
KÖNYV IS MER TE TÉ SEK

KÖNYV IS MER TE TÉ SEK
A roma ki sebb sé gi lét prob le ma ti ká ja

A roma ki sebb sé gi lét prob le ma ti ká ja
Maj té nyi Ba lázs (szerk.): Mer re visz az út? A ro mák
po li ti kai és em be ri jo gai a vál to zó vi lág ban. Bu da pest, 
Lu ci dus Ki adó, 2003. 259 p.

A Lu ci dus Ki adó gon do zá sá ban meg je lent könyv a ro mák po li ti kai
  és em be ri jo ga i nak vál to zá sát mu tat ja be tár gyi la go san és lé nyeg re 

tö rõ en. A kér dés ként meg fo gal ma zott cím is jól ér zé kel te ti a bi zony ta lan sá -
got, ta nács ta lan sá got a roma ki sebb ség jö võ jét il le tõ en. Szük sé ges len ne
a gyors ren de zés, mert a prob lé mák meg ol dat lan sá ga ezek hal mo zó dá sát
ered mé nye zi. A könyv maga azért is ak tu á lis, mert uni ós csat la ko zás kap -
csán fel ve tõ dik az is, hogy a csat la ko zás mi lyen kö vet kez mé nyek kel lesz
a ma gyar or szá gi ki sebb sé gek re, és ezen be lül is a leg na gyobb lé lek szám mal
ren del ke zõ ha zai ki sebb ség, a ci gány ság hely ze té re. A szer kesz tõ kö rül te kin -
tõ en járt el, mi vel több ta nul mánnyal több ol dal ról kö ze lí ti meg a té mát.
A ci gány sá got érin tõ sza bá lyo zás alap ja i nak be mu ta tá sa mel lett ki me rí tõ
rész le tes ség gel tá jé koz tat min den fel ve tõ dõ kér dés rõl, prob lé má ról. Az új -
don ság az, hogy több fé le meg ol dá si le he tõ sé get mu tat be. 

A könyv te ma ti kus fel épí té se is kö ve ti azt a szán dé kot, hogy a le het sé ges
leg több in for má ci ót lo gi ku san, a leg mé lyebb rész le te kig meg is mer je az ol va -
só. A Maj té nyi Ba lázs, Vizi Ba lázs, Si mon Zol tán, Ko vács And rás György,
Csá szár Ivett, Ha lász Iván, Maj té nyi György ál tal írt ta nul má nyok az ál ta lá -
nos nem zet kö zi sza bá lyo zás mel lett ki tér nek a kö zép-ke let-eu ró pai volt szo -
ci a lis ta or szá gok ban je len lé võ roma ki sebb sé gi po li ti ká kra, va la mint a ma -
gyar or szá gi meg ol dás ra. A ha zánk kal szom szé dos, szin tén nagy szá mú ci gány 
ki sebb ség gel bíró or szá gok konk rét sza bá lyo zá si mód ját, a roma ki sebb ség ér -
vé nye sü lé sét, tár sa dal mi-po li ti kai-szo ci á lis hely ze tét be mu tat va ki vá ló vi szo -
nyí tá si pon tot kí nál nak. 



Bár a kö tet ben há rom ta nul mány fog lal ko zik az Eu ró pá ban al kal ma zott,
ki sebb sé gek re vo nat ko zó, és így a ro mák ra is ki ter je dõ sza bá lyo zás sal, hasz -
nos lett vol na még konk ré tan olyan uni ós or szág to váb bi be mu ta tá sa is, mely
ren del ke zik na gyobb szá mú roma ki sebb ség gel. Ez to váb bi le he tõ sé get te -
rem tett vol na a ma gyar or szá gi hely zet meg íté lé sé hez. A to váb bi ak ban az
egyes ta nul má nyok ról adok át te kin tést.  

Mit ér a nem zet kö zi sza bá lyo zás?

A nem zet kö zi sza bá lyo zást be mu ta tó ta nul mány – szer zõ je Maj té nyi Ba -
lázs – rá mu tat arra, hogy a ko ráb ban lé te zõ nem ze ti sé gi prob lé mák mel lett –
füg get le nül at tól, hogy Nyu gat- vagy Ke let-Eu ró pát te kint jük –, újult erõ vel
je lent kez nek újabb és újabb konf lik tus hely ze tek. A ro mák hely ze te a töb bi ki -
sebb ség hez ké pest egye di, mi vel nincs anya or szá guk, amely nem zet kö zi szin -
ten fel lép het ne, amely kép vi sel het né ér de ke i ket. A szer zõ meg em lí ti, a ki -
sebb sé gek, így a ro mák hely ze tét sú lyos bít ja a nap ja ink ban Eu ró pa-szer te ta -
pasz tal ha tó erõ sza kos fel lé pés az et ni kai ki sebb sé gek kel szem ben, il let ve faji
in dít ta tá sú tá ma dá sok ról is egy re több hír ér ke zik. Itt azon ban meg jegy zen -
dõ, hogy nem csak Eu ró pá ban, ha nem vi lág szer te ér zé kel he tõ ez a je len ség,
va la mint a fe szült ség for rá sok ilyen ok ból tör té nõ nö ve ke dé se. A szer zõ szük -
sé ges nek tart ja le szö gez ni, hogy alap ve tõ vál toz ta tá sok ra van szük ség. Ugyan -
ak kor a vál to zá sok igé nye egy sor olyan kér dést vet fel, mint pél dá ul azt, hogy
nem ze ti ki sebb ség ként il le tik-e meg bi zo nyos jo gok a ro má kat, eset leg asszi -
mi lá lód nak, vagy in teg rá lat lan ré szei ma rad nak az eu ró pai tár sa dal mak nak. 

A ta nul mány ból meg is mer jük a ki sebb sé ge ket érin tõ nem zet kö zi sza bá -
lyo zás ré szét ké pe zõ szer ve ze te ket, il let ve do ku men tu mo kat, kro no lo gi kus
rend ben. A kü lön bö zõ nem zet kö zi do ku men tu mok nem ze ti sé gek he lyett ál -
ta lá ban et ni kai, nyel vi, val lá si vagy nem ze ti ki sebb sé gek rõl be szél nek, anél -
kül, hogy a nem ze ti ki sebb sé gek fo gal mát meg ha tá roz nák. A szer zõ ez zel fel -
hív ja az ol va só fi gyel mét arra, hogy így e do ku men tu mok meg ke rü lik az ál lás -
fog la lást arra néz ve, mi is vo nat koz zon egy adott ki sebb ség re, va la mint
meg tud juk, hogy szá mos or szág igye ke zett azon, hogy a „nem ze ti”, „nem ze ti -
sé gi” ki té telt ki hagy ják a nem zet kö zi sza bá lyo zás ból, mi vel az na gyon kö zel
áll a nem zet fo gal má hoz. A szer zõ rá mu tat arra, hogy a né pe ket és nem ze te -
ket a nem zet kö zi jog alap ján meg il le ti az ön ren del ke zés joga és ép pen ezért
a nem ze ti ki sebb sé gek sze re pel te té se he lyett ve szély te le nebb nek tûnt az et ni -
kai, val lá si vagy nyel vi ki sebb sé gek meg je lö lés. A roma ki sebb ség ese té ben
a nem zet kö zi sza bá lyo zás en nél még ke vés bé egy ér tel mû. 
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A jogi do ku men tu mok is mer te té sé nél a szer zõ a ki sebb sé gek re vo nat ko -
zó sza bá lyok két tí pu sát mu tat ja be: a ki sebb sé gek meg kü lön böz te té sét til tó
nem zet kö zi do ku men tu mok és a vé del mü ket tá mo ga tó nem zet kö zi ok má -
nyok. Ezál tal a tar tal mi kü lönb sé gek még szem be tû nõb bek. A vé del mü ket tá -
mo ga tó jog sza bá lyok a „soft law” ka te gó ri á ba tar toz nak, vagy is nem ren del -
kez nek kö te le zõ erõ vel. Meg jegy zi, hogy egyes nem ze ti jog rend sze rek is elõ -
sze re tet tel al kal maz nak ha son ló puha jogi meg fo gal ma zá so kat. A szer zõ
is mer te ti a ki sebb sé ge ket érin tõ kö zös sé gi jogi sza bá lyo zást is. Ez zel ak tu ál po -
li ti kai ér zé keny sé gé rõl tesz bi zony sá got, hi szen Ma gyar or szág nak, mint
a csat la ko zá si szer zõ dést alá író or szá gok egyi ké nek, fi gye lem mel kell len nie
az uni ós irány mu ta tás ra. Ez zel kap cso lat ban rend kí vül ta lá ló az a gon do lat,
mi sze rint, ha le het is uni ós ki sebb sé gi po li ti ká ról be szél ni, az in kább a csat la -
koz ni szán dé ko zó, il let ve csat la ko zó ál la mok kal, mint sem a tag ál la mok kal
szemben támaszt elvárásokat.

A vi lág vi gyá zó te kin te te…

Az elõ zõ ta nul mány hoz ha son ló an ez az írás is a ki sebb ség vé de lem nem -
zet kö zi sza bá lyo zá sá val fog lal ko zik. A szer zõ, Vizi Ba lázs azo kat a nem zet kö -
zi el le nõr zõ és mo ni tor ing in téz mé nye ket mu tat ja be, ame lyek a nem zet kö zi -
leg el fo ga dott ki sebb sé gi jo gok ér vény re jut ta tá sá nak leg fon to sabb esz kö zei.
Az EBESZ Nem ze ti Ki sebb sé gi Fõ biz to sá nak in téz mé nye, az ET Ke ret egyez -
mény vég re haj tá sát el le nõr zõ me cha niz mu sa, va la mint az ENSZ Ki sebb sé gi
Mun ka cso port ja be mu ta tá sá nak fon tos sá gát az in do kol ja, hogy ezek egy faj ta
„kom mu ni ká ci ós csa tor na ként” mû köd nek. Vagy is ezen in téz mé nye ken és
me cha niz mu so kon ke resz tül a ki sebb sé gek nek le he tõ sé gük van arra, hogy
a nem zet kö zi kö zös ség kép vi se lõ i vel kap cso lat ba lép je nek, il let ve prob lé má -
ik, az õket érin tõ ügyek a nem zet kö zi köz vé le mény, a nem zet kö zi szer ve ze -
tek, a nem zet kö zi kö zös ség szá má ra is mert té vál ja nak. A szer zõ szük sé ges -
nek tart ja rá mu tat ni, hogy bár ezen el le nõr zõ és meg fi gye lé si me cha niz mu -
sok po li ti kai sú lyá hoz nem fér het két ség, azon ban ez csak egyes ál la mok
vo nat ko zá sá ban je le nik meg, és a cse lek vés is az egyes ál la mok kom pe ten ci á já -
ba tar to zik. Ez ve zet oda, hogy a nem zet kö zi össze fo gást igény lõ prob lé mák – 
így a ro mák hely ze te – ese té ben las sab ban és ne he zeb ben tör té nik az ezen me -
cha niz mu sok ál tal ki fej tett befolyás érvényesülése.
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A ki sebb sé gek au to nó mi á ja és a re giszt rá ció

A ki sebb sé gi kér dés szá mos or szágban Achil les-sar oknak te kint he tõ ké nyes
téma, fõ kép pen Kö zép- és Ke let-Eu ró pa or szá ga i ban. Mi ért is van ez így? E ta nul -
mány ban Maj té nyi Ba lázs le ír ja, hogy ezen or szá gok el té rõ en re a gál nak va la -
mely, or szá guk te rü le tén élõ ki sebb ség fel me rü lõ au to nó mia tö rek vé se i re, mint
a nyu gat-eu ró pai or szá gok. A ki sebb sé gek au to nó mia tö rek vé se a tör té ne lem fo -
lya mán szá mos al ka lom mal meg je lent a jogi és po li ti kai gon dol ko dás ban. A mo -
dern kor ban ak kor be szél he tünk au to nó mi á juk meg va ló su lá sá ról, ha szer ve ze te -
ik, ame lye ket a ta gok de mok ra ti kus úton vá lasz tot tak meg, az ál lam tól köz ha tal -
mi jo go sít vá nyo kat kap nak. Ez meg va ló sul hat te rü le ti és sze mé lyi au to nó mia
ré vén. A te rü le ti au to nó mia ak kor va ló sul hat meg, ha a nem ze ti ki sebb ség egy te -
rü le ten több ség ben van, a sze mé lyi au to nó mia pe dig ak kor, ha a ki sebb ség hez tar -
to zó ál lam pol gá rok szét szór tan él nek adott te rü le ten. Mi vel mind két eset jel lem -
zõ je, hogy egya ránt ta lál ha tunk el mé le ti meg ala po zá so kat, a szer zõ szük sé ges -
nek lát ja, hogy eze ket rö vi den is mer tes se. 

A te rü le ti au to nó mia ese té ben utal a nem zet kö zi jog azon alap el vé re,
mely sze rint a né pe ket és nem ze te ket meg il le ti az ön ren del ke zé si jog. Ép pen
ezért a gon do lat me ne tet foly tat va rá mu tat arra, hogy a ki sebb sé ge ket szin tén
meg il let het né ezek alap ján az ön ren del ke zé si jog egy szû kí tett vál to za ta. A ki -
sebb sé ge ket meg il le tõ au to nó mia el mé le ti tá mo ga tói sze rint az ön ren del ke -
zé si jog le het egy részt kül sõ ön ren del ke zé si jog, amely sze rint min den nép -
nek joga van a sa ját ál la má hoz, más részt le het bel sõ ön ren del ke zé si jog, mely
bi zo nyos ese tek ben az au to nó mi á hoz való jo got je lent he ti. A szer zõ fon tos -
nak tart ja meg je gyez ni, hogy a ki sebb sé get az au to nó mi á hoz való jog ak kor il -
le ti meg, ha ez nem sér ti az adott ál lam szu ve re ni tá sát, nem kí ván ja a ha tá rok
meg vál toz ta tá sát. A nem zet kö zi jog egy má sik alap el ve sze rint min den ál lam
te rü le ti ép sé ge és po li ti kai füg get len sé ge sért he tet len és min den ál lam sza ba -
don vá laszt hat ja meg po li ti kai, tár sa dal mi és kul tu rá lis rend sze rét. A szer zõ
szá mos, a te rü le ti au to nó mia meg va ló su lá sát mu ta tó pél dát hoz fel. Dél-Ti -
rol ban pél dá ul há rom nyel vi cso port te rü le ti au to nó mi á ja va ló sult meg, mely -
nek kö vet kez té ben a tar to mány köz szol gá la tá ban, köz tes tü le tek ben, bí ró sá gi 
igaz ga tás ban, il let ve a kul tu rá lis és szo ci á lis cé lok ra for dí tott költ ség ve té si esz -
kö zök el osz tá sá nál fi gye lem be ve szik a szám ará nyuk nak megfelelõ
részvételt, illetve juttatást. 

Ma gyar or szá gon az au to nó mi á nak csak a sze mé lyi elvû mo dell je kép zel -
he tõ el he lyi szin ten, te rü le ti elv vel öt vöz ve. A roma ki sebb ség te rü le ti el he -
lyez ke dé sé bõl adó dó an ez len ne a le het sé ges gya kor la ti meg ol dás. 
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Mit is je lent a sze mé lyi elvû au to nó mia mo dell? En nek lé nye ge, hogy az
egyes sze mé lyek sza bad vá lasz tá sát ve szik fi gye lem be, el kü lö nít ve egy más tól
te rü le tet és la kos sá got. E for má ra so kan két ke dés sel te kin te nek, a szer zõ azon -
ban meg jegy zi, hogy egy biz tos elõ nye van en nek a for má nak, és pe dig az,
hogy az egyén vá lasz tá sá tól függ, hi szen au to nóm mó don dönt het. Ké zen fek -
võ pél da ként az egy há zak fel épí té sét hoz za fel és utal a 19. szá zad ma gyar li be -
rá lis gon dol ko dó i nál is meg je lent azon el kép ze lés re, mi sze rint a val lás sza bad 
meg vá lasz tá sá hoz ha son ló an a va la mely ki sebb ség hez tar to zás meg vá lasz tá sa
is az egyén dön té sén mú lik. Azon ban szük sé ges nek lát szik meg je gyez ni,
hogy a 19. szá za di tör té nel mi kö rül mé nyek kö zött fel ve tõ dött gon do lat az ak -
ko ri nem ze ti sé gek szá ma és hely ze te mi att nem ve tít he tõ ki a nap ja ink ban
meg ol dan dó nem ze ti sé gi kér dés re.

Na gyon fon tos az a gon do lat me net, ame lyet a szer zõ az egye sü lé si jog
kap csán fej te get. Esze rint a nem ze ti sé gü ket sza ba don meg vá lasz tó ál lam pol -
gá rok nak jo guk van ci vil szer ve ze tek be tö mö rül ni nem ze ti sé gi cél ja ik el éré -
sé re, amennyi ben az ál lam ga ran tál ja pol gá rai szá má ra az egye sü lé si jo got. Így 
a ki sebb sé gek hez tar to zó sze mé lyek ér de ke i ket e szer ve ze te ken ke resz tül ér -
vé nye sít he tik. A 20. szá zad ban ezek a ci vil szer ve zõ dé sek kü lön jo go sít vá nyo -
kat is kap tak az ál lam tól. Ma nap ság egyes ál la mok még jogi és anya gi se gít sé -
get is nyúj ta nak a lét re jöt tük höz; pél dá ul a ma gyar ki sebb sé gi tör vény az or -
szá gos ki sebb sé gi ön kor mány za tok nak a mû kö dés hez szük sé ges in du ló
va gyont és in gat la no kat jut ta tott, mert ezek ci vil szer ve zõ dés ként gyak ran
meg sem ala kul ná nak. A szer zõ rá mu tat arra, hogy a ki sebb sé gek ma gán jo gi
szer ve zõ dé se ik mel lett lét re hoz hat ják az elõ zõ ek hez ha son ló an köz jo gi szer -
ve ze te i ket is.

Ér de kes és fon tos az a meg ál la pí tás, mely sze rint a köz jo gi szer ve ze tek
leg fon to sabb té nye zõ je, hogy a ki sebb sé gek ezek ke re té ben be épül het nek az
ál la mi ap pa rá tus ba. Ez pe dig el ve zet oda, hogy a köz ha tal mi po li ti ká ban ér de -
ke ik ér vé nye sí té sé re mód juk nyí lik.

A szer zõ a két le het sé ges au to nó mia mo dell be mu ta tá sát kö ve tõ en bon col -
gat ja a ki sebb ség hez tar to zás re giszt rá ci ó já nak kér dé sét. Rá mu tat arra a fon tos
tény re, hogy az au to nó mia sze mé lyi mo dell jé nek meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges
egy olyan re gisz ter lét re ho zá sa, amely nek alap ján tény le ge sen az adott ki sebb ség -
hez tar to zók vá laszt hat ják meg kép vi se lõ i ket. Kör be jár va a té mát rá mu tat arra,
hogy min den ki sebb ség ese té ben le gyen kri té ri um a jog a re giszt rá ci ó hoz, ugyan -
ak kor nem va ló szí nû, hogy ta lá lunk az összes ki sebb ség re vo nat ko zó egy sé ges
kri té ri um rend szert. Ahogy meg jegy zi, a ro mák ese té ben ez azért is így van, mert
nem al kot nak egy ér tel mû en kö rül ha tá rol ha tó cso por tot, nem ha tá rol ha tó kö rül

A roma ki sebb sé gi lét prob le ma ti ká ja 253



kö zös ci gány kul tú ra, élet mód, iden ti tás. Más részt a konk rét re giszt rá ci ós rend -
szer nél fel ve tõ dik, hogy ki is ke zel je a ki sebb sé gek hez tar to zást meg val ló ada to -
kat, hi szen ezek olyan sze mé lyes ada tok, ame lyek ke ze lé sét szi go rú sza bá lyo zás
ke re té ben le het ne csak meg va ló sí ta ni.

A szer zõ te hát a sze mé lyi elvû au to nó mia mo dellt tart ja meg va ló sít ha tó -
nak a szét szór tan élõ ki sebb sé gek ese té ben, bár a na gyobb te rü le ten kon cent -
rál tan élõ ki sebb sé gek ez zel nem bé kél nek meg. Mi vel Ma gyar or szá gon nem 
be szél he tünk a ki sebb sé gek nagy mér té kû te rü le ti kon cent rál ódá sá ról, oszt -
juk ezt a vé le ményt a roma ki sebb ség kér dé sé nek meg ol dá sá ban. Maj té nyi
Ba lázs ugyan ak kor a tár gyi la gos tá jé koz ta tás ke re té ben szük sé ges nek tart ja
meg je gyez ni, hogy a sze mé lyi au to nó mia na gyobb lé lek szá mú ki sebb ség ese -
té ben tör té nõ meg va ló su lá sá ra és mû kö dé sé re nem sok pél dát ta lál ni.

Ro mák a po li ti ka vi lá gá ban

Si mon Zol tán az Eu ró pai Ta nács, Eu ró pai Unió és Ma gyar or szág ál tal
köz zé tett je len té sek bõl, do ku men tu mok ból, köny vek bõl szer zett in for má ci -
ók alap ján át fo gó ké pet fest a ro mák po li ti ká ban be töl tött sze re pé rõl, sú lyá ról
az eu ró pai ál la mok ban. Fon tos nak tart ja rá mu tat ni, hogy eu ró pai szin ten is -
mé tel ten na pi ren den van a ro mák ügye, és is mer te ti az ez zel kap cso lat ban fel -
me rü lõ ja vas la to kat és fenn tar tá so kat. Ki tér a je len le gi ma gyar or szá gi sza bá -
lyo zás ra, hi szen a ci gány po li ti ka és ci gány po li ti zá lás je len tõs vál to zá so kon
megy át ha zánk ban. Ez zel kap cso lat ban le szö ge zi, hogy a ma gyar or szá gi
roma ki sebb ség prob lé má já nak meg ol dá sa ci gány szer ve ze tek és po li ti ku sok
ak tív sze rep vál la lá sát igény li. A fel té te lek ked ve zõ ek, mi vel több roma kép vi -
se lõ is he lyet fog lal a ma gyar tör vény ho zás ban, akik ak tí van részt vesz nek az
õket érintõ ügyekben.  

