
A szocialista nemzet 

Haladási törekvéseit a szocialista nemzet nem más nem
zetek érdekeinek rovására vagy kárára valósítja meg, nem 
szegi meg senkinek a szabad és szuverén fejlődéshez való 
jogát. Következésképpen eltűnnek a nemzetek közötti an
tagonisztikus ellentmondásoknak, a nacionalizmus és sovi
nizmus szításának, az egyeduralmi törekvéseknek objektív 
alapjai. 
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A társadalom politikai szervezetében, népgazdaságában és kultúrájá
ban a szocialista forradalom okozta alapvető változások meghatározzák a 
burzsoá nemzet szocialista nemzetté alakulásának folyamatát, azt a folya
matot, amely a szocialista építés kiteljesítésének mértékében mélyül. 

A munkásosztály hatalomátvétele, a termelési viszonyok — és ezen 
belül a tulajdonviszonyok — forradalmi megváltozása (aminek egyenes 
következménye a társadalom osztályszerkezetének módosulása) a művelő
dési forradalom, a tudatos történelemalakítás színvonalára emeli a közös
ség tagjait, hogy megfelelhessenek a társadalom mind nagyobb és mind 
bonyolultabb követelményeinek, Létrejönnek a nemzeti közösség tartalma 
alapvető megváltozásának feltételei: az antagonista osztályokból összete
vődő etnikai közösségek tagjainak antagonista relációi helyébe az együtt
működés és kölcsönös segítség viszonylatai lépnek. Kialakulnak az alap
vető érdekeik azonosságában, közös törekvéseikben egymáshoz kapcsolt 
társadalmi osztályok és rétegek. Ezek az átalakulások a szocializmus épí
tésének folyamatában az új nemzet társadalmi-politikai egységében feje
ződnek ki. A nemzet vezetőereje többé már nem a burzsoázia a maga 
nacionalista pártjaival s a nemzeti elszigetelődést, megkülönböztetést, a 
nemzetek ellentétét hirdető ideológiájával, hanem a munkásosztály, a tár
sadalom szocialista fejlődése követelményeinek hordozója, élén marxista— 
leninista pártjával, a munkásosztály élcsapatával, az egész nemzet érde
keinek hű letéteményesével. 

A szocialista nemzet fejlődésének hajtóereje többé már nem az 
osztályharc, hanem az egész társadalom egysége, harcban a régi ellen az 
új előmozdításáért, a már elért szakasz meghaladásáért és egy új etap 
eléréséért a szocialista társadalom felfelé ívelő fejlődésében. A szocialista 
nemzet megingathatatlan egységének alapja a szocializmus és kommuniz
mus felépítéséért vívott harcában a társadalmi osztályok és rétegek szocia
lista termelési viszonyokra épített érdek- és célközössége. Éppen ezért a 
burzsoá nemzettel és minden más múltbeli közösséggel ellentétben a szo
cialista nemzet fejlődését a belső egység és összetartás szüntelen erősítése 
jellemzi. 

A közösségi tudat struktúrájában elkerülhetetlenül tükröződik a tár
sadalmi szerkezet. Ezért is osztályjellegű a burzsoá nemzet etnikai tudata, 
melynek struktúrája szükségszerűen megfelel a burzsoá nemzetének. A 
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burzsoá nemzet nemzeti öntudata az e nemzetet alkotó osztályok eltérő 
nézetében nyilvánul meg a nemzet szerepéről és feladatairól, a nemzeti 
viszonyokról. A szocialista közösség társadalmi-politikai egységének ki
alakulása eredményeként, a szocialista nemzet öntudata a szocializmus 
fejlődésének mértékében mind egységesebb jellegűvé válik. Ez a szocia
lista nemzet és a burzsoá nemzet öntudatának egyik fő különbsége. A szo
cialista termelési viszonyok, az új társadalom osztályszerkezete, az új 
társadalomban meghonosodott politikai viszonyok és e társadalom ural
kodó ideológiája az új nemzet öntudatában meghatározza e tudat olyan 
összetevőit, mint amilyen a szocialista hazafiság és internacionalizmus. 

