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Nacionalizmuselméletek: 
az összegzések ideje?

Az utóbbi két évben több összefoglaló könyv jelent meg a nacionaliz-
musról: enciklopédiák, szöveggyûjtemények és jelentõs szerzõk összegzõ
munkái jelentek meg. Az alábbiakban ezek közül válogattam. A válogatásba
egy enciklopédia, két szöveggyûjtemény, valamint két egyéni kötet került
be. A végén pedig röviden egy folyóiratot és néhány Romániában megjelent
könyvet ismertetek.

A szemlézésben bemutatott könyveken kívül természetesen még szám-
talan könyv és tanulmány jelent meg a nacionalizmus témakörében, és
igencsak fontos elméleti írásokat olvashatunk a nacionalizmussal foglalkozó
legfontosabb folyóiratokban, a Nations and Nationalism-ban és az Ethnic and

Racial Studies-ban.

Athena S. Leoussi: Encyclopedia of Nationalism1

Az utóbbi két évben két enciklopédia jelent meg a nacionalizmusról.
Az enciklopédia fogalmát különféleképpen értelmezi a két szerkesztõ,
Athena S. Leoussi és Alexander J. Motyl2. Míg a Leoussi által szerkesztett
enciklopédia elsõsorban az elméleti kérdéseket helyezi a központba,
a Motyl által szerkesztett könyv az elméleti kérdések mellett a nacionalista
mozgalmakkal és a nacionalista vezetõkkel is foglalkozik. Mivel elméleti
szempontból a Leoussi által szerkesztett könyv sokkal alaposabb és használ-
hatóbb, számomra ez érdemel több figyelmet.

Az elõbbiek elõtt csupán egy hasonló jellegû enciklopédia jelent meg3, és
egyetlen nacionalizmus szótár sem. A nacionalizmusra vonatkozó elméletek



összefoglalását több szerzõ is megtette, ezek közül a legkiemelkedõbbek
a Craig Calhoun4, az Anthony D. Smith5, és a David McCrone6 által írottak.

Az enciklopédiát talán találóbb lett volna a nacionalizmuselméletek
enciklopédiájának elnevezni, hiszen nem a nacionalizmus manifesztálódá-
sával foglalkozik, hanem a nacionalizmust, a nemzetek kialakulását taglaló
elméleteket, megközelítéseket és tipológiákat összegzi.

Az enciklopédia szerkesztõje a szakterület legjelentõsebb képviselõit
nyerte meg a szócikkek megírásához: Richard Jenkins, Yael Tamir, Anthony
D. Smith, Ephraim Nimni, Philip Schlesinger, Daniele Conversi, John
Hutchinson, Michael Banton, Schöpflin György, John A. Armstrong, Ken-
neth Minogue, Steven Grosby, Raymond Pearson, Brendan O’Leary, Pierre
L. van den Berghe, John A. Hall, Josep R. Llobera, Miroslav Hroch stb.

A rövid, magyarázó szócikkek mellett esszészerû szócikkek is megtalál-
hatóak, amelyek különálló tanulmányokként is megállják helyüket. A teljes-
ség igénye nélkül megemlíthetjük a

kozmopolitizmus és nacionalizmus (Cosmopolitanism and Nationalism),
a kulturális nacionalizmus (Cultural Nationalism), a „képzelt közösségek”
nacionalizmuselmélete (The „Imagined Communities” Theory of Nationalism),
az instrumentalista nacionalizmuselméletek (Instrumentalist Theories of

Nationalism), a modernizációs nacionalizmuselméletek (Modernization Theo-

ries of Nationalism), a mítoszok és szimbólumok szerepét központba helyezõ
elméletek (Myth and Symbolism Theory of Nationalism), a nemzet-kialakulási
tipológiákra vonatkozó megközelítések (Typology of Nation-Forming Processes

in Europe), valamint az Ernest Gellner, Eric J. Hobsbawm és Max Weber
elméleteit bemutató szócikkeket. A szerzõk összefoglalják a kérdéskör és
a szerzõ által felvetett legfontosabb kérdéseket, ezeket tágabb kontextusba
helyezik, valamint kritikailag értelmezik.

A szerkesztõ figyelemmel volt arra is, hogy a fontos tipológiák (pere-
nializmus/modernizmus; etnikai/polgári nacionalizmus; etnikai és területi
nacionalizmus) önálló szócikkekben szerepeljenek. Más nacionalizmussal,
nacionalizmuselméletekkel foglalkozó összegzõ/összefoglaló munkákkal
ellentétben ez az enciklopédia néhány szócikk erejéig gondot fordít a nem-
zeti és etnikai kisebbségekre is.