A ro mák Nagy-Bri tan ni á ban, Szlo vá ki á ban és Cseh or szág ban

A Ko vács And rás György, Csá szár Ivett és Ha lász Iván ál tal írt kü lön ta nul má -
nyok a roma ki sebb ség hely ze tét mu tat ják be kü lön bö zõ or szá gok ban. Írá sa ik ban
kö zös, hogy az ol va só kat szem be sí ti a roma ki sebb ség min den nap ja i val Nagy-Bri -
tan ni á ban, Ro má ni á ban, Szlo vé ni á ban, Szlo vá ki á ban és Cseh or szág ban. Nem -
csak az ak tu á lis hely ze tet mu tat ják be, ha nem a tel jes körû tá jé koz ta tás cél já ból utal -
nak az el múlt évek so rán be kö vet ke zett vál to zá sok ra is. A Kö zép-Ke let-Eu ró pa or -
szá ga i ban élõ roma ki sebb sé gek gaz da sá gi-szo ci á lis-tár sa dal mi kö rül mé nye i nek
be mu ta tá sa kel lõ út mu ta tót ad min den ki szá má ra a ten ni va lók te kin te té ben, hi -

254 KÖNYV IS MER TE TÉ SEK



szen ezen or szá gok te rü le tén él az eu ró pai roma ki sebb ség kö zel 70%-a. Nagy-Bri -
tan ni á ban a Faji kap cso la tok ról szó ló tör vé nyen ke resz tül vé de ni kí vánt ki sebb sé -
gek, így a ro mák ese té ben is el mond ha tó, hogy ügyük el sõd le ge sen szo ci á lis kér -
dés, és csak má sod la go san, az an ti disz kri mi ná ci ós po li ti ka vég re haj tá sa, az
in téz ke dé sek meg ha tá ro zá sa so rán van szük ség „faji spe ci fi ku mok” – mint kul tú -
ra, ha gyo mány, élet mód – messze me nõ fi gye lem be vé te lé re, és erre te kin tet tel kell
len ni ük Kö zép-Ke let-Eu ró pa or szá ga i nak is. Ha té kony esz köz a faji meg kü lön böz -
te té sek el len, töb bek kö zött a tár sa da lom szem lé let mód já nak meg vál toz ta tá sa,
a faji sok szí nû ség el fo ga dá sa. Ugyan ak kor az Egye sült Ki rály ság, ahol ezen tör vény 
ered mé nyei meg fog ha tók a faji meg kü lön böz te tés ki kü szö bö lé sét pro pa gá ló in téz -
mény rend szer ben, el lent mon dás ba ke rül a tu da to san disz kri mi na tív be ván dor lá si 
po li ti ká já val, ami a prob lé ma komp lex vol tát tük rö zi.            

Je len és múlt kö zött

Maj té nyi Ba lázs és Maj té nyi György ta nul má nya a je len le gi ma gyar or szá -
gi roma ki sebb ség hely ze té rõl tel jes kö rû en tá jé koz tat. Fel vil lant ja az 1960
utá ni jogi sza bá lyo zás egyes ál lo má sa it, majd pe dig ezt kö ve tõ en is mer te ti
a ha tá lyos sza bá lyo zást. Ez meg vi lá gít ja, hogy a ma gyar or szá gi rend szer vál to -
zás mi lyen ha tás sal volt a roma ki sebb ség re. Ki de rül, hogy „tü ne ti ke ze lé sek -
kel” nem le het ja vu lást elõ idéz ni, sõt, adott eset ben ne ga tív kö vet kez mé nye -
ket is pro du kál hat. Az elõ íté le tek tõl nem men tes po li ti ka a nem ze ti sé gi jel zõt 
nem adta meg a roma ki sebb ség számára.

A  szo ci a liz mus ban úgy gon dol ták, hogy a ci gány ügyet szo ci ál po li ti kai
in téz ke dé sek kel meg le het ol da ni. A ro mák nak nyúj tott ked vez mé nyek azon -
ban to vább erõ sí tet ték az elõ íté le te ket. A ci gány ság tár sa dal mi be il lesz ke dé -
sét szor gal ma zó po li ti ka az erõ sza kos asszi mi lá ci ót ta kar ta. A kul tu rá lis asszi -
mi lá ció nem ve ze tett ered mény re.

 A kér dés kör ne ves szo ci o ló gus ku ta tói rá mu tat tak arra, hogy ro má nak
azt az egyént tar tot ták, akit a kör nye ze te an nak tar tott. Vagy is a ro mák „kü lön -
ál lá sát” a több sé gi tár sa da lom ki re kesz tõ ma ga tar tá sa ha tá roz za meg. Ez egy
na gyon fon tos meg ál la pí tás, hi szen a kör nye zet nek, tá gabb ér te lem ben a tár -
sa da lom nak, meg ha tá ro zó sze re pe van az egyén, il let ve a cso port bol do gu lá sa 
te kin tet ben. A ci gány po li ti ká ban 1980-as évek hoz tak vál to zást. A párt ál la mi
szer ve ze te ken be lül is mét ci gány szer ve ze te ket hoz tak lét re, ame lyek lát szó -
lag le he tõ sé get kí nál tak az ér dek ér vé nye sí tés re, ám a prob lé ma to vább ra is
meg ma radt tár sa da lom po li ti kai kér dés nek.
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A ha tá lyos jogi sza bá lyo zás ról szól va po zi tí vum ként értékelik, hogy az et -
ni kai ki sebb ség ként is me ri el a ci gány sá got, és ne ga tí vu mként, hogy csu pán
lát szó lag biz to sít ja az ér dek ér vé nye sí tés jo gát, a ki sebb sé gi ön kor mány za tok
meg ala kí tá sát, mi vel a ci gány ság kép vi se lõ i nek meg vá lasz tá sá hoz fû zõ dõ jog
nem csak a ci gány ki sebb ség hez tar to zó sze mé lye ket il le ti meg, ha nem
a „több sé get” is. A ki sebb sé ge ket meg il le tõ kü lön jo gok kap csán csak egyet le -
het ér te ni a szer zõk kel ab ban a kér dés ben, hogy egy re giszt rá ci ós rend szer fel -
ál lí tá sá val ra di ká li san le le het ne csök ken te ni a vissza élé se ket. Pél da ként fel -
hoz zák, hogy töb bek kö zött meg szûn ne az „et no biz nisz”, il let ve a ki sebb sé -
gek nek jut ta tott tá mo ga tá sok nál fi gye lem be le het ne ven ni az egyes
ki sebb sé gek lé lek szá mát. A szer zõ pá ros bár tisz tá ban van a je len le gi tör vény
visszás sá ga i val, még is fon tos nak tart ják meg je gyez ni, hogy a tör vény elvi sí -
kon meg ha lad ja a nem zet kö zi sza bá lyo zást, ami kor dek la rál ja a ki sebb sé gi kö -
zös ség iden ti tás hoz való jo gát, il let ve az ezek bõl le ve zet he tõ kol lek tív jo go -
kat. Vé le mé nyük sze rint a tör vény el hú zó dó mó do sí tá sa kö vet kez té ben el -
lent mon dá sos rend szer van ma Ma gyar or szá gon és az új sza bá lyo zás egy re
sür ge tõb bé vá lik.

A köny vet ol vas va jog gal ve tõ dik fel a kér dés: mi lyen irány ba tör tén jen
az elõ re lé pés? A kö zel múlt ese mé nyei egy ér tel mû vé tet ték, hogy a roma kér -
dés nem csak egy pe ri o di ku san vissza té rõ prob lé ma, ha nem egy per ma nen -
sen je len lé võ ak tu ál po li ti kai téma. Szük sé ges, hogy tu da to sod jon min den ki -
ben, a meg ol dás hoz ve ze tõ útra már pe dig rá kell lép ni. Eh hez nyújt se gít sé -
get a be mu ta tott ta nul mány kö tet.

Fri e de ry Réka
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Slo vens ko 2002. Súhrn ná sprá va o sta ve spo loc nos ti. I-II.
Ins ti tút pre ve rej né otáz ky. Bra tis la va, 2002. 1012 p.

Az egyik leg je len tõ sebb  szlo vák  bel po li ti ká val és a bel po li ti kát is 
 be fo lyá so ló kül po li ti kai kér dé sek kel fog lal ko zó in té zet, a ko ráb bi

Mar tin Bú to ra, majd Gri go rij Me sez ni kov ve ze té sé vel mû kö dõ Köz ügyi In -
té zet (IVO) gon do zá sá ban im már he te dik al ka lom mal je lent meg a szlo vák
tár sa da lom hely ze té rõl szó ló át fo gó je len tés, amely ki ad vány fo lya ma to san
(1995-tõl) rög zí ti, és kri ti kai szem mel ér té ke li a szlo vák tár sa da lom ban vég -
be me nõ fo lya ma to kat és vál to zá so kat. A leg újabb, 2002. évi, két kö te tes év fo -
lyam több mint ezer ol dal ter je de lem ben ad át te kin tést az el múlt év fej le mé -
nye i rõl, mint egy száz, több nyi re füg get len és min den bi zonnyal a de mok rá -
cia és az eu ró pai kö zös jövõ iránt el kö te le zett szak em ber, po li to ló gus kol lek -
tív mun ká ja ré vén. E ki ad vá nyok nél kü löz he tet len for rást je len te nek ab ból
a szem pont ból, hogy a szlo vák ci vil tu do má nyos szfé ra, a re a li tá sok ra tö re -
ked ve, ho gyan íté li meg a szlo vák tár sa da lom éle te leg fon to sabb te rü le té nek 
hely ze tét és kér dé se it.

Az aláb bi ak ban né hány fon to sabb kér dé sek rõl szó lunk, ame lyek köz vet -
le nül érin tik a ma gyar–szlo vák kap cso la tok kér dé se it, azok szlo vák in terp re tá -
ci ó it: ne ve ze te sen a szlo vá ki ai ma gyar nem ze ti ség hely ze té nek meg íté lé sét,
to váb bá az el múlt egy-két év ben ki ala kult ma gyar–szlo vák vi tás kér dé se ket.

Ami a szlo vá ki ai ma gyar ság hely ze tét, a szlo vák nem ze ti sé gi po li ti kát il le -
ti, ki eme len dõ a kri ti kus és re á lis szem lé le tet tük rö zõ hang vé tel. A té má val
a kö tet több fe je zet ben fog lal ko zik, át fo gó mó don A nem ze ti sé gi ki sebb sé gek
címû rész ben, Ond rej Dos tál szer kesz té sé ben. Az MKP kor mány sze re pét és
po li ti zá lá sát a kö tet kü lön al fe je zet ben tag lal ja a po li ti kai pár tok ról szó ló rész -
ben. A szlo vá ki ai ma gyar ság és az MKP kér dé se it, vé le ke dé se it több fe je zet is



érin ti (pl. a vá lasz tá sok, a köz vé le mény ku ta tá si ered mé nyek is mer te té se kap -
csán).

O. Dos tal a szlo vák kor mány nem ze ti sé gi po li ti ká ját ér té kel ve vissza te -
kint az elsõ Dzu rin da-kor mány (1998–2002) egész idõ sza ká ra s ke mény kri ti -
kai meg ál la pí tá so kat tesz. A kor mány prog ram nyi lat ko za tá ban – ál la pít ja meg 
– el kö te lez te ma gát, hogy össze ve ti a szlo vá ki ai em be ri és ki sebb sé gi jo go kat
a nem zet kö zi jo gok ál tal meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek kel, s en nek alap ján
tör vényt fo gad el a ki sebb sé gi jo gok ról. E tör vény meg al ko tá sá val azon ban adós
ma radt, az em lí tett vá lasz tá si cik lus ban egyál ta lán nem fog lal ko zott e kér dés -
sel. Nem ol dot ta meg az elsõ Dzu rin da-kor mány a ma gyar pe da gó gus kép zés te -
rén vál lalt kö te le zett sé gét sem. Po zi tí van ér té kel he tõ vi szont, hogy a kul tú ra fi -
nan szí ro zá sá nak olyan új rend sze rét ala kí tot ta ki, ame lyet a ki sebb sé gek is kor -
rek tebb nek te kin tet tek a ko ráb bi ak nál. El fo gad ta a kor mány a nem ze ti sé gi
ki sebb sé gek és et ni kai cso por tok nyelv hasz ná la tá ról szó ló tör vényt, de azt le re du -
kál ta a hi va ta li nyelv hasz ná lat ra. Az MKP nyo má sá nak en ged ve fog lal ko zott
csak az ún. Re gi o ná lis és Ki sebb sé gi Nyel vek Char tá já nak el fo ga dá sá val. Vé ge ze tül 
a szer zõ úgy összeg zi a kor mány tel je sít mé nyét, hogy a nyelv tör vé nyen kí vül
nem ke rült sor olyan át fo gó, je len tõ sebb jogi for ma meg al ko tá sá ra, amely a nem ze ti sé gi ki -
sebb sé gek hely ze tét rendezte volna.

Elis me rõ en szól a szer zõ az MKP kor mány sze re pé rõl. Az MKP an nak el -
le né re, hogy nem volt meg elé ged ve a nyelv tör vénnyel, az ugyan csak de for -
mált for má ban el fo ga dott köz igaz ga tá si tör vénnyel, sé rel mez te a ma gyar pe -
da gó gi ai kar lét re ho zá sá nak el mu lasz tá sát, a nem ne ve sí tett föl dek kér dé sé -
nek meg ol dat lan sá gát, vé gig ki tar tott a kor mány ban ma ra dás mel lett. Sõt
ak tív sze re pet töl tött be a kor mány prog ram nyi lat ko za ta egé szé nek vég re ha tá -
sá ban. En nek kö vet kez té ben je len tõs tár sa dal mi el is mert sé get és te kin télyt
szer zett. Míg 1994-ben a J. Mo rav cik kor má nya nem vál lal ko zott arra, hogy
az MKP-t a kor mány ba hív ja, s ag go dal mak 1998-ban is fel me rül tek a MKP
kor mány ba vé te lé vel kap cso la to san, 2002-ben vi szont erre már nem ke rült
sor. Az MKP-val való együtt mû kö dé si szán dé kot a vá lasz tá sok elõtt még
a DSZM sem zár ta ki. (Ahogy má sutt G. Me sez ni kov is meg ál la pít ja, az
MKP végig a szlovák politikai szintér egyik legstabilabb kormánytényezõje
maradt, stabilizáló szerepet töltött be a társadalomban.) 

O. Dos tal rá mu tat arra, hogy a 2002 szep tem be ré ben meg tar tott vá lasz tá -
so kon sze rep lõ pár tok a vá lasz tá si prog ram ja ik ban „alig szen tel tek fi gyel met” 
a nem ze ti sé gi kér dés nek, sõt mond ha tó, hogy több nyi re azt tel je sen fi gyel -
men kí vül hagy ták (így pl. az SDKU, a KDH, a DS, az SDL). A nem ze ti sé gi
prog ram nak bi zo nyos alap ele mei az MKP-n kí vül csak az ANO és az OKS

258 KÖNYV IS MER TE TÉ SEK



prog ram já ban ta lál ha tó. Az MKP prog ram já ban vi szont az is mert konk rét igé -
nyek meg fo gal ma zód tak: a ki sebb sé gi ön igaz ga tá si in téz mé nyek, a ma gyar egye tem,
a ma gyar püs pök ség lét re ho zá sa, a köz igaz ga tá si és te rü le ti át szer ve zés kor rek ci ói, a ki -
sebb sé gek rõl szóló törvény elfogadása, a nyelvhasználati törvény bõvítése.

A má so dik Dzu rin da-kor mány el fo ga dott prog ram nyi lat ko za tá ban több 
konk rét kö te le zett sé get vál lalt, me lyek tel je sí té se – meg íté lé sek sze rint –
a nem ze ti sé gi ki sebb sé gek hely ze tét ja vít hat ják. A kor mány vál lal ta, hogy tör -
vényt fo gad el a ki sebb sé gek rõl, be le ért ve a kul tú ra fi nan szí ro zá sá nak sza bá -
lya it is. Hi ány zik azon ban a prog ram ból – ál la pít ja meg Dos tal – an nak konk -
re ti zá lá sa, hogy mit kell tar tal maz nia a tör vény nek, be le ért he tõ-e ebbe, pl.
a ki sebb sé gi ön kor mány zat va la mi fé le for má ja. Po zi tí van ér té ke li a szer zõ,
hogy az ok ta tás és kul tú ra te rén a prog ram nyi lat ko zat konk rét és jól el le nõ riz he tõ 
pon to kat fo gal ma zott meg (a Regi o ná lis és Ki sebb sé gi Nyel vi Char ta re a li zá lá sa,
még a cik lus elsõ évé ben a dön tés meg ho za ta la a ma gyar egye tem rõl, tör vény -
al ko tás a TV-rõl és a Rá di ó ról (amely tar tal maz za az ön ál ló ma gyar szer kesz tõ -
sé gek lé tét és su gár zás idõ tar ta mát is), az ed dig nem ne ve sí tett föl dek köz sé gi
tu laj don ba he lye zé se. Nem ke rült be a prog ram ba vi szont a nem ze ti sé get is
érin tõ két igény: a te rü le ti és köz igaz ga tá si át szer ve zés mó do sí tá sa és a kol lek -
tív bûnösség alapján a második világháború után kárvallottak kár ta la ní tá sá -
nak a kérdése. (Az elsõ esetben a pártok egymás közt sem tudtak
megállapodni, a második kérdésben az MKP engedett az ellenállásnak.)

O. Dos tal úgy ér té ke li, hogy az MKP rész vé te le Dzu rin da má so dik kor má -
nyá ban hoz zá já rul hat az MKP po zí ci ó já nak to váb bi erõ sö dé sé hez, s ez ga ran ci át
nyújt hat ah hoz, hogy a nem ze ti sé gi ki sebb sé gek jogi hely ze té nek ja ví tá sát szol gá -
ló lé pé sek re a li zá lód ja nak. Meg íté lé se sze rint a má so dik Dzu rin da-kor mány
prog ram ja egy ér tel mûbb a ko ráb bi prog ram nál, s hang sú lyoz za: nem kí vá na tos,
hogy újra ér tel me zé si vi ták za var ják meg a prog ram meg va ló sí tá sát.

A ma gyar–szlo vák kap cso la tok ak tu á lis kér dé sei ugyan csak több he lyen ke -
rül nek em lí tés re és ki fej tés re a ki ad vány ban, de leg in kább Szlo vá kia bi la te rá lis
kap cso la ta i nak tár gya lá sa ke re té ben. A szer zõk (Ju raj Ma ru si ak, Ale xan der Du le -
ba, Zu za na Ba tes-Me li so va) meg ál la pít ják, hogy 2001-ben a ma gyar–szlo vák
kap cso la tok ban az 1998-at kö ve tõ po zi tív ten den cia komp li ká ló dott, mi u tán (el sõ -
sor ban) ma gyar rész rõl „meg nyit ot ták” a két or szág kap cso la ta i nak „ér zé keny”
kér dé se it. A szer zõk lé nye gé ben vá lasz vo na lat húz nak az Or bán- és Dzu rin -
da-kor mány elsõ évei és az utá na kö vet ke zõ egy-más fél év kap cso la tai kö zött
s lé nye gé ben csak ezt az utób bi idõ sza kot ér té ke lik. Fel té te le zik csu pán, hogy
a vál to zást több té nye zõ mo ti vál ta: az utób bi évek ben úgy lát szott, hogy Ma -
gyar or szág az EU tag ság ra a leg job ban fel ké szült or szág. 2001-ben az EU-hoz
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való „in di vi du á lis kö ze le dés elve” ke rült elõ tér be a ma gyar po li ti ká ban. A szer -
zõk ezt Or bán Vik tor egyes meg nyi lat ko zá sa i val igye kez nek alá tá masz ta ni
(mint ame lyek pl. a V–4-ek és a Be ne lux ál la mok ta lál ko zó ján han goz tak el
2001 de cem be ré ben: „azt akar juk, hogy az összes je lölt or szág mi e lõbb be ke rül -
jön az EU-ba. Azon ban nem fo gunk sen ki re sem vár ni”). Ezek után – az em lí -
tett szer zõk vé le mé nye sze rint – gyen gült Ma gyar or szág ér dek lõ dé se a töb bi
szom szé dos or szág gal való együtt mû kö dés iránt, s úgy lát ták a ma gyar po li ti ka
ré szé rõl, hogy a V–4-ek ke re té ben tör té nõ együtt mû kö dés gá tol ja Ma gyar or -
szág in teg rá ci ós am bí ci ó it és si ke re it. A Szlo vá ki á val szem be ni „ma gyar kur -
zus” vál to zá sá nak to váb bi okát a „kon zer va tív- na ci o na lis ta” Or bán-kor mány
azon tö rek vé sé ben lát ják, amely arra irá nyult, hogy a vá lasz tá sok elõt ti bel po li ti -
kai harc ba be von ják a ha tá ron kí vül élõ ma gyar ki sebb sé ge ket. A „na ci o na lis ta
re to ri ka”, amely a kül föl dön élõ ma gya rok ról szó ló tör vény kap csán és a tör té -
nel mi sé rel mek kel össze füg gés ben (Be neš-i dek ré tu mok) elõ tér be ke rült Ma -
gyar or szá gon, köz vet len a vá lasz tá sok elõtt, olyan mé re te ket öl tött, hogy az ve -
szély be so dor ta a V–4-ek együtt mû kö dé sét is.

A szer zõk szlo vák szem szög bõl vizs gál va rész le te sen tag lal ják a ked vez -
mény tör vénnyel kap cso la tos „hu za vo nát” (a Ve len cei Bi zott ság ál lás fog la lá sa,
az Eu ró pai Bi zott ság vé le mé nye stb.), majd rész le te sen szól nak a kér dés meg -
ol dá sá ra irá nyu ló ma gyar–szlo vák kon tak tu sok ról. Meg ál la pít ják, hogy J.
Chle bo és Né meth Zsolt 2001. no vem ber 22-i po zso nyi ta lál ko zó ján a szlo -
vák fél dek la rál ta, hogy a tör vény alap ve tõ cél ját el fo gad ja, amennyi ben an nak ér -
vé nye sí té se Ma gyar or szág te rü le té re vo nat ko zik és ja va sol ta, hogy a tör vény
vi tás ki té te le i vel kap cso la to san egyez ményt írjanak alá, ahogy ezt az EU is
szorgalmazta.

