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Anemzetielválasztásegykombinációkövetkezménye.Apolitikapopularizálásátkom-
binálták az egyes kultúrákhoz tartozók politikai uralásával.mivel a felvilágosodás a
nemzetiidentitástnemsoroljaazuniverzálisemberiértékekközé,ámanemzetiiden-
titáskomplexidentitáskéntátvesziakorábbandominánsvallásiidentitáshelyét,annak
többelemévelegyütt,(smith2003)ésegybenapolitikatömegpolitikáváválásánakfő
identitásformájáváválik,azegyescsoportokfelettipolitikaidominanciamegszerzésé-
hezelkellettválasztaniőketegymástól.mivelpedigezeknemzeticsoportok,azelvá-
lasztásnakisnemzetinekkellettlennie.

Amagaskultúrapopulárissáválásával(Gellner1993,35–38.p.)ésatömegpolitika
kialakulásávalugyanisazegyeskultúrákközöttelvilegmegszaporodhatottésvalóban
megisszaporodottazátjárás.sokkaltöbbenérintkezhettekamásfélékkel,nemcsak
egykislétszámúszellemivezetőréteg,amelyikhasználtnyelve,alatinamúgyistávol
álltanépáltalbeszélttől.(Anderson1991,40.p.)

A nemzeti elválasztás helyes és szükséges voltát azonbanmeg kellett indokolni.
Hiszeneztatömegpolitikakorábancsakanéplelkénekuralásávallehetvéghezvinni.
Az érvekpedig csakúgy érnek valamit, hahatásukra a nemzetit nemcsaka vezető
kevesek,hanemavezetettsokaknagy többsége iskívül tudjaazegyetemesemberi
értékekkörén,ésvalamiolyasminektekinti,amireasajátnemzetbéliakármásnem-
zetbéliek rovására is jogosult. Ebben az esetben sikerülhet a nemzeti elválasztás a
megszaporodóegyénikapcsolatokellenéreis.

Anemzetielválasztásegyikeszközeanemzetivé tettállam.Azállamotanemzet
államánakkiáltjákki.immárnemazuralkodóésaprivilegizáltrendekállama,hanem
anemzeté.korábbantermészeteshatalmihelyzetnektekintették,haazuralkodómás-
honnanszármazott,sőtnemeseinekegyrészeis.Ezazállapotazonbanmegszűnika
nemzetivilágban.1 Azelválasztásnakköszönhetőenanemzetelismert tagjakerülhet
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családnevétazelsővilágháborúalatt.



2 JohannGottliebFichtefogalmazzamegaztazelvárást,miszerintanemzetnekhazafiakraés
katonákravanszüksége.(Fichte1995)

3 Jürgen Habermas még azt is lehetőnek tartja Guy verhofstadtnak az Európai Egyesült
államokcímmelmegjelentkiáltványakapcsán,hogyazeurópaiegyesülésügyébenazértel-
miségiekcsakkövetikapolitikusokat.(Habermas2012,87.p.)

4 Öllös lászló

csakpolitikaivezetőpozícióba,hiszenamásnemzetiségű–afeltételezésszerint–a
másiknemzetetképviselné.

Hogyanemzetállamapontosanmitisjelent,azattóladefiníciótólfügg,amellyel
megfogalmazzák,miisanemzetéskiisatagja.Ezpedigegybenaztismegadja,hogy
minemanemzetéskinematagja.Adefinícióakkorisanemzettagjánaknyilvánítja
azadottszemélyt,haőmásnemzetheztartozónaktekintimagát.ésakkoriskirekeszti
anemzetből,haazérintettmagátazadottnemzetheztartozónaktudja.Anemzetmin-
kétbevetteurópaidefiníciója:apolitikainemzetésakulturálisnemzetfelfogásaadefi-
niálókkezébeadjaazembereknemzetekhezsorolását.Ennekazelvnekazérvényre
jutásaválasztjaelegymástólanemzetihovatartozástésanépakaratot.

Atömegpolitikakorábanazonbanazállamnemzetállammátételenemelég.Atár-
sadalmatisnemzetivékelltenni.Ehhezanemzetikizárólagosságértékrendjérehan-
goljákazállamáltaldomináltésimmármindenfiatalrakiterjedőoktatásirendszert.

nemkülönbennemzetivéformáljaakulturálisintézményrendszert.Ezenbelülnemzeti
hangotmegütőtömegkommunikációsrendszerkülönösennagyjelentőségetnyer.Anem-
zetivéátírtmúltadjaaztaképet,amelyikmindenmegtörténteseménytanemzetirányá-
bamutatófolyamatnakmutat.Ajelenkiterjesztéseamúltraanemzetmindenegyszerű
tagjának isa történelmielhivatottságélményétkínálja.Ehhezképest jelentéktelennek
tűnikmásoknemzetiszabadságánakkorlátozása,vagyakármegtagadása.

mindezekműködtetéséhezazonbanazértelmiségnemzetielválasztásaisszüksé-
ges.szembenaközépkortanultjaivalazúj,nemzetiértelmiségmárnemkötődhetaz
államokfeletti latinosműveltséghezésakeresztényegyházhatárokonátnyúló intéz-
ményrendszeréhez,hanemanemzetállamszolgálatábakellállnia.