A szocialista hazafiság és internacionalizmus megbonthatatlan egysége 
a szocialista nemzet öntudatában, másik aspektusa a szocialista nemzet, 
illetve a burzsoá nemzet öntudatát megkülönböztető lényeges különbség
nek. A különbség az, hogy míg a burzsoá hazafiság — általában — a 
nacionalizmushoz kapcsolódik, amiből korlátolt és ellentmondásos jellege 
is következik, a szocialista hazafiság elképzelhetetlen internacionalizmus 
nélkül. A burzsoá nemzet öntudatának ellentmondásos jellegét bizonyítja, 
hogy a kapitalizmusban a nemzet haladó erőinek hazafisága konfliktusba 
keveredik a reakciós burzsoázia nacionalizmusával, amely a nemzeteket 
antagonista módon állítja szembe egymással. Ezzel ellentétben a hazafi
ság és az internacionalizmus egysége a szocialista nemzet öntudatában, 
amelyet az új társadalmi viszonyok lényege határoz meg, lehetővé teszi 
a hazafiság megnyilvánulását anélkül, hogy ez a patriotizmus más nem
zetek ellen irányulna. 

Az internacionalizmus az etnikai közösségek, osztályok és államok 
viszonyának egy bizonyos aspektusa. A burzsoá nacionalizmus nem zárja 
ki a más nemzetekkel való viszonyt: a kapitalizmus fejlődésével egyide
jűleg a tőkés piac kiterjedése a nemzeti határokon túlra meghatározza a 
nemzeti burzsoáziához tartozó egyes rétegek együttműködését más nem
zetek burzsoáziájával, sőt, szolidaritásukat saját nemzetük és más nem
zetek dolgozóival szemben. E viszonyok ideológiai kifejezője a kozmo
politizmus. Az internacionalizmusnak semmi köze a kozmopolitizmushoz. 
A burzsoázia kozmopolita „internacionalizmusa" és a szocialista nemzet
köziség különbsége a szolidaritás különböző típusaiból következik, mint
hogy e szolidaritás lényegét és jellegét a szolidaritást valló osztályok és 
társadalmi csoportok jellege határozza meg. 

Az új társadalom gazdasági alapjának, osztályszerkezetének és fel
építményének mély változásai módosulásokat eredményeztek a szocialista 
nemzet kultúrájában, melynek középpontjában a marxista—leninista ideo
lógia áll; ez a világról, az életről, az emberek egymáshoz fűződő viszo
nyairól alkotott tudományos világnézettel gyarapítja a közösség tagjainak 
szellemi életét, amely az új társadalom követelményei meghatározta kul
turális alapra épül, s ama közösség haladó kulturális termésére, amelyből 
a szocialista nemzet kifejlődött, valamint az egész emberiség múltbeli 
és jelenlegi valóban hiteles kulturális értékeire. A kultúra szocialista 
átalakulása — ami a szocialista nemzet jellegzetességeinek egyike — a 
művelődéstörténetben precedens nélküli ugrást jelez: a kultúra tartalmá
nak, szerkezetének és társadalmi szerepének gyökeres megváltozását. 

A burzsoá nemzet átalakulása szocialista nemzetté nemcsak a közös
ségi fejlődés folyamatosságának megszakadását jelenti, hanem ugyanak-