Alapjában véve állíthatjuk, hogy az enciklopédia bemutatja a naciona-
lizmuselméletek legfontosabb megközelítéseit és legjelentõsebb elemzõit.
A rangos szerzõi gárda biztosíték arra nézve, hogy alapos bemutatást kap-
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junk. Az enciklopédiával szemben megfogalmazható bírálatok csupán arra
vonatkozhatnak, hogy az olvasó idõnként meglepõdik, hogy vajon a nyelv
és nacionalizmus szócikknél miért nem szerepel egyáltalán Joshua Fish-
man, a kérdéskör talán legjelentõsebb képviselõje, valamint az etnona-
cionalizmusnál miért nincs egyetlen hivatkozás sem Walker Connorra?
A központi fontosságú szócikkek mellett, olyanokat is találunk, mint az
etnikai humor (ethnic humor), és szerepel például Henry Fuseli, a 18. század
végén, 19. század elején élt svájci festõ is. Felmerül a kérdés, hogy ezek
a szócikkek tényleg olyan fontosak-e, hogy bekerüljenek az enciklopédiába,
és amennyiben igen, akkor további – ezekhez hasonló – nem jelentéktelen,
de másodlagos fontosságú szócikkek miért hiányoznak. Gondolok itt példá-
ul a Giuseppe Mazzinire, az ausztro-marxistákra, vagy Liah Greenfeldre
vonatkozó szócikkekre.

Ezek az észrevételek inkább megjegyzések, mint bírálatok, és semmit
sem vonnak le az enciklopédia értékébõl.

A nacionalizmuselméletekkel foglalkozók számára megkerülhetetlen
a kiadvány, mint ahogy a nacionalizmus különbözõ aspektusait oktatók szá-
mára is igen hasznos kézikönyv. Mértékkel ajánlható a könyv azoknak, akik
most kezdenek el foglalkozni a kérdéskörrel, hiszen az összegzések minde-
nekelõtt azok számára érthetõk, akik bizonyos háttérismeretekkel rendel-
keznek.

John Hutchinson and Anthony D. Smith: 
Nationalism: critical concepts in political science7

A 2000-es évben jelent meg az eddig legátfogóbb nacionalizmus szö-
veggyûjtemény. John Hutchinson és Anthony D. Smith rutinos szöveg-
gyûjtemény-szerkesztõknek tekinthetõk, hisz õk szerkesztették az Oxford
University Press-nél megjelent Nationalism8 és Ethnicity9 köteteteket is.
Az említett kötetek a szerzõk által leglényegesebbnek tekintett tanulmány-
és fejezetrészleteket tartalmazzák. A Nationalism kötet közkedvelt a diákok
körében, mivel az egyes megközelítéseknek csupán leglényegesebb részeit
tartalmazza. A nacionalizmussal való ismerkedés céljából tényleg hasznos
a gyûjtemény, viszont a tanulmányok, cikkek egészét tartalmazó kötetek
ennél használhatóbbak. Ilyenek a Periwal Sukumar10 és Gopal Balakrish-
nan11 által szerkesztett gyûjtemények. A régebbi gyûjtemények között említést
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érdemel az Eugene Kamenka12, valamint a klasszikus szövegek gyûjtemé-
nyei közül az O. Dahbour and M. R. Ishay13 által szerkesztett kötet. Magyar
nyelven csupán egy hasonló jellegû kötet jelent meg.14

A Nationalism: critical concepts in political science öt kötetben gyûjti össze
a releváns szövegeket. Az elsõ kötet a legfontosabbnak tekintett elméleti
szövegeket tartalmazza. A második kötetben az európai nacionalizmusokról
szóló szövegek szerepelnek, a harmadik és negyedik kötet a nacionalizmus
afrikai, ázsiai, amerikai és az ausztrál térségbeli változataival foglalkozik
(ezekre a részekre nem térek ki a ebben a szemlében). Az ötödik kötet a nacio-
nalizmus és a politika viszonyát mutatja be, valamint azokat a szövegeket tar-
talmazza, amelyek a nemzeti alapú szervezõdés túllépését tûzték ki célul.

