben a politikai kultúrában a „történeti nemzet” hatal
mi helyzete, valamilyen szintű nagyhatalmisága prioritást élvezett az állami, a 
nemzeti függetlenséggel szemben. Ha ezt nem is igen hangoztatták nyíltan, a 
független állam a kisállam szinonimája volt -  reálisan: önálló magyar állam 
nemigen lehet más, mint kisállam. Ez pedig a balkáni kis népek sorába süllyedést 
jelentette, mellyel szemben a dualizmus korlátozott függetlenségét egyértelmű
en előnyben részesítették. 1945 után tehát az állami függetlenség lett a közpon
ti érték, a legfontosabb nemzeti igény: a függetlenség. A népi demokratikus ve
zetés felfogása szerint ezt a függetlenséget az amerikai imperializmus fenyegette, 
vele szemben a Szovjetunióval való szoros politikai kapcsolat elsősorban a füg
getlenség garanciája volt. Az 1948 után kialakult viszonyok sok tekintetben ala
pot adtak ehhez a szemléletmódhoz. Az internacionalista elvi alapon álló szo
cializmus egyértelműen nemzetállami keretben kezdett épülni, sőt a nemzetál
lami vonások több tekintetben markánsabbakká váltak, mint korábban. A szo
cialista gazdaság nem nemzetközi gazdasági integráció keretében épült, hanem a 
legszigorúbb állami gazdasági autarchia keretében. A szocialista országok közöt
ti külgazdasági kapcsolatok autarch gazdálkodási egységek szervetlen kapcsoló
dásai voltak, elfogult szemlélő tudatában könnyen tűnhettek gazdasági függő
séget jelentő, nem egyenjogú gazdasági kapcsolatok rendszerének. A határok a 
szomszéd szocialista országoktól merevebben zártak el, mint a revíziós ellensé
geskedés legelvadultabb időszakában. A szocialista tábor inkább volt államközi 
viszonyrendszer, melyet a Szovjetunió tekintélye fogott össze, mint szerves gaz
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dasági-politikai kooperáció-egység. A nemzeti függetlenség minden más fölé 
helyezése éppen ilyen helyzetben hamisnak és visszásnak tűnt, hiszen az egy 
nagyhatalom körül kiépült szocialista tábor viszonyai túlságosan is függő hely
zetként jelentek meg, s ezt a rossz politikai közérzetet a kapcsolatok egyenjo
gúságának valóságos megsértései is táplálták.

A határon túli magyarság problémája ezekben az években a hivatalos sajtó
ban és propagandában nem jelenik meg külön problémaként. A nemzeti elnyo
mást az elmélet a tőkés élnyomás specifikus esetének értelmezte, kettős tőkés 
kizsákmányolási helyzetnek. így nézve, a nemzeti kisebbségeket a szocializmus 
különlegesen súlyos kizsákmányolástól szabadította fel, a nemzeti kisebbségek a 
szocialista országokban kétszeresen felszabadíttattak. Más elnyomatási helyzet
ről elméletileg nem lehetett szó. A nemzetiségi probléma kulturális autonómiát 
jelent. A széles közvélemény számára 1948—1953 között -  összehasonlítva 
akár az előző, akár az utána következő időszakokkal — sokkal kevésbé állt a 
nemzeti probléma a gyújtópontban. Ennek oka elsősorban az volt, hogy a poli
tikai élet sokkal közvetlenebb problémái foglalkoztatták elsősorban az embere
ket, a nemzeti problémák tekintetében is. Hozzátartozik azonban a képhez az 
is, hogy nem is igen volt sérelem. Magyarokat értek ugyan sérelmek a szomszéd 
országokban is, de ritkán magyar mivoltukban, jobbára inkább .olyan társadalmi, 
politikai okokból, melyek nem különböztek az ottani „államnemzet” tagjainak 
sérelmeitől. A népi demokratikus Romániában és Csehszlovákiában a vezetés fő 
politikai ellenségeként a román és a cseh nacionalizmust tekintette, s vele szem
ben a nemzetiségekben is igyekezett szövetségesre találni. Megmutatkozott ez a 
kulturális autonómia kiszélesülésében: Kolozsvárt magyar egyetem is létesült, 
Romániában jele volt ennek a középszintű káderpolitikában is. Magyar volta 
miatt nemigen ért diszkrimináció senkit. Nem volt más kép az 1949 után ellen
séges országgá vált Jugoszláviáról sem. A Tito-ellenes propaganda képtelen dur
vaságai között sohasem tűnt fel a magyar nemzetiségek elnyomására vonatkozó 
utalás.

Az iparosítási program is nemzeti problémákat vetett fel. Az új, demokrati
kus magyarságtudat modernizációs tudat volt, központi kérdése volt az ezer
éves magyar elmaradottság felszámolása. Az iparosítás ennek programja (is) volt, 
minden alapja meglehetett — első látásra —, hogy nemzeti programként fogad
tassák el a széles társadalommal. Mégsem így történt, mert beléütközött a ma
gyar identitástudatnak egy korábban már említett összetevőjébe: a földműves- 
nemzet-tudatba. A dunatáji régióban két társország is volt, melynek nemzeti tu 
data a modernizációs probléma tekintetében másként alakult, mint a magyar. 
Romániában, és kisebb részben Jugoszláviában, a nemzeti tudat részét képezte 
annak számontartása, hogy az ország hatalmas természeti kincsekkel, gazdag 
ipari nyersanyagforrásokkal rendelkezik, s a modernizáció, azaz — ide tartozó 
fogalmazással — a nemzeti felemelkedés útja ezeknek a tartalékoknak feltárása. 
Ezekben az országokban az valóban a nemzeti függetlenség problémájaként je-



54 MEDVETÁNC

lentkezett. Nem csupán arról volt szó, hogy az elmaradottság körülményei kö
zött nem került sor a román olaj és a szerb réz teljes kiaknázására, hanem még 
nagyobb hangsúllyal arról, hogy eddig ezeket a kincseket idegen tőke aknázta 
ki, gyarmati kizsákmányolás alá vetve az országot. A nemzeti állam kezébe vett 
feszített ütemű iparosítás programjának messzire nyúló gyökerei voltak a ro
mán és a szerb nemzettudatban. A nemzettudat része volt a potenciális olaj-, 
illetve rézország tudata, ezért az iparosítás a gyors fellendülés, a nemzeti felvi
rágzás ígéretét jelentette. A magyar nemzettudat ezekben a tekintetekben egé
szen más volt. A „történelmi nemzef’öntudatú Magyarország politikai hagyomá
nyából hiányzott a gyarmattudat. Magyarország 1867-1918 között sem tekin
tette magát Ausztria gyarmatának, helyzetét nem tekintette idegen tőke kizsák
mányolásának. Még fontosabb, hogy más kép élt a tudatban az ország termé
szeti kincseiről. A magyar haza is „tejjel-mézzel folyó Kánaán” , természeti kin
csei minden mással vetekednek, de a magyar természeti kincs a termőföld, az 
„acélos magyar búza” , amelynek magas sikértartalmát minden nebuló megta
nulta már az elemi iskolában. Az 1945—1948 között alakuló demokratikus ma
gyarságfelfogás is modernizációt akart, de agrármodernizációt, nem iparosítást. 
„Duna menti Dánia” vagy „szocialista Kert-Magyarország” jelszavai megmoz
gathatták volna a nemzeti öntudatot, ilyen programot feszített ütemmel is szí
vesen vállalt volna a magyar társadalom, de a „Vas és acél országa” idegen prog
ramként hatott olyan országban, melynek nemzeti sajátossága, hogy nincsen se 
szene, se vasérce.