Az értelmiségieka középkorbankis létszámú rétegként az egyetemes latin kultúra
európaiművelőivoltak.(leGoff2004)Anemzetiértelmiséganemzetiirántelkötelezett,
aztébresztő,nemzetiharcábantámogatóképzettésnagyszámúréteg.2 Anemzetiküzde-
lempedigmásérvekmegfogalmazásáraésterjesztésérekésztetiaképzetteket,mintaz
aztmegelőzőkorszakban.őketamásországbeliekkelimmárnemkötiszorosanösszea
közöslatinműveltségésazáltalamegszerzettismeretek.Anemzetiküzdelembenvaló
elkötelezettségüksokkalerősebb.Anemzetikultúrafelemelésébenbetöltöttkulcsfontos-
ságúszerepük–azinkábbkivételnekszámítókeveseketnemszámítva–ígynemkap-
csolódottösszeazegyetemesszabadságnakésegyenlőségnekakülönfélenemzetiiden-
titásraiskiterjedőelvével.Példáulaszólásszabadságkérdésébenkiállnakazért,hogyaz
azéletmindenterületénmegillessemásnemzetbélipolgártársukat,denemazanyanyel-
vén,nohaazontudjaalegjobbankifejeznimagát,sőtadottesetbencsakazon.legfeljebb
amagánéletbélikapcsolataibanengedikbeszélni,deazállamihivatalokbanmárnem
vagycsakkorlátozottan,egyoldalúanszabályozzákanyilvánosfeliratoknyelvét,éspoliti-
kainyomásaláhelyezikaközéletegyesterületeinténykedőket,szűkítendő,sőtdurvább
esetekbenakármegtiltandóamásiknyelvhasználatát.3
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4 ismert példája napóleon kultusza Franciaországban. közép-Európában szinte mindegyik
nemzetnéltalálunkilyenhősöket.

5 szlovákiábanazellenzékiekkörébeniselhangzott,hogyvladimírmečiartnemszabadperbe
fogniéselítélnikétségestetteiért,mertőalapítottaazállamot.

a nemzeti elválasztás öröksége és az Európai unió 5

Anemzetielválasztásérvrendszerébenkülönösenfontosanemzetbiztonságkérdé-
se. A nyilvánosság előtt a többi nemzetmind potenciális veszélyforrás jelenikmeg.
(Glover1997,11.p.)sőt,ésezkülönösenfontos:egyeseknemcsakpotenciális,hanem
aktuálisveszélyforrásként.Azazolyanképjelenikmegazértelmiség,majdazőközve-
títésükkelaközvéleményelőtt,hogyegyesnemzetekazonnali veszélyt jelentenek,a
többiekpedighosszabbtávonmegbízhatatlanok,hiszencsakasajátérdekeiketköve-
tik,azokpedigmegváltozhatnak.

Atöbbinemzetmintagazdaságiuralomobjektuma,ésegybenforrásajelenítődik
meg.vagyaminemzetünkkerüldominánsgazdaságipozícióba,vagyazövék.Azállítás
lényege,hogyamásiknemzetbéliekáltalbirtokoltgazdaságiegységeknemfejlesztik
saját nemzeti identitásunkat, hanem veszélyt jelenetnek számára. A veszély akár a
gyarmatosításigisterjedhet,debármineműerősebbfüggőségasajáterőforrásokelvo-
násátésazidentitáseltorzításátvetítielőre.Amásnemzetbéliekugyanisasajátjaikat
helyezikelőtérbe,sajátnemzetükdominanciájánügyködnekagazdaságibefolyásesz-
közévelis.

Tehátelsősorbanazerőegyensúlyaz,amiszámít,mindenmásazerőviszonylatá-
banértékelendő.

nemzetiharc,egyéniérdekésanemzetielválasztás

Anemzetekküzdelmébenjátszottjelentősszerepszámosszemélyeselőnnyelkecseg-
tet.mivelpediganemzetekköztikonfliktustekinthetőa legfontosabbnak,anemzeti
harcvéltésvalósállapotaegyéniérdekkéválvaalegkülönfélébbegyébszabályokátlé-
pésétigazolja.Hiszenalegfontosabbküzdelemrőlvanszó,amimögöttatöbbiszabály
jelentőségeelmarad.Anemzetigyőzelemésnagyságideájánakerejeelnyomjaéselfe-
di az alkalmatlanságot, a hozzá nem értést és a belőle fakadó szarvashibákat, sőt
végülatiszteltnagyokközéemelhetiapolitikustakkoris,hasötétrendszereketszolgál
ki,felemáseszméketvall,4 vagyhaéppenazországfejlődésénekvisszafordításáratör.
5 Anemzetinagyságvíziójával,ésszomszédonaratottnemzetigyőzelemmelelfeledhe-
tőakorrupció,agyanúsmeggazdagodás,elkerülhetőkülönféletörvénysértésekfelde-
rítése.Afelelősségrevonásvégülanemzetellenitámadássá,azazpolitikaikockázattá
válhat,hiszenaközvéleményelőtta„győző”ellenfeleisemtisztázzákanemzetigyőze-
lemnekminősítetttettellentmondásait.

