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Azeddigdominánspolitikaistratégiaolymódonpróbáltamegfogalmazniazeurópaiak
összetartozásánakközöstudatát,hogyamostaniönazonosságukbelsőellentmondá-
sait feloldásuk helyettmegkerülte. Az unió államai polgárainak politikai közösséggé
válásáhozazonbannemlehetmegkerülniazokatazértékrendiproblémákat,amelyek
egészen az egymással vívott háborúkig és egymás elnyomásáig terjedően állították
szembeőketegymással.1 lényegikritikájukhíjántovábbraishatannakafelfogásnak
számoseleme,amelyikmegszüntetteEurópavezetőpozíciójátavilágban.2 ámnyilvá-
nosésközösvitájuknemalkotjaazeurópaipolitikaiközbeszédelsőrendűrészét.

Európapolgáraiígyelsősorbansajátországaik,ésamimégfontosabb,sajátnem-
zeteikproblémáitvitatják.szomszédjaikrólésatöbbiekrőltovábbraiskevesettudnak,
és vezetőik azt is saját nemzeti szemüvegükön keresztül láttatják velük. így a saját
nemzetüksikerea legfőbb,mindenkimásé felettállóérték,ésebbőlanézőpontból
értékelendőmindenegyéb.

Apolitikaihallgatásmértékeatöbbieknéluralkodópolitikaiközbeszédalappillérei-
nélhúzódik.Ezekkritikájaugyaniskívülesikazelfogadhatón.nevezetesenazegyik
tagállampolitikaivezetőipolitikailagnembírálhatjákamásiknemzetfelfogását,akkor
sem,haazoklényegükettekintvetérnekelegymástól.AzEurópaiunióbannemlehet
politikaitéma,3 ahogyazegyestagállamoksajátnemzetimúltjukatlátják,akkorsem,
haamásikfélmeghódításának,elnyomásánakidőszakaittekintiktörténelmüklegdi-
csőbbpillanatainak.4 ígypedignemválhatközösenvallottáamúlt,smegmaradegy-

1 IanKershaw:Höllensturz. Európa 1914 bis 1949. München,deutscheVerlags-Anstalt2016,
11–24.p.

2 richardcoudenhove-Kalergi:Pan-Europe.Paris,PressesuniversitairesdeFrance,1988,9–12.p.
3 Tudományostémaperszelehet,ámennekhatásalassúéshosszadalmas.
4 Anémetnemzetiszocializmusafőkivétel.depéldáulanapóleonihódításokmárnemazok.
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másmellettinek,sőtesetenkéntegymássalszembeninek.5 Azegyüttmegélt történe-
lemugyaniscsakakritikaközösszempontjaialapjántehetőközössé.

Ahallgatáslegfőbbokaavezetőrétegnagyobbikrészénekellenérdekeltsége,vala-
mintbegyökerezettsége,tehátazúj,arégiellentmondásaitfeloldókoncepcióhiánya.
ígyazeurópaiállamokmostanivezetőrétegeineklegitimitásalényegilegugyanabbana
nemzetállamihagyománybangyökerezik,mintazEurópaiuniómegalakulásaelőtt.

Azeddigifelfogásolyanértékelése,amelyikalapvetőszempontjaazegyesemberek
nemzetifejlődésénekszabadsága,tehátanemzetiszabadságésegyenlőséguniverzá-
lisértékkéemelése,világossátennéahatalmiterjeszkedésésnemzetielnyomásidő-
szakait,6 valamint,aminemkevésbéfontos,ajelenbelivágyateziránt.Mivelanacio-
nalizmus tömegidentitás, ezért azt is láthatóvá tenné, hogy az egyes országokban
mikénttettéktömegigénnyémásoknemzetialávetését.Mikéntváltazállamonbelüli
nemzetiegyenlőtlenséganemzetitöbbségekáltalelfogadott,sőtkívánatosállapottá.7
Továbbá, hogy a nemzeti érdekmobilizáló ideológiává8 emelésemiféle torzulásokat
okozott az emberi szabadság és egyenlőség értelmezésében,majd alkalmazásában
államrólállamra.

Valamint ennek egyik fontos következményét, nevezetesen, hogymegfér egymás
mellettasajátnemzetnemzetiszabadságánakköveteléseésmásoknemzetialáveté-
sénekigénye.9 Ezazellentmondáscsakúgyélhettartósanazegyesembereknemzeti
értékrendjében,haamaguknemzetétmindenmásértékföléemelik.Tehátazegyete-
mesemberiértékekföléis.10

Amennyibenazegyéniszabadságlényegieleme,haapolitikaihatalomfenyegetése
nélkülsajátmódjánfejezhetikiegyénielképzelésétönmagárólésavilágról,akkoraz
egyének közösségeinek is bírniuk kellene ezzel a szabadsággal. ha ugyanis egyes
közösségekrendelkeznekvele,másokpedignem,akkorazok,akikmásokközösségi
szabadságánakszabályaiszerintfejezhetikkiönmagukat,megvannakfosztvaszabad-
ságukegy részétől.Anyanyelvüket,kultúrájukat,életmódjukszámoselemétenyhébb
esetben ismásodrendűvéminősíti az állam, tehát az általa preferáltmögé szorítja.
súlyosabbesetbenpedigüldözi.dea két eljárás kombinációja ismegjelenik, egyes

MagvetőKönyvkiadó,1979.
5 ElieKedurie:Nationalism.oxford,blecwellPublishers,2000.
6 brendan simms:Kampf um Vorherrschaft. Eine deutsche Geschichte Europas. München,

deutscheVerlags-Anstalt,2014.
7 deaztis,hogymilyenszerepetjátszottanemzetiértelmiségebbenafolyamatban.
8 lásd:ElieKedourie:Nationalism.oxford,blecwellPublishers,2000.
9 MárJohnstuartMillkifejti,hogyafejlettebbnemzetdominanciájaafejletlenebbfeletthasz-

nos.Mill nemzetállam-koncepciójának alkalmazását elemziWill Kymlicka. InMulticultural
Citizenship.oxford,clarendonPress,1995,52–58.p.

