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A Várnában megtartott VII. szociológiai világkongresszus (1970. szeptember) 
alkalom volt arra, hogy új mérleget készítsünk a honi társadalomkutatás eredmé
nyeiről és tennivalóiról. Az a bizonyos „szociológiai robbanás", amely világszerte 
e tudomány szerepének és felelősségének ugrásszerű növekedésében nyilvánul meg, 
Romániában is bekövetkezett. Emelkedett a szociológusok társadalmi presztízse, a 
szolgálataikat igénybe vevő intézmények, szervezetek és vállalatok száma. Új és új 
elvárások ösztönzik a kutatás kiterjesztését a „kötőjeles szociológiák" egyre széle
sedő skáláján. Egyre inkább tudatossá válik például, hogy a nemzet, a nemzetiség, 
az etnikai viszonyok elsőrendű fontosságú helyet foglalnak el valóságunkban, elem
zésük pedig a szociológusok sürgős feladatai közé is tartozik. 

A Román Kommunista Párt IX. és X. kongresszusa határozatának fényében a 
Társadalom- és Politikai Tudományok Akadémiájának munkatervei különös figyelmet 
fordítanak a szocialista nemzetre, a román nép és az együttélő nemzetiségek múltbeli 
közös harcaiból és mai együttéléséből származó történelmi, politikai, gazdasági, 
demográfiai és művelődésbeli problémákra. E dokumentumok és munkaprogramok 
sürgető társadalmi igényeket fogalmaznak meg e kérdéskomplexum korszerű tudo
mányos feltárását illetően, tekintettel arra, hogy ismerete nélkülözhetetlen az ország
ban végbemenő forradalmi metamorfózis további irányításában. Az új társadalom 
építésének kedvező feltételeit ugyanis még sokáig a nemzeti keretek biztosítják, a 
nemzeti-nemzetiségi struktúrák pedig mind nagyobb fajsúlyt képviselnek a társa
dalom életében és dinamikájában. Az iparosítás, a városiasodás, a tanügyi robbanás 
és a tömegközlő eszközök elterjedése egyrészt mély hatással van az etnikai viszonyok 
módosulására, másrészt az utóbbi folyamat nyomon követése teszi csak lehetővé, 
hogy hiteles képet kapjunk az egész átalakulásról. 

A szocialista országok, a nemzetközi munkásmozgalom fejlődése számos 
lényegbe vágó elméleti kérdést vetett fel. Mi a szocialista nemzet? Mit mond a 
mai tudomány a nemzeti jellemről? Beszélhetünk-e szocialista nemzetiségről? Hogyan 
érvényesül az új társadalomban, a szocialista országok kapcsolataiban a nemzeti 
érdekek és a nemzetköziség követelményeinek dialektikája? 

A nemzeti kérdés iránt észlelhető fokozott érdeklődést táplálják természetesen 
a gyarmati rendszer összeomlását és az új nemzetek kibontakozását előidéző ázsiai, 
afrikai szabadságharcok. A harmadik világ egyrészt a faji relációk és törzsi villon
gások bonyolult képletét mutatja, másrészt ebben a világban megy végbe az új 
nemzeti államok kialakulása a haladó és neokolonialista erők ütközésének erővo
nalaiban. Új, előre nem látott jelenség figyelhető meg a fejlett tőkésországokban, 
ahol a nemzeti-faji ellentétek kiéleződése sorozatos válságokat provokál. A néger
kérdés az Egyesült Államokban, a kanadai és belgiumi nyelvharc, a baszk és kata
lán nemzeti ellenállás, a skóciai, walesi mozgalmak, az írországi heves konfliktu
sok és a regionalista irányzatok Franciaországban mind azt bizonyítják, hogy a 
modern ipari civilizációban végbemenő közeledés a különböző etnikai csoportok 
között mélyen ellentmondásos folyamat. A nemzeti elnyomással, az eltömegesedés
sel, az uniformizálódással, a „nyelvi kolonializmussal" szemben feltörő tiltakozás-



ként, váratlan hevességgel jelentkeznek azok a törekvések, amelyekben az anya
nyelvhez, a hagyományos műveltséghez való ragaszkodás, az ún. „közösségi azonos
ság" megőrzésének vágya fejeződik ki. Persze a nemzeti érzésnek, a nacionalista 
mozgalmaknak e nyugati fellángolását — végső fokon — gazdasági, társadalmi, 
politikai tényezők határozzák meg. A jelenség — a maga összetettségében — éppen 
ezért több síkú elemzést kíván, annak a lenini tételnek az újragondolásával együtt, 
hogy a szocializmusra megérett fejlett kapitalizmusban a nemzetek közeledésének 
tendenciája válik uralkodóvá. 

A kutatásra sarkalló jelenségek e nem kimerítő igényű felsorolását egészítsük 
ki az eddig végzett tudományos-népszerűsítő munka időrendi áttekintésével. 

A felszabadulást követő első évtizedben a társadalomtudományok hazai kép
viselői, az újonnan szervezett egyetemi tanszékek és a pártoktatás előadói szük
ségszerűen a nemzeti kérdés marxi—lenini elméletének értelmezését tekintették 
főfeladatuknak. Munkásságuk főként propagandisztikus-publicisztikai természetű 
volt. Erőfeszítéseiket elsősorban a polgári nacionalizmus leleplezésére, a szocia
lista hazafiság és a nemzetköziség kölcsönhatásának megvilágítására összpontosí
tották. Ez az orientáció megfelelt az akkori szükségleteknek, és visszatükrözte 
egyben a propagandisták, a közírók és tanerők adott elméleti színvonalát. Egyrészt 
nem indult még meg korszerű szakosodás és kutatótevékenység a társadalomtudo
mányokon belül, másrészt vajmi kevés történt az elmélet alkotó továbbfejlesztésére 
a romániai viszonyok között. Az előadások, tanulmányok és cikkek szerzői rend
szerint megelégedtek azzal, hogy sűrűn hivatkoztak klasszikus szövegekre. Hosszú 
időn át a sztálini tételek képviselték e vonatkozásban az abszolút igazságot. Szektás 
szűkkeblűség gátolta a nemzeti hagyományok értékelését, az általános és az egyes 
e téren jelentkező viszonyát pedig valamilyen anacionális szemlélet torzította el; 
a nemzeti-nemzetiségi sajátosságok szinte feloldódtak, eltűntek a minden országban 
kötelező erővel érvényesülő egyetemes törvényszerűségek hatására. 