Elmaradott országokban a társadalmi integráció kérdései nagyobb mérték
ben jelennek meg nemzeti problémaként, mint a fejlett országokban. Az elfoga
dott társadalmi magatartásmodellek és a tőle való deviancia, marginalitás, szub
kultúrák a nemzet egysége problémájaként szerepelnek, magukkal hozva azt, 
hogy az elvárt magatartásmód nemzeti mentalitásként számon kérve jóval na
gyobb konformitással érvényesül, mint enélkül. Etnikai előítéletekkel kevered
nek, vagy esetleg kifejezetten etnikai előítéletekként jelentkeznek olyan elő
ítéletek, melyek fejlettebb országokban csupán társadalmi előítéletnek számíta
nak. A társadalom jól vagy rosszul integrált voltának sajátos mértéke, hogy ki- 
alakult-e egységes presztízsrendszer a társadalom számára nyújtott teljesítmé
nyek mérésére. Az integráció zavarát jelenti általában, ha azonos jövedelmű cso
portok nem azonos presztízst élveznek. A jövedelem a legáltalánosabb presztízs
meghatározó, jelentőségét a szocialista társadalom sem helyezi hatályon kívül, 
de ezt nem tekinti kizárólagosnak. Helyébe léphet a képzettség vagy a politikai 
elkötelezettség. Az integráció az egységes érvényesülésen múlik. Ha azonos po
zíció elnyerésében ütköznek a megbízhatóság és a képzettség szempontjai, vagy 
kisebb képzettséggel jelentősen magasabb jövedelemhez lehet jutni, ez jelentős 
dezintegráció-forrás lehet. A magyar társadalom kétféle integrációproblémát is 
örökölt 1945 előtti elődjétől. 1945-ig tömegesen jelen voltak a társadalomban 
azok, akiket „társadalomalattinak” kell nyilvánítanunk, mivel szociális helyze
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tűk nem biztosította számukra a társadalomban szokásos presztízs minimumát. 
Lényegében a társadalomalattiság jelenléte jelenti a patriarchális viszonyokat: a 
patriarchiális viszony a társadalomalattiakkal szembeni viszony. Az 1945 előtti 
Magyarországra gondolva azokról az emberekről van szó, akiket nem lehetett 
magázni, akiket ha egy csendőr vagy szolgabíró magázott volna, ugyanolyan 
képtelenül hatott volna, mintha magázott volna egy gyereket. Az 1945-ös for
dulat ezt a helyzetet egy csapásra megszüntette. 1948—1953 között ez a fajta 
társadalomalattiság nem volt többé jelen a magyar társadalomban. Ez a nemzeti 
integráció lényeges lépését jelentette. A fogyatékos integráció másik problémája 
volt a századvégtől 1945-ig két társadalmi mobilitást reprezentáló értelmiségi 
elit: az úri és a polgári értelmiség jelenléte — egyike a problémáknak, ahol társa
dalmi előítélet etnikai előítéletként, antiszemitizmusként jelentkezett. A két
féle értelmiséget az 1945-tel megindult átalakulás megszüntette, és az új népi 
értelmiség gyorsított, programszerűen végrehajtott kinevelésével helyére a régi 
és az új értelmiség kettősségét állította. Az új, a népi értelmiség a maga szélessé
gében nem vált az új társadalmi magatartási modell reprezentálójává. A modellt 
egy új társadalmi réteg, a politikai funkcionáriusok rétege reprezentálta. Érték
reprezentáló szerepükben azonban volt bizonyos korlátozottság: kérdés volt, 
hogy az általuk markánsan reprezentált mentalitásminta össztársadalmi érvé
nyű-e, amelyet mindenkinek követni kell, vagy pedig ez a markáns magatartás 
a politikai élcsapat „különös ember” voltának kifejeződése általuk. Uriság és 
polgáriság érthetően elvetett magatartás lett, de helyét nem vette át a „káder- 
ség”. Egy markáns magatartási mintákban nevelt társadalom ilyen minták nél
kül maradt, hiányát a nemzeti társadalom integrációja lazulásaként élve meg. 
Az új magatartás hordozója kézenfekvő módon a népi értelmiség lett volna, sőt 
kellett volna hogy legyen, ezt mindenki tőle várta. Reá várt, hogy a szocialista 
és nemzeti életforma-kultúrát a népi szintézisben megteremtse, kiformálja. Ezt 
azonban megakadályozta a „káderattitűd” jelenléte. Az új értelmiség jelentős 
tömegű, nem kifejezetten funkcionárius részére a „funkciómentalitás” nem ha
tott olyan vonzó vagy presszionáló erővel, hogy maga képére formálja, de ah
hoz elég erősen, hogy meggátolja a tőlük -  a káderektől -  független sajátos 
népi értelmiségi magatartási minta kialakulását. Ezt a helyzetet befolyásolta, 
hogy a funkcionárius tábor értelmiségi része csupán mintegy felerészben állott 
az új, népi értelmiség tagjaiból, másik fele a régi polgári értelmiség zsidó szár
mazású tagjaiból tevődött össze. Ez a polgári indíttatású értelmiség egyszerre 
mutatta népi származású harcostársai felé magatartása „polgári csökevényeit” 
és a görcsös és visszásán ható erőlködést, hogy „népi” módon viselkedjék.

Súlyosan ütött vissza, hogy az 1948—1953 közötti vezetés 1949-ben feladta 
a már készen álló lehetőséget ennek a problémának megoldására. A NÉKOSZ 
kialakult kerete, kimunkáló műhelye volt olyan mentalitáshordozó értelmiségi 
— ne féljünk a szótól -  elit kinevelésére, mely szemléletében, magatartási kul
túrájában szintézisbe hozta a szocializmust, a népiséget és a magyarságot. Az
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1948 utáni vezetés sem arra nem talált módot, hogy megkísérelje feléleszteni 
ezt a kezdeményezést, sem arra, hogy más, egyenértékűvel pótolja. A mondot
tak azt sejtethetik, hogy a szocialista értelmiség mentalitási kettősségében az 
antiszemitizmus újjászületésének lehetősége rejlett. Nem éz volt a helyzet. Eb
ben a tekintetben az új funkcionárius-értelmiségi réteg egyeséges jelenségként 
jelent meg a társadalom szemében. A fentiek értelmében integrált helyzetet je
lentett az, hogy népi és polgári származású funkcionárius között presztízs tekin
tetében nem volt különbség. Barát egyformán azonosult velük, ellenség egyfor
mán ellenük volt. Bizonyos népi értelmiségi identitástudat volt ugyan, de nem 
vált élesen külön a kommunista magatartás egészétől.

Az 1953—1954-es vezetés hozott változásokat a nemzeti probléma tekinte
tében. Az új vezetés hangsúlyozottan törekedett nemzeti hangvételre. Nagy Imre 
kormányprogramjában „kis magyarokról” beszélt, amikor a közoktatás helyze
tét taglalta, a népfrontot ekkor keresztelték át Hazafias Népfrontnak. Konszen
zus lehetőségét kínálták a kormányzat és a közfelfogás között egy egységesen 
vállalható hazafiság jegyében ezeknek az éveknek átütő sportsikerei. A sport 
adott lehetőséget ekkor a magyar társadalomnak nemzeti identitása intenzív át
élésére, méghozzá olyan módon, melynek nem kellett a fennálló hatalom szá
mára veszedelmekkel terhes nacionalizmusként megjelenni, amely kormányt és 
népet inkább összekapcsolt, mint szétválasztott. Nagy Imre ennek a lehetőség
nek kihasználására adta ki a „Magyarország sportnagyhatalom” jelszót.

Az 1956-os pártellenzék nézetrendszerében jelentős helyet foglalt el a nem
zeti probléma, tartalmilag azonban nézeteik nem különböztek a Révai—Andics- 
Mód-féle függetlenségi szemlélettől, azzal a fontos különbséggel, hogy az 1954- 
es nemzetiesebb hangvétel után, annak egykori kezdeményezőjétől ugyanennek 
a koncepciónak hirdetése nagyobb hitellel hangzott, mint korábban a Rákosi- 
Gerő-vezetés részéről. 1956 őszére az iparosítás megtette hatását a nemzeti iden
titástudatra is. Az októbert megelőző hetekben szinte drámai erővel formáló
dott ki egy új iparosítási koncepció, félreérthetetlenül a nemzettudat részeként: 
a sajátos magyar bázison történő iparfejlesztés: az urán- és bauxitparadicsom 
mítosza. „Azt kérdezik Pesten-Budán, / Hová lett a magyar urán?” — skandál
ták október 23. egyetemista tüntetői. Ez a gondolat megjelenik Gertler Viktor 
1957-ben bemutatott Láz című filmjében is.

56 újrafogalmazta a kisnemzeti tudatot. Új formájaként a semlegesség esz
méje jelent meg, mint a kisnemzeti helyzet adekvát politikai formája. Ideológu
saként Németh László lépett fel Magyar Műhely című, 1957-ben, a Kortárs 
első számaiban közreadott programadó esszéjében, ahol ennek az új kisnemzeti 
tudatnak a számára újrafogalmazta a nemzeti hivatás eszméjét is. A nemzeti hi
vatás a nacionalista ideológiákban meglehetősen egysíkú fogalom. Igen külön
böző nemzetek nacionalizmusában a nemzeti hivatás mindig az uralkodás. A 
magyar nagynemzeti tudatban ez korábban az „államalkotó képességben” ma
nifesztálódó nemzetiségek feletti uralmat jelentette. Németh László előadásá-
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ban a sajátosan kisnemzeti nemzeti hivatás: a kisállamoknak kell a szocializmus 
kiformáló műhelyeivé lenni, a társadalmi kísérletezés laboratóriumaivá -  mivel 
(tanulmánya kimondatlan, de félreérthetetlenül sugallt következtetése szerint) 
erre a szocialista nagyállamokat méreteik, nagyhatalmi szerepük nem teszik al
kalmassá.

Németh László kisebbségi véleményt képviselt, talán egyedül állt azzal az itt 
kifejtett felfogásával, mellyel az új magyar kisnemzeti identitást az elnemköte- 
lezett, harmadik világbeli tábor identitásában gondolta. Az 56-os magyar köz
felfogás változatlanul nyugati államként, nyugati nemzetként identifikálta a 
magyarságot. Ez határozta meg, és határozza meg máig is, alapvetően a szocia
lizmus eszméjéhez való viszonyt is. A Horthy-rendszer azért iktatódott ki a ma
gyar reakció hagyománytudatából is 1956-ra, mert nem „nyugati” kapitaliz
must láttak benne. A szocializmus marxista-leninista, szovjet modellű felfogá
sával szemben is nagymértékben befolyásolta a nyitottságot vagy elzárkózást, 
hogy „nyugati” vagy „keleti” szocializmusként sorolják be, a fejlett vagy a fej
lődő világhoz számítják. A szocializmus „keleti” modelljei érdektelenségbe ü t
köztek, akár jobbosok voltak, mint a jugoszláv, akár balosak, mint a kínai, a 
Nyugat utolérésének hruscsovi programját viszont jóindulatú figyelem kísérte.

