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Bárdi Nándor: Tény és való.
A budapesti kormányzatok és
a határon túli magyarság
kapcsolattörténete.
Problémakatalógus.
Kalligram: Pozsony, 2004. 271.

A könyv tíz fejezete tartalmilag három
részre bontható. Az elsõ három fejezet fogal-
mi tisztázást és az 1918–1989 közti magyar ki-
sebbségtörténet vázát adja. Az ezt követõ öt fe-
jezet az utóbbi évtized budapesti kormányzati
munkáját elemzi, illetve a kilencvenes évek ha-
táron túli magyar politikai önszervezõdései-
nek történeti áttekintését adja. Az utolsó fejezet (Dilemmák) és a függelék-
ben közölt támogatáspolitikai célprogram, a kötet döntõen tudományos
elemzõ módszerével szemben, mûfaját tekintve policy munka.

A könyv erénye, hogy modellt próbál alkotni a kisebbségi magyar közös-
ségek történeti fejlõdésérõl. Genezisüket tekintve kényszerközösségbõl kiala-
kult, vállalt közösségi tudatokról beszél és a külsõ adottságok szerint változó
intenzivitással, az elitek által újraszervezõdõ közösségekként mutatja be
õket, egymással összevetve. A törésvonalak és töréspontok kitapintásán túl
a szerzõ a kisebbségi eliteken belüli generációs csoportokat és az általuk kiala-
kított stratégiákat tartja meghatározónak a magyar kisebbségpolitikák szem-
pontjából.

Az 1989 utáni történéseket az etnopolitikai, illetve nemzetpolitikai meg-
közelítések mellett döntõen mint társadalompolitikai kérdést vizsgálja.
Mindez a policy rész alaptézisébõl adódik, amely szerint a határon túli ma-
gyarság jövõje annak munkaerõpiaci pozícióitól, humán erõforrásaitól függ.
Célprogram-javaslatai is ennek a tudásbeviteli programnak az alapelemei.



A könyv a magyarság- és kisebbségpolitikát nem mint elvont nemzetépí-
tõ tevékenységet, hanem érdekcsoportok, államépítések és társadalomtörté-
neti folyamatok állandóan változó viszonyrendszerét tárgyalja. Az elõbbi poli-
tikák ismertetésénél sokkal konkrétabb nyelven, kerülve az általánosításokat,
keresve a történések szerkezetként való megragadásának lehetõségeit.

A könyv kísérlet a magyar kérdés végiggondolására (vö. Kis János: Túl
a nemzetállamon. Beszélõ, 1996. 4–5. sz.). A könyv szakmai válasz a nemzet-
stratégia iránti „hiány és aggódás” közbeszédre.

Szarka László: Kisebbségi léthelyzetek – közösségi alternatívák.
Az etnikai csoportok helye a kelet-közép-európai
nemzetállamokban. Lucidus: Budapest, 2004. 342.

A kötet – a három nagy tematikus részbe sorolt tanulmányaival – a 20. szá-
zadi közép-európai kisebbségi közösségépítés problémáinak áttekintése.
Az elsõ öt tanulmány történeti perspektívában helyezi el az egyes etni-
kai/nemzeti csoportok önszervezõdését. A következõ tematikus blokkban
a nyelvi jogok és az asszimiláció szerkezetével kapcsolatos tanulmányok sze-
repelnek. A kötet utolsó részében, három, a magyar identitáspolitikával fog-
lalkozó tanulmány kapott helyet. Az egyes tematikus fejezetek élén általános,
tipologizálásra és fogalomtisztázásra törekvõ tanulmányok állnak (Többség és
kisebbség a 20. századi kelet-közép európai nemzetállamokban; A közép-európai ki-
sebbségek tipológiai besorolhatósága; Elemzési szempontok a 20. század végi magyar
nemzetfogalomhoz). Ezeket esettanulmányok követik a trianoni kényszerki-
sebbségi genezisrõl, az 1918–1919-es határkijelölés ideológiai alátámasztásá-
ról, a magyarországi német kisebbség (1948–1956) és a szlovákiai magyarság
(1968) önszervezõdésérõl, a nyelvi jogok regionális helyzetérõl, a magyaror-
szági kisebbségek asszimilációjáról, a kedvezménytörvényrõl és az európai ki-
sebbségi (mûködõ és tervként óhajtott) önkormányzati modellekrõl.