Anemzetiellenségképsikereselterjesztéséhezazonbanaharciképerejénélésa
vezetőkérdekeinéltöbbkell.Anemzetiharcvallóinakegymástóliselkellválasztaniuk
társadalmaikat. nemcsak politikailag és gazdaságilag, hanem kulturálisan is el kell
választani egymástól a korábban, például a középkorbanmég szoros kapcsolatban
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6 Jürgen Habermas az egymástól elválasztott nemzeti nyilvánosságok problémáját nem új
tömegtájékoztatási eszközökkel, hanem új szemléletmóddal látja megoldhatónak.
(Habermas2011,77–78.p.)

7 Perszeközösnyelvetbeszélőkisalkothatnaktöbbnemzetet,tehátkivételekezalólakritéri-
umalólisvannak.

8 Ezzeltermészetesengyengülneazelituralmaasajáténaktekintettnemzetitömegeifelett.s
veleegyüttazelituralmáraépülőnacionalizmusfelfogásereje.

9 Perszeakkorsemlehetetlen,haközösnyelvetbeszélnek.Azállamáltalközvetlenülvagyköz-
vetvebefolyásoltkulturálisintézményrendszerpropagandaerejenagy,ésképesegyirányba
terelniatársadalomnagyobbikrészét.

10 donaldHorowitzazegyenlőtlenségfeltételezésévelmagyarázzaazetnikaikonfliktusokérték-
rendialapját.(Horowitz1985,28.p.)

6 Öllös lászló

levőket.6 Ennekalapjaáltalábananyelvielválasztás.7 Eztanyelvidominanciamegte-
remtésévelpróbáljákelérni.Azegyiknyelvdominánssá,atöbbipedigalárendelttéválik
ahivataloséletésaközéletszintemindenterületén.Azállamiváválóiskolaiscsaka
kisebbségitköteleziatöbbségnyelvénekelsajátítására,atöbbségitnemakisebbségi-
ére.mégazolyantelepüléseken,régiókbansemmásahelyzet,aholegyüttélnek.Az
uralkodónyelvígyazelnyomáseszközévéválik.Akkoris,haéppenváltozikahelyzet.
Példáulazosztrák–magyarmonarchiavégévelamagyardominanciájátnemanyelvi
egyenlőségköveti,hanemaszlovák,aromán,aszerbnyelvdominanciájaváltjafel.

A nyelvi elválasztással pedig az egyes társadalmakban a többséghez tartozó so-
kaknakmegszűnikazaképessége,hogymagukalkothassanakképetaszomszédkul-
túrájáról,közéletéről,politikusaikálláspontjairól.

A kulturális elválasztás fontos eleme amár említett ellenségképzés. Amásik fél
múltjátolymódonkellbeállítani,hogyasajátnemzetbélieknekcsakanemzetiharc
tűnjékjárhatóútnak.Ezpedignehezebbensikerülhetneanyelvielválasztásnélkül.Ha
a többségiek számottevő része értene a kisebbség nyelvén, akkor megismerhetne
közösmúltjuknakazokkalatörténéseivel,amelyekmindannyiukjavátszolgálták.dea
sajátjaikáltalelkövetettigazságtalanságokat,ésembertelenségeketsemlehetneeltit-
kolni,illetvesokkalnehezebblennefélremagyarázni.közvetlenül,teháthazaiértelme-
zésésfélreértelmezésnélkülismerkedhetnénekmegamásnemzetbéliekmainézete-
ivel,álláspontjaival,javaslataival,kezdeményezéseivelésfedezhetnékfelavelükközös
céljaikat, érdekeiket. közvéleményeik ugyanis egymásba érnének, és részben közös
közvéleménytalkothatnának.8 Anacionálisindulatkeltés,manipulációlehetőségeielé
ígymagasabbkorlátokemelődnének, következésképpena vezetőréteg sokkal nehe-
zebbentudnámilitarizálnisajátnemzetiközvéleményét.9

még egy fontos következménnyel járhatna a közvélemények egymásba érése. A
nemzetek tagjai között a közvetlen kapcsolatok sokkal sűrűbb hálója szövődhetne,
mindazellenségképzésenalapulókulturáliselválasztásukesetén.nemcsakérdekala-
púgazdaságikapcsolatokróllehetneszó–jóllehetezekisnagyonfontosak–,hanem
azemberikapcsolatokteljesskálájáról.

csakhogynemaregionálistöbbkultúrájúság,hanemanemzetiellenségnekdekla-
ráltakkal szembenielkülönülésválikkövetendőpéldává.10 Példáulhavalaki szlovák-
kéntnyilvánosanhangoztatja,hogybeszélmagyarul,és ismeriamagyarkultúrát,az
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11 Azilyenmagatartásjellemzőpéldájaavisegrádinégyek,viszonya.különösenszlovákiaés
magyarországegyüttműködése.