Az elsõ kötet három részbõl áll. Az elsõ rész a nemzet (Max Weber),
a nemzetépítés (Walker Connor), a nacionalizmus (Hans Kohn) és a nem-
zeti identitás (Philip Schlesinger) elsõ komoly elemzéseit tartalmazza.
A második részben a primordialista és perenialista megközelítések kaptak
helyet, elsõsorban az antropológiai, szociobiológiai és lingvisztikai meg-
közelítésekben (Clifford Geertz, Pierre L. van den Berghe, Joshua A.
Fishman és John A. Armstrong). A harmadik rész a modern és posztmo-
dern megközelítéseket mutatja be. Ebben a részben szerepelnek a modern
kánonhoz tartozó legfontosabb megközelítések (Elie Kedourie, Ernest
Gellner, Tom Nairn, Michael Hechter, Benedict Anderson, John Breuil-
ly, Eric Hobsbawm, Michael Mann, Craig Calhoun és Daniele Conversi).
Kis túlzással állíthatjuk, hogy ebben a kötetben szerepelnek a legfonto-
sabb elméleti megközelítések, és egyben az egyik legjobb válogatás.
A második kötetben az európai nemzetfejlõdésre vonatkozó legfontosabb
elméleti írások szerepelnek. A legjelentõsebb írások: a régi és új nemzetek
tipológiája (Hugh Seton-Watson), a nemzet középkori gyökerei (Susan
Reynolds), a különbözõ nemzetek nemzeti öntudatának kialakulása (Liah
Greenfeld), a kulturális nacionalizmus és nemzetépítés a modern Íror-
szágban (John Hutchinson), a nemzetfejlõdés Közép-kelet Európában
(Miroslav Hroch), az etnikai konfliktusok Nyugat-Európában (Arendt
Lijphart), valamint francia és a német állampolgárságmodell (Rogers
Brubaker).

A negyedik kötet végén a nacionalizmus és kultúra viszonyáról szóló
írások találhatók, ezek közül talán Anthony D. Smith és Michael Billig írá-
sai a legfontosabbak. Ugyancsak ebben a kötetben találhatók a feminizmus
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és nacionalizmus viszonyát taglaló írások. Ebben a blokkban a legismertebb
szerzõ Nira Yuval Davis.

Az ötödik kötet elsõ részének címe a nacionalizmus és a politika. Ebben
a részben a háború és etnicitás (Anthony D. Smith), az etnikai konfliktus és
a nemzetközi biztonság (Michael Howard), a kisebbségi jogok (Jennifer
Jackson Preece), a multikulturalizmus (John Rex), az irredentizmus és sze-
cesszió (Donald L. Horowitz), valamint a szecesszió dinamikájáról szóló
(Michael Hechter) tanulmányok emelkednek ki. A második részben a naci-
onalizmus által felvetett kérdések megoldásáról és túlhaladásáról szóló
tanulmányok szerepelnek. Ezek közül Philip Schlesinger európaiságáról
szóló tanulmánya figyelemreméltó.

A szerzõk is elismerik, hogy nem sikerült az összes jelentõs írást meg-
jelentetni ebben a válogatásban, de ez a mentegetõzés feleslegesnek tûnik,
hiszen teljes szelekció úgysem lehetséges. A téma megértéséhez vissza kell
menni a klasszikus könyvekhez, és az elméletek belsõ koherenciáját megra-
gadni. A kötet a bevezetõben röviden elmagyarázza a központi fogalmakat
és a szelekciós elvet. A bevezetõ nagyjából követi Anthony D. Smith össze-
foglaló könyvének15 vonulatát.

Megkerülhetetlen az a kérdés, hogy vajon miért volt érdemes ezt a szö-
veggyûjteményt kiadni, amikor a könyvtárakban amúgyis megtalálható az
összes alapmû és a folyóiratok jelentõs része is? Például térségünkben,
a Közép-Európai Egyetem könyvtára kivételével, aligha létezik egy másik
könyvtár, amelyben ez meglenne. De vajon ezen a könyvtáron kívül melyik
intézet áldoz 550 brit fontot a gyûjteményért? Az egyébként jól megváloga-
tott gyûjtemény elsõsorban azok számára lesz hasznos, akik már foglakoz-
tak a kérdéssel, viszont még nem állt számukra össze a kérdéskör összetett-
sége, és nem csupán az összefoglaló köteteket és enciklopédiákat kívánnak
olvasni, hanem az eredeti könyveket és cikkeket is. Az öt kötet szerkezeté-
vel (legalábbis az elméleti és európai részre vonatkozóan) a nacionalizmus-
sal foglalkozó szerzõk valószínûleg egyetértenek, és a tananyagok is ezt
a struktúrát követik. Az igazi elmélyüléshez természetesen a téma klasszi-
kus munkáit el kell elolvasni, és ugyanakkor szükséges követni a releváns
szakmai folyóiratokat.