A szlo vák ve ze tés a szer zõk vé le mé nye sze rint tar tott at tól, hogy a ma -
gyar–szlo vák vi szony ban a fe szült ség el mé lyü lé se ese tén Szlo vá ki á ban a na ci -
o na lis ta han gu la tok el sza ba dul nak, és ez az in teg rá ció el le ni erõk po zí ci ó ját
erõ sí ti az or szág ban. A tör vény élet be lép te té se után tény le ge sen ra di ka li zá ló -
dott a hely zet: szlo vák rész rõl éles bí rá lat érte a tör vény egyes ki té te le it, be le -
ért ve a ter ve zett iga zol vány for mai ki vi te le zé sét is. Ugyan ak kor az eset bel sõ
vi tá kat is ki vál tott. Schus ter köz tár sa sá gi el nök a kül ügy mi nisz tert vá dol ta tét -
len ség gel. Majd ezek után Dzu rin da szlo vák rész rõl ra di ká lis in téz ke dés fo ga -
na to sí tá sá nak le he tõ sé gét prog nosz ti zál ta. A szer zõk meg ál la pít ják, hogy kez -
det ben a szlo vák leg fel sõbb ve ze tés szint jén e kér dés ben nem volt egy ség, de
az Schus ter és Dzu rin da 2002. ja nu ár 17-i ta lál ko zó ja után kialakult. Döntés
született, hogy Kukan külügyminiszter addig nem látogat Magyarországra,
amíg a megállapodás esélyei nincsenek meg. 
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O. Dos tal em lí tett írá sá ban utal arra, hogy 2001. ja nu ár 23-án, ál lam tit ká -
ri szin ten olyan egyez mény ter ve zet ben ál la pod tak meg, mely sze rint a ma gyar fél
tu do má sul ve szi, hogy a tör vény nek nincs te rü le ten kí vü li ha tá sa. Meg ál la po -
dás tör tént, hogy ve gyes bi zott ság fog ja a tör vény ér vé nye sí té sét fel ügyel ni.
Feb ru ár ele jén azon ban a szlo vák fél ezt a szö veg ter ve ze tet egyol da lú an meg vál -
toz tat ta, aminek következtében a magállapodás aláírására nem került sor. 

Köz ben a szlo vák par la ment feb ru ár 7-én el fo gad ta a kül ügyi bi zott ság
ko ráb bi (de cem be ri) ál lás fog la lá sát, amely na ci o na liz mus sal vá dol ta meg
a ma gyar kor mányt és ha tá ro zot tan el ve tet te a ked vez mény tör vény ér vé nye sí -
té sét Szlo vá ki á ban. A KDM pe dig kü lön tör vény jó vá ha gyá sá ra tett elõ ter jesz -
tést, ame lyet vé gül is a szlo vák parlament nem hagyott jóvá.

Or bán Vik tor a szlo vák par la ment ál lás fog la lá sá ra úgy re a gált, ami –
a fent em lí tett szer zõk ál lí tá sa sze rint – szlo vák fél ben azt a be nyo mást kel tet -
te, hogy ma gyar rész rõl „két ség be von ják azt az ed dig han goz ta tott ál lás fog la -
lást, hogy Ma gyar or szág fel té tel nél kül tá mo gat ja Szlo vá kia NATO tag sá gát”. 
A szlo vák fél ag gó dott, hogy a ked vez mény tör vénnyel kap cso la tos ma -
gyar–szlo vák vi tás kér dés a V–4-ek na pi ren den lévõ keszt he lyi csúcs ta lál ko zó -
ján is fel me rül. J. Fi e gel szlo vák kül ügyi ál lam tit kár Mar to nyi Já nos kül ügy -
mi nisz ter rel tör tént tár gya lá sa so rán tol má csol ta azt a szlo vák ál lás pon tot, mi -
sze rint Szlo vá kia ér de kelt ab ban, hogy a ked vez mény tör vény ne le gyen
vi ta kér dés a V–4-ek csúcs ta lál ko zó ján, ahol a leg fõbb fel adat az EU csat la ko -
zás sal össze füg gõ több fon tos kér dés meg vi ta tá sa. Or bán Vik tor en nek el le né -
re „konf ron tá ci ós hang ne met vál tott Szlo vá ki á val és Cseh or szág gal szem -
ben”, amit a Be neš-i dek ré tu mok kal kap cso la tos feb ru ár 20-i ki je len té se pre -
zen tált, s ami re a part ne rek is mert mó don, a keszthelyi tanácskozás
bojkottálásával reagáltak, s melynek következtében a visegrádi csoport
további együttmûködése veszélybe került.

A szer zõk rá mu tat nak arra, hogy a vi seg rá di együtt mû kö dés a Be neš-i
dek ré tu mok kér dé sé nek meg nyi tá sa mi att 1998 óta az elsõ leg mé lyebb vál sá -
gát élte át, amely a fe le ket a jövõ át gon do lá sá ra kész tet te. Or bán Vik tor fel ve -
té sé ben geo po li ti kai, stra té gi ai irány vál tást is fel té te lez tek. A vi seg rá di együtt -
mû kö dés vál sá gá val össze füg gés ben utal nak a szer zõk a 2002. már ci u si ún.
„kis-du nai csúcs” meg ren de zé sé re Esz ter gom ban Ma gyar or szág, Auszt ria,
Ba jor or szág, Ba den-Wür ten berg rész vé te lé vel, ahol „fel té te le zet ten” más
kon tex tus ban tárgyaltak együttmûködési kérdésekrõl, számítva arra, hogy
Stoibergék megnyerik a választásokat.

A Be neš-i dek ré tu mok kér dé sé nek a fel ve té se – mu tat nak rá a szer zõk – az
EU ré szé rõl is élénk vissz han got vál tott ki, re giszt rál va a vi seg rá di 4-ek
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együtt mû kö dé sé nek vál sá gát. Or bán ki je len té se az EP né met és oszt rák kép vi se -
lõi kö ré ben tá mo ga tás ra ta lált. Ur su la Sten zel osz ták, és H. Nas sa u er né met kép -
vi se lõ is üd vö zöl te Or bán fel ve té sét. Mar tin Graf (FPÖ) egé szen ad dig el ment,
hogy a szu dé ta né me tek tu laj do na i nak tel jes vissza adá sát szor gal maz ta. E. Brok
az EP Kül ügyi Bi zott sá gá nak el nö ke en nek alap ján a vi ta tott Be neš-i dek ré tu -
mok ha tá sa meg ala po zott sá gá nak ki vizs gá lá sát szor gal maz ta, az e cél ból lét re ho -
zan dó bi zott ság fel ál lí tá sát azon ban J. M. Wi ers ma (aki egyéb ként Or bán ki je len -
té sét „sze ren csét len nek” mi nõ sí tet te) nem tá mo gat ta.

A szer zõk rá mu tat nak arra, hogy az Or bán-kor mány le vál tá sa után si ke -
rült a V–4-ek vál sá gát át hi dal ni. „A szlo vák kép vi se lõk üd vö zöl ték a ma gyar
vá lasz tá si ered mé nye ket”, a ma gyar or szá gi vá lasz tá sok után eny hü lés kö vet -
ke zett be a kap cso la tok ban. A Be neš-i dek ré tu mok kér dé se az új kor mány po -
li ti ká já ból ki ke rült (míg nem zet kö zi szin ten a fel ka vart vita foly ta tó dott),
ugyan ak kor a ked vez mény tör vény kérdése továbbra is napirenden maradt
a bilaterális kapcsolatokban.

Má jus 22-én az EP jogi szak ér tõi nyi lat ko zat ban le szö gez ték, hogy a Be -
neš-i dek ré tu mok a múlt ter mé két al kot ják, nem ké pe zik ré szét az EU jog -
rend jé nek. Brok en nek el le né re úgy fo gal ma zott, hogy amennyi ben e tör vé -
nyek nek a szlo vák jog rend ke re té ben ma is van diszk ri mi ná ló ha tá sa, úgy ezt
Szlo vá ki á nak az EU-ba lé pé se elõtt meg kell szüntetnie.

A szlo vák vé le mény az volt, hogy a Be neš-i dek ré tu mok ügyé nek meg -
nyi tá sa el fo gad ha tat lan Szlo vá kia szá má ra. „Lezárt ügy rõl” van szó, „a Be -
neš-i dek ré tu mok ér vény ben van nak, de ha tá suk ma már nincs”. A Be neš-i
dek ré tu mok ra szlo vák jogi for mák nem épül nek. Ugyan ak kor úgy ítél ték
meg, hogy a dek ré tu mok ügyé ben ki ala kult hely ze tet nem kell dra ma ti zál ni, s kor -
mány za ti szin ten erre tö re ked tek is, amit bi zo nyít, hogy nem fo gad tak el egy
ha son ló ál lás fog la lást, ami lyet a cse hek meg tet tek áp ri lis 22-én. 

Szlo vák vé le mé nyek sze rint J. M. Wi er ma ér de me, hogy 2002 jú ni u sá -
ban az EU bõ ví té sé rõl szó ló ha tá ro za ta szlo vák vi szony lat ban – el té rõ en
a cseh szö veg rész tõl – a dek ré tu mok ügyét nem érin tet te (cseh vo nat ko zás -
ban sze re pel a szö veg ben egy aján lás a Be neš-i dek ré tu mok tör lé sé rõl, ha
azok diszk ri mi ná ló ha tá sa bizonyítható).

Utal nak a szer zõk arra, hogy szep tem ber ben az EB még vissza tért a kér -
dés re az EP Kül ügyi Bi zott sá gá nak jogi szak vé le mé nye alap ján, amely meg ál -
la pí tot ta, hogy a dek ré tum- ügy Cseh or szág EU tag sá gát nem aka dá lyoz za.
Ezt tá masz tot ta alá az EB ál tal el vég zett elem zés is. Szlo vá ki á ról ez
alkalommal sem esett szó.
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Et tõl füg get le nül a szlo vák elem zõk úgy vé lik, hogy a szlo vák dip lo má ci á -
nak fel kell ké szül nie arra, hogy ha nem is az EU ré szé rõl, de a nem ze ti par la -
men tek szint jén a kér dés a ra ti fi ká lá si fo lya mat ban is mét fel ve tõd het, és fon -
tos nak tart ják, hogy ez eset ben a két or szág (Cseh or szág és Szlo vá kia)
e kérdésben koordináltan lépjen fel.

A Be neš-i dek ré tu mok kér dé se a ked vez mény tör vénnyel el len tét ben ke -
vés bé vált a MKP po li ti ká já nak ak tu á lis kér dé sé vé – ol vas hat juk a ki ad vány -
ban –, lé nye gé ben meg ma radt a két, ill. há rom or szág bi la te rá lis kap cso la ta i -
nak kö ré ben. Az MKP 1998-ban el kö te lez te ma gát, hogy a Be neš-i dek ré tu -
mok kér dé sét az adott kor mány za ti cik lus so rán nem nyit ja meg, de nem
zár ta ki ezt a ké sõb bi ek re néz ve, mond ván, hogy egyes dek ré tu mok a ma gya -
rok ál lam pol gá ri és tu laj don jo ga it ma is érin tik. Az Or bán-nyi lat ko za tot az
MKP nem tet te a napi po li ti ka ele mé vé, nem so ra ko zott fel a kér dés meg nyi -
tá sa mel lett, ezt nem kap csol ta össze Szlo vá kia EU-s tag sá gá nak kér dé sé vel.
Ugyan csak nem so ra ko zott fel Du ray Mik lós 2002 áp ri li sá ban a Kos suth-té ri
nagy gyû lé sen el hang zott fel lé pé se mögé, sõt at tól el ha tá rol ta ma gát, ha son ló -
an, mint az ér tel mi sé gi ek je len tõs cso port ja. Ugyan ak kor az MKP rend kí vül
ha tá ro zot tan fog lalt ál lást a kü lön bö zõ szél sõ sé ges szlo vák po li ti kai tö rek vé -
sek kel szem ben, amelyek a kedvezménytörvény érvényesítésének kor lá to zá -
sá ra törekedtek és mintegy nemzeti „védelmi pozíciót” foglaltak el a tör -
vénnyel szemben.

A ma gyar–szlo vák kap cso la tok pers pek tí vá já ról szól va a ki ad vány szer zõi úgy
vé le ked nek, hogy az el múlt évek nagy le he tõ sé ge ket nyúj tot tak a ma -
gyar–szlo vák két ol da lú és több ol da lú kap cso la tok el mé lyí té sé hez, be le ért ve
a re gi o ná lis, eu ro ré gi ós kap cso la to kat is. E le he tõ sé gek ki hasz ná lá sa a jö võ -
ben szük sé ges sé te szi, hogy a ne ga tív szte re o tí pi á kat mind két ol da lon le küzd -
jék. Ma gyar or szág nak el kell osz lat ni a szom szé dok fé lel mét, hogy nem táp lál -
nak a ki sebb sé gek kö ré ben olyan ten den ci á kat, ame lyek hosszabb tá von sze -
pa ra tiz mus hoz ve zet het nek. A nem ze ti sé gi prob lé ma túl ex po ná lá sa
a kap cso la tok ban a fe szült sé gek for rá sa le het a jö võ ben is, és a köl csö nös bi zal -
mat lan sá got mé lyít he ti el. A nemzetiségi jogok érvényesítése a nemzetközi
normák szerint mindkét ország számára csak hasznos lehet.

Szük sé ges nek tart ják a V–4-ek to váb bi együtt mû kö dé sét azért is, mert az 
egyes tag or szá gok nem ké pe sek sa ját ér de ke i ket az EU ke re té ben meg vé de ni
és ér vé nye sí te ni. Koc ká za tot je lent het a ké sõb bi ek ben is, ha az egyes V–4-ta -
gok „szó ló-já té ko sok” akar nak len ni, ahogy ez a ’90-es évek elsõ fe lé ben leg in -
kább a cse hek, 2001–2002-ben a ma gya rok ré szé rõl mu tat ko zott meg.
 Veszélyt je lent az együtt mû kö dés re, ha az egyes or szá gok al ter na tív

Ma gyar kér dés a szlo vák po li ti ká ban (2001–2002) 263



együtt mû kö dé si, re gi o ná lis for mák felé for dul nak. A szlo vák szer zõk vé le mé -
nye sze rint a vi seg rá di együtt mû kö dés át ér té ke lé se a ré gió des ta bi li zá ci ó já -
hoz ve zet het, a vi seg rá di part ne rek köl csö nös el szi get elõ dé sét, a múlt be li el -
len té tek is mé telt fel szín re ke rü lé sét, a nacionalizmus és a tekintélyuralmi ten -
den ci ák nak a felerõsödését eredményezheti.

A fen ti eket össze gez ve meg ál la pít ha tó, hogy az IVO 2002. évi „or szág ér -
té ke lé sé ben” a ma gyar–szlo vák vi szony és kap cso la tok kér dé sei je len tõs és ki -
emelt he lyet fog lal nak el. A meg ál la pí tá sok és ér té ke lé sek is me re te és fi gye -
lem be vé te le hasz nos le het kap cso la ta ink to váb bi épí té se so rán. A szlo vák
nem ze ti sé gi po li ti kát érin tõ kri ti kai meg ál la pí tá sok, va la mint az MKP kor -
mány sze rep ben foly ta tott po li ti zá lá sát és a párt sta bi li tá sát el is me rés sel nyug -
tá zó ér té ke lé sek, úgy vé lem, po zi tív fo gad ta tás ra ta lál nak a ma gyar köz vé le -
mény ben, kon szen zust meg ala po zó és erõ sí tõ ele mei le het nek a ma -
gyar–szlo vák egy üt té lés nek és kap cso la ta ink nak, kü lö nö sen ak kor, ha az új
kor mány prog ram ban fog lalt vál la lá sok meg va ló sul nak, s a je len leg még
lezáratlan vita az ún. magyar „kedvezménytörvény” kérdésében mindkét fél
számára elfogadható módon rendezõdik.

A ma gyar–szlo vák kap cso la tok kal fog lal ko zó ré szek lé nye gé ben két kér -
dés re össz pon to sít ják fi gyel mü ket: az ún. „ked vez mény tör vényt” érin tõ né -
zet el té ré sek re, to váb bá a Be neš-i dek ré tu mok „meg nyi tá sa” miatt ke let ke -
zett feszültségekre. 

A ked vez mény tör vénnyel kap cso la to san a szer zõk nem a mi nõ sí té sek re,
ál lás fog la lá sok ra tö re ked tek el sõ sor ban, ha nem in kább a vita bi la te rá lis és
nem zet kö zi vo nat ko zá sa it, üt kö zé se it vá zol ták fel, nem hagy va két sé get afe -
lõl, hogy itt alap ve tõ en bo nyo lult ér tel me zé si kér dés rõl van szó. A szer zõk ér -
zé kel te tik, hogy a szlo vák kor mány za ti té nye zõk kö ré ben is bi zony ta lan sá -
gok me rül tek fel a kér dés meg ol dá sát il le tõ en, s va ló já ban ma sem vi lá gos,
hogy mennyi ben tar tal mi, for mai, vagy presz tízs-jel le gû az a töb bi szom szé -
dos or szá gé tól je len tõ sen el kü lö nült vé le mény és ma ga tar tás, amely a szlo vák 
kor mány za ti po li ti ká ban a kér dés kö rü li vita fo lya ma tá ban erõ sö dött fel. En -
nek tük ré ben a tör vény mó do sí tá sai el le né re is bi zony ta lan a kérdés, hogy
vajon lehet-e mindenki számára elfogadható megoldást, közös nevezõt
találni, van-e esélye e kérdésben a kompromisszumnak.

A Be neš-i dek ré tu mok ügyét il le tõ en a kép ma már vi lá go sabb, mi u tán lé -
nye gé ben a kér dés ab ban a for má ban, ahogy az fel ve tõ dött, le ke rült a na pi -
rend rõl. Egy ér tel mû vé vált, hogy a kér dés fel ve té se 2002 ele jén, ta va szán a vá -
lasz tá si kam pány idõ sza ká ban, nem zet kö zi össze füg gé se ket sem nél kü lö zõ,
párt po li ti kai meg fon to lá sok ból tör tént, mi köz ben a dra ma ti zált fo gad ta tást,
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re a gá lást az érin tett vi seg rá di or szá gok és szé le sebb nem zet kö zi kö rök ré szé -
rõl ugyan csak át hat ot ták a bel po li ti kai szá mí tá sok és vá lasz tá si kam pány cé -
lok. Mind ez együtt vé ve át me ne ti leg ve szély be so dor ta a vi seg rá di együtt mû -
kö dést és ezen be lül a ma gyar–szlo vák kap cso la tok ban is ko moly fe szült sé ge -
ket ered mé nye zett. Vi szont – ahogy a ki ad vány vo nat ko zó ré szei is mu tat ják
– a szlo vák po li ti kai ve ze tés ben na gyon rö vid idõn be lül tu da to so dott, hogy a kér dés
dra ma ti zá lá sa nem cél sze rû és nem kí vá na tos. A ma gyar or szá gi kor mány vál -
tás után a vi seg rá di or szá gok ke re té ben és ezen be lül ma gyar–szlo vák bi la te rá -
lis kap cso la tok te rén meg szûnt a kér dés, míg nem zet kö zi leg egy ide ig még na -
pi ren den ma radt. A kérdés egyik alapvetõ tanulsága arra mutat rá, hogy az
együttmûködés a visegrádi országok keretében milyen könnyen sebezhetõ
és ez a jövõre nézve is figyelmeztetetõ.

Bo ros Fe renc
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Ro má nia, Eu ró pa ha tár or szá ga
Lu ci an Boia: Ro mâ nia: þarã de fron ti e rã a Eu ro pei.
[Románia: Európa határországa] Hu ma ni tas, 
Bu cu reºti, 2002. 296 p.

Amit Gu i zot már más fél év szá zad dal eze lõtt tu dott, ne ve ze te sen,
  hogy „a tör té net írás nak száz fé le mód ja van” az a ro mán kul tú rá -

ban még egyál ta lán nem lát szik nyil ván va ló nak, írja Lu ci an Boia a Tör té ne lem
és mí tosz a ro mán köz tu dat ban címû mun ká ja elõ sza vá ban. A könyv meg je le né -
se óta el telt kö zel hat esz ten dõ sem ho zott ko mo lyabb vál to zá so kat ezen a te -
rü le ten. A tör té ne lem de mi ti zá lá sa igen csak gye rek ci põ ben jár még a ro mán 
tör té net írás ban. E fo lya mat elin dí tó ja Lu ci an Boia tör té nész, a Bu ka res ti
Egye te men 1993-ban lé te sült Cent rul de Is to rie a Ima gi na ru lui ala pí tó ja és igaz -
ga tó ja. Ku ta tá sa i nak egyik irá nyát je len tik az egye te mes és a ro mán tör té net -
írás, va la mint a tör té ne lem egyes el mé le ti, mód szer ta ni kér dé se i nek vizs gá -
la ta. A már idé zett mun ká já ban Boia a ro mán tör té net írás ál tal ed dig szin te
ta bu ként ke zelt kér dé se ket bon col gat, pl. azt, hogy az ál lan dó an meg-meg -
úju ló tör té ne ti dis kur zus mi lyen mó don han go ló dott rá a ro mán tár sa da -
lom fej lõ dés re. 

 A Ro má nia, Eu ró pa ha tár or szá ga címû mun ká já ban Boia ezt a kri ti kai irány -
vo na lat vi szi to vább. Ha a Tör té ne lem és mí tosz a ro mán köz tu dat ban címû mun ka 
egy faj ta kri ti kai elem zé se volt a ro mán tör té net írás nak, a Ro má nia, Eu ró pa ha -
tár or szá ga egy sa ját Ro má nia-kép meg konst ru á lá sa, egy faj ta ki egé szí té se az
elõ zõ mun ká nak, írja az Elõ szó ban. Boia cél ja eb ben az írás ban, egyé ni vá -
laszt adni arra a kér dés re, hogy mi is tu laj don kép pen Ro má nia. Az elõ zõ írá sá -
ban Boia egy mi ti kus tör té ne ti ké pet meg kér dõ je lez ve de konst ru ált, fel vet ve
azt a kér dést, hogy egy más szem lé le tû tör té net írás ra van szük sé ge Ro má ni á -
nak. Eb ben az írás ban, a mi is tu laj don kép pen Ro má nia kér dés re ke res ve a vá -
laszt Boia meg pró bál egy új sze rû Ro má nia-ké pet konst ru ál ni. Ezt a köny vet,



hi á nyos sá gai el le né re egy faj ta elsõ kí sér let ként is fel fog hat juk A ro má nok tör -
té ne tét be mu tat va be tart ja a kro no lo gi kus sor ren det, vi szont más meg vi lá gí -
tás alá he lye zi a ha gyo má nyos kér dés kö rö ket. A vá laszt nyolc na gyobb fe je zet -
ben fog lal ja össze. A mû ke let ke zés tör té ne té hez tar to zik, hogy tu laj don kép -
pen szé le sebb, an gol szász kö zön ség szá má ra író dott, mel lõz ve a „túl zott
tu do má nyos sá got”. Emi att a szer zõ sza bad ko zik. Az al ko tás ér té két te hát
nem a „tu do má nyo san” meg fo gal ma zott és alá tá masz tott el mé le tek ad ják, ha -
nem a ro mán tör té ne lem, kul tú ra sa já tos szem lé le te. Lu ci an Boia a tõle im -
már meg szo kott kri ti kai szem lé let tel tár gyal ja a ro mán tör té net írásnak a ro -
mán nép rõl és kul tú rá ról al ko tott, dog mák ká suly kolt el mé le te it. Min den fe -
je zet tar tal maz leg alább egy-egy ilyen kri ti kai hang vé te lû kér dés fel te vést. 