10 Azellentmondástjólmutatjaanémetekküzdelmeafrancianyelvuralmaellenésanémet
uralmáértaközép-európainyelvekfelett.Majdazőküzdelmükanémeturalmaellenésa
magukuralmáértszomszédjaiknyelvefelett.Anyelviküzdelemtanulságanemazemberek
nemzeti szabadsága, az államban nem illetmegmindenkit, hanem csak egy adott nyelv
használóit.
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korokbanüldözi,másokbanmásodrendűvéteszi.Közbenpedigmindkettőthelyesnek,
igazolhatónaktartja.lényegükugyanisazonos:amásikkultúraháttérbeszorításának
helyesésigazolhatóvolta.ígyamódszer,ahogyezmegtörténik,elsősorbanatörténel-
mihelyzetfüggvénye.Tenniazthelyes,amitakörülményeklehetővétesznek.Azegyes
módszereknekahatékonyságamércéje,nempedigazegyetemesemberiszabadság
ésegyenlőség.11

Aholakettőkiáltóankerülszembeegymással,ottesetenkénttöbbekbenébreszthet
részvétetazüldözötteksorsa.ámkörükbeniscsakegészenritkánjelenikmeganem-
zetiegyenlőségkövetelése.általábanazembertelenségellenemelikfelszavukat.Ez
azonbanaproblémalényegétnemoldjameg.

Malátszólagegyszerűmegoldástkínálegyújabbnyelvdominanciája:azangolé.
Azanyanyelvésamagaskultúrakapcsolataazonbanösszetett.Azangolterjedése

nemjelentiazanyanyelvikreativitásmegszűntétésfeloldódásátegyfajtaúj latinban.
csakhogyez ígymárnemegyenlőség.Egyrésztamiatt,mivelazangolanyanyelvűek
előnybenvannakatöbbiekkelszemben.Azangolugyanisbizonyosmértékigeszköze
lehetazelvontgondolkodásnak.ámazemberikreativitáshozóhatatlanulszükséges
anyanyelvszerepétnemképesátvenni.Anyelvivonatkozásokkalbíróműalkotások,de
abeszéltnyelvfinomságaisemfejezhetőkkiésérthetőkmegmásiknyelven.Afantázia
szárnyalása,régiésújérzésekésabennükgyökerezőötletekakkornőhetnekmagas-
ra,havanmibőltáplálkozniuk.Aközöskommunikációseszköz,azangol, illetvemás
közösnyelvek ismeretenyilvánvalóankiszélesítiaztanyilvánosságot,amelyikbenaz
emberekeddigéltek.ámanemzetiidentitáskomplexvoltamiattnemhelyettesítikazt,
amitazanyanyelv,azátéltkultúra,aszocietáliscsoport12 melegead.nempótoljákaz
anyanyelvmelegségét.Ahiányérzetetermészeteseneltérőazegyesegyéneknél,illetve
társadalmicsoportoknál.Mindenbizonnyalkisebb,enyhébbazolyanoktöbbségénél,
akikmindennapjaikbanélikmeganemzetközikapcsolativilágot,éserősebbazoknál,
akiknemvagyritkábban.

Egynéltöbbanyanyelvelehetazembernek,ámbármennyinem.Ezazemberiadott-
ságadjaazemberiségnemzetisokszínűségéneknyelvialapját.Anemzetisokszínűség
pedigkülönfélekulturálislátásmódot,elképzelést,életmódotkínál,amitafelekkölcsö-
nösenátvehetnek,eltanulhatnakegymástól.ugyanakkorperszeidőnkéntakonfliktu-
sokújterétismegnyitja.

Anemzetiegyetemesértékkétételéneksegítségévelellehetneválasztaniamások,
illetveamásikszámáraértékesetazértéktelentőléskárostólazegyesnemzetikultú-
rákban.Afelekugyanisazagresszivitásnemzetiváltozatátisátvettékegymástól,13 nem
csakanacionalizmuselőremutatóelemeit.

11 Thomashurka:TheJustificationofnationalPartiality.InrobertMcKimandJeffMcMahan
(eds.):The Morality of Nationalism.135–142.p.

12 Will Kymlicka szerint az ember természetesmódon kisebb csoportokba szerveződik, nem
pusztán a nagy társadalomba.Will Kymlicka:Politics in the Vernacular. oxford, university
Press,118–130.p.

13 PhilipGleason: Identifying Identity:Asemantichistory. InWernersollors (ed):Theories of
Ehnicity.london,1996,461.p.
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Anemzetiegyetemesértékrendjenélkülazonbannemlétezheteurópaiközbeszéd.
nélküleaköznekugyanisnincsenekmindenkirevonatkoztathatóértékrendiszempont-
jai.Európaiközbeszédhíjánpedig–haakorábbinálkevésbéhangoztatottanis–meg-
maradanemzetállamiszempontokdominanciája.Ebbenaszellemiállapotbanazon-
bannemváltozikazanézet,hogyanemzetinagyságazuraltterületésnépesség,illet-
veabefolyásnagyságávalmérhető.Amegnyertéselvesztettháborúkértékrendjének
legfontosabb szempontja pedig a nemzeti nagyság növelése, illetve megtartása.14
Ehhezképestalárendeltszempontmásembereknemzetialávetése.15