kor folytonosságot is. A szocialista nemzet, amely a szocialista társadalmi 
forma változása és fejlődése folyamatában alakul ki, az őt megelőző 
közösség összetevőinek több elemét veszi át: a népességet, a területet, a 
nyelvet, amelyet a szocialista nemzet a tájszólások és nyelvjárások további 
egyesítésével, valamint az irodalmi nyelv hatásának fokozásával még job
ban kiművel; átveszi az előző műveltség demokratikus és haladó elemeit, 
ami az anyagi és szellemi, művelődési öröklés objektív folyamatának felel 
meg. A folytonosság és a diszkontinuitás megnyilvánul a szocialista nem
zet öntudatában is; a diszkontinuitás a szocialista nemzethez, mint az 
etnikai közösség különös formájához való tartozás tudatát jelzi, a konti
nuitás pedig e közösség tagjai közös eredetének tudatát. A szocialista 
nemzet öntudata kinyilvánítja közösségét az előző nemzedékekkel, a né
pességgel, melynek törzsén kihajtott; egyben új, a szocialista társadalmi 
alakzatnak megfelelő vonásokat is mutat. Éppen ezek az új vonások a 
döntők a szocialista nemzet öntudatának jellemzésében. Csakis a kontinui
tás megszakítása, a nemzet forradalmi átalakulása biztosítja a közösség 
pozitív vonásainak megvalósulását az egész nemzet viszonylatában. E vo
nások teljességüket és tökéletességüket nem érhetik el csak a szocialista 
rendben, amely magasabb fokra emeli és új tartalommal telíti a nemzet
jelenséget. Mivel a burzsoá nemzet, amely a tőkés rendszer sajátja, e 
rendszer hanyatló görbéjén helyezkedik el, a szocialista nemzet létrejötte 
tulajdonképpen a nemzeti közösség magasabb szinten való újjászületését 
jelenti. 

A folytonosság és a diszkontinuitás figyelembe nem vétele az etnikai 
közösségek fejlődésének és változásának folyamatában adott esetekben 
elméleti és gyakorlati hibákhoz vezethet. Így például nemzetünknek néha 
eredetétől máig tartó, változatlan etnikai jellegzetességeket tulajdoníta
nak, ami nem egyéb, mint a réginek örökké létezőként való felfogása, pél
dául a paraszti földközösségek jellegzetességei és ezek népünknek tulaj
donítása a jelenlegi szakaszban. Máskor, éppen ellenkezőleg, teljesen mel
lőzik a régit, s az újat tekintik öröktől fogva létezőnek, ami viszont a pro-
letkultos megnyilvánulások jellemzője. 

Történelmi fejlődése különleges feltételeinek eredményeként és a 
szocialista építés különböző körülményei folytán minden szocialista nem
zetnek sajátos vonásai vannak. Valóban, minden szocialista nemzet ma
gába építi az évszázadok folyamán kialakult, hagyományokban átörökölt 
történelmi sajátosságokat; a kapitalizmusból a szocializmusba való átme
net folyamatában a szocialista nemzetek különböznek egymástól a gazda
sági fejlődés színvonala, a népesség foglalkozási ágak szerinti megoszlása, 
az osztályszerkezet, a politika szervei és formái, a kultúra szintje és sa
játosságai tekintetében. Úgyszintén különböznek a társadalmi és nemzeti 
felszabadulási harc tapasztalatában, és természetesen közösségi tudatuk
ban is. Ebből következik, hogy minden egyes szocialista nemzetnek lesz
nek olyan közös vonásai, amelyek más szocialista nemzetek tagjaitól meg
különböztetik a módban, ahogyan különböző feltételek közepette cselek
szenek, s magatartásukban, állásfoglalásaikban. 

Ennek ellenére sem abszolutizálható a közösségi specifikum. Mint 
minden fejlődő jelenség, a szocialista nemzet is az egyetemes és sajátos 
dialektikájának eredménye, az egyetemes és a sajátos dialektikájának egy
sége. Az etnikai közösségek egymással kapcsolatban alakultak ki és fej-