Az 1956 utáni konszolidáció idején az új vezetés egészen más viszonyba ke
rült a nemzeti problémával, mint elődjei. A leküzdendő 56-os eszmék első sorá
ban a nacionalizmus állott. A nacionalizmus és a vele egy sorba állított, ebbe a 
problémakörbe sorolt népi szemlélet külön pártdokumentumok tárgyát képez
te. Ezekben a dokumentumokban az új vezetés abban a tekintetben revideálta 
elsősorban a korábbi vezetés nemzetkoncepcióját, hogy szembefordult a füg
getlenségi tradícióval. Az állami függetlenség mint legmagasabb rendű nemzeti 
érték helyére a polgárosodás anyagi jellegű előmozdításának értékeit helyezte. 
Az új szemlélet legfontosabb eszmei megnyilvánulása Molnár Erik koncepciója 
volt a függetlenségi hagyomány történeti értékeléséről. Molnár Erik elmélete 
nem tartozott kifejezetten az új vezetés ideológiájának körébe. Az újrakezdés
nek szélesebb alapot akart adni, mint amely alapon az 1956. november 4. utáni 
pártvezetés állott. Egyszerre volt bírálata mind a Révai-Andics—Mód-történet- 
képnek, mind az 56-os pártellenzék nemzetfelfogásának. Az 1956. november 
4-i vezetésnek saját, új alapelvű nemzetkoncepciót akart adni, s egyszersmind 
lehetőséget az 56-os pártellenzékiek felzárkózása számára is. Az új koncepció 
elvetette azt a teóriát, amely a Habsburg-abszolutizmussal szemben kialakult 
rendi ellenállás egyre fejlettebb formáit tekinti a magyar polgárosodás politi
kai alapjait megteremtő előzménynek, nem marxista nyelven szólva: politikai 
modernizációnak. Ellenkezőleg, az abszolutizmus = polgárosodás, rendiség = 
feudalizmus ekvivalenciákból kiindulva állást foglalt amellett, hogy a polgáro
sodást a 17—19. században a bécsi abszolutizmus segítette elő, vele szemben a 
Bocskai-felkelés, majd Bethlen harcai a feudális pozíciókat védő rendi ellenállás 
megnyilvánulásai voltak. Maga Molnár Erik nem terjesztette ki ezt a gondolat-
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menetet a Rákóczi-felkelésre és 1848—1849-re is, de a következtetés implicite 
benne rejlett, s mindazok a széles értelmiségi körök, a történész szakközvélemé
nyen messze túl, melyek kezdettől a legnagyobb érdeklődéssel figyelték a kon
cepciót, maguk világnézete számára a konzekvenciákat levonták. Nyilvánvaló 
volt, hogy az új történetfelfogás közeli rokonságban áll Szabó Ervin egykori 
koncepciójával, mely az 1848-1849-es felkelést is rendi felkelésnek tartotta, s 
kétségbe vonta polgári forradalom jellegét. Molnár Erik koncepciójának széles 
körben való népszerűvé válása a hatvanas években a polgári radikális mozgalom 
újrafelfedezéséhez vezetett, elsősorban az ennek a hagyománynak mindenkor 
elkötelezett Horváth Zoltán könyve nyomán, s a politikai eszmélés fontos ré
szévé vált. A polgári radikális hagyomány fényében a Habsburg-ellenes függet
lenségi küzdelmek reakciós mozgalmak voltak, a polgárosodás gátlói. Az új ve
zetésnek a koncepció eszmei fegyvert adott kezébe, hogy egyszerre utasítsa el 
kritikusan a Révai-féle függetlenségközpontú marxista nemzetfelfogást, s ezzel 
megtegye az első lépést a személyi kultusz eszmei örökségének ideológiai meg
haladásához, ugyanakkor elutasítsa az 56-os nemzetszemlélet függetlenségköz
pontúságát is. Úgy tűnt, az új vezetés kétfrontos harci stratégiájának adekvát 
történeti koncepcióját s egyben a történeti megalapozásból kiindulva adekvát 
nemzetkoncepcióját jelenthette Molnár Erik elmélete. Az új vezetés hallgatóla
gos megítélése szerint azonban az új történetkoncepció — az 1948—1953-ban 
érvényben volt hivatalos álláspont átfogó bírálatával — több engedményt tett az 
56-os pártellenzékiek utóvédharcának, mint amennyi eszmei muníciót adott 
volna az ellenük folyó ideológiai harcban. Ezt kell feltételeznem, mert miköz
ben a volt pártellenzékiek örömmel fogadták a személyi kultusz időszaka egyik 
eszmei koncepciójának bírálatát -  ezen az oldalon a koncepciónak jó visszhang
ja volt —, a hivatalos fogadtatás tartózkodó volt, s Molnár Erik koncepciója 
nem vált az új vezetés hivatalos történet- és nemzetpolitikai álláspontjává. A 48- 
as hagyomány korábbi kultusza megszűnt, ezzel azonban ki is merült a hivata
los ideológiai tevékenység ebben a kérdésben.

Mielőtt ennek a problémának további áttekintésére kísérletet tennék, e helyt 
adok kitekintést a határon túli magyarság problémájára, ahogy a konszolidáció 
időszakában, az ötven—hatvanas évek fordulóján felvetődött. Az 56 utáni, még 
évekig kiélezett helyzetben az égető hazai problémák minden érdeklődést lekö
töttek. A határon túli magyarság helyzetével szemben a hazai közvélemény kö
zömbös volt, jóllehet helyzetükben 1956 után problémák kezdtek mutatkozni. 
Legsúlyosabb jele volt ennek a kezdődő nemzetiségpolitikai változásnak 1959- 
ben a kolozsvári magyar egyetem egybeolvasztása a helyi román egyetemmel. 
Noha az egyetem beolvasztását tragikus események kísérték (Szabédy László 
öngyilkossága), szinte semmi visszhangot nem keltett a hazai közvéleményben. 
A visszhangtalanságot nem lehet egyszerűen a magyar sajtó elhallgatásának ro
vására írni, azoknál sem volt visszhang, akik külföldi rádiókból mindenről tudtak.

A kitérő után folytatva a megszakított gondolatmenetet: Annak, hogy a po-
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litikai vezetés nem tette hivatalos álláspontjává a Molnár Erik-koncepciót, más 
— mélyebb és átfogóbb — oka is volt, mint a fentebb említett. Az új vezetés jól 
látta, hogy a tömegeket nem lehet egyik napról a másikra megnyerni.

Arra ugyan lehetett volna esetleg mód, hogy a Rákosi-vezetés katasztrofális 
útjára lépve rákényszerítse a még szembenállókat őszintétlen, képmutató, ver
bális lojalitás-gesztusokra, ahogyan az 1948—1953-as vezetés arra kényszerítette 
a vele egyet nem értők tömegeit, hogy abszurditásig vitt, megalázó azonosulás
megnyilvánulásokat tegyenek, és elsősorban az — enyhén szólva nem épp nép
szerű — főtitkárt dicsőítsék. Az új vezetés azonban eleve más módszerben gon
dolkozott. A szembenállókat nem lehetett valamilyen bibÜai pálfordulással egy 
fordulattal elkötelezett hívekké tenni. Szembenállásukat csak fokozatosan lehe
tett felszámolni. Első lépés a szemben álló tömegek politikai semlegesítése volt. 
Rövid idő alatt nem lehetett elérni, hogy ezek a szembenállók szakítsanak né
zeteikkel, de sokat lehetett tenni azért, hogy depolitizálódjanak, fokozatosan, 
lépésről lépésre közömbösekké váljanak szemben álló nézeteik iránt. A semlege
sítés vonatkozott a nemzeti problémára is, hiszen a szembenállás egyik legfon
tosabb eszmei motívuma a nacionalizmus volt. A pártvezetés nem számolt azzal, 
hogy a Molnár Erik-koncepció szembe tudja fordítani a függetlenségi eszme 
szenvedélyes híveit eddigi nemzetfelfogásukkal. Egy, a függetlenségi eszmét 
frontálisan támadó ideológiai koncepció inkább provokálhatta ezeket a tömege
ket, a függetlenségi elkötelezettséggel szembeni közömbössé válás helyett esz
méikhez való ragaszkodásra ösztönözhette volna inkább őket. Ugyanekkor — 
ennek a feltételezhető gondolatmenetnek alapvető igazsága mellett — Molnár 
Erik nézetei és az újrafelfedezett polgári radikális eszmei örökség alkalmasnak 
mutatkoztak arra is, hogy a nemzeti eszmével való elvi szembefordulás megfo
galmazásának eredete legyenek. Az erre a szellemi mozgásra „odafigyelő” tábor
ban elsősorban az a polgári radikális gondolat éledt fel újra, mely a nemzet-ha
ladás problémát „vagy”-gyal köti össze, a problémát egyoldalúan a haladás ol
daláról veti fel, s elveti magát a nemzetet, mint a haladást általában gátló, anak
ronisztikus, a fejlődés gátjává vált társadalomszervezési formát. A gazdaság és a 
politika fejlődése ezt a felfogást sokban igazolni látszott. A világ mind Keleten, 
mind Nyugaton nagy lépéseket tett a nemzetek fölötti, a nemzetállam kereteit 
túllépő gazdasági és politikai keretek irányába. Az ötvenes évek gazdaságpoliti
kai hibáinak bírálata során a hatvanas évek első felében fontos helyet kapott 
ezen iparfejlesztési stratégia egyoldalú autarch jellegének, a nemzetközi munka- 
megosztás által történt elhanyagolásának kritikája. Azok, akik a nemzetet mint 
társadalomszervezési formát túlhaladottnak vélték, okkal úgy ítélhették a fejlő
dés tendenciáját, hogy az a KGST és a Közös Piac és ezen túl a nemzetfölötti 
állami integrációk felé tart. Ennek a gondolatnak jegyében élte reneszánszát a 
hatvanas években az Osztrák-Magyar Monarchia hazánkban és Nyugaton egya
ránt. Nálunk az eredményes nemzetközi munkamegosztás, a magasabb külpiaci
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integráció kedvező múltbeli példáját fedezték fel benne, Nyugaton a több nem
zető, soknemzetiségű állam mintájának tekintették.