Bár a tanulmányok többsége különbözõ folyóiratokban és tematikus ta-
nulmánykötetekben már megjelent, ez a kötet – nem pusztán a monografi-
kus igényû szerkesztés (tördelés) miatt – több, mint a szerzõ tanulmányainak
gyûjteményes kiadása. A kötet három, kutatástörténeti szempontból is kulcs-
fontosságú tanulmánya most jelent meg elõször (Többség és kisebbség…; Identi-
tás, kultúra, közösség – a magyarországi kisebbségek identitáspolitikájáról; A kisebbségi
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önkormányzatiság jelene és jövõje Kelet-Közép-Európában). A többi tanulmányon
is fogalmi, az összehasonlító elemeket erõsítõ módosításokra került sor.

A könyv identitáspolitikai látószögbõl készít összehasonlító leltárt. Ezen
belül négy tartalmi újdonságot kell kiemelni. Egyrészt, a magyarországi kisebb-
ségek és a határon túli magyar csoportok identitáspolitikai problémáit veti
össze, egy regionális összehasonlító szerkezetben értelmezi õket. Másrészt, az
elõbbiekbõl kiindulva, a Szarka által honosított „szerzõdéses nemzet” kifeje-
zést megújítva, magyar nemzetközösségrõl beszél, amelybe a különbözõ magya-
rul beszélõ, illetve magyar származású nemzeti, regionális és diaszpóra csopor-
tok tartozhatnak. A harmadik újdonság a sokféle azonosság-hagyomány, identi-
tásszerkezet, nyelvhasználati szintek átfogó rendszerezésére való törekvés. S
mindezt – a negyedikként kiemelendõ tartalmi újdonságként – a két aktuális re-
gionális, etnopolitikai kulcsprobléma: a nemzetállamiság lebontására irányuló szán-
dékok (autonómia, konszociális modellek) kudarcos voltának és az asszimilációs
folyamatoknak az elemzésében is felhasználja.

A magyar kisebbségkutatásban ez a munka az elsõ átfogó olyan összeg-
zés, amely a regionális alapkutatásokat és a mai identitáspolitika fogalmi és
módszertani kereteit összekapcsolta.

Bodó Barna (szerk.): Romániai Magyar Évkönyv 2003.
Szórvány Alapítvány: Temesvár, 2003.

A negyedik Romániai Magyar Évkönyv, a 2003-as, követi az elõbbi köte-
tek struktúráját. Az évkönyv öt fejezetre oszlik: 1. A demokrácia útján (Bakk
Miklós: A román alkotmány módosításának 2002-es feltételei; D. Lõrincz József:
Legitimitás és érvényesség a rendszerváltás után; Kántor Zoltán: Románia és a határa-
in kívül élõ románok; Márton János: Az egyensúly dinamikája: az RMDSZ
1996–2002 között); 2. Adatok és folyamatok (Bodó Barna: Kistérségek – a hiány-
zó szereplõk; Sorbán Angella – Nagy Kata: Együtt? Egymás mellett?; Kató Béla:
Egyház és szórványosodás); 3. Magyar nyelvû oktatás és mûvelõdés (Somai Jó-
zsef: Az erdélyi magyar gazdasági szakoktatás helyzete; Péntek János: A többpólusú
magyar felsõoktatás; Hollanda Dénes: Az erdélyi magyar mûszaki felsõoktatás; Ba-
lázs Imre József: Irodalmi körök, irodalmi mozgások; Oberten János: Erdélyi ma-
gyar társulatok színházi fesztiválokon); 4. Tanulmányok (Horváth Réka:
Az RMDSZ és az ifjúság 1990–2002; Váry O. Péter: A háromszéki sajtó 1989
után; Zakota Zoltán: A magyar–román gazdasági kapcsolatok 1990 után); 5. Kro-
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nológiák, dokumentumok (Bodó Mária: 2002 kisebbségpolitikailag fontos esemé-
nyei; Udvardy Frigyes: Közéleti krónika 2002; Péter Zsuzsa: 2002-es jogszabá-
lyok; RMDSZ-dokumentumok).

A szerkesztõ, a témában már nevet szerzett kutatók mellett, néhány fiatal
közremûködõt is felkért, akik az elmúlt években végezték tanulmányaikat.
Márton János RMDSZ-elemzése talán az elsõ az utóbbi években született
dolgozatok közül, amely szubjektívnak aligha tekinthetõ. Ozsváth Imola
szórványdiskurzus-elemzése azt jelzi, amit bár igen sokan éreztek, de ilyen vi-
lágosan még nem fogalmaztak meg: a szórvány mindenáron történõ meg-
mentésének személyes programja egyénre és közösségre nézve egyaránt ko-
moly veszélyeket hordoz, amennyiben nincs mögötte az a tudatosság és szak-
maiság, amivel a program megalapozható.