Felmerülhetnek kérdések a válogatással kapcsolatban, és számon lehet
kérni a szerzõktõl, hogy miért hagytak ki néhány általunk fontosnak vélt írást.
Természetesen, ezek a felvetések nem mindig jogosak, hiszen bizonyára
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a szerzõket is korlátozta a terjedelem. Ennek ellenére néhány kifogást –
a teljesség igénye nélkül, és elsõsorban az elméleti részre vonatkozóan –
megfogalmazok.

Látható a szerzõk szándéka, hogy a klasszikus megközelítéseknek cse-
kély szerepet szántak, de talán sikerült volna helyet találni John Stuart Mill
nemzetiségrõl szóló néhány oldalának. Ugyancsak hiányoznak Ernest
Renan és John Plamenatz klasszikus szövegei. És hiányérzete van a szemlé-
zõnek, hogy a klasszikus német szerzõk (Herder és Fichte) nem szerepel-
nek, mint ahogy az ausztro-marxisták sem.

Az elméleti résznél meglepõ, hogy Ernest Gellnernek egyik igen régi
tanulmányát válogatták be a szerzõk (Scale and Nation, 1973) és nem valamit
a Nations and Nationalism-bõl vagy késõbbi írásaiból, amelyek alapján az olva-
sónak világosabb lehetne Gellner felfogása. Pozitívan értékelem, hogy Bene-
dict Andersontól nem a klasszikus meghatározást (a nemzet mint képzelt
közösség) tartalmazó fejezetét válogatták be, hanem a nemzeti tudat eredeté-
re vonatkozót. Ezzel talán hozzájárulnak ahhoz, hogy Andersonnak a tulaj-
donképpeni elmélete visszakerüljön a nacionalizmusról szóló viták sodrába.

Daniele Conversi tanulmánya valójában a Barth-i modell újragondolá-
sa, és a kérdéssel foglalkozó egyik legjobb tanulmány, de hiányérzetem van
az eredeti Frederik Barth szöveg kihagyása miatt. Igaz, több szerzõ ezt az
úgynevezett etnicitás-elméletekhez sorolja, viszont a nacionalizmuselméle-
tekre gyakorolt hatása miatt nehezen hagyható ki egy ilyen kötetbõl.

Továbbá hiányolom a nacionalizmussal foglakozó szakirodalom mód-
szertani írásait, és itt elsõsorban Katherine Verdery-re és Rogers Brubaker-
re gondolok. Ezt csupán azzal tudom magyarázni, hogy a szerkesztõk
maguk is a már „klasszikus” szerzõkhöz tartoznak, és nem fogadták be eze-
ket az újabb megközelítéseket.

Monserrat Guibernau and John Hutchinson: 

Understanding Nationalism16

Az Understanding Nationalism egyszerre tanulmány- és szöveggyûjte-
mény. A kötetben szereplõ tizenegy tanulmány egy része tulajdonképpen
a szerzõk korábbi tanulmányai átdolgozott és aktualizált formában. A köte-
tet a szerkesztõk az ASEN (Association for the Study of Ethnicity and
Nationalism) tíz éves évfordulója alkalmából publikálták. A szerkesztõk
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célja az volt, hogy egy kötetben jelentessék meg azokat az összefoglaló
tanulmányokat, amelyek a nacionalizmus központi kérdéseit összegezik.
A tanulmányok a szerkesztõk felkérésére készültek, de minden jel szerint
a tanulmányok szerzõi felhasználták régebben már publikált szövegeiket.
A tanulmányok három részre oszthatók. Az elsõ öt tanulmány a nacionaliz-
mus legfontosabb megközelítéseit tartalmazza. Anthony D. Smith (Nations

and History) a nemzetek kialakulását vizsgálja. Smith korábbi érveit ismétli
meg miszerint a nemzetek nem a modern korban alakultak ki, hanem jóval
régebben, ezért a nemzetek kialakulását la long durée-ben kell vizsgálni.
Nézete szerint a nemzeteket az etnikai mítoszok, az emlékezet, a szimbó-
lumok, valamint a kultúrák képezik. John Breuilly (The State and National-