Egy átmeneti szakasz után, amelyben ez a problematika majdnem teljesen 
háttérbe szorult, fordulat következett be a Román Kommunista Párt IX. kongresz-
szusának szellemében. A dogmatizmus leküzdésével az általános tételek konkrét 
alkalmazásának bátorítása, a történelmi múlt és a hagyományok árnyalt kezelésének 
ösztönzése termékenyítő hatással volt a nemzeti kérdést közvetlenül vagy közvetve 
érintő tudományágakra is. Fellendült a történelemkutatás, a demográfia, a társada
lomlélektan, a néprajz, a nyelv- és irodalomtudomány. Érdekes, látókört tágító 
viták bontakoztak ki a társadalomban végbemenő homogenizálódásról, az új struk
túrákról, a kultúra nemzeti jellegéről, a szuverenitás bel- és külpolitikai jelentéséről, 
az állam mai és holnapi szerepéről. Napvilágot láttak figyelemre méltó kísérletek a 
nemzetfogalom, a nemzeti tudat és jelleg meghatározására. Ugrásszerűen javult 
a nemzetközi szakirodalomról tájékoztató dokumentáció. Létrejöttek — egyszóval — 
a korigényeknek megfelelő kutatómunka feltételei. Az elért eredményeket ugyanis 
nem tekinthetjük kielégítőnek, ha a kérdés horderejét, a pártdokumentumok kije
lölte elméleti feladatok teljesítésének színvonalát és ütemét vesszük tekintetbe. 
Nem lehetünk elégedettek a tekintetben sem, milyen mértékben kapcsolódtunk be 
a nemzeti kérdés különböző vonatkozásai körül a határokon kívül is zajló vitákba, 
vagy mennyire értékesítettük kritikailag a nem marxista szerzők idevágó módsze
reit feltevéseit. 



Régi igazság, hogy a kedvező lehetőségek nem válnak maguktól valósággá. 
Ehhez koncepciózus kutatási tervre, korszerű eljárásokra és intézményi keretekre —, 
de mindenekelőtt jól felkészült szakemberek lelkes, kitartó munkájára van szükség. 

A tennivalók között nem hanyagolható el a modern társadalomtudományok 
állandó differenciálódásából, a vizsgált jelenség sokrétűségéből származó dilemmák 
tisztázása sem. Melyik tudományág hivatott leginkább a nemzeti kérdés kutatására? 
A történelmi materializmus? A tudományos szocializmus vagy a fiatal marxista 
szociológia? És a szakszociológiák közül melyiké az elsőbbség? A politikai szocio
lógiáé avagy a társadalmi csoportokra specializált kutatásé? Mi legyen az álláspon
tunk a Nyugaton művelt imagológiával, konfliktológiával vagy néplélektannal kap
csolatban? 

Mielőtt válaszolni próbálnánk e kérdésekre, tekintsük át az eddigi megoldásokat. 
Vegyük számba a nemzeti problematika különféle oldalait vizsgáló tudományok 
eddigi teljesítményeit. 

A nemzeti kérdés hagyományos (főleg didaktikai célokat követő) tárgyalását 
a történelmi materializmus, illetve a tudományos szocializmus megfelelő fejezetei 
biztosították. Nagyjában e keretek között helyezkednek el a már említett tanulmá
nyok is, amelyeknek szerzői (Tudor Bugnariu, Constantin Vlad, Dumitru Mazilu, 
Constantin Popovici, Nicolae Corbu, Constantin Mitea, Elena Florea, Ana Gavrilă, 
M. Marian) a nemzet fogalmával, a marxista nemzetfogalom fejlődésével, a nemzeti 
tudattal és jelleggel, a román nemzet szocialista fejlődésében érvényesülő folyama
tosság és diszkontinuitás viszonyával, a román nemzeti állam és nemzet kialaku
lásával, a nemzeti kérdés megoldásával foglalkoznak — elsősorban az elméleti 
általánosítás síkján, a klasszikus szövegekre és a pártdokumentumokra való hivat
kozásokkal. Az RKP Központi Bizottsága mellett működő Történelmi és Társadalom
politikai Intézet folyóirata, az Analele pedig vitát kezdeményezett a nemzet fogal
máról (1967. 6). 

Az utóbbi években számos történelmi munka jelent meg 1848-ról, a múlt szá
zadbeli román nemzeti mozgalmakról, az egységes román nemzeti állam eszméjét kép
viselő személyiségekről, a Habsburg-monarchia bukásáról (Victor Cheresteşiu: A ba
lázsfalvi nemzeti gyűlés, 1967; Em. Marica — Hajós József — Călina Mare: Ideologia 
generaţiei române de la 1848 în Transilvania, 1968; George Bariţ: Studii social-
politice, 1962; D. Prodan: Supplex Libellus Valachorum, 1967; Miron Constantinescu— 
Ştefan Pascu: Desăvîrşirea unificării statului naţional român, 1968; Ştefan Pascu: 
Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, 1968). E könyvek természetesen bőven 
tárgyalják a román—magyar kapcsolatokat az adott történelmi-politikai koordináták 
között, történészeink azonban nem szenteltek eddig kellő figyelmet e kapcsolatok
nak a két világháború között. A romániai történelemkutatók adósaink még a nem
zetiségi kérdés történetének megírásával. E hiányosságok felszámolását nagyban 
elősegítené, ha a felsorolt munkák és problémák kapcsán véleménycsere jönne 
létre. (A hazai magyar sajtó például megelégedett néhány rangosabb mű egyszerű 
bemutatásával.) Jelentős teljesítményről adhatnak viszont számot a román—magyar 
kulturális kölcsönhatások kutatói. Ismét fellendülőben van a helytörténet. 

A párt és a munkásmozgalom történetével foglalkozó kutatók adalékokkal járul
tak hozzá a nemzeti elnyomás rendszere ellen, a proletariátus vezetésével folyó harc 
felidézéséhez. Munkásságuk új szempontokat megfogalmazó eligazítást nyert ama 
pártdokumentumokban, amelyek felelevenítik a Komintern politikájának némely 
vonatkozását, és kritikai elemzés alá veszik pártunk néhány múltbeli állás
foglalását (például az V. kongresszus határozatait a nemzeti önrendelkezés kérdé-



sében). Több évforduló a közelmúltban alkalmat szolgáltatott olyan fontos esemé
nyek mai szemmel történő értékelésére, mint például a Vásárhelyi Találkozó és 
a gyimesi csángók harca. E megemlékezések forrásértékű adatokat hoztak felszínre 
a nemzetiségi harcok megírandó történetének egy-egy fejezetéhez. Néhány közle
ménytől eltekintve, nincs azonban még átfogó képünk a MADOSZ-ról. (Sokat várunk 
e vonatkozásban Bányai Lászlótól, aki már két nagyobb tanulmánnyal — A magyar
ság a Dunavölgyében, 1938; Harminc év, 1949 — és számos értekezéssel bizonyította 
be, hogy a kérdés hivatott szakértője.) 

Termékenynek ígérkezik továbbá a két világháború közötti időszakasz ideológiai 
életének felmérése; megoldásra vár a magyar társadalmi és kulturális áramlatok 
intézmények és folyóiratok új kritikai leltározása. E problémakört érintő, megjelent 
tanulmányok (Balogh Edgár, Méliusz József, Nagy György, Tóth Sándor és mások 
írásai) jelzik, mi minden vár kibányászásra, többek között a Korunk, a Magyar Ki
sebbség, a Hitel, az Erdélyi Helikon, az Erdélyi Fiatalok és az Erdélyi Múzeum mo
nografikus feldolgozásával. 

