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AZ ÍR MO DELL

PÁL MO NI KA
 Az 1998-as Nagy pén te ki Egyez mény

E plu ri bus unum?* – 
Az 1998-as Nagy pén te ki Egyez mény

Az uls te ri un ion is ták, at tól tart va, hogy el szi ge te lõd nek a szi ge ten,
egy erõs há zat épí tet tek, amely azon ban ri deg ott hon volt a ka to li ku -
sok szá má ra. Ne künk úgy tûnt, hogy az észa ki na ci o na lis ták, bár fe -
dél volt a fe jük fe lett, még is fel akar ják gyúj ta ni ezt a há zat.

Da vid Trimb le, észak-ír mi nisz ter el nök

Az „ír kér dés” alak vál to zá sai

Az „ír kér dés” 1921 elõtt a brit bel po li ti ka ter ré nu má ba tar to zó an gol-ír
 prob lé ma volt, az el sza kad ni kí vá nó na ci o na lis ta írek és az uni ó -

ban õket kü lön bö zõ esz kö zök kel – erõ szak kal, meg bé kí tés sel, ön kor mány -
zat tal – benn tar ta ni kí vá nó brit kor má nyok szá má ra egya ránt. 

Az 1921-es par tí ció, vagy is az Ír-szi get déli ré szé nek füg get le ne dé se és az
észa ki hat me gye brit ké zen ma ra dá sát kö ve tõ en Észak és Dél kap cso la ta vált
az „ír kér dés sé”. A prob lé ma ki nõtt a bel po li ti ka ke re tei kö zül, s az Ír Sza bad ál -
lam meg szü le té sé vel vég le ge sen a nem zet kö zi kap cso la tok és vi szony rend -
szer ré szé vé vált.

Az 1969-es za var gá sok kal, a pa ra mi li tá ris szer ve ze tek ak ti vi zá ló dá sá val is -
mét új je len tés tar ta lom mal gaz da go dott az „(észak-)ír kér dés” ter mi nu sa:
a kö zép pont ba az Észak-Ír or szá got be lül rõl fe szí tõ un ion is ta-na ci o na lis ta el -
len tét, vagy is a te rü let al kot má nyos stá tu szát érin tõ, et ni kai ala pú, bel sõ konf -
lik tus ke rült.1 Az 1998-ban alá írt Nagy pén te ki Egyez mény a két kö zös ség kö -
zöt ti szem ben ál lást kí ván ta meg ol da ni, vagy leg alább is bé kés úton kezelni. 
* Sok ból egy?
1 John Dar by: „Conf lict in Nort hern Ire land: A Backg ro und Es say”. Se a mus Dunn

(szerk.): Fa cets of the Conf lict in Nort hern Ire land.  2–3. Kü lön bö zõ szer zõk a konf lik tus kez de -
té nek el té rõ idõ pon tot ad nak meg: az 1968. ok tó ber 5-i Der ry-ben ren de zett pol gár jo gi



Tör té nel mi vissza te kin tés

Az 1921-ben hat me gyé bõl meg szü le tett Észak-Ír or szág elsõ öt ven évé re 
a több sé gi pro tes táns ura lom nyom ta rá bé lye gét. A Lon don nal pár hu za mo -
san mû kö dõ in téz mé nyek: az észak-ír he lyi tör vény ke zés, a Bel fast mel let ti
Stor mont-kas tély ból kor mány zó vég re haj tó ha ta lom egya ránt un ion is ta he -
ge mó ni át tük rö zött. A kor mányt 1921-tõl 1972-ig a leg na gyobb un ion is ta
párt, az Uls ter Un ion ist Party adta.2 1972 azon ban víz vá lasz tó az észak-ír kor -
mány zás tör té ne té ben. 

Az 1969 óta meg so ka so dó em ber jo gi tün te té sek, a ka to li ku sok egyen lõ
bá nás mó dot kö ve te lõ fel vo nu lá sai, a vá lasz ként az ut cá ra vo nu ló pro tes táns
el len tün te té sek, to váb bá az IRA és a Lon don hoz lo já lis pa ra mi li tá ris szer ve ze -
tek össze csa pá sa ál ta lá nos po li ti kai ins ta bi li tás hoz ve zet tek. A hely zet „fo ko -
zó dá sá ra”, a rend kí vü li ese mé nyek re re a gál va a brit kor mány „in tern ment
wit ho ut tri al”-t, bí ró sá gi el já rás nél kü li be bör tön zé se ket fo ga na to sí tott. 1971
au gusz tu sá ban, a to váb bi esz ka lá ció meg aka dá lyo zá sá ra – tu laj don kép pen
a ka to li ku sok vé del mé ben –, a brit kor mány csa pa to kat ve zé nyelt a tér ség be.
A had se reg fel lé pé se 1972 ele jén Lon don der ry ben egy em ber jo gi fel vo nu lás
so rán ti zen há rom ka to li kus tüntetõ erõszakos halálát okozta – január 30.
azóta „véres vasárnapként”, szégyenfoltként szerepel a brit történelem
lapjain. 
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fel vo nu lást; 1969. au gusz tus 12-ét a „Bog si de-i csa ta” kez de tét; a brit csa pa tok ki ren de lé -
sét 1969. au gusz tus 14-én; vagy 1966-ot, az Uls te ri Ön kén tes Erõ (UVF) új já szer ve zõ dé -
sé nek évét. 

2 A ka to li kus ki sebb ség ér de ke i nek szó szó ló ja a mér sé kelt SDLP (So ci al De moc ra tic La bo ur
Party), ame lyet 2001-ig Juhn Hume ve ze tett. Az SDLP bel sõ re for mok ál tal kí ván ja ja ví ta ni
a ka to li kus ki sebb ség sor sát Észak-Ír or szág ban, és ál lás pont ja sze rint az észa ki több ség nek kell
dön te nie sa ját sor sa, te hát az el sza ka dás, vagy az unió fenn tar tá sa mel lett. Szin tén na ci o na lis ta
erõ, a Sinn Féin („Mi ma gunk”), az Ír Köz tár sa sá gi Had se reg (IRA) po li ti kai szár nya, amely
csak az utób bi évek ben vált sza lon ké pes tár gya ló part ner ré. A Sinn Féin tör té nel mi okok ra hi -
vat koz va sür ge ti az Ír-szi get egye sí té sét és en nek meg va ló sí tá sa ér de ké ben, te hát a brit je len lét
meg szün te té sé ért, az utób bi évek po li ti kai meg ál la po dá sá ig, nem tar tóz ko dott az erõ szak al kal -
ma zá sá tól sem. A na ci o na lis ta erõk cél ja az Ír-szi get egye sí té se, amely hez ko ráb ban a jogi ala -
pot az Ír Köz tár sa ság al kot má nyá ban ta lál hat ták meg. E do ku men tum má so dik és har ma dik
pa rag ra fu sa sze rint az Ír Köz tár sa ság jo got for mál a szi get egye sí té sé re, Észak-Ír or szág te rü le ti
in teg rá lá sá ra. Az 1998-as egyez ség ezt a kla u zu lát tö röl te az al kot mány ból. A po li ti kai pa let ta
má sik ol da lán fog lal nak he lyet az Egye sült Ki rály ság gal való 1801-es unió fenn tar tá sát tá mo ga -
tó leg na gyobb po li ti kai pár tok, az UUP és a DUP. Az UUP (Uls ter Un ion ist Party) a mér sé -
kelt, komp ro misszum ra kész po li ti kai vo nal ve ze tés el kö te le zett je. Bár a Ja mes Moly ne ux párt -
ve zé ri he lyét 1995-ben el fog la ló Da vid Trimb le-t meg vá lasz tá sa kor ke mény vo na las uni o nis tá -
nak tart ot ták, õ ké sõbb még is nyi tott nak bi zo nyult a bé ke aján la tok felé. Ezért Trimb le-t több



A „vé res va sár na pot” kö ve tõ esz ka lá ció még 1972-ben az észak-ír re zsim
– ek kor még ide ig le nes nek szánt – fel füg gesz té sé hez, a Lon don ból tör té nõ
„köz vet len kor mány zás” (di rect rule) be ve ze té sé hez ve zet tek. 1973-ban meg -
szü le tett az Észak-Ír or szág Al kot má nya Tör vény (Nort hern Ire land Cons ti -
tu ti on Act) és en nek ren del ke zé se alap ján az egy ka ma rás tör vény ho zás.
Az észak-ír pár to kat a lon do ni kor mány nak ek kor még si ke rült meg gyõz nie
ar ról, hogy a fel ál ló vég re haj tó ha ta lom az ará nyos ság ele me it be épít ve, a ka to -
li ku sok be vo ná sá val szü les sen meg. Azt azon ban már nem tud ta ga ran tál ni,
hogy a konst ruk ció hosszú éle tû le gyen. Az un ion is ták a ha tá ron át nyú ló
együtt mû kö dést az ír di men zió „be csem pé szé se ként” ér tel mez ték és így el le -
nez ték. Az uni o nis ták kal szim pa ti zá ló sztrájk kö vet kez mé nye ként az új don -
sült po li ti kai konst ruk ció 1974 ele jén össze is om lott. A bri tek 1974-ben al kot -
má nyo zó gyû lés sel, 1977-ben a szak po li ti kai együtt mû kö dés re ala po zan dó
„ide ig le nes devolúcióval” (interim devolution), majd 1982-ben fokozatosan
bevezetendõ devolúcióval (rolling devolution) próbálkoztak, de el kép ze lé se -
ik sorra zátonyra futottak.

Az ön ál ló brit kez de mé nye zé sek ku dar cán okul va, és a rom ló biz ton sá gi
hely zet re adott vá lasz ként a brit kor mány a brit-ír együtt mû kö dés ben vél te
meg ta lál ni a konf lik tus-meg ol dás kul csát. En nek  je gyé ben – és az éh ség -
sztráj kok ár nyé ká ban – szü le tett meg az 1981-es Ha ug hey–That cher kez de -
mé nye zés, amely a kor mány kö zi kap cso la tok szé les kö rét ölel te fel, min de -
nek elõtt a szo ci ál po li ti ka és a kul tu rá lis élet te rén. Az ír kor mány 1983-ban
kez de mé nye zett Új Ír or szág Fó ru ma ugyan csak a szél sõ sé ges na ci o na lis ták
el szi ge te lé sé re irá nyult – a Sinn Féin nem is vett ben ne részt –, de ez
a kezdeményezés sem bizonyult hosszú életûnek. 
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ol dal ról is bí rá lat érte párt ján be lül, hely ze te máig nem mond ha tó sta bil nak. A dör ge del mes
han gú Ian Pa is ley tisz te le tes ve zet te DUP (De moc ra tic Un ion ist Party), a po pu lis ta, ke mény -
vo na las uni o niz mus zász ló vi võ je, a Sinn Fé in nek és ál ta lá ban a na ci o na lis ta erõk nek tett en -
ged mé nyek kér lel he tet len el len fe le. A DUP azon ban nem csak a na ci o na lis ták kal szem ben vi -
sel te tik zsi ge ri fenn tar tá sok kal, ha nem a brit kor mány az unió irán ti el kö te le zett sé gét is két ség -
be von ja. A DUP Nagy-Bri tan ni á nak a fö de ra liz mus felé tar tó je len le gi áta la kí tá sa iránt is –
mint a skót és wa le si de vo lú ció – erõs két ség gel vi sel te tik. Áb ránd ké pük leg in kább egy vik to ri -
á nus, cent ra li zált, egy sé ges Egye sült Ki rály ság hoz áll kö zel. A DUP ve ze té se min den, a Sinn
Fé in-nel a tár gya ló asz tal nál el töl tött per cet az Egye sült Ki rály ság fenn ma ra dá sa el le ni lé pés -
ként lát, ezért nem vett részt a tár gya lá so kon, és meg al ku vás ról, a pro tes táns ér de kek ki áru sí tá -
sá ról szó no kolt. A po li ti kai pa let ta ki sebb párt jai a PUP (Prog res si ve Un ion ist Party), az Al li an -
ce el ne ve zé sû un ion is ta cso port, va la mint az UKUP (Uni ted King dom’s Un ion ist Party), to -
váb bá a NIWP (Nort hern Ire land Wo men’s Party), és az UDP (Uls ter De moc ra tic Party)
szin tén tag jai az 1998-ban vá lasz tott he lyi tör vény ho zás nak. 



A rom ló biz ton sá gi hely zet kö vet kez té ben 1985-ben új len dü let re ka -
pott a brit-ír kor mány kö zi együtt mû kö dés. En nek ered mé nye képp 1985. no -
vem ber 15-én a két kor mány alá ír ta a hills bo ro ugh-i An gol-Ír Egyez ményt
(Ang lo-Irish Ag re e ment). A do ku men tum ban a fe lek ki nyil vá nít ot ták el kö te -
le zett sé gü ket ar ról, hogy Észak-Ír or szág al kot má nyos stá tu szát csak a te rü let
la kos sá gá nak nép sza va zás út ján ki nyil vá ní tott vé le mé nye alap ján vál toz tat ják 
meg. Ez zel pár hu za mo san, az Ír Köz tár sa ság kon zul tat ív jo go kat ka pott
Észak ügye i ben.3 A szer zõ dõ fe lek meg egyez tek ab ban, hogy Észak-Ír or szág
két kö zös sé gé nek egyen ran gú sá gát biz to sí ta ni kell, en nek meg fe le lõ en az em -
be ri jo go kat az Em be ri Jo gok Nyi lat ko za tá ba (Bill of Rights) foglalták.
A dokumentum célul tûzte ki a terrorizmus elleni közös fellépést, valamint
a további együttmûködés kereteinek tisztázását.

Az 1985-ös meg ál la po dás azon ban nem ho zott át tö rést. A ku darc oka,
hogy a meg ál la po dás a he lyi po li ti ku sok ki ha gyá sá val, fe jük fe lett köt te tett
meg, ezért a do ku men tu mot az un ion is ta erõk tel jes ség gel el fo gad ha tat lan -
nak tar tot ták. Tá mo ga tás hí ján, a meg egye zés si ker te len nek bi zo nyult.4

(A köz vé le mény-ku ta tá si ada tok ta nú sá ga sze rint a pro tes tán sok mind össze
nyolc szá za lé ka tá mo gat ta az egyez ményt, míg 78–80 szá za lé kuk el le ne fog -
lalt ál lást. A pro tes tá lás szim bo li kus gesz tu sa ként 1985 de cem be ré ben mind
a ti zen öt west mins te ri kép vi se lõ le mon dott kép vi se lõi man dá tu má ról, hogy
ez zel idõ kö zi vá lasz tást kény sze rít sen ki. A köz han gu lat tal jól szá mol va, a vá -
lasz tá so kon az egyez mény-el le nes erõk a sza va za tok 43,9 szá za lé kát nyer ték
el. Ez egy út tal éke sen bi zo nyí tot ta, hogy az egyez ményt el len zõk szá ma meg -
ha lad ja az un ion is ták tá mo ga tott sá gát.)5

A brit és az ír fél ál tal 1993-ban ki adott Kö zös Nyi lat ko za tot (Jo int Dec la -
ra ti on of Pe a ce – vagy más né ven Dow ning Stre et Dec la ra ti on) John Ma jor
brit és Al bert Re y nolds ír mi nisz ter el nök (Ta o i se ach) lát ta el kéz je gyé vel.
A de cem ber 15-én alá írt do ku men tum ban a brit fél el fo gad ta, hogy Észak-Ír -
or szág stá tu szát a la kos ság több sé gé nek de mok ra ti kus aka ra ta sze rint ren de -
zi. Ma jor kor má nya ar ról is biz to sí tot ta az ír fe let, hogy el is me ri az Ír-szi get la -
ko sa i nak ön ren del ke zé sét, vagy is Észak és Dél la kos sá gá nak ki zá ró la gos jo gát 
a szi get egye sí té sé rõl való dön tés re. Vi szon zá sul Re y nolds is el fo gad ta, hogy
a több ség egy ér tel mû aka ra ta nél kül az Ír Köz tár sa ság nem for mál jo got az
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3 The Ang lo-Irish Ag re e ment, 1985. In: http://cain.ulst.ac.uk/aia.html
4 Bren dan O’ Le a ry-John McGar ry: The Po li tics of An ta go nism. Un ders tan ding Nort hern Ire land,

250.
5 W. Har vey Cox: „From Hills bo ro ugh to Dow ning Stre et and af ter”. Pe ter Cat ter rall and

Sean McDo u gall (szerk.): The Nort hern Ire land Qu es ti on in Bri tish Po li tics, 183.



észa ki te rü let re. Mind két fél egyet ér tett ab ban, hogy a pa ra mi li tá ris erõ sza -
kot fel kell szá mol ni, és a béke iránt el kö te le zett, de mok ra ti kus pár to kat be
kell von ni a meg in dí tan dó több pár ti ren de zé si fo lya mat ba.6 Ez jelezte, hogy
mindkét kormány hajlandó a többpárti tárgyalások elfogadására.

A kö vet ke zõ év leg na gyobb ered mé nye az IRA, majd a pro tes táns UDA
(Uls ter De fen ce As so ci a ti on) ál tal dek la rált fegy ver szü net volt. A bi za lom ki -
ala ku ló lég kö re le he tõ vé tet te az 1995-ben ki adott ír-brit Ke ret egyez mé nyek
meg kö té sét, majd a no vem be ri Pár hu za mos Kez de mé nye zés (Twin Track Ini -
ti a ti ve) meg je len te té sét is. 

A Ke ret egyez mé nyek az 1996. jú ni us 10-én meg kez dõ dött több pár ti bé -
ke tár gya lá sok al ap já ul, vi ta a nya gá ul szol gál tak. A két ke ret egyez mény rög zí -
tet te a tár gya lan dó té ma kö rö ket és a há rom osz ta tú tár gya lá si me net ren det,
amely ben az elsõ pil lér Észak-Ír or szág bel ügye i vel, a má so dik Észak- és
Dél-Ír or szág, míg a har ma dik ke let-nyu gat (Ír Köz tár sa ság – Egye sült Ki rály -
ság) re lá ci ó já val fog lal ko zott.7 (Az un ion is ták sze ret ték vol na el ér ni
a brit-észak-ír di men zió meg je le ní té sét egy negyedik pillérben, de ezt
partnereik elfogadhatatlannak tartották.)

A Pár hu za mos Kez de mé nye zés lét re hoz ta az il le gá li san tar tott fegy ve rek 
be szol gál ta tá sát el le nõr zõ bi zott sá got Ge or ge Mit chell ame ri kai sze ná tor ve -
ze té sé vel, va la mint elõ ter jesz té se ket fo gal ma zott meg az elõ ké szí tõ tár gya lá -
sok struktúrájával, napirendjével kapcsolatban. 

A sze ná tor ne vé hez fû zõ dõ, 1996. ja nu ár 24-én is mer te tett, „a de mok rá -
cia és erõ szak men tes ség el vei” do ku men tum alap ján a fe lek kö te le zett sé get
vál lal tak arra, hogy:

1. A po li ti kai kér dé se ket de mok ra ti kus úton, csak is bé kés esz kö zök kel
ren de zik;

2. A pa ra mi li tá ris szer ve ze tek tel jes mér ték ben be szol gál tat ják fegy ve -
re i ket;

3. Füg get len bi zott ság ra bíz zák an nak meg íté lé sét, hogy a pa ra mi li tá ris
erõk va ló ban ele get tet tek-e a fen ti fegy ver-be szol gál ta tá si kö te le zett -
ség nek;

4. Tar tóz kod nak az erõ szak tól és az at tól való fe nye ge tés tõl, to váb bá
nem be fo lyá sol ják erõ szak al kal ma zá sá val a több pár ti tár gya lá sok ki -
me ne te lét;
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5. Alá ve tik ma gu kat több pár ti tár gya lá so kon elért dön té sek nek, és azon
pon to kat, ame lyek kel nem ér te nek egyet, ki zá ró lag csak de mok ra ti -
kus és bé kés úton kí ván ják meg vál toz tat ni;

6. Sür ge tik a meg tor ló gyil kos sá gok és meg ve re té sek be szün te té sét.

A pa ra mi li tá ris erõk ke zén levõ fegy ve rek be szol gál ta tá sá nak ügye a tár -
gya lá sok köz pon ti té má já vá vált, az 1996. jú ni u sá tól a kö vet ke zõ év már ci u sá -
ig el telt idõ szak ban szin te más té mát nem is érin tet tek a fe lek. Pat rick Ma y -
hew, az észak-ír ügye kért fe le lõs mi nisz ter is ezt ál la pí tot ta meg 1997. már ci u -
si nyi lat ko za tá ban: „Nem tud tuk a tár gya lá sok adta le he tõ sé ge ket job ban
ki hasz nál ni, és a há rom pil lér ben fog lalt lé nye ges té má kat nem érin tet tük
sem köz vet le nül, sem pe dig más for má ban.”8 A tár gya lá sok ra tíz párt ka pott
meg hí vót az 1996. má jus vé gén tar tott „Fó rum vá lasz tá sok” alap ján.9 1996. jú -
ni us 12-én a részt ve võ fe lek alá ír ták a hat mit chell-i el vet, ame lyek be tar tá sa
a bé ke tár gya lá so kon való rész vé tel fel té te le volt.10

1997. már ci u sá tól jú ni u sá ig a tár gya lá sok szü ne tel tek, a hús vé ti szü net,
majd a brit és az ír par la men ti vá lasz tá sok kö ze led te mi att. A mun ka dan dár ja
szep tem ber tõl in dult újra, im má ron két alap ve tõ vál to zást hoz va. A par la -
men ti vá lasz tá so kat kö ve tõ en mind két or szág ban új kor má nyok lép tek szín -
re. Az ír Bru ton-kor mány bu ká sa után fel ál ló Fi an na Fáil kor mány a re pub li -
ka niz mus ha gyo má nyos kép vi se lõ je ként je lent meg, meg nyug tat va ez zel
a na ci o na lis ta po li ti ku so kat. A na ci o na lis ta ön bi zal mat to vább nö vel te, hogy
a west mins ter-i vá lasz tá so kon a Sinn Féin két ve ze tõ je, Ger ry Adams és Mar -
tin McGu i ness is par la men ti mandátumhoz jutott, amellett, hogy az ír
Dáil-ban is mandátumot nyertek.

A brit po li ti ka át ren de zõ dé se alap ve tõ en be fo lyá sol ta az ese mé nyek ala -
ku lá sát. Az új don sült Bla ir-kor mány, vá lasz tá si prog ram já hoz hí ven, ki emelt
he lyen ke zel te az észak-ír ren de zést, s nagy di na miz mus sal fo gott hoz zá a dö -
cö gõ bé ke fo lya mat fel élesz té sé hez.11 (Szim bo li kus gesz tus volt, hogy Bla ir
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8 Pat rick Ma y hew: Talks ple na ry: Va le dic to ry sta te ment by the Sec re ta ry Sta te. 
9 A tár gya lá so kon részt ve võ pár tok: Uls ter Un ion ist Party, De moc ra tic Un ion ist Party, So ci -

al De moc ra tic La bo ur Party, Sinn Féin, Al li an ce Party of Nort hern Ire land, Uni ted King -
dom Un ion ist Party, Prog res si ve Un ion ist party, Uls ter De moc ra tic Party, Nort hern Ire -
land Wo men’s Co a li ti on és egy La bo ur (mun kás pár ti) ko a lí ció, amely nem azo nos
a nagy-bri tan ni ai Mun kás párt tal. 

10 Az IRA 1996. feb ru ár 9-én a lon do ni Ca na ry Wharf-ban el kö ve tett rob ban tá sá val de fac to
fel mond ta az 1994 óta fenn ál ló fegy ver szü ne tet, így a Sinn Féin ki zár ta ma gát a tár gya lá -
sok ról. 

11 Har ry Bar nes - Gary Kent: Ce a se fi res and elec ti ons. Ac cord 1999, No.89. www.c-r.org



vizs gá ló bi zott sá got ál lít ta tott fel az 1972-es „vé res va sár nap” ese mé nye i nek
re konst ru á lá sá ra, majd a vá lasz tá sok után két hét tel Észak-Ír or szág ba uta -
zott.) A bi za ko dás sal teli lég kör ben, 1997. jú li us 20-án az IRA tûz szü ne tet hir -
de tett – 1994 óta az el sõt –, és így a Sinn Féin a hat he tes pró ba idõ le jár ta után,
szep tem ber ben el fog lal hat ta he lyét a tár gya ló asz tal nál. A min den je len tõs pár tot
fel öle lõ, szé les kö rû kon zul tá ció azon ban nem jö he tett lét re, mi vel a Sinn Féin
meg hí vá sá ra re a gál va a De moc ra tic Un ion ist Party (DUP) és a Uni ted King -
dom Un ion ist Party (UKUP) til ta ko zás kép pen ki vo nult a tár gya lá sok ról. Az un -
ion is ták pe dig azt sé rel mez ték, hogy a le sze re lés ügye „fel pu hult”. Az ere de ti
kon cep ció a tár gya lá sok elõ fel té te le ként szab ta meg a le sze re lést, majd a fegy ve -
rek be szol gál ta tá sa jel ké pes gesz tus sá vált, majd ígé ret té arra, hogy a le sze re lés
pár hu za mo san ha lad a több pár ti tár gya lá sok kal. 

Az utol só na pok meg fe szí tett mun ká ja el le né re, a ki tû zött áp ri lis 9-i ha -
tár idõt nem si ke rült tar ta ni. Clin ton el nök sze mé lyes sür ge té se, és Bla ir mi -
nisz ter el nök fel lé pé se után még is meg szü le tett az egyez ség. A tár gya lá sok el -
nö ke, mo de rá to ra, Mit chell sze ná tor az el csi gá zott új ság írók kal áp ri lis 10-én, 
nagy pén te ken kö zöl het te, hogy a tár gya ló fe lek aláírták az egyezményt.

Az 1998-as meg egye zés okai

Jog gal ve tõ dik fel a kér dés, hogy mi ért ép pen 1998-ban si ke rült – mind
a részt ve võ ket, mind a te ma ti kát il le tõ en – ilyen szé les kö rû meg ál la po dást
meg köt ni, to váb bá mely té nye zõk aka dá lyoz ták meg ko ráb ban ha son ló egyez -
mény lét re ho zá sát. A nagy pén te ki egyez mény a meg egye zést ki vál tó kö rül -
mé nyek sze ren csés egy be esé se, kom bi ná ci ó ja ré vén szü let he tett meg. Ezek
az in do kok az aláb bi ak ban fog lal ha tók össze:

1. A leg fon to sabb fak tor Észak-Ír or szág és az Ír Köz tár sa ság nagy több sé -
gé nek béke irán ti vá gya;12

2. Há bo rús ki fá ra dás, ame lyet a ka to nai és po li ti kai té ren el hú zó dó patt -
hely zet ered mé nye zett;

3. A kor má nyok és po li ti ku sok bá tor sá ga, amely le he tõ vé tet te, hogy
a pa ra mi li tá ris cso por tok hoz kö zel álló po li ti ku sok kal le ül je nek tár -
gyal ni;

4. A nem zet kö zi po li ti ká ban be kö vet ke zõ át tö ré sek és bé ke fo lya ma tok
ha tá sa (Kö zel-Ke let, Dél-Af ri ka);
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12 Mar tin Man sergh: „The early sta ges of the Irish pe a ce pro cess”  13–18.



5. A de mok ra ti kus na ci o na lis ta köz meg egye zés szül te po li ti kai al ter na tí -
va lét re jöt te;

6. A gaz da sá gi igény a bé ké re és a sta bi li tás ra;
7. A brit és ír kor má nyok kö zött ki ala ku ló ak tív part ne ri vi szony;
8. Az ame ri kai el nök ki vé te les el kö te le zett sé ge és ga ran cia vál la lá sa.

Két ség te len, hogy ezen té nye zõk ked ve zõ egy más ra ha tá sa, egy mást erõ -
sí tõ ter mé sze te és ter mé sze te sen, a po li ti kai aka rat volt szük sé ges ah hoz,
hogy lét re jöj jön a meg ál la po dás.

A leg ál ta lá no sabb és leg nyil ván va lóbb, a fe le ket a béke felé moz dí tó erõ
a há bo rús ki fá ra dás volt. A min den ol da lon je lent ke zõ em be ri vesz te ség és az
anya gi ja vak ban oko zott kár fo koz ta a nor ma li zál ódás irán ti tár sa dal mi
igényt. Brit rész rõl, a biz ton ság po li ti ka nö vek võ költ sé gei, az egy re ki fi no -
mul tabb fel de rí tõ, tit kos szol gá la ti tech ni kák al kal ma zá sá nak szük sé ges sé ge
sem el ha nya gol ha tó té nye zõ, kü lö nö sen mi u tán a Brit-szi get el le ni ter ro ris -
ta-tá ma dá sok köz vet le nül is ér zé kel he tõ vé tet ték a ve szélyt. (Az IRA elõ sze re -
tet tel oko zott je len tõs anya gi károkat, hiszen a kártalanítások, biztosítások
kifizetése révén is sújthatta a brit biztosítókat és a büdzsét.)