12 Példáulacsehésaszlovákállamközösenlépfelaii.világháborútkövetőetnikaitisztogatá-
sokvédelmében.közbenaztsemhangoztatják,hogyanácinémetországtámogatásávala
csehhivatalnokokatéscsaládjaikatiskitelepítettékszlovákiából.Azesetjópéldájaazembe-
rijogokmegsértésének,haaztnyilvánítjáknemzetiérdekké.

13 EztállítjapéldáulAnthonyd.smith.(lásdsmith2003,254–261.p.)

a nemzeti elválasztás öröksége és az Európai unió 7

sokakszemébennemzetileggyanússá,tehátkevésbéértékesséválik.Anemzetiharc
értékrendjébenazolyan,akibecsüli,tiszteli,szereti,sőtakiakárcsaktisztelheti,sze-
rethetiazellenséget,lejjebbkerülazharcértékskáláján,mivelsokakszemébengya-
nússáválik.Anemzetéhezhűszemély,hacsakfeltétlenülnemmuszáj,nembeszélaz
ellenségneknyilvánítottaknyelvén, akkor sem,ha tudna, hanemamásikat próbálja
rákényszeríteniasajátnyelvehasználatára.nemhangoztatjaamásikkultúraértékeit,
hanemarramutatrá,mennyivelértékesebbazövé.

Együttműködésre azonban szükség van amodern, integrálódó világban. Egymás
segítéseviszontakkorválikelvárhatómagatartássá,haazzalsajátérdekeiketisérvé-
nyesíthetik a felek.11 nem tartják felelősnekmagukat amásik fél sorsáért, ha csak
abban az értelemben nem, hogy kihasználják őket, vagy éppen harcoljanak velük.
érdekkapcsolatesetébenköttetnekszövetségekafelekköztazérdekekhatáraiközt,
legyenekazokbármilyentermészetűek.12 deolyankapcsolatok,amelyeknyilvánosan
hangoztatottlényegeamásikértviseltfelelősségvolna,nemszületnek.Pedigteljesen
egyértelmű,hogydöntéseikkeljelentősen,esetenkéntmeghatározóerővelbefolyásol-
jáknemzetiszomszédjaikjelenétésjövőjét.

A felelősség elhárításának társadalmi értékké tétele vált az EurópaiUniónbelüli
szolidaritáshiányfőokává.AzEU-batörténőbelépéstisfőkéntérdekérvényesítésként
fogja fel számos ország politikai vezetésének jelentős része, valamint társadalmaik
többsége.sokannemisképesekmáskéntlátniakérdést.másokpedigabbanérdekel-
tek,hogytúlsokanneisváljanakráképessé.Hiszenanemzetilegfőbbértékkéeme-
lésetesziingataggáazegyetemesértékeket.

A nacionalizmus eszmerendszere nem független a felvilágosodás értékrendjétől,
hiszenszinténennekazidőszaknakagyermeke.komplexidentitásrólvanszó,amelyik
sokmindentmagábaolvasztakorábbandominánsönazonosság-formából,nevezete-
senavallásiidentitásból.13 ámafelvilágosodásnemkismértékben,éppenazegyház
politikaiszerepénekésavallásszámostételénekkritikájaáltalválikakontinensmeg-
újhodásának eszmerendszerévé. A harmincéves háborúmegmutatta, hogy a vallási
identitásközépkoriformájábannemcsakképtelenanagytársadalmikatasztrófákmeg-
akadályozására,hanemegyenesenazegyiklegpusztítóbbháborúeszmeialapjátadja.

Avallásiidentitásesetébenkésőbbislassan,akadozvahaladtazegyeshitekésval-
lásokhíveiköztiegyüttműködés.Anemzetielválasztáseztolyannáformálja,hogyaz
érdemben ne gátolja a saját nyilvánosság feletti dominanciát és ahol ezt fontosnak
gondolják, a nemzeti agresszivitás fenntartását, illetve felszításának lehetőségét. Az
agresszívnacionalizmuseszközeazállamokkezébenmaradt,ésrajtukáll,hogymikor
ésmennyireélnekvele.Ezpedigfenntartjaszomszédjaikbanaveszélyérzetet,hiszen
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14 JohnBreullyalapvetőenpolitikaiindíttatásúnaktartjaanacionalizmusideológiáját.(Breully
1998,309–316.p.)