ism), habár elismeri a kulturális faktorok jelentõségét a nacionalizmus kiala-
kulásában, a hangsúlyt a modern állam kialakulására helyezi. Megközelíté-
sében az állam modernizációja teremti meg a keretet az – állami vagy állam-
ellenes – nacionalizmus kialakulásához. Csak ebben a kontextusban jelenik
meg a nacionalizmus, mint ideológia, akár intellektuális, akár mobilizációs
funkcióját figyelembe véve. Éppen ezért a nacionalizmus a modern kor
központi politikai mozgalma. Walker Connor (Homeland in a World of States)
azokra a pszichológiai tényezõkre helyezi a hangsúlyt, amelyek egy terület-
bõl anyaországot teremtenek. Connor, aki elméleti munkássága mellett
fáradhatatlan kutató, azt vizsgálja, hogy miért olyan erõsek a nemzeti köte-
lékek. Nézete szerint ennek egyik lehetséges magyarázata, hogy a területhez
való kötõdés sokkal erõsebb, mint ahogy azt a társadalomtudósok hajlandók
elismerni. Többek közt a költõk hazafias versrészleteivel támasztja alá állítá-
sát. Connor szerint az elszakadást kitûzõ nacionalista mozgalmakat nem az
autonómia elvont fogalma ihleti, hanem a területhez való kötõdés. Tovább-
menve azt a megállapítást teszi, hogy az államok egységét gyakran nem csu-
pán multinacionális államok, hanem egyben multi-anyaországok (multi-

homeland) veszélyeztetik. Walker Connor az egyik legeredetibb gondolkodó
és kutató a nacionalizmus szakterületén, és bírálói általában nem azt vetik
a szemére, hogy nincs igaza, hanem, hogy megállapításai nem tesznek ele-
get a tudományos meghatározás kritériumának. John Hutchinson (Nations

and Culture) a Smith-i etnoszimbolista vonulatba sorolható, ezért nem meg-
lepõ, hogy õ is elveti azt a modern tézist, mely szerint a nemzeti kultúrák
kitaláltak. A hangsúlyt a nemzeti kultúrák kontinuitására helyezi, amelyek
nem egységesek, de épp a különbözõségekben rejlõ dinamika élteti õket.
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Steven Grosby (Nationality and Religion) a nacionalizmuselméletek egyik
legkevésbé tanulmányozott vetületét vizsgálja: a nacionalizmus és a vallás
közötti összefüggéseket. Grosby egyrészt a vallás szerepét vizsgálja a nacio-
nalizmus kialakulásában, másrészt a jelenkori vallásos nacionalizmust.

A második részben három esettanulmány szerepel. Nira Yuval Davis
(Nationalism, Feminism and Gender Relations), Kosaku Yoshino (Japan’s

Nationalism in a Marketplace Perspective) és Crawford Young (Nationalism and

Ethnic Conflict in Africa) a nacionalizmus néhány egyedi esetét mutatja be.
A harmadik részben a jelenkori kérdések szerepelnek. John A. Arm-

strong (Postcommunism and Nationalism) az átmenet és demokratizálódás
szemszögébõl vizsgálja meg a Szovjetunió szétesése okozta, illetve az ezál-
tal felerõsödött nacionalizmusokat. Michael Mann (Explaining Murderous

Ethnic Cleansing: the macro-level) az etnikai tisztogatást elemzi a nemzetálla-
mok korában. Az utolsó tanulmány Montserrat Guibernau (Globalization

and the Nation-state) a globalizáció és a nemzet-állam kérdésével foglalkozik,
amelyben a nemzet-állam gyengülését jósolja.

Az Understanding Nationalism a használható szöveg- és tanulmány-gyûj-
temények közé tartozik. Mint minden hasonló vállalkozás természetesen
hiányos, viszont nehezen képzelhetõ el az a kötet, amely minden igényt
kielégítene. A szerkesztõk a kulcskérdések bemutatására megtalálták a meg-
felelõ szerzõket, és a kiválasztáskor igyekeztek figyelembe venni a különbö-
zõ iskolák közötti egyensúlyt. Igaz, az elméleti tanulmányoknál az etno-
szimbolista iskola túltengésérõl beszélhetünk, hisz Anthony D. Smith és
John Hutchinson is ide sorolható, és Walker Connor is ehhez áll közelebb.

Kritikai megjegyzésként azt emelném ki, hogy a szerkesztõk vagy
a szerzõk nem jelezték lábjegyzetben, hogy melyik régebbi cikkük gerincé-
re épülnek a jelenlegi tanulmányok.