*A nemzeti eszmével szemben valóban kialakuló közömbösség is kapott szem
léleti formákat a Molnár Erik-koncepciótól. A technokrata apolitizmus a múlt
ba visszatekintve értékesnek minden korszakban csupán a technikai-gazdasági 
civilizációs fejlődést tekintette, a politikai aktivitást, s különösen annak radiká
lis formáit azonban -  lettlégyen az akár forradalmi, akár függetlenségj-gravami- 
nális nemzeti radikalizmus — a technikai-gazdasági fejlődés szempontjából disz- 
funkcionálisnak, fejlődést gátlónak tartotta. A Molnár Erik-álláspont ihlette írá
sokban ez a fajta közömbösség is meglelte nézetei igazolását.

A magyar társadalom politikai tényezői között volt olyan irányzat, amely 
megkísérelte az adott lehetőségek között felvenni a harcot a közömbösödés el
len: a népi írók tábora. Mivel legnagyobb mértékben a nemzeti eszmével szem
beni neutralizálódás nyugtalanította őket, elsősorban arra törekedtek, hogy el
érjék: a neutralizálódott társadalom azonosítsa magát nemzetként. Elsősorban 
ezt fejezte ki Veres Péter állandóan hangoztatott követelménye: nemzetben 
gondolkozni. Illyés Gyula is a neutralizáció ellen akart hatni azzal, hogy ani
málni kívánta a nemzeti büszkeséget, fellépett a „fasiszta nép” vádja ellen; 
olyan írásaiban, mint a Malom a Séden, azt igyekezett sugalmazni, hogy a né
metek elleni magyar ellenállásnak széles bázisa volt, és jelentősek voltak mére
tei. Veres Péter, amikor a „frizsiderszocializmus” jelszavát megalkotta, a fo
gyasztói szocializmus ideáljában elsősorban a társadalmat demobilizáló, semle
gesítő, nemzeti vonatkozásban is közömbösítő jelenségek ellen lépett fel. Ez a 
népies bírálat tetőpontját a társadalmi dekadencia olyan jelenségeinek kritikájá
ban érte el, mint az öngyilkosság, a válás, az alkoholizmus anomáliásan magas 
volta, s velük szemben a születések csökkenő száma. Mindez számukra elsősor
ban nemzeti probléma volt, napjaink nemzeti sorskérdései. írásaikban áthalláso- 
san sejttették azt a véleményt, hogy ezek a jelenségek a közömbössé váló, a ne
utralizálódott nemzet dekadenciájának megnyilvánulásai. A legfontosabb ilyen 
dekadenciatünetnek a népszaporodás csökkenését tartották. Illyés Gyula és 
még inkább Fekete Gyula kampányt indítottak a kérdés iránti figyelem felkel
tésére. Ez a probléma közvetlenül — a dekadencia mélyebb okaira való utalások 
és áthallások nélkül is -  nemzeti sorskérdés. Eredményeként jelentős körben 
terjedt el a nemzet fizikai létében való fenyegetettségének pszichózisa. Ebben a 
hangulatban közvetlenebbül összekapcsolódott a nemzeti problémával a fo
gyasztói szocializmus bírálata is, mivel a fogyasztói magatartás szerepelt annak 
a közömbösségnek és önzésnek motívumaként, amely miatt a házaspárok nem 
vállalnak gyereket. Az a társadalmi reszentiment, amellyel a „kicsi vagy kocsi” 
alternatívája vagy az „önző antianya” bűnbakfigurája megfogalmazódott, eb
ben az összefüggésben nemzeti reszentimentként jelent meg: irritáltságként 
azokkal szemben, akiknek nem a nemzet fennmaradása a legfontosabb, hanem 
egyéni jólétük.
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A konszolidáció éveiben új vonásai voltak észlelhetők az antiszemitizmusnak. 
A korábbi magyar politikai fejlődésnek, az ellentmondásos polgárosodásnak ez 
a következménye, a leghírhedtebb magyarországi politikai előítélet érthetően 
nem szűnt meg tíz-tizenöt: év alatt azok gondolkodásában, akiket korábban 
sok évig hatalmában tartott. Ami belőle nem volt több, mint csökevényjelenség, 
káros, de sorvadóban levő tudati maradvány, az már csak azért is kis társadalmi 
veszélynek tartható, mert nagymértékben generációs kérdés, okkal várható, 
hogy 1945 után felnőtt fiatal emberekben nem alakul ki. Amiről a konszolidá
ció időszaka kapcsán néhány szót írni akarok, azért kíván említést, mert nem 
egyszerűen a régi előítélet maradványa volt. 1948—1953 között a régi értelmi
ség antiszemita érzelmű részének nézeteiben, a „rendszer” általános megítélésé
ben nagymértékben szerepet játszottak antiszemita elfogultságok. A rendszert 
mint rendszert „zsidó rendszernek” tartották. Ezt ezerszer hallva különösen 
szembeszökő volt, hogy egyes emberek megítélésénél ez a szempont kevesebbet 
nyomott a latban. A zsidó származású kommunisták esetében számba vették a 
származást, ez az előzményekből nyilvánvaló. A figyelmet érdemlő nem ez, 
hanem az, hogy nyomát sem észleltem 1948—1953 között annak, hogy ezek az 
antiszemita régi középosztálybeliek jóindulatúbban ítélték volna meg eseten
ként a népi származású funkcionáriusokat, azzal az előítéletes elfogultsággal, 
hogy „ezek legalább nem zsidók” . A szembenállás a „rendszernek” szólt, a népi 
értelmiséggel szemben külön előítélet forrása volt, hogy „gyorstalpaló tanfolya
mon” képzett „kontár” létükre ugyanolyan értelmiséginek merik magukat tar
tani, mint ők, a régi „szakemberek”. 1948—1953 között a reakciós számára 
minden funkcionárius egyforma volt, származásától függetlenül. Ilyen előzmé
nyek után annál inkább figyelmet érdemel, hogy 1958-1959 táján feltűnik ez 
a fajta megkülönböztetés. Most kezd szempont lenni a „káder” származása, 
most tűnik fel az a szempont, hogy ,.kommunista ugyan, de legalább derék 
népi káder, nem zsidó”. Miután az 1957. nyári pártkonferencián a Révai mö
gött felsorakozott Rákosi-emigrációs szektásság megsemmisítő vereséget szenve
dett, az új vezetés konszolidációs politikájával szembeni szektás ellenállás „Tán- 
csics-körös” része elsősorban a népi értelmiséget, a népi származású funkcioná
riusokat igyekezett megnyerni saját táborául az új vezetéssel szemben. Az új ér
telmiség soraiban azzal toboroztak híveket, hogy a vezetés híveinek , jobbossá
gát”, elítélni való mérsékletét a kommunista káderek, a kommunista értelmiség 
régi értelmiségből származó részének feltételezett polgári reminiszcenciáiból 
akarták magyarázni. A kommunista értelmiség „polgári” származású része elleni 
hangulatkeltés így kifejezetten antiszemita színezetet nyert. Ez az új keletű an
tiszemitizmus társadalmi, nem nacionalista jellegű előítéleten alapult, ennyiben 
szorosan nem is tartozna a témámhoz, mivel azonban az antiszemitizmus a leg
több időben elsősorban nacionalista színezetű előítélet, a folyamatosság megkí
vánja az említést.

A konszolidáció előrehaladtával, 1963—1968 között az új keletű szektásság
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— ebben is hasonlítva a lengyel „partizánokhoz” (hellyel-közzel hatásokról is 
szó van, nem csak hasonlóságról) — bizonyos nacionalista színeket is kapott, 
méghozzá a függetlenségi nacionalizmus színeit. A szektás ellenzék 1961-1962- 
es felmorzsolása után néhány évig azzal próbálkozott, hogy a „hruscsovizmus”- 
sal szembeni ellenállásnak bizonyos nemzeti hangszerelést adjon. A távolban 
Kínára, a közelben Romániára és az említett lengyel „partizánokra” tekintve 
azt igyekeztek sugalmazni, hogy lám a keményebb proletárdiktatúra követelése 
összefér a nemzeti önállóság erősítésének programjával, míg „a revizionista 
pártvezetés szervilisen követi a moszkvai vezetés revizionista vonalát”.

A konszolidáció, majd a gazdaság helyzetéhez képest adekvát gazdaságirá
nyítási rendszer létrehozásáért folyó több éves reform tevékenység lezárulása 
után, a hetvenes években új módon jelentkezik újra a nemzeti probléma, jóval 
nagyobb erővel, mint a hatvanas években és az ötvenes évek második felében. 
Mindez nem csupán a hazai körülmények következtében történik, hanem beil
leszkedik szélesebb nemzetközi folyamatokba. A hetvenes évek magyarországi 
nemzeti öntudatra ébredése sok tekintetben egy világjelenség hazai megnyilvá
nulása. A világ több részén észlelhető az etnikai reneszánsz, olyan etnikumok 
saját identitásigénye, melyek körében korábban hosszú időkön át nem volt 
ilyen igény, sőt gyakorta előfordul, hogy eddig nem létező etnikai igények je 
lennek meg. Mindez a hagyományos nemzeti tudatok identitásszemléletére is 
hat. A „történelmi” nemzettudatok is — melyekről a hatvanas évek korfelfo
gása olykor túl gyakran úgy ítélt, hogy a kialakuló magasabb gazdasági állami 
integrációk anakronisztikus, elsorvadó tudati formákká tették  őket -  új életre 
kelnek. Intenzitásukat, megnyilvánulási formáikat is befolyásolja a kis etniku
mok identitástudatának, identitáskeresésének megnyilvánulása.