lődtek; egyetlen közösség, még a társadalmi fejlődés legrégibb fokain sem 
élt olyan elszigeteltségben, hogy ne lettek volna kapcsolatai más közös
ségekkel, hogy ne befolyásolták volna mások, s ő ne befolyásolt volna 
másokat. A közösségek, valamint az egyedek egymás közti — a szó leg
tágabb értelmében vett — cseréje mindenkor létezett. Természetesen a 
társadalmi fejlődés alacsony fokain kapcsolataik gyérek s korlátozottak 
voltak (gondoljunk a primitív körülményekre, amelyekben e közösségek 
éltek). Az anyagi és szellemi javak cseréje a társadalom fejlődése arányá
ban válik mind gyakoribbá és aktívabbá; a modern közlekedési és távköz
lési eszközök fejlődésével e cserék szélesebb körűvé váltak, s végül átfog
ták az összes közösségeket, az egész emberiséget. 

Az általános vonások azt a közösségi formát jelzik, amely egy megha
tározott tartalomnak felel meg. Ezt a tartalmat a társadalmi alakzat jel
lemzői határozzák meg a közösségi formák fejlődésének minden egyes 
szakaszában. De nem csupán erről van szó. E közösségi sajátosság is az 
általános és a sajátos dialektikájának eredménye. Valamely szocialista 
nemzet — történelmi előzményekből és a jelen feltételeiből fakadt — 
sajátossága az egyetemes és a sajátos dialektikájának kifejezése. 

Aki elhanyagolja az általános és sajátos dialektikus viszonyát, hamis 
szemléletet alakít ki a szocialista nemzetről, sajátosságairól és a nemzeti 
viszonyokról, olyan szemléleteket, amelyeknek káros elméleti és gyakor
lati következményei lehetnek. Az általános abszolutizálása a szocialista 
nemzet megnyilvánulási formáinak elszegényítéséhez vezet, a sajátos 
abszolutizálása pedig az az út, amely nacionalizmusba torkollik. 

A szocialista nemzet kialakulásának folyamatában a főszerep a mar
xista—leninista pártot illeti, az új társadalom vezető erejét, amely a 
szocialista országok teljes forradalmi átalakulását irányítja, és a szocia
lista államot, az új élet építésének legfontosabb eszközét. A társadalom 
szocialista politikai szervezése az a társadalmi erő, amely határozottan 
hozzájárul a szocialista nemzet kialakulásához, a szocializmus építésének 
eszköze szerepében. Ez a szerep megnyilvánul a társadalom politikai, gaz
dasági és kulturális fejlődésének tudatos irányításában, ami a szocialista 
nemzet konszolidálásához, állandó virágzásához vezet. E szerep nem csu
pán az új társadalom gazdasági alapjaiban bekövetkező változások irá
nyításában nyilvánul meg, műszaki-anyagi alapja megteremtésében és 
fejlesztésében, a társadalmi szerkezet változásainak irányításában (ez 
megannyi feltétele a szocialista nemzet kialakulásának és fejlődésének), 
hanem megmutatkozik az ebben az irányban ható politikai és jogi, nevelő 
és kulturális intézkedésekben is. 

A marxista—leninista párt és a szocialista állam intézkedéseinek és 
akcióinak egyike: az egyazon szocialista államban együttélő nemzetiségek
kel való szocialista együttélés feltételeinek megteremtése és biztosítása, új 
típusú viszonyok meghonosítása a szocialista nemzetek között. Az ilyen 
viszonyok kialakítása a szocialista nemzet és az együttélő nemzetiségek 
között, valamint a szocialista nemzetek között, a nemzet szocialista átala
kulásának egyik sine qua non feltétele. 

Az együttélő nemzetiségek problémája az etnikai közösségek és az 
állam kölcsönhatásának kérdése. Az együttlakó nemzetiségek azok a kö
zösségek, amelyek egyazon állam keretében együtt élnek a demográfiai 
szempontból többségi nemzettel. Az együttélő nemzetiségek vagy a több-



ségi közösséggel való együttélés hosszas és bonyolult történelmi folya
mata során jelentek meg, vagy pedig az államhatárok tekintetében beál
lott változások következményeként. A kizsákmányolásra alapozott társa
dalmakban általában a többségi közösség és az együttélő közösségek relá
ciói antagonista jellegűek voltak. Ami a szocialista nemzet és az egy ál
lamban együttélő nemzetiségek viszonyát jellemzi, az nem csupán nemze
tiségére való tekintet nélkül minden állampolgár egyenlő jogainak kimon
dása, hanem ezen egyenlőség anyagi biztosítása is. 