George Schöpflin: 

Nations, Identity, Power: The New Politics of Europe

2000-ben jelent meg Schöpflin Györgynek a nacionalizmus tárgykör-
ében az utóbbi tíz évben megjelent tanulmányait tartalmazó kötete17.
A szerzõ a London School of Slavonic and East European Studies profesz-
szora. Mint azt legutóbb (2001. októberében) a Közép-Európai Egyetemen
tartott elõadásában elmondta, igazából a nacionalizmus, az etnicitás csak
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a 90-es években vált fõ kutatási területévé. Elõtte elsõsorban a kommunista
államok politikája volt az elsõ számú szakterülete.

Az új publikációk mellett a kötetben találhatók korábban megjelent
tanulmányok is. Az öt fejezet elsõsorban elméleti írásokat tartalmaz. Az elsõ
fejezetben (What is the Nation?) a nemzet fogalmát járja körül a szerzõ,
amelyben elsõsorban az etnicitás, az állam, a hatalom és a civil társadalom
fogalmi körében határozza meg a nemzetet. Schöpflin megpróbálja túlha-
ladni a klasszikus paradigmákat, és annak ellenére, hogy a modern megkö-
zelítésekhez sorolhatjuk, nem érzéketlen a pre-modern álláspont iránt.
A nemzet gyökereit az etnicitáshoz, illetve az államhoz és állampolgárság-
hoz kötõk között egy köztes álláspontot képvisel. Schöpflin szerint a nem-
zet egyszerre etnikai, polgári és az állam által strukturált. A demokrácia –
Schöpflin nézete szerint – az etnicitáson, az államon, valamint a civil társa-
dalmon alapszik. Erre alapozva azt állítja, hogy csupán e három elem közöt-
ti egyensúly biztosíthatja a demokratikus rendszer zavartalan mûködését.
A második fejezetben (Ethnicity and Cultural Reproduction) az etnicitás és
a kulturális reprodukció kérdését elemzi. A tanulmányok a mítoszokra, az
ideologikus gondolkodásra, valamint a nyelvre összpontosítanak. A harma-
dik fejezetben (The State, Communism and Post-Communism) központi szere-
pe van az államnak, és ezen a területen valahol Anthony D. Smith és
Michael Mann vagy Gianfranco Poggi között helyezném el. Míg az elõbbi
igen keveset foglalkozik az állam kérdésével és a nacionalizmussal, etnic-
itással való összefüggésekkel, az utóbbiak a nemzetnek, a nacionalizmusnak
a hatásával törõdnek kevesebbet. A negyedik fejezet (Minorities) központjá-
ban a kisebbségek állnak, és ezt a kérdést taglalja az ötödik fejezetben
(The Ethnic Factor Reconsidered) is. Itt találhatjuk meg a jugoszláviai, szlovákiai,
romániai kisebbségekrõl szóló írásait. Két fejezetet is szentel Magyarország-
nak a határon túli magyar kisebbségekkel szembeni viszonyára. Az egyikben
Magyarország, mint anyaország (Kin-State), a másodikban Magyarország és
szomszédai közötti viszonyrendszerben vizsgálja meg a kérdést.

A kötetben a szerzõ összegyûjtötte a kérdéssel foglakozó publikációit és
kiegészítette újakkal, hogy egységes kötetet tehessen le az asztalra. Haszon-
nal forgatható mindazok számára, akiket az elméleti kérdések érdekelnek,
valamint azoknak, akik arra kíváncsiak, hogy egy Magyarországról szárma-
zó, de Nagy-Britanniában élõ kutató, hogyan látja a térség etnicitással,
kisebbségekkel, állammal összefüggõ folyamatait. Különösképpen azért is
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érdemes olvasni a könyvet – amely sokakat vitára ingerelhet – mert a szer-
zõ az utóbbi idõben gyakran publikál magyarországi és romániai folyóirat-
okban (Regio, Pro Minoritate, Századvég, Provincia), és ezáltal mélyebben
megismerhetõek az elméleti feltevései.