Az elsõ fe je zet az Egy pil lan tás a tér kép re (O pri vi re spre har tã) a ro mán ság
ál tal la kott tér ség föld raj zi be ha tá ro lá sa és an nak be mu ta tá sa. A szer zõ a föld -
raj zi és geo stra té gi ai be ha tá ro lás nál a ke let-eu ró pai tör té net írá sok ra oly jel -
lem zõ Ke let-Nyu gat ka pu ja ként, két ci vi li zá ció ha tár vi dé ke ként, vé dõ bás tyá -
ja ként mu tat ja be a ro má nok ál tal la kott tér sé get meg je gyez ve, le het, hogy
mind ezt a ro má nok na gyon el tú loz zák (13.). Ro má ni át egya ránt ne ve zi bal ká -
ni, ke le ti- és kö zép-eu ró pai or szág nak. A kö zép-eu ró pai vo ná sok ál lí tó lag Er -
dély nek kö szön he tõ ek, de nem tud juk meg, hogy ez konk ré tan mi ben nyil vá -
nul meg. Ro má nia tör té nel mi tar to má nyai, föld raj zi táj egy sé gei is eb ben a fe -
je zet ben ke rül nek be mu ta tás ra (sa já tos sá gok, a la kos ság et ni kai összetétele).

A kö vet ke zõ fe je zet az Egy la tin szi get (O in su lã la ti nã) cí met vi se li és a ro -
mán nyelv, ilet ve a ro mán nép ere de té hez kap cso ló dó fon to sabb kér dé se ket,
el mé le te ket mu tat ja be. Vé gig kö vet het jük az Er dé lyi Is ko lá val kez dõ dõ en
a „la ti no sok” és „dák cent ri kus” el mé le tek kö zöt ti vi tá kat. A kon ti nu i tás el mé -
le té vel kap cso lat ban mind két né zõ pon tot is mer te ti, anél kül, hogy va la me -
lyik mel lett ál lást fog lal na. Meg em lí ti a ro mán ré gé szet erõl te tett bi zo nyí tás -
vá gya ál tal szült vissza élé sek, csa lá sok lé te zé sét is, de nem mu tat be példákat.

A Ho gyan szü le tett Ro má nia (Cum s-a fã cut Ro mâ nia) címû fe je zet a ro má -
nok rö vid po li ti ka tör té ne tét is mer te ti kro no lo gi kus sor rend ben. Itt több
olyan kér dés fel te vés sel is ta lál koz ha tunk, amely re a ha gyo má nyos ro mán tör -
té net írás ban ed dig nem igen volt pél da. Bo i a nak van bá tor sá ga ki mon da ni
a kö zép ko ri tö rök há bo rúk kal kap cso la to san azt, ami a ro mán tan köny vek -
ben egy-egy fe je zet vé gén, né hány sor ban je le nik meg bur kol tan meg fo gal -
maz va, hogy a ro má nok a tö rö kök kel szem ben ugyan nyer tek meg üt kö ze te -
ket, de a há bo rúk ban min dig a tö rö kök gyõz tek. Az zal a ki je len té sé vel sem ta -
lál ko zunk gyak ran a ro mán tör té net írás ban, hogy az Er dé lyi fe je de lem ség
nem ne vez he tõ ro mán or szág nak még an nak el le né re sem, hogy  már a 
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kö zép kor ban nagy szám ban él tek itt ro má nok. Ér de mes még meg em lí te ni
a szer zõ nek a ro mán mo der ni zá ci ó hoz kap cso ló dó vé le mé nyét. Boia jo gos -
nak és ak tu á lis nak tart ja a „tar ta lom nél kü li for mák” kér dé sé nek egy újabb,
im már mér sé kel tebb fel ve té sét. Boia azt is el is me ri eb ben a fe je zet ben, hogy
Ro má nia 1918 után leg alább annyi ra volt sok nem ze ti sé gû or szág, mint nem -
zet ál lam. Az Oszt rák-Ma gyar Mo nar chia fel bom lá sá nak em lí té se kor ta lán
egy kis saj nál ko zást is ér zé kel he tünk.

 A ro mán kom mu niz mus (Co mu nis mul ro mâ nesc) címû fe je zet a ro má ni -
ai kom mu niz mus – más kor sza kok hoz mér ve arány ta la nul hosszú – be mu ta -
tá sa. A kom mu niz mus ro má ni ai ki épü lé sét Boia a nem zet kö zi po li ti ka kon -
tex tu sá ban tár gyal ja. Új sze rû vi szont azon meg ál la pí tá sa, hogy a dik ta tú ra
nem csak a ter ror ré vén ma radt fenn. A tár sa da lom nagy ré sze el fo gad ta
a kom mu niz must. Nyílt el len ál lás csu pán a kez de ti idõ szak ban lé te zett. A fe -
je zet egy igen ér de kes kér dés sel fe je zõ dik be. Ro má nia a kom mu niz mus alatt 
sok kal ho mo gé nebb lett, mint volt va la ha. Boia egy kér dés sel zár ja a fe je ze tet, 
a ho mo ge ni zá ci ót va jon nye re ség vagy vesz te ség ként kell elkönyvelni?

A múlt és jövõ kö zött (Înt re tre cut ºi vi i tor) címû fe je zet a ro má nok 1989
utá ni tör té ne tét, az elõt tük álló le he tõ sé ge ket mu tat ja be. Ér de mes oda fi gyel -
ni az or to dox egy ház ma ga tar tá sá nak be mu ta tá sá ra, amely a szer zõ sze rint
sem mi kép pen nem ne vez he tõ de mok ra ti kus nak.

A szer zõ vég kö vet kez te té se az, hogy a ro má ni ai kom mu niz mus egy be te -
ges, zak la tott tár sa dal mat ha gyott maga mö gött. A je len ko ri ro mán tár sa da -
lom összes hi á nyos sá gát a kom mu niz mus lé te zé sé nek tu laj do nít ja. Eh hez
a té ma kör höz ta rto zik lé nye gé ben a kö vet ke zõ fe je zet is. A ro má nok és az ide ge -
nek (Ro mâ nii ºi strã i nii) címû fe je zet ben a ro má nok nak az eu ró pai né pek -
hez, va la mint az or szág ban élõ nép cso por tok hoz való vi szo nyu lá sát mu tat ja
be a szer zõ. A fran cia és né met kul tú rá hoz való szo ro sabb kap cso la tot a má so -
dik vi lág há bo rú után fel vál tot ta az erõl te tett ro mán-szov jet-orosz ba rát ság.
A ki lenc ve nes évek tõl is mét a Nyu gat ke rült a ro má nok ér dek lõ dé sé nek kö -
zép pont já ba, va la mint az Ame ri kai Egye sült Ál la mok. A Ro má ni á ban élõ nép -
cso por tok és a ro má nok azok hoz való vi szo nyu lá sa is be mu ta tás ra ke rül. Ez a
fe je zet sem men tes az olyan ál lí tá sok tól, ame lye ket a ro mán köz vé le mény
nagy több sé ge még a mai na pig sem haj lan dó el fo gad ni. Ide so rol ha tó az
a tény is, mi sze rint a ki sebb sé gi e ket nem te kin tik egyen ra gú ál lam pol gár nak
Ro má ni á ban. So rol hat nánk to vább is mint pl. a holo ka uszt hoz, a Ro má ni á -
ban élõ ma gya rok hoz, cigányokhoz való viszonyulás.

A ka lan do zás a ro mán pan te on ban (In cur si u ne în Pant he on) címû fe je zet
a „ro mán Pan te on” be mu ta tá sa. A ne ve ze te sebb ro mán szár ma zá sú sze mé lyi -
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sé gek tör té ne ti port ré ját adja, akik nép sze rû ség nek ör ven de nek itt hon vagy
a nagy vi lág ban: Dra cu la, Ma ria ki rály né, Emi nes cu, Ca ra gi a le és még so rol -
hat nánk. Új sze rû a szer zõ kér dés fel te vé se. Az itt hon vi lág hí res ség nek tar tott
sze mé lyi sé gek kö zül va jon há nyat is mer nek, pl. Ang li á ban? Azt a Hen ri Co -
an dãt hoz za fel pél dá nak, akit itt hon a re pü lés nagy út tö rõ jé nek tar ta nak, vi -
lág vi szony lat ban pe dig ke ve sen is mer nek. A szer zõ vég kö vet kez te té se alap -
ján na gyon ke vés azok nak a ro mán tu dó sok nak, mû vé szek nek a szá ma, aki -
ket vi lág szin ten el is mert te kin tély ként tar ta nak szá mon.

Az utol só fe je zet: Séta Bu ka rest ben (O plim ba re prin Bu cu reºti) egy bu ka -
res ti sé tá ra hív ja az ol va sót. Meg is mer jük, ho gyan lett a kö zép ko ri kis te le pü -
lés bõl „kis Pá rizs”, majd „nagy mun kás vá ros”. Leg alább ennyi re fon tos lett
vol na egy-egy re gi o ná lis szem pont ból is fon tos sze re pet ját szó nagy vá ros be -
mu ta tá sa is.

A könyv nem a tel jes ség igé nyé vel író dott – ezt az Utó szó ban is ki hang sú -
lyoz za Bo ia – nem is íród ha tott az zal. A könyv ben fel ve tett, meg vá la szo lat lan
kér dé sek szá ma rend kí vül nagy. A szer zõ vég kö vet kez te té se, a ro mán nép egy 
na gyon sa já tos tör té nel mi utat járt be, ez az oka an nak a sa já tos ál la pot nak,
hely zet nek, amely ben a ro mán né pet, Ro má ni át ta lál juk a je len pil la nat ban.
Egy szó val, min den sa já tos. A szer zõ sze rint e sa já tos ál la pot leg fõbb oko zó ja
a kom mu niz mus, ugyan is a kom mu niz mus szin te tel jes mér ték ben el tün tet -
te a régi Ro má ni át, egy mély ûrt hagy va maga mögött.

A köny vet ol vas va egy mi ti zált nem zet kép meg kér dõ je le zés ének le he tünk 
ta núi. A pro ce dú ra ne he ze azon ban még hát ra van. A Boia ál tal oko zott ûrt ki
kell töl te ni egy, a szé le sebb tár sa da lom ál tal is el fo ga dott, „tu do má nyos” ál lás -
pont tal. Az út meg is me rés tõl a fel is me ré sig na gyon hosszú. A ro mán köz vé le -
mény egy je len tõs ré sze Bo i at még min dig a nem zet áru lók közé so rol ja.

A könyv nem hoz új té nye ket, Boia nem bi zo nyít, csak meg kér dõ je lez,
más meg vi lá gí tás ban mu tat be ed dig tény ként ke zelt dol go kat és ez a könyv
leg na gyobb ér de me, eb ben új sze rû. Dog mák ká me redt, mi ti kus ál lí tá sok ke -
rül nek más ref lek tor fény be, más meg vi lá gí tás alá. Olyan ál lí tá sok, me lyek -
nek meg kér dõ je le zé se nyug ta lan sá got fog ki vál ta ni a ro mán köz vé le mény -
bõl. Az ed di gi ek tõl el té rõ né zõ pont meg ráz kód ta tást je lent majd úgy a tör té -
net tu do mány nak, mint a nem ze ti mi to ló gi á nak. A Boia ál tal fel ve tett
kér dé sek jo go sak, de nem me rí tik ki a maga tel jes sé gé ben a ro mán tör té net -
írás prob lé má it. Egy új Ro má nia-tör té net meg írá sá hoz egy, a de mi ti zá lá son is 
túl mu ta tó, komp lex tör té ne tí rói mun ka szük sé gel te tik. A kü lön bö zõ ese mé -
nye ket, je len sé ge ket po li ti kai, ide o ló gi ai szem pont ból meg kö ze lí tõ tör té ne tí -
rói mun kák mel lé el en ged he tet le nül szük sé ges len ne a tár sa da lom tör té net,
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a tár sa dal mi va ló ság mód sze res fel tá rá sa is. A mo no grá fi ák, a „mik ro tör té ne -
lem” (ame lyek nél kül nem le het na gyobb szin té zist írni) hi á nyá nak pót lá sa
leg alább olyan fon tos, mint a de mi ti zá lás. A Boia ál tal fel ve tett kér dé sek egy
ré szé nek meg vá la szo lá sá ra (ho lo ka uszt, kom mu niz mus, jobb ol da li moz gal -
mak) tör tén tek kí sér le tek, azon ban a szer zõ nem tö re ke dett ezek összeg zé sé -
re. Na gyon ke vés, a ki lenc ve nes évek ben meg je lent tu do má nyos mun ká ra ta -
lál ha tunk uta lást a köny vé szet ben. Ta lán ma gya rá zat ként szol gál hat, hogy
Boia a köny vet nem a „céh be li ek nek” szán ta, ha nem egy szé le sebb ol va só tá -
bor nak. Ezért az ál ta la meg konst ru ált Ro má nia-kép va la hogy könnyen
emészt he tõ nek tû nik, de ez nem csök ken ti a szer zõ ér de me it. Boia min den -
képp új vi ze ken jár, saj nos egye lõ re ma gá nyo san.

No vák Csa ba Zol tán
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A kü lönb ség, ami szá mít
Ma gya ri-Vinc ze Eni kõ: Di fe ren þa care con te a zã. 
Di ver si ta tea so ci al-cul tu ra lã prin len ti la ant ro po lo gi ei fe mi nis te.
[A kü lönb ség, ami szá mít. A szo cio-kul tu rá lis
kü lön bö zõ ség a fe mi nis ta ant ro po ló gia len csé jén
keresztül.] Desire, Kolozsvár, 2002.

Cos ma Ghi ze la – Ma gya ri-Vinc ze Eni kõ – Pe ci can
Ovi diu (szerk.): Pre zen þe fe mi ni ne. Stu dii desp re fe mei în
Ro mâ nia. [Nõk je len lé te. Ta nul má nyok ro má ni ai
nõk rõl.] De si re, Kolozsvár, 2002.

Kell-e Ro má ni á nak a fe mi niz mus?

A Ke let-Eu ró pá ban is las san in téz mé nyes ült for má ban tet ten ér he tõ
fe mi nis ta po li ti ka fõ leg az aka dé mi ai ke re tek közt ta lált ott hon ra Ro -

má ni á ban a ’90-es évek ben.1 A fe mi nis ta ide o ló gi ák sa já tos mó don tör té nõ al -
kal ma zá sa és át ül te té se – a ro má ni ai vagy más poszt-szo ci a lis ta ré gió po li ti kai,
tár sa dal mi és kul tu rá lis hely ze té re vo nat koz tat va – hely spe ci fi kus cél ki tû zé -

1 Itt el sõ sor ban a Bu ka res ti Egye tem Po li ti ka-Tu do má nyok Ka rán be lül mû kö dõ Gen der Stu di -
es ma gisz te ri kép zés re kell gon dol nunk, il let ve a BBTE Eu ró pai Ta nul má nyok Ka rá nak Ant ro -
po ló gia Tan szé ke ke re tén be lül mû kö dõ Gen der Stu di es Prog ram ra, ame lyet a 2003/2004-es
tan év tõl ön ál ló ma gisz te ri kép zés ként is akk re di tál tak. Ter mé sze te sen az aka dé mi ai ke re te ken
kí vül olyan nem-kor mány za ti szer vek vál lal ták a fe mi nis ta esz mék aka dé mi ai szin tû to vább vi -
te lét a ro má ni ai ku ta tá sok ban, ku ta tás-tá mo ga tá si pro jekt je ik kel és ki ad vá nya ik kal, mint a bu -
ka res ti ANA, a ko lozs vá ri De si re Ala pít vány, a bu ka res ti FI LIA Cur ri cu lum-fej lesz tõ és Gen -
der-Stu di es köz pont. (Ezek az NGO-k és az em lí tett az ok ta tá si prog ra mok közt át já rás van,
a ci vil szer ve ze tek nagy mér ték ben hoz zá já rul tak ezek nek a prog ra mok nak a mû kö dé sé hez,
leg több eset ben õk in dít vá nyoz ták eze ket, pl. a De si re Ala pít vány a ko lozs vá ri Gen der Stu di es
Prog ram hát tér in téz mé nye, ez tá mo gat ja mind má ig a ke re tén be lül ok ta tó kat, il let ve szer ve zi
a prog ram tu do má nyos ülé se it és vi ta est je it).



sek meg fo gal ma zá sát kér te. Ma gya ri-Vinc ze Eni kõ 2001-ben így fog lal ta
össze eze ket a cé lo kat: 1. em pi ri kus tu dás lét re ho zá sa a nõk hely ze té rõl,
a nemi kap cso la tok ról a kul tu rá lis és tár sa dal mi elem zés szá mos mód sze ré vel; 
2. a szo ci a liz mus elõt ti, a szo ci a liz mus be li és a poszt szo ci a lis ta va ló sá gok
nemi konst ruk ci ó i nak ér tel me zé sé hez meg fe le lõ el mé le ti dis kur zus ki ala kí tá -
sa; 3. in ter disz cip li ná ris vi ták kez de mé nye zé se a tár sa da lom tu do má nyok kü -
lön bö zõ ágai kö zött a téma komp le xi tá sá nak tá gabb ér te lem ben tör té nõ kö rül -
já rá sa ér de ké ben és egy ben a „transz-disz cip li ná ris cso port mun ka” hasz nos sá -
gá nak ki eme lé sé ért; 4. tu do má nyos és po li ti kai le gi ti má ci ó ért tör té nõ harc
(egy olyan tár sa da lom ban, amely nem nézi jó szem mel a fe mi niz mus sem mi -
lyen meg nyil vá nu lá sát); 5. hi dak épí té se nõk kö zött és nõk ál tal a tu do má nyos -
ság ban, a nõk nem-kor mány za ti szer vek ben, po li ti kai pár tok ban, ál la mi szer -
vek ben való ak tív rész vé te le ré vén.2 Ugyan ez az írás arra is fi gyel mez tet, hogy
Ro má ni á ban a hely zet egye di, vi szont azok a prob lé mák, ame lyek a rend szer -
vál tás után is fenn ma rad tak vagy ép pen ke let kez tek, a fe mi nis ta dis kur zus se -
gít sé gé vel más ként ír ha tók le, mint a „ma inst re am” kul tu rá lis és tár sa dal mi
elem zé sek kel. 

A poszt szo ci a lis ta kör nye zet3 egy tel je sen más hoz zá ál lást és más fe mi nis -
ta „re to ri kát” kö ve tel, mint a sok szor annyi ra cso dált és kö ve tett nyu gat-eu ró -
pai kör nye zet a maga fe mi nis tá i tól. Te hát a ro má ni ai nemi rend sze rek ku ta tá -
sa nem huny hat sze met azok fö lött a prob lé mák fö lött (pl. a csa lá don be lü li
erõ szak, a gaz da sá gi és po li ti kai disz kri mi ná ció, a mé dia ál tal for gal ma zott túl -
sze xu a li zált ké pek), ame lye ket va ló já ban a nyu ga ti tár sa da lom meg ol dott nak
te kint, vagy leg alább is lé nye ges lé pé se ket tett ezek meg ol dá sá nak ér de ké ben.
Emi att ész lel he tõ tér sé günk ben a fe mi nis ta dis kur zus erõ tel je sebb je len lé te
a nemi kér dé sek tisz tá zá sát cél zó ku ta tá sok ban. 
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2 Ma gya ri-Vinc ze Eni kõ: The im por tan ce of fe mi nist stu di es in Ro ma nia. News let ter of the
In ter dis cip li na ry Gro up for Gen der Stu di es at the Ins ti tu te for Cul tu ral Anth ro po logy, BBTE, Ko -
lozs vár, 2/2001. 6–7.

3 Ez két ség te le nül je len tõ sen be fo lyá sol ja az el vek mö gött ki ala ku ló in téz mé nyi há ló za tot,
il let ve an nak a ci vil szer ve ze ti szfé rá nak a ki ala ku lá sát, amely fel vál lal hat ná a moz ga lom ki -
bon ta ko zá sát, és egy ben le he tõ vé ten né a moz ga lom le vá lá sát az aka dé mi ai ér te lem ben
gya ko rolt fe mi niz mus ról.



A nemi rend szer fe mi nis ta ér tel me zé se a ke let-eu ró pai ant ro po ló gus 
sze mé vel

Ez len ne a té má ja Ma gya ri-Vinc ze Eni kõ nem ré gi ben meg je lent, a fe mi -
nis ta, de fõ ként a ro má ni ai fe mi nis ta ant ro po ló gia és ne mi ség ku ta tá sok szá -
má ra igen je len tõs mun ká já nak. Cél ja nem el sõd le ge sen a ro má ni ai fe mi niz -
mus tár gya lá sa, ha nem a fe mi nis ta ant ro po ló gia ed di gi ered mé nye i nek, ké te -
lye i nek, si ke re i nek és gond ja i nak ér tel me zé se, mind ezen be lül egy olyan
elem zé si mód meg ta lá lá sa, amely a ro má ni ai ne mi ség ku ta tá sok ban al kal maz -
ha tó len ne.4 A ro má ni ai ne mi ség ku ta tá sok ról nem mint le zárt fo lya mat ról és
ki kris tá lyo so dott mód sze re ket bir tok ló irány zat ról be szél, ha nem fo lya ma to -
san szem be ál lít ja az zal az irány vo nal lal, amit ál ta lá ban véve az an gol szász fe -
mi nis ta el mé le tek kép vi sel nek. Eb ben a ke let-nyu gat dis kur zus ban a kulcs -
szó a kü lön bö zõ ség/ek, amely a fe mi nis ta ant ro po ló gia ál ta lá no sabb ér te lem ben 
vett fó ku szát is jel zi: ez az irány zat a kü lön bö zõ ség hang sú lyo zá sát vál lal ja fel –
jel zi a szer zõ több ször is az írás so rán, de ez az is mé tel ge tés nem vá lik cél ta lan
ön is mét lés sé, mi vel rend sze rint más kér dés kap csán erõ sí ti meg azo kat az el -
mé le ti fel te vé se ket, ame lyek a prob lé ma köré szer ve zõd nek, kulcs fon tos sá gú -
vá avat va ezt a fo gal mat. 