15 TheFutureoftheUnion–Thelaekendeclaration.(PrEsidEncyconclUsionsEUroPEAn
coUncilmEETinGinlAEkEn14And15dEcEmBEr2001.)vagy:declarationonEuropean
identity(copenhagen,14december1973)

8 Öllös lászló

nincsenolyanbizonyosság,amelyikre támaszkodvamegakadályozhatnákaznemzeti
elnyomásukra irányuló esetleges törekvés kialakulását. A mostani állapot emiatt
továbbraisageopolitikaijátszmákállapota,amelyikbenazerőegyensúlyokolyanrend-
jeitpróbáljákki-ésátalakítaniafelek,amelyikazővéltnemzetiérdekeiknekmegfelel.
Elsődleges céljuk ígynemamásiknemzeti fejlődésének segítéseolymódon, ahogy
arraamásiknakvanszüksége,hanemlegfeljebbmásodlagosan–azazamennyibenés
amilyenmértékbenazmaguknakisvéltérdekük–kínálnaksegítségetésegyüttműkö-
dést. Az együttműködés az érdekek egyeztetésén és gyakran ütközésén alapul.
valamiféleösszetartozáséskölcsönösség,azegymásirántifelelősségígynemérheti
elaztaszintet,amisajátosságaikkalegyüttkovácsolnáegypolitikaiközösséggéőket.
Anemzetielválasztásdominánshatásamáigmegmaradt.14

korunkegyiklegfontosabbkérdése,hogyahuszadikszázadkétvilágháborújanyo-
mánazeurópaieszmeiségképeslesz-emegoldásttalálniakétvilágégésalapjáulszol-
gáló eszmerendszer, a nacionalizmus agresszív elemeinek problémájára. A kísérlet
sikere vagy sikertelensége a nacionalizmus eszméjétmegalkotó Európa egyik alap-
problémája.Hiszenkontinensünkállamaiéppenekét,magukáltalkirobbantottháború
általveszítikelkorábbidominánspozíciójukatavilágban,majdvállnakmásodrendű,
sőtesetenkéntsokadrendűtényezőkké.(coudenhove-kalergi1988,9–12.p.)Azontúl
tehát,hogyrákellenemutatnieháborúkuralkodóeszméjénekhibáira, lényegüketis
megkellenefogalmazni,majdakritikábóleredőenfelkelleneéslehetnevázolniannak
azeszménekazalapjait,amelyik,harejtetten is,detovábbéltetiahuszadikszázad
számosbaját.

Ahallgatás

Az Európai Unió eddigi történelme során egy íratlan szabályrendszer vonta meg a
korábbiválságidőszakbírálatánakhatárait.Eszerintafasizmuséskommunizmusesz-
merendszerétáltalánosanbírálnikell,ámpolitikailagnemillikszóvátenniatagállamok
jelenlegiagresszívnacionalizmusát,amígaznemeredményezsúlyoskonfliktusokat.Az
íratlanszabályszerintazanacionalista,tehátgyanús,akiamásiktagországbanmeg-
jelenőagresszívnacionalizmustbírálja,ésasértettek,leggyakrabbanasajátkisebbsé-
geikhelyzeténekrendezését,jogaikmegadását,sérelmeikjóvátételéthangosanszor-
galmazza.

Ahallgatásmértékeatöbbieknéluralkodópolitikaiközbeszédalappilléreinélhúzó-
dik.Ezekkritikájakívülesikazelfogadhatón.15 Afelekpolitikailagnembírálhatjákegy-
másnemzetfelfogását,akkorsem,ha lényegüket tekintve térnekelegymástól.nem
lehetpolitikaitémaaz,ahogysajátnemzetimúltjukatlátják,akkorsem,haamásikfél
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a nemzeti elválasztás öröksége és az Európai unió 9

meghódításának,elnyomásánakidőszakaittekintiktörténelmüklegdicsőbbpillanatai-
nak.ígypedignemlehetközösenvallottamúlt,csakegymásmelletti,sőtesetenként
egymással szembeni. Az együttmegélt történelem csak a kritika közös szempontjai
alapjántehetőközössé.

Afelfogás legfőbbgyengéjetehátpusztánnemahelytelenálláspontbanrejlik,az
állásponthelytelenségéreugyanisnyilvánosvitábanrálehetnemutatni.Hanemahall-
gatásban, sőt hallgatás értékké emelésében. általa ugyanis éppen a nyilvános vita
válikhelytelenné.Ahallgatáspedig,mintatörténelemsoránszámtalanszormegmutat-
kozott, nema nemzeti agresszivitás híveit csendesíti el. ők továbbra ismondják és
teszikamagukét.Ahallgatáséppenakritikusaikszájátfogjabe,valamintazérintette-
két,azokét,akikazagresszivitástmegszenvedik.Ahallgatáskötelezettségeőketteszi
gyanússá,rólukállítható,hogyhangoskodásukkalveszélyeztetikazeurópaistabilitást,
azokhelyett,akikjogaikat,nemzetiszabadságukatsemmibeveszik.róluksugallható,
hogyvégsősoronországaikszétveréséretörnek,hiszennemmaradnaknyugtonajelen
prosperitástígérőkorszakában.éppenezértrendkívülióvatossággalkellkezelnibíráló
szavaikat,valamintnemzetiigényeiket,éssemmiképpensemszabadtúlnagynyomás
aláhelyezniországaikvezetőit.