Magyarországon i a z ; 56 utáni konszolidáció nyomán neutralizálódott társa
dalom új öntudatkeresése nyilvánul meg az etnikai reneszánsz jelenségeiben. A 
konszolidáció során a magyar társadalom partikularizálódott, neutralizálódott 
része nem csupán visszaszorult a politikai szférából a privátélet szférájába, nem 
csupán végigélte a privatizálást, hanem ezt a folyamatot a magánélet háborítat
lanságának visszanyeréseként is tapasztalta, amit a Rákosi-korszak zaklatásai 
után nagyfokú új szabadságlehetőségként élt meg. A hatvanas években a társa
dalom jelentős része a magánélet önelvűségét a legjelentősebb társadalmi vív
mánynak tekintette. Birtoklásáért hallgatólagosan lemondott a politikai közös
séghez való tartozás tisztázásáról. Nem állt szemben, de el sem kötelezte magát, 
így politikai identitástudattal vagy ezt helyettesíteni képes identitástudattal 
nem rendelkezett. A hetvenes évekre oldódik az a görcsösség, amellyel a társa
dalom a magánélet önelvűségét vívmányként élte meg. Megjelenik az igény, 
hogy kilépjen a privatizálás atomizáló hatásából, magát közösségként azonosít
sa, anélkül azonban, hogy fel kelljen adnia semlegességét. A neutralizálódott 
társadalom olyan közösségformát keresett, mely elfogadható a kormányzat ré-
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széről is, olyan konszenzust, amely ugyanakkor nem feltételezett mindenáron 
teljes azonosulást.

Ez az úi politikai közösségtudat a társadalom informális szerveződéséből in
dul ki. Olyan tudati forma felé tendált,, amely az informálisan felfogható társa
dalom közösség voltát fejezi ki — de nem kisközösség, hanem makroközösség 
tudata. Az egyetlen informális szerveződésű makroközösség a nemzet. Ezért a 
nemzettudat lett a privatizáltságból kilábaló társadalmi közeg új politikai azo
nosságtudata.

Az etnikai reneszánsz nyugati formáihoz kapcsolódik ebben az öntudato- 
sodási folyamatban, hogy kialakította az új nemzeti szemléletnek mintegy szub
kulturális megjelenési formáját. A hetvenes évek táncházmozgalmában az újra
fogalmazandó, újra átélt magyar nemzettudat abban a formában nyilvánult meg, 
amely sokban hasonlított az alternatív kultúrák etnikai-kisközösségi kulturális 
mozgalmaihoz. A megindult magyar etnikai reneszánsz a táncházakon át beha
tolt az ifjúsági szubkultúrák világába, azok egyike lett.

Az új nemzeti közérzetnek nem csupán szubkulturális mikrokultúrára van 
szüksége, hanem a hagyomány folytonosságának megteremtésére is. Ez a folya
mat más folyamatokkal összekeveredve zajlik le. Keretét egy másik kulturális 
korjelenség adja: a nosztalgiahullám. A hatvanas években a semlegesítés eredmé
nyezte privatizálódás rossz társadalmi közérzettel járt együtt. A rossz közérzet 
világosan megkülönböztetendő a politikai feszültségtől (triviálisan szólva attól a 
helyzettől, amikor az emberek haragszanak). Feszültség nem volt már a hatva
nas években, de a közérzet rossz volt. Mindennek már akkor szoros köze volt 
nosztalgiákhoz. A hetvenes évekre a közérzet javulása nem utolsósorban a nosz
talgiához való megváltozott viszonyban volt érzékelhető. Ezt paradoxonnal fejt
hetem ki. A nosztalgiahullám ugyanis akkor állt be, amikor megszűnt a nosztal
gia. Amikor nem ült már rajta a privatizált társadalom kedélyén a korábbi köz- 
életisége után a nosztalgia, amely közérzetét megmérgezte. A hatvanas évek 
hangulatát a kor nagy közérzetregényei: a Rozsdatemető, a Mély tengeri áramlás 
vagy Sarkadi darabjai fejezik ki. Bennük, kimondatlanul vagy kimondva, ott a 
nosztalgia: „fényes szelek nosztalgia” (kimondva: Próféta voltál szívem), „olva
dás-nosztalgia” (kimondatlanul). Amikor elhalkulnak ezek a nosztalgiák, ak
kor át kell élni más közérzettel azt a világot, amit korábban így éltünk át. A vi
lág még nem változott annyit, mint a közérzet. Ugyanazt kell kellemesnek, o tt
honosnak, bensőségesnek átélnünk, ami nemrég még a hábetlerség kietlensége, 
trivialitása, kisszerűsége volt. Az átélés nem jöhet a saját bensőségből, a saját ko
rábbi élményből-közvetlen nosztalgiából. Az eggyel korábbi korszakok, a még 
majdnem személyes közelségű történeti múlt felidézése segít hozzá, hogy saját 
élményvilágunkat poétikusan újra átéljük. A Hábetler család, a Szabó család vi
lágát Krúdy világa felidézésével tesszük költőivé. Krúdy: nemcsak újra kiadott 
művei, nemcsak Huszárik filmje, de még szakácskönyve is, de még álmoskönyve
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is, és a szecesszió, a diákkorunkban tingli-tanglinak tartott romantikus zene -  
mind-mind ahhoz segítenek, hogy a személyünket körülvevő kis-milieu-t átjárja 
a még átélhető közelmúlt kis-milieu-jének visszaálmodott költőisége. Ha Krúdy 
számára költői lehetett a század eleji Józsefváros, lehet, kell lenni költőiségnek 
a lakótelepen, a panelházban is. A kis-milieu otthonosságának átélésével egybe
fonódik a nagyobb milieu otthonossá válásának átélése is. Itt is a hagyomány 
segít, ez a két — kisebb és nagyobb — milieu otthonosságát építő múltba fordu
lás a nosztalgiahullám. Az új nemzeti érzés is a megszakadt, méghozzá érzelmi
leg megszakadt, tehát nem az elmélet, hanem a személyes átélhetőség szférájá
ban megszakadt hagyományfolytonosságból (is) akar megújulni. Nem a nagy 
kulturális megújulási törekvések viszonya ez a hagyományhoz. Ezek jobbára 
szembefordulnak jelenünk hagyománykincsével: kiüresedettnek, laposnak, lé
lektelennek és ízléstelennek érzik az átörökölt tradíciót. Ezek a nagy megújulá
sok úgy teremtik újjá a hagyományfolytonosságot, hogy a közelmúlt sekélyes 
hagyományától elementárisabbnak érzett korábbi hagyománykincshez nyúlnak 
vissza. A nosztalgiahullám a fordított folyamat. Egy hagyományvesztésként s 
ezzel együtt identitásvesztésként átélt szakasz meghaladtával egyszerűen vissza 
akarja állítani a hagyományfolytonosságot. Oda nyúl vissza, ahhoz a tegnaphoz, 
ahol a folytonosság 1945-ben, a forradalmi átalakulással megszakadt. Először a 
politikailag már közömbössé vált tegnapelőtthöz. A századelő reneszánsza film
ben, publicisztikában, népszerű tudományos irodalomban, tévében. Az egykori 
boldog békeidők nosztalgikus tudata nem csupán azt segíti elő, hogy saját ko
runkat „régi szép időknek” éljük át, de azt is, hogy mindez az új hazafias közös
ségtudat atmoszférája is legyen. A „csak a szépre emlékezést” azonban a hagyo
mányfolytonosság visszaállításában a kevésbé szép közelebbi múlt újraátélése is 
követi: szükségessé válik az új identitástudathoz, hogy a teljes folytonosság 
identitásának tudata legyen. A nosztalgiahullám eléri a harmincas éveket: a fil
meken megjelenik az ekkori divat, a könnyűzenében a charleston, a lemezját
szón Karády, s végül kilépve, túlmenve a kis-milieu-emlékezés, régi szép idők 
hangulatiságán, eljut a múltvisszaérzés a második világháborúig. Megkísérli fel
dolgozni a Don-kanyar-élményt; végrehajtani az egykori nemzeti katasztrófa 
azonosuló újraátélését, olyan azonosulással azonban, amely nem jelenti a múlt 
esemény politikai átértékelését. A nosztalgiahullám -  összegezve -  a magán- 
milieu újraátélésével együtt a mai közösségi viszonyok nemzeti közösségként 
való megélését is elősegíti.

Mivel az új nemzettudat tábora kerülni akarja a konfrontációt, nem a függet
lenségi hagyományhoz kapcsolódik, hanem a függetlenségi fellendülések helyett 
a mával analógnak érzett „felhalmozó” korszakok hagyományához. Újra felfe
dezik Széchenyit (Kunszabó Ferenc esszéje) — ennek a hagyományvonulatnak 
mindenkori szimbólumát. A hivatalos álláspont elébe megy az új törekvéseknek: 
szobrot állítanak Széchenyinek Kecskeméten, megünneplik a Széchenyi-hagyo
mányt népszerűsítő Szekfű Gyula halálának évfordulóját. A függetlenségi, 48-as
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hagyomány idézése az ifjúsági szubkultúra része lesz. Az ifjúsági szubkultúra 
reprezentatív kifejezőjének tekinthető Illés-zenekar 1968-nak 1948. március cí
mű számát szenteli, a hetvenes évek végén pedig utóda, a Fonográf zenekar 
megzenésít és koncertjein előad olyan Petőfi-verseket, mint az Európa csendes, 
újra csendes és a Nemzeti dal. A közhangulat tendenciájának szembeszökő jele 
azonban, hogy a nyolcvanas évekbe lépve ugyanez a zenekar a rockoperájában, 
az István, a királyban látványosan átvált a függetlenségi nosztalgia bírálatába.