A nemi kü lön bö zõ ség (újra)tár gya lá sa fon tos fe je ze te a kö tet nek, mind ez
szük sé ges ah hoz, hogy ké sõbb meg ért sük, ho gyan konst ru á ló dik a más faj ta
kü lön bö zõ ség. A szer zõ na gyon tu da to san ve ze ti vé gig ezt a gon do la tot, és így
ju tunk el az ol va sás so rán az et ni kai, majd a na ci o na lis ta (szán dé kos) kü lönb -
ségté tel hez, az iden ti tás po li ti kák alap já ban álló kü lönb séghez, és vé gül ah hoz
a „spe ci á lis” hely zet hez, ame lyet egy „poszt szo ci a lis ta” ál lam be li „mul ti et ni -
kus” vá ros prob lé mái jelentenek.

A kö tet elsõ fe je ze te a fe mi nis ta ant ro po ló gia tu do mány tör té ne ti be mu ta tá -
sá ra vál lal ko zik, a fe mi nis ta dis kur zus nak és a fe mi nis ta el mé le ti pa ra dig má -
nak a tá gabb ér te lem ben vett ant ro po ló gi ai dis kur zus ba való be épü lé sét elem -
zi, tu laj don kép pen há rom alap kon cep ció köré épít kez ve: a nõi ta pasz ta la tok,
a tár sa dal mi nem ta pasz ta la tai és a több szin tû kü lön bö zõ ség prob lé má ja köré.
El mé le ti pél dá kon iga zol ja azt, hogy a fe mi niz mus a nemi tu da to sí tás (gen -
der-awa re ness) fel vál la lá sát és egy új episz te mo ló gi ai te rü let ki ala ku lá sát is je -
len ti. A fe mi niz mus mint új tu do mány ág fel mu ta tá sá val ter mé sze te sen
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4 Ugyan ez a cél kö vet he tõ a szer zõ ugyan csak kö zel múlt ban meg je lent Talk ing fe mi nist Ins ti -
tu ti ons c. köny vé ben is, amely ál ta la ké szí tett in ter jú kat tar tal maz szá mos olyan hol lan di ai
és ang li ai fe mi nis ta ku ta tó val, el mé let író val, mint Rosi Bra i ot ti, Ine ke Klin ge, Ger ry Hol -
lo way stb. 



igyek szik meg szün tet ni azt az ér tel me zést, amely sze rint a fe mi nis ta ku ta tá -
sok nem len né nek tu do má nyos jel le gû ek. Ugya nen nek az „ön le gi ti má ci ós”
té tel nek a ré sze az a mód is, aho gyan ezt az új tu do mány ágat a más tu do mány -
ágak hoz való vi szo nyá ban kezeli: a fe je zet az ant ro po ló gia és fe mi niz mus köz -
ti, sok szor ko ránt sem konf lik tus men tes ta lál ko zá so kat is tár gyal ja, egyen -
ként ér tel mez ve a nõ ku ta tá sok kal kap cso la tos ant ro po ló gia, a tár sa dal mi
nem ant ro po ló gi á ja és a fe mi nis ta ant ro po ló gia köz ti kap cso la tot, a köz tük
lévõ lé nye ges vagy ke vés bé lé nye ges különbségeket. 

A  má so dik fe je zet arra ke re si a vá laszt, hogy a fe mi niz mus mint el mé le ti
 paradigma és tár sa dal mi moz ga lom mi lyen sze re pet ját szik a több szö rös iden -
ti tá sok fel is me ré sé ben. Az egyé nek és kö zös sé gek ön- és be azo no sí tá sát az et -
ni ci tás és ne mi ség ke reszt tü zé ben szem lél ve a szo cio-kul tu rá lis kü lön bö zõ sé -
gek rõl rend kí vül szé les kö rû ma gya rá za tot ka punk. A na ci o na lis ta iden ti tás po -
li ti ká kat elem ez ve a szer zõ meg ál la pít ja, hogy ezek nem csak az et ni ci tást és
a nem ze ti iden ti tást ter me lik ki, ha nem a ne met és a sze xu a li tást is ala kít ják:
a na ci o na liz mus te hát a ne met na ci o na li zál ja (115., 120.), ki ter mel ve így egy -
faj ta kü lönb séget, (a kü lönb séget, ami szá mít…), disz har mo ni kus vi szony ba
 állítva a tár sa dal mi nemeket.

A könyv utol só fe je ze te azt tag lal ja, mi ként ala kul Ro má ni á ban a nemi és et -
ni kai kü lön bö zõ ség, ho gyan konst ru á ló dik a más ság, és ez mi lyen szin ten
nyil vá nul meg a szo ci a lis ta és a poszt szo ci a lis ta kör nye zet ben. Ez a fe je zet az
et ni kai és nemi rend hely be li ala ku lá sát fej ti ki, el sõ sor ban ko lozs vá ri pél dán
il luszt rál va a hely ze tet.5 A szer zõ a „mul ti kul tu rá lis Ko lozs vár” köz he lyet
szak sze rû en bont ja fel, azo kat az iden ti tás ka te gó ri á kat és az ezek hez ren delt
tár sa dal mi sze re pe ket vet ve össze, ame lye ket a ha ta lom tett egy ér tel mû en kö -
te le zõ vé és vi se len dõ vé a tár sa dal mi sze rep lõk szá má ra. A há rom et ni kum
(ro mán, ma gyar és ci gány) kü lön bö zõ nemi cso por tok, fog lal ko zá sok és kor -
osz tá lyok sze rint tör té nõ vizs gá la ta ar ról ad ké pet, hogy az em be rek mit gon -
dol nak ma guk ról és a má sik ról, il let ve ho gyan ér zik ma gu kat ezek ben a meg -
te rem tett ka te gó ri ák ban. A szé les körû és vál to za tos mód sze rek kel tör té nõ
ku ta tás6 so rán a nemi rend fel tér ké pe zés ében köz re ját szó szem pon tok (
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5 A na gyobb lé leg zet vé te lû, 2001-ben a De si re Ki adó ál tal meg je len te tett, Ma gya ri-Vinc ze
Eni kõ ál tal szer kesz tett há rom-kö te tes Fe mei ºi bãr ba þi în Clu jul Mul ti et nic (Nõk és fér fi ak
a mul ti et ni kus Ko lozs vá ron) c. mun ka alap kö vet kez te té se it összeg zi.

6 A kvan ti ta tív és kva li ta tív mód sze rek együt tes hasz ná la ta, a fél-struk tu rált in ter júk, szo ci o -
ló gi ai fel mé rés, fó kusz-cso port, talk show, és saj tó fi gye lés mód sze rek az et ni kai és a nemi
konst ruk ci ók össze füg gé sé re ke res ték a vá laszt, il let ve ezek nek az együt te sek nek a nõ–fér -
fi vi szo nyok ra, va la mint az in te ret ni kus kap cso la tok ra való ha tá sát fi gyel ték. A szo ci o ló gi -
ai fel mé rést egy 1120 fõs min tán vé gez ték el, 847 ro mán, 480 ma gyar, il let ve 200 roma



in di ká to rok) a kö vet ke zõk vol tak: a nemi ala pon tör té nõ mun ka meg osz tás,
a nõk csa lád ban és csa lá don kí vül el fog lalt he lyé vel és sze re pé vel kap cso la tos
kon cep ci ók, ezen be lül is olyan rész let kér dé sek re fi gyelt, mint a ne mek nek
meg fe le lõ mun ka he lyek, a dön tés ho zó sze rep, az erõ szak, a nõ i ség hez és
a fér fi ség hez ren delt ér té kek meg vizs gá lá sa.7 

Ma gya ri-Vinc ze Eni kõ – a ro má ni ai/ko lozs vá ri prob lé mák elem zé sé vel
– nem csak hogy meg fe le lõ pél dán iga zol ja a fe mi nis ta ant ro po ló gia mód sze -
re i nek hasz no sít ha tó sá gát, ha nem egy ben a kö tet ele jén össze fog lalt el mé let
gya kor lat ban való al kal ma zá sát is be mu tat ja, hang sú lyoz va, hogy ez a mód -
szer több a fér fi-nõ bi ná ris kap cso lat rend sze ré nek ta nul má nyo zá sá nál. Jel zi
ugyan ak kor, hogy több ha son ló mó don konst ru á ló dó iden ti tás ér he tõ tet ten
ugya nan nak a prob lé má nak a kap csán, amely prob lé mák el sõ sor ban a fe mi -
nis ta el mé le tek se gít sé gé vel de konst ru ál ha tó ak és ér tel mez he tõ ek.

A szer zõ tu da to san vál lal ja a fe mi nis ta ant ro po ló gus sze re pét, és nem -
csak a fe mi nis ta ant ro po ló gia mint (le het sé ges) tár sa da lom tu do mány-ág ro -
má ni ai meg ho no sí tá sá nak szük sé ges sé ge mel lett ér vel, ha nem a nõ tu do -
mány pub li kus szfé rá ban való har cát is hang sú lyoz za. Nem el va kult fe mi niz -
mus ez, és nem is le járt dal lam új ra ének lé se akar len ni, ha nem egy
tu laj don kép pe ni szük ség let meg te rem té sé re tör té nõ vál lal ko zás – jel zi fo lya -
ma to san a szer zõ, arra a hall ga tás ra tör té nõ vá lasz, amely a nõ moz gal ma kat és
a nõ ku ta tá so kat egya ránt kí sé ri. 

A fe mi nis ta el mé let, mint lát juk, a do mi náns tár sa da lom tu do má nyi el já -
rá sok és el mé le tek kri ti ká ja, az ezek kel való szem be he lyez ke dés és ezál tal új
ér tel me zé si mo del lek ki ter me lõ je kí ván len ni, leg alább is így ha tá roz za meg
ön ma gát. Ma gya ri-Vinc ze Eni kõ köny ve nem a „tu do má nyos masz ku li niz -
mus” di rekt mó don tör té nõ le mez te le ní té sét te kin ti el sõ ren dû nek, aho gyan
ezt a fe mi nis ta dis kur zus ta gad ha tat la nul is mé tel ten meg tet te (és saj nos ép -
pen ezért leg több ször nem szült mást, mint el len sé ges ke dést és re presszi ót
a tár sa da lom tu do má nyok ber ke i ben, gyak ran ag resszív hang ne me mi att).
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nem ze ti sé gû ko lozs vá ri la ko son, a mély in ter jú kat ugyan csak kü lön bö zõ korú, nemû és
fog lal ko zá sú egyé nek kel ké szí tet ték (24 ro mán, 20 ma gyar, 21 roma). 

7 A ku ta tás ered mé nye i rõl nem szán dé ko zom be szél ni, ugyan is ezek össze gez ve meg ta lál -
ha tó ak az elem zett kö tet ben, más részt a ku ta tás rész le tes ered mé nye it a tu laj don kép pe ni
há rom kö te tes Fe mei ºi bãr ba þi în Clu jul Mul ti et nic is tag lal ja.



Ez a kö tet ép pen azt bi zo nyít ja, hogy a „the per so nal is po li ti cal”8 elv és a „gen -
der-awa re ness”-ként meg ne ve zett új tu dás nem el len sé ges szem be for du lás
a meg lé võ vel, a lé te zõ el mé le ti irány vo na lak kal vagy a nemi rend szer he lyi
gya kor la ta i val, ha nem tu da tosítás: egy más faj ta lá tás mód tu da to sí tá sa ez, va la -
mint hasz nos sá gá nak, komp le xi tá sá nak fel is me ré se kíván lenni. 

A fe mi nis ta ant ro po ló gia – jel zi a szer zõ – se gít ab ban, hogy meg lás suk,
mi ként osz lik meg a ha ta lom fér fi ak és nõk kö zött et ni kus, val lá si té ren, il let -
ve kor osz tály sze rint. Ez azt is je len ti, hogy a „fe mi nis ta” ku ta tó a nõ i ség és fér -
fi ság szub jek tív ta pasz ta la ta i val össze füg gõ ne mi ség disz kur zív és in téz mé -
nyi konst ruk ci ó it vizs gál va (141.) azt mu tat ja meg, hogy egy bi zo nyos tár sa -
dal mi és kul tu rá lis rend sze ren be lül ho gyan ala kul nak azok az el já rá sok,
ame lyek, bi zo nyos szim bo li kus és ma te ri á lis okok nak kö szön he tõ en a kü lön -
bö zõ séget egyen lõt len ség gé va rá zsol ják. 

Tu laj don kép pen nem ar ról van szó, hogy va la mi meg men tõ, cso dák ra és bé -
ke te rem tés re ké pes je len ség rõl kell be szél nünk a fe mi niz mus kap csán, ha nem
egy tel je sen egy sze rû fel is me rés han goz ta tá sá ról (ame lyet ter mé sze te sen a fe mi -
nis ták a nõk egyen ran gú sá gá ért való har cuk ban nem csak ma gu ké nak mond tak
és mon da nak, ha nem sok szor egy út tal a ma guk hasz ná ra is pró bál tak al kal maz -
ni). En nek a fel is me rés nek a hát te ré ben az az egy sze rû (az ant ro po ló gi á ban rég -
óta han goz ta tott, de ezút tal több szö rö sen hang sú lyo zott) el kép ze lés áll, mi sze -
rint a má si kat nem az én tõl kü lön bö zõnek kell lát ni, ha nem kü lön bö zõ ségét ter mé -
sze tes nek kell fel fog ni. (16.) Ez a ter mé sze tes ség-lá tás pe dig nem en ge di
a ki kö zö sí tést, a va la mi lyen ala pon tör té nõ meg kü lön böz te tést. És min den bi -
zonnyal ter mé szet el le nes sé te szi pél dá ul azt a szo ci o ló gi ai fel mé rés kö vet kez té -
ben ob jek tív tény nek mi nõ sü lõ arány rend szert is, amely sze rint: „a 3 mil lió le jes
havi ke res le ten fe lü li ek szá mát néz ve a ro mán fér fi ak 13,1%-a, a ro mán nõk
6,8%-a, a ma gyar fér fi ak 2,5%-a, a ma gyar nõk 2,1%-a, a ci gány fér fi ak 3,3%-a,
a roma nõk 0%-a tar to zik ebbe a ka te gó ri á ba”.9 
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8 Ez a ki fe je zés a fe mi nis ta ant ro po ló gi á nak azt a fel is me rést jel zi, hogy a nõk prob lé mái
nem csu pán a ma gán élet hez kö tõ dõ gon dok, és nem csu pán egyé ni tör té né sek: az anya -
ság, az abor tusz, a csa lá di erõ szak, a sze xu a li tás, de a por nog rá fia és a pros ti tú ció egya -
ránt új ra ér tel me zés re szo rul nak, eze ket a nyil vá nos és a tu do má nyos dis kur zus ba be
kell von ni, ugyan is ál ta lá no sabb prob lé má kat sej tet nek. (38.) Esze rint a po li ti kai is új ér -
tel me zé si ker te ket nyer: nem csak po li ti kai in téz mé nye ket, meg nyil vá nu lást és dis kur -
zu so kat je lent, ha nem min den olyan je len sé get ma gá ba fog lal, amely ha tal mi vi szo nyo -
kat imp li kál. (39.)

9 A már em lí tett ko lozs vá ri fel mé rés alap ján összeg zi Ma gya ri-Vinc ze Eni kõ az ál ta lam
elem zett kö tet ben. (157.)



Hi á nyoz nak ná lunk a nemi rend sze rek vizs gá la tát meg cél zó ro má ni ai
ku ta tá sok, ke ve set tu dunk ma gunk ról, jel zi a szer zõ. 

Fe mi niz mus, nõk, tör té ne lem

Va la me lyest a fent jel zett szük ség let re vá la szol nak a Cos ma Ghi ze la –
Ma gya ri-Vinc ze Eni kõ – Pe ci can Ovi diu ál tal szer kesz tett Pre zen þe fe mi ni ne.
Stu dii desp re fe mei în Ro mâ nia c. kö tet ta nul má nyai is (amely idõ ben ko ráb ban
lá tott nap vi lá got, mint az elõbb em lí tett kö tet). Ezek nek a szer zõi több nyi re
a ko lozs vá ri BBTE Eu ró pai Ta nul má nyok Ka rá nak Ant ro po ló gia Tan szé ke
ke re tén be lül mû kö dõ Gen der Stu di es In ter disz cip li ná ris Cso port hoz (Gru -
pul In ter dis cip li nar pent ru Stu dii de Gen) tar to zó ku ta tók és ok ta tók. Akár -
csak na gyon sok más ke let-eu ró pai mun ka, en nek a kö tet nek a ta nul má nyai
is arra vál lal koz nak, hogy el sõ sor ban a szo ci a lis ta, il let ve poszt-szo ci a lis ta ál -
lam ke re tei kö zött lét re jött (lét re jö he tett), nemi ala pon struk tu rá ló dó rend -
sze re ket ta nul má nyoz zák, to váb bá azo kat a mó do za to kat, aho gyan ezek
a rend sze rek a pat ri ar chá lis rend szert rep ro du kál ják.10 De mind ezen túl lép ve 
tá gabb, tör té nel mi pers pek tí vák ban is vizs gál ják a ro má ni ai nõ, nõi es ség,
nemi kap cso la tok és rend sze rek vi lá gát.

A könyv csak a szó szo ros ér tel mé ben hullt szét lap ja i ra az ol va sás so rán.
A ta nul má nyok azon ban olyan tu da tos és sok ol da lú nõ ku ta tá sok ról ta nús -
kod nak, ame lyek két ség te le nül alig egy év ti ze de szer ve zõ dõ ko lozs vá ri „gen -
de re sek” ke mény mun ká ját te szik meg kér dõ je lez he tet len né.

A kö tet nem ki mon dot tan fe mi nis ta jel le gû ta nul má nyok köz lé sé re vál lal -
ko zik11 (leg alább is nem ezt jel zi a cím vá lasz tás), az egyes írá sok mód sze re ik ben 
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10 Ezt a ten den ci át kö vet het jük az 1996-os Wo men and Men in East Eu ro pe an Tran si ti on c. nyá ri
egye tem, majd az elõ a dá sok anya gá ból szü le tett kö tet kap csán is (Fe isch midt Mar git, Ma -
gya ri-Vinc ze Eni kõ, Zen tai Vi o let ta (szerk.), Ko lozs vár, EFES, 1997), amely, mond hat ni
az el sõk közt fog lal ko zott ilyen rész le te sen a ke let-eu ró pai, és ezen be lül a ro má ni ai fe mi -
niz mus és fe mi nis ta ant ro po ló gia kér dé se i vel. Ugyan csak ezt a szük ség le tet igyek sze nek
ki elé gí te ni újab ban a ko lozs vá ri De si re Ala pít vány ki ad vá nyai (Ma gya ri-Vinc ze szerk.
2001; Cos ma–Ma gya ri-Vinc ze–Pe ci can i. m. 2002; Ma gya ri-Vinc ze i. m. 2002; Könc zei
Csil la: Ilon ka néni. 2003.), il let ve a bu ka res ti ANA gen der-ki ad vá nyai. Erre ad nak vá laszt
ugyan ak kor azok a Ko lozs vá ron éven te meg ren de zett nem zet kö zi gen der-kon fe ren ci ák
és works ho pok is, ame lyek más-más prob lé má it tár gyal ják a nemi rend sze rek nek, ilyen
pl. az 1999-ben meg ren de zett Wo men in Ci vil So ci ety és a Figh ting Aga inst Ra cism c. works ho -
pok, a 2000 óta ke rek asz tal-be szél ge té sek kel „meg ün ne pelt” már ci us 8, amely nek té mái
vol tak: 2000-ben: Fe mi nist mo ve ments from an East Eu ro pe an pers pec ti ve, 2001-ben Rep re sen ta ti -
ons of Fe ma le Bo di es, 2003-ban: Wo men’s work.

11 A ta nul má nyok szám ba vé te le kor nem szán dé ko zom a kö tet fel osz tá sát kö vet ni, ame lyet
az egyes fe je zet cí mek kel ér vény re is jut tat (Nõk, nõi es ség, fe mi niz mus; A csa lá di kör nye zet;



és té ma vá lasz tá suk ban is igen gyak ran el té rõ ek (nem is be szél ve ar ról, hogy
a szer zõk közt több fér fi is van). Ma gya ri-Vinc ze Eni kõ elõ sza va azon ban egy ér -
tel mû en jel zi, hogy mi lyen irány ba mu tat nak ezek az elem zé sek, és ez nem
más, mint a Ro má ni á ban ed dig nem ku ta tott, leg alább is nem a meg fe le lõ igé -
nyes ség gel ku ta tott nemi vi szo nyok fel tér ké pe zé se a gen der-stu di es,12 il let ve
a fe mi nis ta elem zé sek se gít sé gé vel. A kö tet szer zõi kö zül jó né há nyan va ló ban
al kal maz zák a fe mi nis ta nyel ve ze tet, és fe mi nis ta ön tu da tos sá guk nak ad nak
han got olyan prob lé mák tár gya lá sa so rán, mint az ál lam pol gár ság és a nemi
rend sze rek vi szo nya, a nõ i ség és fér fiség tár sa dal mi meg konst ru á lá sá nak mód -
jai a ro má ni ai in téz mé nyi gya kor lat ban, il let ve a ma gán szfé rá ban, ér té kel ve
a nõk rész vé te lét a rend szer vál tás utá ni ro má ni ai ci vil szer ve ze tek mû kö dé sé -
ben. (Ma gya ri-Vinc ze Eni kõ, De mény Eni kõ, Ad ri a na Bã ban). Má sok a fe mi -
nis ta és mul ti kul tu rá lis ok ta tás po li ti ká kat (Mi ha e la Frun zã), majd a nemi rend -
sze rek ro má ni ai vál to zá sa i nak olyan ele me it vizs gál ják, mint a disz kri mi ná ció,
a csa lá don be lü li erõ szak, a ház tar tás és gye rek ne ve lés prob lé mái (Li via Po pes -
cu és Roth Má ria). A fe mi nis tá(bb) ér tel me zé sek kel szem ben egy olyan ta nul -
mány kö te get ta lá lunk, amely ugyan csak hi ány pót ló a ro má ni ai ku ta tá sok ban,
olyan tár sa da lom tör té ne ti ta nul má nyo kat, ame lyek nek a té má ja a nõ, a tör té ne -
lem ben, (az ural ko dó fe le sé ge, az in tel lek tu el sze re tõ je, a szá za de le ji ak ti vis ta
nõ, a pros ti tu ált, a kon cent rá ci ós tá bor ban élõ nõ), a nemi kap cso la tok vál to za tai
a tör té ne lem ben, a nõ a ro mán tör té net írás ban. Ezek a job bá ra mik ro tör té ne ti ta nul -
má nyok azo kat a nemi rend sze re ket szem lél te tik, ame lyek (el sõ sor ban a 18.
szá zad tól) meg ha tá ro zó ak vol tak a ro mán tár sa da lom szá má ra. A ta nul má nyok 
nem tö rek sze nek tel jes ség re, és nem igye kez nek egy mást ki egé szí te ni sem,
hogy egy „egy sé ges ké pet ad ja nak” a va la mi ko ri ro mán tár sa da lom nemi vi szo -
nya i ról, csu pán egy-egy sze le tét vizs gál ják a ki vá lasz tott tár sa da lom nak. 