Ma szinte átment a köztudatba az a felismerés, hogy a romániai magyarság 
(s általában minden etnikai csoport) önismeretének és öneszmélésének kialakítá
sában különleges jelentőségű szerepet játszik a nyelv- és irodalomtudomány, vala
mint a néprajz. A kifejezetten nemzetiségi sajátosságokat felölelő kutatási ágak 
funkciójáról van szó. Nos, e tekintetben mindhárom diszciplína honi magyar mű
velői sok elismerésre méltó eredménnyel segítették elő a romániai magyar nemzeti
ség valóságának megismerését. Ki kell emelnünk irodalomtörténészeink érdemeit az 
önállósult romániai magyar irodalom jellegzetességeinek feltárásában; számos ide
vonatkozó konklúziójuk építhető be a nemzetiségi kérdés elméletébe. 

Ez a vázlatos és nem csupán regisztráló szemle nem ad, nem is adhat egyér
telmű megoldást a jelzett dilemmákra. Valóban a nemzeti-nemzetiségi kérdés nem 
szorítható be valamely tudományág Prokrusztész-ágyába. Történészek, demográfusok, 
társadalomtudósok, néprajzosok, nyelvészek, közgazdászok, politológusok, szociál
pszichológusok, jogászok és irodalomkutatók egybehangolt munkájára van szükség 
e jellegzetesen interdiszciplináris hozzáállást igénylő jelenségcsoport tanulmányo
zásában. A nyelvi és kulturális adottságokból, valamint az érdeklődésből fakadó 
természetes munkamegosztás alapján elágazó kutatásnak pedig a román, a magyar 
és a német szakemberek közös, internacionalista szellemű vállalkozásaként kell 
kibontakoznia. Várható eredményei hatékony integráló szerepet tölthetnek be annak 
a szocialista honpolgári öntudatnak a kifejlesztésében, amely ugyanakkor kelet
európai és tágabb összefüggésekben szolgálja a népek barátságát. 

* 

Milyen feladatok várnak a szociológiára ebben a sokoldalú tudományos tevé
kenységben? 

A történelmi materializmusra támaszkodó, de vele nem azonos, több szak
kutatási ágból álló és sajátos tudománycsoportként kialakult marxista szociológia 
létjogosultságát igazoló érvek — mutatis mutandis — támpontokat nyújtanak a kér
désre adandó válasz megfogalmazásában. A fejlődés, a reális társadalmi szükségle
tek mai szintjén ugyanis nem tarthatjuk kielégítőnek azokat a tételes megoldá
sokat, amelyeket a filozófiai jellegű történelmi materializmus a nemzeti kérdés 
viszonylatában is nyújtott. Nyilván nem arról van szó, hogy a marxizmus—leniniz
mus elméleti megállapításai a nemzet kialakulásáról, a különböző etnikai közösségek 
történelmi sorrendjéről, a nemzeti kérdés megoldásáról elvesztették volna érvényü-



ket. Leválasztva róluk a skolasztikus-apologetikus üledékeket, változatlanul meg
őrizték irányadó értéküket a további kutatásban és a gyakorlati alkalmazás terü
letein. Az a társadalmi valóság azonban, amelyet ezek a tételek a maga történeti
ségében elméletileg általánosítottak, szüntelen változásoknak van azóta is kitéve. 
Innen annak a szükségessége, hogy az etnikai viszonyokat és csoportokat, valamint 
a járulékos jelenségeket a konkrét szociológiai kutatás segítségével kövessük nyomon 
a tér—idő-koordináták megszabta dinamikájukban. 

A hagyományos elemzés a történelmi materializmus keretei között különben 
sem terjedt ki számos — elméleti és gyakorlati szempontból egyaránt — fontos 
jelenségre (például a nemzeti előítéletek, sztereotípiák, az értelmiség szerepe a „mi-
tudat" kialakításában, a társadalmi mobilitás és a nemzetiségi viszonyok korre
lációja). Ezeket nem lehet megkerülni, nem marxista vizsgálatuk pedig könyvtárnyi 
kötetet képvisel. Nyilvánvaló, milyen termékenyítő lehet a társadalomelméleti álta
lánosítás szempontjából is ez a kiszélesített pászmán folyó, modern eljárásokat 
alkalmazó kutatás. Végül pedig ne feledkezzünk meg arról a központi, összehan
goló és szintetizáló szerepről sem, amelyet egy erre sajátságosan alkalmas tudo
mánynak kell betöltenie a nemzeti-nemzetiségi kérdés interdiszciplináris kutatásában. 
Meggyőződésünk, hogy az összes érintett tudományágak között ezt a funkciót éppen 
a szociológia láthatná el, tekintettel arra, hogy az etnikai viszonyok és csoportok 
sokrétű demográfiai, társadalompszichológiai, kulturális vetületű valósága — végső 
fokon társadalmi realitás. 

Felkészült-e a marxista szociológia a szerep betöltésére? Állapítsuk meg rögtön 
elöljáróban, hogy az etnikai viszonyok marxista szociológiai elemzése még kialaku
lásának kezdeti szakaszánál tart. Marx nem dolgozott ki ugyan összefüggő elmé
letet a nemzetről, de számos alapvető tételt fejtett ki ezzel kapcsolatban, Lenin 
pedig — mint ismeretes — nagy figyelmet fordított a nemzeti-nemzetiségi kérdésre 
mind a fejlett tőkés országok, mind a gyarmatok, mind pedig a fiatal szocialista 
társadalom összefüggései között. Éppen ezért jogosan állapítja meg Maxime Rodinson 
e kérdésnek szentelt tanulmányában (Le marxisme et la nation. L'homme et la 
société, 1968. 7), hogy a nemzeti kérdés korszerű marxista szociológiájának megala
pozásakor vissza kell nyúlni a Marx felfogásában implicite foglalt nézetekhez és 
— tegyük hozzá — az élő lenini örökséghez. Ami viszont a konkrét jelenségek 
konkrét vizsgálatát illeti, tisztázásra vár, milyen irányba tereljük a szakosított 
kutatást. Ez egyrészt a feltárásra váró jelenségek, problémák számbavételét sürgeti, 
másrészt opciót kíván a tekintetben, hogy melyik szakszociológiát tekintsük ille
tékesnek. 