A hetvenes évek nemzettudat-megújulása leginkább megfogható a határon 
túli magyarság helyzetéhez való viszonyában. Ez a probléma 1945 óta most ke
rült először a nemzeti problematika középpontjába. Az új nemzeti érdeklődés 
számára — minden'kétséget kizáróan — a Trianonban elcsatolt magyarok ma
gyarnak megmaradása vagy asszimilációra kényszerülése a ma nemzeti sorskér
dése. A kiváltó okok között legelöl nyilvánvalóan ennek a problémának, ennek 
a veszélynek realitása a legfontosabb. Egyes szomszéd országok nemzetiségi po
litikájában a hetvenes években tovább erősödött az a tendencia, amely a nemze
tiségi politikában 56 után beállt fordulatokkal vette kezdetét. Vagyis a nacio
nalizmus elleni eszmei harc modellje: harc a kisebbség nacionalizmusa ellen, en
gedmény az „államnemzet” nacionalizmusának. Az utazás kibővült lehetősége, 
a családi, baráti, szakmai kapcsolatok kiszélesedése erősítette a szomszédos or
szágokban élő magyarok helyzete iránti érdeklődést. A figyelemnek azonban 
nem csupán ezek a kézenfekvő okai vannak. Része a kisebbségi magyarok hely
zetének újraértelmezése a hazai etnikai tudat reneszánszának.

Most van helye, hogy értelmezzem: milyen értelemben használom az etni
kum kifejezést. Az etnikum archaikus közösségforma, a (polgári) nemzetet, sőt 
az államot megelőző közösségi szerveződés. Két közösségalkotó tényező szer
vezi egybe: a nyelv és a kultusz. Az etnikum nyelvi közösség vagy/és vallási kul
tuszközösség. Az etnikum nem képez eredetileg kifejlett társadalmi munkameg
osztási struktúrát. Ez már a nemzet. A közönséges-egykori triviális tudományos 
szóhasználatban egy termelési-munkatevékenységi arculatú népközösséget je
lent: így voltak pásztornépek, földművelő népek, kereskedő népek. A nemzet
államok korábani a nemzetté (kifejlett társadalmi munkamegosztási struktúrá
vá) nem vált etnikumok jelennek meg — beékelve nemzetek „testébe” — nem
zetiségként. Sajátos esete a nemzetiségi helyzetnek, amikor olyan etnikai cso
portról van szó, amely egy más államban szervezetten élő nemzet elszakadt szór
ványa. Ez a nemzetiség a nemzeti kisebbség. A nyugati etnikai reneszánsz tehát 
(potenciális) nemzetiségekre vonatkozik, nem kisebbségekre. Ahol (a munka- 
megosztási struktúra kifejlettsége értelmében) nemzetek élnek egy másik anya
nemzet területén, ott federációk alakulásának problémája merül fel. Ezek nem
zet voltát (pl. Horvátország autonómiája a történelmi Magyarország keretében) 
általában igen antidemokratikus országok is valamiképp elismerték. Az etnikum 
eleve és elsősorban kulturális közösség. Közösség voltának minden más dimen
ziója kialakulatlan. A nemzetiségi jog ezért elsősorban kulturális autonómiák
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kérdése. A nemzetállamok korában kialakult nemzetek politikai közösségek, 
melyek a nemzet kulturálisközösség-helyzetét a nemzet mint politikai közösség 
egy dimenziójának tekintették. Egy, az államkeretben élő etnikum esetében -  
ahol ezt az etnikumot nem kezelik nemzetként, tehát tagjait a saját nemzethez 
tartozóknak tekintik — a nemzetiségpolitikai tolerancia elmehet odáig, hogy 
esetükben eltűri a nemzeti közösség „megcsonkítását” a kulturális dimenzió ki
iktatásával. Az illető etnikum az adott nemzet tagja mint a politikai közösség 
része, kulturálisan azonban van ettől elkülönült, saját identitása. Ez gyakorlati
lag persze az „anyanemzet” kulturális közösségében (is) részvételt, kettős kul
túrát jelent, hiszen másként nem élhetnek az illető ország polgáraiként: bímiok 
kell a többségi nyelvet, ismerni a törvényeket és szokásokat. így alakul ki „po
litikai nemzet” fogalma, amely a más etnikumú polgárokat a nemzet idegen 
ajkú tagjaiként, az egykori Magyarország esetében román ajkú, német ajkú, ha a 
kultusz az etnikai meghatározó jegy: Mózes-hitű magyarokként. Lényegében 
ezen a nyomon haladt a szocialista országok nemzetiségpolitikai koncepciójá
nak kialakulása. A Nagy Októberi Forradalom elvileg meghirdette a nemzetiségi 
állam normális formájaként a federatív államot, ahol a nemzetiségek társult po
litikai közösségekként, társult nemzetekként élnek egymás mellett, élvezve az 
állami szuverenitás fontos attribútumait, beleértve az elszakadás jogát is. Ez tör
ténetileg csupán egy követelményt fogalmazott meg, s arra adott alapot, hogy a 
továbbiakban a radikális nemzeti-nemzetiségi autonómiatörekvések a federatív 
államot tekintsék a modern társadalom elfogadható demokratikus megoldásá
nak a nemzetiségi problémára. Az elszakadási jog modellt jelentett a felszaba
duló gyarmati országok számára, amely szerint viszonyukat rendezzék akár a 
volt gyarmattartó országgal, akár a létrejövő új, több etnikumú államok belső 
életében. Magában a szocialista világban az elszakadási jog nem került alkalma
zásra, a forradalom utáni időben, a sztálini korszakban pedig effajta autonó
miáról sem lehetett szó.

A nemzetiségi problémát a szocialista országok valóságos nemzetiségi poli
tikája nem az elszakadási jogot is involváló federatív elv, hanem Otto Bauer 
kultúrautonómia-felfogása szerint rendezte, amely lényegében a politikai nem
zet koncepcióját adaptálta a szocialista állam számára. A nemzetiségek politi
kai közösségként a nemzeti államba szervezett szocialista politikai közösséghez 
tartoznak, etnikai vonásaikat illetően viszont szabadon gyakorolhatják anya
nyelvi kultúrájukat (probléma van itt eleve abban az esetben, ha a domináló et
nikai meghatározó jegy nem nyelvi, hanem vallási). Erre adta Sztálin az ismert 
formulát: Szocialista tartalom -  nemzeti forma. A szocialista rendszerek hallga
tólagosan feltételezték, hogy a nemzeti problémák tekintetében lényegesen kö- 
zömbösebb szocialista állam politikai közösségébe könnyebb lesz a nemzetisé
gek beilleszkedése, mint korábban a nacionalista polgári rendszerekébe.

A fejlett országokban lezajló etnikai reneszánsz kialakított egy szemléletet, 
amely elfogadja bizonyos etnikai identitástudatok létrejöttét, melyek olyan et-
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nikumokkal azonosulnak, amelyek sehol nem válnak nemzetté. Elfogadja ab
ban az értelemben, hogy nemzeti identitás tekintetében nem rendeli őket továb
biakban — a politikai, nemzet elve szerint -  valamely nemzethez. Elfogadja, 
hogy egy nemzet politikai közösségéhez való tartozás nem kell hogy a nemzet
hez való tartozást jelentse a nemzeti identitás értelmében. Ezzel a nemzeti iden
titás értelme megváltozik: megszűnik a nemzetállam-felfogás, mely értelmében 
nemzet = politikai közösség. A nemzeti identitást meghatározhatja pusztán az 
etnikai identitástudat is. Az etnikai identitás tekintetében a nemzetállam korá
nak nemzetfelfogása — ha ezt nemzetiségi államok esetében nem is vallották be 
— az etnikumot átmeneti formának tekintette. Csak a nemzetet tekintette kor
szerű társadalmak össztársadalmi szerveződési formájának, az etnikum előtt 
csak két lehetőséget látszott állani: vagy nemzetté képes szerveződni, vagy be
olvad valemely nemzetbe. A nemzetállami felfogás ilyen értelemben — alkal
mankénti tolerancia mellett is — mindig asszimilációt akar. A felfogás hetvenes 
évekbeli átalakulása más oldalról is megközelíthető. Az etnikai közösség termé
szetes közösség: tagjai a nyelv és a vallási szokások révén automatikusan tartoz
nak hozzá. Ezzel szemben a politikai közösségek választhatóak: ebben az érte
lemben a nemzethez mint politikai közösséghez tartozás ugyanúgy egyénileg, 
elkötelezettséggel eldönthető, mint egy párttagság. A nemzet mint kulturális 
közösség e közé a két közösségforma — természetes (etnikai) és politikai közös
ség — közé iktatja azt a közösségi formát — a kulturális közösséget —, melyben 
a beleszületett-természetes és a választott-elkötelezett összetevő keveredik. Egy 
walesi, illetve occitan valószínűleg megválaszthatja, hogy a francia vagy a walesi, 
illetve occitan kultúrközösségbe akar-e tartozni. Az a nemzetiség, aki nem vagy 
tökéletlenül beszéli az államnyelvet, ilyen értelemben nem választhat. A nem
zet fogalma úgy módosult, hogy a nemzet mint nem természetes közösség sem 
csupán politikai, hanem politikai és kulturális közösség, ahol a nemzeti identi
tást, a nemzeti hovatartozást mindkettő egyenlő jelentőséggel határozza meg. 
Másként tagja mindenki nemzetének mint politikai, és másként, mint kulturális 
közösségnek. A kulturális identitás is vett fel politikai vonásokat. Egy etnikai 
közösség tekintheti magát az állam politikai közössége tagjának csupán politi
kailag, nemzetileg nem, nemzeti kisebbségek pedig nemzetileg lehetnek annak 
az államnak a politikai közösségéhez tartozók, ahol laknak, és lehetnek nemze
tileg annak a nemzetnek a kulturális közösségéhez tartozók, amelynek a kisebb, 
elszakadt szórványa. így a nemzet mint kétféle nem természetes közösség lehe
tővé teszi, hogy a két közösség szerint két nemzethez lehessen tartozni. Ez mó
dosítja az egykori politikai nemzetszemléletet, mely éppen ezt a lehetőséget 
zárta ki, tételezve az egyetlen nemzethez tartozást, mint a nemzetként létezés 
egyetlen lehetőségét.