A fe mi nis ta és a tár sa da lom tör té ne ti írá so kat két, té má já ban és hang vé te -
lé ben az elõ zõ ek tõl el té rõ írás egé szí ti ki. Az egyik Könc zei Csil la sze mé lyes
hang vé te lû (et nog rá fi ai) em lé ke zé se és ezen be lül Ilon ka néni ci gány asszony
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A nyil vá nos szfé rá ban való sze rep lés; Több szin tû iden ti tá sok, majd a Ró luk szól va…), amely töb -
bé-ke vés bé te ma ti ku san cso por to sít ja az egyes dol go za to kat. Az én szem pont rend sze rem
nem te ma ti kus, ha nem mód szer ta ni és disz cip li ná ris lé pé se ket kö vet. Esze rint a fe mi nis ta 
vagy el mé le ti tár sa da lom tu do má nyi szö ve gek mel lett egy je len tõs tár sa da lom tör té ne ti
szö veg együt test ta lá lunk, va la mint két szub jek tí vebb hang vé te lû írást.

12 Ma gya ri-Vinc ze Eni kõ a gen der-stu di es ki fe je zés gya ko ribb és ked vel tebb hasz ná la tá ra
hív ja fel a fi gyel met, amely leg több eset ben a „fe mi nis ta ku ta tá sok” he lyett sze re pel, je lez -
vén, hogy ez a meg ne ve zés-po li ti ka an nak az ön le gi ti má ci ós stra té gi á nak a ré sze, amely -
ben a „gen der” ki fe je zés, tisz tább ma gya rá za to kat hor do zó, ide o ló gi á tól men tes ki fe je zés
lé vén, eny hí te né az aka dé mi ai pat ri ar chá tus fele irá nyu ló kri ti ka élét. (21.)



nar ra tí vá ja.13 Mon tázs sze rû ké pek bõl te võ dik össze az em lé ke zés az em lé ke -
zés ben, és olyan egy sze rû en és köz vet le nül szó lal meg, akár csak egy te rep nap -
ló egy be má solt in ter jú rész let tel, a szö veg azon ban egye bet kí nál: a ci gány -
asszony más sá gát a ku ta tó más sá gá val szem ben, mind ezt az egy más ra he lye -
zett (ku ta tói – adat köz lõi) nar ra tí vák szem szö gé bõl. A má sik írás Au rel
Co do ban fi lo zó fi ai ér te ke zé se a más ság ról, a má sik nem rõl, a má sik ról,
amely az én nel szem ben he lyez ke dik el, tu laj don kép pen ab ból az elv bõl in -
dul ki, hogy a szex rõl szó ló bi o ló gi ai és kul tu rá lis el mé le tek nem lé nye ge sek
a más ság megértésében. 

Ezút tal nem fo gom rend re ér té kel ni mind egyik ta nul mányt, csu pán né -
há nyat emel nék ki kö zü lük, va la mint né hány olyan gon do la tot, ame lyek ezt
a kö te tet egye dül ál ló vá te szik, meg fo gal maz va egy út tal né hány, ezek kap csán
fel me rü lõ kér dé se met is.

A kö tet egyik leg mar kán sabb és leg több kér dést fel ve tõ ta nul má nya a Ma -
gya ri-Vinc ze Eni kõé, aki a szo ci a liz mus elõt ti, szo ci a liz mus be li, majd a vál to -
zá sok utá ni ál lam-egyén vi szonyt ér tel mez ve azt az el kép ze lést, fel te vést
igyek szik iga zol ni, mi sze rint az ál lam min den ko ron meg ha tá roz ta a ke re tén
be lül konst ru á ló dó nemi rend szert, il let ve a nemi iden ti tá so kat. Az ál lam pol -
gár ság az ál lam és az ál lam pol gár köz ti vi szonyt fel té te le zi – jel zi. (82.) A szo ci -
a liz mus ban annyit em le ge tett eman ci pált nõt mint egy tu da to san konst ru ált
ál lam pol gár-tí pust mu tat ja be, ha tá ro zot tan utal va arra, hogy az em lí tett fo lya -
mat meg kö ze lí tõ leg sem volt eman ci pá ci ó nak ne vez he tõ: a nõk to vább ra is
alá rend elõd tek, ezút tal (a fér fi ak kal egyen lõ mó don rend elõd tek alá) az ál lam -
nak, te hát a masz ku lin egyé ni pat ri ar chá tust az ál la mi pat ri ar chá tus vál tot ta
fel. A ro má ni ai nõ kér dés a rend szer vál tás után sem te kint he tõ meg ol dott nak, 
mint aho gyan ko ráb ban sem volt az, jel zi a ta nul mány szer zõ je: a ne mi ség
prob lé má ja csök ken tet tebb mér té kû ér dek lõ dést mu tat, a nõk el tûn tek
a poszt szo ci a lis ta po li ti ka szín pa dá ról.14
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13 A tel jes szö veg már könyv for má já ban is meg je lent. (Könc zei 2003.) A könyv egy há rom -
nyel vû  (ro mán, ma gyar és roma nyel vû) el be szé lés-gyûj te mény, amely Ilon ka néni élet -
tör té ne té nek tö re dé ke it tar tal maz za. Ér de kes sé ge az is, hogy a há rom nyel ven le jegy zett
tör té ne tek nem egy más for dí tá sai, ha nem a kü lön bö zõ be széd hely ze tek ben le jegy zett, kü -
lön bö zõ nyel vû szö ve gek mon tázs ként egé szí tik ki egy mást. A ta nul mány kö tet ben meg je -
lent rész le tek eb bõl ad nak íze lí tõt. 

14 Ezt „Ele na Ceauºescu szind ró má nak” ne ve zi.



A nõk pub li kus szfé rá ból való hi á nyá ra ke re si De mény Eni kõ is a vá laszt
a ta nul má nyá ban, a ro má ni ai nõk ci vil szfé rá ban való je len lé tét ér té kel ve.15

De mény Eni kõ a fe mi niz mus sal szem be ni passzi vi tást vagy el len sé ges ke dést 
a pat ri ar chá lis rend szer bõl örök lött cso port tu dat tal ma gya ráz za, a ro má ni ai
(és egyál ta lán a leg több ke let-eu ró pai) tár sa dal ma kat job bá ra tra di ci o ná lis,
kol lek tív szem lé let tel ren del ke zõ tár sa da lom nak véli, amely kol lek tív szem lé -
let lé nye gét te kint ve szem ben áll a fe mi nis ta moz gal mak nak ott hont adó in di -
vi du a lisz ti kus tár sa da lom szem lé let tel. „Ro má ni á ban […] nem be szél he -
tünk fe mi nis ta moz ga lom ról” – ál la pít ja meg a szer zõ. (268.) A ro má ni ai nõk
rész vé te lét a ci vil szer ve ze ti há ló zat ban ak kor is fon tos nak tart ja, ha az il le tõ
szer ve zet nem fe mi nis ta jel le gû, mi vel el kép ze lé se sze rint ez a rész vé tel nagy -
mér ték ben hoz zá já rul hat a he lyi nemi rend sze rek meg vál to zá sá hoz (és
a nemi sze re pek al ku já ra is sor ke rül het), amely azt ered mé nye zi, hogy a nõk
új ra ér té kel hes sék sa ját iden ti tá sa i kat, és le vet kõz zék azo kat a tu laj don sá go -
kat, ame lye ket kény szer bõl má sok rá juk ag gat tak – mond ja. (289.)

Ke vés bé ak ti vis ta han gú, in kább el mé le tibb jel le gû Ad ri a na Bã ban ta nul -
má nya. A szer zõ egy részt an nak fel is me ré sét köz ve tí ti, hogy a nemi prob lé -
mák nem ol dód nak meg a „nõk a fér fi ak nak alá ren delt jei” axi ó ma ál lan dó
han goz ta tá sá val (56.), te hát a ne mi ség ku ta tás nak nem kell ki mon dot tan
a nõ–fér fi kö zöt ti alap el len tét re re flek tál nia, más részt azt hang sú lyoz za, hogy 
a nemi rend sze rek ta nul má nyo zá sa so rán kü lönb sé get kell ten ni az el mé le ti
kon cep ci ók és az egyes ne mek kel kap cso la tos at ti tû dök, vi szo nyu lá si mó dok
kö zött. Ezek a kö vet kez te té sek a mód szer ta ni lag még ko ránt sem egy sé ges, tu -
do má nyos ság ban csak „ta po ga tó dzó” ro má ni ai gen der-stu di es lé nye ges kér -
dé se it tisztázzák. 

Ami a tár sa da lom tör té ne ti írá so kat il le ti, ezek a ta nul má nyok va ló já ban
arra a szük ség let re hoz zák a vá laszt, ame lyet Ovi diu Pe ci can a ro mán tör té net -
írás nõ alak ja kap csán meg fo gal ma zott a kö tet ben, ami kor az el sõ sor ban Ni co -
lae Ior ga, Cons tan tin Gane, Sul ta na Cra ia és Lu ci an Boia szem szö gé bõl lát ta -
tott, fõ ként kö zép ko ri nõ alak ja it veti össze. A ro mán mi to ló gia „mar gi ná lis
hely zet ben van”, ki ak ná zat lan, alig ku ta tott – jel zi a szer zõ. Ez a fel is me rés
ugyan ak kor rej tet ten elõ re utal azok ra a (fõ leg a je len kö tet ben ta lál ha tó)
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15 A kér dést fel tet te már ko ráb ban Mi ha e la Mi ro iu is, aki a ro má ni ai an ti fe mi nis ta at ti tû döt
köz vet le nül össze kap csol ja a kon zer va to riz mus sal, amely töb bek közt a na ci o na lis ták,
a val lá sos fun da men ta lis ták, a saj tó szö ve ge i bõl táp lál ko zik. A ro má ni ai tár sa da lom sze -
rint az, aki eze ket a „for ra dal mi” esz mé ket vál lal ja a ne mi ség kap csán, két ség te le nül „a mo -
rá lis de ge ne rá ció és a tár sa dal mi ren de zet len ség szimp tó má ját hor doz za”, és a kom mu nis -
ta ega li tá ri us ide o ló giá hoz tér vissza (Mi ha e la Mi ro iu: An ti fe mi nism ºi con ser va to rism.
Ca i e te le Tran zi þi ei 1998–1999: 58.)



tör té nel mi te ma ti ká jú ta nul má nyok ra, je lez vén ezek ér té két, ame lyek a ro -
mán tör té net írás ban ke let ke zett ûrt pó tol nák a tör té nel mi nõ ala kok meg ele -
ve ní té sé vel. 

Flo rin Va le riu Mureºan – il lesz ked ve a Pe ci can ál tal fel vá zolt disz cip li ná ris 
ke ret be – a 18. szá zad kö ze pén élt besz ter cei nõk alak ját raj zol ja meg, el sõ sor -
ban ezek csa lád ban be töl tött sze re pét ér té kel ve. Ezek a nõk, jegy zi meg a szer -
zõ, a gye rek gon do zá son és a ház tar tá son kí vül me zei mun kát vé gez tek, vi szont 
sem mi lyen mó don nem ve het tek részt a csa lád fõ elvi dön té se i ben, ma xi má li -
san kí vül ke rül tek a ha tá ro zat ho za ta lon. A tel je sen a fér fi ha tal ma alatt álló nõk
sor sa ke gyet len, írja, és bár ob jek tív té nye zõk fel so ra koz ta tá sá ra és ér tel me zé sé -
re tö rek szik, nem egy szer ki ér zõ dik az a szub jek tív em pa ti kus hang, amely kí sé -
ri az ese mé nyek el be szé lé sét. A le írás a maga ne mé ben szin te sem mi új kö vet -
kez te tés sel nem já rul hoz zá ah hoz az er dé lyi, tra di ci o ná lis csa lád-kép meg raj zo -
lá sá hoz, ame lyet ko ráb bi tár sa da lom tör té ne ti írá sok ad tak. A ta nul mány
mód sze rei és el mé le ti fel te vé sei ré vén vá lik egye di vé, at tól, hogy egye di pél dá -
kon szem lél te ti a nõi élet utak és kap cso lat há lók ala ku lá sát a le ány kor tól az öz -
vegy sé gig, egy mik ro ré gió tár sa dal mi at mosz fé rá ját kelt ve élet re. 

Ha son ló prob lé mát ér tel mez nek Ad ri a na Flo ri ca Mun te an és So ri na Pa -
u la Bo lo van is ta nul má nya ik ban, akik a 19. szá zad ele ji er dé lyi asszonyt il let -
ve a mo dern kori er dé lyi ro mán fa lu si nõ hely ze tét vizs gál ják tör té ne ti ada tok 
se gít sé gé vel. Az er dé lyi kö zös sé gek ben ta pasz tal ha tó ne mek kö zöt ti egyen lõt -
len ség (leg alább is mai szem mel egyen lõt len ség nek lá tott vi szony) mind két
ta nul mány köz pon ti té má ját ké pe zi, és ezt egya ránt tet ten érik az örök lé si szo -
ká sok ban, kü lön fé le rí tu sok, szo ká sok ér tel me zé se so rán, de olyan köz na pi
ese mé nyek kap csán is, mint a fe le ség üt le ge lé se vagy a há zas tár sak el vá lá sa kö -
rül ke let ke zõ bo nyo dal mak. Ezek a szö ve gek, akár csak a ko ráb ban em lí tett
Mureºan ta nul má nya, va ló ban újí tást je len te nek a ro mán tör té net írás ban, hi -
szen olyan té má kat dol goz nak fel, ame lyek ed dig szin te szó ba sem ke rül tek:
csa lá don be lü li vi szo nyo kat, a csa lád és a kö zös ség vi szo nyát, a kö zös sé ge ken
be lü li nemi po zí ci ó kat ér té ke lik újra, ezál tal ter mé sze te sen a mo dern tör té -
net szem lé let min den na pi ság-ku ta tá sa i ba il lesz ked nek. A le írá sok azon ban
sok szor az ál lan dó nyu gat-ke let pár hu zam mal az össze ha son lí tás so rán be le -
es nek az ál ta lá no sí tás csap dá já ba (a nyu ga tot egy sta bil, azo nos tu laj don sá gok -
kal ren del ke zõ tömb nek ír ják le): „… bár a ke le ti mo dell szi go rú an szét vá -
laszt ja a ne me ket, Nyu ga ton a nõ – ha nem is õ a tu laj don kép pe ni ura, de –  ak -
tív ré sze a nyil vá nos tér nek.” (Mun te an, 160.) Ugyan így ál ta lá no sí ta nak
mind ket ten az „er dé lyi ség” ka te gó ri á ján be lül is. En nek kap csán Mun te an
szin te egy ér tel mû en csu pán ro mán kö zös sé gek rõl be szél, a kö vet kez te tést pe -
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dig nem az er dé lyi ro mán, ha nem „az er dé lyi” kö zös sé gek re von ja le, Bo lo -
van pe dig úgy ír az er dé lyi ro mán fal vak ról, mint ha nem is ven ne tu do mást ar -
ról, hogy Er dé lyen be lül nem be szél he tünk egy egy sé ges tár sa da lom ról, sem
kul tú rá ról.

A „tra di ci o ná lis tár sa da lom” nemi vi szo nya it tár gya ló ta nul má nyo kon kí -
vül négy rend kí vül iz gal mas tör té nel mi te ma ti ká jú írást is tar tal maz a kö tet:
Lu ci an Nãs ta sã, Ghi ze la Cos ma, Si mo na Sti ger és Ru xand ra Ce se re a nu ta -
nul má nya i ról van szó, akik nem csak té ma vá lasz tá suk ban, ha nem mód szer ta -
ni kér dé se ik kel egya ránt hoz zá já rul tak a tör té ne ti ala po zott sá gú ne mi ség ku ta -
tás ro má ni ai kör vo na la i nak erõ tel jes eb bé té te lé hez. Lu ci an Nãs ta sã ta nul má -
nya tör té nel mi „plety ká kat” gyûjt össze: azt kí sér het jük vé gig, hogy a –
fõ ként a 19–20. szá zad ban elõ – ro mán iro da lom és a ro mán tu do má nyos ság
nagy jai (Mi hai Emi nes cu, Di mit rie Ang hel, Brã tes cu-Vo i neºti, G. Ib rã i le a -
nu, Ale xand ru Phi lip pi de, Ion Luca Ca ra gi a le, Bog dan P. Haºdeu, Tu dor Vi a -
nu stb.) mi lyen nõ ide á lo kat for mál tak ma guk nak, és ez az ide ál, il let ve en nek
az in tel lek tu el ré teg nek a nõk höz való vi szo nya mi ben kü lön bö zött a köz em -
be ré tõl. A kér dé se ket a len cse vég re ka pott „nagy em be rek” há zas ság elõt ti, há -
zas sá gon be lü li és azon kí vü li kap cso la ta i nak rész le tes elem zé sé vel vá la szol ja
meg. Mind ezt a frap páns, de ugyan ak kor szak ma i lag gon do san elõ ké szí tett
szö ve get sze mé lyes le ve le zé sek, (ke vés bé nyil vá nos) iro dal mi al ko tá sok és
a tör té net írás ál tal ed dig (több nyi re fog hí ja san) re giszt rált ada tok segítségével 
állítja össze.

Si mo na Sti ger ugyan csak egy ed dig ke vés bé vizs gált te rü le té re lé pett
a tör té ne lem nek, ami kor azo kat a 19. szá zad végi és 20. szá zad ele ji er dé lyi fe -
mi nis ta moz gal ma kat írja le, me lye ket nem csak a tör té net írás, ha nem a fe mi -
nis ta iro da lom is rend sze rint el hall gat. A nem ze ti egy sé get és sza bad sá got
szol gá ló ide o ló gi át és a nem ze ti ér de ke ket szol gá ló nõi eman ci pá ció kér dé sét
saj tó elem zés sel és a gyû lé sek jegy zõ köny ve i nek le vél tá ri ta nul má nyo zá sá val
mu tat ja be, a több nyi re a Te leg ra ful Ro mân, Fa mi lia, Fe me ia ºi fa mi lia c. er dé lyi
ro mán la pok ha sáb ja in meg je lent, el sõ sor ban a nõk ok ta tá sát cél zó, „eman ci -
pá ci ós” jel le gû írá sok és a ko ra be li nõi össze jö ve te lek (bras sói, ko lozs vá ri, ba -
lázs fal vi) ér tel me zé sén keresztül.

Ru xand ra Ce se re a nu ta nul má nyá nak a té má ja nem a fa lu si nõ, nem is
a fe mi nis ta nõ, még csak nem is a fe je del mek asszo nyai, bár két ség te le nül az
ed di gi szem pon tok vagy mun ka mód sze rek va la mi lyen szin ten kap cso lód -
nak eh hez a kér dés hez is. A ta nul mány a 20. szá zad kö ze pén ro mán kon cent -
rá ci ós tá bor ban élõ po li ti kai nõi fog lyok nar ra tí vá it elem zi. Más pers pek tí vát
hoz ez az elem zés, mint a ko ráb bi szö veg ér tel me zé sek, a nar ra tí vá kat tart ja
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el sõ ren dû nek és nem az ese ményt, és nem esz köz ként ol vas sa eze ket a tör té -
ne lem ér tel me zé si fo lya ma tá ban. Az el be szé lé se ken ke resz tül pe dig a sze mé -
lye ket és az egyes élet uta kat fi gye li meg, kö zös vagy egyé ni me cha niz mu so -
kat, a kín zá sok és ke gyet len sé gek túl vész elé sé re, el ke rü lé sé re ki dol go zott
szám ta lan tech ni kát és az ezek hez való vi szo nyu lá si mó do kat tag lal ja.

Ghi ze la Cos ma ta nul má nya az er dé lyi pros ti tú ci ó ról nem a jel leg ze tes
vá ros tör té ne ti ta nul má nyok so rá ba il lesz ke dik, mi vel a vizs gá lat so rán le me -
rész ke dik a leg al sóbb, a de vi áns nak te kin tett (ha a maga kon tex tu sá ban nem
is ilyen éle sen el ítélt, de ma két ség te le nül an nak tar tott) tár sa dal mi ré te gek
mé lyé re. A ko ra be li do ku men tá ció és ér tel me zé sek rend kí vül vál to za tos iro -
dal mát is mer te ti, mind eb bõl egy élénk ké pét fes ti a 20. szá zad ele jén még töb -
bé-ke vés bé le gi tim fog lal ko zás nak, a pros ti tú ci ó nak. A pros ti tú ci ós in téz mé -
nyek min den for má ját meg vizs gál ja: az ut cai (sza bad) és bor dély há zi pros ti tu -
ál tat egya ránt, azon ban ezt a tár sa dal mi (fog lal ko zá si?) ré te get nem sza kít ja ki
a maga tár sa dal má ból, fo lya ma to san uta lás tör té nik azok ra a tár sa dal mi re ak ci -
ók ra is, ame lyek ezt az élet mó dot/fog lal ko zást övezik. 