Az utóbbi vonatkozásban még nem alakult ki egységes felfogás. Jan Szczepanski 
például külön szakosított vizsgálatok keretei közé utalja az etnikai és faji viszonyok 
tanulmányozását (A szociológia alapjai. Budapest, 8). mások a politikai szociológiát 
tartják erre alkalmasnak. A vita során természetesen figyelembe vehetők a nem 
marxista szerzők véleményei. Don Martindale minnesotai professzor például külön 
szociológiai vizsgálat tárgyává szeretné tenni a nemzeti jelleget (Revue de Psycho
logie des Peuples, 1968. 1), Ralf Dahrendorf nyugatnémet szociológus a csoport
konfliktusokat osztályozó táblázatának egyik rovatába sorolja be — formális ismér
vek alapján — az állam és az etnikai kisebbségek viszonyát (Gesellschaft und 
Freiheit. München, 1961). Roger Bastide felfogása szerint az etnikai viszonyok szo
ciológiája a konfliktusos természetű társadalmi csoportrelációk kutatásához tartozik 
(Revue de Psychologie des Peuples, 1969. 4). A mai polgári szociológiában elterjedt 
csoportkutatások az ún. O képződmények kategóriájának keretei között vizsgálják 
a kisebbségeket (az O képződmények intézményesedett alakulatok, amelyekben az 



emberi magatartást a résztvevőknek a társadalmi rendről való elképzelései határoz
zák meg). Georges Gurvitch — bár nem kifejezetten — ama „mélyszociológiai" 
rétegbe helyezi — elemzés céljából is — az etnikai csoportokat, amelyet bizonyos 
irányú kollektív viselkedés, társadalmi szerepvállalás és szimbólumok határoznak 
meg (Traité de sociologie I. 162—170). A holland szociográfusok viszont ezt a régi 
műfajt tartják kiválóan alkalmasnak a kisebbségek tanulmányozására (H. D. de 
Vries Reilingh: Soziographie, Handbuch der empirischen Sozialforschung I. Stutt
gart, 1962). Szerintük a szociográfia — többek között — azzal járul hozzá a társa
dalmi elméletalkotáshoz, hogy feltárja a népek, nemzetek és nemzetiségek sajátos
ságait, bepillantást nyújt az emberi társadalom sokféleségébe. Ezen az úton segíti 
elő a Merton-féle „középfokú elméletek" kidolgozását is. Robert K. Merton amerikai 
szociológus — mint ismeretes — középfokúaknak nevezi azokat az elméleteket, ame
lyek közvetítenek a mindennapi rutinos vizsgálatok és az átfogó spekulációk között. 
E realista megközelítéssel lehetne — szerinte — eredményesen kutatni a konfliktus
ban levő csoportérdekek dinamikáját is (Social Theory and Social Structure, 1957. 
5—7). Viták folynak Nyugaton az imagológia, a néplélektan, az etnográfia és a kul
turális antropológia illetékességéről, e diszciplínák és a szociológia együttműködé
séről az etnikai sajátosságok vizsgálatában s e nézetekkel mi természetesen a magunk 
álláspontjáról kritikailag nézünk szembe. 

Láthatjuk, az etnikummal foglalkozó különféle társadalomtudományok szinte
tizálására is hivatott szociológiának szintén meg kell küzdenie az egyre jobban 
elágazó szakkutatásból származó nehézségekkel. A tudományok története azonban 
azt tanúsítja, hogy a legtöbb úttörő tudományos kezdeményezést hasonló viták 
kísérték. E nézeteltérések különben sem teszik kérdésessé a szociológiai megköze
lítés alapvető szerepét és a szociológiai általánosítás jelentőségét. E tekintetben 
ugyanis a szerzők többsége egyetért. Sokkal fontosabb ennél — véleményünk szerint 
— annak a tisztázása, milyen funkciót töltsön be a szocialista társadalomban az 
etnikai viszonyok több szakkutatási ágban megvalósuló szociológiája? Ha e tudo
mány művelőit elkötelezett, felelős értelmiségieknek tekintjük, nyilvánvaló, hogy 
munkásságuknak főként az etnikai viszonyok alapos megismerésére kell irányulnia. 
A marxizmus lényegéből fakadó kritikai szemléletüknek viszont e relációk fejleszté
sét, tökéletesítését kell szolgálnia, mind azonnali szociotechnikai értelemben, mind 
a további fejlődés alternatíváinak megfogalmazásával. A társadalmi önismeretet és 
a társadalomelméletet sarkalló kutatás — e területen is — nem csupán az optimali
zálás, hanem a humanizáció jegyében ösztökéli-támogatja a szocialista társadalom
vezetést. Nem nehéz azt sem felismerni, hogy éppen az etnikai viszonyok — oly sok 
előítélettől, nacionalista torzítástól át- és áthatott — területén milyen jótékony se
gítséget nyújthat a tárgyilagos valóságfelmérés a téves tudatok lebontásával, a köz
vetítettség legalkalmasabb formáinak kimunkálásával. 

* 

A feltárásra váró jelenségek kijelölésekor, a kutatás tematikájának megállapí
tásában és a megfelelő módszertan kidolgozásában nélkülözhetetlennek bizonyul a 
dialógus. A párbeszéd teszi e vonatkozásban is lehetővé számunkra, hogy asszimi
láljuk a társadalomtudományok élő nemzeti és nemzetközi örökségét, és biztosítja 
egyben a kortárs, nem marxista áramlatokkal való eszmecserét, a valóban tudomá
nyos értéket képviselő nézetek és módszerek kritikai átvételét. 

Az a „szociológiai emlékezetvesztés", amelynek veszélyére P. A. Szorokin hívta 
fel a figyelmet, súlyosan érintené nyilván az etnikai viszonyok kutatását is. E káro
sodást elkerülendő nem csupán magától az említett „amnéziától" kell magunkat. 



óvnunk. Helyesbítésre várnak mindazok a torzítások, amelyek hamis megvilágí
tásba helyezték a múlt nem egy jeles szociológusának nézeteit. 

Hogy a múlttal folyó párbeszédben a marxizmuson belül maradjunk, idősze
rűnek tűnik Otto Bauer Die Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie (Bécs, 
1907) című munkájának árnyalt újraértékelése, annak az egyoldalú és sommás íté
letnek a megkérdőjelezésével, amely a nemzetfogalom és a kulturális autonómia 
e könyvben jelentkező koncepcióját ért — egyébként jogos — sztálini bírálat nyo
mán rögzítődött. (Rodinson már figyelmeztetett arra, hogy Bauer egyik érdeme a 
nemzeti jellem fontosságának a felismerése.) Ismeretes, hogy Jászi Oszkár A nem
zeti államok kialakulása és a nemzetiségi kérdés (Budapest, 1912) című alapvető 
művére Bauer és Renner felfogása jelentős hatással volt. Így már e koncepció 
kritikai felidézésének is el kell nálunk vezetnie Jászi újraolvasásához. De termé
szetesen nem csupán ez az összefüggés teszi indokolttá a Jászi nézeteivel való mai 
szembesítésünket. Erre a döntő indítékot ama körülményben találjuk, hogy a polgári 
radikalizmus e képviselőjének vitatható vagy elhibázott tételei a mi valóságunk 
tényeire is támaszkodnak. Egyébként Fukász György A magyarországi polgári 
radikalizmus történetéhez (Budapest, 1960) című könyvének Jászi nemzetiségi elmé
letével és politikájával foglalkozó fejezete tárgyilagos elemzést nyújt. Szükségét 
érezzük azonban annak, hogy annyi év után egy romániai magyar szociológus is ki
fejtse véleményét a mi — igaz, már történelmivé vált — problémáinkat érintő mun
káról. E kritikai újraértelmezésnek szükségszerűen érintenie kell mind Bauernek 
a nemzeti kérdés forradalmi megoldását mellőző koncepcióját, mind Jászi bölcseleti 
eklekticizmusát. Különben, Jászi elméleti fejtegetései a nemzetről, a nemzetiségről 
s a kérdés történetéről fogódzókat kínálnak a körülöttünk változatlanul zajló idő
szerű vitákban. Jól kiegészíthetné ezt a kritikai felidézést a Jászival kortárs Vasile 
Goldiş ugyanerről a problémakörről szóló, a román demokratikus nemzeti törekvése
ket érvényesítő írásainak újrakiadása és megfelelő kommentálása. 