A nemzet mint kulturális közösség elválása a politikai közösségtől a hazai 
nemzeti tudat újrafogalmazása számára is lehetőséget teremtett. A hetvenes 
évek magyar társadalmi informális létében, informális társasságában akarja ma
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gát közösségként tételezni. Ez a tételezett közösség össztársadalmi terjedelmű 
közösség, de nem politikai, hanem kulturális közösség. Egy olyanféle kompro
misszum körvonala lappang itt, hogy a politikai hatalom nem állít szembe ezzel 
az autonóm módon, alulról újraformálódott kulturális közösséggel „hivatalos 
kultúrát” , viszont a magát nemzetként tételező informális társadalom nem szer
vezi magát alternatív politikai közösséggé a „hivatalos” politikai közösséggel 
szemben. Itt a kulturális és politikai közösségnek olyanszerű elválása történik, 
ami a kisebbségi helyzetre jellemző. Az újra közösségi tudatot kereső privatizált 
társadalom — amely ki akar lépni a közömbösítettségból, anélkül azonban,hogy 
teljesen feladná semlegességét -  oly módon tételezi magát informális szervező- 
döttségében gyökerező s így bizonyos tekintetben autonóm kulturális közös
séggé, hogy nemzet voltában hozzászámítja magához a határon túli magyarsá
got, amely már eladdig is (bizonyos tekintetben) hasonló módon tételezte ma
gát nemzeti közösségként. A határon túli magyarrság helyzete iránti nagyon 
nagy mértékű érdeklődésnek az (is) az oka, hogy ezzel az újraéledt összetarto
zás-tudattal a hazai magyarság saját magyarságtudatát fogalmazza újra.

A kulturális és politikai közösség artikulálatlan, de észrevehető megkülön
böztetése lehetőséget ad, hogy a közfelfogás a magyar állam politikai közössé
gén belül elismerjen eladdig el nem ismert etnikai identitásokat mint kultúrkö- 
zösségeket. Ahogy -  az új felfogás szerint — maga a magyarság más kultúrkö- 
zösség mivoltában és más a politikai közösséghez való viszonyában, ez a helyzet 
elgondolható a magyar közvélekedésben más etnikumokra vonatkozóan is.

A határon túli magyarság helyzete azért is kerül a nemzeti tudat dimenziói 
közül előtérbe, mert a legkevesebb konfliktust tartalmazza a politikai hatalom
mal. A magyar kisebbség helyzetében ott a legtöbb probléma, abban a szom
széd országban, amelynek más téren is konfliktusai vannak a szocialista tábor
ral mint egésszel. Ez könnyítette, hogy az itt élő kisebbségek helyzetével való 
törődés kismértékű konfliktusforrás volt a vezetés és a nemzeti megújulási han
gulat között. Sőt a határon túli magyar kisebbségek helyzete, a vele való inten
zív törődés konszenzuslehetőség a nemzeti megújulási szándék és a politikai ha
talom között. A nemzeti kisebbségek helyzetének javításáért való kiállást, az e 
téren való aktivitást a nemzeti közfelfogás mintegy próbakőül, a kormányzat 
hazafiasságának megitélési kritériumaként használja.

A határon túli magyarság problémája új módon veti fel a kisnemzet-nagy- 
nemzet problémáját is a magyar köztudatban. Az etnikai reneszánsz hazai hatása 
bizonyos tekintetben a nagynemzeti tudat újratermelődéséhez vezetett. A tria
noni határon belül élő tízmillió magyar kisnemzet, de a határon túl élő összes 
(ebbe ilyenkor az Amerikába szakadt és a világ minden tájára szétszóródott ma
gyarság is beleszámítódik) esetleg nagynemzetnek tekintheti magát. A nagy- 
nemzeti tudat újjászületésének oka elsősorban az, hogy az új nemzeti öntudato
sodás fontos része a nemzeti büszkeség. A hetvenes években a magyar nemzet
tudat teljesen túljutott a „fasiszta nép” egykori frusztrációján, és maga mögött
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hagyta a „tragikus magyarság” hangulatvilágát. Magyarságunkat nem szükséges 
már elmaradottságunk és reakciósságunk ellenére igenelni, lehetőség van már rá, 
hogy fenntartás nélkül azonosuljunk vele. Az új nemzettudat szerint a magyar 
történelem nem tragikus történelem, hanem normális történelem. Nem az elma
radottság leküzdéséért folyó sziszifuszi erőfeszítés, a levert forradalmak és sza
badságharcok sorozata, hanem minden szakaszán vállalható múlt. Az új nemzet
tudat a magyar múlt minden mozzanatával azonosulni akar, így akar visszate
kinteni történetére. Ezért oly nagy a készség arra, hogy ne csak a millenniumi 
kor „boldog békeidők” hangulatát élje át nosztalgikusan új magán él etis égé 
megemelésére, hanem a millenniumi kor nemzeti büszkeségét is felidézze nosz
talgikusan új közéletisége megemelésére. A magyar társadalom a nemzeti önmar- 
cangolástól a semlegesítettség amnéziáján keresztül ju to tt el a nemzeti büszke
séghez. Az út során elmaradt a magyar elmaradottság politikai következménye: 
a magyar reakciósság kritikai feldolgozása s a kritikai feldolgozás eredményé
nek integrálása a magyar nemzettudatba. Az elmaradottság meghaladása egy 
demokratikus nemzettudat kialakulása nélkül zajlott le. Demokratikus nemzet
tudat nem előkészítője volt az elmaradottság meghaladásának, hanem jó irányú 
fejlődés esetén utólagos következménye lesz.

Az új nemzeti öntudatosodás reálisabban ítéli meg a modernizációs problé
mát a korábbi korszakoknál. A probléma létezése elismert, ugyanakkor a ma
gyar nemzet olyan nációként szemléltetik, amely megindult a modernizálódás 
útján, s ha a teljes eredménytől, a legfejlettebb országok szintjétől messze is van 
még, az elmaradottságból már kilábalt, modernizációs teljesítményei jelentősek. 
Sem a teljes értékű felzárkózás nem él az új nemzeti tudatban új nemzeti hiva
tásként, sem az adott szint esetleges elvesztése, az elmaradottságba visszasüllye- 
dés, a fejlődő országgá válás nem jelenik meg mint fenyegető nemzeti katasztrófa 
rémképe, mint új nemzeti sorskérdés. Az adott közepes fejlettség az új nemzeti 
szemlélet számára elfogadható. Sőt bizonyos nemzeti önelégültség tapad hozzá, 
mely a szocialista társországokkal szembeni önhitt, bázisszemléletű összehason
lításokra való készségben mutatkozik meg. Az összehasonlítási alap nem a leg
fejlettebb, hanem — csekély nemzeti igényességgel -  a bajbajutott közeli vagy 
kicsit távolabbi szomszéd. A magyar mezőgazdaság tisztes sikerei eufórikus 
hangú (egészen más témáról rendezett) vitaüléseken már a nemzetközi élvonallá 
stilizálódnak. A hangulat a múltszemléletre is visszavetítődik. Az új nemzeti ön
tudat a magyarságot egyetlen múltbeli korszakában sem tartja oly mértékben 
elmaradottnak, mint a korábbi öntudat tette.