AzegyüttesnemzetihaladásideájaazEu-banfontoskérdésugyan,detovábbrais
másodrendűmarad,mertnemválikvilágossá,milyenegyetemes,tehátmindenember-
reérvényeselvekreépülne.nélkülepedigazEurópaiuniónaksemkelltöbbneklennie,
mintanemzetinagyságeszközének.Emódonazonbanazuniólegfontosabbdöntései
atagállamokköztierőegyensúlyésérdekküzdelemrévénszületnek.Tehátlassabban,
nehézkesebbenmásokénál.16 Azegyesdöntésekhelyes,illetvehelytelenvoltaugyanis
azegyestagállamoknemzetiérdekszűrőjénkeresztülfogalmazódikmeg.

csakhogyanehézkesebbés rosszabbminőségűdöntéshozatal végsőhatásában
nemanemzetinagyságeszköze,hanemanemzetielmaradásegyikfontosoka.sőtmi
több,számosolyanfontosterületvan,amelyekbenajelenkörülményekközöttdöntés
nemisszülethet.nemúgyazuniónkívülinagynemzetállamokban.Azuniótagállamai
azonbantovábbraisamagukútjátjárják,gyakrankoordinálatlanul,sőtakáregymással
szembenis.17

Korábbananemzetinagyságmegteremtésénekésnövelésénekelfogadottmódja
voltagyarmatosítás.nemcsakEurópánkívül,hanemazonbelül isbevettszokásnak
számítottanemzetilegalávetettterületekerőforrásainakelszívásaanemzetileglojális-
naktekintettekjavára.Ezamachiavellizmuslehetővétette,hogyanépességszámot-
tevőrészébenazuralkodócsoporthoztartozásérzésétkeltsék.Adominánsnemzethez
tartozótöbbnektarthattamagátattól,akimásvolt.Akkoris,hamagaazalsó,amásik
pedigfelsőbbosztályokhoztartozott.Eztugyanisazállamtámogatásávaltehette.

Amásikélménya tömeghadseregekháborúinakélménye,amelyeket ígynemzeti
háborúkkálehetettnyilvánítani.Aháborúkbanimmárnemcsakakiváltságosrendhar-
col,hanemanépfiaibólállótömegek.olivercromwellvasbordásai,afranciaforradal-
misereghatékonyabbakvoltak,mindanemességcsapatai.Ahuszadikszázadteljes
mozgósításateszifelakoronáterreahadszervezésimódszerre.Atömeghadseregek
háborúinakimmárnemcsakapusztítóélményemaradmeg,hanemarészvételtapasz-
talatais.Agyőzelmekésvereségekváltakozása,katonadalok,kitüntetések,sebesülé-

14 Ezazörökségmáramodernnacionalizmuskialakulásátközvetlenülmegelőzőeseménysort
is jellemzi.MarkGreengrass:Christendom destroyed Europe 1517–1648. Penguinbooks,
2014.

15 F.M. barnard: Self-Direction and Political Legitimacy – Rousseau and Herder. oxford,
clarendonPress,1988.

16 Marján Attila szerint Európa továbbra is függő viszonyban marad. Marján Attila: Európa
sorsa. budapest,hVGKiadó,2007,154.p.

17 EzakülönutasságalegvéresebbkövetkezményekkelJugoszláviafelbomlásasoránjárt.
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sek,hősökneknyilvánítottelesettek,akkoris,haaháborúcéljaahódítás,mind-mind
aztigazolták,hogynemzetekharcolnakegymásellen.

Azelsővilágháborúvégenemokozotttöréstebbenafelfogásban.18 Azeurópainem-
zetekköztiszembenállásnemgyengült,sőt.Egybenanemzetinagyságelvénekmen-
ténállandósultatörekvésavilágminélnagyobbrészénekuralására.A„nagyháború”
megroppantjaEurópanagyhatalmainakhegemóniáját.19 Majdamásodikvilágháborút
követőidőszakmáranyugat-európaiországokgyarmatbirodalmainakvégétésmásod-
rendűhatalommáválásukatjelenti.Egybenazafelfogásisgyengül,hogyjogukvana
gyarmatosításra.Ahatvanasévekkritikáiazeurópainépekfelsőbbrendűségeszméjét
iskikezdik.Megjelenikugyanisakulturálisegyenértékűséggondolata.Különösenfon-
tosarasszizmuskritikájánakfelerősödése,minthogyazeszmenemnémetországban,
hanemagyarmatosítóeurópaihatalmakbanszületik,kiegészítve,kiterjesztveéserő-
sítveazEurópánbelülinemzetiagressziójogánakelvét.Ezzelpárhuzamosanazeuró-
paiegyesülés folyamata ismegkezdődik.ámapolitikaiközösségalapját,azeurópai
politikaiidentitástazelőbbikritikáknemteremtikmeg.

Amodernállampolgárainakállampolgáriidentitásanemegy,hanemtöbbkompo-
nensbőláll.20 Mindenképpenszemelőttkelltartanunk,hogyazegyeseszmeáramlatok
meghatározásaiabsztrakciók.(Akonzervatívokéis.)Azembernemcsakszabadságsze-
rető,vagyéppenegyenlőségrevágyó,illetvehagyománykövetőlény,hanemmindegyik.
sőtelényegjellemzésekenbelülisléteznekirányzatokésárnyalatok,amelyekhaszín-
vonalasak,akkormagukisalétezőemberitjellemzik,sőtakárformálják,alkotják.