A romániai magyar társadalomkutatás múltjával kapcsolatban volt alkalmam 
utalni e hagyaték értékére az önismeret, a nemzetiségi kérdés tanulmányozása 
szempontjából (Korunk, 1969. 6. és 7). Kiemeltem ugyanakkor szociográfiánk úttö
rőinek, Braun Róbertnek és Aradi Viktornak, valamint munkásságuk folytatóinak, 
a Korunk szerzőinek érdemeit a testvéri román nép valóságának feltárásában és 
a román társadalomkutatással való együttműködés megalapozásában. Ez alkalom
mal nyomatékosabban szeretném felhívni a figyelmet a két világháború közötti 
korszak társadalomtudományi terméséből azokra a munkákra, amelyek közvetlenül 
a nemzeti kisebbségekkel foglalkoznak, és alkalmazhatóknak mutatkoznak az etnikai 
viszonyok mai szociológiai vizsgálatánál. 

A Habsburg-monarchia összeomlása után, az utódállamok keretei között a 
nemzeti-nemzetiségi kérdés új vetületekben nyilvánult meg. Joggal állapítja meg 
Hannah Arendt, hogy ebben az időben a délkelet-európai nemzetiségek helyzete 
a kontinens politikai életének központjába kerül (Elemente totaler Herrschaft. 
Frankfurt am Main, 1958. 12). A nemzetiségi kérdés a nemzeti kérdés részeként jelentkezik különösen Európa eme táján, ahol egyrészt megvalósultak a szláv népek és 
a románság jogos törekvései az állami egységre, másrészt viszont az új állami 
keretek között a társadalmi-nemzeti elnyomás új problémákat és új ellentéteket 
hozott létre. A tőkés-földesúri rendszerek talaján keletkezett konfliktusok szenvedé
lyes légkörében a polgári politikai közírás tartotta felszínen a nemzeti kisebbségek 
problémáját. Ez a publicisztika azonban túlnyomó részben magán viselte a külön-



féle nacionalista elfogultságok bélyegét. Nem alkot kivételt a terjedelmes jogi 
irodalom sem. 

Nálunk, Erdélyben elsősorban Balogh Artúr nevéhez fűződik ez a — számos 
könyvben, tanulmányban konkretizálódott — jogtudományi-publicisztikai tevékeny
ség. Noha a tárgyát alkotó jogrendszer a múlté, kritikai felelevenítése bizonyos 
vonatkozásban még mindig hasznosnak ígérkezik. A nemzetiség, a nemzeti kisebbség 
fogalmainak meghatározásában, olyan elméleti feladat érdekében tehát, amelynek 
megoldása változatlanul sok vitát provokál. 

A második világháború vége felé jelent meg Mikó Imre Nemzetiségi jog és 
nemzetiségi politika (Kolozsvár, 1944) című vaskos munkája. E gazdag forrásanyagra 
támaszkodó könyv kapcsán ugyanazokat a fenntartásokat kell megfogalmaznunk, 
mint amilyenekkel az egész korabeli polgári jogi-politikai terméssel kapcsolatban 
élünk. Vitán felüli azonban Mikó könyvének dokumentációs értéke, különösen tör
téneti szempontból. 

A nemzetiségi kérdést taglaló szakirodalomban szinte uralkodó jogi orientáció 
mellett napvilágot láttak felismerhetően szociológiai tájékozódású tanulmányok, kísér
letek is. A Korunk oldalain történt már hivatkozás Mikó Imrének régebbi, a törté
nelmi materializmus hatását viselő könyvére (Az erdélyi falu és a nemzetiségi kér
dés. Kolozsvár, 1932). E kezdeményező tanulmány kettős vonatkozásban is megőrizte 
érdekességét. Egyrészt (s erre rámutattam) módszertanilag változatlanul termékeny
nek mutatkozik munkahipotézise, hogy a „nemzetiségi kérdést hosszmetszetben a 
falutörténet reávonatkozó adatainak kiválogatásával mutathatjuk be" (i. m. 22). A 
falu nemcsak a múlt tekintetében lehet konkludens. A modern iparosítás felté
telei között — amint ezt számos szakember hangsúlyozta — a falu nem csupán vi
szonylag sokáig őrzi a nemzetiségi sajátosságokat, hanem az a mikrorealitás is, 
amelyben jól nyomon követhetők az etnikai viszonyoknak a műszaki fejlődés, a 
városiasodás, a kulturális kölcsönhatások meghatározta változásai. Másrészt tanul
ságos Mikó munkája a nemzetiségi szociológia tárgykörének meghatározói számára. 
Íme néhány, nem fontosság szerint felsorolt, általa vizsgált jelenség: népszaporulat; 
együttélés; a család szerepe az anyanyelv és öntudat ápolásában; a vegyes házas
ságok hatása; a vegyeslakosságú falvak gyermekeinek nyelvtanulása; a tanító hiva
tása; nyelvhasználat a közigazgatásban és a jogszolgáltatásban; a felekezeti különb
ségek és a nemzetiségi megoszlás viszonya; az egyházak szerepe; a hagyományok 
funkciója; kölcsönhatások a nyelvben, viseletben, építkezésben és zenében. 