A ha gyo má nyos had ál lá sok leg alább rész le ges fel adá sa, egy más faj ta fo gal -
mi és ér tel me zé si ke ret ben való gon dol ko dás, a szem ben ál lás he lyett a komp -
ro misszu mok szük sé ges sé gé nek el fo ga dá sa a béke elõ fel té te le volt. Ta gad ha -
tat lan egy faj ta szem lé let vál tás mind a négy fél ré szé rõl: a brit és ír kor má -
nyok, va la mint az un ion is ta és na ci o na lis ta pár tok vál toz tat tak a prob lé ma
„ha gyo má nyos meg kö ze lí té sén”. Brit rész rõl szük ség volt an nak a fel is me ré -
sé re, hogy az 1997-es vá lasz tá so kon Észak-Ír or szág ban ti zen hét szá za lé kot el -
érõ Sinn Féin nem neg li gál ha tó vagy ír ha tó le „bû nö zõ cso port ként”.13 A köz -
vé le mény-ku ta tá si ada tok is meg erõ sí tet ték, hogy a la kos ság haj lott egy nyi -
tot tabb észak-ír po li ti ká ra, a köz vet len kor mány zás fel szá mo lá sá ra.14 

Az 1997-tõl a kor mány za ti po li ti ka rang já ra emel ke dett a re gi o ná lis egy -
sé gek nek nyúj tott ön kor mány zat, au to nó mia-po li ti ka, a skót és wa les-i de vo -
lú ció a ha ta lom meg osz tás pél dá já ul szol gált. A Bla ir-fé le Mun kás párt irány -
vo na la, amely már a Ma jor-kor mány alatt csí rá i ban fel fe dez he tõ volt, nem
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13 A Sinn Féin si ke re it és sza lon ké pes sé vá lá sát mu tat ja, hogy vá lasz tói bá zi sa már nem csak
a mun kás osz tály ból rek ru tá ló dik, ha nem ké pes meg szó lí ta ni a kö zép osz tály tag ja it is. Ezt
a tren det, és a párt di va tos sá vá lá sát mi sem mu tat ja job ban, mint a ta lá ló szlo gen: „ve gyél
BMW-t és sza vazz Ger ry Adams-re!” Az 1997-es ön kor mány za ti vá lasz tá so kon a Sinn Féin
16,9%-ot ért el, míg ugya nab ban az év ben, a par la men ti vá lasz tá so kon 16,1%-ot ért el.

14 „From pro cess to pro ces si on”. The Eco no mist, 1998. áp ri lis 18. 



ki zá ró lag a ko rai That cher-fé le ke mény vo na las po li ti ka „fel pu hu lá sát” je len -
tet te, ha nem ér de mi po li ti kai szem lé let vál tást is jel zett. Az észak-ír prob lé ma 
pusz tán kri mi na li zált és biz ton sá gi kér dés ként való ke ze lé sé nek át ér tel me zé -
sét, a de mok ra ti kus kor mány zás, a szub szi di a ri tás, a hatalommegosztás
elvének, továbbá az intézményesített kisebbségi jogok szükségességének
elfogadását jelentette.

A brit fél szán dé kai mel lett ki eme len dõk az ír kor mány bé ke kö té si haj -
lan dó sá gá nak in do kai is. Az eu ró pai in teg rá ció ál tal elõ idé zett „ír gaz da sá gi
cso da” a kor mányt és a la kos sá got köz ve tet ten irá nyí tot ta a meg egye zés felé.
A gaz da sá gi fel fu tás csök ken tet te a na ci o na lis ta ér zel me ket, és az el ma ra dot -
tabb észa ki te rü le ti igényt. Emel lett, a szi get egye sí té se – igaz hosszabb tá von
– ter mé sze tes úton is meg old ha tó nak tûnt. A de mog rá fi ai mu ta tók sze rint
a ka to li kus la kos ság gyor sabb nö ve ke dé se két év ti zed táv la tá ban a pro tes táns
több ség-ka to li kus ki sebb ség képletének felborulásához vezethet, így
a nacionalista szavazókat adó katolikusok kerülnek többségbe. 

A brit és ír kor má nyok össze fo gá sa, amely már az 1985-ös Sun ning da le-i
Meg egye zés ide jén meg ló dult, az 1993-as Dow ning Stre et-i Nyi lat ko zat tal
vett új len dü le tet. Az észak-ír pár tok el kö te le zett sé ge, és a pár tok hoz kö tõ dõ
pa ra mi li tá ris cso por tok ál tal ki nyil vá ní tott fegy ver nyug vás a szé les kö rû és tar -
tós meg ál la po dás alap pil lé ré nek bi zo nyult, míg a na ci o na lis ta Sinn Fé i nen be -
lül a mér sé kel tek elõ tér be ke rü lé se vált a meg egye zés zá lo gá vá. Az erõ szak -
men tes ség mel let ti el kö te le zett ség a Sinn Féin háza tá ján be kö vet ke zett irány -
vál tást je lez te.15 A párt po li ti ka irány vál tá sa a vá lasz tói pre fe ren ci ák
meg vál to zá sá ra adott vá lasz volt. A nyolc va nas évek vé gén el szen ve dett vissza -
esés és a na ci o na lis ta tá bor ban a kon ku rens SDLP elõ re tö ré se ön vizs gá lat ra
kény sze rí tet te a SF po li ti ku sa it. Vi lá gos sá vált, hogy a „pus ka por és sza va zó -
fül ke” po li ti ká ja egy ide jû leg nem foly tat ha tó, a ka to li ku sok rö vid tá vú,
mindennapi problémáinak megoldása, a diszkrimináció megszüntetése –
tehát kézzelfogható eredmények elérése – fontosabb, mint a sziget
egyesítésének dédelgetett álma. 

Bár a Ma jor-kor mány meg ha tal ma zot tai és a Sinn Féin köz ti tit kos ta -
po ga tó zó tár gya lá sok ról már az 1990-es évek ele je óta több hír ke rin gett,
a na ci o na lis ta erõk köz ti kö ze le dés len dí tet te a Sinn Fé int a po li ti kai meg -
ol dás felé. Da vid Hume SDLP ve zér Ger ry Adams-et pu hí tó tit kos
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15 A Sinn Féin irány vál tá sát és az erõ szak po li ti ká ját rész le te sen tag lal ja: Bri an Ro wan: The
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The Tro ub le with Guns. Stra tegy and the Pro vi si o nal IRA. Bel fast: Blacks taff, 1998.



tár gya lá sa in ve ze tett el az út az 1997. ok tó ber 13-i Bla ir-Adams kéz fo gá -
sig, majd 1998. áp ri lis 10-ig. 

A na ci o na lis ták meg erõ sö dé sé vel pár hu za mo san az un ion is ta erõk frag -
men tá lód tak. Bi zo nyos párt ja ik (DUP, UKUP) szkep ti ku sak ma rad tak
a meg egye zést il le tõ en, és tá vol ma rad tak a tár gya lá sok tól. Dön tõ kö rül mény,
hogy Tony Bla ir mi nisz ter el nök azért tud ta meg gyõz ni Trimb le-t és az un ion -
is ták nagy ré szét, mi vel az unió hí vei az 1997-es par la men ti vá lasz tá sok után
már ko ránt sem vol tak olyan ked ve zõ hely zet ben, mint a Ma jor-kor mány zat
alatt. Ma jor alatt ugyan is ki lenc man dá tu muk kal több sza va zás nál el játsz hat -
ták a mér leg nyel vé nek sze re pét, él het tek zsa ro lá si po ten ci ál juk kal, hi szen
a kon zer va tí vok pad so rai az „át iga zo lá sok” mi att jócs kán meg csap pan tak.
Mind emel lett, a bé ke tár gya lá sok utol só hón ap ja so rán bi zony ta lan volt, hogy 
az UUP vé gig üli-e a tár gya lá so kat. Az UUP ve ze té se még is úgy gon dol hat ta, 
hogy „be lül rõl” na gyobb be fo lyást gya ko rol hat a meg egye zés re, mint a pá lya
szé lé rõl, out si der ként. Így fenn tar tá sai mel lett még sem vo nult ki a tár gya lá -
sok ról. Két ség te len, hogy a bé ke kö tés si ke ré ben meg ha tá ro zó sze re pet ját -
szott az „em be ri té nye zõ” is. Tony Bla ir sze mé lyes el kö te le zett sé ge és az
észak-ír ügye kért fe le lõs Marjorie Mowlam miniszter-asszony széles körben 
elismert diplomáciai érzéke és problémamegoldó képessége egyaránt
hozzájárult a Nagypénteki Egyezmény megkötéséhez. 

Az Egyez mény tar tal mi ele mei

A Nagy pén te ki Egyez mény ben (NPE) a meg egye zõ fe lek ki in du ló pont -
ja az al kot má nyos hely zet tisz tá zá sa. Az al kot má nyos kér dé se ket tag la ló elsõ
fe je zet ki mond ja: Észak-Ír or szág al kot má nyos stá tus zár ól csak a la kos ság
több sé gé nek hoz zá já ru lá sá val le het dön te ni, az „je len leg az Egye sült Ki rály -
ság ré szét ké pe zi”. A te rü let jö võ be ni stá tus zá ra vo nat ko zó an a do ku men tum 
rög zí ti, hogy amennyi ben Észak-Ír or szág la ko sa i nak több sé ge egy Egye sült
Ír or szág lét re ho zá sa mel lett sza vaz, a brit és ír kor mány nak tisz te let ben kell
tar ta nia a dön tést és a vál to zást tör vény be kö te le sek ik tat ni. Ez zel pár hu za mo -
san az Ír Köz tár sa ság mó do sí tot ta 1937-es al kot má nyá nak má so dik és har ma -
dik cik ke lyé ben fog lalt, az észak-ír te rü let re meg fo gal ma zott igényt, és he -
lyet te be épí tet te az egyet ér tés és hoz zá já ru lás fent em lí tett kla u zu lá ját. A meg -
egye zés, a tárgyalási menetrendet követve, a kapcsolatok három dimenzióját
érinti, ennek megfelelõen három pilléren nyugszik. 
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Az elsõ pil lér: Stor mont

Az NPE elsõ pil lé re az észak-ír kor mány zás új in téz mé nyi be ren dez ke -
dé sé nek köz pon ti ele mé rõl, a 108 fõs, de mok ra ti ku san vá lasz tott észak-ír
Köz gyû lés rõl (As sembly vagy az ülé se zés hely szí ne alap ján: Stor mont) ren -
del ke zik. A Köz gyû lés hi va tott ga ran tál ni, hogy Észak-Ír or szág ügye it „maga
in téz ze”, és ne csu pán a West mins ter be kül dött ti zen nyolc kép vi se lõ út ján
kép vi sel tes se ma gát.16 A meg szü le tõ konst ruk ci ó ban a „fé kek és el len sú lyok” 
al kal ma zá sa ré vén biz to sít ják azt, hogy ne áll has son elõ az 1921 és 1972 köz ti
idõ szak hoz ha son ló ál la pot, ami kor a Stor mon tot és a „kor mányt” a több sé gi
un ion is ták ki zá ró la go san ural ták. A ha ta lom meg osz tást elõ se gí ten dõ, a pro -
por ci o ná lis vá lasz tá si rend szer, te hát egyet len át ru ház ha tó sza va zat mód sze -
rét al kal maz zák, amely a le adott sza va za tok ará nyá ban jut tat ja man dá tum hoz
a pár tok je lölt je it. (Az ará nyos vá lasz tá si rend szer vá lasz tá sa azért is ki eme len -
dõ, mi vel elüt a West mins te ri vá lasz tá sok több sé gi vá lasz tá si rend sze ré tõl és
hasonlóan a wales-i és skót devolúciós intézményekhez, továbbá az Európai
Parlamentbe történõ választáshoz, proporcionalitást vezet be.) 

Kom pe ten ci á ját te kint ve, a Köz gyû lés szá mos ha tás kört vesz át a west -
mins te ri par la ment tõl és az Észak-Ír Hi va tal – vagy is a lon do ni kor mány zat
észak-ír ügyek kel fog lal ko zó mi nisz té ri u má nak – hat osz tá lyá tól. Az adó po li -
ti ka, a kül ügy, a biz ton ság- és vé del mi po li ti ka to vább ra is Lon don kom pe ten -
ci á ja ma rad, ha son ló an a klasszi kus fe de rá lis meg ol dá sok hoz, a „ki vé te les”
(ex cep ted vagy „Crown mat ters”) és a „fenn tar tott” (re ser ved) ügyek te rén is
Whi te hall dönt.17 (Ér de kes, hogy amíg a skó tok adó bi zo nyos mér té kû meg -
vál toz ta tá sá ra jo got kap tak (tax-va ry ing po wers), az észak-ír eset ben erre
nincs mód. En nek az oka az, hogy az un ion is ták ezt már túlságosan nagyfokú
önállóságnak tartották, ezért ellene voksoltak a tárgyalóasztalnál.)

A meg egye zés sze rint a Köz gyû lés össze ál lí tá sá nál a leg fõbb elv az ará -
nyos ság szé les kö rû al kal ma zá sa. Ez nem csak a kép vi se lõk vá lasz tá sá nak fent
is mer te tett mód já ra vo nat ko zik, ha nem a par la men ti bi zott sá gi he lyek el osz -
tá sá nál és a kor mány össze ál lí tá sá nál is alap ve tõ ve zér elv. Emel lett, az ará nyos -
ság el vét a köz tiszt sé ge ket érin tõ fog lal koz ta tá si és elõ lép te té si kérdéseknél is
figyelembe veszik. 
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16 1948 után ti zen két, 1983 után ti zen hét, majd 1997 után ti zen nyolc kép vi se lõ ka pott man -
dá tu mot a lon do ni tör vény ho zás ban. 

17 1998 Nort hern Ire land Act/III- Vég re haj tá si szer vek/Funk ci ók, 25. §



 Az egyez mény sza bá lyoz za a több ség hez szük sé ges sza va za ti arányt, ab ból
a cél ból, hogy a dön té sek egya ránt bír ják mind két kö zös ség tá mo ga tá sát.18 A „ren -
des” ügyek el fo ga dá sá hoz 50 szá za lék plusz egy sza va zat szük sé ges. En nek meg -
ha tá ro zott arány sze rint kell össze te võd nie. A „pár hu za mos be le egye zés” azt je -
len ti, hogy a sza va zás kor je len le võ un ion is ta és na ci o na lis ta kép vi se lõk több sé gé -
nek tá mo ga tá sa szük sé ges a ja vas lat el fo ga dá sá hoz. A kulcs fon tos sá gú nak ítélt
ügyek ben, ame lyek nek köre elõ re meg ha tá ro zott, sú lyo zott több ség (60%) el éré -
se szük sé ges a ja vas lat meg sza va zá sá hoz, a két kö zös ség je len lé võ kép vi se lõ i nek
mi ni mum 40–40 szá za lé ká nak tá mo ga tá sá val. 

A kulcs fon tos sá gú ügyek há rom cso port ba so rol ha tók: a fõbb köz jo gi
mél tó sá gok meg vá lasz tá sát (az elsõ mi nisz ter és he lyet te se, a tör vény ho zás
feje), a ház sza bályt, va la mint a költ ség ve tés té te le it öle lik fel. A mi nõ sí tett
több sé get igény lõ kér dé sek köre bõ vít he tõ, amennyi ben „je len tõs ki sebb -
ség”, te hát a 108 fõ bõl mi ni mum 30 kép vi se lõ tá mo gat ja a ja vas la tot, azaz
a sza va za tok 27,7%-át szerzi meg.

 A vég re haj tó ha ta lom feje az elsõ mi nisz ter (First Mi nis ter) és he lyet te -
se, õk és a mel let tük mû kö dõ tíz mi nisz ter al kot ja a „bel fas ti kor mányt”.
Az ará nyos ság elve ér vé nye sül a vég re haj tó ha ta lom ban köz tiszt sé get vi se lõk
vá lasz tá sa, ki ne ve zé se kap csán is: a tör vény ho zó Köz gyû lés el nö ke és he lyet -
te se mel lett ki ter jed az elsõ mi nisz ter és he lyet te sé nek meg vá lasz tá sá ra. (Egy -
más el le nõr zé sé nek és kor dá ban tar tá sá nak mód ja, de egy ben a jö võ be li
együtt mû kö dés pró ba kö ve, hogy a ve ze tõk és he lyet te se ik más-más kö zös -
ség bõl va lók. Te hát, ha az elsõ minisztert például az unionista UUP adja,
helyettese az SDLP vagy netán a Sinn Féin jelöltje lehet.) 

Má so dik pil lér: kö zös in téz mé nyek

A má so dik pil lér Észak- és Dél-Ír or szág kap cso la tá nak nor ma li zá lá sát
elõ se gí tõ in téz mé nyi be ren dez ke dés rõl, dön té si kom pe ten ci ák ról és me cha -
niz mu sok ról ren del ke zik. Az egyez mény lét re hoz ta az Észak-Dé li Mi nisz ter -
ta ná csot (North-So uth Mi nis te ri al Co un cil), amely Dub lin és Bel fast mi -
nisz te ri ál is szin tû egyez te té si, dön tés ho zói po li ti kai fó ru ma, az Ír Köz tár sa sá -
got és Észak-Ír or szá got köl csö nö sen érin tõ kér dé sek ben kon zul tá ci ós,
együtt mû kö dé si in téz mé nyi ke ret. Az Észak-Déli Mi nisz ter ta nács ban az
elsõ mi nisz ter és he lyet te se, míg déli rész rõl az ír mi nisz ter el nök az ál lan dó
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18 A kép vi se lõ ház meg ala ku lá sa kor min den kép vi se lõ kö te les volt ki nyil vá ní ta ni, hogy me -
lyik kö zös ség hez tar to zik, így ál la pít ha tó meg a kö zös sé gek köz ti sza va za ti arány. 



részt ve võ, míg a szaktárcák vezetõi a tárgyalandó téma szerint vesznek részt
a fórum ülésein.

A gya kor la ti mun ka ered mé nyes sé gét, a fo lya ma tos kap cso lat tar tást há -
rom faj ta kap cso lat tar tá si szint hi va tott ga ran tál ni. A do ku men tum sze rint
éven te leg alább két szer sor ke rül a leg ma ga sabb, mi nisz ter el nö ki szin tû ta lál -
ko zók ra, ple ná ris ülés for má já ban. Fo lya ma tos mun ka kap cso lat áll fenn,
meg adott idõ köz ön kén ti egyez te té sek kel, az egyes mi nisz té ri u mok kö zött.
A szer zõ dõ fe lek a ké sõb bi ek ben ki dol goz zák a „test vér-mi nisz té ri u mok”
egyez te té se in túlmutató, szektorközi kooperáció formáját is.

Har ma dik pil lér: „ke let-nyu ga ti” kap cso la tok

A har ma dik pil lér az un ion is ta igé nyek ki elé gí té sét szol gá ló „ke let-nyu ga -
ti” kap cso la tok ke re te ként szol gá ló brit-ír ko ope rá ció fó ru ma i ról ren del ke -
zik. Két alap ve tõ in téz ményt ho zott lét re a Brit-Ír Ta nács (Bri tish-Irish Co un -
cil, BIC) és a Brit-Ír Kor mány kö zi Kon fe ren cia (Bri tish-Irish In ter go vern -
men tal Conference, BIIGC) megteremtésével. 

A BIC-ben a brit, az ír, az észak-ír, va la mint Isle of Man és Chan nel Is -
land kép vi se lõi épp úgy he lyet kap nak, mint a kö zel múlt ban élet re kel tett
skót és wa les-i tör vény ho zó gyû lé sek rep re zen tán sai. Csúcs ta lál ko zó for má -
já ban éven te két szer ke rül sor kon zul tá ci ó ra, egyez te tés re és dön tés re, míg
a mi nisz te ri együtt mû kö dés ál lan dó jel leg gel fo lyik. A tes tü let leg fon to sabb
fel ada ta az in for má ció cse re és kon zul tá ció, a köz le ke dés, me zõ gaz da ság,
a gaz da ság, valamint a környezetvédelem, kultúra, oktatás és egészségügy
kérdéseiben.

A Brit-Ír Kon fe ren cia (BI IGC) az 1985-os sun ning da le-i egyez mény -
ben élet re hí vott An gol-Ír Kor mány kö zi Ta nács és Kor mány kö zi Kon fe ren -
cia össze ol vasz tá sá ból szü le tett meg. A kor má nyok ha tás kö ri kom pe ten ci á ja
a Kon fe ren ci án be lül az em be ri jo gok, az igaz ság szol gál ta tás, a bör tön-ügyek
és a rend fenn tar tás té má ját öle li fel, mind az egész Ír-szi get re vonatkozó
észak-ír, mind pedig brit-ír viszonylatban. 

A nagy pén te ki ren de zés utol só fe je ze tei a sür gõ sen ren de zen dõ kér dé -
sek kö rét tag lal ják, te ma ti kus el ren de zés ben. Az em be ri jo gok ha té ko nyabb
vé del me ki emelt he lyen sze re pel. A jog ér vé nye sí tés ér de ké ben a brit kor -
mány vál lal ta, hogy be fe je zi az Eu ró pai Em ber jo gi Kon ven ció az észak-ír jog -
rend be való át ül te té sét, amely az Észak-Ír or szág nak szánt és a jö võ ben meg al -
ko tan dó Em be ri Jo gok Nyi lat ko za tá nak (Bill of Rights) ré sze lesz.
Az 1950-es Em ber jo gi Kon ven ció hi va ta lo san 2000. október 2-án lett a brit
jogrend része.
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Ezen újí tá sok mel lett a lon do ni tör vény ho zás kö te lez te ma gát, hogy
Észak-Ír or szág szá má ra Em ber jo gi Bi zott sá got ál lít fel az zal a cél lal, hogy az
ga ran tál ja és el le nõ riz ze a tör vé nyek és al kal ma zá suk be tar tá sát és ha té kony sá -
gát. Kü lön fe je zet szól („Jo gok, biz to sít ékok és esély egyen lõ ség”) a gaz da sá -
gi, tár sa dal mi és kul tu rá lis élet te rü le te in ész lel he tõ disz kri mi ná ci ó ról és
megszüntetésének módozatairól. 

A szer zõ dõ fe lek to váb bá meg erõ sí tet ték azon ál lás pont ju kat, hogy a pa ra mi -
li tá ris szer ve ze tek fegy ve re i nek tel jes be szol gál ta tá sát vég re kell haj tat ni. A bé ké -
re való fel ké szü lés je gyé ben, a fe lek a köz biz ton ság „nor ma li zá lá sát”, az erõ sza -
kos cse lek mé nyek po ten ci á lis ve szé lyé hez mért meg fe le lõ ké szült sé gi és rend -
fenn tar tói je len lé tet tar ta nak meg va ló sít ha tó nak. A „ha té ko nyabb, ha tá so sabb,
pár tat lan és el fo gu lat lan” rend õri erõ lét re ho zá sa, mely tük rö zi a tár sa da lom meg -
osz lá sát, tisz te li az em be ri jo go kat, to váb bá a bün te tõ jo gi rend szer áta la kí tá sa
szin tén a jö võ re váró fel adat. Ez tu laj don kép pen a Ki rá lyi Uls te ri Rend õr ség (Ro -
y al Uls ter Cons ta bu la ry, RUC) meg re for má lá sát je len ti, amely 88 szá za lé ká ban
még min dig pro tes tán sok ból állt. (Az egyez mény ren del ke zé sé nek szel le mé ben
fel ál lí tott Pat ten-bi zott ság je len té se sze rint a szer ve zet nek új ne vet kell kap nia
(Észak-Ír or szág rend õr sé ge), 6000 fõs ál lo mány csök ken tés re van szük ség. Biz to -
sí ta ni kell a ka to li ku sok és pro tes tán sok 50–50 szá za lé kos ará nyát, va la mint meg -
erõ sí tés re szo rul az em be ri jo gok kal kap cso la tos kép zés és fel vi lá go sí tás, vé gül,
fel kell szá mol ni a tar ta lé kos ál lo mányt.)19

A meg egye zés ren del ke zett azon be bör tön zött sze mé lyek két éven be lü -
li sza ba don bo csá tá sá ról, akik nem je len te nek ve szélyt a tár sa da lom ra, és
olyan szer ve zet hez tar toz tak, ame lyek dek la rál ták és tart ják is ma gu kat a „tel -
jes és egy ér tel mû tûz szü net hez”.

Az 1998-as brit-ír nagy pén te ki egyez mény jo gi lag az 1985-ös meg egye -
zést vált ja fel. Ha tály ba lé pé sé hez mind két kor mány nak 1998. má jus 22-én re -
fe ren du mot kel lett tar ta nia, majd az egyez mény el fo ga dá sa ese tén, el kel lett
in dí ta ni a par la men ti jó vá ha gyás pro ce dú rá ját. Az NPE-ben vál lalt kö te le zett -
ség alap ján 1998. jú ni us 25-re ki tûz ték az észak-ír köz gyû lé si választásokat. 

A má jus végi re fe ren dum so rán Észak-Ír or szág la kó i nak 81 szá za lé ka
adta le vok sát. 71,1 szá za lé kuk „igent” mon dott a bé ké re és csu pán 28,8 szá za -
lé ka uta sí tot ta el azt. Az Ír Köz tár sa ság ban a vá lasz tás ra jo go sul tak 58,3 szá za lé -
ka vok solt, kö rül be lül 90 szá za lé kuk az egyez mény mel lett. Az 1998. jú ni us
25-én tar tott köz gyû lé si vá lasz tá so kon a 108 fõs Stor mont ba a kö vet ke zõ
arány ban kerültek be a pártok:
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19 BBC, 2000. ja nu ár 19. www.bbc.co.uk



Párt Man dá tu mok
UUP 28
SDLP 24
DUP 20
SINN FÉIN 18
AL LI AN CE 6
UKUP 5
NIWC 2
PUP 2
UDP 3
Össze sen: 108

Az egyez mény ér té ke lé se

A Nagy pén te ki Egyez mény gyö ke re sen kü lön bö zik az 1998 elõt ti meg ál -
la po dá sok tól, mi vel a meg ol dan dó kér dé sek (disz kri mi ná ció, rend fenn tar tás
stb.) alá im már szi lárd alap ként he lyez te az al kot má nyos ren de zés négy ol da -
lú kon szen zus sal el fo ga dott biz to sít ékát. Em lé kez te tõ ül: az 1974-es de vo lú -
ció egyik fõ hi á nyos sá gá nak bi zo nyult, hogy nem fog lal ko zott az al kot má -
nyos ság kér dé sé vel.20 Az al kot má nyos tisz tá zás fõ ele me, hogy a köz vet len de -
mok rá cia (re fe ren dum) több sé gi el ven mû kö dõ dön té sé tõl tet te füg gõ vé
a te rü let al kot má nyos stá tu szát. Az egyez ményt kö ve tõ en 1998. má jus 22-én, 
Észak-Ír or szág ban és az Ír Köz tár sa ság ban egy idõ ben meg tar tott re fe ren -
dum egy ér tel mû vé tet te, hogy a do ku men tum olyan tö rés vo na lat jelent,
amely átszeli a katolikus-protestáns, nacionalista-unionista megosztottságot.

Mind két fél en ged mé nye ket tett, még hoz zá alap ve tõ kér dé sek ben.
A szer zõ dés nek nin csen nyer te se, egyik po li ti kai párt vagy kö zös ség sem ke re -
ke dett fe lül a má si kon. Az ír al kot mány ból tö röl ték a szi get egye sí té sét cé lul
ki tû zõ ré sze ket, min da zo nál tal, az Ír Köz tár sa ság in téz mé nye sí tett for má -
ban, az Észak-Dé li Mi nisz ter ta nács fó ru mán ke resz tül, be le szó lást ka pott
Észak ügye i be. Ez nem csu pán for má lis, kon zul tat ív jog az ügyek in té zé sé -
ben, ha nem – túl lép ve az 1985-ös sun ning da le-i konst ruk ci ón – ha tal mat és
fe le lõs sé get je lent. A fe lek hoz zá já rul tak ah hoz, hogy Észak-Ír or szág stá tu sza 
ki zá ró lag több sé gi, re fe ren dum ál tal ki nyil vá ní tott aka rat ál tal mó do sít ha tó –
ez je len leg a pro tes tán sok nak ked vez. A szak ér tõi jö ven dö lé sek azon ban elõ -
re ve tí tik, hogy a pro tes táns több ség a né pes ség ter mé sze tes sza po ru la tá val
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20 Cat hall McCall: Iden tity in Nort hern Ire land. Com mu ni ti es, Po li tics and Chan ge. Lon don: Mac -
mil lan, 1999, 47.



hosszú tá von át bil len het ka to li kus túl súly ba, és ak kor re a li tás sá vál hat az
Ír-szi get egye sí té se.21 

A do ku men tum a két kö zös sé get nem zet al ko tó cso port ként is me ri el, il -
let ve kol lek tív jo go kat is nyújt a kö zös sé gek tag ja i nak. (A sza bad iden ti tás vá -
lasz tás pél dá ja, hogy a tör vény ho zás fel ál lá sa kor a kép vi se lõk nek nyi lat koz ni -
uk kel lett ar ról, hogy me lyik kö zös ség hez tar toz nak. A ház sza bály sze rint
a kö zös sé gi ho va tar to zás cik lu son ként egyszer változtatható meg.)

Az NPE to váb bi jel leg ze tes sé ge, hogy a nagy elvi ke ret egyez mé nyen kí -
vül szá mos je len tõs rész let kér dés ben nem si ke rült meg egye zés re jut ni.
A rész le tek be menõ ren de zés hi á nya ez ál tal a je len le gi tör té né sek re máig hat. 
A to vább ha la dást egyes kér dé sek ben és egy mi ni mum „cso mag ban” való
meg egye zést ép pen az tet te le he tõ vé, hogy a meg ál la po dás nem ter jedt ki
min den kér dés re. Mi vel a fe lek nem vol tak be szo rít va egy át fo gó, rész le tes
kény szer-meg egye zés be, így moz gás te rük ma radt a rész le tek hosszú távú ki -
dol go zá sá ra. Ezál tal ugyan si ke rült el ke rül ni az el ha mar ko dott, gyors szük -
ség-meg ál la po dá so kat, ugyan ak kor az a sú lyos fel adat há rult a fe lek re 1998 ta -
va sza után, hogy úgy ren dez zék az NPE ál tal nyit va ha gyott kér dé se ket, hogy
az zal a ke ret egyez ményt és a fo lya ma tot ne ve szé lyez tes sék. A komp ro -
misszum ke re sés e mód ja idõ zí tett bom ba ként olyan alap kér dést is nyit va ha -
gyott, mint a pa ra mi li tá ris cso por tok fegy ve re i nek be szol gál ta tá sá nak prob lé -
má ja. A „konstruktív kétértelmûség” hátrányai középtávon egyelõre sú lyo -
sabb nak tûnnek, mint elõnyei.

