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tézmény- és támogatási rendszerében, egyenrangúságuk alapja, hiszen feltétele esélyegyenlõségüknek.
2.3. A tudomány és a kulturális intézmények
Vajon igényelheti-e az állam polgára, hogy állama méltányosan
támogassa nemzeti sajátosságainak tudományos vizsgálatát, illetve a kutató, hogy a többségétõl eltérõ nemzeti sajátosságokkal bíró polgárok életének kutatásához az állam méltányos feltételeket teremtsen? Ha az állam elutasító, akkor polgárai egy
részét elzárja a fejlõdésükhöz szükséges kutatási eredményektõl, míg másokat nem. Azaz a tudomány  mint a modern társadalom egyik elengedhetetlen attribútuma  egyenlõtlen feltételek mellett válik hozzáférhetõvé és mûvelhetõvé az állam egyes
polgárai és e polgárok egyes csoportjai számára, hiszen Gellner
kapcsán a magas kultúra és a nacionalizmus kapcsolata nyilvánvaló. Továbbá a tudomány egyben a múlt vizsgálatának eszköze is, tehát az adott nemzeti csoport adottságainak, örökségének vizsgálatához, értékeléséhez elengedhetetlen. Ennek jelentõségét pedig a primordializmusmodernizmus-vita igazolta.
Ám a nemzetállam nemcsak a kutatások eredményeit hasznosítani kívánók, hanem a kutatók egy része számára sem teremti meg a kutatás egyenlõ feltételeit azon az alapon, hogy
azok nem felelnek meg az állam nemzeti jellegének és kutatási
céljainak. Mások számára viszont megteremti. Az egyenlõtlenséget nyilvánvalóan nem ellensúlyozza a tudományos kutatás
pusztán szabadságjogként történõ garantálása az állam által,
még ha a kérdés szabadságjogként ebben az esetben is feltétele az esélyegyelõség megteremtésének. Az államilag fenntartott,
illetve idõszakonként finanszírozott intézmények és programok
hiánya ugyanis nyilvánvalóan a hátrány halmozódásával jár
azokkal szemben, akiket támogat az állam. A többséghez hasonlóan az állam által fenntartott, illetve támogatott tudományos intézmények és kutatási programok igénylése és méltányos fejlesztése egyik fontos eleme azoknak a jogoknak, amelyeket a közösség támaszt, kifejezve az egyének ilyen igényét.
Hasonló a helyzet a mûvészetek, a közmûvelõdés terén, illetve a kulturális élet más területein. Az állam eltûrheti színházak,
könyvtárak és egyéb intézmények alapítását anélkül, hogy tá-
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mogatná, illetve méltányosan támogatná azokat. Eldöntheti például, hogy mely nyelvre szinkronizált, illetve mely nyelven feliratozott filmeket támogat, avagy nem támogat nyilvánvaló egyenlõtlenséget teremtve.
2.4. A nemzeti szervezõdés
Ebben az esetben is állíthatja az állam, hogy nem sérti az egyesülési szabadságot, hiszen nem tiltja be a nemzetiségi szervezeteket. Az egyesülési jog története nem az államon belüli nemzeti törésvonalak mentén alakult, hanem más társadalmi konfliktusok mentén.282 Ugyanakkor az állam és mögötte a politikai közösség másképpen is viselkedhet. Megteheti, hogy a nemzetileg
nem preferáltakat kevésbé támogatja, esetleg egyáltalán nem
támogatja. Az állam által meghirdetett pályázatokból például az
ilyen szervezetek nem részesülnek, az állami konzultatív testületekbe nem kapnak meghívást, egyszóval az állam ezeket a
szervezeteket nem tekinti partnerének, míg a nemzetileg megfelelõket igen. Az állam tehát engedélyezheti nemzetiségi rendezvények szervezését, nemzetiségi egyletek, társaságok, sõt akár
politikai szervezetek alapítását és mûködtetését, azt állítva,
hogy ez megfelel a gyülekezési, valamint az egyesülési szabadság követelményeinek. Ez az állapot ugyanakkor nem védi hatékonyan az egyén nemzeti sajátosságait az olyan állammal szemben, amely a saját maga által nemzetinek minõsített intézményeket nemcsak eltûri, de támogatja is.
Ennek kapcsán külön említést érdemel ama jog, hogy akár
olyan politikai szervezeteket alapítsanak az adott ország polgárai, amelyek révén nemzeti sajátosságaikat kívánják érvényesíteni, s ezek révén kapcsolódjanak be az ország politikai életébe.
Itt jegyezzük meg, hogy maga Mill ennek az elvnek az érvényesítését nem tudja elképzelni. A politikai verseny többségi alapú eldöntése ugyanakkor állandó nemzeti alapú törésvonalakat
eredményez az adott ország választói rétegében, és ezért pártrendszere e törésvonal mentén is szervezõdik.283 A nemzeti forradalom egy nemzethez kötése ilyen következménnyel is járhat
a többségi politikai döntéshozatal eredményeképpen a nemzeti
politikai szervezõdés engedélyezése esetén.