Pártunk és szocialista államunk helyes, marxista—leninista nemzeti 
politikájával leraktuk a román nép és az együttélő nemzetiségek barát
ságának tartós alapjait. A nemzeti gyűlölködéshez vezető okok kiküszöbö
lésével, a szocializmus építéséért folyó közös harcban a társadalmi átala
kulások tüzében szocialista nemzetiségekké vált együttélő nemzetiségek 
testvériségben élnek a szocialista román nemzettel. 

A marxista—leninista párt és a szocialista állam szerepe hasonló
képpen megnyilvánul a nemzetek közötti új típusú viszonyok kialakításá
ban és fejlesztésében is. A nemzeten belüli kizsákmányolást felszámoló 
-szocializmus megszünteti azokat a feltételeket is, amelyek egy nemzet 
más nemzet által való elnyomását meghatározzák. A szocializmus a szó 
teljes értelmében szabad és szuverén, független és jogokban egyenlő nem
zeteket alakít ki, ugyanakkor kialakítja az önkéntes, egyenlőségre építő 
együttműködés feltételeit is. A szocialista nemzetek és államok új típusú 
viszonyai az államrendek azonosságára épülnek (amelyekben a munkás
osztályé a vezető szerep), a népek forradalmi vívmányai megvédésének 
és fejlesztésének közös érdekeire, a szocializmus és a kommunizmus épí
tése céljainak egységére, a marxista—leninista ideológiára. Az azonos 
államtípusban, termelési viszonyokban, ideológiában élő, az azonos célok 
felé haladó nemzetek e vonásainak köszönhetően eltűnik az expanziós, 
más népek és nemzetek leigázására törő tendenciák objektív alapja, ezzel 
szemben megszilárdul a szocialista nemzetek a marxizmus—leninizmus 
és a szocialista internacionalizmus elveire alapozott együttműködési és 
kölcsönös segélynyújtási kapcsolatainak objektív alapja. 

A marxizmus—leninizmus klasszikusai a szocialista társadalmat a 
sokoldalúan fejlett, magas műveltségű emberek társadalmaként is jelle
mezték. A szocialista nemzet tagjainak szellemi gazdagodása az új kultúra 
mind elmélyültebb és átfogóbb elsajátításával, lehetővé teszi mind széle
sebb körű részvételüket az államvezetésben, feltételezi a termelési felada
tok mind magasabb szintű megoldását, hozzájárulván a nemzet anyagi és 
szellemi jólétének szüntelen emeléséhez, s így, mintegy válaszképpen a 
társadalom követelményeire, megteremti a magasabb rendű kulturális 
értékek alkotásának kedvező légkört. 

Az új nemzetek szocialista kultúrájának kialakulása és fejlődése fel
veti a folytonosság és diszkontinuitás problémáját e folyamatban, vala
mint az általános és sajátos viszonyának problémáját minden szocialista 
nemzet kultúrájában. A szocialista nemzet kultúrája a kontinuitás és 
diszkontinuitás, a hagyomány és az újítás dialektikus egységét képviseli. 
A szocializmusban a kulturális hagyaték szelektív átvétele tudatos folya
mat. A szocializmus a múlt örökségéből azt veszi át, aminek ma szá
munkra funkcionális értéke van, mert a szocializmus új értékei megalko
tásának szükséges előfeltételeit jelentik. A kulturális örökség pozitív ér-