Michael Hechter: Containing Nationalism18

Michael Hechter azon szerzõk közé tartozik, akik viszonylag keveset
publikálnak, és talán ezért ritkán említik meg a nacionalizmuselméletek
nagyjai között. Hatása ennek ellenére jelentõs. Régebbi, témába vágó mun-
kái közül kiemelhetjük a belsõ kolonializmusról szóló könyvét, amely
a skót, walesi és ír nacionalizmusról szól19. Megközelítésének jelentõségét
mi sem bizonyítja jobban, hogy az Ethnic and Racial Studies folyóirat temati-
kus lapszámot szentelt a hechteri elmélet lehetséges alkalmazásairól. Ebben
a lapszámban jelent meg többek között Katherine Verdery20 elemzése, aki
a modell bírálata mellett, megpróbálja azt a 19. századi Erdélyre értelmezni.
A másik, igen gyakran idézett tanulmánya (amelyet Margaret Levi-vel írt)
az etnoregionális mozgalmakat elemzi.21 Hechter érdeklõdése késõbb
a racionális döntések elmélete felé fordult, és ennek az eredménye a társa-
dalmi csoportok szolidaritásáról írott könyve22, amelyben választ keres ezek
kohéziós erejére.

A Containing Nationalism könyvet a szerzõnek a nacionalizmus területé-
re való visszatérésének tekinthetjük. Hechter nacionalizmus-meghatározá-
sa rokon a Gellnerével. A nacionalizmus szerinte az a kollektív cselekvés,
amely arra irányul, hogy a nemzet határait (kötelékeit) az igazgatási egység-
gel megegyezõvé tegye. A nemzetépítésrõl azt állítja, hogy ezt racionális
stratégiának tekinthetjük az elitek részérõl a közvetlen hatalom gyakorlásá-
nak legitimálása érdekében.

Hechter a kormányzati intézmények formáló erejével, a csoportok
kialakulásával és a csoport-szolidaritással magyarázza a modern nacionaliz-
mus eredetét, a nemzeti identitás fontosságának kialakulását és a szuvereni-
tás követelését. A központosított állam arra törekszik, hogy saját területén
megerõsítse hatalmát és ebben a nacionalizmusra támaszkodik. Ezzel szem-
ben alakul ki az állam területén élõ, de nem a domináns nemzethez tarto-
zók nacionalizmusa. Ennek alapján Hechter könyve egyértelmûen
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a modern megközelítések közé sorolható, mivel a központosított állam csu-
pán ebben a korban válik annyira erõssé, hogy a nemzeti alapon való intéz-
ményesülést megteremthesse. Ez Hechter egyik központi állítása. A köz-
pontosított állam, valamint a kisebbségi nacionalizmus közötti feszültség
feloldását a decentralizált államban látja. Amennyiben mégsem ezt a meg-
oldást választják, Hechter azt tanácsolja a többnemzetiségû államok elitjé-
nek, hogy ajánljanak jelentõs, karrierrel kecsegtetõ állásokat a kisebbségek
elitjének a kormányzaton belül, mivel így elkerülhetik, hogy azok nemzeti
mozgalmakat szervezzenek.

Michael Hechter könyve azért is jelentõs, mert tágabb elméleti keretbe
ágyazza elméletét. A könyv több mint eddigi munkásságának összefoglaló-
ja. A kollektív cselekvés elméletét és a csoportok kialakulásának elméletét
alkalmazza a nacionalizmus tárgykörére, ezáltal teljesebb, és más szerzõk-
höz képest árnyaltabb folyamatokat elemez. Az állam – illetve ennek cent-
ralizáltsága vagy decentralizáltsága – kérdésének központba helyezésével
azon szerzõk közé tartozik, akik egyre inkább belátják, hogy a társadalom-
tudományok, ezen belül is a nacionalizmuselméletek, nem kerülhetik meg
az állam alapos elemzését.

KELLÉK, filozófiai folyóirat, 

Kolozsvár-Szeged, 2001, 17. szám

A kolozsvári Pro Philosophia Alapítvány által kiadott Kellék folyóirat
utolsó számának központi témája a nacionalizmus. A szerkesztõk természe-
tesen a nacionalizmus filozófiai, politikai filozófiai megközelítésû szövege-
it választották ki. Míg Will Kymlicka írásaival magyar nyelven már találkoz-
hattunk (Korunk, Symphosyum), addig Yael Tamir és Elie Kedourie még
nem jelent meg magyar nyelven. Az összeállítás elsõ szövege, Johann Got-
tlieb Fichte Beszédek a német nemzethez. Hetedik beszéd. Valamely nép eredendõ-