A NPE sta bi li tá sá nak fenn tar tá sa an nál is ne he zebb nek bi zo nyult, mi vel
a do ku men tum alá í rói nem szab ták a tár gya lás fel té te lé ül a tel jes körû elõ ze -
tes le sze re lést, ha nem meg elé ged tek a béke irán ti el kö te le zett ség (fegy ver -
nyug vás, erõ sza kos cse lek mé nyek be szün te té se) ígé re té vel. A meg ál la po dást
a la kos ság és a pár tok nagy ré sze tá mo gat ta, míg az el len zõk tá bo ra meg osz -
lott, amely kü lö nö sen éle sen mu tat ko zott meg az un ion is ta pár tok kö zött.22

(A meg osz tott ság ered mé nye kép pen elõ ször for dult elõ Észak-Ír or szág tör té -
ne té ben, hogy 22 szá za lé kot el ér ve egy na ci o na lis ta párt, az SDLP meg elõz te
a be lül rõl meg osz tott UUP-t is.)23
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21 A vál to zást prog nosz ti zá lók arra hi vat koz nak, hogy az is ko lás gye re kek – és ez ál tal a jövõ
ge ne rá ció – több sé ge  ka to li kus. A sta tus quo-t jö ven dö lõk a ka to li kus és pro tes táns szü le -
té si arány ha son la tos sá gát eme lik ki, és hang sú lyoz zák, hogy be lát ha tó idõn be lül sem mi -
képp nem lesz ka to li kus több ség. 

22 A na ci o na lis ták kö zül két egyez mény-el le nes cso por to su lás em lít he tõ: a Re pub li ká nus
Sinn Féin, ame lyet a ko ráb bi SF el nök, Ru a i ri O Bra da igh el nök let ével mû kö dõ – „32 Me -
gye Szu ve re ni tá sá nak Bi zott sá ga”

23 Uo.



Konk lú zió

Vé ge ze tül arra ke re sem a vá laszt, va jon a kon szo ci o ná lis rend szer észak-ír ki -
adá sa és an nak gya kor la ti al kal ma zá sa mi lyen mér ték ben tá maszt ja alá a po li ti kai
be ren dez ke dés kri ti ku sa i nak ér ve it, va la mint és a po li ti kai struk tú ra mi lyen mér -
ték ben já rul hoz zá a je len le gi vál ság-cik lu sok to vább élé sé hez.

John McGar ry sze rint a kon szo ci o na liz mus-kri ti ka két pon ton tart ja tá mad -
ha tó nak a me ge gye zé ses de mok rá ci át. Egy részt e po li ti kai meg ol dás „be ül te ti”
a meg oszt ott sá got az in téz mé nyek be és azt a po li ti kai rend szer be kó dol ja, hi szen
egyes, el vá lasz tó tö rés vo na la kat fel erõ sít, míg az in teg rá ló, egy más ke reszt be sze -
lõ (cross-cut ting) tö rés vo na lak nak nem ad te ret. Má sod sor ban – szól a kri ti ka –,
olyan nagy ko a lí ci ó kat te remt, ame lyek ins ta bil lá te szik a kor mány zást.24 

Úgy vé lem, az ír prob lé mát vizs gál va a je len le gi vál sá got ma gya rá zó
mind két érv el vet he tõ, mi vel nem ad vá laszt a kor mány za ti ins ta bi li tás va ló di
oká ra. A tö rés vo na lak in téz mé nye ken be lü li ri gi di tá sá nak fel em le ge té se azt
su gall ja, mint ha azok örök ké való és meg vál toz tat ha tat lan jel lem zõk len né -
nek, és nem a párt po li ti ka és a vá lasz tói ma ga tar tás ala kí ta ná õket. A je len le gi
vá lasz tá si rend szer esélyt ad a ki sebb pár tok be ke rü lé sé re, olyan pár tok nak is,
ame lyek az et ni kai tö rés vo na lat át szel ve, in ter kom mu ná lis, az et ni kai cso por -
to kon át íve lõ prog ra mot hir det nek. Mi vel a pár tok nem csu pán le ké pe zõi, ha -
nem for má lói is a tö rés vo na lak nak, a kö zös sé ge ken át nyú ló pár tok meg je le -
né se hosszú tá von áta la kít hat ja az et ni ka i lag meg osz tott tár sa dal mat és old hat -
ja az iden ti tá sok ki zá ró la gos sá gát és az arra épü lõ et no cent ri kus po li ti zá lást.
Igaz, rö vid tá von nem tû nik meg va ló sít ha tó for ga tó könyv nek az et ni kai tö rés -
vo nal eli mi ná lá sa, a sem le ges, vagy poszt-na ci o na lis ta észak-ír iden ti tás meg -
va ló su lá sa.25 

A je len le gi vál ság csu pán a fel szí nen tû nik a nagy ko a lí ció vál sá gá nak,
vagy is a kor mány za ti ins ta bi li tás bi zo nyí té ká nak. Az in téz mé nyek he lyett egy 
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24 McGar ry, John: “De moc ra cy” in Nort hern Ire land: ex pe ri ments in self-ru le from the Pro -
tes tant As cen da cy to the Good Fri day Ag re e ment Na ti ons and na ti o na lism 8 (4) 2002. pp.
451–74. 

25 Kez de ti, bi za lom kel tõ jel azon ban, hogy a Life and Ti mes Sur vey 1999-es ada tai sze rint
a la kos ság a na ci o na liz mus-ala pú té má kat ke vés bé tart ja fon tos nak, mint ko ráb ban. A mu -
ta tók ta nú sá ga sze rint a vá lasz adó kat hi de gen hagy ják a köz jo gi-al kot má nyos és iden ti tás -
sal kap cso la tos kér dé sek, és job ban fog lal koz tat ják õket a „ke nyér rel”, a min den na pi meg -
él he tés sel, élet mi nõ ség gel kap cso la tos „is sue-k”. A de vo lú ci ós in téz mé nyek ben he lyet
fog la lók tól „kor mány zást és nem po li ti zá lást” vár nak. Ro ger Mac Ginty – John Dar by:

“Go vern ment not po li tics!” Nort hern Ire land Life and Ti mes Sur vey, Re se arch Up da te,
1999. jú ni us, No. 2.,  1.



bel sõ és egy, az Egyez mé nyen kí vü li kö rül mény te kint he tõ a prob lé mák for rá -
sá nak. Alap ve tõ ins ta bi li tást okoz a bé ke szer zõ dés ál tal „el kent” bel sõ biz ton -
sá gi kér dés, to váb bá, kül sõ té nye zõ ként a pártrendszer jellege. 

2001 ok tó be ré ig, a ne gye dik, és már hosszú tá vú nak ér té kel he tõ vál sá gig
egy faj ta ket tõs va ló ság ál la po ta jel le mez te Észak-Ír or szá got.26 Im már öt éve
tart a Ja nus-ar cú fo lya mat: a szín já ték fenn tar tá sa azért, hogy az egyéb ként fe -
le má san mû kö dõ in téz mé nyi struk tú rát kö rül ve võ má sik va ló ság, a biz ton sá -
gi mi ni mum hi á nya ne ve szé lyez tes se az egész a bé ke fo lya ma tot. A po li ti kai
pár tok és fél ka to nai szer ve ze tek kap cso la tá nak tisz tá zá sá ra máig nem ke rült
sor. A pa ra mi li tá ris szer ve ze tek kel szem ben nem ta pasz tal ha tó a ke mény kéz
be ígért po li ti ká ja, vagy leg alább is, át ütõ si kert leg alább is nem si ke rült el ér -
ni.27 Pe dig a brit kor mány szá má ra a 2000-ben el fo ga dott ter ro ris ta-el le nes
tör vény és a szep tem ber 11. utá ni nem zet kö zi hely zet ki vá ló al kal mat te rem -
tett vol na a ter ro ris ta cso por tok kal szem be ni le szá mo lás ra. Kér dés, hogy ez
máig mi ért nem tör tént meg. A je len le gi bi zony ta lan ság nak és si ker te len ség -
nek több ma gya rá za ta is le het. Ezek kö zül az elsõ, hogy a brit kor mány túl zott 
komp ro misszu mok ra is haj lan dó volt an nak a po li ti kai ve zér lõ elv nek az ér de -
ké ben, hogy az összes va ló di tá mo ga tott ság gal ren del ke zõ po li ti kai té nye zõt
a po li ti kai rend sze ren be lül tart sa. Az IRÁ-val szem be ni egy ér tel mû fellépés
a Sinn Féin elidegenítésével járhat, és a terroristák további ra di ka li zá ló dá sá -
hoz vezethet, vagyis a béketáborhoz átigazolt korábbi szélsõségeseket az
Egyezmény ellen hangolná. 

Ha son ló an nyo mós in dok le het a biz ton sá gi meg fon to lás. Az IRA ko -
lum bi ai kap cso la ta i nak is me re té ben nem áll ja meg he lyét a ter ro riz mus brit
és nem zet kö zi há ló za tá nak szét vá lasz tá sa. A Bla ir kor mány nem ment bele
egy tel jes körû két fron tos há bo rú ba; ide ig le ne sen a jól is mert, „házi ter ro ris -
ták” biz ton sá gi esz kö zök kel való kor dá ban tar tá sa még min dig ki sebb rossz -
nak tûnt, mint a ter ro ris ták kal való le szá mo lás, akik nek he lyé be va ló szí nû leg
új, is me ret len el len fél áll na. Az utób bi idõ sza kig el sõd le ges nek tûnik
a nemzetközi terrorizmus hadállásainak felszámolása.

Emel lett, a Sinn Féin je len le gi tér nye ré se a na ci o na lis ta vá lasz tók kö zött to -
vább erõ sí ti a SF ki eb ru da lá sa el le ni ér ve ket, amely to vább fo koz za az un ion is ta
ag go dal ma kat. (A fegy ve rek be szol gál ta tá sá nak kér dé se tech ni ka i lag is prob le ma -
ti kus, nem csu pán po li ti kai aka rat függ vé nye. Pon tos adat nincs a fegy ve rek, rob -
ba nó anya gok mennyi sé gé rõl, így nem mér he tõ fel, hogy a be szol gál ta tott
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26 A 2002. végi „Stor monts ga te” bot rány ról van szó, ami kor ki de rült, hogy észak-ír kor -
mány hi va tal no kok már jó ide je tit kos ira to kat szi vá rog tat tak ki az IRA szá má ra. 

27 Tony Bla ir be szé de, 2002. ok tó ber 17. 



mennyi sé gek a tel jes ar ze nál mek ko ra ré szét kép vi se lik. A be szol gál ta tott fegy ve -
rek könnyen pó tol ha tó ak a „ha gyo má nyos” lí bi ai kap cso la tok tól kezd ve a Bal ká -
non és a FÁK tér sé gén át egé szen La tin- Ame ri ká ig.)

Az 2002. ok tó be ri bi zal mi vál ság azon ban bi zo nyí tot ta, hogy az elo dá zás
po li ti ká ja alá ás sa a bé két. Újfaj ta meg kö ze lí tés szük sé ges. A so ro za tos ígé re -
tek és meg sze gé sük lég kö ré ben, 2002. vé gén szü le tett a le sze re lé si fo lya ma -
tok „be fe je zé sé nek” (comp le ti on) ki fe je zé se, amely szim bo li ku san sza kít a le -
fegy ver zés szó hasz ná lat tal és el ke rü li a re pub li ká nu sok szá má ra el fo gad ha tat -
lan „meg adás” ki fe je zést is, amely a fegy ve rek le té te lét, a ve re ség szim bo li kus 
be is me ré sét je len ti egy va ló já ban el nem vesz tett há bo rú után. Az ír-brit po li -
ti ka im már vég le ges le sze re lést kö ve tel és egy ér tel mû el kö te le zett sé get
a béke po li ti ká ja, az IRA mint ter ro ris ta szer ve zet meg szün te té se mel lett.
A re pub li ká nu sok szá má ra a le sze re lés azon ban a brit kor mány azon haj lan dó -
sá gá tól függ, at tól, hogy a rend õri re form ról szó ló Pat ten-je len tést, amely az
em be ri jo gok, el szá mol tat ha tó ság és az ará nyos kép vi selt el ve in nyug szik,
a kormány teljes mértékben hajlandó-e végrehajtani, megvalósul-e a rendõri
erõk mélyreható és az emberi jogi és büntetõjog reformja, devolúciója. 

A le sze re lés nél kül Észak-Ír or szág Rend õr sé ge (Po li ce For ce of Nort hern
Ire land Ki rá lyi Uls te ri Rend õr ség – Ro y al Uls ter Cons ta bu la ry – új el ne ve zé se)
ne vet kap ta, nem kép zel he tõ el az un ion is ták szá má ra. Szá muk ra a le sze re lés nél -
kü li re for mok el fo ga dá sa – az, hogy a ka to li kus ki sebb ség kép vi se lõi is ará nyo san
he lyet kap ja nak az új rend õri erõ ben – az ál la mi in teg ri tás vé del mé ben szol gál ta -
tott tel je sí tõ és meg ölt pro tes táns rend õr tár sa i kat gya láz za meg. A ka to li ku sok vi -
szont – a fent em lí tett re for mok nél kül – vo na kod nak olyan szer ve zet ben tag sá -
got vál lal ni, amely „ka to li ku so kat gyil kolt”. 

Az am nesz tia vég re haj tá sa bi zo nyult ta lán a biz ton sá gi cso mag iga zi,
nem várt si ke ré nek, amely a azon ko ráb bi ter ro ris ta cso por tok be bör tön zött
tag ja i ra ter jedt ki, ame lyek a Nagy pén te ki Egyez mény ide jén már fegy ver -
nyug vást hir det tek.28 Az am nesz tia az öt év nél hosszabb idõ re ter ro ris ta cse -
lek mé nyért el ítél tek bün te té sét har mad ol ta, amíg az élet fogy tig la ni bün te tés -
re ítél tek egy har mad dal ke ve sebb idõt kö te le sek bör tön ben töl te ni, mint
a nem-terrorista cselekményért elítéltek.

Vi lá gos, hogy a kor mány nem az un ion is ták és a na ci o na lis ták köz ti ál ta lá -
nos meg osz tott ság mi att ins ta bil, ha nem a biz ton sá gi kér dés ál lan dó
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28 A hír hed tebb ter ro ris ta cso por tok kö zül a Con ti nu ity IRA, a Real IRA, a Red Hand De fen -
ders és az Oran ge Vo lun te ers tag jai nem es nek az am nesz tia ha tá lya alá, mi vel szer ve ze tük
nem hir de tett tûz szü ne tet a Nagy pén te ki Egyez mény alá írá sá ig. 



na pi ren den való sze rep lé se mi att. A biz ton sá gi kér dés 22-es csap dá ja és a pa ra -
mi li tá ris erõk és a po li ti ka köz ti ki bo go zat lan kap cso lat ássa alá a bé két. Eb bõl
kö vet ke zik a béke há rom ele mé nek össze kap cso ló dá sa. A le sze re lés, a brit csa -
pa tok ki vo nu lá sa és a rend õr sé gi-igaz ság ügyi re form egy mást fel té te le zõ lé pé -
sek ként je len nek meg, és mi vel egyik fél sem haj lan dó az elsõ ko ope rá ló
nyitó lépést megtenni, a hadállások megmerevedtek. 

 Az ins ta bi li tás má sik alap ja a párt rend szer frag men tált sá ga, a tö rés vo na la -
kon be lü li meg osz tott ság. Az in téz mé nyi ins ta bi li tás nak az ígé ret inf lá ci ót
oko zó meg osz tott ság az oka, ame lyet a kon szo ci o ná lis meg ol dás csak csök -
kent het, de nem eli mi nál. Ér de kes azon ban, hogy Észak-Ír or szág ese té ben
nem a kor mány za ti ins ta bi li tás ás hat ja alá a rend szers ta bi li tást, ha nem
fordítva, a béke törékenysége veszélyezteti a kormánystabilitást.

Az in téz mé nyek sza bá lyo zó jel le gû ek, be csa tor náz zák a konf lik tust, ösz -
tön zõk kel azt a kon szen zus irá nyá ba te re lik. Egy ér tel mû azon ban, hogy
a NPE in téz mé nyi struk tú rá ja „két ar cú” meg ol dás: egy részt a ko ope rá ció te -
re pe, amely de monst rál ja, hogy a kö zös sé gek min den na pi együtt mû kö dé se
le het sé ges. A hi á nyos mû kö dés üze net-ér té ke bi zo nyí ta ni lát szik az
intézményi megoldás hiányosságát. 

Mi vel nem va ló szí nû, hogy rö vid tá von az et ni kai tö rés vo na lat más faj ta
po li ti kai vá lasz tó vo nal vált ja fel, azért a meg ol dás csu pán a ki zá ró la gos iden ti -
tá sok fel pu hí tá sa és a kü lön bö zõ cso port-ér té kek és -ér de kek po li ti kai kép vi -
se le te le het. A bé ke fo lya mat vál sá gai és tö ré keny sé ge mi att ön kén te le nül fel -
ve tõ dik; új faj ta in téz mé nye ket kell épí te ni, vagy a je len le gi ek ha té kony sá gát
kell ja ví ta ni? Vi lá gos, hogy min den fél mo rá li san és anya gi lag is ren ge te get in -
vesz tált a je len le gi po li ti kai konst ruk ció fel épí té sé be, míg a „pol gár há bo rús”
hely zet egyik fél nek sem jö ve del me zõ. Chur chill mon dá sát adap tál va, a kon -
szo ci á lis be ren dez ke dés nem a leg jobb rend szer, de job bat még nem ta lál tak
ki, nincs jobb ered ménnyel ke cseg te tõ meg ol dás. Ahhoz azonban, hogy
mûködõképes legyen, társadalmi konszenzus és a végrehajtás terén meg nyil -
vá nu ló kölcsönös rugalmasság és bizalom szükséges. 

Az észak-ír bé ke fo lya mat 1998. má ju si ak tu sa nem csu pán egy fo lya mat
le zá rá sa volt, ha nem re mél he tõ leg egy új sza kasz kez de te is. Nyil ván va ló vá
vált, hogy a nagy pén te ki meg ál la po dás nem meg ol dás, amely vég le ge sen eli -
mi nál ja a prob lé má kat, ha nem egy faj ta konf lik tus ke ze lé si mód az ír kon f lik -
tus évszázados sagájában. 
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MO NI KA PÁL

The 1998 Good Fri day Ag re e ment

In the pre sent ar tic le the aut hor analy ses the eth nic conf lict in Nort hern Ire land
and suc ces si ve at tempts that have been made by the po li ti cal ac tors to re sol ve it.

The pre sent ar tic le analy ses the na tu re of the conf lict in a his to ri cal pers pec ti ve 
and fo cu ses on the en fol ding of the la test, his to ri cal pe a ce ac cord, the Good Fri day
Ag re e ment (Bel fast Ag re e ment) of 1998. The Ag re e ment is scru tu ni sed as an
examp le of con so ci a ti o nal conf lict ma na ge ment of a spe ci al kind. As the new ins ti -
tu ti ons cons ti tu te the back bo ne of the Ag re e ment, the three-pil lar ins ti tu ti o nal
set-up is desc ri bed in de ta il, whi le the po si ti on of the ac tors of the po li ti cal sce ne is
also pre sen ted. 

In the fi nal sec ti on of the ar tic le the aut hor eva lu a tes the imp le men ta ti on of
the Ag re e ment in the last five ye ars. She desc ri bes the prob lems that have hin de red
full imp le men ta ti on and have lead to the par ti al bre ak-down of  the pe a ce pro cess.  
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BREN DAN O’ LE A RY
A Brit–Ír Egyez mény ter mé sze te

A Brit–Ír Egyez mény ter mé sze te*

Az egyez mény el ne ve zé se

Az 1998. áp ri lis 10-i egyez mény, me lyet Ír or szág mind két ré szé ben
  nép sza va zás sal ra ti fi kál tak 1998. má jus 22-én, fon tos ered mény

mind a tár gya ló fe lek, mind pe dig Ír or szág és Nagy-Bri tan nia né pei szá má -
ra. Lét re jöt té hez szá mos po li ti kus nak, hi va tal nok nak, pa ra mi li tá ris
csoportnak és át lag pol gár nak kel lett ki áll nia a tár gya lá sok pró bá ját. Olyan
po li ti kai si va tag ból emel ke dett ki, mely nek út jel zõi csu pán bu kott „kez de -
mé nye zé sek” vol tak. A ki emel ke dõ je len tõ sé gû egyez mény nek azon ban
nincs egyez mé nyes neve. Nem vi se li egyet len sze mély ne vét sem, le gyen az
brit, ír vagy ame ri kai, sem va la mely sze rep lõ ne vét, le gyen az mi nisz ter el -
nök, Ta o i sigh  ál lam tit kár, kül ügy mi nisz ter vagy párt ve zér. Van nak, akik az
alá írás he lye után Bel fas ti Egyez mény ként, vagy el lent mon dá so sabb ne vén
Stor mon ti Egyez mény ként is me rik. Azon ban nem írta alá min den tá mo ga -
tó ja, akik je len vol tak az utol só tár gya ló ter mek ben. Az elõ ké szí tés több hely -
szí nen zaj lott: Dub lin ban, Lon don ban és Was hing ton ban; ki sebb vá ro sok -
ban és fal vak ban; re pü lõ te re ken, re pü lõ gé pe ken, és nem hi va ta los „kom mu -
ni ká ció” so rán. Má sok csak az alá írás dá tu ma sze rint is me rik: az 1998. áp ri lis 
10-i, Nagy pén te ki Egyez mény (Good Fri day Ag re e ment). Az elõb bi el ne ve zés
túl sá go san szû kí tõ, az utób bi vi szont túl nagy je len tõ sé get tu laj do nít a ke -
resz tény ség nek – ak kor is, ha a meg ol dás for rá sa ként, il let ve ak kor is, ha
a konf lik tus oko zó ja ként tûn te ti fel.

Em le ge tik Brit–Ír Egyez mény ként is, utal va a két nép re, akik Ír or szág
mind két fe lé ben nép sza va zás sal erõ sí tet ték azt meg – bár szi go rú ér te lem ben 
csak az Ír or szág ban élõ bri te ket és az Ír or szág ban élõ íre ket kér ték fel a ra ti fi -
ká lá sá ra. A ma gam ré szé rõl a Brit–Ír Egyez mény el ne ve zést ré sze sí tem elõny -
ben. Ez az el ne ve zés fon tos tény re hív ja fel a fi gyel met: az egyez mény a ko ráb -
bi An gol–Ír Egyez mény be tel je sü lé se. De mi, írek és bri tek már tud juk, hogy

* Ez a ta nul mány az 1998-as vi szo nyo kat rög zí ti. A for dí tás al ap já ul szol gá ló ere de ti írás:
O’ Le a ry, Bren dan: The Na tu re of the Bri tish-Irish Ag re e ment. New Left Re vi ew,
1999/233. 66–96.



a ne vek sok min den rõl árul kod nak, és hogy sem mi lyen mó don ne sért sem
sen ki ér zé keny sé gét, egy sze rû en Egyez mény nek fo gom ne vez ni ezt a do ku -
men tu mot.1 

Az Egyez mény in téz mé nyes vol ta

Mi fé le in téz mé nyes Egyez mény rõl van szó? A po li ti ka tu do mány di ák jai
szá má ra a vá lasz az, hogy kon szo ci á lis egyez mény, vagy is olyan po li ti kai ren -
de zés, mely meg fe lel az Arend Lijp hart ál tal rög zí tett négy kritérium
mindegyikének:

1. kö zös sé gek kö zöt ti vég re haj tó ha ta lom meg osz tás;
2. a meg fe le lõ kor mány za ti és köz igaz ga tá si szek to rok kö zöt ti ará nyos sá -

gi sza bá lyok al kal ma zá sa;
3. kö zös sé gi ön kor mány zat (vagy au to nó mia) és egyen lõ ség a kul tu rá lis

élet ben; va la mint
4. a ki sebb sé gek vé tó jo ga.2

A kon szo ci á ció kö zös sé gek tár su lá sa – je len eset ben a kö zös sé gek a brit
un ion is ták, az ír na ci o na lis ták és má sok. Kon szo ci á ció min den faj ta konk rét
kö zös sé gi ve zér el mé let nél kül lét re jö het – mint ahogy ez gyak ran meg is tör -
tént.3 Gya ko ribb eset, hogy a kon szo ci á ció kü lön bö zõ et ni kai vagy val lá si kö -
zös sé gek ve ze tõ i nek meg ál la po dá sa vagy egyez sé ge nyo mán ki ala kult egyen -
súly ered mé nye. Ez az Egyez mény konk rét hall ga tó la gos kon szo ci á lis gon do -
lat4 és megegyezés, mondhatni egyezkedés gyümölcse. 
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1 A hi vat ko zá sok ban Az Egyez mény: Ag re e ment Re a ched in the Mul ti-Party Ne go ti a ti ons,  ki adá si
hely és dá tum nél kül, az Egye sült Ki rály ság Kor má nya (UK Go vern ment). 

2 Lásd töb bek kö zött Arend Lijp hart: De moc ra cy in Plu ral So ci e ti es. New Ha ven, 1977. és Mi -
cha el Wal zer: On To le ra ti on. New Ha ven, 1977.

3 Lijp hart sze rint a kon szo ci á lis sza bá lyo kat a hol land po li ti ku sok 1917-ben, a li ba no ni po li -
ti ku sok 1943-ban, az oszt rák po li ti ku sok 1945-ben, a ma laj zi ai po li ti ku sok 1955-ben, a ko -
lum bi ai po li ti ku sok 1958-ban, az in di ai po li ti ku sok az 1960-as és „70-es évek ben, a dél-af -
ri kai po li ti ku sok 1993–94-ben, a brit po li ti ku sok pe dig Észak-Ír or szág gal kap cso lat ban,
1972-ben ta lál ták fel. Nem kell egyet ér te nünk mind ezek kel a pél dák kal, sõt egyet len pél dá -
val sem, hogy bel ás suk: a po li ti ku sok nak egyál ta lán nincs szük sé gük az el mé le ti szak em be -
rek se gít sé gé re ah hoz, hogy el mé le tet csi nál ja nak. Lásd töb bek kö zött Arend Lijp hart: Fo -
re word: One Ba sic Prob lem, Many The o re ti cal Op ti ons – And a Prac ti cal So lu ti on?
In The Fu tu re of Nort hern Ire land, John McGar ry és Bren dan O’ Le a ry (szerk.). Ox ford,
1990. 8.; Pros pects for Po wer-Sha ring in the New So uth Af ri ca. In Elec ti on „94 So uth Af ri -
ca: The Cam pa igns. Re sults and Fu tu re Pros pects, And rew Re y nolds (szerk.). Lon don, 1994.
221–233.; és The Puzz le of In di an De moc ra cy: A Con so ci a ti o nal In terp re ta ti on. Ame ri can 
Po li ti cal Sci en ce Re vi ew, 90. kö tet, 2. szám, 1996. 258–268. 

4 Az Egyez mény egyik meg al ko tó ja, Dr. Mow lam, az Egye sült Ki rály ság észak-ír ál lam tit ká -
ra (1997–), aka dé mi kus kon szo ci á lis örök sé get ho zott – is ko la évei alatt írt a sváj ci fö de rá -



Az Egyez mény azon ban nem pusz tán kon szo ci á lis, és olyan je len tõs pon -
to kon tér el Lijp hart elõ írá sa i tól, me lyek nek gya kor la ti kö vet kez mé nye van Ír -
or szág ra, és az et ni kai és nem ze ti konf lik tu sok más kör nye zet ben való ke ze lé -
sé re néz ve: fon tos kül sõ di men zi ói van nak; nem csak et ni kai és val lá si, de
nem ze ti kö zös sé gek kö zött jött lét re; szen te sí tet te a ve ze tõk és a ve ze tet tek
több sé ge. Va ló já ban sej té sem sze rint ez az elsõ olyan szö vet sé gi meg ál la po -
dás, me lyet a nyil vá nos ság azon na li nép sza va zás sal szen te sí tett. For má li san
szól va: az Egyez mény meg elõ le ge zi a kon/fö de rá lis in téz mé nyek kö zött át íve -
lõ bel sõ kon szo ci á ci ót; egy el kép zelt társ-szu ve re ni tás ele me it tar tal maz za;
„ket tõs vé de lem” új sze rû mo dell jét ígé ri; és olyan meg egye zé sen nyug szik,
mely a be lát ha tó hosszú távú ered mé nye i hez fû zött el lent mon dó re mé nyek -
bõl ered, ez azon ban nem dönt he ti meg a sta bi li tá sát. Eh hez a ter je del mes
formulához egyetlen melléklet tartozik még. Az Egyezmény mind a további
egyezkedés, mind pedig a törvényesség oldaláról sérülékeny. Hadd igazoljam 
ezt a kijelentést.