Venczel József ugyancsak túlnyomórészt szociológiai jellegű tanulmányai mód
szertanilag, főként a statisztika szakavatott alkalmazásával, vonják magukra a 
kutató érdeklődését. A statisztika segítségével vizsgálja nem csupán a népesedési 
viszonyokat (Öt oltmenti székely község népmozgalma. Hitel, 1937. 1), hanem kísérletet 
tesz ezen oltmenti települések alkati különbségeinek megállapítására (Erdély és az 
erdélyi román földreform. Hitel, 1940—41. 3—4). Ez az összehasonlító struktúra
vizsgálat, noha alkalmazott rétegképző ismérvei ma már nem felelnek meg a kor
szerű tudományos igényeknek, figyelemfelhívó marad tárgyánál és komparatista 
szemléleténél fogva. A marxista nemzetiségi szociológia egyik feladatát alkotja 
ugyanis az etnikai csoportok mikrostruktúrájának feltárása és egybevetése. A Székely
föld sajátos problémái — magától értetődően — nem hiányozhatnak a romániai 
magyarság társadalomképéből. Venczel József tanulmányai a székely népfölöslegről 
és a székelyek kirajzásáról éppen ezért őrizték meg dokumentációs érvényüket 
(Néhány adat a székely kivándorlás hátteréről. Hitel, 1936. 4). 

Az etnikai csoportok marxista szociológiája sem tekinthet el a szórvány
kérdéstől, e jelenség vizsgálatától, amely új vonásokat mutat a társadalmi mobilitás 



mai összefüggései között. Ebből a szempontból kell felidéznünk a probléma régebbi 
szakirodalmát, különösen Nagy Ödön vizsgálódásait (Szórvány és beolvadás. Hitel, 
1938. 4). 

Ez alkalommal nem térek ki ismét Sulyok István tudománytalan, nacionalista 
fogantatású javaslatára egy ún. „kisebbségi szociológia" kidolgozását illetően. Emlí
tett írásomban (Korunk, 1969. 7) leszögeztem, hogy ezt az — egyébként gyakorlatilag 
meg sem valósult — kezdeményezést nem sorolhatjuk be hagyományaink közé. 
Meggyőződésem, hogy vállalkozásunk autentikus hazai előzményeit a régi Korunk 
idevágó, a nemzeti kérdés marxista elméletét tárgyaló közleményeiben, sajátosan 
pedig a MADOSZ körül csoportosuló értelmiségiek valóságismerő, a nemzetiségi 
tömegek érdekeit és a román néppel való egység gondolatát képviselő publiciszti
kájában lelhetjük fel. Ez az irodalom a Román Kommunista Párt nemzeti politi
kájából merítette fő eszmei ösztönzését. Egy szemlecikkében Balogh Edgár (Korunk, 
1937) megfogalmazta ezt a törekvést, amikor a Vásárhelyi Találkozó szellemében 
sürgette a „népkutatást", azt a szociográfiát, amely biztosítja a nemzetiségi kataszter 
elkészítését, az akkori népesedési viszonyok, az urbanizálódás vonzásában megindult 
gazdasági vándorlások, a Moldvába és Havasalföldre irányuló kirajzások tudományos 
feltárását. 

* 

Bármilyen termékenynek bizonyul is tematikai és módszertani szempontból e 
hagyományaink újraértékelésében megnyilvánuló párbeszéd a múlttal, a korszerű
ség követelményei nyilván nem engedik meg, hogy a nemzeti-nemzetiségi kérdés 
vizsgálatát egyszerűen ott folytassuk, ahol az elődök abbahagyták. Nem hunyhatunk 
szemet afölött, hogy az elemzett korszak leghaladóbb, legidőtállóbb kutatásai sem 
haladták meg annak az intellektuális „kézművességnek", ama „kisipari" jellegű 
társadalomrajznak a szintjét, amelynek hiányosságaira C. Wright Mills hívta fel a 
figyelmet. Gondosan vigyáznunk kell arra, hogy az etnikai viszonyok tanulmányo
zása, amely már tárgyánál fogva is magában rejti a beszűkült etnocentrizmus veszé
lyét, ne rekedjen meg valamilyen vidékies folklorizmusnál — távol a társadalom
tudomány nemzetközi törekvéseitől, mélyen alatta a ma már kötelező világszín
vonalnak. Jól tudom, nem könnyű kielégíteni ezeket az igényeket. Kötelességem
nek tartom azonban, hogy tudatosítsam ezt a feladatot és hangsúlyozzam az amatőr-
ködés meghaladásának szükségességét — a nemzetközileg kialakult kutatások ered
ményeinek és eljárásainak alkotó alkalmazásával. 

Mindenekelőtt alaposabban kell tájékozódnunk a szocialista országokban folyó 
hasonló tematikájú tudományos tevékenységről, amely, noha szintén az első lépések
nél tart, sok tanulságot kínál rokonjellegű tapasztalatai révén. A Szovjetunióban 
évekkel ezelőtt zajlott le a nemzet-fogalom vitája. Az 1965-ben megindult eszme
csere résztvevői szükségesnek tartották az — egyébként tudományos és marxista 
jellegű — sztálini meghatározás kiegészítését és korrekcióját az elmúlt fél évszázad
ban végbement változások fényénél. A vita során szőnyegre került az angol, francia, 
amerikai, belga és spanyol nemzetalakulás kérdése, valamint az ázsiai, afrikai és 
latin-amerikai népek nemzetté válásának sajátossága. Ezt a vitát több más szocialista 
ország szakemberei is átvették. 

Ami az etnikai viszonyok konkrét szociológiai kutatását illeti, J. V. Arutjunyan 
szerint ez a munka még eléggé szórványos, és nem megy túl a kísérletezésen. A 
konkrét adatok hiánya természetszerűleg károsan hat ki az elméleti általánosításra, 
noha fontos kérdések várnak megfelelő válaszra. Megkülönböztető sajátossága-e a 
lelki alkat, fontos ismérve-e az etnikai öntudat a nemzetnek? Milyen szerepet ját-



szanak a különböző tényezők (a közös terület , gazdasági élet, nyelv) a nemze t k ia la 
kulásában? Milyen a nemze tek között i kapcsola t d inamiká ja? 

Aru t junyan egyébként egyike azoknak, ak ik az e tn ika i viszonyok konkré t ku t a 
tását már a gyakor la tban művel ik . A Voproszi filoszofii 1969. 12. s z á m á b a n közölte 
a Tatár Au tonóm Szovjet Szocialista Köz tá r saságban végzet t vizsgálat e r edménye i t 
az etnikai folyamatok sokrétűségéről . M u n k a t á r s a i a nemzet iségi v iszonyokat a beá l 
lítottság és maga ta r t á s rögzítésével m é r t é k fel o lyan kérdésekben, m i n t pé ldáu l az 
orosz és a t a t á r a n k é t a l a n y o k ál lásfoglalása az együt tes m u n k á v a l , a m á s nemze t i 
ségű vezetőséggel és a vegyes házasságokkal kapcsola tban . Vizsgál ták továbbá a n e m 
zetiségi kölcsönhatások vá l tozásának d inamiká já t , a ku l tu rá l i s színvonal , a val lási 
meggyőződés és a nemzet iségi m a g a t a r t á s korrelációi t . 