A kö tet egyik hi á nyos sá ga, hogy egyet len ta nul mány sem hi vat ko zik
azok ra a „tra di ci o ná lis mód sze rek kel” vagy a „ma inst re am” tu do mány te rü le -
tek hez tar to zó szo ci o ló gi ai, ant ro po ló gi ai vagy et nog rá fi ai mun kák ra, ame -
lyek kel tu laj don kép pen szem be for dul, és ame lyek (a ma guk mód ján ugyan,
de) fog lal koz tak a ro má ni ai nõk tár sa da lom ban el fog lalt he lyé vel, a nemi kap -
cso la tok kal, il let ve több ne ki fu tás sal is pró bál koz tak an nak a meg ha tá ro zá sá -
val, amit a nemi vi szo nyok je len te nek egy kö zös ség ben. Amennyi ben szó is
esik pl. a fa lu si tár sa da lom nõ alak já ról, ez csu pán a ro mán kö zös sé gek vizs gá -
la tán ke resz tül tör té nik egy al ka lom mal (Ana ma ria Iuga má ra ma ro si nõk rõl
szó ló ta nul má nyá ban). Pe dig ami az er dé lyi ma gyar et nog rá fi ai ku ta tá so kat il -
le ti, igen is lé te zik a nemi kap cso la tok vizs gá la tá nak szak iro dal ma, ha nem is
ka pott a téma el sõd le ges sze re pet a nép raj zi ku ta tá sok ban.16 

Te hát itt a hi ány ket tõs, ha nem töb bes: nincs uta lás a ma inst re am re és
nincs uta lás a más et ni ku mok ál tal fel tárt ered mé nyek re. Mind ez egy részt
azért lett vol na szük sé ges, mert a gen der-stu di es ko ráb bi mód sze rek kel való
szem be he lyez ke dé sét vagy az ezek ki egé szí té sé re való tö rek vé sét nem lá tom
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16 Lásd: Ba lázs La jos: Az én elsõ tisz tes sé ges na pom. Pár vá lasz tás és la ko da lom Csík szent do mo ko son. Bu -
ka rest, 1995. Nagy Olga több kö te te (pl. Asszo nyok köny ve, Bu da pest, 1988; Népi vál to za tok sze re -
lem re és há zas ság ra. Szé kely ud var hely, 1994), il let ve több ta nul má nya (pl. A nõk sze re pe és hely ze te
a pa rasz ti tár sa da lom ban. In: Po zsony Fe renc szerk.: KJNT Év köny ve 1998. 52–66.), Za ka ri ás
Er zsé bet: Asszony élet Er dõ vi dé ken. Ma ros vá sár hely, 2000., Ba ra bás Lász ló több ta nul má nya, és
ta lán még foly tat hat nánk a sort az er dé lyi tár sa da lom nép raj zi mun kák so rá val, ame lyek ha
nem is köz pon ti té ma ként, de kér dés ként ke ze lik a nemi kap cso la to kat.



más ként el kép zel he tõ nek, csak ha a ko ráb bi ered mé nye ket is fo lya ma to san
idé zik az új pél dák ho za ta la so rán. Más részt pe dig ez a tu do má nyos tra dí ció,
amellyel ren del ke zünk, ak kor is, ha új ra ér tel me zé sek re vagy szem be for du lás -
ra kész tet, ta gad ha tat la nul az alap ját ké pe zi an nak a(z új) tu do má nyos szem lé -
let nek, amely vele – adott eset ben – szem be for dul. 

*
Mint lát juk, a ro má ni ai fe mi niz mus nak, ne mi ség ku ta tás nak még szá -

mos kér dést meg kell vá la szol nia, még na gyon sok mód szer ta ni kér dést kell
le tisz táz nia. A kö te tek – vál to za tos szem pont rend sze rek egy sé ge sí té sé vel –
eb bõl a mun ká ból vál lal nak részt. Eb ben a fo lya mat ban ta lán az a leg iz ga tóbb, 
hogy ta núi le he tünk egy új tu do mány ág/mód szer in ter disz cip li ná ris ön szer -
ve zõ dé sé nek,17 ame lyet el sõ sor ban a vál toz ta tás szük sé ges sé ge moz gat – a kü -
lön bö zõ sé gek fel is me ré sé nek és a kü lönb ség té tel meg szün te té sé nek szük sé -
ges sé ge. Azé a kü lön bö zõ sé gé, ami szá mít…

Bo kor Zsu zsa
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17 Pszi cho ló gu sok, szo ci o ló gu sok, ant ro po ló gu sok, tör té né szek, fi lo zó fu sok együtt mû kö dé -
sét fi gyel het jük meg, és ez nem csak egy kö zös mód szer rel, a gen der-stu di es-zel való mun -
kát je len ti, ha nem kü lön bö zõ tu do mány te rü le tek mód sze re i nek egy kö zös ku ta tás ban
való al kal ma zá sát is. 



KÖNYV IS MER TE TÉ SEK
Eu ró pa ar cai

Eu ró pa ar cai
Lo soncz Al pár: Eu ró pa-di men zi ók. Kul tú ra, kon tex tus,
ki sebb ség – fe no me no ló gi ai táv la tok. Fo rum Könyv ki adó,
Új vi dék, 2002. 285 p.

Mond ják, hogy ami kor Ze usz el ra bol ta, majd el hagy ta Eu ró pét,
a ki rály lány ön gyil kos akart len ni. Aph ro di té vi gasz tal ta meg az -

zal, hogy fel fed te elõt te: az is te nek ura az, aki el ra bol ta, s a föld rész, aho vá ke -
rült, az õ ne vét fog ja vi sel ni. S ta lán az sem mel lé kes, hogy Eu ró pé Ze usz tól
szü le tett két fia az a Mi nósz és az a Rha da mant hüsz, akik az al vi lág bí rá ja -
ként is me re te sek a gö rög mi to ló gi á ban. 

So kan mond ják azt is (Jan Pa to è ka, pél dá ul), hogy az eu ró pai fi lo zó fia, il -
let ve az eu ró pai „szel lem” ak kor szü le tett, ami kor az is te nek ki köl töz tek a vi -
lág ból, azaz rá éb resz tet ték az em bert, hogy ma gá nak kell bol do gul nia az igaz -
ság gal – ahogy Pa to è ka mond ja, a sakk táb la mind két ol da lán kell ját sza nia, a sa -
ját, kor lá to zott em be ri tér fe lén, il let ve ez zel egy szer re azon az ol da lon is,
amely min den kép pen meg ha lad ja. Ugyan ez az eu ró pai fi lo zó fia, nyo má ban
pe dig az eu ró pai em ber (ide ig le ne sen ne ves sük el ezt a fel leng zõs meg ne ve -
zést) alig egy év ez red múl tán már ab ban hitt, hogy a játsz ma si ke rült, meg hó -
dí tot ta a má sik tér fe let, s a maga és a vi lág ma ra dék ré szé nek Mi nó sza ként és
Rha da mant hü sza ként nincs más dol ga ezen a vi lá gon, csak az, hogy a maga
igaz sá gát, me lyet Egye te mes Igaz ság nak hitt, ter jessze. Csa ló dott, per sze. Így
hát újra ott áll, ahol, mint He i deg ger sze ret te mon do gat ni, va ló já ban min dig
is állt, a kez de tek nél, jó eset ben rá kér dez ve arra, hogy „ki is va gyok én”.

Lo soncz Al pár leg újabb kö te te, az Eu ró pa-di men zi ók, en nek a kér dés nek
a mo nu men tá lis fel tér ké pe zé sé re vál lal ko zik. Azért mon dom, hogy a vál lal -
ko zás mo nu men tá lis, mert a „ki va gyok én” kér dés tár gya nem va la mely jól
meg ha tá roz ha tó, egy szer s min den kor ra kö rül ha tá rol ha tó (fi lo zó fi a i lag szól -
va: szubsz tan ci á lis) iden ti tás, ha nem sok fé le kon tex tus, sok fé le iden ti tás ré -



teg ha tá roz za meg. Ezek nek a ré te gek nek a ki bon tá sá ra vál lal ko zik Lo soncz,
még hoz zá ha mi sí tat lan fi lo zó fu si alap ál lás sal: ke vés bé konk rét vá la szo kat,
mint a le het sé ges vá la szok le he tõ ség fel té te le it dol goz za ki, ami Kant óta nem más -
nak szá mít, mint egy ál ta lá ban a fi lo zó fia dol gá nak. Ez a mun ka per sze igény -
be ve szi nem csak a fi lo zó fust, ha nem a szer zõ ben la ko zó tár sa da lom ku ta tót
is, ezért a kö tet lát szó la gos he te ro ge ni tá sa (fi lo zó fi ai-fi lo zó fia tör té ne ti esz me -
fut ta tá sok, dis kur zus elem zé sek, ki sebb sé gel mé le ti meg kö ze lí té sek egy más
mel lé ke rü lé se) vol ta kép pen ter mé sze tes és – mint a ké sõb bi ek bõl, re mé lem, 
ki de rül –, rend kí vül ter mé keny. Va ló ban di men zi ó kat tár fel te hát ez a könyv,
az Eu ró pá nak ne ve zett esz me és az Eu ró pá nak ne ve zett je len ség kü lön bö zõ
di men zi ó it – ezen a pon ton pe dig fel kell hív nunk rá a fi gyel met, hogy a szer -
zõ maga is gya kor ló fe no me no ló gus, aki az zal in do kol ja a fe no me no ló gi ai
mód szer vá lasz tá sát, hogy a fe no me no ló gia „alul ról épít ke zõ gon dol ko dás,
mert ész lel ni fon to sabb, mint konst ru ál ni, a meg je le nés meg ra ga dá sa, a tör té -
nés tisz te le te, mû hely mun ka, amely a ta pasz ta lat for gá csa in mun kál ko dik.”
Már pe dig nincs ta pasz ta lat kép zet nél kül, így az Eu ró pa-ta pasz ta lat sem lé tez -
het Eu ró pa-esz me, il let ve eu ró pai esz mék nél kül. Ez az egyik út, ame lyen
a szer zõ nyo mán el kell in dul nunk.

A kö tet elsõ ré sze (Az „eu ró pai em be ri ség” – egy kor szak vége) a klasszi kus né -
met tör té net fi lo zó fia mér föld kö ve it (Kant, Her der, He gel) elem ez ve nem
pusz tán nyo mon kö ve ti a ké sõ új ko ri Eu ró pa-esz me meg szi lár du lá sát, ha -
nem eköz ben olyan meg gyõ zõ dé sek (elõ íté le tek? mí to szok? hi tek?) ere de tét 
hoz za fel szín re, ame lyek, ha a kor társ eu ró pai (il le tõ leg ame ri kai, de Ame ri ka 
a jel zett kor szak fé nyé ben mint egy Eu ró pa „meg hosszab bí tá sa”) el mé let írók
mun kás sá gát nem is, de a tár sa dal mi-po li ti kai gya kor la tot – nyo ma ik ban leg -
alább is – min den kép pen meg ha tá roz zák (a gyar mat bi ro dal mak utód ál la ma i -
nak sor sát, pél dá ul). Lo soncz ér tel me zé sé ben ugyan is Kant és Her der (de
alig ha nem ér vé nyes ez Heg el re is) ok fej té se i ben „elénk tá rul az ön ál lí tó, ön -
esz mé lõ Eu ró pa, amely ön ma gá val együtt min dig a föld ke rek ség egé szét
óhajt ja lát ha tó vá ten ni.” He gel Eu ró pa-ér tel me zé sé vel rész le te seb ben fog lal -
ko zik a szer zõ, s úgy vé lem, ava tott elem zé sé nek egyik leg fi gye lem re mél tóbb 
vo nat ko zá sa az az ér zé keny ség, amellyel He gel el lent mon dá sos (di a lek ti -
kus?) eset leg es ség-fo gal má hoz vi szo nyul. He gel ugyan is az a fi lo zó fus, aki rá -
irá nyí tot ta a fi gyel met a tör té nel mi cse lek vé sek nem szán dé kolt kö vet kez mé -
nye i re és egyes (pél dá ul ter mé sze ti) adott sá gok meg ha tá ro zó sze re pé re,
ugyan ak kor egye ne sen szük ség sze rû nek tar tot ta ezek nek az eset leg es sé gek -
nek a cél sze rû sé gét – nota bene, egy olyan ész hit ne vé ben, ame lyet nem le het
az zal vá dol ni, hogy nincs tisz tá ban sa ját le gi ti má ci ó já nak el lent mon dá sa i val:
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az ész azért te kint éssze rû en a tör té ne lem re, mert nem te het mást. És pon to san
ez az éssze rû ség az, amely He gel szá má ra Eu ró pa pri vi lé gi u má nak bi zo nyul.
Az eu ró pai em be ri ség ugyan is – né mi leg le egy sze rû sít ve – sze rin te azért „ter -
mé sze té nél fog va sza ba dabb”, mert sa ját ja az ön ma gá ra és sza bad sá gá ra irá -
nyu ló ref le xió. Ez zel azon ban, ön tu dat la nul bár, de meg kér dõ je le zi má sok
sza bad sá gát – Lo soncz meg fo gal ma zá sá ban: „az eu ró pai kul tú ra az ura lom el -
vét vall ja […]. Úgy hagy ja a vi lá gon kéz je gyét, hogy a »vég te len tu dás vágy« ál -
tal ösz tön zöt ten az ide gen ben az ide gen ség meg szün te té sé nek le he tõ sé gét va -
ló sít ja meg.”

En nek a kul tu rá lis ma ga sabb ren dû sé gi komp le xus sal ter helt Eu ró -
pa-kép nek az egyik al ter na tí vá ja Max Sche ler ja vas la ta Eu ró pá nak kul túr kör -
ként való ér tel me zé sé re (er rõl lásd bõ veb ben a kö tet Sche ler rel fog lal ko zó fe -
je ze tét). A má sik út az, ha az eu ró pai ön ér tel me zé si ke re te ket be lül rõl, vi lág -
fo gal má nak áta la kí tá sá val kí sé rel jük meg mó do sí ta ni – nagy já ból ezt az utat
pró bál ják be jár ni a hu sza dik szá za di fi lo zó fi ák. Nem vé let len, mu tat rá Lo -
soncz, hogy a vi lág fo gal má nak te ma ti zá lá sa vol ta kép pen min den hu sza dik szá -
za di fi lo zó fi á ra jel lem zõ. Ezek a fi lo zó fi ák olyan vi lág fo gal mat ke res nek,
amely meg fe lel „a köz vet len ség res ti tú ci ó já ra” vo nat ko zó igény nek, vagy is
ké pes egy olyan vi lág ké pé nek meg al ko tá sá ra, amely va ló ban a „mi enk” le het
anél kül, hogy az egye te mes sé tá gí tott eu ró pai ész hit (ejtsd: az eu ró pai ész be
ve tett hit) ki zá ró la gos sá gát hir det né. A fe no me no ló gia „nagy öreg jei” (Ed -
mund Hus serl, Eu gen Fink, Mar tin He i deg ger) ál tal meg al ko tott vi lág fo gal -
mak kap csán vi szont Lo soncz elem zé sé ben lé nye gé ben arra ve tül fény, ami re 
mind ezek a „vi lág fi lo zó fi ák”, min den je len tõ sé gük el le né re, nem ad tak vá -
laszt. Ez pe dig nem más, mint a kö zös élet ér tel me. Már pe dig mi a kö zös élet?
„Az együ vé tar to zás azok kal, akik kel az együtt lét koc ká za tot, ne héz sé get, foly -
to nos erõ fe szí tést je lent.” Vagy is, mi u tán szem ügy re vet tük Eu ró pa ön ké pét,
il let ve azt, aho gyan más kul túr kö rök kel szem ben de fi ni ál ja ma gát, Eu ró pa
„di men zi ó i nak” bel sõ konf lik tu sa i val, Eu ró pa bel sõ meg osz tott sá gá val szem -
be sü lünk: Nyu gat és Ke let konf lik tu sá val, a nem zet ál la mok Eu ró pá ja és a ki -
sebb sé gi ség konf lik tu sá val, az et ni kai uszí tás és a há bo rúk va ló sá gá val. Mind -
ez pe dig nem ide gen elem Eu ró pa tes té ben: ez az Eu ró pa-ta pasz ta lat. Amely
egyúttal krízis-tapasztalat. 

Lo soncz nem ke vés meg gyõ zõ erõ vel mu tat ja ki, hogy a „krí zis ben való
ál lás” a kez de tek tõl be le ivó dik az eu ró pai azo nos ság ön ér tel me zé sé be,
amennyi ben a vál ság gal való szám ve tés ele ve fel lel he tõ már az eu ró pai igaz -
ság fo ga lom par me ni dé szi ere de te i nél is. A könyv azon ré szé nek, amely az eu -
ró pai vál ság ta pasz ta la tot elem zi (Eu ró pa mint vál ság ha gyo mány: Vál ság ta pasz ta lat 
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mint Eu ró pa-el be szé lés), két ség kí vül a Jan Pa to è ká val fog lal ko zó fe je zet a súly -
pont ja. A szer teá ga zó ér tel me zés bõl hadd ra gad junk itt ki mind össze két mo -
men tu mot: az ér te lem adás és a vál ság ta pasz ta lat szo ros össze füg gé sét, il let ve
a gon dol ko dás és a po li ti kum egy más ra-utalt sá gát. Az ér te lem adás sal kap cso -
lat ban Pa to è ka arra mu tat rá, hogy az nem aka ra ti cse lek vés, ha nem tör té nés,
s így az ér te lem vesz tés ta pasz ta la ta egész egy sze rû en ki játsz ha tat lan. Az ér te -
lem mó do su lá sok pe dig koc ká zat tal ter he sek, már pe dig, mond ja Lo soncz, „a
koc ká zat ból ránk há ru ló ve szé lyek nek a foly to no san mó do su ló kon tex tu sa a tör té ne -
lem.” Mind ezek fé nyé ben a tör té nel met Pa to è ka nyo mán nem adott ság ként,
ha nem tel je sít mény ként kell ér tel mez nünk, hi szen a tör té ne lem fel té te le Pa -
to è ka sze rint „az ön fenn tar tás ba való be szû kü lé sen túl mu ta tó, sza bad ság ra
való el tö kélt ség.” Ily mó don vi szont a lé lek kel való tö rõ dés Pa to è ka-i kulcs fo gal -
má nak meg fe le lõ ma ga tar tás is csak ak kor nyer ér tel met, ha ki lép a lát ha tó ság
szfé rá já ba, azaz ak kor, ha át já rás va ló sul meg a fi lo zó fia mû ve lé se és a po li ti -
kum kö zött. Óha tat la nul be ke rül nek te hát a já ték ba „a kö zös élet szim bo li -
kus di men zi ói”, ame lyek tár gya lá sá nál a fe no me no ló gi ai elem zés a po li ti kai
ta pasz ta lat tal érintkezik.

Ilyen elem zést nyújt A mi to po li ti ka ele ven sé ge címû fe je zet, amely azt vizs -
gál ja, mi lyen esz kö zök kel és mi lyen mi to po li ti kai stra té gi ák kal va ló sít ot ták
meg a nyolc va nas-ki lenc ve nes évek Szer bi á já ban az et no po li ti kai moz gó sí -
tást. Lo soncz elõ ször is azt a dis kur zust elem zi, amely egyál ta lán le he tõ vé tet -
te a lep le zet len mi to po li ti kai be széd mód el ural ko dá sát, s amely a szerb né pet
a hu sza dik szá zad tör té nel mé nek (egy út tal a szo ci a liz mus nak) ál do za ta ként
lát tat ja, eköz ben pe dig azt su gall ja, hogy a nép „au ten ti kus léte” csak „a kom -
mu niz mus elõt ti kor ra vo nat ko zó »iden ti tás ge ne rá ló« em lé ke zet” ré vén sze -
rez he tõ vissza. Ezu tán két mi to po li ti kai stra té gi át vizs gál rész le te sen, ame -
lyek vol ta kép pen „a há bo rú mi to ló gi á ját” ké szí tik elõ: az „et ni fi kált nek ro fí li -
át” (mely nek lé nye ge, hogy „szerb föld az, ahol szerb sí rok dom bo rul nak”,
de, mint a szer zõ rá mu tat, a nek ro fi li kus ten den cia – pl. hol tak új ra te me té se
– ál ta lá no san jel lem zõ je gye a ke let-eu ró pai poszt kom mu nis ta tár sa dal mak
iden ti tás ge ne rá ló stra té gi á i nak), il let ve a mi to po li ti ka tér nye ré sét a tö meg- és 
ma gas kul tú ra ke re tei kö zött. Min de köz ben nyo mon kö ve ti a mi to po li ti kai
dis kur zus lep le zet len el ural ko dá sá nak stá ci ó it, to váb bá meg kí sér li fel tár ni
a je len ség tár sa dal mi hát te rét is (pl. a má so dik vi lág há bo rú utá ni szer bi ai „ne -
ga tív ur ba ni zá ci ót”). A há bo rú mi to ló gi á já nak elem zé se kor pe dig olyan mi to -
lo gé má kat tár gyal, mint a „vissza té rõ har cos” vagy a ko so vói csa ta mi to lo gé -
má ja, mely utób bi kap csán rész le te sen elem zi a szerb el nök 1989-es, a csa ta
év for du ló ja al kal má ból el hang zott beszédének szimbolikus tartalmát.
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Lo soncz egyéb ként azon az ál lás pon ton van, hogy a po li ti ka és a mi ti kus
ér te lem ho ri zon tok össze füg gé se nem vé let len sze rû, ha nem „az eu ró pai tör -
té ne lem mély szer ke ze tét be vi lá gí tó moz za nat”. Ezt azért fon tos meg je gyez -
nünk, mert az eu ró pai ön ér tel me zés so ká ig igen ke vés sé te ma ti zált ve tü le té -
re mu tat rá. To váb bá hang sú lyoz za azt is, hogy a kö zös sé gi mi to ló gi á nak a po -
li ti kai ide o ló gi ák kal, ese ten ként pe dig az erõ szak gya kor lat tal való
össze kap cso ló dá sa nem je len ti azt, hogy a kö zös sé gi mí to szok funk ci ó ja ezek
le gi ti má ci ó já ban me rül ne ki. Hisz min den nem zet vo nat ko zá sá ban szá mol -
ha tunk „az el kö te le zõ ér vé nyû meg ala po zó tör té ne tek”, a mi to po li ti ka irán ti
vággyal, amely „pá ro sul a tör té ne ti ség el rej té sé vel.” Iga zá ból az itt a kér dés,
hogy mi lyen tör té nel mi kö rül mé nyek te rem te nek le he tõ sé get arra, hogy
„egy et ni kum vál lal ja az erõ szak gya kor lás koc ká za tát”, il let ve „mi kor vá lik el fo -
ga dot tá a meg gyõ zõ dés, hogy az et ni kai ön for má lás egyet len meg fe le lõ esz kö -
ze az erõ szak.” Min der re csak a mi to po li ti ka tör té nel mi di na mi ká já nak elem -
zé se ad hat vá laszt.