Ezértazeurópaiösszetartozáskoncepciójábaapolitikatöbbfélefelfogásánakbelekell
férnie.Mögöttepedigkülönféletársadalomfelfogásoknak,ésvégsősoronemberképnek.A
modern nemzetállam sem egyetlen felfogás kizárólagos érvényességére épült. sokkal
inkább több felfogásegyensúlyáraésszámos tézisükkombinációjára.Azta tényt,hogy
többszörsúlyoskonfliktusok,forradalmak,sőtazegyesállamokfegyveresharcainyomán
alakultakkiazegyeskombinációk,nemkellmegkerülhetetlentörvénynektekintenünk.

Európa hanyatlása éppen néhány rossz kombináció következménye. ám ez nem
hátráltathatja a szándékot, hogy az eddigiekből tanulva, az Eumegelőzze az újabb
pusztítóösszecsapásokat.Azeurópaiaknemvoltakésnemislehetnekegyfélék.Azúj
európaiidentitásnak,azegyesfelfogásokköztipárbeszédet,sőtadottesetbenaver-
senytkellösztönöznie,ámsemmiképpensemamásikmegsemmisítésétcélzóküzdel-
met,harcot,háborút.helyetkellbennekapniamindegyikjelentőspolitikaieszmeáram-
latnak,ésazújpolgáriidentitásnaknemlehetacéljavalamelyikükvéglegesdiadalaa
többiekfelett.

18 robert Gerwarth részletesen kifejti, ahogy az első világháború formális végét követően
továbbfolytatódnakaháborúkEurópában,folyamatosinstabilitástteremtve.Ebbenazidő-
szakbanegymásutánzajlanaka tömeggyilkosságokésamásnemzetiségűekelüldözése.
lásd: robert Gerwarth:Die Besigten. Das blutige Erbe des Ersten Weltkriges. München,
siedlerVerlag,2016.

19 richardcoudenhove-KalergierreazészrevételreépítifelEurópaegyújfelfogásánakszüksé-
gességét.

20 Ezazelemzéssemvesziszámbamindegyiket.
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Ezérta legfontosabbhatalmikérdésneknemúgykellenehangoznia,hogymiként
győzhetnek az adott eszmeáramlat hívei a többiek felett az Európai unió ilyen vagy
olyanfelfogásáthasználva,hanemúgykellfeltennünkakérdést,hogymelyekazoka
pontok,amelyekbenazegyeseszmeáramlatokközelkerülhetnekegymáshozazeuró-
pai identitás kérdésében. hol alakítható ki az a tér, ahol hatékony párbeszédre és
együttműködésrenyílikmód?Méghozzáolymódon,hogyazEurópaiuniópolgárainak
nemzeti sokszínűsége ne akadályozója, hanem segítője legyen politikai közösségük
működésének.olyannyira,hogypolitikaiközösségükműködéseamaganemzetisok-
színűségébenhatékonyabblegyen,mindahomogénnemzetállamoké.Aglobálisver-
senyugyanisnemengedimegahatékonyságalacsonyabbmércéjét.

Ehhezazonbanszámosúj,illetveújonnanértelmezettértékreéseljárásravanszükség.
Ezek kimunkálása nyilvánvalóan nem lehetséges egyetlen tanulmányon belül.

néhányelemeazonbankifejthető.
Európánakmaabbólazállapotbólkellenetovábblépnie,aminekegyszerreköszönheti

azelmúltnégyszázévvilágviszonylatbankiemelkedősikereitésazutolsószázesztendő
válságidőszakát és a lemaradást. Ez a társadalmi és politikai állapot pedig amodern
európainemzetállam.ámatovábblépésszándékanemjelenthetiakorszakteljeselveté-
sét.A felvilágosodás tévedését,amellyel „sötétközépkornak”nevezteazta történelmi
időszakot,amelyetmeghaladnikívánt,nemszabadmegismételni.Azeurópainemzetálla-
mokkorasemmiképpensemminősíthetőolyanidőszaknak,amelyikbenavisszamara-
dottság,a„sötétség”uralkodott.Amodernitáskoraez,ámvilágosanmegkell látnunk
belsőellentmondásait.Aközelmúltértékeinekmegbecsüléseazonbanaváltoztatásfel-
színességét sem jelentheti.Mostanáig ugyanis nem történt sokkal több. nemcsak az
értékekmegtartására,hanemmellettükúj,azazeddignemvoltalapokraisszükségvan.

Ehhezpedigmeginterősszándék,méghozzánemcsakpolitikai,hanemössztársadal-
miszándékkell.Az ilyenszándéktörténelmesoránmártöbbszörmegsegítetteEurópa
országaitésáltalukakontinensnyugatirészét.ámehhezelkellenedöntenie,hogyismét
aviláglegfejlettebbrégiójávákíván-eválni,vagymegbékélafokozatoslemaradásával.ha
ismétalegfejlettebbakarlenni,akkormindenekelőttazzalkellhatározottanszembenéz-
nie,hogyimmárnemaz,ésazidőmúltávalpozícióitovábbromlanak.Ahatározottszem-
benézésmindenekelőttalemaradásokaival,egészenpontosannemcsakahelyi,hanem
azösszeurópaiokaivalvalószembenézéstjelenti.Majdbátorságotéselszántságotkell
gyűjteniemagábólamostanraproblémávánőttsajátosságokeltávolítására,megváltozta-
tására.svégülelkellszánniamagátaszámoseddignemvoltelemetistartalmazóúj
rendfelépítésére,kipróbálására,majdkijavítására,fejlesztésére.Európatöbbszörisvál-
lalkozottazilyenkísérletre.Ismétittvanazennekazideje.