Vég re haj tó ha ta lom meg osz tás

Min den kon szo ci á lis be ren dez ke dés lel ke a vég re haj tó ha ta lom meg osz -
tá sa. Az Egyez mény ket tõs mi nisz ter el nök sé get te remt. Va ló já ban ki je lent -
het jük, hogy két kvá zi-el nö ki sze re pet hoz lét re a meg ala kult észa ki par la -
ment ben: az elsõ mi nisz te rét és a he lyet tes elsõ mi nisz te rét. A két poszt el nö -
ki jel le ge ab ban áll, hogy meg vá lasz tá suk után szin te le he tet len el tá vo lí ta ni
õket poszt juk ról a kö vet ke zõ or szá gos vá lasz tá sig – az el nök ség olyan funk -
ció, me lyet a par la ment csak vád eme lés sel von hat meg, és a to váb bi ak ban azt
kí vá nom iga zol ni, hogy az észa ki par la ment nek na gyon ne héz lesz el tá vo lí ta -
ni a két ve ze tõ tiszt vi se lõt. Hadd szem lél tes sem ezt egy ak tu á lis pél dá val.
Ha Da vid Trimb le-t párt já nak tag jai egy han gú an le vál ta nák is az Uls te ri Un i -
o n is ta Párt (Uls ter Un ion ist Party, UUP) ve ze tõi poszt jár ól, ak kor sem kény sze -
rít het nék arra, hogy le mond jon elsõ mi nisz te ri tiszt sé gé rõl. Ha nem kí ván na
poszt jár ól tá voz ni, csak ele gen dõ szá mú na ci o na lis ta és un ion is ta össze fo gá sá -
val le het ne ezt a szán dé kot ér vé nye sí te ni – eh hez azon ban a par la ment ben
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lis és kon szo ci á lis gya kor la tok ról, és leg alább egy ta nács adó ja ki tar tó ér dek lõ dést mu ta tott 
a téma iránt. A kon szo ci á lis gon dol ko dás nem csak az Egye sült Ki rály ság Mun kás párt já -
nak hát tér gon dol ko dá sá ban ját szott meg ha tá ro zó sze re pet. Ha tás sal volt az 1995-ös Ke ret -
do ku men tu mok meg al ko tá sá ra, és az Egyez mény be fog lalt szo kat lan kor mány ala kí tá si el -
já rás, mely a D”Hondt sza bá lyon ala pul (lásd a Füg ge lé ket), szin tén olyan kon szo ci á lis ko -
a lí ci ós el ve ket tük röz, me lye ket Eu ró pa más ré sze in és az Eu ró pa Par la ment ben is
al kal maz nak.



a na ci o na lis ták nak sa ját he lyet tes elsõ mi nisz te rü ket is me nesz te ni ük kel le -
ne. Ez a le he tõ ség azért áll fenn, mert az elsõ mi nisz tert és a he lyet tes elsõ mi -
nisz tert együtt vá laszt ják a pár hu za mos jó vá ha gyás el já rá sa so rán (lásd az I. Mel -
lék le tet). Ez az el já rás meg kö ve te li, hogy a par la men ti több ség mel lett a be -
jegy zett na ci o na lis ták és un ion is ták öt ven szá za lé ká nak tá mo ga tá sát is
ma gu ké nak tud ják. Kri ti ku san szem lél ve, ez a sza bály igen erõs ösz tön zést je -
lent az un ion is ták és a na ci o na lis ták szá má ra, hogy olyan je löl tet ne vez ze nek
meg a két poszt egyi ké re, aki a má sik blokk par la men ti kép vi se lõ i nek több sé -
gi tá mo ga tá sát él ve zi. Így ha Ger ry Adams-nek a jö võ ben si ke rül ne is a Sinn
Fe int az SDLP-nél több par la men ti man dá tum hoz jut tat nia, az un ion is ták
még min dig meg aka dá lyoz hat nák a he lyet tes elsõ mi nisz te ri ki ne ve zé sét. Ha -
son ló kép pen meg vé tóz hat nak a na ci o na lis ták is egy el fo gad ha tat lan ke mény -
vo na las uni o nis tát. A poszt ok ra ki írt elsõ vá lasz tá son az UUP és a Prog -
resszív Un ion is ta Párt (Prog res si ve Un ion ist Party, PUP) Egyez mény-pár ti uni -
o nis tái egy sé ge sen az UUP-be li Da vid Trimb le és az SDLP-be li Se a mus
Mal lon pá ros ra sza vaz tak. Ter mé sze te sen ugyan így tett az SDLP is. A Sinn
Fein szán dé ko san tar tóz ko dott, hogy meg aka dá lyoz za, hogy az elsõ mi nisz -
tert és a he lyet tes elsõ mi nisz tert több na ci o na lis ta, mint un ion is ta vá lassza
meg – egy ilyen ered mény ugyan is ve szé lyez tet te vol na Da vid Trimb le po zí ci -
ó ját az un ion is ta köz vé le mény ben; a Sinn Fein ez zel ér le lõ dõ pro vo ká ció-ke -
rü lõ at ti tûd jé nek adta tanújelét.

A sza bá lyok gya kor la ti lag biz to sít ják, hogy a két elsõ posz tot egy un ion is -
ta és egy na ci o na lis ta tölt se be. Az Egyez mény és az Egye sült Ki rály ság tör vé -
nyei (az 1998-as Észak-Ír Tör vény) egy ér tel mû vé te szik, hogy a két poszt azo -
nos szim bo li kus és kül sõ rep re zen tá ci ós funk ci ó val bír. Gya kor la ti lag egyen -
lõ ha tal mat kép vi sel nek; kü lönb ség csak a cí mek ben van. Mind ket ten
el nök öl nek pél dá ul a mi nisz te rek „Vég re haj tó Bi zott sá gá ban”, és ko or di nál -
ják an nak te vé keny sé gét. Az Egyez mény nem te szi egy ér tel mû vé, hogy a két
funk ció be töl ti-e az Észak-Ír or szág ban ér vény ben lévõ mi nisz té ri u mi fel -
adat kö rök va la me lyi két – bár lo gi kus nak tûnt vol na, ha kö zö sen mû köd te tik
a meg lé võ Pénz ügyi és Sze mé lyi Mi nisz té ri u mot, és az szol gál ja ki õket. Ehe -
lyett a tiszt sé ge ket el sõ ként be töl tõk úgy dönt öt tek, hogy hi va ta luk ban egy
Gaz da ság po li ti kai Iro dát és egy Egyen lõ sé gi Iro dát ál lí ta nak fel.5 

Da vid Trimb le és Se a mus Mal lon kö zös meg vá lasz tá suk óta egyet len em lí -
tés re mél tó ki vé tel lel si ke re sen és kö rül te kin tõ en ko or di nál ták ki je len té se i ket és
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5 Lásd Sta te ment of the Of fi ce of the First Mi nis ter (De sig na te) and De puty First Mi nis ter (De sig na -
te),1998. de cem ber 18. Az Észak-ír Tör vény (1998) egy ér tel mû en ki mond ja, hogy a két
elsõ mi nisz ter funk ci o ná lis tár cá kat is ve zet het (15 (10) pont).



nyi lat ko za ta i kat, kü lö nö sen jú li us elsõ két he té ben, a Drumc ree vál ság ke ze lé sé -
ben, és az 1998. au gusz tu si omag hi mé szár lás ide jén. Meg mu tat ták, hogy en nek
a ket tõs ura lom nak kri ti kus fel té te le a két posz tot be töl tõ sze mé lyek együtt mû -
kö dé se. Az Észak-Ír Tör vény el fo ga dá sá nak utol só fá zi sa épp most zá rult le
a West mins ter ben, és en nek elõ írá sai szin tén meg erõ sí tik a köl csö nös függ õs -
éget: „ha az elsõ mi nisz ter vagy a he lyet tes elsõ mi nisz ter ki ne ve zé se le mon dá sa
mi att vagy más ok ból meg szû nik, a má sik ki ne ve zés nek is meg kell szûn nie” (14
(6) cikk). A ket tõs ural mi együtt mû kö dés rend je alól az egyet len fon tos ki vé tel
a kor mány ala kí tás sal kap cso lat ban me rült fel. Az írás ke let ke zé se kor a kor mány -
ala kí tás vál sá ga még tart. 

Egyes el nö kök kel és a leg több mi nisz ter el nök kel el len tét ben sem az elsõ
mi nisz ter, sem a he lyet tes elsõ mi nisz ter nem ne ve zi ki hi va ta lo san a Vég re -
haj tó Bi zott ság töb bi mi nisz te rét. Az Egyez mény ér tel mé ben eze ket a poszt -
okat a par la ment ben szer zett man dá tu ma ik ará nyá ban kell a pár tok kö zött el -
osz ta ni, a d’Hondt sza bály me cha ni kus al go rit mu sa alap ján. A sze re pek egy -
sze rû kö vet kez mé nye ket von nak ma guk után. Min den párt, amely
meg fe le lõ szá mú man dá tum mal ren del ke zik, és tisz te let ben tart ja az Egyez -
ményt, jó eséllyel jut hat kor mány za ti poszt ok hoz, ami egy ki fi no mult for má -
ja an nak, amit Lijp hart „nagy ko a lí ci ós kormányzatnak” nevez – bár ebben az
esetben a koalíciós kormány nem koalíciós megegyezésen alapul.

Tör vé nye sen ez a kö vet ke zõ kép pen mû kö dik. A d’Hondt sza bály ér tel -
mé ben a pár tok nak jo guk van man dá tu ma ik ará nyá nak meg fe le lõ szá mú mi -
nisz tert meg ne vez ni – nincs szük ség a par la ment bi zal mi sza va za tá ra. Ez azt
is je len ti, hogy a pár tok erõs sé gük sor rend jé ben vá laszt ják ki ma guk nak a mi -
nisz té ri u mo kat. Egy mi nisz tert a kö zös sé gek köz ti sza bá lyok ér tel mé ben le
le het vál ta ni tiszt sé gé rõl (lásd az I. Mel lék le tet), de a párt, amely hez a mi nisz -
té ri um tar to zott, ki ne vez he ti utód ját sa ját so ra i ból. A pár tok ter mé sze te sen le -
mond hat nak va la mely mi nisz té ri um ról, mely re jo go sul tak, és önként
kizárhatják magukat a végrehajtó hatalomban való részvételhez biztosított
automatikus jogukból. 

A vissza hí vás zsá kut cá ja

A kor mány ala kí tás je len le gi vál sá ga po li ti kai és al kot má nyos okok ra ve -
zet he tõ vissza. Po li ti ka i lag azért ala kult ki, mert Da vid Trimb le ra gasz ko dott
ah hoz, hogy a Sinn Fein kezd je meg az IRA le sze re lé sét, mi e lõtt tag jai el fog -
lal hat ják he lyü ket a Vég re haj tó Bi zott ság ban. Az Egyez mény ér tel mé ben
nincs al kot má nyos fel ha tal ma zá sa ilyen vé tó jog gya kor lá sá ra: az Egyez mény
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nem írja elõ a pa ra mi li tá ri sok elõ ze tes vissza hí vá sát a vég re haj tó ha ta lom fel ál -
lí tá sa elõtt – igaz, a pár tok nak az Egyez mény ér tel mé ben min dent el kell kö -
vet ni ük an nak ér de ké ben, hogy a le sze re lés két éven be lül, vagy is 2000. má -
jus 22-ig meg tör tén jen. Trimb le le he tõ sé get ka pott arra, hogy gya ko rol ja ezt
az al kot mány ál tal nem biz to sí tott vé tó jo got, és ez zel sé rül tek az Egyez mény
for má lis elõ írá sai, mi vel az SDLP nem kö töt te a Mal lon–Trimb le pá ros he -
lyet tes elsõ mi nisz te ri és elsõ mi nisz te ri man dá tu má nak tá mo ga tá sát azon na -
li és tel jes kor mány ala kí tás hoz. Az SDLP ez zel Trimb le po li ti kai po zí ci ó ját kí -
ván ta erõ sí te ni. Ezért ed dig igen nagy árat fi ze tett, és ez még nem té rült meg.

Trimb le ma nõ ve rét az Egyez mény egyik ru gal mas pont ja tet te le he tõ vé.
Az Egyez mény ér tel mé ben leg alább hat „má sik mi nisz té ri u mot” kell fel ál lí ta -
ni, de „leg fel jebb” tíz ilyen le het. A mi nisz té ri u mok szá má ról kö zös sé gek
köz ti kon szen zus alap ján dön te nek, el vi leg azu tán, hogy az elsõ mi nisz ter és
a he lyet tes elsõ mi nisz ter jó vá hagy egy in dít ványt, és ez tet te le he tõ vé Trimb -
le szá má ra a kor mány ala kí tás el ha lasz tá sát. Mi nél több mi nisz té ri um van
a Vég re haj tó Bi zott ság ban, an nál ará nyo sabb a pár tok kép vi se le te a kor mány -
ban. 1998. de cem ber 18-ig az UUP ki tar tott a hét fõs kor mány zat mel lett,
mely ben az un ion is ták ab szo lút több ség gel ren del kez tek vol na.6 Az SLDP ez -
zel szem ben na gyobb kor mányt sze re tett vol na el ér ni, ahol a na ci o na lis ták
elõ nyö sebb kép vi se let tel ren del kez nek, és er rõl egyez ség szü le tett. A két leg -
na gyobb párt tíz mi nisz té ri um fel ál lí tá sá ban ál la po dott meg – ami fel te he tõ -
en tíz mi nisz tert je lent az elsõ és a he lyet tes elsõ mi nisz te ren kí vül. A cikk
nyom dá ba ke rü lé sé nek ide jén vita tár gyát ké pe zi, hogy a kor mány ala kí tás
„au to ma ti ku san” foly ta tód hat-e, ha egyez ség szü le tik a mi nisz té ri u mok szá -
má ról. El vi leg, vagy is al kot má nyos ér te lem ben így kel le ne tör tén nie.
Az UUP-nek fel kel le ne aján la ni az elsõ mi nisz te ri posz tot, és ha nem kéri, át
kell ad nia a vá lasz tás le he tõ sé gét az SDLP-nek. Egy UUP nél kü li kor mány
azon ban értelmetlenné tenné az Egyezményt, így Trimble valószínûleg fenn
tudja tartani a Sinn Fein bevonására vonatkozó politikai vétóját – hacsak a két
kormány nem gyakorol nagyon erõs nyomást.

Kép zel jük el most azt, hogy vé gül is meg ol dó dik a kor mány ala kí tás vál sá -
ga – Dr. Mow lam mi nisz ter re mé nyei sze rint ez 1999. már ci us 10-ig be kö vet -
kez het. Ho gyan fog mû köd ni a Vég re haj tó Bi zott ság? Az egyes mi nisz te rek
az Egye sült Ki rály ság je len le gi tör vé nye i nek meg fe le lõ vég re haj tó ha ta lom -
mal ren del kez nek, és kol lek tív fe le lõs ség nél kül mû köd het nek – ki vé ve, ha
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6 A 7 mi nisz té ri um le he tõ sé ge ese té ben, ha a DUP nem fog lal ta vol na el a poszt okat, az
UUP-nek a 7-bõl 4 tár ca, vagy is a tár cák több sé ge ju tott vol na úgy, hogy a sza va za tok nak
alig több mint egy ötö dét sze rez ték meg, ami igen arány ta lan len ne.



a Vég re haj tó Bi zott ság és a par la ment át fo gó prog ram ban ál la po dik meg, és
ha tár ca kö zi te vé keny ség ben kell részt ven ni ük. A Vég re haj tó Bi zott sá gon be -
lü li egyez sé gek el éré sé nek mód sze re nincs meg ha tá roz va, de a prog ram nak
a kö zös sé gek együt tes tá mo ga tá sát kell él vez nie a par la ment ben – az egyez sé -
gek nek, köztük az elsõ és a helyettes elsõ miniszter egyezségének,
a gyakorlatban minimum többségi támogatást kell elérniük.

A két nem ze tû ség tá ma szai

Rö vi den, az Egyez mény meg fe lel a vég re haj tó ha ta lom kö zös sé gek kö -
zöt ti meg osz tá sa kon szo ci á lis kri té ri u má nak – igaz, en nek meg va ló sí tá sa
még hát ra van. Van nak azon ban az új fel ál lásnak olyan sa já tos vo ná sai, me -
lyek el tér nek a ko ráb bi észak-ír és más szö vet sé gi kí sér le tek tõl. A mi nisz te -
rek „hi va ta li fo ga dal mat”, és nem „hû ség es küt” tesz nek. Ez meg szi lár dít ja
az Egyez mény két nem ze tû szel le mi sé gét: a na ci o na lis ta mi nisz te rek nek
nem kell hû ség es küt ten ni ük a Ko ro ná hoz vagy az Egye sült Ki rály ság hoz.
A fo ga da lom ban a mi nisz te rek az aláb bi kö te le zett sé ge ket vállalják:

– jó hi sze mû en vég zik fel ada ta i kat;
– ki zá ró lag bé kés és de mok ra ti kus po li ti kát foly tat nak;
– részt vesz nek a kor mány prog ram já nak el ké szí té sé ben; és
– tá mo gat ják és kö ve tik a Vég re haj tó Bi zott ság és a par la ment dön té se it. 
A hi va ta li fel ada tok közé tar to zik a nép egyen lõ szol gá la ta, az egyen lõ ség

elõ moz dí tá sa és a disz kri mi ná ció meg elõ zé se – ami a mi nisz te ri fe le lõs ség el -
vei ér tel mé ben azt je len ti, hogy a köz tiszt vi se lõk nek ezen kö te le zett sé gek -
nek meg fe le lõ en kell tiszt sé gü ket el lát ni uk. Az elsõ és he lyet tes elsõ mi nisz te -
rek hi va ta lá ban fel ál lí tott Egyen lõ sé gi Iro da meg erõ sí ti az egyen lõ ség irán ti
el kö te le zett ség ké sõb bi szer ve ze ti és szim bo li kus je len tõ sé gét.7 A hi va ta li kö -
te le zett sé gek közé tar to zik az is, hogy a „meg fe le lõ mi nisz te rek” részt vesz -
nek az Észak–Déli Mi nisz te ri Ta nács ban (North–So uth Mi nis te ri al Co un cil).
A töb bi cik kel együtt ez biztosítja, hogy az Egyezmény e szempontjával
szemben álló pártok ne vállalhassanak jóhiszemûen miniszteri hivatalt.

Ho gyan ra gad ha tó meg az Egyez mény mé lyén rej lõ kor mány za ti struk -
tú ra? A meg al ko tók kü lön le ges ké pes ség gel hoz tak lét re olyan erõs ösz tön zõ -
ket a vég re haj tó ha ta lom meg osz tá sá ra és el osz tá sá ra, me lyek hez a pár tok nak
nem kell for má lis ko a lí ci ós egyez ményt köt ni ük. Az Egyez mény eb ben a 
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7 Sta te ment of the Of fi ce of the First Mi nis ter (De sig na te) and the De puty First Mi nis ter (De sig na te),
1998. de cem ber 18.



te kin tet ben kü lön bö zik az 1973-as Sun ning da le-i kí sér let tõl. Az Egyez mény
meg al ko tói kö zül azon ban egye sek nem lát ták elõ re, hogy ha a töb bi vég re haj -
tó szerv fel ál lí tá sát nem idõ zí tik köz vet le nül az elsõ és he lyet tes elsõ mi nisz ter
meg vá lasz tá sa után ra, az el hú zó dó kor mány ala kí tá si vál sá got ered mé nyez het. 

Ha az Egye sült Ki rály ság par la ment je vagy az észak-ír par la ment az
Egyez ménnyel össz hang ban mó do sí ta ná az 1998-as Észak-Ír Tör vényt, az zal
meg elõz he tõ len ne egy újabb ha son ló vál ság ki ala ku lá sa. A jö võ ben az elsõ
mi nisz te ri és a he lyet tes elsõ mi nisz te ri poszt ra je löl te ket kö te lez ni le het ne,
hogy nyi lat koz za nak a Vég re haj tó Bi zott ság ban fel ál lí tan dó kor mány za ti tár -
cák szá má ról, és a bi zott ság meg ala kí tá sá ra egy he tes ha tár idõt kel le ne ki szab -
ni. El len ke zõ eset ben az elsõ mi nisz ter és a he lyet tes elsõ mi nisz ter meg vá -
lasz tá sa ér vé nyét vesz te né. Ez zel meg szûn ne az al kot má nyos rés. El kép zel he -
tõ azon ban, hogy erre nem lesz szük ség. Nem va ló szí nû, hogy a jö võ ben
egyet len he lyet tes elsõ mi nisz ter- vagy elsõ mi nisz ter-je lölt is hoz zá já rul a je -
lö lé sé hez anél kül, hogy a másik fél megerõsítését adná a tárcák számához és
a kabinet felállításának idõpontjához.

Ará nyos ság

A szö vet sé gi be ren dez ke dés rend sze rint az ará nyos ság el vén ala pul.
Az Egyez mény há rom kéz zel fog ha tó mó don fe lel meg en nek a kri té ri um -
nak: a kor mány össze té te lé ben, a fent vá zolt mó don; a par la men ti vá lasz tá sok 
mód já ban; és a közigazgatási posztok betöltésében.

A 108 tagú par la ment min den jö võ be li meg vá lasz tá sa kor ará nyos kép vi -
se le ti rend szert, az egy sze res át vi he tõ sza va zat (Sing le Trans fe rab le Vote, STV)
mód sze rét fog ják al kal maz ni a hat vá lasz tó kör zet ben – bár a par la ment
össz-kö zös sé gi jó vá ha gyás (cross-com mu nity con sent) alap ján dönt het úgy, hogy
ké sõbb ja va sol ja a rend szer meg vál toz ta tá sát. A Dro op kvó ta ezért vá lasz tó ke -
rü le ten ként a sza va za tok 14,3%-a, ami vissza szo rít ja a na gyon kis pár to kat,
vagy arra ösz tön zi õket, hogy ala kít sa nak vá lasz tá si szö vet sé ge ket.8 Így a két lo -
ja lis ta párt kö zül a ki seb bik, a Gary McMi cha el ve zet te Uls te ri De mok ra ta
Párt (Uls ter De moc ra tic Party, UDP) nem ju tott man dá tum hoz az elsõ par la -
men ti vá lasz tá son. El kép zel he tõ, hogy a ri vá lis lo ja lis ta pár tok, a PUP és az
UDP a jö võ ben szük sé gét lát ják, hogy szö vet kez ze nek az erõ sebb kép vi se let
el éré se ér de ké ben. Azok a na gyon kis pár tok, me lyek össze tud ják gyûj te ni az
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8 Az STV ese té ben al kal ma zott a Dro op kvó ta az Összes Sza va zat (N+1)+1, ahol 
N = a meg vá lasz tan dó par la men ti ta gok szá ma.



ala cso nyabb szin tû pre fe ren ci á kat az un ion is ta és a nacionalista blokkból –
ilyen például a Women’s Coalition – megmutatták, hogy a rendszer nem
szükségképpen zárja ki a kis pártok képviseletét a „mások” között.

Lijp hart nem ezt a sza va zá si rend szert ja va sol ja a kon szo ci á lis rend sze rek 
szá má ra – õ a párt lis tás ará nyos kép vi se le ti rend sze rek híve, mert sze rin te ez
meg erõ sí ti a párt ve ze tõ ket, és se gí ti õket az et ni ku mok kö zöt ti szö vet sé gi
egyez sé gek meg tar tá sá ban. Azok, akik sze ret nék Da vid Trimb le-t erõ sebb po -
zí ci ó ban lát ni párt já nál, mert sze rin tük ez a prob lé má ja, ta lán egy ilyen ará -
nyos kép vi se le ti for ma után só vá rog nak. Ha azon ban 1998 jú ni u sá ban a te rü -
le ti lis tás rend szert al kal maz ták vol na, az UUP-nek ke ve sebb man dá tum jut,
és ke ve sebb a man dá tu ma, mint az SDLP-nek. Az STV nagy eré nye még,
hogy ösz tön zi a „sza va zat egye sí tést”9 azon az el ven, hogy a vá lasz tók az át vi he -
tõ sza va za tok kal ju tal maz hat ják az Egyez mény-pár ti je löl te ket az Egyez -
mény-el le nes je löl tek ro vá sá ra.10 Az SDLP és a Sinn Fein sza va zói kö zül így
egye sek éssze rû nek lát ták, hogy Da vid Trimb le Uls te ri Un ion is ta Párt ját az -
zal ju tal maz zák az Egyez mény lét re ho zá sá ért, hogy je lölt je i nek ad ják ala cso -
nyabb ren dû sza va za ta i kat, így se gít sék õket Ian Pa is ley DUP-já val és Ro bert
McCart ney UKUP-já val szem ben.11

Az 1. és a 2. táb lá zat az Egyez mény utá ni elsõ, 1998. jú ni u si par la men ti vá -
lasz tás ered mé nyét mu tat ja. Az ered mé nyek ará nyos sá ga mind a blok kok ra,
mind a pár tok ra néz ve nyil ván va ló. Az el nyert man dá tu mok szá má nak az
elsõ ren dû sza va za tok szá má tól való el té ré se el sõ sor ban az Egyez mény-pár ti
pár tok nak ked ve zett – akik nek a je lölt jei az ala cso nyabb ren dû sza va za tok át -
vi te le ré vén ju tot tak tá mo ga tás hoz. Az ala cso nyabb ren dû sza va za tok el sõ sor -
ban az UUP-nek ked vez tek, az õ man dá tu ma ik ará nya (25,9%) je len tõ sen
meg ha lad ta az elsõ ren dû sza va za ta ik ará nyát (21,3%) – an nak el le né re, hogy
az ala cso nyabb ren dû sza va za tok ve gye sen ér kez tek olya nok tól, akik az
Egyez mény re „nem”-mel és „igen”-nel sza vaz tak! Ala cso nyabb ren dû
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9 Do nald Ho ro witz: Eth nic Gro ups in Conf lict. Ber ke ley, 1985. 628. ol dal tól. Az elsõ és elsõ
he lyet tes mi nisz te rek meg vá lasz tá sá nál hasz nált „össz-kö zös sé gi jó vá ha gyá si el já rá sok”
so rán „sza va zat egye sí tést” kell al kal maz ni a par la men ti ta gok kö ré ben. 

10 Ez zel a le he tõ ség gel az Egyez mény-el le nes sza va zók is él het nek, de a DUP és az UKUP
sza va zói va ló szí nû leg nem fog ják ala cso nyabb szin tû pre fe ren ci á i kat a re pub li ká nus Sinn
Fe in nek adni – ha a párt egyál ta lán in dul va la ha a vá lasz tá so kon.

11 Nem le he tet len, hogy az STV rend szer ösz tö nöz te a Sinn Fe int arra, hogy el in dul jon je -
len le gi út ján: ko ráb ban ke vés sza va za tot ru ház tak rá más pár tok tá mo ga tói. Az 1990-es
évek ele je óta ez nem igaz, mert az SDLP sza va zói ju tal maz ták a Sinn Fe int mér sék lõ dé se
mi att. Az STV má sik ko moly ér de me, hogy Észak-Ír or szág ban a he lyi kor mány za ti vá lasz -
tá so kon már 1973 óta, az Eu ró pa Par la ment vá lasz tá sa in pe dig 1979 al kal maz zák – így
a sza va zók nak nem kell meg ta nul ni uk egy új rend szert.
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sza va za tok kal leg szé le sebb kör ben az Észak-Ír Nõi Ko a lí ci ót (Nort hern Ire -
land Wo men’s Co a li ti on) tá mo gat ták, akik nek két man dá tu mot si ke rült sze rez -
ni ük a na gyon ala csony elsõ ren dû sza va za ti ará nyok el le né re – a lo ja lis ta és re -
pub li ká nus moz gal mak kal szem be ni be fo ga dó po li ti ká juk egy sze rû vá lasz tá -
si osz ta lék ként té rült meg. Az Egyez mény-pár ti je löl tek re át vitt sza va za tok
a várt nál cse ké lyebb sú lyuk el le né re na gyon fon tos sze re pet tölt öt tek be.
Az un ion is ta blokk sza va zó i nak elsõ, tisz ta Egyez mény-el le nes többségû elsõ 
szavazatait (25,5%) tiszta Egyezmény-párti unionista mandátumtöbbséggé
(27,7%) alakították, és ez az eredmény kulcsfontosságú volt az Egyezmény
stabilizálásához.

1. táb lá zat. Az egyes blok kok ará nya az 1998-as par la ment ben

Párt Man dá tu mok 
szá ma

Elsõ pre fe ren cia 
sza va zat (%)

Mand tá tu mok
ará nya (%)

Na ci o na lis ták 42 39,8 38,8 
„Igen” Un ion is ták 30 25,0 27,7 
„Nem” Un ion is ták 28 25,5 25,9 
Má sok 8 9,4 7,4 
Össze sen 108 100,0* 100,0*

(*A szá za lé kos ará nyok össze ge a ke re kí tés mi att nem 100.)

2. táb lá zat. A pár tok sze rep lé se az 1998-as par la men ti vá lasz tá son

Párt Man dá tu mok
szá ma

Elsõ pre fe ren cia 
sza va zat (%)

Man dá tu mok 
ará nya (%)

SDLP 24 22,0 22,2
Sinn Fein 18 17,7 16,6
Más na ci o na lis ták – 0,1 –
UUP 28 21,0 25,9
PUP 2 2,5 1,8
UDP – 1,2 –
Más „igen” un ion is ták – 0,3 –
DUP 20 18 18,5
UKUP 5 4,5 4,6
Más „nem” un ion is ták 3 3 2,8
Szö vet ség (Al li an ce) 6 6,4 5,5
Nõi Ko a lí ció (Wo men's Co a li ti on) 2 1,7 1,9
Má sok – 1,3 –

(*A szá za lé kos ará nyok össze ge a ke re kí tés mi att nem 100.)