A kötet megkerülhetetlen a romániai magyar politika és közélet iránt ér-
deklõdõk számára.

Bakó Boglárka (szerk.): Lokális világok. Együttélés
a Kárpát-medencében. MTA Társadalomkutató Központ:
Budapest, 2003. 384.

Napjainkban különbözõ szakmák, tudományágak kedvelt és népszerû
kutatási témája az interetnikus kapcsolatviszony. Sok mindent magába foglal
ez a fogalom: a különbözõ nemzetiségû emberek egymás mellett élésének
szabályait, az együttélés lehetõségeinek és problémáinak kutatását, az együtté-
lés tereinek birtoklását, az együtt élõ nemzetiségek nyelv- és szimbólumhasz-
nálatának rendszerét. Az együtt élõ közösségek házasodási szokásainak, gye-
reknevelési normáinak változását vagy állandósságát, a mindennapi közös
életvitelt, mulatozási szokásaikat, térrendezésüket, díszítõ színeiket, ünnepe-
iket, ételeiket, táncaikat stb. Folytathatnánk még az interetnikus viszonyok
hatalmas témájának felsorolását, hiszen ennek lehetõségei – úgy tûnik – kime-
ríthetetlenek. Megkockáztathatjuk azt a kijelentést, hogy mindenhol, ahol
több nemzetiség él együtt zártabb közösségben, minden kutatható az interet-
nikus viszonyok rendszerében. Hiszen ezek a közösségek együttélésük során
hatást gyakorolnak egymásra, formálják egymás normáit, átveszik egymás
szokásait, olyan rendszert alakítva ki ezzel, amely képessé válik a mindennapi
élet együttélési problémáinak megoldására.
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A „Lokális világok” címû tanulmánykötet 15 kárpát-medencei település
több etnikumú közösségének együttélését vizsgálja a magyar közösségek
szempontjából, illetve ennek konfliktusait, lehetõségeit és jellegzetességeit
mutatja be. A kötetet egy háromesztendõs kutatási program elõzte meg, me-
lyet az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete, a csíkszeredai Kommuniká-
ciós Munkacsoport, a kárpátaljai Limes és a szlovákiai Fórum kutatócsoport szer-
vezett meg és bonyolított le. A program kutató munkáinak összegzése ered-
ményezte a tanulmánykötetet.

Az erdélyi, felvidéki, vajdasági, burgenlandi és kárpátaljai településeken
dolgozó kutatók az interetnikus viszonyok témakörén belül az általuk kuta-
tott települések mikroközösségeinek lokális sajátosságait vizsgálták. Ez is oka
volt annak, hogy a kötet tanulmányai nem egyetlen jellegzetességre koncent-
ráltak, hanem változatos témákat mutattak be. Szûk, merev rendszerû kutatá-
si témát lehetetlen volt kialakítani, hiszen a különbözõ etnikumokkal együtt
élõ, különbözõ nyelven beszélõ, különbözõ kulturális sajátosságokkal rendel-
kezõ közösségek interetnikus kapcsolatrendszere más és más jellegzetessé-
gekkel bírt. Ezt a tényt tette változatosabbá az, hogy a kutatók is különbözõ tu-
dományterületekrõl érkeztek: így kulturális antropológus, néprajzkutató,
nyelvész és szociológus is részt vett a munkában. A sokszínû szakmai nézõ-
pont és a behatárolt, de nem megkötött témák elemzése nyomán született ta-
nulmányok már nem csak a települések helyi viszonyainak bemutatása által
váltak fontossá, hanem a régiók interetnikus kapcsolatainak és tudatos öndefi-
níciós törekvéseinek összehasonlító elemzése szempontjából is.