Azegyensúlyésstabilitásfenntartásaazelsődlegescél,nemaproblémalényegé-
nekmegoldása,nevezetesena többségnemzetikizárólagosságánalapulóértékrend
megváltoztatása,apolgároknemzetisokféleségének,valamintösszetartozásánakaz
összekapcsolása,ésperszeafolyamatrészekéntazérintettkisebbségeknemzetisza-
badságánaksegyenlőségénekbiztosítása.

Ajelenagresszívnacionalizmusairólfolyópolitikaivitanélkülazonbannemváltoz-
nakmeg azok a nézetek s előítéletek, amelyekre az egyes nemzeti agresszivitások
támaszkodnak.változásnélkülpedigtovábbélnek,majdelőtörnekmindenválsághely-
zetben.

múltésjelen

Amúlt asszimilálása azért fontos része a jelenbéli nemzeti elválasztásnak,mert ha
ugyaniskiderülne,hogyvoltak,akiktöbbkultúrábóltáplálkozvaváltaknagyokká,akkor
ennekelőnyeiésméltóságaamaiakszámáraisvonzóváválhatnának.Asszimilálásuk
viszontaztüzeni,hogyasajátnemzetikultúrájaaz,aminaggyátesziazembert.más
elemekkelkiegészítveazishozzáfűzhető,hogyamásikkultúraegyenesenveszélyes.
Ellenőrzésmentesterjesztésetehátkockázatos.Akörittzáródik:ennekokánamúltés
perszeajelenasszimilálásánakmegkérdőjelezéseisveszélyesanemzetre.

Aküzdelemamúltértajelenküzdelmeinekrésze.Akérdés,kifoglaljaelamúltat,
és ki teremthatékonyabbpropagandaeszközt belőlemindotthoni,mindnemzetközi
vonatkozásban.Azadottnemzetekköztikapcsolatotugyaniselsősorbananemzetközi
erőviszonyok függvényeként látják és láttatják, nempedig a két embercsoportnak s
azoktagjainakanemzetiszabadságonésegyenlőségenalapulóméltányosegyüttmű-
ködésegymástsegítőeredményének.

Aközépkordinasztikuskonfliktusainaknemzetivéváltoztatásaazatörténelmiörök-
ség,(smith2004,201.p.)amiakésőbbmegszületőnemzetállamalapjalettEurópa
nagyrészén.Ezértaránylagkönnyűolymódonbeállítaniezeketakonfliktusokatminta
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16 Elméleti alapját Thomas Hobbes emberképe adja. valamint társadalmi következménye, a
többiekkel valóegyetértésreésegyüttműködésrecsakcsekélymértékbenképesszemély.
ámez a koncepció egyik kritikusa szerintmódszertani hiba következménye. (lásd:kraus
1993,308–309.,310–319.p.)

10 Öllös lászló

nemzetielnyomáselleniküzdelemrégebbiformáját,illetveanemzetinagyságszületé-
sét.Ajelenkonfliktusaimegjeleníthetőkmintarégiekmintegytermészetesfolytatásai,
elkerülve annak a lehetőségét, hogy a nép nagy része felismerje: itt valami újról és
nagyongyakranigazságtalanrólvanszó.nem,vagynemcsakasajátjaiknemzetisza-
badságáról és egyenlőségről, hanem egyben esetenként elsősorban mások nemzeti
elnyomásáról.Haazonbanakonfliktusrégiként,sőtősikénttüntethetőfelahazainyil-
vánosságelőtt,akkorelmoshatóazjelenbéliagresszívszándék.(smith1986,210.p.)
Hiszen a másik nemzethez fűződő viszony egy évszázadok óta billegő erőegyensúly.
(Giddens1985,116–121.p.)A jelenharcacsaka régiküzdelemegyújabb fejezete.
(simms2014,33–34.,218–219.p.)Akonfliktustörténetiségeegybenelkerülhetetlen-
ségét is bizonyítani hivatott a tömegekelőtt.nemvezetőikmásokuralására irányuló
szándéka,ésegybensajátjaikfelettidominanciájukmegszilárdításánakakarataazoka,
hanemazősihagyomány,melynekrészeatermészeténélfogvaagresszívmásiknemzet.
Avezetőkkövetéseaharcbanezértalternatívanélkülikötelesség.olyanvilágugyanis,
amelyikbenvalamifélenemzetiigazságosságmenténrendeznéknézetletéréseiket,nem
jelenikmegelőttük.sokakbantámadfelazegyüttérzésamegalázottmásnemzetiségű-
ekiránt,ámazuralkodótóllényegébeneltérőnemzetidoktrínahíjánemberségükalter-
natívátnemkínál.mindenkorelnyomásakiváltjatöbbekrosszallását,sőtazelnyomot-
takmegsegítésénekszándékátiséletrekelti,ámanélkül,hogyazújrendalapelveimeg-
fogalmazódnánakéselterjednének.Azilyensegítségenyhítiugyanazemberimegaláz-
tatást,embereketmenthet,sorsukon fordíthat, tehát jelentőségenagy.áma fennálló
rendetmegnemváltoztatja.Ahhozazújrendalapelveiszükségeltetnek.