Az ará nyos ság sza bá lyai és az al kal maz ko dás ösz tön zõi nem ér nek vé get
a kor mány ala kí tás sal, a par la men ti bi zott sá gok rend sze ré vel vagy a vá lasz tá si
rend szer rel. Az Egyez mény össz hang ban van a múlt be li és jö võ be li fog lal koz -
ta tá si esély egyen lõ sé gi tö rek vé sek kel és po zi tív fel lé pés sel, mellyel re mél he -
tõ leg si ke rül biz to sí ta ni köz szol gá la tok és bí rói tes tü le tek ará nyos sá gát és
disz kri mi ná ció-men tes sé gét. Az Egyez mény meg elõ le ge zi az egyen lõ kép vi -
se le tet a rend õr ség ben is. Az Észak-Ír or szá got kép vi se lõ rend õri szol gá lat
vagy szol gá la tok fel ál lí tá sá nak biz to sí tá sa a Chris top her Pat ten volt Hong
Kong-i kor mány zó ve zet te Füg get len Rend õri Bi zott ság fel ada ta. Az RUC
egy nem ze tû kul tú rá já nak és a rend õri szer vek fe lett gya ko rolt va ló sá gos mo -
no pó li u má nak vé get kell vet ni ah hoz, hogy az Egyez mény össz hang ban le -
gyen a kon szo ci á lis mo del lel. De mok ra ti kus kon szo ci á ció nem lé tez het ott,
ahol va la mely kö zös ség rend õr sé ge szin te ki zá ró lag egy má sik kö zös ség sor -
kö te les korú tag ja i ból ver bu vá ló dik. Ah hoz, hogy az Egyez mény töb bi po li ti -
kai in téz mé nye ará nyos rend õr ség gel egész ül jön ki, le he tõ leg két szin tû, tel -
jes kép vi se le tû fö de rá lis és de mok ra ti kus fe le lõs ség gel fel ru há zott rend õr sé -
gi mo dell re van szük ség.12

Kö zös sé gi au to nó mia és egyen lõ ség

A kon szo ci á lis be ren dez ke dés ke rü li a né pek kö te le zõ in teg rá ci ó ját; ehe -
lyett a kü lönb sé gek egyen lõ és igaz sá gos ke ze lé sé re tö rek sze nek. Li be rá lis és
szo ci ál de mok ra ta fel fo gás ban az ilyen be ren dez ke dés nek vé de nie kell azo kat 
is, akik más ként, vagy nem kö zös sé gi iden ti tás ként sze ret nék ér tel mez ni
iden ti tá su kat. 

Az Egyez mény érin tet le nül hagy ja azo kat az új észak-ír ren del ke zé se ket, 
me lyek ér tel mé ben a ka to li kus, pro tes táns és in teg rált is ko lá kat egya ránt fi -
nan szí roz ni kell. Eb ben a te kin tet ben Észak-Ír or szág tel jes mér ték ben szö -
vet sé gi és li be rá lis – csak a nem ke resz tény hitû cse kély ki sebb sé gek (a la kos -
ság ke ve sebb, mint 1 szá za lé ka) nem ré sze sül nek tel jes és egyen lõ fi nan szí ro -
zás ban, igaz sá gos gesz tus len ne ezért, ha õk is ré sze sül né nek eb ben az
el lá tás ban, amennyi ben szá muk ezt meg en ge di. Az Egyez mény új ren del ke -
zé se ket ve zet be az ír nyelv nek az ok ta tás ban való hasz ná la tá val, vé del mé vel
és köz éle ti hasz ná la tá val kap cso lat ban is – a wa le si nyelv vel kap cso la tos
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12 Lásd John McGar ry és Bren dan O’ Le a ry: Po li cing Nort hern Ire land: A Fresh Start. Bel fast,
1999.



Egye sült Ki rály ság-be li ren del ke zé sek min tá já ra –, ezál tal biz to sít ja az ír nem -
ze ti kul tú ra ok ta tá si és nyel vi vé del mét.13

Na gyon fon tos, hogy az Egyez mény le zár ja a két nagy kö zös ség egyen -
ran gú nem ze ti kö zös ség ként, vagy is brit és ír kö zös ség ként való ke ze lé sét, és
sza kít a fél re ve ze tõ pro tes táns és ka to li kus meg je lö lé sek kel. Az Eu ró pai Em -
be ri Jogi Egyez mény – mely nek gyen ge pont ja a kö zös sé gi és egyen lõ sé gi jo -
gok vé del me – olyan ren del ke zé sek kel fog ki egész ül ni, me lyek a cso por to su -
lá so kat és az egyé ne ket egya ránt védõ test re sza bott al kot má nyos jo go kat biz -
to sí ta nak Észak-Ír or szág szá má ra. A konf lik tus ban és an nak ke ze lé sé ben
érin tett lon do ni, bel fas ti vagy dub li ni szék he lyû fe lek leg rosszabb il lú zi ó ja az 
volt, hogy Észak-Ír or szág sta bi li tá sa és de mok rá ci á ja akár a brit, akár az ír
iden ti tás men tén meg te remt he tõ. Az Egyez mény két nem ze tû vé te szi
Észak-Írországot – és látványos joggyakorlat elõtt nyit utat, nem utolsó
sorban a különféle felvonulások szabályozása terén. 

Az Egyez mény nem hagy ja fi gyel men kí vül a he lyi po li ti ka nem nem ze ti
as pek tu sa it sem, és nem zár ja ki a „má so kat” ab ból, amit a Szö vet ség Párt kö re -
i ben hit vány kö zös sé gi egyez ség nek is szo kás ne vez ni. Az Egyez mény szö ve -
ge ki tér az in do ko lat lan tár sa dal mi egyen lõ ség és a nem ze ti kö zös sé gek kö zöt -
ti egyen lõt len ség min den as pek tu sá ra, és va la mi lyen in téz mé nyes jog or vos la -
tot és meg fi gye lé si for mát nyújt ezek kel kap cso lat ban. Az Egyez mény
fog lal ko zik a nem ze tek egyen lõ sé gé vel, az ír és a brit nem zet hez való hû ség -
gel, és a tár sa dal mi egyen lõ ség gel az Észak-Ír or szág ban élõ egyé nek meg kü -
lön böz te té sé nek egyéb dimenzióit illetõen – vallási, faji, etnikai, nemi
hovatartozás és szexuális orientáció. 

Le gyen szó nem ze ti vagy tár sa dal mi egyen lõ ség rõl, a kér dés ke ze lé sét és
tár gya lá sát nem bíz zák ki zá ró lag a he lyi fe lek re, hi szen ez könnyen patt hely -
zet hez ve zet ne. Az Egyez mény ér tel mé ben ehe lyett az Egye sült Ki rály ság
kor má nya új tör vény ben sza bá lyoz za a köz igaz ga tás új kö te le zett sé ge it: min -
den funk ció el lá tá sá nál te kin tet tel kell len ni az esély egyen lõ ség meg te rem té -
sé re az em be rek val lá si ho va tar to zá sá nak és po li ti kai vé le mé nyé nek meg fe le -
lõ en; va la mint nemi és faji ho va tar to zá suk, fo gya té kos sá guk, ko ruk, csa lá di ál -
la po tuk és sze xu á lis ori en tá ci ó juk sze rint. Ez az ál lás fog la lás maga után von ja
azt, amit Dr. Chris top her McCrud den „az egyen lõ ség köz pon to sí tá sá nak”
(ma inst re a ming equ a lity) ne vez. Az Egye sült Ki rály ság kor má nya Em be ri Jogi
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13 Fon tos, hogy a Re gi o ná lis vagy Ki sebb sé gi Nyel vek Eu ró pai Char tá ja mind a na ci o na lis -
ták, mind az un ion is ták szá má ra el fo gad ha tó alap ja le het a nyel vi po li ti ka sza bá lyo zá sá -
nak. Lásd Sta te ment of the Of fi ce of the First Mi nis ter (De sig na te) and the De puty First Mi nis ter (De -
sig na te), 1998. de cem ber 18., 2. Füg ge lék.



Bi zott sá got is fog ala kí ta ni, melynek bõvített feladatköre kiterjed a meg fi gye -
lés re, a peres eljárások ösztönzésére, és Észak-Írország testre szabott Al kot -
má nyá nak megalkotására. 

Egyes új jobb ol da li li ber tá ri u sok és me rev szo ci a lis ták egy be hang zó an sé -
rel me zik, hogy a kon szo ci á lis egyez mé nyek szük ség kép pen in téz mé nye sí tik
és be fa gyaszt ják a nem ze ti és szek tá ri us iden ti tá so kat. Fé lel me ik nem tel je sen 
alap ta la nok, kri ti ká juk azon ban ál ta lá ban utó pisz ti kus, rö vid lá tó és hall ga tó la -
gos el kö te le zett ség rõl árul ko dik. Az utó piz mus ab ban az axi ó má ban ér he tõ
tet ten, hogy az Észak-Ír or szá gi ak hoz ha son ló, hosszú tör té nel mi múlt ra
vissza te kin tõ iden ti tá sok a klasszi kus li be rá lis vagy szo ci a lis ta ide o ló gia tö me -
ges el fo gad ta tá sa ré vén rö vid idõ alatt át vált ha tók kí vá na to sabb in di vi du a lis ta
vagy osz tály iden ti tá sok ra. A rö vid lá tás nyil ván va ló azok nál, akik nem is me rik 
fel, hogy a kon szo ci á lis be ren dez ke dés meg va ló sít ha tó át me net tel, sõt szük -
sé ges, hogy így tör tén jen – a je len leg do mi náns iden ti tá sok vé del mé vel és biz -
ton sá guk meg te rem té sé vel se gít het mar káns köz éle ti je len lé tük vissza szo rí tá -
sá ban, és te ret en ged het egy mé lyebb plu ra liz mus vi rág zá sá nak. A hall ga tó la -
gos el kö te le zett ség pe dig nyil ván va ló a kon szo ci á lis berendezkedés olyan
bírálóinál, akik Észak-Írországnak a brit politikába való teljes integrálását
javasolják, vagy az azonnali ír egyesítést tartják a heves nacionalista vagy
szektárius érzelmek legjobb orvosságának. 

A ki sebb sé gek vé tó jo ga

A kon szo ci á lis be ren dez ke dés utol só di men zi ó ja a ki sebb sé gek vé del me
vé tó jo guk biz to sí tá sa ré vén. Az Egyez mény ele get tesz en nek a kri té ri um nak
a par la ment ben, a bí ró sá go kon, és az zal, hogy le he tõ vé te szi, hogy po li ti kai
kér dé sek ben akár az Egye sült Ki rály ság, akár Ír or szág kor má nyá hoz fo lya -
mod ja nak. 

A par la ment össz-kö zös sé gi el já rá sai (pár hu za mos jó vá ha gyás, sú lyo zott
több ség és pe tí ci ós el já rá sok – lásd az I. Mel lék le tet) vé dik a na ci o na lis tá kat az 
un ion is ta do mi nan ci á tól. Ezek az el já rá sok annyi ra át fo gó ak, hogy az elsõ és
he lyet tes elsõ mi nisz ter meg vá lasz tá sa elõtt tar ta ni le he tett at tól, hogy a na ci o -
na lis ta ki sebb sé get védõ sza bá lyo kat az Egyez mény ke mény vo na las un ion is -
ta el len zõi ma gá nak az Egyez mény be ve ze té sé nek és fej lõ dé sé nek meg hi ú sí -
tá sá ra fog ják fel hasz nál ni. (Ez a le he tõ ség to vább ra is fenn áll, de csök ken ti az
esé lyét az, hogy a par la ment ben a sú lyo zott több sé gi sza bály mi att ki sebb ará -
nyú un ion is ta jó vá ha gyás ra van szük ség, mint az elsõ és a he lyet tes elsõ mi -
nisz ter meg vá lasz tá sá nál). A „má sok” ke vés bé vé dett hely zet ben van nak a 
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par la ment ben – egy sze rû több ség gel vagy bár mi lyen na ci o na lis ta-un ion is ta
szu per több ség gel le sza vaz ha tók, és szá muk nem te szi le he tõ vé, hogy bár mi -
lyen pe tí ci ót egye dül ke resz tül vi gye nek. A „má sok” azon ban nem ját szot tak
köz pon ti sze re pet a konf lik tus ban, így nem meglepõ, hogy nem játszanak
központi szerepet az egyezségben sem – bár helytelen lenne azt állítani, hogy
ki vannak zárva az Egyezménybõl.

A bí ró sá go kon a „má sok nak” épp úgy, mint az elé ge det len na ci o na lis ták -
nak és uni o nis ták nak le he tõ sé gük lesz az em be ri és kö zös sé gi jo ga i kat ért sé -
rel mek or vos lá sá ra. Az Eu ró pai Em be ri Jogi Egyez mény tar tal ma köz is mert.
Ke vés bé vi lá gos az, hogy mi lyen kö zös sé gi jogi cso mag ra tesz majd ja vas la tot
az új, füg get len Észak-Ír Jogi Bi zott ság. Az Egyez mény nem fog lal ko zik köz -
vet le nül a he lyi bí rói tes tü let össze té te lé vel sem. Át te kin ti a bün te tõ igaz ság -
szol gál ta tás rend sze rét, mely nek tar tal maz nia kell „a bí rói tes tü let be tör té nõ
ki ne ve zés sel kap cso la tos in téz ke dé se ket”, de a ren de zés meg szi lár dí tá sá nak
lét fon tos sá gú ele me lesz, hogy a bí rói tes tü let tük röz ze a kü lön bö zõ észa ki
kö zös sé ge ket, és elkötelezze magát azok mellett az emberi és kisebbségi jogi
rendelkezések mellett, melyeket egyre gyakrabban értelmezni fog. 

Az Egyez mény nem fe led ke zik meg a töb bi nem-nem ze ti ki sebb ség rõl
sem. Az észa kon lét re ho zan dó ci vil tár sa dal mi fó rum, mely nek déli meg fe le -
lõ je is lesz, va la mint a brit és ír kor má nyok Kor mány kö zi Kon fe ren ci á ja ré -
vén meg va ló sul tak azok a me cha niz mu sok, me lyek biz to sít ják, hogy a töb bi -
ek is hal lat has sák a hang ju kat, és a „jo gok kul tú rá ja” ne re kessze ki õket. Se gít -
sé get je len te ne, ha ezek nek a fó ru mok nak a meg ala ku lá sá ban sürgõs
elõrelépés történne.

Az Egyez mény kon fö de rá lis és fö de rá lis ele mei

Az Egyez mény nem csak be lül rõl kon szo ci á lis: kon fö de rá ci ó ra és fö de rá -
ci ó ra tö rek szik. A bel sõ és a kül sõ in téz mé nyek ilyen ke resz te zõ dé se adja szo -
kat lan jel le gét az össze ha son lí tó po li ti ká ban. Hadd vi lá gít sam meg, mi ért tar -
tom az Egyez ményt egy szer re kon fö de ra li zá ló nak és fö de ra li zá ló nak, bár
a hang súly az elõb bin van.

Kon fö de rá ció ott jön lét re, ahol a po li ti kai igaz ság szol gál ta tás a ha tal mat
és a funk ci ó kat ön kén te sen olyan tes tü le tek re ru ház zák, me lyek az összes
igaz ság szol gál ta tás ban gya ko rol hat ják ha tal mu kat. Az Egyez mény két ilyen
kon fö de rá ci ós vi szonyt hoz lét re. Az Egyez mény ki fi no mult fö de rá ci ós di -
men zi ók kal bír, amennyi ben el fo gad juk, hogy fö de rá ci ós vi szony ott jön lét -
re, ahol leg alább két kü lön ál ló kor mány za ti egy ség van egy azon te rü le ten, és
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ahol egyik egy ség sem vál toz tat hat ja meg egyol da lú an a má sik al kot má nyos
jo ga it.14

Az össz-ír or szá gi kon fö de rá ci ós vi szony

Az elsõ vi szony ter mé sze tét te kint ve össz-ír or szá gi: az Észa ki és Déli Mi -
nisz te rek Ta ná csa (North–So uth Mi nis te ri al Co un cil, NSMC). Meg ala ku lá sa
után össze hoz za az Észak-Ír or szág ban és a köz tár sa ság ban vég re haj tó sze rep -
pel fel ru há zott sze mé lye ket. A par la ment tel egy idõ ben kel lett vol na meg ala -
kul nia, mi u tán az össze ál lí tot ta a Ta nács meg ala ku lá sá nak mun ka ter vét – en -
nek a mun ká nak a be fe je zé sé re ki tû zött ha tár idõ ok tó ber 31-én le járt.
Az egyez ség ed dig a na pig nem szü le tett meg, mi vel Észak-Ír or szág ban nem
ala kult meg a köz tár sa ság kor má nyá val együtt mû köd ni kész kor mány. En nek 
kö vet kez té ben az Egyez mény alá í rói meg szeg ték szer zõ dé ses kö te le zett sé gü -
ket. Ez zel a tel jes Egyez mény al kot má nyos ki hí vá sok elé néz a köz tár sa ság -
ban – szél sõ sé ges eset ben így bár mely sér tett ál lam pol gár kö ve tel he ti az Ír Al -
kot mány régi 2. és 3. cik ké nek vissza ál lí tá sát azon az ala pon, hogy az Egye sült
Ki rály ság meg sze gi szer zõ dé ses kö te le zett sé ge it.

Észa kon a kor má nyok és a pár tok úgy tér tek ki a kor mány ala kí tá si vál ság
elõl, hogy az Egyez mény-pár ti pár tok kal zaj ló pár be széd ré vén fo lya ma to san
fog lal koz tak a fel adat tal. De cem ber 18-ig az észa ki pár tok hat vég re haj tó tes -
tü let lét re ho zá sá ban ál la pod tak meg a kö vet ke zõ fel adat kö rök kel: bel föl di
vízi utak, étel biz ton ság-el le nõr zés, ke res ke del mi és üz le ti fej lesz tés, spe ci á lis 
EU-prog ra mok, az ír és az uls te ri skót nyelv, me zõ gaz da sá gi és ha jó zá si
ügyek – és egyez ség szü le tett hat to váb bi funk ci o ná lis együtt mû kö dé si te rü -
let rõl, köz tük a köz le ke dés, a me zõ gaz da ság, az ok ta tás, az egész ség ügy, a kör -
nye zet és a tu riz mus bi zo nyos területeirõl, ahol közös észak-déli
közmûvállalatot fognak létesíteni. 

Az Egyez mény cél jai vi lá go sak. A na ci o na lis ták ag go dal ma az volt, hogy
ha a par la ment túl éli az Észak–Déli Ta ná csot, arra ösz tö nöz he ti az uni o nis tá -
kat, hogy alá ás sák az utób bit. Az un ion is ták ez zel szem ben at tól tar tot tak,
hogy ha a ta nács túl éli a par la ment össze om lá sát, a na ci o na lis ták en nek
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14 De fi ní ci óm min den kép pen szük sé ges ele me a fö de rá lis rend szer nek. Hogy elég sé ges fel té -
tel-e, az már el lent mon dá so sabb. Azt szo kás gon dol ni, hogy a fö de rá lis rend szer ben olyan al -
sóbb kor mány za ti egy sé gek van nak, me lyek a köz pon ti val együtt kor má nyoz nak az adott ál -
lam te rü le té nek nagy ré szén. Ugyan ak kor min den olyan rend szer ben, ahol egy ré gió al kot má -
nyo san meg erõ sí tett au to nó mi á val bír, az adott ré gió és a köz pont kö zöt ti vi szony
funk ci o ná li san egyen ér té kû a fö de rá lis vi szonnyal. Kö szö nöm John Co ak ley-nak, Ro bert
 Hazellnek és Paul Mit chell nek, hogy meg oszt ot ták a té má val kap cso la tos né ze te i ket.



el éré sé re fog nak tö re ked ni. Az Egyez mény szi go rú szö ve ge zé sû szer zõ dés,
bün te tõ zá ra dé kok kal. A bel sõ kon szo ci á ció együtt jár a kül sõ kon fö de ra liz -
mus sal. A par la ment és a ta nács köl csö nö sen függ egy más tól; egyik sem tud
a má sik nél kül mû köd ni. Az un ion is ták nem tud ják meg dön te ni a ta ná csot
a par la ment fenn tar tá sá val, a na ci o na lis ták pe dig nem tud ják meg dön te ni
a par la men tet úgy, hogy köz ben a ta nács fenn ma rad jon.15 Ha a par la ment
nem hoz za lét re a ta ná csot, gya kor la ti lag meg dön ti sa ját ma gát – szél sõ sé ges
eset ben bármely észak-ír állampolgár követelheti, hogy az északi
parlamentet függesszék fel, amíg nem alakul meg az Észak–Déli Miniszteri
Tanács. 

A na ci o na lis ták re mé nyei sze rint az Észak–Déli Mi nisz te ri Ta nács se gít sé gé -
vel si ke rül meg gyõz ni az uni o nis tá kat az ír egye sí tés elõ nye i rõl; a ta nács meg ala -
ku lá sa után meg fe le lõ kap cso la tot biz to sít az észa ki na ci o na lis ták nak az ál ta luk
pre fe rált nem zet ál lam hoz, igaz, mind azon tö rek vé sek nél kül, me lye ket az észa ki 
na ci o na lis ták elõny ben ré sze sí tet tek vol na. Az Egyez mény ér tel mé ben az ír kor -
mány hoz zá já rult al kot má nya meg vál toz ta tá sá hoz, így az Észak–Déli Mi nisz te ri
Ta nács a szi get egé szén gya ko rol hat ja ha tás kö rét azok ban a fel adat kö rök ben, me -
lyek ben az un ion is ták ké szek az együtt mû kö dés re. 

Az Észak–Déli Mi nisz te ri Ta nács mû kö dé se ha son ló lesz ah hoz, ahogy
a Mi nisz te rek Ta ná csa mû kö dik az Eu ró pai Uni ó ban, ahol a mi nisz te rek nek
je len tõs sza bad sá ga van a dön tés ho za tal ban, de el kell szá mol ni uk sa ját or szág -
gyû lé sük felé. A ta nács éven te két szer ül össze ple ná ris for má ban, és „rend sze -
res gya ko ri ság gal” tart ki sebb cso por tok ban ta nács ko zá so kat az egyes ága za -
tok – pél dá ul a me zõ gaz da ság vagy az ok ta tás – kér dé se i nek meg vi ta tá sá ra.
A ta nács nak le he tõ sé ge van ülé sez ni tár ca kö zi té mák meg vi ta tá sa és az el len té -
tek meg ol dá sa ér de ké ben is. Az Egyez mény ezen kí vül ha tá ron túli és az
egész szi get re ki ter je dõ „vég re haj tó” tes tü le tek felállítását is lehetõvé teszi.
Ezek a fent megjelölt hat területen született döntések végrehajtásáért
felelnek. 
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15 Az Egyez mény nem em lí ti, mi tör té nik ak kor, ha mind két in téz mény, így maga az Egyez -
mény is össze om lik. Vé le mé nyem sze rint a kö vet ke zõ tör tén ne: Észak-Ír or szá got, akár -
csak most, a brit kor mány kor má nyoz ná, Dub lin pe dig a brit-ír kor mány kö zi ta ná cson ke -
resz tül ven ne részt. A két kor mány va ló szí nû leg a nem ze ti egyen lõ ség re, a mun ka nél kü li -
ség ka to li ku sok és pro tes tán sok kö zöt ti kü lönb sé gé nek csök ken té sé re és a rend õr ség
re form já ra tö re ked ne; vé gül pe dig a ré gió fe let ti köz vet len együt tes kor mány zás felé moz -
dul ná nak el. Ha nem jön nek lét re az Egyez mény alap in téz mé nyei, si ker rel jár hat min den
olyan tör vé nyes kí sér let, mely a köz tár sa ság al kot má nya 2. és 3. cik ké nek meg vál toz ta tá sát 
ve szé lyez te ti. Az Egyez ményt el len zõ un ion is ták jól te szik, ha fi gye lem be ve szik eze ket
a szem pon to kat.



Az Észak–Déli Mi nisz te ri Ta nács nem csak ne vé ben kü lön bö zik az
1974-es Ír Ta nács tól. A Sun ning da le-i Egyez ménnyel el len tét ben itt nincs
ren del ke zés kö zös észak–déli par la men ti fó rum ról, de az észa ki par la ment -
nek és az ír Oi re ach tas-nak16 ja va sol ják, hogy „fon tol ja meg” egy ilyen fó rum
meg ala kí tá sát. A na ci o na lis ták úgy akar ták, hogy az Észak–Déli Ta ná csot
a West mins ter és az Oi re ach tas kö zös tör vény ben hoz za lét re – ez zel kí ván ták
hang sú lyoz ni az észa ki par la ment tõl való füg get len sé gü ket. Az un ion is ták
azt sze ret ték vol na, ha az észak-ír par la ment és dub li ni meg fe le lõ je hoz za lét -
re. Az 1998. áp ri lis 10-én ke let ke zett do ku men tum meg osz tot ta a két ál lás -
pont kö zöt ti kü lönb sé ge ket. Az Észak–Déli Ta ná csot és a vég re haj tó tes tü le te -
ket a brit–ír tör vény ke zés fog ja élet re hív ni. Az át me ne ti idõ szak ban – ami
most ok tó ber 31. után ra to ló dik – az észak-ír kor mány nak és a Köz tár sa ság
kor má nyá nak egyez ség alap ján kell dön tést hoz nia az együtt mû kö dés mód já -
ról, és ar ról, hogy mely te rü le te ken kell az észa ki és a déli in téz mé nyek nek
együttmûködniük. Ha errõl a munkafázisról egyezség születik, az észak-ír
parlament nem tudja azt megváltoztatni a két közösség egybehangzó
jóváhagyása nélkül. 

Egy nyi tott kér dés

Nyit va ma rad az a kér dés, hogy mi lyen ha tás kör rel és ha ta lom mal fog -
nak ren del kez ni ezek az észak–déli in téz mé nyek. Az Egyez mény ugyan ak -
kor meg ha tá roz za a ta nács funk ci ó ját. En nek ér tel mé ben a ta nács „meg je löl”
(és nem „meg je löl het”) hat olyan te rü le tet, ahol a „fenn ál ló tes tü le tek” biz to -
sít ják az együtt mû kö dés meg fe le lõ me cha niz mu sa it min den egyes ha tás kör -
ben, és hat olyan te rü le tet, ahol az együtt mû kö dést or szá gok kö zöt ti vagy
a szi get egé szé re ki ter je dõ vég re haj tó tes tü le tek va ló sít ják meg. Ezek ben
a kér dé sek ben már meg szü le tett az egyezség.

Az Egyez mény Ír or szág észa ki és déli ré szét egya ránt hoz zá kap csol ja egy
má sik kon fö de rá ci ó hoz, az Eu ró pai Uni ó hoz is. A ta nács fel ada ta az EU po li -
ti ká já nak és prog ram ja i nak, va la mint az EU-ban fo lya mat ban lévõ ja vas la tok -
nak a meg va ló sí tá sa, és az Egyez mény ér tel mé ben a ta nács né ze te it fi gye lem -
be kell ven ni a meg fe le lõ EU-ta lál ko zó kon. Lé nye ges le het, hogy az egyik
végrehajtó testület hatáskörébe tartoznak a speciális EU-programok.
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16 Ez az ír par la ment két há zá nak, a Dáil Éi re ann-nak, és a Se a nad Éi re ann-nak a kö zös kel ta
neve.  



Az Egyez mény alá í rói ígé re tet tet tek arra, hogy tö re ked ni fog nak az
Észak–Déli Ta nács lét re ho zá sá ra. A tö rek vés nem volt ele gen dõ ah hoz, hogy
meg aka dá lyoz za az elsõ tö rést az Egyez mény ben meg ha tá ro zott me net rend -
ben, de ezt a prob lé mát már si ke rült meg ol da ni. Az alá írók nak „min den tõ -
lük tel he tõt” meg kell ten ni ük azért, hogy egyez ség szü les sen, és „el tö kélt erõ -
fe szí tést” kell ten ni ük a vi tás kér dé sek el dön té sé re azo kon a te rü le te ken, ahol 
„az egyes országok és a sziget egészének közös érdeke” ezt kívánja.

A kor mány ala kí tá si vál ság nak azon ban le het nek hosszú távú kö vet kez -
mé nyei. Az Egyez mény konk ré tan ren del ke zett a me net rend rõl, mely le he tõ -
vé tet te vol na egy ide ig le nes észa ki kor mány fel ál lí tá sát a köz tár sa ság mi nisz -
te re it kö te le zõ szer zõ dé sek meg kö té sé re. Ha egyez ség szü let ne az észak–déli 
együtt mû kö dés rõl, az un ion is ta par la men ti több ség már nem tud ná azt for -
má li san aka dá lyoz ni – mi vel a ta nács ha tal má nak meg nyir bá lá sá hoz a na ci o -
na lis ták és az un ion is ták együt tes jó vá ha gyá sa szük sé ges.17 A na ci o na lis ták
kez de nek tar ta ni at tól, hogy a kor mány ala kí tá si vál ság kö vet kez té ben az
észak–déli együtt mû kö dés tel jes tar tal mát fe nye get ni fog ja a „nem un ion is -
ták” és puha „igen unionisták” vétója a parlamentben – ami 1999.
márciusában teljes érvényû lesz.