Anemzeti identitásnemcsakapolgári társadalom racionális felfogásábóleredt.
sőt, annak alapjai sokkal inkább egyetemes emberi értékekre épültek.Ma is ez az
egyikgyengéjeannakafelfogásnak,amelyikazeurópaipolitikaiegységetpusztánaz
univerzális emberi jogok és a liberális demokrácia alkotmányos eszméjére szeretné
építeni.21 Európának nem elég az egyetemes emberi értékeket magáénak vallania,

21 Jürgenhabermas:Zur Verfassung Europas. berlin,suhrkamp,2011,75–80.p.
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hanemsajátosaneurópainakiskellmaradnia.hiszennemazutolsóévszázadbanszü-
letett.22 sajátosságainélkülönmagaszámárasemleszvilágos,hogymi isvalójában.
sajátpolgárainemfogjáktudniésérezni,hogyeurópaikéntkikésmikőkavilágsok-
féleségében.

Amiebbenahelyzetbenmegmarad,azakorábbinemzeti identitásuk. Jellegéből
eredőenazzalegyütt,amiEurópaproblémáitokozza.Ezazellentmondásazegyikoka
azabsztrakt,pusztánemberijogieurópaiidentitásugyancsakmérsékeltsikerének.Az
elképzeléstperszenemszabadlebecsülni.nyilvánvaló,hogyéppenEurópaazahely,
aholazemberijogokeszméjénekésazalkotmányosdemokráciánakközpontiszerepet
kelljátszaniaazemberekeurópaiságában.denemazegyedülit.23 Egyébkéntmostsem
leszképesfeloldaniaztazellentmondást,amiafelvilágosodásótaközteésanemzet-
állameszméjeköztfeszül.

Azeurópaiságsajátosságainak,legalábbazutalásokszintjénazEurópaiunióleg-
fontosabbdokumentumaibanishelyetkellkapniuk.haönazonosságuklegfontosabb
alkotóelemeibenalkotmányosegyetértéstszeretnénekazeurópaiak,ésalkotmányos
hagyományaikalapjánnemnagyonakarhatnakmást,akkorakárolyanértékeknekis,
amelyekazegyespolitikaieszmeáramlatokszámárakulcsfontosságúak.Aköztüklévő
természeteskonfliktusok–hiszenazokapluralizmuslényegébőlerednek–megoldá-
sátnemazazeddiguralkodóstratégiaadja,hogyközösdokumentumaikbólmindazt
kihagyják, amit valamelyik fél nem tekint saját alapértékének. Ennek eredménye
ugyanisazáltalánosságolyanszintje,hogyazaligmondvalamitazegyszerűpolgárszá-
mára.Inkábbazzalkellenepróbálkozni,hogyaközösenvallottértékekmellettazokis
helyetkapnak,amelyeketazegyesfelekasajátszempontjukbólkülönösenfontosnak
tartanak.Ahatárebbenazesetbenotthúzódik,hogynemtörekedhetnekkizárólagos-
ságra,azaznemfenyegethetikatöbbiszabadmegvallásátésképviseletét.Ehhezazon-
bannemelégmegvallaniőket,hanemeddigiértelmezésiésalkalmazásitörténelmük
ellentmondásaivalisszembekellnézninyíltanésnyilvánosan.

Mindenekelőttlekellszögezni,hogyamodernállamotpolitikailagnemegy,hanem
mindegyik releváns politikai eszmeáramlat alkotja. Alapértékeik együtt adják az Eu
alapértékeit.ottis,aholegybecsengenek,ottis,aholkombinálhatóak,ésamikülönö-
senfontos,ottis,aholversengenek.Ezaversenyazeurópaiszellemifejlődésmotorja
volt, ha meg lehetett szabadítani a hatalmi erőszaktól. ám pusztított, ha nem.
Egymással szembeni erőszakelemeiktől tehát Európának meg kell szabadulnia.
Mindegyikrelevánseszmeáramlatkínálerremódszertanimegoldást.AzEurópaiunió
eddigigyakorlatamutatja,hogyamegoldásokalkalmazhatóak.ugyanakkorakritiká-
juknaktartalmazniakelleneazegyetemesszempontokat.

Anemzeti sajátosságokelismerése jelenlegaközösszempontokalapján történő
kritika nélküli elismerést jelenti. Tulajdonképpen azt, hogy amennyiben a liberális
demokráciaminimálisfeltételeinekmegfelelazország,akkoratöbbieknemfirtatják

22 JacquesleGoff:Die Geburt Europas im Mittelalter. München,Verlagc.h.beck,2004.
23 Akulturálispluralizmusésmultikulturalizmuskapcsolatánakújelképzelésétkínáljabhikhu

Parekh:Rethinking Multikulturalism. newyork,PalgraveMacMillan,2006,126–136.p.
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nemzetfelfogását. lehet a más nemzetiségűeket elnyomó, nacionális demokrácia,
lehetambivalens,sőtegyenesentisztázatlan,többkényeskérdéselhallgatásáraépülő
viszonyaahuszadikszázaddiktatúráihoz.ésperszesajátnemzetinagyságánakképét
ismegrajzolhatjamásokalávetésével.24 Azegykoralávetettekmostazuniótovábbitag-
jai,illetveleszármazottaikkéntpolgáraiislehetnek.éstehetieztolymódon,hogyegy-
szerre interpretáljanemzetinagyságkéntországasikereshódításait, és igazságtalan
elnyomáskéntamagameghódítottságát.Amivelasajátnemzetiérdekétmindenekfölé
helyezi.

