
NACIONALIZMUS NACIONALIZMUS 
eredete Eureredete Euróóppáában ban 

éés Szerbis Szerbiáábanban



§§ a XVIIIa XVIII--XIX. szXIX. száázad fordulzad fordulóójjáán jelent meg n jelent meg ––
nemzetnemzetáállamok Eurllamok Euróóppáábanban

§§ a polga polgáári tri táársadalomban, a nemzet a rsadalomban, a nemzet a 
kköözzöössssééghez tartozghez tartozáás s éélmlméénynyéét adjat adja

§§ a nemzet a nemzet éés az s az áállam egysllam egysééggéébbőől indul kil indul ki
§§ a a nemzetetnemzetet a a terterüületileti egysegyséégg, , kköözzööss kultkultúúrara, , 

nyelvnyelv, , szokszokáásoksok, , mmíítoszoktoszok ééss ttöörtrtéénelemnelem
jellemzijellemzi

§§ homoghomogéénn nemzetnemzetáállamokllamok ((lakosslakossáágg 90%90%--a a 
ugyanaztugyanazt a a nyelvetnyelvet beszbeszéélili))

NACIONALIZMUS KELETKEZNACIONALIZMUS KELETKEZÉÉSE SE 
EUREURÓÓPPÁÁBANBAN



A nacionalizmus manifesztA nacionalizmus manifesztáállóóddáási elemeisi elemei……

§§ A nacionalizmus A nacionalizmus öönmeghatnmeghatáározrozáás s éés s 
elhatelhatáárolrolóóddáást jelent mst jelent máásoktsoktóóll

§§ Fontosak a nemzeti karakterolFontosak a nemzeti karakterolóógiai giai 
meghatmeghatáározrozáások: sok: „„referencianemzetekreferencianemzetek””

§§ AA nacionalizmusnacionalizmus egyegy politikaipolitikai elvelv, , melymely szerintszerint a a 
nemzetinemzeti éés a s a politikaipolitikai kköözzöösssséégnekgnek egybeegybe kellkell
esnieesnie

§§ AA nacionalinacionalizmuszmus éérzrzéésse ne nőő, ha, ha megsmegséértrtikik, , 
veszveszéélyeztetik a klyeztetik a köözzöösssséégetget ((szolidarizszolidarizáállóó hathatáás)s)



AsszimilAsszimiláácicióó vagy vagy akkulturakkulturáácicióó
nn AsszimilAsszimiláácicióó: az a folyamat, melynek sor: az a folyamat, melynek soráán egyn egyéének nek 

vagy csoportok elsajvagy csoportok elsajááttíítjtjáák az egyk az egyéének vagy csoportok nek vagy csoportok 
jegyeit, jegyeit, úúgy egyesgy egyesüülnek vellnek velüük, hogy egy kk, hogy egy köözzöös kults kultúúrráát t 
alakalakíítanak ki vele.tanak ki vele.

nn AkkulturAkkulturáácicióó: a : a WebsterWebster DictionaryDictionary /1934/ szerint az a /1934/ szerint az a 
folyamat, amikor valaki valamit a kultfolyamat, amikor valaki valamit a kultúúrráába beba beééppíít, t, 
illetve az egyik csoport a milletve az egyik csoport a máásiktsiktóól elemeket vesz l elemeket vesz áát; a t; a 
kulturkulturáális jegyek lis jegyek áátadtadáássáának folyamata, a kulturnak folyamata, a kulturáális lis 
vvááltozltozáások, aksok, akáár csak egy r csak egy kultkultúúrelemrelem áátvtvéétele.tele.

nn A vajdasA vajdasáágiak sok giak sok éévtizedes vtizedes „á„átmeneti tmeneti áállapotllapot””
kkéépviselpviselőői voltak az i voltak az akkulturakkulturáácicióó tekintettekintetéében: ben: 
multikulturalizmusmultikulturalizmus, a nagysz, a nagyszáámmúú vegyes hvegyes háázasszassáág.g.



Az asszimilAz asszimiláácicióó kkéét tt tíípusa:pusa:
a) a) MeltingMelting potpot (olvaszt(olvasztóóttéégelygely) = a csoport nem tartja fenn ) = a csoport nem tartja fenn 

identitidentitáássáát, pozitt, pozitíívan viszonyul a dominvan viszonyul a dominááns tns táársadalomhoz, rsadalomhoz, 
pozitpozitíívan van ííttééli meg a vli meg a vááltozltozáást, beolvad.st, beolvad.

b) Az b) Az ererőőszakos asszimilszakos asszimiláácicióó -- kukta modellkukta modell = nem tartja fenn = nem tartja fenn 
identitidentitáássáát, negatt, negatíívan viszonyul a dominvan viszonyul a dominááns tns táársadalomhoz, a rsadalomhoz, a 
vvááltozltozáást rst ráájuk kjuk kéényszernyszeríítik.tik.