De té te lez zük fel is mét, hogy a vál ság vé gül meg ol dó dik. Ha ez meg tör té -
nik, több ak tu á lis tény is alá fog ja tá masz ta ni az al kot má nyos kon fö de rá ci ót.
Ha a köz tár sa ság Kel ta Tig ri sé nek si ker so ro za ta mély gyö ke re ket ver,18 az
észak-ír mi nisz te rek és ál lam pol gá rok ho va tar to zá suk tól füg get le nül egy re
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17 Az a le he tõ ség, hogy egy un ion is ta mi nisz ter vissza uta sít hat ja a ta nács ban való rész vé telt,
so kak sze mé ben na gyon bo rús ki lá tás nak tûn het, mi vel az Egyez ménnyel szem ben ál ló un -
ion is ta pár tok nak, el sõ sor ban a DUP-nak el vi leg ad ha tó mi nisz te ri tár ca. Ez azon ban
a gya kor lat ban ki zár ha tó: az Észak-Dé li Ta nács ban való rész vé tel „alap ve tõ” ele me a két
köz igaz ga tás „meg fe le lõ” poszt ja i hoz tar to zó fel adat kö rök nek (a „meg fe le lõ” itt fel te he tõ -
en azt je len ti, hogy min den olyan tár cá nak, mely nek va la me lyik ré sze az észak-dé li együtt -
mû kö dés tõl függ). Ez zel nyit va ma rad az a le he tõ ség, hogy az Észak-Dé li Ta ná csot el len zõ 
va la mely po li ti kus el fog lal egy posz tot az zal a cél lal, hogy tönk ret egye. De a mi nisz te rek -
nek „jó hi sze mû en” kell meg ala kí ta ni uk az észak-dé li in téz mé nye ket, és „min den tõ lük
tel he tõt” meg kell ten ni ük, hogy egyez ség szü les sen. Mi vel ezek a kö ve tel mé nyek min -
den bi zonnyal tör vé nyes fel ügye let alá es nek, nem va ló szí nû, hogy olyan po ten ci á lis rom -
bo lók, mint Ian Pa is ley vagy Pe ter Ro bin son részt ve het nek az Észak-Dé li Ta nács ban, még 
ak kor sem, ha ezt na gyon akar nák. A kor mány ban való rész vé tel egyik kö ve tel mé nye,
hogy a mi nisz te rek nek „tá mo gat ni uk kell a Vég re haj tó Bi zott ság va la mennyi dön té sét”, és 
ha nem te szik, el bo csát hat ják õket – bár ez fel té te le zi, hogy a Vég re haj tó Bi zott ság dön té se -
ket hoz. Ké sõbb dõl el, hogy szá mon kér he tõ-e ezek nek a ren del ke zé sek nek a be tar tá sa.

18 A köz tár sa ság si ker so ro za ta ter mé sze te sen nem volt egyen le tes, de nem va ló szí nû, hogy
egy sze rû en vé get ér, még ak kor sem, ha az Eu ró pai Unió struk tu rál is és re gi o ná lis alap jai
szû kö seb bek lesz nek.



in kább él vez ni fog ják az észak–déli együtt mû kö dés elõ nye it. Az Eu ró pai
Unió erõ sö dõ in teg rá ci ó ja nyo mán pe dig Ír or szág mind két ré sze egy re in -
kább rá kény sze rül az együtt mû kö dés re, te kin tet tel kö zös pe ri fé ri kus hely ze -
tük re, és a me zõ gaz da ság és a tu riz mus te rén, va la mint a ré gi ók fi nan szí ro -
zást fo ko zó de fi ni á lá sá ban kép vi selt ha son ló ér de ke ik re.19 

A brit–ír kon fö de rá ci ós vi szony

Az Egyez mény egy má so dik, gyen gébb kon fö de rá ci ós vi szonyt is lét re -
hoz. Ez Bri tan nia és Ír or szág va la mennyi szi ge tét érin ti. Az új Brit–Ír Ta nács
ke re té ben a két szu ve rén kor mány, az Egye sült Ki rály ság, va la mint az Egye -
sült Ki rály ság alá tar to zó összes kör nye zõ szi get va la mennyi meg ha tal ma zott
kor má nya ta lál koz hat, meg bí zá so kat ad hat funk ci ók be töl té sé re, és kö zös po -
li ti kát ala kít hat ki. Ez a ja vas lat meg fe lel az un ion is ták köl csö nös sé gi el vá rá sa i -
nak a kap cso la tok te rén – és olyan me cha niz must je lent, mely nek ré vén a jö -
võ ben kap cso lód hat nak az Egye sült Ki rály ság hoz ak kor is, ha Ír or szág az
Ír Köz tár sa ság része lesz.

Az un ion is ták ere de ti leg sze ret ték vol na a ter ve zett Észak–Déli Ta ná csot
egy Brit–Ír, vagy Ke let–Nyu ga ti Ta nács alá ren del ni. Ez nem tör tént meg.
Nincs hi e rar chi kus vi szony a két ta nács kö zött. Sõt, a szö veg ren del ke zé sei
két he lyen is azt a té zist tá maszt ják alá, hogy az Észak–Déli Ta nács fon to sabb
és na gyobb ha tás kör rel ren del ke zik, mint brit–ír meg fe le lõ je. Az Egyez mény 
elõ ír ja az észak–déli vég re haj tó tes tü le tek meg ala kí tá sát, mi köz ben a ke -
let–nyu ga ti tes tü le tek fel ál lí tá sát nem te szi kö te le zõ vé. Egy ér tel mû en ki je len -
ti azt is, hogy a par la ment vagy az Észak–Déli Ta nács kö zül egyik sem tart ha tó 
fenn a má sik nélkül, ugyanakkor nem tesz ennek megfelelõ kijelentést
a Brit–Ír Tanácsra vonatkozóan.

En nek a kon fö de rá ci ós vi szony nak a fej lõ dé sét meg re keszt het né, ha az ír 
kor mány nem len ne haj lan dó olyan fó rum ba be lép ni, ahol leg alább hét má -
sik kor mány – West mins ter, Skó cia, Wa les, Észak–Ír or szág, Jer sey, Gu ern sey
és Man szi get – több ség ben sze re pel ne, bár ki ala kul hat nak olyan sza bá lyok,
me lyek biz to sít ják a szu ve rén kor má nyok együt tes do mi nan ci á ját.
A Brit–Ír Ta nács azon ban mû köd het po li ti kát ala kí tó fó rum ként, kü lö nö sen
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19 Az Egyez mény azt su gall ta, hogy Észak-Ír or szág el vi leg az EMU-ba is be lép het a köz tár sa -
ság gal, ha Bri tan nia maga kí vül ma rad – amennyi ben a par la ment ben egyez ség szü le tik, és 
az ál lam tit kár, va la mint a west mins te ri par la ment hoz zá já rul. Az Egye sült Ki rály ság
Észak-Ír Tör vé nye ki zár hat ta vol na ezt a le he tõ sé get az zal, hogy a va lu ta ügyét sa ját ha tás -
kö ré ben tart ja. 



ak kor, ha az Egye sült Ki rály ság meg ha tal ma zott kor má nyai az Egye sült Ki -
rály sá gon be lü li kor mány kö zi egyez ke dés re, vagy az ír kor mánnyal való szö -
vet ség épí té sé re kí ván ják hasz nál ni a kö zös európai politika terén – ebben az
esetben további lendületet adhat a többi föderalizációs folyamatnak.

Az Egye sült Ki rály ság és Észak-Ír or szág kö zöt ti fö de rá ció ala ku lá sá nak
fo lya ma ta

Az Egyez mény adta meg az utol só elõt ti dö fést az Egye sült Ki rály ság uni -
tá ri us uni o niz mu sá nak – amit már csor bí tott a skót és wa le si par la men tet
meg ala kí tó 1997–98-as nép sza va zás.20 De be le fér-e az Egyez mény ilyen egy -
sze rû en a „de cent ra li zált uni tá ri us ál lam fel bom lá sa” ka te gó ri á ba? Va ló szí nû -
leg nem. Az Egye sült Ki rály ság két egy ség bõl te võ dik össze: Nagy-Bri tan nia
egy sé gé bõl és Nagy-Bri tan nia és Észak-Ír or szág egy sé gé bõl. Az utób bi egy -
ség al kot má nyos alap ja most éle sen kü lön vált az elõb bi é tõl.

Az Egyez mény két or szág kö zöt ti szer zõ dés, és egya ránt ala pul az ír nem -
ze ti ön ren del ke zé sen, és a brit al kot má nyos ha gyo má nyon. Az Egyez mény -
ben az Egye sült Ki rály ság hi va ta lo san el is me ri, hogy Észak-Ír or szág nak he lyi
nép sza va zás alap ján joga van csat la koz ni a köz tár sa ság hoz, és szer zõ dés ben is -
me ri el az ír nem ze ti ön ren del ke zés jo go sult sá gát az Ír szi get egé szén. Ezen
kí vül az Egyez mény in téz mé nye it Ír or szág né pe i nek aka ra ta hív ja élet re, az
észa ki ak és a dé li ek együt te sen, nem csak Észak-Ír or szág la kói – em lé kez -
zünk csak az Észak–Déli Mi nisz te ri Ta nács és a par la ment köl csö nös füg gé sé -
re. En nek kö vet kez té ben az Egye sült Ki rály ság Észak-Ír or szág hoz való vi szo -
nya, leg alább is a nem zet kö zi jog ér tel mé ben, szi go rú an fö de rá ci ós, hi szen a west -
mins te ri par la ment szer zõ dé ses kö te le zett sé gei meg sze gé se és az ír nem ze ti
ön ren del ke zés tagadása nélkül nem gyakorolhat az Egyezménnyel össze
nem egyeztethetõ hatalmat Észak-Írországban. 

Ez a fö de ra li zá ci ós fo lya mat fo ko zód hat, ha az Egye sült Ki rály ság és
Észak-Ír or szág bí ró sá gai Észak-Ír or szág West mins ter hez való vi szo nyát a ko -
ráb bi fel ség te rü let eké hez ha son ló an ke ze lik – ami nek fö de rá ci ós jel le ge volt –,
aho gyan a stor monti par la ment ide jén (1921–1972) tet ték. Az észak-ír de cent -
ra li zá ló dás ter mé sze te rá adá sul nem zá rul le az Egye sült Ki rály ság 1998-as
Észak-Ír Tör vé nyé vel. A Tör vény olyan nyi tott me cha niz must ho zott lét re,
mely nek ré vén Észak-Ír or szág ki ter jeszt he ti füg get len sé gét az Egye sült Ki -
rály ság töb bi ré szé tõl – igaz, csak az észak-ír ál lam tit kár jó vá ha gyá sá val, és
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West mins ter be le egye zé sé vel. A skót és a wa le si par la ment szá má ra nem biz -
to sí tot tak ilyen nyi tott le he tõ sé get. Rö vi den, le he tõ ség van a le he tõ leg na -
gyobb mér té kû au to nó mia meg va ló sí tá sá ra az Egye sült Ki rály sá gon be lül, fel -
té ve, hogy az észa ki par la ment ezt jó vá hagy ja. A leg al is ta di ce y á nu sok ra gasz -
kod ni fog nak ah hoz, hogy a West mins ter szu ve re ni tá sa Észak-Ír or szág ban
érin tet len ma rad jon, de ha az Egyez mény meg szi lár dul, az Egye sült Ki rály -
ság és Észak-Ír or szág fö de rá ci ós vi szo nya kö zép tá von biz to sí tott lesz – bár -
mit mon da nak is az al kot mány an ci en ré gi me-jé nek szá raz zu ga i ban.

Ír fö de ra li zá ci ós fo lya ma tok

Az Egyez mény az el ed dig Eu ró pa leg cent ra li zál tabb ál la má nak szá mí tó
Ír Köz tár sa ság szá má ra is meg nyit ja az utat a fö de ra li zá ció felé. Az Észak– 
Déli Mi nisz te ri Ta ná csot mind az észa ki, mind a déli na ci o na lis ták a fö de rá lis
Ír or szág csí ra-in téz mé nyé nek te kin tik: kez det ben kon fö de rá ció, ké sõbb, a bi -
za lom ki épí té se után, fö de rá ció. Ezt az ug ró desz ka-el mé le tet el sõ sor ban
a „nem un ion is ták” han goz tat ják, de nem té ved nek ab ban, hogy sok na ci o na -
lis ta „át me ne ti nek” te kin ti az Észak–Déli Ta ná csot – ezt mond ja a Sinn Fein;
ezt mond ja a Fi an na Fáil.

Sem az ír kor mány, sem a nép nem mon dott le az ír egye sí tés rõl, ami kor
jó vá hagy ták az Egyez ményt. El len ke zõ leg, az Egyez mény tük rö zi „az ír nem -
zet el tö kélt szán dé kát, hogy har mó ni á ban és ba rát ság ban egye sít se mind azo -
kat, akik Ír or szág szi ge tén él nek, sok fé les égük ben és tra dí ci ó ik ban, el is mer -
ve, hogy az egye sült Ír or szág csak bé kés esz kö zök kel va ló sít ha tó meg, ahol ki -
fe je zés re jut a több ség jó vá ha gyá sa, a szi get mind két fe lé ben” (az új 3. cikk
ren del ke zé se). A mó do sí tott Ír Al kot mány ezért hi va ta lo san el is me ri a két tör -
vé nyes ha tal mat, me lyek együtt jo go sul tak részt ven ni az ír nem zet ön ren del -
ke zé sé nek gya kor lá sá ban. Az egye sí tés már nem kö tõ dik az „egy sé ge sí tés -
hez”, és minden tekintetben összeegyeztethetõ a teljes konföderációval vagy
a föderációval. 

Az ír egye sí tés nem zár ha tó ki a je len le gi de mog rá fi ai és vá lasz tói tren dek 
alap ján – me lyek a na ci o na lis ta sza va za tok ará nyá nak ki tar tó nö ve ke dé sét
ered mé nyez ték a kü lön bö zõ vá lasz tá si rend sze rek ben.21 Az át dol go zott Ír Al -
kot mány ban meg elõ le ge zett bár mi fé le ké sõb bi egye sí tés ter mé sze te most
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egé szen más. Tá vol ról sem ha son lít sem mi fé le asszi mi lá ci ós prog ram hoz.
Az „iden ti tá sok és tra dí ci ók sok fé le ség ének” tisz te le te mind a kon szo ci á lis,
mind a kon/fö de rá ci ós lo gi ká nak meg fe lel. Azt ál lí tom, hogy az Egyez mény
kö te le zi a köz tár sa sá got tör vé nyei és jog vé del me rend sze re zé sé re, hogy fel ké -
szül jön egy kon/fö de rá lis vagy egy egy sé ges Ír or szág le he tõ sé gé re. Az Egyez -
mény Észak-Ír or szá got az Ír Al kot mány hoz tar to zó tör vé nyes egy ség ként is -
me ri el. Eset le ges be ol vasz tá sa vagy po li ti kai egy sé gé nek meg szün te té se te -
hát már nem le het a Bun re acht nah Éi re ann22 prog ram já nak ele me.
Az Egyez mény meg elõ le ge zi Ír or szág mind két tör vé nyes ha tal má nak egy -
azon, az egyé ni és csoportos jogokat védõ rezsim alá rendelését – ez a helyzet
minden tekintetben összeegyeztethetõ egy késõbbi formális kon fö de rá ci ó -
val vagy föderációval.

Ta lán ér de mes el gon dol kod ni azon, hogy mi tör tén ne, ha az egye sí tés
több sé gi tá mo ga tás ra ten ne szert Észak-Ír or szág ban. Ha a na ci o na lis ták he lyi 
több sé gi tá mo ga tás ra tesz nek szert Észak-Ír or szág ban, nem fel tét le nül át gon -
dolt ér de kük, hogy sür ges sék a ré gió azon na li ad mi niszt ra tív és jogi asszi mi lá -
ci ó ját a köz tár sa ság ba. Ér de kük ben áll na meg õriz ni Észak-Ír or szág po li ti kai
egy sé gét egy fö de rá lis Ír or szá gon be lül – vé gül is he lyi több ség nek szá mí ta ná -
nak. Ugyan ez len ne a hely zet a köz tár sa ság kor mány ko a lí ci ó já val, akik nek
a szá mí tá sa it ta lán össze za var ná az észa ki részt ve võk be lé pé se. Az un ion is ták
egy ré sze ilyen ki lá tá sok mel lett vi szont ta lán az egy sé ges Ír or szá got vá lasz ta -
ná ki seb bik rossz ként – arra szá mít va, hogy a na gyobb já ték tér ben a kor mány -
ala kí tás kulcs sze rep lõ i ként védettebb helyzetben lennének, mint
Észak-Írország kisebbségeként. Ez azonban pusztán egy lehetséges jövõ.

Ugyan ak kor tud juk, hogy az Egyez mény kon/fö de rá lis di men zi ói nem
pusz tán pán-ír vagy pán-brit ter mé sze tû ek. Egy olyan Eu ró pai Uni ó ban fog -
nak meg va ló sul ni, mely nek szin tén erõs kon fö de rá lis kap cso la tai és ko moly
fö de ra lis ta am bí ci ói van nak. A kön/fö de ra li zá ci ó nak ez az újabb ré te ge nem
fel tét le nül ve zet szer ve ze ti el lent mon dá sok hoz, és rész ben se gít het is az
olyan di lem mák nak a fel ol dá sá ban, ahol az a kér dés merül fel, hogy egy ügy
London vagy Dublin irányítása alá tartozik-e.

Ket tõs vé de lem és társ-szu ve re ni tás

Az Egyez mény leg ki fi no mul tabb ré sze túl mu tat a kon szo ci á lis gon dol -
ko dás alap ja in. Ez a rész a hall ga tó la gos „ket tõs vé del mi mo dell” – a 
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társ-szu ve re ni tás ele me i vel át szõ ve. Ezt az egyez ményt úgy ál lít ot ták össze,
hogy ko moly de mog rá fi ai és vá lasz tói vál to zá sok mel lett is meg áll ja a he lyét.
Az Egyez mény a kol lek tív és sze mé lyi jo gok egyé ni vé del mét ígé ri, a je len le gi 
ha tár mind két ol da lán. Gya kor la ti lag olyan fel té te lek mel lett nyújt vé del met
most az észa ki na ci o na lis ták nak, ame lyek ér vé nye sek lesz nek az uls te ri un -
ion is ták ese té ben is, ha ki sebb ség be ke rül nek egy egye sült Ír or szág ban. A kö -
zös sé ge ket egya ránt vé de ni kell ha több ség ben vagy ki sebb ség ben van nak, és
ha a szu ve re ni tás az Egyesült Királyságon vagy a köztársaságon múlik – innen 
a „kettõs” védelem kifejezés.

A két ál lam a je len le gi és maj da ni ki sebb sé gek köl csö nös he lyi vé del mé -
nek ígé re tén túl két olyan kor mány kö zi szer vet is lét re ho zott, me lyek ezen
kö zös sé gek vé del mét szol gál ják. Az egyik az An gol–Ír Egyez mény örö kö se,
a kor mány kö zi ta nács, mely ga ran tál ja a köz tár sa ság rész vé te lét a po li ti kai stra -
té gia ki ala kí tá sá ban min den olyan kér dés ben, mely (még) nem ke rült az észa -
ki par la ment vagy az Észak–Déli Mi nisz te ri Ta nács elé. A má sik a Brit és Ír Ta -
nács. Ha va la ha meg va ló sul na az ír egye sí tés, a köz tár sa ság kor má nya szá má -
ra po li ti ka i lag le he tet len len ne, hogy ne ajánl ja fel a brit kor mány nak
ugyanezeket a lehetõségeket az említett fórumokon.

Fon tos ki tér ni arra, hogy mi nem tör tént meg a két szu ve rén kor mány kö -
zött. A társ-szu ve re ni tást nem he lyez ték for má lis ala pok ra. Az un ion is ták sze -
rint az 1985-ös An gol–Ír Egyez ményt az Észak–Déli Ta nács el is me ré se fe jé -
ben el tö röl ték. Ez az ál lí tás leg alább is túl zás. Az új Egyez mény ér tel mé ben az
ír kor mány nak to vább ra is be le szó lá sa van azok ba az észak-ír ügyek be, me -
lyek nem ke rül tek az Észa ki Par la ment elé, az An gol–Ír Egyez mény 4. cik ké -
nek meg fe le lõ en. Szin tén en nek az egyez mény nek meg fe le lõ en, to vább ra is
lesz kor mány kö zi ta nács az ilyen ügyek in té zé sé re, mely nek el nö ke az ír kül -
ügy mi nisz ter, és az észak-ír ál lam tit kár, és a ta ná csot to vább ra is ál lan dó tit kár -
ság szol gál ja ki. Az új Egyez mény ezen fe lül „in ten zí vebb együtt mû kö dést”
ígér a két kor mány kö zött az egész szi get re és a ha tá ro kon túl ra ter je dõ jo gok,
igaz ság szol gál ta tás, bör tö nök és rend õr ség kér dé sé ben – amíg ezek az ügyek
nem ke rül nek az észa ki kor mány elé. Az észa ki par la ment kép vi se lõ i nek va ló -
ban van fel ha tal ma zá suk a kor mány kö zi kon fe ren ci á ban való rész vé tel re –
ami di csé re tes de mok ra ti kus tö rek vés –, nem lesz azon ban le he tõ sé gük arra,
hogy meg aka dá lyoz zák a két kor mányt a sa ját ha tás kö rük ben való tény ke dés -
ben. Az An gol–Ír Egyez mény tel jes egé szé ben meg elõ le gez te ezt a fel ál lást.23
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Ezért helyénvalóbb azt mondani, hogy az Angol–Ír Egyezményt
beteljesítették, mint azt, hogy eltörölték.

Az Egyez mény ka to nai és po li ti kai ter mé sze te

Az Egyez mény in téz mé nyes szem pont ból össze tett, de pon to san il lesz -
ke dik az itt fel vo nul ta tott fo gal mi ka te gó ri ák hoz. Szük ség te len új ter mi nu so -
kat al kal maz ni az egyez ség le írá sá hoz – ki vé ve ta lán ott, ahol a „ket tõs vé del -
mi” mo dell ki fe je zést hasz nál tam. Az Egyez mény szer teá ga zó, több szin tû, és 
min den alá író szá má ra kí nál va la mit. In téz mé nyei át fog ják az észak-ír na ci o -
na lis ták és un ion is ták, Észak-Ír or szág és a köz tár sa ság, és Ír or szág és Bri tan -
nia kö zöt ti vi szo nyok egész rend sze rét. Nem je len ti sem a na ci o na lis ták, sem 
az un ion is ták gyõz el mét. Mind két fél ki tart hat köz pon ti tö rek vé sei és
alap-iden ti tá sa mel lett, véd he ti vagy job ban ki nyil vá nít hat ja ér de ke it. Az al -
kot má nyos fel épít mény le írá sa azon ban egy do log; az in for má lis po li ti kai va -
ló ság gyak ran na gyon el tér et tõl.

Az Egyez mény le het vég te le nül ki fi no mult in téz mé nyi konst ruk ció, de
min den ki ben fel me rül a kér dés: „Va jon kár tya vár-e, amely a leg ap róbb nyo -
más ra fel bo rul hat?” Mi tör té nik, ha a ke mény vo na las lo ja lis ták vagy re pub li -
ká nu sok ki játsszák orá ni ai vagy zöld kár tyá i kat, vagy a pu hább vo na las po li ti -
ku sok el szá mít ják ma gu kat? Ne he zebb lesz-e a si ke res meg va ló sí tá sa, mint
a meg al ko tá sa? Ezek messze sem ok ta lan ag go dal mak, ahogy a jú li u si drumc -
ree-i zen dü lés, az au gusz tu si omagh-i mé szár lás, és a kor mány ala kí tás és a le -
sze re lés kö rü li fo lya ma tos vál ság is mu tat ja. A ki ter jedt in téz mény rend szer
azon ban adhat okot örömre, ha a rendezés katonai és politikai természetét
vizsgáljuk. Adhat okot óvatosságra is.

Egyez ség a fegy ve res konf lik tus vé gé rõl

Az Egyez mény olyan po li ti kai ren de zés, mely utat nyit a fegy ve res konf -
lik tus fel szá mo lá sa felé, ez zel a bé kés ren de zés meg te rem té sét ígé ri – igaz, az
Egyez mény for má li san nem tér ki a ka to nai vagy pa ra mi li tá ris szer ve ze tek re.
Az Egyez mény ma gá ba fog lal ja a le sze re lést, a ka to na ság vissza vo ná sát, a rend -
õr ség re form ját, és a be bör tön zöt tek sza ba don bo csá tá sát. A szö veg eb ben
a sor rend ben fog lal ko zik a kér dé sek kel, és egy ér tel mû, hogy bár ezek egy más -
sal össze füg gõ kér dé sek, nem kap cso lód nak konkrétan az új politikai
intézmények felállításához vagy annak idõbeosztásához.
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Vissza hí vás

Az Egyez mény egy ér tel mû en ren del ke zik a vissza hí vás ról. Az Egyez -
ményt be tar tó pa ra mi li tá ri sok nak nem kell for má li san le ten ni ük a fegy vert
azok elõtt, akik kel a há bo rú ban szem ben áll tak. Az „összes pa ra mi li tá ris szer -
ve zet tel jes le fegy ver zé sé nek” meg va ló sí tá sát a ka na dai John de Chas te la in ál -
tal ve ze tett Füg get len Nem zet kö zi Le sze re lé si Bi zott ság se gí ti. A pa ra mi li tá -
ris szer ve ze te ket a tár gya lá so kon (in for má li san) kép vi se lõ pár tok nak „hasz -
nál ni uk kell eset le ges be fo lyá su kat an nak ér de ké ben, hogy az Egyez mény
észa kon és dé len tör té nõ jó vá ha gyá sát kö ve tõ két éven be lül, és a tel jes ren de zés
vég re haj tá sá nak kon tex tu sá ban meg va ló sul jon az összes pa ra mi li tá ris szer ve zet
le fegy ver zé se”.24

A dõlt be tû vel sze dett szö veg ré szek a le sze re lés be fe je zé sé nek, és nem
a kez de té nek idõ pont ját ha tá roz zák meg, és vi lá go san ki de rül, hogy a le sze re -
lés kap cso ló dik a tel jes ren de zés vég re haj tá sá hoz – be le ért ve az (észa ki,
észak–déli, és ke let–nyu ga ti) kor mány za ti szer ke zet ki ala kí tá sát –, és a rend -
õr ség re form já hoz. Ez az oka an nak, hogy Da vid Trimb le arra vo nat ko zó kö -
ve te lé se, hogy a Sinn Fein kezd je el az IRA le sze re lé sét az észa ki kor mány
meg ala kí tá sa elõtt sér ti az Egyez mény szö ve gé nek min den faj ta éssze rû ér tel -
me zé sét. Az észa ki kor mány meg ala kí tá sa nél kül az Egyez mény nek a he lyi
pár tok együtt mû kö dé sét fel té te le zõ egyet len for má lis in téz mé nye sem jö het
lét re. A Sinn Fein meg ne vez te a Nem zet kö zi Bi zott ság ba de le gá lan dó kép vi -
se lõ jét; nyi lat ko za tot tett köz zé ar ról, hogy a há bo rú nak vége; és most elõ ször 
nyíl tan el ítél te a töb bi re pub li ká nust – a Va ló di IRA (Real IRA) tag ja it, akik az
omagh-i bom bá zást vég re hajt ot ták. Se gí ti az ETA-t is a spa nyol or szá gi tûz -
szü net és po li ti kai tár gya lá sok meg szer ve zé sé ben. Da vid Trimb le és né hány
fel sõ ve ze tõ je nem te kin ti ezt a te vé keny sé get a jó szán dék elég sé ges bi zo nyí -
té ká nak. Az UUP a Sinn Fein min den lé pé se nyo mán még töb bet kö ve telt.
A je len le gi hely ze tet te kint ve a vál ság ra egyet len le het sé ges meg ol dás mu tat -
ko zik: reg gel be je len tik a kor mány ala kí tást, dél után be je len tik az IRA le sze re -
lé sé re tett konk rét lépéseket. Ezzel a megoldással mind az UUP, mind a Sinn
Fein elmondhatná, hogy tartották magukat az Egyezmény betûjéhez és
szelleméhez. Egyelõre azonban mindkét párt fokozódó katasztrófapolitikába 
zárkózik.
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De mi li ta ri zá ció, rend õr sé gi re form és a be bör tön zöt tek sza ba don bo csá tá sa

Az Egyez mény Észak-Ír or szág „de mi li ta ri zá lá sát” ígé ri, és az Egye sült Ki -
rály ság fo ko za tos lé pé sek kel já rul hoz zá en nek meg va ló sí tá sá hoz. Konk rét
ígé re te ket fo gal maz tak meg a „nor ma li zá lás ra”; biz to sít ja, hogy a fegy ver zet
fej lesz té sé nek és szá má nak mér sék lé se, és a biz ton sá gi fel sze re lés és a ké szen -
lé ti erõk fel szá mo lá sa „meg fe lel jen az ál ta lá nos ve szély mér té ké nek”.
Az Egyez mény alá í rói el kö te lez ték ma gu kat a sze mé lyi fegy ve rek sza bá lyo zá -
sá ra és el le nõr zé sé re – az észak-ír ál lam pol gá rok, el sõ sor ban a pro tes táns un -
ion is ták szo kat la nul ma gas há nya dá nak a bir to ká ban van hi va ta los en ge -
déllyel ha lá los fegy ver.25

A rend õr ség re form já nak ügyét egy füg get len bi zott ság ra bíz ták.26 A bi -
zott ság nak 1999 nya rá ig kell je len tést ké szí te nie. Ha tás kö ré nek meg ha tá ro zá -
sá ban el vá rás ként sze re pel, hogy ja vas la tot te gyen olyan rend õr ség fel ál lí tá sá -
ra, mely „rep re zen ta tív”, „alap ve tõ en fegy ver te len”, „pro fesszi o ná lis, ha té -
kony és ered mé nyes, igaz sá gos és pár tat lan, rész re haj ló po li ti kai kont roll tól
men tes; el szá mol tat ha tó… [és] meg fe lel az em be ri jogi nor mák nak”.27 En -
nek a bi zott ság nak a le sze re lés be fe je zé se elõtt egy év vel kell le ad nia a je len té -
sét. Ne héz len ne azt gon dol ni, hogy az Egyez mény ké szí tõi vé let le nül vá laszt -
ot ták ezt az idõ zí tést. A rend õr ség re form já nak nyil vá nos fel vá zo lá sa egy sze -
rû en bi za lom erõ sí tõ in téz ke dés ként kell, hogy szol gál jon a na ci o na lis ták
szá má ra, mi e lõtt meg tör tén het a re pub li ká nus le sze re lés na gyobb ré sze. En -
nek a terv nek a gyors közzététele lehet a kormányalakítási válság egyik
megoldása – bár a rendõrségi reform szükséges radikalizmusát David
Trimble és munkatársai nehezen fogják lenyelni.