A kötet tanulmányai az együttélési viszonyok változatos témáit vonultat-
ták fel. Az interetnikus viszonyok vizsgálatán belül több tanulmány elemezte
a települések etnikai térszerkezetének használatát (pl. Zabola, Székelyzsom-
bor, Apáca, Korond), a szimbolikus térfoglalás eszközeit (pl. Székelyzsom-
bor, Apáca, Fehéregyháza, Feketics) vagy ennek nyilvánosan is megjelenõ,
publikált „termékeit” (pl. Kisbács). Az etnikai együttélési viszonyok vizsgála-
tának – fõleg az erdélyi településeken – sajátos pontja volt a roma–magyar vi-
szony bemutatása, konfliktusainak elemzése és megoldási kísérleteinek felvá-
zolása (pl. Apáca, Korond, Székelyszáldobos, Székelyzsombor). Kedvelt kuta-
tási téma volt a vegyesházasságok elemzése, jellegzetességeinek, közösségi
viszonyrendszerének bemutatása (pl. Apáca, Felsõpulya). Az együtt élõ etni-
kumok sztereotípiarendszerének felvázolása és elemzése különös hangsúlyt
kapott egyes tanulmányokban (pl. Feketics, Korond). Néhány munka beható-
an elemezte a nemzetiségi együttélés történelmi hagyományait (pl. Zabola,
Korond, Fehéregyháza, Diószeg, Tornalja). Többnek is sarkalatos pontja volt
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az etnikai közösségek nyelv- és névhasználatának, illetve iskolaválasztásának
elemzése (pl. Diószeg, Felsõpulya, Bátyú, Csap, Tiszaújlak).

Az interetnikus kapcsolatok vizsgálata során minden kutató figyelmet
fordított a magyar közösségek lokális identitásának sajátosságaira. Ezt a kötet-
ben résztanulmányok elemezték. Ezek a munkák sajátos helyi identitástípu-
sokat mutattak be, ezen keresztül vizsgálták a magyar etnikum lokális identi-
tásának „részeit” és „eszközeit”, ehhez kapcsolódva pedig ennek tereit, idejét,
ünnepeit és „hétköznapjait”.

A Lokális identitás kötet tanulmányai nem vontak le „általános érvényû”
következtetéseket. Olyan elemzéseket adtak, melyek arra mutattak rá, hogy
globális világunk lokális világokból áll. A kutatási lépték lekicsinyítése lehetõ-
vé tette a kutatók számára, hogy valós élethelyzeteken, kézzelfogható szerep-
lõkön és valódi konfliktusokon keresztül, olyan nagy léptékû társadalmi fo-
lyamatokat mutathassanak be, melyek egy távoli nézõpontból globálisnak
tûnhetnek, de csak lokalitásukban ragadhatóak meg valójában.

Nádor Orsolya – Szarka László (szerk.): Nyelvi jogok,
kisebbségek, nyelvpolitika Kelet-Közép-Európában. Akadémiai
Kiadó: Budapest, 2003. 231.

A kötet szerkesztõi azt a célt tûzték ki maguk elé, hogy átfogó képet adja-
nak a kelet-közép-európai nemzeti (etnikai/nyelvi) kisebbségekhez tartozó
emberek, embercsoportok nyelvi jogi helyzetének alakulásáról, történeti,
jogi és oktatáspolitikai helyzetérõl. A kötet két részre oszlik, a bevezetõ, elmé-
leti részt empirikus kutatásokon alapuló országtanulmányok követik. A kötet
elsõ részében (Szépe György gondolatébresztõ elõszava után) a szerzõk általá-
nos kérdéseket, az államnyelv és a nyelvpolitikák szerepét tekintik át.

Szarka László arra hívja fel a figyelmet, hogy az egyes államokban sok-
szor összekeveredik egymással a „hivatalos nyelv” és az „államnyelv” fogal-
ma, ami megnehezíti a kisebbségi nyelvek hivatalos használatát is. A jogi kör-
nyezet felvázolásával tíz közép-kelet-európai országban elemzi a szerzõ a hi-
vatalos nyelvhasználatra vonatkozó törvényeket, és rámutat arra, hogy
a legtöbb országban – törvényben vagy az alkotmányban – a többségi nyelvet
határozzák meg hivatalos vagy államnyelvként is, de általában (pl. Szlovákia
kivételével) ez mégsem jelenti feltétlenül a kizárólagosságra való törekvést.
Különösen a Nyelvi Charta és a Kisebbségvédelmi Keretegyezmény elfogadá-
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sával, egyre több országban kapnak a kisebbségi nyelvek is bizonyos területe-
ken, vagy korlátozott mértékben, hivatalos státuszt.

A kötetben Vizi Balázs ad kitekintést az Európai Unió és a kisebbségi
nyelvek viszonyáról. A szerzõ hangsúlyozza, hogy az Unió igen ambivalen-
sen viszonyul a kisebbségekhez – egyfelõl fontosnak tartja a kulturális és nyel-
vi sokszínûség megõrzését, másfelõl nem tekinti feladatának, hogy a nyelvi ki-
sebbségek megõrzéséhez maga is jelentõsen hozzájáruljon. A szerzõ áttekinti
az EU kisebbségi nyelvek használatára vonatkozó politikai dokumentumait,
és azokat a lehetõségeket, amelyeket az Unió egyre markánsabb kulturális és
nyelvi politikája kínálhat a jövõben a kisebbségi nyelvek számára.