Azotthonihelyzetafolyamatoskészenlétállapotakéntjellemezhető.kétideológiai
tartóoszlopraépül.Azegyikanemzetköziviszonyokolyanjellemzése,amelybenavaló-
ságbanazerőszámít.Ajogésazigazságosságcsakazerőpropagandisztikuscsoma-
golása,azfontosdöntéseknélnemezekazértékekameghatározók.

Amásikapotenciálisellenséggelszembenibizalmatlanságfenntartása.Anemzeti
elválasztásrévéntáplálhatókazokazelőítéletek,amelyeksegítségévelfolyamatosan
fenntarthatóaveszélyérzet.Aveszélyérzetsegítségévelpedigasajátnemzetinyilvá-
nosságelőttigazolhatóakazokadöntésekéscselekedetek,amelyekmásoknemzeti
elnyomásárairányulnak.Ezzelaztiselérhetik,hogyavezetőrétegentúlazegyszerűpol-
gárokiselvárjákmásoknemzetialárendelését.magukisindokoltnaktartjákazolyan
beavatkozásoksorát,amelyekmásoknemzetialávetésétcélozzák.ésperszeelfogad-
jákazalávetéshezszükségesintézményekésszabályokmegszületését.Azt,hogyezek
asajátnemzetiszabadságukatiskorlátozzák,afolyamatosanfenntartottveszélyérzet
feledteti.Anemzetiharcszükségességeanemzetközikapcsolatokbanéltetiatermé-
szetiállapototmégaszerződéselméletifelfogásszerint is.16 Atöbbirelevánsfelfogás
pedigigazolvalátjaaztazemberképet,amelyikagresszív,delegalábbisérzelmilegés
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17 JohnArmstrongkifogásolja,hogyanacionalizmusvizsgálatasoránelhanyagoljákanemzeti
identitáspszichológiaiszempontjait.(Armstrong1995,42.p.)

értelmilegisirányíthatólénynektartjaazembert.17 Jelenállapotábanazagresszívnaci-
onalizmussegítségével.

Anemzetimúltkritikaiértékelésénekazelnyomásnemzetijellegénekbírálatárakell
épülnie.általábanarenditársadalomésállamkorábbibírálatasemaztjelentette,hogy
azeurópairendiségenbelülmeglévő,ámazázsiairendszerekbőlhiányzószabadságot,
aszabadságúgynevezettkisköreitvontavolnakétségbe.(kivételtéppenrousseau,a
jakobinizmus,majdaszámosanemzetielvreépülőmoderndiktatúrajelentett.)Akri-
tika egyik központi következtetése nem az egyén szabadságának szűkítése, hanem
éppenbővítésevolt.ámezbeleütközöttazegyénnemzetisajátosságánakakorabeli
nemzetfelfogásszabtakorlátaiba,miveléppenazújonnanszületőnemzetállamköz-
pontielvekívülmaradtazegyetemesemberijogoksorából.Ahiányábólfakadórelati-
vizmuspedigvisszahatott,ésmaisvisszahatazemberijogokra.

Anemzetiérdeknézőpontjábólvizsgáltemberijogielvrendszerazemberijogokszű-
kítésétismegengedte.megtűrteazemberiszabadságjogokuniverzálisjellegénekésa
rabszolgaságnakazösszeillesztését,valamintagyarmatosítást,ésperszeanemzetté
válásútjárarálépetteurópaiaknemkisrészéneknemzetielnyomását.

Akritikaazonbanéppenazutóbbijelenségetnemérintette.AzEurópaiUnióugyan
érzékeliaproblémát,ámanemzetállamiságkülönféle felfogásainakmeglétérőlhall-
gat.Anemzetikisebbségekproblémakörétígyelsősorbanbiztonságpolitikaiszempont-
bólvizsgálja.Azazelsőrendűszempontjanemazadottembercsoporttagjainaknemze-
tiszabadsága,hanemazakérdés,hogyesetlegfeltételezhető-evalamifélebiztonság-
politikaikockázatazeurópaiállamokhatárairanézveazadottnemzetikisebbségmeg-
maradásáhozésnemzetifejlődéséhezszükségesjogokmegadásakor.Akérdésilyetén
megfogalmazásánálpedigszintemindigigenaválasz,hiszenmindigelképzelhetővala-
miféle válsághelyzeta távoli jövőben,hanagyonelakarjaképzelniazember.Amai
nemzetállamokegyrésze–kisebbségeiktartóselnyomásábanérdekelt–vezetőiper-
szemindentmegtesznekeképmegerősítéséért,ésáltalaabiztonságpolitikaiszemlé-
letmóddominanciájánakmegtartásáért.általaazonban,havalamivelcsendesebben
is,deéletbenmaradanemzetiharc ideológiájaésveleanemzetielválasztásérték-
rendjeésgyakorlatánakfontosabbelemeiazEurópaiUniónbelül.