Az Az integrintegráácicióó kkéét lehett lehetőősséégege: : 
a) A a) A multikulturalizmusmultikulturalizmus, ahol a csoport fenntartja identit, ahol a csoport fenntartja identitáássáát, t, 

pozitpozitíívan viszonyult a dominvan viszonyult a dominááns tns táársadalomhoz, akrsadalomhoz, akáárcsak a rcsak a 
vvááltozltozááshoz. shoz. 

b) A b) A plurpluráális tlis táársadalomrsadalom ettettőől abban tl abban téér el, hogy a vr el, hogy a vááltozltozáás s 
adottsadottsáág, ez esetben a befogadg, ez esetben a befogadóó ttáársadalom adottsrsadalom adottsáággáának nak 
ffüüggvggvéénye.nye.





A NACIONALIZMUS FAJTA NACIONALIZMUS FAJTÁÁI:I:

3 t3 tíípusa:pusa:
1.1. klasszikus nacionalizmusklasszikus nacionalizmus
2.2. posztkoloniposztkoloniáálislis nacionalizmusnacionalizmus
3.3. szubkulturszubkulturáális nacionalizmuslis nacionalizmus



KLASSZIKUS NACIONALIZMUSKLASSZIKUS NACIONALIZMUS

§§ EurEuróóppáában a XVIII. szban a XVIII. száázadban a zadban a 
nemzetnemzetáállamokllamok kialakulkialakuláássáát kt kíísséérterte

§§ NagyNagy--Britannia, FranciaorszBritannia, Franciaorszáág, g, 
NNéémetorszmetorszáág, Olaszorszg, Olaszorszáágg

§§ Szorosan Szorosan öösszekapcsolsszekapcsolóódott a dott a 
ttöömegoktatmegoktatáás megjelens megjelenéésséévelvel

§§ Brit  Brit  skskóót, t, íírr
§§ A dA déélszllszlááv v úújonnan alakult jonnan alakult áállamaibanllamaiban



POSZTKOLONIPOSZTKOLONIÁÁLIS LIS 
NACIONALIZMUSNACIONALIZMUS

§§ A volt gyarmatokon bontakoztak ki a A volt gyarmatokon bontakoztak ki a 
felszabadulfelszabaduláás uts utáánn

§§ nacionalizmus szerepet jnacionalizmus szerepet jáátszott a tszott a 
ffüüggetlensggetlenséégi harcbangi harcban

§§ nemzettudat hinemzettudat hiáányanya
§§ kormkormáányok knyok küüllöönbnböözzőő ttöörzseket, rzseket, 

nnéépcsoportokat prpcsoportokat próóbbááltak integrltak integráálni lni 
§§ EurEuróóppáában ismeretlen ban ismeretlen 



SZUBKULTURSZUBKULTURÁÁLIS LIS 
NACIONALIZMUSNACIONALIZMUS

§§ EllenzEllenzééki beki beáállllíítottstottsáággúú mozgalmakra mozgalmakra 
utal, melyek kifejlett nemzetutal, melyek kifejlett nemzetáállamokon llamokon 
belbelüül bontakoznak kil bontakoznak ki

§§ GlobalizGlobalizáálodlodááss miatt ermiatt erőőssöödik, a dik, a 
regionregionáális lis ööntudatntudat vvéédekezdekezéésese

§§ Pl. katalPl. kataláán, baszk, skn, baszk, skóót, t, íír, qur, quéébecibeci
§§ VajdasVajdasáágban gban éészlelhetszlelhetőő



VajdasVajdasáágg

nn Etnikai sokszEtnikai sokszíínnűűsséégg
nn A lakossA lakossáág csg csöökkenkkenéése, se, 

negatnegatíív termv terméészetes szetes 
szaporulat, folyamatos szaporulat, folyamatos 
elelööregedregedééss

nn A magyarsA magyarsáág g áállandllandóó
cscsöökkenkkenéése, migrse, migráácicióós s 
tendencitendenciáák, agyelszk, agyelszíívváás, s, 
stb.stb.
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Forrás: Népszámlálás 2002



SOVINIZMUSSOVINIZMUS
-- a mia mi--őők ellentk ellentéétbtbőől indul kil indul ki
-- egyenlegyenlőőtlenstlenséég, a nemzeti felsg, a nemzeti felsőőbbrendbbrendűűsséég g 
domindomináál, vagyis a ml, vagyis a máásik nemzet lekicsinylsik nemzet lekicsinyléésese

PATRIOTIZMUSPATRIOTIZMUS
§§ Hazaszeretet Hazaszeretet -- nem szerepel mnem szerepel máások lensok lenéézzéése se éés s 

megsmegséértrtéésese
§§ A fA fööld, a nemzeti mld, a nemzeti múúlt, nemzeti tlt, nemzeti töörtrtéénelem, nyelv, nelem, nyelv, 

szokszokáások szeretetesok szeretete
§§ IllyIllyéés Gyula szerint a patris Gyula szerint a patrióóta az aki jogot vta az aki jogot vééd, d, 

nacionalista aki jogot snacionalista aki jogot séért.rt.