tékelésének kritériuma elsősorban az, hogy a múlt alkotásai milyen mér
tékben tükrözik a társadalmi fejlődés valóságos tendenciáit, milyen mér
tékben haladják meg valamilyen módon az adott korszakban létrejött 
értékeket, gyarapítják a tudást és ösztönzik a haladó cselekvéseket; má
sodsorban: miként illeszkednek ezen alkotások a világviszonylatú érték
rendszerbe. Ám a szocialista kultúra nemcsak örökségből áll: a múlt meg
becsülésének nem szabad fetisizáláshoz vezetnie. A szocialista kultúrát 
elsősorban az jellemzi, hogy mi újat hoz, vagyis olyat, ami az új társada
lom követelményeinek megfelel, mert hiszen e követelményektől függően 
értékesítjük a hagyatékot is. 

A szocialista kultúra sajátossága nem értelmezhető az egyetemes és 
sajátos dialektikáján kívül. Minden nemzet szocialista kultúrája azzal 
kapcsolódik az általánoshoz, ami ebben a kultúrában egyedi az egyetemes 
kultúrához való viszonyításában (az egyetemes kultúra az általánost kép
viseli). Valamely kultúra sajátossága sem a múltban, sem a jelenben (sőt, 
legkevésbé a jelenben) nem zárja ki az egyetemes kultúra értékeinek át
vételét, s az egyetemes kultúra gazdagítását az egyes nemzetek alkotta 
értékekkel. A marxista—leninista ideológia, a társadalmi és politikai rend
szer azonossága, a célok egysége mind inkább közelíti egymáshoz a szo
cialista nemzetek kultúráit, e téren is megnyilvánulván a szocializmus 
hirdette emberi szolidaritás. Másrészt viszont mindaddig, míg nemzetek 
léteznek — és még hosszú ideig létezni fognak —, ez a közeledés nem 
jelenti a szocialista kultúra nemzeti sajátosságának feladását. 

Az új nemzet szocialista tudata, s ezen belül öntudata, amely a szo
cialista valóság tükrözése, és a párt, valamint a szocialista állam ideológiai 
tevékenysége révén alakult ki, fontos hajtóereje magának a szocialista 
nemzeti fejlődésnek. A szocialista nemzet öntudata az őt meghatározó lét
feltételekre hatva hozzájárul a nemzet tagjainak, a szocialista világrend
szer nemzeteinek kohéziójához. Hiszen a szocialista nemzet öntudata, 
akárcsak minden más etnikai közösség öntudata, a nemzeti viszo
nyok két oldalát fejezi ki: a nemzeti közösség tagjainak viszo
nyát és a nemzeti közösségek viszonyát. A szocialista nemzet öntu
data hozzájárul a közösség tagjai olyan szellemi egységének kialakulásá
hoz, amilyet egyetlen múltbeli közösség sem ért el a nemzeti törekvések 
kifejeződéséhez, de ez nem a közösségi dölyf nacionalista eltúlzásához, 
hanem a népek barátságának meghonosításához vezet. A szocialista nem
zet öntudata kihat tagjai társadalmi tudatának formájára, s a nemzet egé
szében vett szellemi kultúrájára. 

A szocialista nemzet kialakulása azonban nem egyedülálló és azon
nali esemény: hosszas folyamatban alakul ki, akárcsak az új, szocialista 
társadalom. A szocialista nemzet vonásai és alkotóelemei nem abszolút 
szimmetrikusan formálódnak. Kialakulása politikai és gazdasági síkon 
nem esik egybe teljes mértékben a nemzet új öntudatának kialakulásá
val. Pedig a szocialista nemzet jellegzetességei teljében csak akkor való
sul meg, amikor öntudata hűen tükrözi a szocializmus minden jellemző
jét, s így kiteljesedetten vallja magáénak a közösség tagjainak többsége. 
A szocialista nemzet öntudatának a többi vonások szintjére való emelke
dése megkívánja az emberek folyamatos nevelését és befolyásolását a 
kommunizmus szellemében. 


