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A közös politikai emlékek, a vallás, a nyelv s végül faji sajátosságok szintén az identitás forrásaivá válhatnak. És természetesen
a nemzet fogalma a politikai hatalom irányába is elvisz bennünket. A nagy, egy nyelvet beszélõ erõs nemzet célja mozgósító
erõ. Ugyanakkor szerinte ettõl a svájciak büszkesége sem különbözik lényegét tekintve, csak hatóköre szûkebb. Ez a patetikus
büszkeség, illetve a vágyakozás az erõ iránt a kis nyelvi csoportoknál is megtalálható. Webernél tehát olyan elemek ezen érzés
forrásai, amelyek racionálisan elgondolhatók. Ám Weber nem
osztályozza a nemzeti érzés forrásainak egyes elemeit, jóllehet
leszögezi, hogy maga a terület az értékek körébe tartozik. Ám az
értékek körét már nem elemzi. Enélkül pedig aligha osztályozható az, amit õ az egyén empirikus nemzeti kvalitásainak tekint.61
Arra a kérdésre, hogy milyen értékeket lehet a nemzetnek és
a nacionalizmusnak tulajdonítani, ekkor már két egymástól eltérõ válasz létezik. Az egyik szerint a nacionalizmus a felvilágosodás univerzalizmusára adott partikuláris válasz, amely az õsiség
partikuláris hagyományvilágát kívánja megvédeni a modernizáció hatásaival szemben. A másik szerint viszont a nemzet és nacionalizmus a modernizáció eszköze s tere egyben, amely a kisebb elemekbõl álló rendiség és a rendiséget is megelõzõ társadalmak világát homogenizálja a nemzetállamok kiterjedtebb és
hatékonyabb világába. E válaszok azonban nem elemzik részletesen a nacionalizmus egyes alkotóelemeinek jellegét és szerepét a modern társadalom fejlõdésében. Ugyanakkor jelentõs hatást gyakoroltak azokra az álláspontokra, amelyek a nacionalizmus részletes elemzése során kezdõdõ vitában alakultak ki.

2 . I deol óg ia , in div iduá l is a k a ra t , b ef ol yá s ol ó örök s ég
A 20. századi viták jelentõs része Weber álláspontjától eltérve a
nacionalizmus legfontosabb elemét kereste, azt, amellyel maga
a jelenség magyarázható. Éppen e nézõpont miatt válik aránylag könnyen bírálhatóvá mindegyik ide sorolható elmélet. E bírálatok az esetek nagy többségében azonban nem jelentik a bírált
elem teljes cáfolatát, azt ugyanis nem bizonyítják, hogy nem bír
jelentõséggel. Ezért ezek az álláspontok a nacionalizmus több
olyan elemét világítják meg a korábbiaknál sokkal részleteseb-
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Az egyszerûsítés dilemmái