EzazállapotfolyamatosbelsőfeszültségeteredményezazEu-nbelül.Ajelenkörül-
ményekközöttafeleklegfeljebbhallgatnakróla,nehogyelmérgesedjen.Megszüntetni,
jobban mondva meghaladni az unió mostani állapotában azonban nem lehet.
csakhogyadöntéshozatalajelenkörülményekköztlelassul,sőtnéholelakadasokféle
nemzeti érdekeknek deklarált ország- és kormánycél felsőbbrendűségének szövevé-
nyében.Akövetkezménypedigaz,hogyazEuegészelassabban,nehézkesebbendönt
mintazokazországok,amelyekkelversenyezniekell.25

AgondolkodásmódazEurópaiunióelőtti időszakbólered,ésazunióbaisátcsor-
gott.Meghaladásáhozazonbanelsősorbanagondolkodásmódnakkellenemegváltoz-
nia.nélküleazesetlegesújközpontosítottintézményrendszerisarégiértékekmentén
fog működni nem gyengítve, hanem alighanem erősítve az említett ellentmondást.
Ahhoz,hogyazérintettországokközösenválasszákkiazőketképviselőket,teháthogy
amásikországpolgáráról isdöntsenek,ahhozelsősorbanolyanértékrendialapokra
volnaszükségük,amelyekreépítveeztmegtehetnék.Amelyekreépítveelvárhatnák,és
praktikusanisszámolhatnánakvele,hogyakiválasztottszemélyőket,azősajátossá-
gaikatisképviseli.ámehhezértéknek,nempedigveszélyforrásnakkellenetartaniuk
egymást.Akkor is, ha szomszédországról és szomszédnemzetről vanszó,olyanról,
amelyiktől ez ideig évszázados konfliktusok és e konfliktusokmai képe választja el
őket.

Ehhez azonban képessé kell válniuk arra, hogy kritikusan szemléljék amáig érő
múltat,ésnemcsakamásikfelet,hanemugyanúgysajátnemzetüketisbenne.ésfel
tudják ismerniazt,amisegítiőketa fejlődésben.Mindehhezanacionalizmuseddigi
válfajainakuniverzáliselvekreépülőkritikájára,valamintamásiknemzetikultúra,kul-
túrákismeretérevolnaszükség.

MivelEurópaállamainakhatáraitcsakalegritkábbesetbenvontákmeganépaka-
rataalapján,ezértazegyesországokvezetőiésgyakrananyilvánosságnagyrészefél

24 Johndunn:Western Political Theory in the Face of the Future.cambridgeuniversityPress,
cantoedition,1993,62–64.p.

25 A nemzetállami érdekfelfogás erejét jól mutatja az Európai bizottság 28 tagja. Világosan
demonstrálja,hogyatagállamokszámáraaközvetlenbefolyásukfontosabb,mindabizott-
ságlehetőlegjobbműködéséhezszükségesszerkezet.Feltételezik,hogyakisebblétszámú
testületben a bennlévők a benn nem lévők kárára és nem a javukra döntenének.
lehetőségeketéserőforrásokatvennénekésvonnánakel tőlükamaguk javára.Tehátaz
uralmukaláhajtanákőket,méghacsakidőlegesenis.Eztpedigcsakerőegyensúllyal,tehát
abizottságbanvalóközvetlenrészvétellellehetkiegyensúlyozni.
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szembenézniazebből fakadó legfontosabbellentmondással.Ezazellentmondásaz
államhatárok rendi, tehátdinasztikusöröklés, illetveháborús, tehátkatonaierőszak
alapjántörténtmegrajzolása,valamintaliberálisdemokráciaazontételeközöttfeszül,
hogyazállamanépakaratábólered.Ennek,valamintanemzetielválasztásmögöttes
okának az eredménye az állam nemzeti homogenizálásának szándéka, nemzeti
kisebbségekeseténpedigazérintettaszomszédokkalszembenigyanakvásérzületé-
nekfenntartása.

Ahatárokgarantálásátösszekellenekapcsolniazállamokátalakulásávalanemzeti
szabadságésegyenlőségállamává,azaznemzetikisebbségeiknemzeti fejlődését is
segítőállammá.

uniós jogszabályok kellenének a nemzeti kisebbségekről. ám ezek önmagukban
nem segítenek.Mi az, amimagukat a kisebbségieket ismai országaikat tisztelő és
becsülő polgáraivá teszi? hiszen elődeiket gyakran nem saját akaratukból tették
kisebbségiekké.Mimindenkellahhoz,hogymegbékéljelekmindazzal,amitnemzetileg
megéltek?Tehátanyanyelvükháttérbeszorításának,nemzetiméltóságukmegkérdője-
lezésének,állampolgárimivoltukalacsonyabbértékének,gazdasági,kulturális társa-
dalmiéletükfékezésének,csonkításánakélményével.

sőtazegészendurvameghurcolásokkal,mintaterror,akitelepítések?
nyilvánvalóanelégtételt kellenekapniuk.Világossákellene tennia többségelőtt,

hogyeznemanemzetidicsőség,hanemasötétmúltjuk,esetlegjelenükrésze.Más
embereknemzetiegyenlőtlenségehasonlatosakorábbiállamokáltalteremetettvallá-
siésrendiegyenlőtlenségekhez.deösszevethetőazzalis,hamásazemberilényeget
adójogokatszűkít,sőtmegvonazállamegyesektől.ámezzelmagukatiskorlátokközé
kellzárniuk.Amásokelnyomásáraalkalmasszabályokésintézmények,azarraspeci-
alizálódottszemélyekazőfejlődésüketisvisszafogják.Akorábbikorokhozhasonlóan
őkisanemzetiküzdelemképétkapjákazegyüttműködéséhelyett.Anemzetibüszke-
ségük főkéntmások rovására nőhet. A nemzeti teljesítmény legértékesebbje amás
nemzetekkelszembeniküzdelemsikere.