Az elválasztás hatalmi értelme a társadalom uralása a tömegpolitika korában.
Ugyanakkor elsősorbana vallási identitás többeleménekhasználatával a hagyomá-
nyostársadalmiegyenlőtlenségfenntartásáraisalkalmasnakmutatkozott.Anépeta
néplelketkifejezővezetőakáramoderndiktátorésnemzetvezető,akárahagyományos
király, császár és cár, valamint segítői amodern vezetőréteg, illetveahagyományos
rendek,anemességésapapságképviseli.

Anemzetinyelvésaművelődésereje,anemzetivévált irodalomésművészet,a
nemzetikonfliktusok,köztükaháborúkélménye,amelyekbenmáratársadalomjelen-
tősrészétmegmozgatótömeghadseregekküzdenek,lehetővétette,hogyanemzetifel-
szabadulástösszelehessenkapcsolnianemzetielválasztással.
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18 Akultúrapolitikaijelentőségérőllásd:Greenfeld2006,135–144.p.
19 Anacionalizmuskétarcúságáróllásd:spinner1994,142–143.p.
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Anemzetielválasztástehátatöbbinemzettőlérkezőinformációkzömétegyszűrőn
keresztül engedi a kulturálisandominált közeghez. Ennekegyikeanyelv, amásika
nemzetivéalakítotttörténelmimúltéskulturálisjelenmindenegyébfelettállópartiku-
láris perspektívája.18 Ezek hatalmi kifejeződése a nemzeti politika központivá emelt
mértéke,abárkivelszembenérvényesítendőcsoportcél:anemzetiérdek.Azelválasz-
tásrévénnemzeticsomagolásbalehetburkolnimindazt,amitanemzetiérdekmentén
átakarnakvenniatöbbiektől,valamintsúlyosbírálattalilletni,sőtkorlátozniazt,amit
nem.Azelválasztásperszenemlehettökéletesmodernvilágunkban,ámazismétlődő
nemzetikonfliktusokeszközöketadtakanemzetibizonytalanságtudatánakfenntartá-
sához.19

Ezzelazerővelanemzetköziséghirdetőisemtudtakmitkezdeni.nemvoltakképe-
sekolyannyilvánosságotteremteni,amelyikakárcsakmegközelítettevolnaanemzeti
elválasztás által feldarabolt nyilvánosságok erejét. Az európaiak összetartozásának
elméleteitmegalkotó gondolkodók igyekeznek számba venni azokat az értékeket és
érdekeket,amelyeketközöseknekvélnek.(lásd:Habermas2005.)deezekhatásakor-
látozott.

ámamennyibenazegyeskultúrákróllefejtjükazelválasztásideológiaiburkát,akkor
láthatóváválikazasűrűháló,amelyikösszefonjaazeurópainemzetekkultúráit.Eza
látványnemteszikevésbénemzetivéőket.különösfigyelmetérdemelnekazok,ame-
lyeketegymástólvettekát,ezzelisbizonyítva,hogymennyireértékeséselőnyösvolna,
ha ellenségeskedésüket abbahagynák, együttműködésüket pedig felújítanák.
szemléletmódjukmegváltoztatásasemmitsemvonnaelteljesítményükből.

semabból,amitmagukindítottakútjára,sempedigabból,amitmásoktólvettekát,
éssikerrelalkalmaztak,sőttovábbfejlesztettek.semabból,amiezekközülazeurópai
köz javát, fejlődését,emelkedésétszolgálta,sempedigabból,amigyötrelmet,mások
nemzetiésemberielnyomásátésEurópaglobáliselőnyénekelvesztéséteredményezte.

Azeurópainemzetekkapcsolatainakhálójabüszkévé tehetmindeneurópaitegy-
másnagyszerűteljesítményeiiránt,mivelazokatjavarésztmagukisátvették.ésmél-
tánérezhetnekszégyentapusztításértéselnyomásért,hiszenaztis.
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lászló ÖllÖs
THE HEriTAGE oF nATionAl sEPArATion And THE EUroPEAn Union

intheeraofmasspolitics,inordertobeingabletogainpoliticaldominanceabove
individualgroupsitisnecessarytoseparatethemfromeachother,andasthese
groups are national groups, the separation must be national as well. As high
culture has become widely popular and the transit between cultures could
theoreticallymultiplyandithasmultipliedindeed,thereforeseparationhadtobe
culturalaswell.itsinstrumentsarelanguageseparationandenemybuilding.But
ifwepeelofftheideologicalcoverofseparationfromtheindividualcultures,the
dense web interconnecting the cultures of European nations becomes visible.
Equallyinapositive,andanegativesense.
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