A ter ro ris ta cse lek mé nye kért (sche du led of fen ces) be bör tön zött pa ra mi li tá -
ri sok és a ci vi lek meg gyil ko lá sá ért be bör tön zött kis szá mú ka to nai al kal ma -
zot tak ko rai sza ba don bo csá tá sa ke ve sebb fenn aka dás sal zaj lott, mint vár ha tó
lett vol na. Az erõ szak ál do za ta i nak se gí té sé re tett in téz ke dé sek hoz zá já rul tak
an nak a fáj da lom nak az eny hí té sé hez, amit ezek a ko rai sza ba don bo csá tá sok
okoz tak bi zo nyos kö rök ben. A ko rai sza ba don bo csá tá sok ösz tön zést je len tet -
tek né hány ult ra-pa ra mi li tá ris szer ve zet, pél dá ul a Lo y a list Vo lun te er For ce
szá má ra a tûz szü net jó vá ha gyá sá ra, ami vel elõny höz jut tat hat ták be bör tön -
zött tagjaikat, és az LVF esetében arra, hogy megtegyék az elsõ leszerelési
lépést, melyet remélhetõleg újabb lépések sorozata követ.
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Az Egyez mény po li ti kai ter mé sze te

Egyez ség szü le tett te hát a ka to nai és pa ra mi li tá ris konf lik tus fel szá mo lá -
sá nak mód já ról. Bi zo nyos di men zi ók ban van moz gás, má sok ban vi szont
nincs. Mi e lõtt rá tér nénk a vég sõ meg ol dás aka dá lya i ra, vizs gál juk meg rö vi -
den az Egyez mény po li ti kai ter mé sze tét. Az Egyez mény az el is me rés kü lön -
bö zõ for má in nyug szik – ezek közé tar to zik a ha tal mi egyen súly el is me ré se
is. Ez dip lo má ci ai aktus, de nem csak jámbor érzelmeken, hanem józan
kalkuláción is alapul.

El is me rés. Az Egyez mény ál la mok és nem ze ti kö zös sé gek kö zöt ti el is me -
ré si ak tus. Az Ír Köz tár sa ság el is mer te Észak-Ír or szág stá tu szát az Egye sült Ki -
rály sá gon be lül, amennyi ben az Egyez mény ben fog lal tak meg va ló sul nak.
Az Egye sült Ki rály ság el is mer te Ír or szág né pe i nek jo gát nem ze ti ön ren del ke -
zé sük gya kor lá sá hoz, mind egye te me sen, mind egyé ni leg. Meg erõ sí tet te,
hogy Észak-Ír or szág nak joga van több sé gi jó vá ha gyás sal el sza kad ni, és egye -
sül ni az Ír Köz tár sa ság gal. Az Ír Köz tár sa ság el is mer te az un ion is ták brit po li ti -
kai iden ti tá sát. Az Egye sült Ki rály ság nem ze ti ki sebb ség ként, nem pusz tán
kul tu rá lis vagy val lá si ki sebb ség ként, és egy le het sé ges jö võ be li ír több ség ré -
sze ként is mer te el az észa ki na ci o na lis tá kat. A két ál lam po li ti kai sze rep lõ ként 
is mer te el azo kat a pa ra mi li tá ri so kat, akik meg szer vez ték a tûz szü ne te ket.
Nem kö te lez ték õket meg adás ra a ha tó sá ga ik elõtt, és hoz zá já rul tak a be bör -
tön zöt tek sza ba don bo csá tá sá hoz a szer ve ze tek tûz szü ne té nek biz to sí tá sa fe -
jé ben. A tûz szü ne tet be je len tõ pa ra mi li tá ri sok né hány ki vé tel lel el is mer ték
egy mást. Az un ion is ták na ci o na lis ták ként, és nem pusz tán ka to li kus ként
vagy ki sebb ség ként is mer ték el a na ci o na lis tá kat. A na ci o na lis ták un ion is ták -
ként, és nem pusz tán pro tes táns ként is mer ték el az uni o nis tá kat. A na ci o na lis -
ták és az un ion is ták el is mer ték a „má so kat” – akik nem un ion is ták és nem na -
ci o na lis ták. Az el is me rés min den te kin tet ben hi ány ta lan: He gel és Char les
Ta y lor szí vet me len ge tõ nek ta lál ná a mai Észak-Ír or szá got.28

Ha tal mi egyen súly. Az Egyez mény alap ját ké pe zi még a ha tal mi egyen súly
el is me ré se. Az 1985-ös An gol–Ír Egyez mény újabb, de vég sõ so ron ter mé -
keny holt pont hoz ve ze tett. A re pub li ká nu sok nak nem volt azon na li ki lá tá -
suk je len tõs vá lasz tá si elõ re lé pés re, és kor lá to zott nak bi zo nyult a „bri tek
gyen gí té sé re” szol gá ló ka to nai ka pa ci tá suk. A ’80-as évek vé gén, a ’90-es évek 
ele jé ig új ra szer ve zõ dõ lo ja lis ták ké pe sek vol tak emel ni az erõ szak
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fenn tar tá sá nak árát a re pub li ká nus vá lasz tók kö ré ben. Az un ion is ták fel is mer -
ték an nak a kor lá ta it, ha egy sze rû en ne met mon da nak, mi köz ben a fe jük fö -
lött va ló sul tak meg a brit vagy kor mány kö zi kez de mé nye zé sek. Ka to nai és po -
li ti kai holt pont kö vet ke zett. A „fa gyos fel szín” alatt azon ban vol tak struk tu rál -
is vál to zá sok, me lyek re John Why te is ki tért leg utób bi ta nul má nyá ban.29

Ezek közé tar to zott a na ci o na lis ták na gyobb esély egyen lõ sé ge és ma ga biz tos -
sá ga, és a de mog rá fi ai (így a vá lasz tói) ha tal mi egyen súly el to ló dá sa a kö zös sé -
gek kö zött – ezek a vál to zá sok együtt erõ sí tet ték azt a tényt, hogy a na ci o na lis -
tá kat sem mi lyen po li ti kai rendezés nem állíthatja vissza alárendelt
helyzetükbe. John Hume és Gerry Adams kezdeményezése konstruktívan
reagált erre az új holtpontra. Sok munkába került, míg kezdeményezésük
meghozta gyümölcsét.

Az egyez ség. Az Egyez mény lel ke egy egyez ség. A na ci o na lis ták azért fo -
gad ták el, mert po li ti kai, jogi és gaz da sá gi egyen lõ sé get ígér ne kik most, a jö -
võ ben pe dig olyan in téz mé nye ket, me lyek ben erõs ér de kelt sé gük van, és le -
he tõ sé gük nyí lik az ír egye sí tés re. Részt vesz nek Észak-Ír or szág kor mány zá -
sá ban, ahe lyett, hogy õket kor má nyoz nák az un ion is ták vagy a brit kor mány.
Ezt a kor mány za ti rész vé telt rá adá sul olyan jö võ be li re for mok ígé re té vel kap -
ják, me lyek or vo sol ják a múlt be li köz vet len vagy köz ve tett disz kri mi ná ció
örök sé gét. A Sinn Fein és az IRA re pub li ká nu sai olyan in téz mé nyek hosszú
so rá ra vált hat ják a há bo rút, me lyet sem meg nyer ni, sem el ve szí te ni nem tud -
tak, melyekben joggal állíthatják, hogy csak módszereik változtak, céljuk,
a megosztottság eltörlése azonban nem.

Az Egyez mény na ci o na lis ta tá mo ga tott sá gát nem ne héz meg ér te ni. Szá -
muk ra ez na gyon jó ket tõs ki me ne te lû tét. De mi ért fo gad ta el az UUP és a lo -
ja lis ták ezt a több mint kon szo ci á lis al kut, ezt az egyez sé get a na ci o na lis ta dé -
mon nal? Tony Bla ir és Bill Clin ton igé ze te és lá tens fe nye ge té sei, Ge or ge
Mit chell dip lo má ci á ja, és az összes párt be vo ná sá val zaj ló tár gya lá sok nem
ma gya ráz zák elég meggyõ zõ en, mi ért ve zet te Da vid Trimb le olyan útra a párt -
ját, mely re leg ke vés bé sem akart rá lép ni, és ezek a té nye zõk az intelligenciáját 
sem ellensúlyozzák. 

Meg lá tá som sze rint az Egyez ményt tá mo ga tó uni o nis tá kat nem annyi ra
az IRA hosszú há bo rú ja, mint az Egye sült Ki rály ság vé del me és biz to sí tá sa ér -
de kel te. Szá mí tá sa ik azt su gall ták, hogy csak nagy vo na lú ság gal tud ják már
meg nyer ni a na ci o na lis tá kat az Egye sült Ki rály ság szá má ra, és meg vé de ni
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ma gu kat a de mog rá fi ai ha ta lom ban be kö vet ke zõ vár ha tó an föld ren gés sze rû
el to ló dás tól. Az un ion is ták most részt kap hat nak az ön kor mány zat ból, meg -
elõz he tik azt, hogy a brit kor mány to váb bi egyez sé ge ket kös sön az ír ál lam -
mal a fe jük fö lött, és van némi esé lyük arra, hogy meg gyõz zék az ír na ci o na lis -
tá kat, hogy egy új já ala kult Egye sült Ki rály ság biz ton sá gos hazát kínál nekik.
Megkötötték az Egyezményt, hogy elhárítsanak valami rosszabbat. 

El kép ze lé sek. Az iden ti tá sok és ér de kek el is me ré se szük sé ges, de nem
elég sé ges fel té te le az al kot má nyos ren de zés nek. A tá gan ér tel me zett vagy ru -
gal ma san ki fej tett el kép ze lé sek azon ban szin tén fon tos sze re pet ját szot tak az
Egyez mény el ké szí té sé nél. Fej lõ dé sü ket, el ter je dé sü ket és ha tá su kat ne he -
zebb nyo mon kö vet ni, de ez nem je len ti azt, hogy a fel adat ki vi te lez he tet len.
Az Egyez mény ké szí té se so rán nyil ván va ló volt a meg újult nyelv és po li ti ka ta -
nu lá sa – ugyan ak kor ér zé kel he tõ volt a ma kacs po li ti kai el len ál lás a hal dok ló
Ma jor-kor mány és az 1995–97-es dub li ni so vi nisz ta szi vár vány ko a lí ció leg -
fel sõ kö re i ben. Az el kép ze lé sek sok és sok fé le el mé tõl szár maz nak – po li ti ku -
sok tól, köz tiszt vi se lõk tõl, és szá mos nem hi va ta los ta nács adó tól. Alap ve tõ
fon tos sá gú volt a konf lik tus nem ze ti ala po kon – és nem a val lá si szél sõ sé gek
vagy ter ro riz mus fo lyo má nya ként – való de fi ni á lá sa. Ilyen vál tás nél kül nem
jö he tett vol na lét re az An gol–Ír Egyez mény, az 1995-ös Ke ret do ku men tu -
mok, és maga az Egyez mény sem. A más hol be kö vet ke zõ vál to zá sok – a Hi -
deg há bo rú vége és en nek utó ha tá sai, a Dél-Af ri ká ban és a Kö zép-Ke le ten zaj -
ló po li ti kai vál to zás – sze le és nyo ma he lyi szin ten is érez he tõ volt. A konf lik -
tus oka i nak ha gyo má nyos ma gya rá za tai egy re kevésbé hatottak a helyi
szereplõkre – sokan nyitottak a kompromisszumok, és olyan politikai
intézmények felé, melyek távolodást jelentettek a helyes kormányzás
londoni vagy dublini elképzelésétõl. 

Az Egyez mény mint alku szép sé ge ab ban rej lik, hogy mind a na ci o na lis -
ták nak, mind az uni o nis ták nak jó okuk van fel mér ni an nak eré nye it, és úgy
vél ni, hogy hosszú tá von iga zuk van. Nem le het nek biz to sak az iga zuk ban,
ezért haj lan dó ak most erre az ala pos ren de zés re. De va jon, Ye ats sza va i val
élve, „ször nyû szép ség”-e ez? El sor vad és meg hal-e az Egyez mény, ha ki de -
rül, ki nek van iga za hosszú tá von? Nem zár ha tó ki a le he tõ ség, de ezért ki fi ze -
tõ dõ az Egyez mény fel épí té sé nek gon dos ta nul má nyo zá sa. Nem akár mi lyen 
kon szo ci á lis mo dell ez, mint pél dá ul a li ba no ni, amely a vá lasz tói kö zös sé gek -
ben vég be me nõ legapróbb demográfiai átalakulásra is érzékeny.

Mind két blokk szá má ra tar tal maz ösz tön zõ ket az al kal maz ko dás ra, épp
azért, hogy jö võ ké pét va ló szí nûb bé te gye: más szó val, mind ket tõ nek oka van
kre a tí van cse le ked ni az ön be tel je sí tõ jós la tok alap ján. A ket tõs vé del mi
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mo dell ál dá sa, hogy eny hí ti a fáj dal mát an nak, aki té ve dett a jö võt il le tõ en.
Az Egyez mény ben fog lalt kon fö de rá ci ós és fö de rá ci ós le he tõ sé gek biz to sít -
ják, hogy, tör tén jen bár mi, mind két nem zet kö zös ség kap cso lat ban ma rad az
ál ta la pre fe rált nem zet ál lam mal. Rá adá sul az Egyez mény nem zár ja ki azt a le -
he tõ sé get, hogy a pár tok egy jö võ be li for du lat ha tá sá ra hoz zá já rul ja nak egy
teljes brit és ír társuralmi modellhez Észak-Írországban és felette. 

Ter mé sze te sen szá mí ta ni kell ne héz sé gek re, de Észak-Ír or szág nak új,
bár kis sé in ga tag és ki egyen sú lyo zat lan két nem ze tû szu per több sé ge van.
A par la ment és vég re haj tó bi zott sá ga dol goz hat, és az észak sok fé le népe
össze bé kí té sé nek me cha niz mu sá vá vál hat. Ne héz sé gek lesz nek a költ ség ve -
tés és a tá gabb kor mány prog ram el fo ga dá sa kö rül, és a vas ka la po sok vagy vas -
ök lû ek ezek nek a ki hasz ná lá sá ban fog nak re mény ked ni. Az ír tör té ne lem má -
so dik pro tes táns ha ta lom át vé te lé nek és a mi li táns re pub li ka niz mus új bó li fel -
tá ma dá sá nak ke ze lé se nem könnyû fel adat, de az Egyezmény még elsõ
születésnapja elõtt sok mindent lehetetlenné tehet.

Az át me net po li ti ká ja: va ló szí nût len part ne rek játsz mái, 
és a le ga liz mus kí sér té se

Mi e lõtt az op ti mis ta kép tes tet ölt het, sok mun kát el kell vé gez ni.
Az Egyez mény po li ti kai meg erõ sí té sé hez el kell ke rül ni né hány rö vid távú kí -
sér tést az elõ nyök ma xi ma li zá lá sá ra és a játsz má zás ra. Az egyez mény kö zép -
pont já ban négy bel sõ po li ti kai erõ áll – a tör té nel mi leg mér sé kelt na ci o na lis -
ták és un ion is ták kö zül az SDLP és az UUP, a mára mér sé kelt re pub li ká nu -
sok és lo ja lis ták kö zül pe dig a Sinn Fein és a PUP/UDP.30 Az Egyez mény
meg tar tá sá hoz ezek nek a po li ti kai erõk nek alap ja ik meg õr zé se mel lett in for -
má lis ko a lí ci ós part ner ként kell fel lép ni ük. A rö vid ség érdekében most csak
két ilyen lehetõséget fogok megvizsgálni. 

Leg na gyobb eséllyel az UUP fog a rö vid tá vú elõ nyök re és a játsz mák ra
tö re ked ni. Eb ben a párt ban okoz ta a leg na gyobb sza ka dást az Egyez mény
meg al ko tá sa. Sza va za to kat ve szí tett a „nem un ion is ták” ja vá ra, és el ve szí tett
to váb bi elé ge det le ne ket a sa ját plat form ján meg vá lasz tot tak kö zül. Ve ze tõi
szá má ra kí sér tést je lent, hogy új ra tár gyal ják az Egyez ményt a meg va ló sí tás so -
rán. Et tõl párt juk új bó li meg erõ sí té sét re mél he tik, tá mo ga tást von hat nak el
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a „puha ne mek” tá bo rá ból az un ion is ták kö ré ben. Az UUP olyan Egyez -
ményt sze re tett vol na, amely nagy részt Észak-Ír or szá gon be lül ma rad, és
amely ben az SDLP-vel kö zö sen kor má nyoz ták vol na Észak-Ír or szá got. Sok -
kal job ban sze ret né Észak-Ír or szá got a Sinn Fein for má lis rész vé te le nél kül
kor má nyoz ni. En nek kö vet kez té ben az UUP szá má ra a leg na gyobb kí sér tés
egy olyan játsz ma, amely ben a le sze re lés ügyét fel hasz nál va meg oszt hat nák
a hí ve ik ál tal pán-na ci o na lis ta blokk nak te kin tett tá bort. Ha el érik a le sze re -
lést, arra szá mít hat nak, hogy meg oszt ják a Sinn Fein re pub li ká nus bá zi sát –
és ez zel be érik; ha nem érik el a le sze re lést, gon dol hat ják, hogy sza bo tál ják az
Egyez mény ra di ká li sabb na pi ren di pont ja it, ha si ke rül meg tar ta ni a brit tá mo -
ga tást a le sze re lés kér dé sé ben. Az UUP szá má ra a kí sér tés az, hogy utó la gos
tár gya lá sok ba bo csát koz za nak az Egyez mény rõl, amit a vélt po li ti kai gyen ge -
sé gük kel súlyosbított opportunizmus motivál. Ennek a játszmának a jelei
a mesterkélt „legalizmus”, az Egyezmény ellenséges és kicsinyeskedõ
értelmezése, a halogatás és kertelés, és a katasztrófapolitika lesznek.
Ismerõsnek fognak tûnni a jelek. 

A má sik le he tõ ség a re pub li ká nu so ké. A re pub li ká nu sok szá má ra szin tén 
kí sér tést je lent majd egy má sik faj ta játsz ma. Ra gasz kod hat nak és ra gasz kod -
ni fog nak az Egyez mény min den be tû jé hez, hogy fenn tart sák vá lasz tó tá bo ru -
kat és po li ti kai stra té gi á ju kat, még ak kor is, ha ez a ra gasz ko dás nagy ne héz sé -
ge ket okoz in for má lis part ne re ik, az UUP és az SDLP szá má ra. Gon dol hat -
ják, hogy ket tõs ki me ne te lû tét jük van. Ha az UUP tel je sí ti az Egyez ményt,
az ne kik jó; ha nem tel je sí ti, ak kor a Sinn Fein olyan po zí ci ó ba ke rül het, hogy 
ezért az uni o nis tá kat ter hel je a fe le lõs ség. A ke mény vo na las re pub li ká nu sok
szá má ra az egyez mény meg va ló sí tá sá nak el ma ra dá sa ürü gyet szol gál tat hat
a há bo rú új ra kez dé sé re. A pu hább vo na la sok ez zel szem ben úgy ér vel het -
nek, hogy az erõ szak hoz való vissza té rés csak ak kor szank ci o nál ha tó, ha az
elsõ ka to nai ak ci ó ért a kor mány za ti vagy a lo ja lis ta erõk te he tõk fe le lõs sé, és
sok puha vo na las úgy vél né, hogy a re pub li ká nu sok több vá lasz tót nyer né nek 
Észak-Ír or szág ban és a köz tár sa ság ban is, ha a ha lott Egyez mény min den te -
kin tet ben al kot má nyos el len zé ke ként lép né nek fel. Iro ni kus mó don a Sinn
Fein szá má ra is kísértés a kemény legalizmus – az UUP-vel kötött szerzõdés
minden betûjének számon kérése, az Egyezményt életre hívó informális
politikai koalíció kockáztatásával.

En nek az al kot má nyos és kon/fö de rá ci ós egyez mény nek az élet ben ma ra -
dá sá hoz ezért há rom do log szük sé ges. Egy részt azon na li, min den na pos, ala -
pos és fo lya ma tos fel ügye let re van szük ség brit és ír rész rõl an nak ér de ké ben,
hogy az Egyez mény meg va ló sul jon, még mi e lõtt ál do za tul esne egy dub li ni
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bí ró ság al kot má nyos idõ zí tett bom bá já nak. Bár a köz tár sa ság nép sza va zá sá -
nak ered mé nye alap ján az Ír Kor mány be ik tat hat né hány ha lasz tást az Egyez -
ményt be tel je sí tõ szer zõ dé sek meg va ló sí tá sá ba – és ez zel el in dít hat ja Al kot -
má nya 2. és 3. cik ké nek ter ve zett mó do sí tá sa it – a Leg fel sõbb Bí ró ság va ló szí -
nû leg úgy vé le ke dik, hogy az ír pol gá rok szán dé ká val nem össze egyez tet he tõ
az észa ki par la ment és az Észak–Déli Mi nisz te ri Ta nács fel ál lí tá sá nak ha tá ro -
zat lan ide ig tör té nõ el ha lasz tá sa. A két kor mány nak a re to ri kai fo gá sok tól
a po li ti ku sok fi ze té sé ig és költ ségvetésükig min den ren del ke zés re álló esz -
közt fel kel hasz nál nia az ilyen ren de zet len jogi hely zet el ke rü lé sé re. Más -
részt a ha la dás ér de ké ben azon nal vé get kell vet ni an nak az észak-ír hi va tal
tiszt vi se lõi ál tal han goz ta tott lát szó la gos ma ga sabb köz igaz ga tá si elv nek,
mely sze rint az Egyez mény je len té sé vel és az Egye sült Ki rály ság tör vé nye i -
ben el fog lalt he lyé vel kap cso la tos összes vi tát kö zös sé gek köz ti jó vá ha gyá si el -
já rás út ján kell el dön te ni. Ha ez a té tel hi va ta los böl cses ség gé vá lik, le ga liz -
mus ra fog ja csá bí ta ni azo kat a pár to kat, akik fo lya ma tos kí sér tést érez nek az
Egyez mény új ra tár gya lá sá ra. Har mad szor, a si ker ér de ké ben na gyobb el fo ga -
dás ra van szük ség az in for má lis ko a lí ci ós part ne rek kö ré ben kü lö nö sen az
UUP és a Sinn Fein kö re i ben, így hosszú tá von töb bet nyer het nek azon, ha
nem ke re sik a ma xi má lis rö vid távú elõ nyö ket a má sik ne héz sé gei árán, és a sa -
ját juk túl hang sú lyo zá sá val. Gon dol ni uk kell arra, hogy az észa ki par la ment
vá lasz tá sát nem kell 2002 elõtt meg tar ta ni. Ezek nek a fel té te lek nek az elõ nyei 
lát ha tó vá vál nak, ha meg ol dó dik két vál ság. Az egyik a je len le gi vál ság, mely
a le sze re lés hez és a kor mány ala kí tás hoz kö tõ dik; a má sik a rend õr sé gi reform 
széles körben megelõlegezett jövõbeli válsága. Ha ezek nem oldódnak meg,
olyan rendezetlen alkotmányos és rendõri helyzet áll elõ, mely szükségessé
teszi egy új, az összes eddigi Egyezményt eltörlõ Egyezmény elkészítését.
Ennek nem feltétlenül kell bekövetkeznie. Ha meg kell tenni ezeket
a dolgokat, jobb minél gyorsabban megtenni õket.
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1. FÜG GE LÉK

Vik tor d’Hondt rej té lyes bel fas ti tény ke dé se

Az egy sze rû el já rás ki hí vá sá ra a leg jobb vá lasz Vik tor d’Hondt, hogy egy
hí res bel gát em lít sünk. Ma te ma ti kus volt, és ki dol go zott egy arány szá mí tá si
mód szert, me lyet szá mos cél ra, töb bek kö zött az Eu ró pa Par la ment po li ti kai
hi va ta la i nak az egyes pár tok man dá tu ma i nak ará nyá ban tör té nõ el osz tá sá nál
al kal maz nak. A mód szer ite rá ci ón ala pul, egy egy sze rû osz tó sor (1, 2, 3 stb.)
al kal ma zá sá val. Ilyen sza bá lyok ra azért van szük ség, mert a par la men ti ta gok
há nya dá val dol goz ni ké nyel met len. Az aláb bi táb lá zat szem lél te ti, ho gyan
mû kö dik az el osz tás, fel té ve, hogy az egyes pár tok a 2. táb lá zat ban (fent) lát ha -
tó man dá tu mok kal ren del kez nek, és min den párt haj lan dó és jo go sult el fo -
gad ni a man dá tu ma it. A leg na gyobb szá mú man dá tum mal ren del ke zõ párt,
az UUP kap ja az elsõ mi nisz té ri u mot, azu tán man dá tu ma i nak szá mát el kell
osz ta ni 2-vel. Azu tán meg ke res sük a má so dik leg na gyobb szá mú man dá tu -
mot, ami az SDLP-é, és õk kap ják a má so dik mi nisz té ri u mot. A 3. táb lá zat ban 
10 mi nisz té ri u mot osz tot tunk el. Az M osz lo pok ban szög le tes zá ró jel ben ta -
lál ha tó szá mok jel zik, mi lyen sor rend ben nye rik el a pár tok a vá lasz tott mi -
nisz té ri u mo kat, az S osz lop pe dig azt mu tat ja, hány man dá tu ma van az adott
párt nak az el osz tás egy-egy sza ka szá ban (3. táb lá zat). 

Eb ben a for ga tó könyv ben az un ion is ták öt mi nisz té ri um ra jo go sul tak
(3 az UUP és 2 a DUP ré szé rõl), és a na ci o na lis ták is ötöt kap nak (3-at az
SDLP, és 2-t az SF). Ha vi szont az elsõ Mi nisz ter és a he lyet tes elsõ mi nisz ter
úgy dön tött vol na, hogy csak hat mi nisz té ri um ra van szük ség, hár mat kap ná -
nak az un ion is ták (2-t az UUP, és 1-et a DUP) és hár mat a na ci o na lis ták (2-t
az SDLP, és 1-et az SF). Ha hét mi nisz té ri um mel lett dönt öt tek vol na – ezt
sze ret ték vol na el ér ni az un ion is ták a tár gya lá so kon –, négy un ion is ta és há -
rom na ci o na lis ta mi nisz té ri um len ne. Mi tör té nik, ha a DUP nem fog lal ja el
a mi nisz té ri u mo kat, mert nem fo gad ja el a hi va tal lal járó kö te le zett sé ge ket?
Az ered ményt az aláb bi táb lá zat mu tat ja. Ha tíz mi nisz té ri um lesz, az UUP
eggyel több mi nisz té ri u mot nyer ne el, és a szö vet ség is nyer ne egy mi nisz té ri -
u mot. A na ci o na lis ták nak ugyan annyi mi nisz té ri um jut na, mint ko ráb ban,
de ja vul na a hely ze tük a vá lo ga tás sor rend je mi att (4. táb lá zat). 

Egyet len fon tos két ér tel mû ség van az Egyez mény ben a d’Hondt-sza -
bály al kal ma zá sá nak mód já val kap cso lat ban. Két le he tõ ség van. Az egyik,
hogy az elsõ és he lyet tes elsõ mi nisz te rek szá mí ta nak-e a mi nisz té ri u mok
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el osz tá sá nál, a má sik, hogy nem. Ha be le szá mí ta nak, ak kor a fen ti pél dá ban
az UUP 27 man dá tum mal, az SDLP pe dig 23 man dá tum mal kez di az el osz -
tást. Né hány le het sé ges for ga tó könyv ben en nek a mód szer nek fon tos kö vet -
kez mé nyei le het nek, me lyek se gí tik a töb bi pár tot. De ha nem szá mí ta nak, és
úgy gon do lom, hogy ez a szö veg le gés sze rûbb ol va sa ta, ak kor az el osz tás a fen -
ti pél da sze rint zajlik.

A bi zott sá gi el nö ki és he lyet tes el nö ki tiszt sé gek el osz tá sá nál szin tén
a d’Hondt-sza bályt kell al kal maz ni. Úgy len ne igaz sá gos, ha a mi nisz te rek
szá má nak ki vo ná sa után ka pott man dá tum szá mo kat hasz nál nák az egyes pár -
tok ese té ben, de az Egyez mény eb ben a te kin tet ben nem ad egy ér tel mû vá -
laszt. Nem tisz ta az sem, hogy az összes bi zott sá gi tiszt ség el osz tá sá nál
a d’Hondt-sza bályt kell-e al kal maz ni. Fel té te le zé sem sze rint ez fog tör tén ni
– eb ben az eset ben nem min den bizottság lesz unionista többségû. 