 A há bo rú mi to ló gi á ja min den kép pen ér zé keny pont ja az eu ró pai ön ér -
tel me zés nek, hisz nem ta gad ha tó, hogy a ké sõ-új kor ból örö költ fo gal mi ke re -
tek igen is le he tõ vé te szik a há bo rú le gi tim ál ását, sõt, adott eset ben apo ló gi á -
ját (itt nyil ván nem Kant ra gon do lunk) – a leg gyak rab ban olyan ala pon, hogy
a há bo rú le he tõ sé get nyújt szub jek ti vi tá sunk kor lá ta i nak meg ha la dá sá ra va la -
mi lyen ma ga sabb esz me (ál lam, nem zet vagy kö zös ség) ne vé ben. Nos, ezt az
il lú zi ót lep lez te le né mi leg a to tá lis há bo rúk hu sza dik szá za di ta pasz ta la ta,
s en nek a ta pasz ta lat nak a fi lo zó fi ai fel dol go zá sát tár gyal ja a Mi ért is vá lik az
I. vi lág há bo rú meg ha tá ro zó je len tõ sé gû vé szá munk ra? Há bo rú-dis kur zus a fe no me no -
ló gia ke re te i ben címû al fe je zet, el sõ sor ban pe dig Jan Pa to è ka há bo rú-ér tel me -
zé sét. Az elsõ vi lág há bo rú eb ben az in terp re tá ci ó ban úgy mu tat ko zik, mint
„az ener gia komp le xum má vál to zott Eu ró pa há bo rú ja”. „Az erõ pa ra le lo gram -
má ban, amely a 20. szá zad ban nyer szi lárd alak za to kat, a há bo rú az ere dõ.
Az erõ je gyé ben for má ló dó em be ri ál la pot ban va ló já ban mind a há bo rú, mind a béke az
inst ru men tum sze re pét töl tik be. Az erõ szol gá la tá ba ál lí tott há bo rú, a de mo bi li zá -
ci ó ra irá nyu ló tö rek vés el le né re, el emészt min den je len sé get, az erõ fö lény
elve úrrá lesz Eu ró pán.” Ha min deh hez ne tán hoz zá ol vas suk Gé rard Gra nel
Elõt tünk a har min cas évek címû ta nul má nyát,1 úgy el gon dol kod ha tunk azon,
hogy vol ta kép pen nem az eu ró pai mo der ni tás (ma te ma ti kai-)fi lo zó fi ai alap -
el vei ve zet nek-e a to ta li tás meg nyil vá nu lá sá nak szük ség le té hez.
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A há bo rú mi to ló gi á ját te hát fö löt tébb két sé ges vál lal ko zás „Eu ró pa-ide -
gen ként” ér tel mez ni. Töb bek kö zött pe dig azért is, mert az erõ sza kot kí vül rõl
ér tel me zõ pers pek tí vák nak is meg le het nek a ma guk mí to szai. Ez zel kap cso -
lat ban Lo soncz Sla voj Žižek kri ti ká já ra hi vat ko zik, amellyel a szlo vén gon dol -
ko dó a nyu gat-eu ró pai „Bal kán-per cep ci ót” il let te, s amely sze rint „a Nyu gat 
per cep ci ós kész le té ben a Bal kán a Nyu gat Má sik ja, amely szem be ál lít ha tó az
au ten ti kus nyu ga ti ér té kek kép vi se le té vel.” Ezen a pon ton vi szont az a kér dés 
me rül fel, hogy nem ugyan azon eu ró pai mi to lo gé mák kü lön bö zõ va ri á ci ó it
ra goz zuk-e. Hi szen a má sik ol dal, Kö zép-Ke let-Eu ró pa tár sa dal mai – pro
vagy kont ra – szin tén év szá za dok óta a Nyu gat-köz pon tú Eu ró pa-ér tel me zés 
men tén ha tá roz zák meg ön nön iden ti tá su kat, s en nek kap csán az a gya nú is
fel me rül het, hogy „az »Eu ró pa utá ni vágy« for rás vi dé két vol ta kép pen a kon ti -
nens pe rem vi dé ke in ta lál hat juk, amely nek la kói szá má ra Eu ró pa a me ne dé -
ket és az ön nön tör té nel mük tõl való meg sza ba du lás ke re te it hivatott
megjeleníteni”.

Vé gül pe dig itt van a krí zis Eu ró pá já nak egyik leg se bez he tõbb pont ja:
a nem zet ál la mok Eu ró pá ja és a ki sebb sé gi ség konf lik tu sa. A ki sebb sé gi ség
alig ha nem a hat vá nyo zott krí zis ben-ál lás kö ze ge, amennyi ben örök li a nem -
ze ti iden ti tás ön ál lí tá sá nak szük ség le tét, de az ön ál lí tás ha tal mi ke re te i tõl
való meg fosz tott sá got is. Lo soncz sze rint ugyan is a ki sebb sé gi ség ér tel mez he -
tet len a konk rét ha tal mi vi szo nyok mér le ge lé se nél kül. En nek a szem pont -
nak az ér vé nye sí té sé re vi szont vaj mi ke vés esélyt ad nak a po li ti ka el mé le tek -
nek a mo der ni tás tól örö költ fo gal mi ke re tei, lé vén an nak tár sa da lom ké pe
nagy já ból a ho mo gén nem zet ál lam tár sa dal má val meg egye zõ. Will Kym lic ka
és Chris ti ne Stra eh le meg fo gal ma zá sá ban: „az a fel te vés, mely sze rint a po li ti -
kai nor mák ér vé nyes sé gi köre az egyet len in teg rált tár sa da lom ként fel fo gott
nem zet ál lam ra szo rít ko zik, annyi ra át ha tó, hogy sok te o re ti kus már nem tar -
tot ta ér de mes nek ezt ki mon da ni.”2 A nem zet ál lam pe dig sze lek tí ven vi szo -
nyul a te rü le tén élõ kul tú rák iránt. Hi szen az ál lam pol gá rok nyil vá nos te rek -
be kény sze rül nek, ahol fel is mer he tõ a nem zet ál lam kö tõ dé se egy meg ha tá ro -
zó kul tu rá lis azo nos ság hoz, s így a ki sebb sé gek a le gi ti má ció kény szer
több le té vel szem be sül nek. Össze gez ve te hát az lesz a kér dés, ho gyan hoz ha -
tó lét re „azok po li ti kai kö zös sé ge, akik nem osz toz nak ugyan azon kul tu rá lis
je len té sek ben”. A vá lasz adás le he tõ sé ge i nek kör vo na la zá sá ra rész ben a Szem -
pon tok a nem ze ti ki sebb ség ér tel me zé sé nek váz la tá hoz címû fe je zet ben ke rül sor.
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Lo soncz a nem ze ti ki sebb sé gek „re la ci o ná lis va ló sá gát” a ki sebb sé gi iden ti -
tást meg ha tá ro zó két, a nem zet ál lam elve men tén szer ve zõ dõ po li ti kai-kul tu -
rá lis alak zat, és pe dig a „nem ze ti e sü lõ ál lam” és a „kül sõd le ges anya nem zet”
ke re te i ben, il let ve köl csön ha tá sá ban igyek szik vizs gál ni, szá mot vet ve egy út -
tal a ki sebb ség hez tar to zó egyé nek konk rét le he tõ sé ge i vel is. Aki azon ban eb -
ben a fe je zet ben ke res né Lo soncz ki sebb sé gi ség-ér tel me zé sé nek kul csát, alig -
ha nem hi ány ér zet tel ma rad. A ki sebb sé gi „hat vá nyo zott krí zis” gyö ke ré nek,
az iden ti tás kom mu ni ká lá sá ra irá nyu ló szük ség let szük ség sze rû és egy ben le -
he tet len vol tá nak meg ér té sé re tett kí sér le tet egy má sik fe je zet ben ta lál juk, és -
pe dig A nyelv és kul tú ra össze füg gé sei Lé vi nas nál: ki sebb sé gi el len ve té sek cí mû ben.
Lé vi nas mint ki in du lá si pont azért bi zo nyul ter mé keny nek Lo soncz szá má -
ra, mert fi lo zó fi á já ban az ön ma gunk hoz való vissza té rés klasszi kus eu ró pai
mo tí vu ma he lyett az a fel fo gás je le nik meg, hogy az ala nyi ság nem az azo nos -
ság ra tá masz kod va te rem ti meg ön ma gát, ha nem a Má sik fe lõl. Mi vel pe dig
Lé vi nas eti kai fi lo zó fi á já nak kulcs pont ja „a Má sik meg szün tet he tet len ide -
gen sé ge”, eme ide gen ség ta pasz ta la ta vá lik a sza bad ság alap já vá, az ide gen ség
el tün te té sé nek ten den ci á ja pe dig az erõ szak gya kor la tát fel té te le zi. Lé vi nas te -
hát rá mu tat arra, hogy min den ab szo lu ti zált kon tex tus füg gõ ség, kon tex tus ra
való ma ra dék ta lan rá u talt ság erõ sza kot rejt ma gá ban. Ha te hát va la ki re ki zá ró -
lag mint egy cso port tag já ra te kin tek, úgy meg fosz tom iden ti tá sá nak to váb bi
szám ta lan ré te gé tõl, le egy sze rû sí tem, a ma gam ké pé re és ha son la tos sá gá ra
for má lom, azaz erõ sza kot kö ve tek el vele szem ben. Ez nyil ván mind a több sé -
gi, mind a ki sebb sé gi vi szo nyu lás ra igaz. Lé vi nas vá la szai ak kor bi zo nyul nak
elég te len nek, ha fi gye lem be vesszük, hogy min den nek el le né re a Má sik azo -
nos sá ga nem me rít he tõ ki a kon tex tu a li zá lás tel jes hi á nyá ban – lé vi na si ter mi -
no ló gi á val: a „for má tól el tá vo lo dott arc” lát vá nyá ban, „az arc ön je len té sû vol -
tá ban” – sem. „Mert a 20. szá zad erõ szak hul lá ma, to ta li ta ri á nus prog ram jai
azt bi zo nyít ják, hogy az az em ber, aki a szim bo li kus mez te len ség ben lé te zik,
a leg in kább ki szol gál ta tott az ön kény nek, az, aki te he tet len ség re van kár hoz -
tat va az õt fe nye ge tõ ha tal mak kal szem ben.” A ki sebb sé gi lét hely zet vo nat ko -
zá sá ban te hát, össze gez Lo soncz, ki vált kép pen el en ged he tet len a „lát ha tó for -
ma”, a „kul tú ra”, „kon tex tus”, más fe lõl pe dig a „lát ha tat lan arc” fe szült sé gé -
nek fi gye lem be vé te le. A ho va tar to zás hoz kap cso ló dó el kö te le zett ség, il let ve
kö zöm bös ség hi ány ér tel me zé se ily mó don a kö zös sé gi iden ti tás és a tár sa dal -
mi igaz sá gos ság vi szo nyá nak átértelmezését követeli, vagyis a lévinasi
„gyökértelenek közösségével” szemben „a meggyökerezettség másfajta
értelmezését”.
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Mind azok a konf lik tu sok te hát, ame lyek Eu ró pát a krí zis te re pe ként lát -
tat ják, egy azon cso mó pont ban ta lál koz nak: az ön azo nos ság ér tel me zé sé ben,
an nak kom mu ni ká lá sá ban és ez zel együtt a más ság ész le lé sé ben. Mi ve zet
oda, hogy a kul tu rá lis iden ti tás ál lí tá sá nak egye dü li esé lye ként a más ság meg -
szün te té se mu tat ko zik? Mi a kö zös to váb bá az ezt su gal ló mi to po li ti kai dis -
kur zu sok ban? Nos, alig ha nem az a meg gyõ zõ dés, hogy lé te zik nem ze ti
szubsz tan cia, amely az egy igaz ság (amely vi szont a nem zet igaz sá ga) le tét -
emé nye se.

De van-e olyan iden ti tás-ér tel me zés, amely le he tõ vé te het né a szubsz -
tan ci á lis és így vol ta képp kom mu ni kál ha tat lan azo nos ság dé li báb já nak meg -
ke rü lé sét, esélyt adva ezál tal a kul tú rák kö zöt ti kom mu ni ká ci ó nak? Az erre
irá nyu ló ref le xi ó ra el mé le ti sí kon A „vad tar to mány”, avagy mit kezd jünk a kul tú -
ra kö zi ség gel? címû fe je zet ben ke rül sor. Az iden ti tás-kér dés bo nyo lult sá ga fé -
nyé ben egyál ta lán nem meg le põ, hogy a szer zõ a kul tu rá lis ide gen ség, még -
hoz zá a sa ját kul tú ránk kal szem ben is meg nyil vá nul ni ké pes ide gen ség fe lõl
kö ze lí ti meg a prob lé mát, s Aleš De bel jak nyo mán a kon tex tus ide gen sé get nem
a szár ma zás, ha nem az adott kö zös ség ha gyo má nyá nak ér tel me zé se alap ján
ha tá roz za meg. Ek kor vi szont a kö zös ség tõl való el tá vo lo dás nem je lent föl tét -
le nül „ki sza ka dást”, hi szen adott eset ben az ide gen nel való szem be sü lés le het 
„sa ját kö ze günk” új, ter mé keny szem lé le té nek zá lo ga: „Az ide gen ré vén »ki -
nyílt szem« ön ma gát más kép pen lát ja.” To váb bi, mond hat ni, „pro vo ka tí -
vabb” szem pont az, hogy Lo soncz sze rint a más kul tú rák kal szem be ni ide gen -
ség igen gyak ran nem je lent elég sé ges ma gya rá za tot bi zo nyos konf lik tu sok ki rob -
ba ná sá ra: „szok vá nyos ta pasz ta lat, hogy a kü lönb sé gek ki é le zõ dé sé nek
for rá sa al ka lo mad tán nem a kü lönb ség-, ha nem a ha son ló ság ész le lés. […] Va -
jon nem azt ta nul tuk-e meg mi is az ún. ju gosz láv há bo rúk ban a ki lenc ve nes évek ben,
hogy az egy más hoz »túl sá go san is« ha son ló cso por tok kö zöt ti re lá ci ók erõ szak gya kor la -
tok ban nyil vá nul tak meg?”

Mi ne ku tá na pe dig az azo nos ság és a kü lön bö zõ ség szûk ke re te in be lül
moz gó kul tu rá lis ön ér tel me zé sek hi á nyos sá gai a hu sza dik szá zad ban egy re
in kább nap vi lág ra ke rül nek, nincs mit cso dál koz ni azon, hogy a kor társ gon -
dol ko dás fé nyé ben „az ön ma gá val egy be esõ sa ját szfé ra gon do la ta tart ha tat -
lan ná vált”. Ha vi szont azo nos sá gom „nem esik egy be ön ma gá val”, azaz nem
szubsz tan ci á lis, nem tu dom po zi tív je gyek kel ma ra dék ta la nul meg ha tá roz -
ni, ak kor a má sik, az ide gen ér tel me zé sé ben sem ha gyat koz ha tom az õ „ön -
ma gá val egy be esõ”, egy szer s min den kor ra meg ha tá ro zott azo nos sá gá ra.
Ha te hát kom mu ni ká ci ót aka runk meg va ló sí ta ni a ket tõ kö zött, úgy fi gye lem -
be kell ven nünk, hogy a kom mu ni ká ci ó ban sze rep lõ je lek el té rõ ér tel me zé sé -
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nek alap ja a fe lek más kép pen ar ti ku lá ló dó ta pasz ta lat vi lá ga. Lo soncz ezért
a „kö zöt ti sé get”, a „kö zött vi lá got” olyan jel cse re ként ha tá roz za meg, amely -
ben a je lek el té rõ ta pasz ta lat ke re te ken be lül ér vé nye sül nek, ugyan ak kor „a sa -
ját és az ide gen köz ti cse rék meg vál toz tat ják a sa ját ta pasz ta la tot, s ez a sa ját
min dig moz gás ban lévõ ér tel me zé sét elõ le ge zi.”

A kul tú ra kö zöt ti ség ér tel me zé sé hez ezért Lo soncz olyan fo gal mi ke re tet 
vá laszt, amely le ír ha tó vá te szi a mind a sa ját, mind a má sik kul tú rá ban tet ten
ér he tõ „érint he tet len sé get”, el sa já tít ha tat lan sá got. Ezt a fo gal mi ke re tet Ma u -
ri ce Mer le au-Ponty fi lo zó fi á já ban ta lál ja meg, kö ze lebb rõl pe dig a „vad tar to -
mány” fo gal má ban, ame lyet úgy jel le mez, mint „a do mesz ti ká lás nak el len ál -
ló ré gi ót”, amely „min den kul tú ra ha sa dá sa it, re pe dé se it tár ja fel”. Ha pe dig
S. Brown „sze lek tív vak ság ról” be szélt a kul tú ra kö zi ta lál ko zá sok ban, ak kor
„[…] mi arra cél zunk, hogy »va la mi lyen« vak folt, sze lek tív vak ság jel lem zi az
ön ma gunk hoz, pon to sab ban a sa ját kul tú ránk hoz való vi szo nyu lást is. A sa ját 
kul tú ránk hoz való kö tõ dés nek a vak folt ja ez, amely be nem nyer he tünk be te -
kin tést, amely nem vi lág lik meg szá munk ra. […] Mer le au-Ponty: »Amit
nem lát, az az, ami elõ ké szí ti ben ne a töb bi do log lá tá sát (aho gyan a re ti na vak
azon a pon ton, ahol a lá tást le he tõ vé tevõ ros tok ta lál koz nak).« A kö tõ dé sünk -
re min dig ez a »vak folt« a jel lem zõ, ame lyet nem le het sé ges ural mi pil lan tás sal
meg hó dí ta ni. […] az ál ta lunk ural ha tat lan nak mi nõ sí tett kul tu rá lis kö tõ dés -
ben je len van va la mi, ami egya ránt érint he tet len ön ma gunk és mások számára.”

Mind ezek alap ján el mond ha tó, hogy a kul tu rá lis iden ti tás ép pen ak kor
van vál ság ban, ak kor tá mad in dít ta tá sa arra, hogy meg fossza ma gát az ér tel me -
zé sek so ka sá gá nak le he tõ sé gé tõl, ami kor nem szá mol e „vad tar to mánnyal”, il -
let ve, Lo soncz meg fo gal ma zá sá ban, e min den kul tú rá ban je len lé võ „konsti -
tu tív ere jû le he tet len ség gel”. „A kü lön fé le fun da men ta liz mu sok, et no na ci o -
na liz mu sok ak kor kel nek élet re, ha fi gyel men kí vül ma rad ez az
ural ha tat lan ság, mert ér tel me zé si elõ jo go kat él ve zõ cso por tok a kul tu rá lis kö -
tõ dés bir tok lá sá ra irá nyul nak.”

A „vad tar to mány” tisz te let ben tar tá sa így a ki sebb sé gi hely zet ér tel me zé -
sé ben is ter mé keny nek bi zo nyul. A „geo po li ti kai kö tõ dés”, an nak fel vál la lá -
sa, hogy „tar to zunk” egy hely nek, s hogy ez va la mi fé le adós ság, ad dig ma rad
hi te les, amíg meg tart ja en nek a tar to zás nak a meg ha tá ro zat lan sá gát. Amint
ugyan is elõ írt tar tal mak kal igyek szik meg töl te ni azt, azaz „is mer ni véli a cso -
port lé nye gi sé gét, hi ány ta lan szubsz tan ci á ját, az iden ti tás tar tal mi te lí tett sé gét”
(mely sze rint „lé te zik vég ér vé nyes vá lasz arra a kér dés re, hogy mi az iga zi hit,
faj, nem zet, mi az iga zi ki sebb sé gi stb.”), maga is erõ sza kot te remt. Az 
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azo nos sá gok kom mu ni ká ci ó já nak kö ze ge így nem a pusz ta ön ál lí tás, ha nem
a for dí tás tár sa dal mi-po li ti kai gya kor la tá ban azo no sít ha tó.

A be ve ze tõ ben em lí tet tem, hogy Lo soncz Al pár vál lal ko zá sa le he tõ ség -
fel té te lek vé gig gon do lá sa ként ér tel mez he tõ. Ez egy út tal azt is je len ti, hogy
eb ben a kö tet ben egy olyan utat kö vet he tünk vé gig, amely a fi lo zó fi ai – kö ze -
lebb rõl: fe no me no ló gi ai – meg kö ze lí tés fe lõl ha lad a po li ti kai ta pasz ta lat ér -
tel me zé se felé. Nem tu laj don kép pe ni ér te lem ben vett po li ti kai fi lo zó fi á ról
van szó te hát, ha nem egy olyan fo gal mi ke ret meg te rem té sé rõl, amely „a meg -
je le nés meg ra ga dá sa ként” ér tett fe no me no ló gia mû ve lé sé nek ered mé nye it
al kal mas sá te szi arra, hogy ter mé keny nek bi zo nyul ja nak a kö zös ség rõl való
gon dol ko dás szá má ra, s mint ilyen, élõ fe no me no ló gi ai ha gyo mányt foly tat.
A kö tet ott vég zõ dik, ahol a vol ta kép pe ni konk rét kér dé sek vizs gá la tá nak kez -
dõd nie kell (jól le het, mint a fen ti ek bõl ki de rült, tar tal maz ilyen elem zé se ket
is, de ezek túl mu tat nak a kö tet ge rin cét ké pe zõ el mé le ti meg fon to lá so kon).
Ez zel együtt pe dig – rész ben épp az iden ti tás-kér dés sok ré tû meg ra ga dá sa ál -
tal – egye dül ál ló mó don ké pes köz ve tí te ni a kö zös sé gi kér dé sek eg zisz ten ci á -
lis re le van ci á ját. En nek kap csán pe dig – ha már a be ve ze tõ ben szó ba ke rült az
Eu ró pé-mí tosz és az „eu ró pai” al vi lág –, hadd utal junk itt ezút tal egy konst ru -
ált mí tosz ra, Pla tón és vele az eu ró pai tör té ne lem egyik leg szebb al vi lág-mí to -
szá ra, amely sze rint azok a lel kek, akik éle tük ben bûnt kö vet tek el má sok
 ellen, túl vi lá gi bün te té sük le jár ta után gyak ran olyan élet for mát vá lasz ta nak
új já szü le tés kor, mint ami lyet elõ zõ éle tük ben meg sér tet tek. Ef fé le ta pasz ta -
lat gyûj tés le he tõ sé ge nél kül vi szont ma rad szá munk ra a „mû hely mun ka,
amely a ta pasz ta lat for gá csa in mun kál ko dik”.3

Ba logh Bri git ta
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3 Ezú ton sze ret ném ki fe jez ni kö szö ne te met Mes ter Bé lá nak azért a se gít sé gért, amit a kö tet 
ér tel me zé sé ben ér vé nye sít he tõ szem pon tok szám ba vé te lé ben nyúj tott.
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