Az utóbbi években a lengyel szociológusok érdeklődése is é lénkebb le t t a n e m 
zet i ránt . F igye lemre mé l tóak J a n Szczepanski t a n u l m á n y a i az ér te lmiség szerepé
ről a nemzet i ön tuda t k i a l ak í t á sában és megőrzésében, v a l a m i n t J e rzy J. Wia t r 
elméleti munkássága a nemze t t á r s ada lmi funkciójáról . 

A jugoszláviai szociológusok s zámára ez a p r o b l e m a t i k a megkülönböz te te t t fon
tosságú, hisz olyan t á r s ada lmi r ende léseknek kell eleget t enn iük , m i n t a szocialista 
építés nemzet i sa já tosságainak elmélet i k imunká l á sa vagy a nemzet i -nemzet iségi 
viszonyok és kapcsola tok e lemzése a szövetségi á l l amrendszerben , az önigazgatás 
feltételei között. Beha tóan foglalkoztatja őket a nemzetköziség és a nemze t i mozza
nat dialekt ikája mind az új t á r s ada lom épí tésében, mind a v i lág munkásmozga l 
mában. A zágrábi Praxis idegen nye lvű k i a d á s á n a k 1968. 3—4. száma ezt az össze
függést t á rgya l ja m a g a s szinten és újító szel lemben. Az ot tani magya r szociológusok 
és politológusok közül R e h á k László m u n k á s s á g á t kel l k i emelnünk . 

Csehszlovákiában a köze lmúl tban lezajlott föderációs á ta laku lás ösztönzően 
hatott a nemzet i k é r d é s t anu lmányozásá ra . A Tudományos A k a d é m i a Filozófiai 
Intézetében K a r e l Pomaiz l vezetésével különféle t udományágakhoz tar tozó szakem
berekből álló ku ta tócsopor t foglalkozik — átfogó, részletes t e rv a lap ján , i n k á b b 
elméleti síkon — a nemze t és a nemzet iség p r o b l é m a - k o m p l e x u m á v a l . Sz lovákiában 
az elmúlt években szenvedélyes v i t ák folytak a nemzet i konf l ik tusok tö r t éne tének 
bizonyos szakaszairól , ú j abban pedig t udományos igényű kezdeményezések bonta
koznak ki a nemzet iség-fogalom tudományos megha tá rozásá ra és az ot tani magya r 
nemzetiség szociológiai t ü k r é n e k elkészí tésére. Ez a vál la lkozás Ka rdos Is tván nyi t ra i 
szociológus nevéhez fűződik, ak i a szocialista t á r s ada lom s t r u k t ú r á j á n a k kere te i 
ben k ívánja t anu lmányozn i a magyarság rétegződését , mobi l i tásá t és sajátos e tn ika i 
jegyeit. Az á l ta la javasol t ku ta tás i p r o g r a m b a n — többek között — még a következő 
kérdések szerepe lnek: Melyik t á r s ada lmi csoport a nemzet i t uda t fő hordozója? Mi
lyen fokú és mi lyen i r ányú a magyarság különböző ré tege inek reprezentác iós igénye 
a t á r sada lmi é le tben? (A csehszlovákiai magyar társadalom a szociológia tükrében. 
Irodalmi Szemle, 1969. 1.) K a r d o s és m u n k a t á r s a i nagy figyelmet szente lnek az ér te l 
miség nemzetiségi szerepének. 

Magyarországon sokáig főként a nemzet i ké rdés tör ténet i vonatkozása i ke rü l tek 
az érdeklődés előterébe. Egyrészt a s zakemberek elsősorban a múl t idevágó dokumen
tumai t dolgozták fel (Kemény G. Gábor és Ara tó E n d r e művei) , másrész t az egymást 
követő v i t ákban is a tö r t éne lmi aspek tusok szerepel tek je lentős hangsúl lya l . 

Az időszerű t á r sada lompol i t ika i és ku l tu rá l i s fe ladatok kész te t ték az M S Z M P 
Központi Bizot tsága mel le t t működő T á r s a d a l o m t u d o m á n y i In téze tnek a szocialista 
hazafiság és az in te rnac iona l i zmus p rob lémá iva l foglalkozó munkaközösségét , hogy 
1968 végén t anu lmányozn i kezdje a magyarországi nemzet i kérdést . E s túd ium a l a p -



ján Kővágó László vitaindító tanulmányt készített, a polémia elméleti következteté
sekben is gazdag anyagát pedig a Nemzeti kérdés — nemzetiségi politika (Budapest, 
1968) című kötetben hozták nyilvánosságra. 

* 
Az előbbiekben érintettem már — bizonyos vonatkozásokban — a nem marxista 

társadalomtudomány irányzatait, új kutatási ágait. Ha most valamilyen összképet 
próbálnánk alkotni magunknak róluk, megállapíthatjuk, hogy különösen a II. világ
háború után jelentősen felduzzadt az etnikai viszonyokkal foglalkozó szakiroda
lom. Ezt a felfokozott érdeklődést egyrészt a világégés tragikus tapasztalatai, a fasiz
mus népirtó politikája, másrészt a fejlett tőkésországokban jelentkező — már emlí
tett — új nemzetiségi mozgalmak és konfliktusok váltották ki. A többnyire konkrét 
kutatások mennyiségi növekedésére jellemző például, hogy a sztereotípia-vizsgálato
kat bemutató — távolról sem teljes — bibliográfia már 1960-ban 250 címet tartal
mazott. A konkrét kutatások inflációjával szemben a tanulmányok elméleti szín
vonala, az általánosítás minősége sok kívánnivalót hagy maga után. Ennek okát 
— többek között — a különböző elfogultságokban, az ideológiai alapvetések erősen 
vitatható jellegében kell keresni. A nemzeti-faji előítéleteket kutatók például maguk 
sem mentesek mindig ezektől az előítéletektől. Számos szakember optikáját torzította 
el az a téves nézet, hogy a modern ipari civilizáció „olvasztótégelyében" a kisebb
ségekre a teljes beolvadás, az eltűnés vár. Hibaforrássá vált az elburjánzó pszicholo-
gizmus, amely — a társadalmi tényezők mellőzésével — az egyén személyiség
struktúrájában, lelki komplexusaiban vélte megtalálni a nacionalista-rasszista szem
lélet és magatartás egyedüli alapjait. 

A lélektani megközelítés, nyilván, sok hasznos munkahipotézishez, értékes 
megállapításokhoz vezethet. És vezetett is. Hogy csak az előítéleteknél maradjunk, 
kétségtelen, hogy eleven hordozóik lélektani tanulmányozása közelebb visz kialaku
lásuk és mechanizmusuk megértéséhez. A döntő mozzanat mégis az a társadalmi 
környezet, amely az előítéleteket kitermeli. Ha valahol szükség van a szociológiai 
és a lélektani nézőpontok egyeztetésére — a szociológiai hozzáállás alapvető, a kuta
tás stratégiáját meghatározó szerepének elismerésével —, akkor ez éppen az etnikai 
viszonyok és jelenségek területe. Amikor hangsúlyozzuk e jelenségcsoport kutatásá
nak interdiszciplináris jellegét, akkor elsősorban e két tudományág művelőinek 
együttműködésére gondolunk. 