ben, illetve olyan új szempontok jelennek meg bennük, amelyek
fontosak a nacionalizmus emberi jogi megközelítése során.
Ide tartozik például az a felfogás, mely szerint a nacionalizmus a modern kommunikáció formája (Karl W. Deutsch), mozgósító ideológia (Elie Kedourie), illetve erkölcsi tudat s így mindennapi népszavazás (Ernest Renan) vagy éppen a politikai elitek eszköze (Karl W. Deutsch), képzelt közösség és modern
kommunikációs egység (Benedict Anderson), technológiai fejlõdés, az iparosodás következménye, a magas kultúra szükséges
popularizációja (Ernest Gellner), illetve egyik típusának lényege
a személyiség és a kultúra összekapcsolásának erkölcsi jelentõségében rejlik, másik típusának lényege pedig az elnyomottak s
így a megalázottak, semmibe vettek reakciója (John Plamenatz).
Ehhez a felfogáshoz hozzátehetjük, hogy tartalmazhat szenvedélyszerû elemeket.
Számunkra is lényeges vonatkozásokkal bír az a szemlélet,
mely szerint a nemzet származáson alapuló etnikai csoport
(Walker OConnor) vagy etnikai egység (Anthony D. Smith). A
nemzet kialakulásának gyakran elemzett elõfeltételei közt találjuk az etnikumot, a közös hagyományvilágot (Eric Hobsbawm), a
meglevõ állami kereteket (Eric Hobsbawm, Szûcs Jenõ) vagy éppen a nemzeti nyelv korábbi formáját (formáit). De megjelenik
az a felfogás is, hogy a nacionalizmus a modernizációra adott
törzsi válasz, a nemzeti tudat izgalmi állapota (Isaiah Berlin).
Feltételezésünk szerint tehát a nacionalizmus mindezen elemekbõl, sõt továbbiakból adódik össze. Kétségkívül van modernizációpárti és modernizációellenes változata. Vannak racionális és szenvedélyszerû, indulati elmei. Van individuális és kollektív vonatkozása. Felhasznál történelmi elemeket és hagyományokat, de új gondolatokat, racionális konstrukciókat is. Mindemellett ezen elemek konkrét tartalma, valamint ezek kombinációi folyamatosan változnak (Donald Horowitz), s megjelennek
új, Európán kívüli változatai is.
Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy önmagában a felsoroltak
mindegyike problematikus, hiszen említhetõk példák más prekondíciókra is, valamint mindegyikük minden esetben korlátozottan érvényes, valamint az egyes nemzetek esetében másként érvényes. Vagyis nem mindegyikük bír ugyanakkora súllyal
minden esetben, sõt nem mindegyiküknek van az adott esetben
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jelentõsége. Továbbá a nemzeti keretek közt jelentõs átalakuláson kell keresztülmenniük ahhoz, hogy alkalmassá váljanak a
nemzet egyesítésére.62
Ahhoz azonban, hogy ezen állítást igazolhassuk, s megválaszolhassuk a kérdést, hogy létezhet-e a nacionalizmusnak olyan
felfogása, amely nem zárt, s nem redukált egyetlen vagy csak
néhány elemre, meg kell vizsgálnunk a fenti felfogásokat két
szempontból. Egyrészt azt, hogy vannak-e olyan elemei, amelyek a nacionalizmus emberi jogi felfogását alkothatják. Másrészt azt, hogy tartalmaz-e olyan elemeket, amelyek kizárják a
nacionalizmus emberi jogi megközelítését, igazolva a korai viták
során kialakult álláspontot. Ezért mindegyik lényeginek tartott
elem szerepének, funkciójának részletesebb kifejtése segíthet
az esetleges emberi jogi jelentõségének megítélésében.

3. A modern világ
Az egyik alapvetõnek minõsíthetõ álláspont szerint a nacionalizmus a modernitás elõfeltétele.
Szerintünk az az eredeti nézet, mely szerint a nacionalizmus
a modern államiság feltétele, John Stuart Mill után lényegében
annak a kérdésnek a megválaszolása kapcsán bomlik különféle nézetekre, hogy a modernitás melyik elemét tartjuk a nacionalizmus lényegének.
Az egyik feltételezés a nacionalizmusnak homogenizáló, egységesítõ jelentõséget tulajdonít a rendi társadalom tagoltságával szemben. Egységesülés nélkül ugyanis elképzelhetetlen volna a modern társadalom. Ugyanakkor a nacionalizmus az egységesülést a kozmopolitizmus univerzális világával szembeni nemzeti egységesülésként kínálja. A folyamat egyik legfontosabb
eleme a nemzeti ideológia. Elie Kedourie álláspontja szerint a
nacionalizmus ideológia, amely arra szolgál, hogy a korábbi rendi széttagoltság világában élõ embereket a modern állam keretei közt egyesítse. Kedourie átveszi azt a milli nézetet, hogy a
szabad intézmények mûködésének feltétele, hogy a kormányzat
határai megfeleljenek a nemzet határainak.63 Az egyes nemzeti
ideológiák fejlõdése ugyan mutathat eltéréseket, ám céljuk közös, az állam szuverenitásának biztosítása.64 Kedourie minden