Gyakranmaisennekapéldáiuraljákanépdöntőtöbbségénektörténelemképét,
és ígyma isezekválnakkövetendőpéldává.Amásokkalszembenimércenemaző
nemzetiszabadságukésegyenlőségük,hanemanemzetibüszkeségésanemzetisér-
tettségállapota,valamintanemzetinagyságvágya.

Anacionalizmusegyiknagyelőnyeakorábbiszellemiállapottalszembenamagas
kultúrapopularizálásavolt.26 Apopularizálástazonbanösszekapcsoltákanemzetielvá-
lasztással.27 Ezentúljutvalehetnemegfeleltetniacsoportossajátosságokatazegyete-

26 ErnestGellnerszerintezafolyamatközpontijelentőséggelbírtanacionalizmusokmegszüle-
tésében.ErnestGellner:Anacionalizmusésakomplextársadalmakkétfélekohéziósformá-
ja.InEszmék a politikában: a nacionalizmus.Pécs,TanulmányKiadó,1995,199.p.,Enest
Gellner:Nations and nationalism.oxford,blackwellpublishesrs,1993,35–38.p.

27 Anemzetielválasztásaztazértékrendet,eljárásmódokatésintézményrendszertjelenti,ami-
velanemzetekvezetőiamodernvilágrohamosanbővülőemberközikapcsolataiellenéreis
eltudtákválasztaniegymástólnemzeteiktagjait.
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mesemberiszabadságésegyenlőségelveinek.Ittkapcsolódhatnaazembernemzeti
szabadságaazegyetemesemberiszabadsághoz.

Európa mai állapota a fokozatos lemaradás állapota a világ más nagy régiói
mögött.28 Anemzetiérdekpedignemlehetanemzetilemaradás,aglobalizációkorá-
bankülönösképpennem.Alemaradásamások,azerősebbekbefolyásaalákerülést
jelenti,azazazolyannyirahangoztatottnemzetiszuverenitástveszélyezteti.29 Azegyes
kisnemzetállamokvalósválasztásilehetőségeabbanáll,hogyönkéntegyesülnek-ea
nemzetiszabadságésegyenlőségelveimentén,vagyagyorsabbanfejlődőerősebbek
vonjákőketlépésrőllépésresajáthatalmukba.

Európa nemzetei dilemmájának lényege tehát nem az, hogy megtartják-e saját
hagyományosszuverenitásukat,vagyalárendelikmagukatazegyesülőEurópahatalmi
struktúráinak.Ahagyományosnemzetiszuverenitásugyanismegtarthatatlanagloba-
lizációkorában.hanemabbanáll,hogyEurópanemzeteivelösszefogvameghaladják-e
korproblémáikat, és új lendületet adnak a kontinens fejlődésének, vagy továbbra is
életbentartjákazokatazokokat,amikmiattlépésrőllépésreelmaradnakavilágmás
részeimögött.

Európa országai ezer szállal kötődnek egymáshoz és függnek is egymástól.30
Összefonódottságukbannyilvánosanés közösenbe kellene ismerniükazt, amit szá-
mosadatrégótavilágosanjelez,nevezetesen,hogyEurópasúlyatovábbcsökken,gyen-
gülésetovábbfolytatódikaglobálisversenyben.Mindenmélyrehatóváltoztatásnakez
azelső,ésegybenmegkerülhetetlenlépése.Akimegteszieztalépést,óriásielőnybe
kerülazokkalszemben,akiknem,hiszenőajövőreménységétkínálja,mígamazokaz
elmaradásfolytatását.

Aváltoztatásegyikalapkérdéseatörténelembenmindigúgyhangzott,hogymitkell
megőrizni,ésmitnem?Ezakérdéskeményésindulatosvitákhozvezet.ám,ezekmár
termékenyvitáklehetnek,hiszenamegújulást,azeddigiállapotmeghaladásáttűzikki
közöscéljukul.Abbanvégreegyetértéslesz,hogyajelenlegiállapotimmárnemkínál
sikeresjövőt.ésabbanis,hogysokértékeset,jövőbemutatóttartalmaz.Ezazegyetér-
tés,hamegszületik,eléglehetahhoz,hogyavitákafelvilágosodásnézetütközéseitől
eltérően ne forduljanak erőszakba. A vita felhasználhatja azokat a tapasztalatokat,
amelyeketEurópaavallásiösszeütközésekésafelvilágosodássorángyűjtött.Valamint
építhetarraanyilvánvalóanhelyesállításra,hogyaglobalizációkorábanegyújabbaz
erőforrásokat felemésztő európai összecsapás, esetleg összecsapások sora a siker
reményét is elvennéanemzetközi versenyképesség visszanyerésére. ámez isméta

28 Az Európai unió legdinamikusabb államainak növekedési üteme nem az unió egészének
növekedésiüteme.

29 Aglobalizációkulturáliskihívásait,különösképpenahomogenizálásszándékátelemzirobert
J.holton.robert J.holton:Globalization and the Nation-State. london,MackmillanPress,
1998.166–172.p.Majdaszándékkövetkezményét,akulturálispolarizálódástésahibriddé
válást.uo.172–184.p.

30 MárazeurópaiegyesüléstszorgalmazóWinstonchurchillleszögezte,hogyazegészvilága
nemzetek kölcsönös függősége felé halad. Idézi boris Johnson: Der Churchill Faktor.
stuttgart,Klett-cotta,2015,340–341.p.
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negatívargumentum,tehátafélelemérve.Afélelempedigsohasemelégamegújulás-
hoz.