Az életszínvonal hetvenes évekbeli gyors megugrása új integrációs problémá
kat vetett fel. Bizonyos tekintetben újra megjelent a társadalomalattiság — az 
ötvenes-hatvanas években már meghaladott — problémája. A munkásság legala
csonyabb képzettségű és fizetésű (nem mindig egyben jövedelmű) rétegei na
gyobb mértékben jelennek meg a társadalom értékvilágába be nem illeszkedő, 
szubkulturális értékek által vezérelt közegként, mint korábban. A fokozatos
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társadalmi előmenetel hatvanas években kialakult láncolata (segédmunkásból 
kitanulás esti kurzuson szakmunkássá, azután jobb szakma kitanulása, azután 
esti technikum, majd esetleg — a legsikeresebbeknél -  egyetem) megszakadt a 
segédmunkás—betanított munkás határvonal táján, rétegszerűen állandósul az a 
társadalmi közeg, amelynek tagjai generációról generációra nem végzik el az ál
talános iskola nyolc osztályát, s eleve megbékélnek azzal, hogy egész életüket 
segédmunkásként fogják eltölteni. A nemzeti tudatot ez az — önmagában tisz
tán társadalmi — probléma azáltal érinti, hogy az új társadalom alá szorult elem 
jelentős részét a cigányság teszi ki, amelynek éppen ez — a segédmunkásként- 
betanított munkásként foglalkoztatottság -  első asszimilációs lépcsőfoka, a 
rendezett munkaviszonyok, állandó kereset első állomása. Az, hogy a segéd/be- 
tanított munkás—szakmunkás mobilizációs váltásnál a cigányok még könnyeb
ben elakadnak, mint a nem cigány származású csoportok, fokozottan nemzeti 
integrációs problémává teszi a szociális kérdést. A cigányság mobilitásában nem 
az a probléma, hogy még kevés a cigány orvos vagy a cigány tanár — ezek száma 
feltehetően megfelel a szerves fejlődés mértékének —, hanem az, hogy az épít
kezésen a maltert (olykor szinte csak) cigány hordja, de (nem a pallérok, a 
munkavezetők, hanem) a cementet hozó teherautó-sofőrök, a betonkeverő gé
pet kezelő gépészek között alig akad cigány. Ez az asszimilációs első lépés fel
kelti a befogadó közegben az asszimilációs feszültséget. A cigányság elleni elő
ítélet korábban is volt a magyar társadalomban, de egészen másféle, mint ma. 
A két világháború közötti korszak számára az akkori, még nem asszimilált, a 
társadalom integrációján kívül levő muzsikus és vályogvető vagy vándor cigá
nyok a társadalom alatt voltak, de mert egyúttal kívüle is, nem voltak ellensé
ges érzelmek tárgya. Az előítéletek lenézőek voltak, de egyáltalán nem ellensé
gesek. Ellenkezőleg: azt mondhatni, a harmincas évekbeli magyar társadalom 
számára a cigányok indiánok voltak (mint az akkori, nem a múlt századbeli 
Amerika számára), a viszony (a lenézés is) patriarchális volt. A hagyományos 
magyar élet kedves színfoltjának, magyar etnográfiai érdekességnek tartották 
őket, sőt magának a magyar nemzeti identitástudatnak volt része, hogy Magyar- 
országon cigányok vannak, a magyar muzsikát csak ők húzhatják a magyarság 
fülébe. Eltűnésük nem csupán szegényítette volna a magyar életet, de magyar 
voltunkban tett volna bennünket szegényebbé. A hetvenes években éppen a ci
gányság kezdődő asszimilációja tette a patriarchális előítéleteket ellenséges elő
ítéletté. Képletesen szólva a magyar cigánykérdés (most már kérdés) indiánkér
désből négerkérdéssé vált. A beilleszkedő cigányság lumpenként, szubkultúra
ként érzékelődik, amely megbontja a magyar társadalom integritását, a magyar 
társadalmat lumpenséggel fertőzi. Az etnikai előítéletek megszokott dinamikája 
szerint az a lumpenmentalitás, amely minden lumpennél (nem csak a cigány 
származásúnál) fellelhető, valamiféle „cigány” viselkedésként jelenik meg a tár
sadalom tudatában, s a cigányság szaporodása nemzeti veszedelemként.

A társadalmi integráció problémáját jelenti továbbra is, hogy egyformán jel-
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lemző a hetvenes években is az egységes, össztársadalmi értékrendnek mind az 
igénye, mind a hiánya. A nemzeti tudatosodás az új egységes nemzeti-társadal
mi értékrend és magatartási kultúra megteremtését ígéri, de nem talál egységes 
elfogadásra. A semlegesítésből az össztársadalmi közösségként való értelmező- 
dést adó identitástudat felé való törekvés igen széles, de nem minden errefelé 
törekvő kívánja a nemzetként való identitás újjászületését. A semlegesítés ma
gával hozta a nemzeti problémával szembeni közömbösséget és magának a nem
zeti államlétnek elvi elutasítását. Az ezt egykor végiggondolok jelentős része 
meg akarja tartani ezt a felfogását, s magát mint közösséget a nemzetnek mo
dernebb, tágabb szemlélete alapján, européerként azonosítani. Ez a szemlélet 
-  az újonnan éledő nemzeti öntudattal szemben — újra urbánus magatartásként 
jelenik meg, s vele szemben az új nemzeti öntudat népiességként. Ez az egykori 
népiesség lényeges újrafogalmazása, hiszen megszűnt egykori paraszti, azaz népi 
tartalma. Nincs már parasztság abban az értelemben, ahogy ők értették, és 
nincs már paraszti eredetű népi értelmiség sem, melynek szószólói lehettek; 
szociális értelemben az értelmiség a hetvenes évekre már egységes. A népiesség 
ma nemzetit jelent, az új nemzeti öntudat sajátos ideológiaként való megfogal
mazását. Újra kettős értékrend alakult ki: népi/nemzeti és urbánus. Hordozói
ként reprodukálódott az értékreprezentáló, értékközvetítő értelmiségi elit ket- 
tőződése is. A konszolidáció időszaka létrehozta az értelmiség szociális egységét, 
meghaladta a régi és új/népi értelmiség különbségét. Értékhordozó értelmiségi 
elitet azonban nem teremtett. Az ötvenes értékek reprezentáló elitje, a „káder”, 
mint normatív magatartási típus, az ötvenes évek második felében eltűnt a tár
sadalom életéből. A funkcionáriusok siettek legjobban levetkezni ezt a népsze
rűtlen magatartást, s helyette „műszaki értelmiség” módra viselkedni. A népi 
értelmiség, mint korábban írtam, nem formált ki sajátos, a „káder” magatartás
tól megkülönböztethető identitást, a műszaki értelmiség pedig nem mindenkire 
vonatkoztatható magatartási mintát adott, hanem csupán bizonyos foglalkozási 
rétegek lehetséges magatartását. Az össztársadalmi értékek reprezentálása a 
semlegesítés időszakában megoldatlan, mert megoldhatatlan volt. A hetvenes 
évek szélesebb értelmiségi közege számára újra megjelent a népi és urbánus 
értékvilág alternatívája. Noha népi/nemzeti és urbánus semmiképp nem azono
sítható zsidó és nemzsidó különbséggel, a két értékorientáció feszültsége tartal
maz antiszemita elemeket. A még mindig létező antiszemitizmusnak ez a nem
zeti problémához tartozó vonatkozása a hetvenes években.

Az etnikai reneszánsz magával hozta, hogy Magyarországon is megjelent egy 
olyan etnikai identitástudat és identitásigény, melyet hosszú ideig elfojtottak: a 
zsidóság identitásigénye, és egy újonnan jelentkező: a cigányságé. A magyar zsi
dóság egésze számára nem valósult meg az az 1945-ös lehetőség, hogy baloldali
ként úgy lehessen a magyar társadalom — beleértve ebbe azt is, hogy a magyar 
szocialista nemzet — tagja, hogy elmaradhasson a sajátos nemzeti asszimiláció, a 
magyarrá válás önfeladó gesztusaival: kikeresztelkedéssel, névmagyarosítással.
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A hetvenes évek nemzeti öntudatosodása ismét egy nemzeti öntudatú társada
lomhoz viszonyítja a zsidó származásúakat. Ügy látszik, újra vagy magyar iden
titástudatot kell felvenni, vagy sajátos zsidó azonosságtudatot. A zsidó szárma
zású magyarok fiatal generációjának egy jelentős része igényt tart arra, hogy a 
hazai politikai közösségnek ne magyar, hanem zsidó azonossággal lehessen tagja. 
Ennek legfőbb korábbi politikai akadálya — az, hogy a zsidó etnikum Magyar- 
országon nem a nyelvi, hanem a vallási etnikummeghatározó jegyhez kapcsoló
dott — megszűnt. Az új etnikai tudat számára a zsidó kultikus hagyomány nem
zeti és nem vallásfelekezeti kérdés. A cigányság körében jelentkező igény etni
kai identitása elismerésére elsősorban szociális helyzetéhez kapcsolódik. A ci
gányság remélheti: nemzetiséggé szerveződve s nemzetiségként elismerve na
gyobb lehetőséget kap arra, hogy autonóm nemzetiségi szervezeteken át érvé
nyesítse társadalmi igényeit, mint a jelenlegi szociális érdekérvényesítési mecha
nizmusban.

A hetvenes-nyolcvanas évek fordulóján a magánvállalkozás nagyobb lehető
ségei fokozták a semlegesített társadalom önelvűvé válását. A társadalom infor
mális szerveződése gazdasági alapot kapott, és formálisan is szervezhető terme
lési kultúraként kristályosodott. Ennek a társiasságnak még nagyobb mérték
ben az új nemzeti identitástudat az ideológiája, mint korábban a pusztái) a 
semlegesítettségből való kilábaló társadalom identitástudatának. A második gaz
daság kisvállalkozásként való elismerése az eddig sok tekintetben negatív, bizo
nyos állapottól eltávolodó folyamatnak pozitív identitást adott. Nem egy gaz
dálkodási csoport, egy réteg ideológiájáról, nem „GMK-nacionalizmusról” van 
szó a továbbiakban sem, hanem arról, hogy a társadalom nagy része informális 
társadalmi viszonylatai felől kiindulva akarja magát nemzetként tudatosítani.

Fejtegetésem végén bezárult egy gondolati kör. 1945-ben a magyar társada
lom nemzeti feladata a demokratikus nemzeti tudat megteremtése volt. A mai 
nemzeti öntudatra ébredés feladata is még mindig ugyanez. Ebből a szempont
ból nézve a törekvés elsősorban biztató: a társadalom autonómia- és közéletiség- 
igénye fejeződik ki benne. Aggasztó vonások is vannak azonban: a nagynemzeti 
tudat ébredezése, a „nosztalgiahullámos” nemzeti büszkeség felszínessége, a 
társadalmi integráció feszültségeinek „nemzeti” dimenzióba vetülései és az, 
hogy a nemzeti öntudatosulás nem tudta feldolgozni a magyar polgári fejlődés 
elmaradottságának politikai következményeit. így az előtt a feladat előtt áll, 
hogy a demokratikus nemzeti tudatot a magyar szocialista fejlődés elmaradott
ságából fakadó politikai következmények feldolgozása során kell kialakítania.