Valamikori JugoszlValamikori Jugoszláávia etnikai szerkezetevia etnikai szerkezete



Nacionalizmus
KULTURÁLIS 

NACIONALIZMUS
ETNIKAI 

NACIONALIZMUS



KULTURKULTURÁÁLIS LIS 
NACIONALIZMUSNACIONALIZMUS

§§ A kA köözzöös kults kultúúrráát tekinti egy nemzet t tekinti egy nemzet 
alapjalapjáánaknak

§§ befogadbefogadóó

§§ egy kegy köözzöös kults kultúúra elsajra elsajááttííthatthatóó
§§ Pl. jugoszlPl. jugoszláávizmus eszmvizmus eszmééjeje



ETNIKAI NACIONALIZNUSETNIKAI NACIONALIZNUS

§§ A kiindulA kiinduláási pontja az etnikumhoz valsi pontja az etnikumhoz valóó
tartoztartozááss

§§ szszűűkkííttőő

§§ etnikumhoz tartozetnikumhoz tartozáás szs szüületletéés ks kéérdrdéése se 
§§ Pl.: szerb, horvPl.: szerb, horváát, muszlin nacionalizmust, muszlin nacionalizmus



Az Az etnoetno--centrizmuscentrizmus fogalmafogalma
Az Az etnoetno--centrizmuscentrizmus viszonyulviszonyuláási msi móódok dok éés s 

elkelkéépzelpzeléések rendszere, melynek lsek rendszere, melynek léényege, hogy nyege, hogy 
egy adott kultegy adott kultúúra kra köözpontba zpontba áállllíítja tja éés s 
felfelüülléértrtéékeli a sajkeli a sajáát nemzeti vont nemzeti vonáásaitsait, , éés ezzel s ezzel 
egyidejegyidejűűleg leg leleéértrtéékeli a tkeli a tööbbibbi, rendszerint , rendszerint 
szomszszomszéédos nemzetek vagy a kisebbsdos nemzetek vagy a kisebbsééghez ghez 
tartoztartozóó nemzetisnemzetiséégek/etnikai csoportok gek/etnikai csoportok 
kkéépviselpviselőőit, azok kultit, azok kultúúrráájjáát. t. 

nn AzAz etnoetno--centrizmusracentrizmusra az egocentrizmus, a az egocentrizmus, a kollektkollektíív v 
egocentrizmusegocentrizmus, esetleg , esetleg egomegomáániania a jellemza jellemzőő, ami , ami 
rendszerint rendszerint intoleranciintoleranciáával, vagy mval, vagy máás csoportokkal s csoportokkal 
szembeni nyszembeni nyíílt gylt gyűűllöölettel egylettel együütt jelentkezik. tt jelentkezik. 



nn Az Az etnocentrizmusetnocentrizmus egyregyréészt szt negatnegatíív v 
elelőőííttééletekbenletekben fejezfejezőődik ki a mdik ki a máás etnikai s etnikai 
kköözzöösssséégek gek éés nemzetek irs nemzetek iráánt (pnt (pééldldáául ul 
lusta, ostoba, erlusta, ostoba, erőőszakos, immorszakos, immoráális). lis). 

nn MMáásfelsfelőől az l az etnocentrikusetnocentrikus attitattitűűd d pozitpozitíív v 
vonvonáásokkal ruhsokkal ruháázza fel sajzza fel sajáát kt köözzöössssééggéétt, , 
amelyet akamelyet akáár isteni eredetr isteni eredetűűnek, de nek, de 
mindenkmindenkééppen kitppen kitüüntetettnek ntetettnek éés s 
felsfelsőőbbrendbbrendűűnek tart (gyakori nek tart (gyakori 
motmotíívumok az vumok az őősi kultsi kultúúra, tradra, tradíícicióók, k, 
bbéékkéés szs száándndéékk). ). 



NACIONALIZMUS PROBLNACIONALIZMUS PROBLÉÉMMÁÁII

§§ tolerancia hitolerancia hiáányny
§§ mmáások lensok lenéézzéésese
§§ ererőőszak alkalmazszak alkalmazáásasa
§§ gyakran szgyakran szíít ellenst ellenséégeskedgeskedééstst

§§ hhááborborúú



KulturKulturáális relativizmuslis relativizmus
nn Az a kAz a kéépesspesséég, hogy mg, hogy máás emberek s emberek 
szokszokáásait sait éés hiedelmeit nem a magunk, s hiedelmeit nem a magunk, 
hanem hanem az az őő sajsajáát szemt szemüükköön keresztn keresztüül l 
prpróóbbááljuk lljuk láátnitni, a saj, a sajáát kultt kultúúrráájuk juk 
kontextuskontextusáán beln belüül. l. 

nn Ez a kEz a kéépesspesséég g nem jnem jöön magn magááttóól, hanem l, hanem 
tanulni kell..tanulni kell... . 

nn A kulturA kulturáális relativizmus lis relativizmus 
objektivitobjektivitáást, empst, empáátitiáát t éés s 
informinformáált lt ííttéélkezlkezéést feltst feltéételeztelez



KKööszszöönnööm a figyelmet!m a figyelmet!