Bartha Csilla a vonatkozó lingvisztikai szakirodalom bemutatása után,
a kisebbségi nyelvek veszélyeztetettségének okait és megõrzésének lehetõsé-
geit veszi számba. Különös figyelmet fordít a nyelvcsere szerepének és a ma-
gyar nyelv veszélyeztetettségének sajátosságaira. Míg általában a magyar nem
tekinthetõ veszélyeztetettnek (Magyarországon semmiképp), addig lokáli-
san, elsõsorban a szomszédos államokban, egyes régiókban igenis az eltûnés,
a markáns visszaszorulás fenyegeti. A tanulmány második felében a szerzõ az
oktatás, a nyelvmegõrzés és az ideológiai hatások összefüggéseit elemzi, ame-
lyek a Kárpát-medencében élõ magyar kisebbségek megmaradását is komo-
lyan befolyásolhatják.

Hasonlóképpen, elsõsorban a magyar kisebbségek szemszögébõl elemzi
Nádor Orsolya a kisebbségi nyelvû oktatás (különösen a kétnyelvû oktatás)
szerepét a közép-európai államok nyelvpolitikáiban.

A kötet második része nyolc tanulmányban mutatja be a magyar nyelv-
használat helyzetét a környezõ országokban. Az országtanulmányok többnyi-
re az adott országban élõ, a terepet jól ismerõ és közvetlen tapasztalatokkal
rendelkezõ szakemberek mûvei, akik nemcsak a nyelvpolitikákat és az egyes
országokban érvényesülõ nyelvi jogokat mutatják be, hanem a törvényileg
biztosított nyelvi jogok alkalmazásának visszásságaira is felhívják a figyelmet.
A kötetet Demeter Zayzon Máriának a magyarországi kisebbségek nyelvi jo-
gairól szóló tanulmánya zárja.
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Kántor Zoltán (szerk.):
Nacionalizmuselméletek –
szöveggyûjtemény. Rejtjel:
Budapest, 2004. 411.

A Nacionalizmuselméletek szöveggyûjte-
mény elsõsorban a felsõoktatás számára ké-
szült, de a szélesebb szakmai közönség is ha-
szonnal forgathatja.

A válogatás átfogó képet nyújt
a nacionalizmus problémakörének legújabb,
elsõsorban angolszász szakirodalmáról,
a nemzetközi tudományosságban jelenleg
meghatározó nacionalizmuselméletekrõl.
Az olvasó megismerheti a nacionalizmus kialakulásának, illetve a nacionaliz-
mus és a modernitás, a nacionalizmus és a nemzet, valamint a nemzet és az ál-
lam közötti összefüggések különbözõ értelmezéseit. A nacionalizmus létre-
jötte, majd a nacionalizmus államideológiává alakulása egyrészt nemzeti
szempontból egynemûsítette a társadalmakat, másrészt pedig kiváltotta,
hogy az egynemûsítésnek ellenállók más nemzeti alapon szervezzék meg tár-
sadalmukat és önálló államiságra törekedjenek. Nacionalizmuselméletekrõl
az 1960-as évek óta beszélhetünk. A nacionalizmusra, a nemzeti kisebbségek-
re vonatkozó szakirodalom által használt fogalmak – nemzet, nemzeti kisebb-
ség, etnikai csoport, nemzeti közösség, nép – igen gyakran összemosódnak,
felcserélõdnek. A terminológiai problémák részben az egyes szerzõk felfogás-
beli különbségeire vezethetõk vissza, részben azonban a pontos meghatáro-
zás megalkotásának nehézségeit mutatják.