Apozitívargumentumlényege,hogyazújfellendüléshezmindenalkotóenergiára
szükségvan.Méghozzáamagasokféleségében.Afelvilágosodásvitáinemcsakegy-
máselpusztításánakszándékábancsúcsosodtakki,hanemazegyeseszmeáramlatok
értékrendjénekkombinációihoz isvezettek,amelyekújabbésújabbteretnyitottaka
fejlődésnek.Ezatapasztalatelégerősahhoz,hogyépítsenráazEurópaelőttállóidő-
szak.

A nemzetállamok korának eddigi tapasztalatai nyomán, amit semmiképpen sem
volnaszabadmegőrizni,azmásembereknemzetielnyomása.Arendiségarabszolga-
tartás tulajdonképpeni végét jelentette, a polgári forradalmak mentén megszülető
nemzetállamokpedigarendielnyomástszámoltákfel.AzújEurópábanazembernem-
zeti elnyomásának kellene véget vetni. Az államok váljanak több nemzeti csoport
államaivá,legyenekazokakárnemzetekakárnemzetikisebbségek.Mindegyiküknem-
zetifejlődéséttámogatná,nemcsakazegyikét.detöbbetkellenetennieennél.Azálla-
moknak nemcsak mindegyikük nemzeti fejlődését kellene támogatnia külön-külön,
hanemegyüttesfejlődésüketis.éseztazelvetalkalmaznákegymásköztiviszonyukra
is.ámehhezújmódszerekésanemzetmegújítottfelfogásakell.

haamostanifolyamattovábbtart,ésazeurópaiegyesüléskoncepciójaglobálisan
versenyképtelen lesz, Európa lemarad, és ennek okán erőre kapnak régi agresszív
nacionalizmusai.31 Ennekisglobálishatásalenne.ámezutóbbiismétanegatívargu-
mentumrésze,tehátafélelemérve.

sokkal fontosabbazelőbbi,apozitívargumentum,a fejlődésérve,ésamibelőle
következik.haugyanisakísérletsikerreljár,akkormásokszámáraispéldáulszolgál-
hat.Azagresszívnacionalizmustólmegszabadulótovábbiállamszövetségekiskialakul-
hatnak,kihívást jelentveéppenanacionálisagresszivitást ideológiájukká tevő rezsi-
mekszámára.Azegyesországoklakosailáthatnák,hogyvanmásút,anemzetifenye-
getés és fenyegetettség állapota nemaz egyetlen lehetőség.Megismerkedhetnének
azzalakulturáliséspolitikaimagatartással,amelyikanemzetisokrétűségbőlmerítiúj
ötleteit,kezdeményezéseit,esetenkénttalálmányait,szóvalnemszűkíti,hanemszéle-
sítiéletlehetőségeit.Eközbenpedignemmegszabadulnikívánanemzetikultúrája,sőt
kultúráiörökségétől,hanemfejleszteniakarja,ésmásokatissegítenikívánebben.A
nemzetiközeledésnemamásikelnyelését,öröksége,értékeigyengítését,elhallgatá-
sát,elfeledtetését,háttérbeszorítását,sőtasszimilálásátjeleni,hanemnyíltvállalását,
ápolását,fejlesztését.

Azeurópaiaknemzetiidentitásánakebbenaviszonyrendszerbenanemzetiszámos
eleménekmegtartásamellettolyanokismegjelennének,amelyekeddignemléteztek.
ámmindegyikükesetbenelmondható,hogyakettőhagyományosellentéténekfeloldá-
sa segítené őket. ha az otthonosság egybenmás nemzeti kultúrák sajátnak vallott
eredményeimegismerésénekazérzését is jelenthetné,akkor–azanyanyelvetésa
sajátvilágotugyannempótolva–kiterjedhetneazértékesismeretekolyanmegértésé-

31 Aválságoksoránmindigmegjelenikarégirendirántivágy.AzEurópaiuniótagállamaibanez
afolyamatmegfigyelhetőatagállamokpártrendszerénekváltozásában.
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hez,amelyasajátotthonosbanismegjelenik.Vagyéppenfordítva,asajátnemzetikul-
túrateljesítményetűnikfelamásikbanmindegyikfélszámárahasznosan,szépen.Az
összekapcsolódásközelebbhoznasokmindent,amibenneasajátotismeglátvasokkal
értékesebbnektűnne.Amásikamagunksegítésétjelentenéahagyományosfenyege-
tettséghelyett.snemcsakazaktuálispolitikai,avagygazdaságiérdekekokán,hanem
mertafelekkultúrájaösszefonódik32 ésszámosalapértékükbenismegegyeznek.

ugyanakkor a nemzeti elnyomás negatív történelmét is össze kellene állítani
Európában.beleértve az utolsó időszak elképzeléseit az Európa (esetleg annak egy
része) feletti nemzeti dominancia megszerzéséről, illetve Európa felhasználásáról
egyik-másiknemzetnagyságánaknövelése,illetvehelyreállításacéljából.

lászló ÖllÖs
EuroPEAn IdEnTITy –AsET oF QuEsTIons

citizen´s identity in themodernstates ismadeupof several components,not
only of a single one. Therefore, the conception of European identity alsomust
integrateseveralcomponentsofpoliticalmainstreams.And,behindthem,there
alsomustbedifferent interpretationsofsociety,aswellasdifferent imagesof
man. The present state of Europe is a state of gradual lagging behind other
regions of the world. staying behind on national level, of course, cannot be a
national interest, especially not in the age of globalization. Therefore, the real
dilemma of European nations lies not in the maintenance of their traditional
sovereignty or in their submission to theEuropeanunion. The real dilemma is
whetherthey,standingtogether,willbeabletoovercomechallengesofthisage,
ortheywillkeepuptherootcausesoflaggingbehind.

32 Max Weber: The nation. In hutchinson & smith: Nationalism. oxford–new york, oxford
universityPress,1994,22.p.
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