ségének és németségének még mélyebb megragadása, a német kultúrnemzeti esz-
me egyik elsõ megfogalmazása. Ez a szöveg magyarul itt jelenik meg elõ-
ször. Elie Kedourie Nationalism könyvének utószava válasz a 80-as évek
nacionalizmus szakirodalmának állításaira. Kedourie, aki eszmetörténeti
szempontból elemzi a nacionalizmust, elveti azokat az elképzeléseket, mint
amilyen az Ernest Gellnerré, akik a modern korhoz kötik a nacionalizmus
kialakulását. Azzal érvel, hogy a nacionalizmus eszméje megelõzi a politikai
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elvként való alkalmazását. A következõ két szöveg a kommunitárius politi-
kai filozófia képviselõi által, a liberalizmus etnokulturálisan semleges állam-
felfogásának bírálata. Will Kymlicka és Christine Straehle Kozmopolitianiz-

mus, nemzetállamok, kisebbségi nacionalizmus: a legújabb irodalom kritikai áttekin-

tése címû írásukban a politikai közösséget és a politikai képviseletet vizsgál-
ják meg az államalatti nemzeti kisebbségek, a nemzetállamok és a transzna-
cionális intézmények szintjén. Nézetük szerint a legitimitást a megfelelõ
szinteken kell szavatolni, ezáltal kerülhetõ el az állam legitimitásának meg-
kérdõjelezése, és esetleges felbomlása. A szerzõk talán egy kicsit optimisták
elméleti modelljüket tekintve, de nem kizárt, hogy az általuk javasolt elmé-
leti keretben találnak majd megoldást a jelenlegi nemzetállamokat feszítõ
kérdések.

Yael Tamir Liberal Nationalism könyvének Nemzeti identitásválasztás és

a kultúrához való jog fejezete a kultúrához és identitáshoz való jog egyéni és
kollektív vetületeit vizsgálja meg. Míg igen gyakran a kultúrához és identi-
táshoz való jogokat kollektív jognak tekintik, Tamir a kérdést a liberális esz-
merendszer keretében próbálja megoldani, és amellett érvel, hogy egyéni
jognak kell tekinteni a kultúrához való jogot is. Fõ érve a csoport, a kollek-
tivitás meghatározásának nehézsége (lehetetlensége), amelyre valójában
képtelenség politikai stratégiát építeni.

Nagy kár, hogy a Kellék igen kis példányszámban jelenik meg. Ezek
a szövegek minden valószínûség szerint sokak érdeklõdésére tarthatnak szá-
mot. A fordítókat külön dicséret illeti az igényes munkáért.

Nacionalizmus Romániában

Csalódást kell okozzak mindazoknak, akik most a romániai nacionaliz-
musról szerettek volna olvasni, hiszen ebben a részben csupán néhány szót
ejtek az utóbbi idõben Romániában megjelent nacionalizmus témájú köny-
vekrõl. Míg Magyarországon az olvasó alig talál magyar nyelvre lefordított
alapmûveket a nacionalizmus témakörében, addig román nyelven egyre-
másra jelennek meg ilyen fordítások. Már néhány éve megjelentek Ernest
Gellner23 és Eric J. Hobsbawmnak a nacionalizmus témakörében alapmû-
veknek számító munkái, valamint Guy Hermet könyve.24 A tavalyi év sem
telt el ebbõl a szempontból eseménytelenül: elõbb a Polirom kiadónál meg-
jelentek Urs Altermatt25 és Anne-Marie Thiesse26 könyvei, ezután pedig
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a klasszikus nacionalizmus-szakirodalom egyik alapmûve, Benedict Ander-
son Képzelt közösségek27 munkája. Gellner nagy népszerûségnek örvend
Romániában, hiszen a posztumusz nacionalizmusról szóló könyve28 immár
legalább az ötödik, amely megjelent29. Ebben a könyvében Gellner közért-
hetõ módon (100 oldalon) összefoglalja nézeteit a nemzetrõl és a naciona-
lizmusról. Kevés hivatkozással/lábjegyzettel vázolja felfogását a kultúra,
a hatalom, az állam, és a nacionalizmus viszonyáról. Lényegében a Nations

and Nationalism könyvében kifejtett nézeteit ismétli meg azzal a finomítás-
sal, hogy modelljét kiterjeszti a nem nyugat-európai régióra is. Ebben
a kötetben találjuk meg a válaszát Anthony D. Smith bírálatára is. A könyv
mindazok figyelmébe ajánlható, akik most ismerkednek a nacionalizmusel-
méletekkel. Az elmélyültebb tanulmányozáshoz viszont érdemes visszanyúl-
ni Gellner régebbi munkáihoz, elsõsorban a Nations and Nationalism-hez.
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