A 18. században a nemzeti gondolat már jelen volt, a fogalom mai értel-
mében azonban még nem beszélhetünk nemzetekrõl. Az akkori társadalmak
elsõsorban a dinasztikus elv, a vallási hovatartozás, a rendi–jogi státus alapján
tagolódtak. A mai társadalmak, államok nemzeti és/vagy etnikai alapon szer-
vezõdnek. Mi okozta ezt a változást? Miért állítja Ernest Gellner, hogy a mo-
dern ember nacionalista? Miért állítja Anthony D. Smith, hogy a modern vi-
lág már elképzelhetetlen és érthetetlen nemzetek és nacionalizmus nélkül?
Hogyan alakult ki a nacionalizmus és a nemzet? Ezekre a kérdésekre adnak –
más-más – választ a kötetben megjelenõ tanulmányok.
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A kötetben a következõ szerzõk tanulmányai szerepelnek: Ernest Gell-
ner, Benedict Anderson, Michael Mann, John Breuilly, Michael Hechter,
Liah Greenfeld, Anthony D. Smith, Miroslav Hroch, Schöpflin György, Fre-
derik Barth, Juan J. Linz, Alain Dieckhoff, Daniele Conversi, John Hutchin-
son, Craig Calhoun, Katherine Verdery, Rogers Brubaker. A tanulmányok je-
lentõs része itt jelenik meg elõször magyar nyelven. A gyûjtemény elõszavá-
ban a szerkesztõ összegzi a kötetben szereplõ tanulmányok fõ állításait.
A kötetet magyar és angol nyelvû könyvészet egészíti ki.

Schöpflin György: Az identitás dilemmái: kultúra, állam,
globalizáció. Attraktor: Máriabesnyõ-Gödöllõ, 2004. 318.

Az identitás dilemmái nagyjából egy idõben jelenik meg magyar és angol
nyelven. Schöpflin külön alfejezeteket szentel a legfontosabb fogalmaknak:
a közösségi normáknak, a hatalomnak, a határoknak, a mítoszoknak, a szim-
bólumoknak, az emlékezetnek, a homogenitásnak, a nyelv szerepének stb.
Az érdeklõdõ olvasó meghatározásszerûen találkozhat Schöpflin értelmezé-
sével e kategóriákról. Az identitás dilemmái a szerzõ korábbi kötetének (Schöpf-
lin, George: Nations, Identity, Power: The NewPolitics of Europe. Hurst & Co.:
London, 2000.) folytatásaként tekinthetõ.

Az identitás dilemmái szerkezetileg három részbõl áll. A bevezetõt követõ
fejezet a kultúra kérdését járja körül. Ebben a szerzõ arra keresi a választ,
hogy milyen tényezõk teszik központivá a kultúrát, milyen normák határoz-
zák meg, valamint, hogy a szimbólumok, mítoszok miképpen formálják iden-
titásunkat. Külön hangsúlyt fektet a kultúra homogenizáló hatására. A máso-
dik fejezet központi fogalma az állam. A harmadik – rövidebb – fejezetben
Schöpflin a globalizáció kérdésével foglalkozik.

Schöpflin egyik kulcsfogalma a modernitás. A kelet-közép-európai min-
takövetés, az átalakulás nem érthetõ meg a modernitás hatása nélkül. A de-
mokrácia átvétele és az Európai Unióba való integráció bizonyos, a korábbi át-
alakulásokhoz hasonló strukturális jellemzõkkel rendelkezik. Nem megle-
põ, hogy a külsõ erõk kénye-kedvének való kiszolgáltatottság érzése ezeket
a közösségeket, vagy legalábbis bizonyos tagjaikat arra készteti, hogy kulturá-
lis fellegváraikba vonuljanak vissza, kulturális izolációba meneküljenek; el-
lenkezõ esetben veszélyeztetve éreznék kulturális reprodukciójukat. Min-
den államnak van mind közpolgári, mind etnikai dimenziója, valamint érde-
kében áll a modern államnak az etnikai egynemûség megvalósítása.
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Schöpflin a nemzet, a nacionalizmus modernitását hangsúlyozza, létre-
jöttüket a 18. század utolsó évtizedeihez köti. A modern megközelítések állás-
pontjáról támadja azokat a modern megközelítéseket, amelyek nem fektet-
nek kellõ hangsúlyt az etnicitásra, valamint a modern nemzetekre ható,
a pre-modern korra visszanyúló mítoszokra és szimbólumrendszerre. Szakít
a klasszikus, kanonizált megközelítésekkel, és az univerzalista megközelíté-
sek mellé állítja a partikularitást központba helyezõ értelmezéseket. Mindezt
úgy, hogy közben megmarad a mainstream tudomány vonalán, belülrõl kér-
dõjelezve meg annak egyes, egyre jobban vitatható hipotéziseit.

A tetszetõs kiadás mellett, külön dicséret illeti a fordítókat, külön kiemel-
ve Kovács Zoltánt, aki megtalálta az angol terminológia magyar megfelelõit –
a magyar nyelvben még nem honos fogalmak mellett zárójelben szerepeltet-
ve az eredeti angol fogalmat.
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