Ami a szociológiai megközelítést illeti, számba kell vennünk a régebbi csoport
szociológiát. Történelmileg Ludwig Gumplowicz téves szociál-darwinista elméletére is 
gondolunk az emberi fajok közötti harcról. William Graham Sumner viszont már 
hasznos fogódzót nyújtott a sajátcsoportban (in-group) kialakuló tudat elemzésé
vel. Ez a tudat biztosítja a szükséges összetartást az idegen csoporttal (out-group) 
szemben. Emile Durkheim új utakat nyitott a kollektív képzetekről szóló tételével. 
A társadalmi normákként érvényesülő kollektív képzetek nagy hatással vannak 
ugyanis az egyének tudatára, érzésvilágára és magatartására. Charles H. Cooley-nak 
az elsődleges és másodlagos csoportokat megkülönböztető elmélete szintén termé
kenyítőnek bizonyult (Heinz E. Wolf: Soziologie der Vorurteile. Handbuch der empi
rischen Sozialforschung. Stuttgart, 1969. II. 912—950). Ne feledkezzünk meg Georg 
Simmelnek és Alfred Vierkandtnak az ún. jelképazonosulásra vonatkozó nézeteiről 
A zászlókkal, címerekkel és más szimbólumokkal való azonosulás valóban hatékony 
tényező a nemzeti-nemzetiségi tudat kialakulásában (Soziologie. Frankfurt am Main, 
1965. 109). 

Csomafáy Ferenc: Levelek (művészfotók) -> 







Nem sorolhatjuk most fel az összes, alkalmazhatónak mutatkozó modern szo
ciológiai irányokat. Csak utalni szeretnénk a művelődésszociológiára, amely a kul
turális kapcsolatok és konfliktusok értelmezésével, a kulturális asszimiláció folya
matának elemzésével járul hozzá az etnikai viszonyok megismeréséhez. Az ún. fej
lődésszociológia a gyarmati iga alól felszabadult népek, az új nemzetek problémái
nak kutatásával, az etnoszociológia pedig valamely nép, nemzet, etnikai csoport 
valóságának a teljesség igényével történő bemutatásával ígéri ugyanezt a teljesít
ményt (Zvi Rudy: Bemerkungen zu einer Soziologie des jüdischen Volkes. Kölner 
Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 1969. 1). 

A nem marxista kutatásban hangadó lélektani irányzatok között elsőnek az 
ún. néplélektant kell említenünk. Történészei megállapítják, hogy a múlt század 
végén jelentkező iskola az öntudatra ébredő etnikai csoportok törekvéseit fejezte 
ki a különféle beolvasztó tendenciákkal szemben. Újabb képviselői, noha elismerik 
és kutatják a nemzeti sajátosságokat, a hangsúlyt az elzárkózás leküzdésére teszik 
(Roger Bastide: Y a-t-il une crise de psychologie des peuples? Revue de psychologie 
des peuples, 1966. 1). Ezt a szellemet képviseli az havre-i Centre de Recherches et 
d'Études de Psychologie des Peuples et de Sociologie Économique és folyóirata, a 
Revue de Psychologie des Peuples. Ez a létjogosultságát még mindig igazolni kény
telen irányzat karolta fel egyébként az imagológia elnevezésű kutatást, amely a 
népeknek egymásról és önmagukról kialakított képét vizsgálja — a néplélektan 
részeként. Művelői abból a feltevésből indulnak ki, hogy a kutatás nem annyira 
a kép tárgyát alkotó népről árulkodik, mint inkább a képet, a véleményt kialakító 
nép megismerését segíti elő (Sylvaine Marandon: Les images des peuples. Revue de 
Psychologie des Peuples, 1964. 1). 

Az imagológia szervesen kapcsolódik a régebbi keletű és különösen az Egye
sült Államokban igen elterjedt sztereotípia- és előítéletkutatáshoz. Egyik legismertebb 
művelőjének beszámolója szerint ezek a kutatások kiterjednek a sztereotípiák ere
detére (például, hogyan sajátítják el a gyermekek); hatására (például milyen befo
lyást gyakorol azokra, akikre vonatkozik); a sztereotípiák, előítéletek és diszkrimi
nációk összefüggésére; a sztereotípiákban rejlő igazság-magra; változásaikra, egyéni 
élmények és a történelmi-társadalmi tényezők indítékára (Otto Klineberg: Recher
ches sur les stéréotypes. Revue de Psychologie des Peuples, 1966. 1). 

Jelentős irodalom foglalkozik a sztereotípiák és előítéletek elméleti megvilágí
tásával, ezeknek az elméleteknek (normatív, frusztrációs, „bűnbak", az Adorno-féle 
autoritárius személyiség-elmélet) bírálatával (I. Sz. Kon: A faji előítéletek pszicho
lógiája. Korunk. 1967. 3. és 7). E kritikák nem marxista megfogalmazói között is 
egyre inkább tért hódít az a felismerés, hogy noha ezek az elméleti értelmezések 
sok találó, lélektanilag érvényes mozzanatra, mechanizmusra hívták fel a figyelmet, 
a meghatározó társadalmi tényezők megkerülése miatt sem a megismerés, sem pedig 
a gyakorlat terén nem képesek valóban hatékony megoldásokat biztosítani. A 
kérdés egyik legjobb nyugati szakértője, Frank R. Westie is leszögezi összefoglaló 
tanulmányában, hogy az egyén tetteihez a közösség a kulcs, a mi korunkban pedig 
a közösség egyre inkább szervezett érdekcsoport jellegét ölti magára. E csoportok 
politikája jelentős hatással van az egyén tudatára és magatartására, s éppen ezért 
nem az egyéni dimenziókban, hanem az említett érdekcsoportok szociológiai elemzé
sében találjuk meg mind az előítéletek hiteles magyarázatát, mind leküzdésük el
méleti alapjait (Handbook of Modern Sociology. Chicago, 1964. 613—614). 

A néplélektan, az imagológia és az előítéletkutatás haladó képviselői ugyanis 
nyomatékosan hangsúlyozzák, hogy kutatásaikkal a népek jobb, kölcsönös megérté
sét és közeledését, a békés koegzisztenciát kívánják elősegíteni. Roger Bastide pél-



dául leszögezi, hogy felfogásában a néplélektan az etnikumközi kapcsolatok meg
javításának stratégiáját képviseli. 

Felfogásunk szerint is a nemzetiségi szociológiának s általában az etnikai vi
szonyok szociológiai alapvetésű interdiszciplináris kutatásának a népek dialógusát, 
előítéletektől mentes párbeszédét kell ösztönöznie. Ebben rejlik mély humanista 
jelentése! 

Ingo Glass: 
Gótikus katedrális 