Az UUP és az SDLP pro vi zó ri ku san hoz zá já rult a he lyet tes mi nisz te ri
poszt ok ki ala kí tá sá hoz – fel te he tõ en eze ket is a d’Hondt-sza bály alap ján fog -
ják el osz ta ni. Eb ben az eset ben min den na gyobb Egyez mény-pár ti párt tag ja i -
nak több sé ge „nyer het” va la mit – ami csak se gít het az Egyez mény meg szi lár -
dí tá sá ban, és ál lás pont juk meg vál toz ta tá sá ra fog ja ösz tö nöz ni az am bi ci ó zus
Egyez mény-el le nes par la men ti ta go kat. Ez azt is je len ti, hogy az új par la ment -
ben a ta gok nak vár ha tó an csak egy kis ré sze en ged he ti meg ma gá nak, hogy
a West mins ter bõl is mert klasszi kus el len sé ges parlamenti vitákba bo nyo lód -
jon. Talán ez is használni fog.

1. MEL LÉK LET

Ho gyan fog mû köd ni a par la ment, 
és mik lesz nek az össz-kö zös sé gi sza va zás sza bá lyai?

A par la ment és a kor mány tel jes tör vé nyes ha tás kör rel fog ren del kez ni a gaz -
da sá gi fej lõ dés, az ok ta tás, az egész ség ügy és szo ci á lis el lá tás, a me zõ gaz da ság, 
a kör nye zet vé de lem és a pénz ügy te rén (be le ért ve az észak-ír köz szol gá la tot
is). A par la ment egyez ség alap ján bõ vít he ti eze ket a funk ci ó kat; és szin tén
egyez ség alap ján, az ál lam tit kár és a west mins te ri par la ment jó vá ha gyá sá val,
a par la ment tör vény ben új funk ci ó kat is be ik tat hat. Ha te hát a par la ment jól
mû kö dik, le het sé ges a le he tõ leg na gyobb mér té kû ön kor mány zat; és elõ áll -
hat egy olyan rend szer, mely ben az ál lam tit kár és West mins ter au to ma ti ku -
san jó vá hagy ja a par la ment ál tal kö zös sé gi jó vá ha gyás sal ho zott tör vé nyes in -
téz ke dé se ket. Nyit va áll az út egy olyan jövõ elõtt, mely ben az ál la mi po li ti kát 
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Ír or szág észa ki és déli fe lé ben egya ránt köz vet len brit mi nisz te ri rész vé tel nél -
kül ala kít ják – bár a brit költ ség ve té si hoz zá já ru lás kulcs fon tos sá gú le het ad -
dig, amíg Észak-Ír or szág az Egye sült Ki rály ság ré sze ma rad. 

A par la ment tag jai kö te le sek ma gu kat „na ci o na lis ta ként”, „uni o nis ta -
ként” vagy „má sok”-ként meg ha tá roz ni. Ez a sza bály ne héz kér dés elé ál lít ja
a kö zép osz tály be li Szö vet ség Pár tot, és más össz-kö zös sé gi pár to kat, köz tük
az Észak-Ír Nõi Ko a lí ci ót, me lyek kép vi se lõi hely hez ju tot tak az új par la -
ment ben. Ha uni o nis ta ként je lö lik meg ma gu kat, nö ve lik a mér sé kelt un ion -
is ták szá mát a par la ment ben, de ez az zal a koc ká zat tal jár, hogy el ve szí tik né -
hány ka to li kus sza va zó juk tá mo ga tá sát. Ez zel szem ben, ha „má sok”-ként je -
lö lik meg ma gu kat, ki sebb súllyal sze re pel nek a par la ment ben bi zo nyos
kri ti kus sza va zá sok nál, és el ve szít he tik né hány pro tes táns sza va zó juk tá mo ga -
tá sát. A je len le gi par la ment ben a „má sok” ka te gó ri át vá lasz tot ták, de ké sõbb
meg vál toz tat hat ják be so ro lá su kat.

A par la ment a több sé gi sza bály alap ján „ren des tör vé nye ket” hoz hat, de
le he tõ ség van arra, hogy a ki sebb ség, vagy is a 108 par la men ti tag ból 30 spe ci á -
lis el já rást kez de mé nyez zen. A kö zös sé gek együt tes hoz zá já ru lá sát igény lõ
„kulcs fon tos sá gú dön té sek rõl”, vagy is a vi tás tör vé nyek rõl, köz tük a költ ség -
ve tés rõl azon ban au to ma ti ku san ilyen spe ci á lis el já rás sal sza vaz nak. Erre két
sza bályt dol goz tak ki.

Az elsõ a „pár hu za mos jó vá ha gyás”. Eb ben az eset ben egy ja vas lat el fo ga -
dá sá hoz a je len lé võ sza va zók par la men ti több sé ge mel lett mind az un ion is -
ták, mind a na ci o na lis ták több sé gi jó vá ha gyá sá ra szük ség van. A 2. táb lá zat
ada tai, me lyek az 1998. jú li u si vá lasz tá son el nyert man dá tu mok szá mát mu -
tat ják blok kon ként, azt jel zik, hogy a pár hu za mos jó vá ha gyás hoz az összes
kép vi se lõ je len lé té ben 22 na ci o na lis ta és 29 un ion is ta tá mo ga tá sá ra van szük -
ség a par la men ti több ség mel lett. A má so dik sza bály a „sú lyo zott több ség”.
Eb ben az eset ben a je len lé võ sza va zók 60 szá za lé ká nak a tá mo ga tá sa szük sé -
ges, ez az összes kép vi se lõ je len lé té ben 65 kép vi se lõt, vagy az el nök ki zá rá sá -
val 64 kép vi se lõt je lent. Szük sé ges még a na ci o na lis ta kép vi se lõk 40 szá za lé ká -
nak, és az un ion is ta kép vi se lõk 40 szá za lé ká nak a tá mo ga tá sa. A 2. táb lá zat ada -
tai alap ján en nél az el já rás nál leg alább 17 na ci o na lis ta, és leg alább 24
un ion is ta jó vá ha gyá sa szük sé ges. A táb lá zat ból ki de rül még, hogy az összes
na ci o na lis ta (42) és a szük sé ges leg ki sebb szá mú un ion is ta (24) együt tes tá -
mo ga tá sa ele gen dõ a par la men ti több ség hez (65) az ilyen sza va zás sal ho zott
in téz ke dé sek ese té ben. A szá mo kat te kint ve na gyon va ló szí nû nek tû nik az is, 
hogy az elsõ Par la ment ben az Egyez mény-pár ti mér sé kelt un ion is ták ér zé ke -
nyek le het nek az Egyez mény-el le nes un ion is ták erõs nyo má sá ra. Akár úgy is
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dönt het nek, hogy nem vesz nek részt a pár hu za mos jó vá ha gyás sza bá lyá hoz
szük sé ges túl nyo mó an na ci o na lis ta szu per több ség ben. De a par la ment ki
van pár náz va. Vé gül is Da vid Trimb le tal pon ma rad hat, és még hat párt tag ja el -
vesz té sé vel is meg nyer he ti a kö zös sé gek élet ké pes ará nyú több sé gét –
amennyi ben biz tos le het a PUP tá mo ga tá sá ban (ami va ló szí nû), és amennyi -
ben nem za var ja a Sinn Fein tá mo ga tá sa (ami egy ér tel mû en jó val kel le met le -
neb bül érin te né).

Az össz-kö zös sé gi sza bá lyok lét fon tos sá gú ak, kö vet kez mé nye ik azon -
ban nem tel je sen ki szá mít ha tó ak. A tör vény ér tel mé ben elõ ször a pár hu za -
mos jó vá ha gyá si el já rást kell meg pró bál ni, azu tán al kal maz ha tó a sú lyo zott
több ség el já rás. Ezt azon ban ak kor kell tisz táz ni, ami kor az át me ne ti Par la -
ment dönt az el já rás sza bá lya i ról – össz-kö zös sé gi jó vá ha gyás sal! Az össz-kö -
zös sé gi sza bá lyok mû kö dé se nem csak a pár tok kép vi se le ti ará nyán mú lik, ha -
nem azon is, hogy mennyi re fe gyel me zet tek a pár tok a Par la ment ben – az
UUP fe gyel mé vel és egy sé gé vel kap cso la tos szé les kör ben han goz ta tott fé lel -
mek jel zik en nek a tény nek a köz is mert vol tát.

Az egyes mi nisz te rek ál tal ve ze tett tár cá kat par la men ti bi zott sá gok fog -
ják fel ügyel ni. A bi zott sá gi el nö kök és he lyet tes el nö kök poszt ja it szin tén
a d’Hondt-sza bály alap ján oszt ják el. Az egyes bi zott sá gok nak jóvá kell hagy -
ni uk a ha tás kö rük be tar to zó új tör vény ja vas la to kat, me lye ket a mi nisz te rek
be nyúj ta nak, és a bi zott ság maga is te het tör vény ja vas la to kat. En nek kö vet -
kez té ben az a bi zott ság, mely ben más pár tok van nak több ség ben, meg aka dá -
lyoz hat ja egy ha tá ro zott mi nisz ter tör vény ho zó kez de mé nye zé se it; és kez de -
mé nyez het a mi nisz ter nek nem tet szõ tör vé nye ket – bár az ilyen ja vas la tok si -
ke re az össz-kö zös sé gi spe ci á lis el já rá sok tól függ!

For dí tot ta: Kéri Rita
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BERNADETTE C. HAYES – IAN McALLISTER

Ki szelet vet: A politikai célú erõszak és
a paramilitáris tevékenységek társadalmi
támogatása Észak-Írországban

Ezeket Aetes igába fogta és parancsolta, hogy vessenek a földbe
sárkányfogakat; mert Athénétõl õ kapta azon sárkányfogak felét,
melyeket Kadmosz Thébában elvetett… És mikor elveté a foga-
kat, a föld fegyveres férfiakat szült…

Jászon és az argonauták

Az 1968 utáni észak-ír konfliktus legfeltûnõbb és legdrámaibb meg-
nyilvánulása a politikai célú erõszak. Összehasonlító tanulmányok

szerint Észak-Írország a legintenzívebb erõszakos konfliktus Európában,
amely az európai terrorista akciók túlnyomó részéért felelõs (Az USA kü-
lügyminisztere, 2001.). A tartományban mûködõ különbözõ paramilitáris
szervezetek a legjobban szervezettek és felszereltek egész Európában, külö-
nösen a republikánus oldalon. Az erõszakos cselekmények statisztikai adatai
azt mutatják, hogy a konfliktust elhúzódása és a lakosságszámhoz viszonyí-
tott intenzitása inkább háborúhoz teszi hasonlatossá, mint helyi zavargások-
hoz, hiszen a lakosság nagyon nagy része van kitéve az erõszak sokféle formá-
jának: a megfélemlítéstõl kezdve a testi erõszakon át egészen a bombame-
rényletekig vagy zavargásokig.

Az észak-ír problémával foglalkozó kutatások nagy része abból indult ki,
hogy az erõszak a politikai konfliktus következménye; mihelyt tehát létrejön
a közösségek közötti tartós rendezés, az erõszak irrelevánssá válik, és gyorsan
megszûnik. Kevesebb figyelmet szenteltek azonban annak a kérdésnek, hogy
az erõszaknak való mindennapos kitettség hogyan segíti az erõszak politikai

* A fordítás alapjául szolgáló tanulmány: Bernadette C. Hayes – Ian McAllister: Sowing Dra-
gon’s Teeth: Public Support for Political Violence and Paramilitarism in Northern Ireland.
Political Studies 2001 Vol. 49. 901–922.



eszközként való alkalmazásának közéleti jóváhagyását, és így hogyan szül to-
vábbi politikai célú erõszakot. Más szóval, elképzelhetõ, hogy az erõszak
nem csupán más (fõleg politikai jellegû) tényezõk következménye lehet, ha-
nem egy szüntelen és folytonos ciklusban saját magát generálja, akárcsak a sár-
kányfogak legendájában. A paramilitáris szervezetek nyilvánvaló széleskörû
támogatása (de legalábbis bizonytalan megítélésük) arra utal, hogy egy jelen-
tõs kisebbség hajlamos szemet hunyni a politikai célú erõszak fölött, sõt részt
is venni abban. E cikk témája nem más tehát, mint a politikai célú erõszak sze-
repe a paramilitáris szervezetek támogatásának fenntartásában.

Az erõszak jelenségében kirajzolódó minták

Az 1968 óta Észak-Írországban tapasztalható politikai célú erõszak az ír
szigeten dúló erõszakos konfliktus több évszázados hagyományának folytatá-
sa. A 18. század Írországában titkos társaságok szervezõdtek, amelyek tettleg-
esen léptek fel az agrárproblémák kifejezése érdekében. E társaságok nagy ré-
sze délen alakult, de esetenként északon is felléptek, fõként népszerûtlen föl-
desurak ellen (Williams, 1973). Az évszázad végére ezeket a titkos köröket
északon már két szekta-jellegû csoport képviselte: a protestáns Peep O’Day
Boys és a katolikus Defenders (Clark és Donnelly, 1983). Késõbb ezeket a cso-
portokat felváltotta két, nyíltan politikai célok érdekében fellépõ szervezet:
a protestáns Orange Order és a katolikus United Irishmen (Senior, 1966; Elli-
ott, 1982). Az 1968 óta politikai célú erõszakot alkalmazó lojalista és republi-
kánus szervezetek tehát közvetlen leszármazottai ezeknek az agrár-csopor-
toknak, akik évszázadokkal korábban hasonló célok érdekében hasonló esz-
közöket alkalmaztak.

Belfast 19. századi gyors iparosodása ezeket a vidéki konfliktusokat váro-
si környezetbe helyezte. Belfast, fõleg a textiliparával, késõbb hajógyártásával
és gépiparával a brit szigetek egyik legelsõ iparvárosává vált. Az új iparágak ki-
elégíthetetlen munkaerõigénye protestánsokat és katolikusokat egyaránt a vá-
rosba vonzott szerte az északi területekrõl, akiknek együttélése a munkásne-
gyedekben azóta is az erõszakos konfliktusok forrása. A 19. század folyamán
Belfast ismétlõdõ közösségi zavargások helyszíne volt, melyek összesen 60 ál-
dozatot követeltek (Budge és O’Leary, 1973). Az 1886-os Home Rule tör-
vénytervezet 86 emberéletet követelt szerte a tartományban, közülük sokat
Belfastban (O’Leary és McGarry, 1993, 21.). A konfliktust figyelemmel kísé-
rõk mindig is fontosnak tartották a két közösség városi érintkezési felületeit,
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és a konfliktus fontos ismérvének tekintették (Boal et al, 1976); ezek a felüle-
tek a legnagyobbrészt a 19. században alakultak ki.

Az 1968 utáni erõszak mellett eltörpül minden megelõzõ konfliktus,
úgy méretében, mint intenzitásában és idõtartamában. Észak-Írországban az
elmúlt negyedszázadban több ember halt meg közösségi erõszak folytán
(1998 végére mintegy 3 289 áldozat1), mint az elmúlt két évszázad bármely
más hasonló idõszakban Írországban; kivételt talán csak az 1922–23-as ír pol-
gárháború képezhet (1. táblázat).2 Ezenkívül a több, mint 40 000 sérült a la-
kosság mintegy 3%-át teszi ki. Ha ezeket a számokat a teljes Egyesült Király-
ságra vonatkoztatjuk, akkor ott a konfliktus 111 000 halálos áldozatot, és 1,4
millió sérültet követelt volna. Ez majdnem fele a második világháború brit ál-
dozatai számának (265 000). Az Egyesült Államokra extrapolálva az adatokat
ez mintegy 526 000 halálos áldozatot jelentene, ami több mint a második vi-
lágháború amerikai áldozatainak száma (405 000), és négyszer annyi, mint
ahány amerikai Vietnámban halt meg.

1. táblázat. A politikai célú erõszak mértéke, 1968–1998

Észak-
Írország

Extrapolált számítások
(ezer fõ)

Egyesült
Királyság USA

Halálos áldozatok 3 289 111 526
Sérültek 41 837 1 406 6 673
Lõtt sérülések 35 669 1 188 5 161
Pokolgépes merényletek 15 246 503 2 388
Terrorista cselekményekkel
vádoltak száma 18 258 589 2 797

Megjegyzés: A terrorista cselekményekkel vádoltak számára vonatkozó adat 1972. július 3-i.
Forrás: Elliott és Flackes (1999).
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1 A politikai célú erõszak áldozatainak számára vonatkozó becslések különbözõek.
Az Észak-Írországban történt halálesetek számára vonatkozó legmegbízhatóbb adatok
a Royal Ulster Constabulary-tõl származnak (http://www.ruc.police.uk/main/dept.htm).
Ezek azonban nem tartalmazzák a konfliktus következtében, de Észak-Írországon kívül
bekövetkezett haláleseteket, az erõszakos cselekmények miatt közvetetten bekövetkezett
haláleseteket (pl. szívroham), és nem tartalmaz információt az áldozat hovatartozására és
arra nézve, hogy melyik fél felelõs az illetõ haláláért. Ezeket a kiegészítõ információkat
Sutton-nál találjuk (1994, valamint frissítések: http://cain.ulst.ac.uk).

2 Az ír polgárháborúban elesettek számát a különbözõ becslések 600 és 4000 közé teszik.
(O’Leary és McGarry, 1993, 21.).



Az incidensek nagy száma, közöttük a több mint 35 ezer lõfegyveres és
több mint 15 ezer pokolgépes támadás kihangsúlyozza a konfliktus intenzitá-
sát. A pokolgépes akciók nagy része Belfastban és Londonderry-ben történt;
ezek a városok a ’70-es években az IRA intenzív és hosszan tartó robbantásos
hadjáratának kiemelt célpontjai voltak.3 Az erõszak hosszú idõn át tartó ilyen
magas intenzitása szükségszerûen sok embert vonzott a paramilitáris szerve-
zetekbe. E szervezetek tagságának méretére pontos becsléseket nehéz készíte-
ni, de a rendõrségi statisztikák szerint 1972 óta több mint 18 ezer embert vá-
doltak terrorista cselekményekkel. Indokolt tehát a következtetés, hogy ezen
idõszakban több ember vett részt paramilitáris szervezetekben, mint az
1798-as United Irishmen vezette felkelés óta bármikor. Az Egyesült Király-
ságra és az USA-ra extrapolálva ezeket az adatokat világosan megmutatkozik
az erõszak mértéke: csupán a lõfegyveres akciók száma az Egyesült Királyság-
ban meghaladná az egymilliót, az USA-ban pedig az ötmilliót. Mintegy fél-
millió brit és közel 2,8 millió amerikai állampolgár nézne szembe a terrorista
akciókban való részvétel vádjával. Akárhogy is nézzük, a konfliktus, amit az
észak-ír emberek eufemisztikusan „a bajok”-nak (the Troubles) neveznek,
valójában nem más, mint háború.

A konfliktus által követelt halálos áldozatokért, különbözõ módon, há-
rom fõ „oldal” felelõs.4 Messze a legtöbb áldozat (1998 végéig mintegy 1 696
fõ, azaz majdnem az áldozatok fele – lásd 2. táblázat) a Provisional IRA szám-
láját terheli.5 A konfliktus korai szakaszában az Official IRA aktívan részt vett
az erõszakban, de akcióit „védekezõ jellegûeknek” tekintette és meg sem kö-
zelítette a Provisional IRA ’70-es évek eleji, válogatás nélküli autórobbantá-
sos hadjáratát, amely sok civil áldozatot követelt. Az Official IRA 1972-ben
tûzszünetet hirdetett, és csökkentette fegyveres erejét, majd a ’70-es évek
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3 1984-ben a brit kormány a városi tanács nevét „Londonderry”-rõl „Derry”-re változtatta,
jóllehet a város és a megye hivatalos neve Londonderry maradt. Bár a nacionalisták túlnyo-
mó többsége, köztük John Hume is a várost Derry-nek hívja, az unionista közösség to-
vábbra is a hivatalos, Londonderry nevet használja (Elliott és Flackes, 1999, 229.).

4 Lásd még Fay et al. (1999), ahol a halálozási minták részletes elemzése található. A halálozá-
sok és azok családokra és barátokra gyakorolt hatásainak minõségi elemzése megtalálható:
McKittrick et al. (1998) és Van Voris (1975).

5 A Provisional IRA (PIRA), az észak-ír konfliktus meghatározó szereplõje, gyakorlatilag
1969 decemberében alakult, amikor a republikánus mozgalom két ágra szakadt: azokra,
akik folytatni kívánták a fegyveres harcot (Provisional IRA), és azokra, akik politikaibb jel-
legû stratégiát kívántak folytatni, mint például párttagok képviselõnek megválaszttatása
a dublini, belfasti és londoni parlamentekbe (Official IRA). Ezt az eseményt követve 1970
januárjában a Sinn Fein is két részre szakadt: az Official Sinn Fein-re és a Provisional Sinn
Fein-re. A Provisional Sinn Fein elsõ elnöke Ruari O. Bradaigh volt, akit 1983-as lemondá-
sakor Gerry Adams követett (lásd White, 1997).



végére tisztán politikai szervezetté alakult (O’Brian, 1999). Ezzel egyidõben
az Official IRA azon elhajló tagjai, akik folytatni akarták az erõ alkalmazását,
megalapították az INLA-t (Irish National Liberation Army – Ír Nemzeti Fel-
szabadító Hadsereg), amely ismert közszereplõk meggyilkolására szakoso-
dott; õk tehetõk felelõssé például a Konzervatív Észak-Írország szóvivõjé-
nek, Airey Neave 1979-es meggyilkolásáért (lásd Taylor, 1997). Az IRA-n kí-
vüli republikánusok számláját terhelõ 335 áldozat egyharmada, 117 ember az
INLA célpontja volt.

2. táblázat. A politikai célú erõszak áldozataiért felelõs szervezetek,
1969–1998

Áldozat ho-
vatartozása

Áldozatokért felelõs szervezet

Biztonsági erõk Republiká-
nusok Lojalisták

E
gy

éb

Ö
ss

z.

H
ad

se
re

g

R
U

C

U
D

R

IR
A

E
gy

éb

U
D

A

U
V

F

E
gy

éb
Civil 153 33 6 509 212 209 378 273 53 1826
Biztonsági erõk
Hadsereg
RUC
UDR

5
2
1

2
1
–

–
–
–

475
308
222

34
23
10

–
2
1

1
4
2

–
4
1

4
2
1

521
346
238

Republikánus
IRA
Egyéb

108
17

12
5

2
–

132
5

4
37

8
3

13
8

8
1

13
10

300
86

Lojalista
UDA
UVF
Egyéb

6
5
–

2
1
–

–
–
–

21
11
–

6
5
1

28
3
–

6
27
–

4
3
4

1
–
–

74
55
5

Egyéb – – – 13 3 – – – 1 17
Összesen 279 56 8 1696 335 254 439 298 85 3468

Megjegyzés: A tagság a korábbi és a jelenlegi tagságot is jelenti. A „civilek” a civil politikai aktivis-
tákat jelentik.
Forrás: Fay et al., (1999); RUC; Sutton (1994) és frissítések a http://cain.ulst.ac.uk oldalról;
szerzõk becslései.
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A következõ fõ tényezõ, a különbözõ lojalista szervezetek 991 áldozatért,
a halálesetek 29 százalékáért felelõsek. A legaktívabb csoport az Ulster Volun-
teer Force (azaz Ulster-i Önkéntes Erõ), az UVF, amely, történelmi neve elle-
nére csupán 1966-ban alakult, amikor szektariánus gyilkosságok sorát tervez-
te meg és hajtotta végre Belfastban (Bruce, 1992; Nelson, 1984). Az UVF
számláját 439 áldozat terheli, azaz a lojalisták által meggyilkolt minden tíz em-
berbõl négy. Bár az Ulster Defence Association (Ulster-i Védelmi Társaság),
az UDA számszerûleg viszonylag kevesebb áldozatért felelõs, õk a betiltás el-
kerülése érdekében általában egy fedõszervezet, az Ulster Freedom Fighters
(Ulster-i Szabadságharcosok), az UFF alatt mûködtek (Guelke, 1999).6

Az UDA és az UFF együtt 254 áldozatért felelõs. A többi lojalisták által meg-
gyilkolt áldozat egy sor marginális szervezetnek tulajdonítható, illetve azok-
tól független egyéneknek.

A harmadik oldal, a biztonsági erõk – ide tartozik a brit hadsereg, az Uls-
ter Defence Regiment (UDR – Ulster-i Védelmi Ezred), valamint a Royal
Ulster Constabulary (RUC – Ulster-i Királyi Rendõrség) – felelõsek a legki-
sebb számú áldozatért.7 A brit hadsereget 297 áldozat azaz az összes áldozat 9
százaléka terheli, míg az UDR-t és az RUC-t összesen 64 áldozat. A biztonsá-
gi erõk által meggyilkolt emberek nagy része civil volt, bár jelentõs kisebbsé-
get alkotnak ezek között a különbözõ politikai aktivisták. A hadsereg össze-
sen 125 áldozata volt az IRA vagy valamely más republikánus szervezet tagja.
Ez a tény nagyban alátámasztja azt a nézetet, mely szerint a hadsereg a rendõr-
ség védelmében lépett fel; és bár a rendõrség volt az IRA sok akciójának cél-
pontja, ez a szervezet azonban csak a biztonsági erõk által meggyilkoltak kis
részéért felelõs.

A harci cselekmények fõ résztvevõi általában fiatal férfiak, és ez alól az
észak-ír konfliktus sem kivétel (3. táblázat). A két fõ fegyveres csoport, a brit
hadsereg és az IRA kor és nem szerinti összetétele meglepõen hasonló. Példá-
ul a konfliktus során meggyilkolt brit katonák átlagéletkora 24,6 év, míg az
IRA esetében ez 24,9 év. A helyi biztonsági erõk közül meggyilkoltak átlag-
életkora ennél sokkal magasabb – 36 és 37 év között van. A harcban résztve-
võk túlnyomó többsége férfi, és a lojalista szervezetekben pedig kizárólag fér-
fiak tevékenykednek. A civil áldozatok 85 százaléka férfi; a jelentõsen alacso-
nyabb számú nõ fõleg robbantások illetve tûzpárbajok véletlen áldozata volt.
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6 Az UDA-t végül 1992 augusztusában betiltották.
7 Ez nem cáfolja azok nézetét, akik szerint az állam felelõs a konfliktus fenntartásában. E vé-

leményt támogató átfogó érvelést lásd: Ni Aolain (2000)



Bár a katolikusok a lakosság kisebb részét teszik ki a protestánsokkal
szemben, az áldozatok valamivel több, mint fele közülük került ki; az
észak-ír származású áldozatok 54 százaléka katolikus volt. Nem meglepõ,
hogy a biztonsági erõk halottjai szinte kivétel nélkül protestánsok, az IRA ha-
lottjai pedig kizárólag katolikusok voltak. A konfliktus minden tíz áldozata
közül 9 Észak-Írországban vesztette életét, de figyelemre méltó adat, hogy
a brit hadsereg halottjainak 8 százaléka, a civil áldozatoknak pedig 4 százaléka
Nagy-Britanniában vesztette életét. Ez az IRA Nagy-Britannia ellen intézett
ismétlõdõ hadjáratainak volt köszönhetõ.

A konfliktusban résztvevõ három fél egymás közti páros konfliktusainak
tulajdonítható az áldozatok nagy része (1. ábra). A legpusztítóbb konfliktus
a biztonsági erõk és a nagyrészt az IRA által dominált republikánusok között
zajlott (Sullivan, 1998; O’Duffy, 1995). A republikánusok a biztonsági erõk
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3. táblázat. A halálos áldozatok adatai, 1969–1998

Szervezeti hovatartozás

C
iv

il

Biztonsági
erõk

Republi-
kánusok Lojalisták

Ö
ss

z.

H
ad

se
re

g

R
U

C

U
D

R

IR
A

E
gy

éb

U
D

A

U
V

F

E
gy

éb

Életkor (átlag) 35,2 24,6 36,2 36,8 24,9 27,5 29,6 30,4 29,0 32,5
N 1821 518 346 238 295 86 74 55 5 3455

Nem (százalék)
Férfi 85 99 98 98 96 97 100 100 100 91

N 1826 521 346 238 300 86 74 55 5 3468
Vallás (százalék)
Protestáns 34 n.a. 90 95 0 3 100 100 1 54
Katolikus 66 n.a. 10 5 100 97 0 0 0 46

N 1658 345 237 282 79 74 55 5 2755
Elhalálozás helye
Észak-Írország 93 92 100 100 97 93 100 100 100 94
Egyesült Királyság 4 8 0 0 1 0 0 0 0 3
Egyéb 3 0 0,3 0 2 7 0 0 0 2

N 1820 513 346 238 300 86 74 55 5 3455

Megjegyzés: A csoportokra vonatkozó további megjegyzéseket lásd 2. táblázatban. A számok
változhatnak hiányzó adatok miatt, kivéve a vallási hovatartozást, amely csak az Észak-Íror-
szágban megölt észak-ír származású áldozatokra vonatkozóan tartalmaz becslést.
Forrás: Lásd 2. táblázat.



1072 tagját gyilkolták meg, akik közül 475-en a hadsereg kötelékébe tartoz-
tak, 308-an az RUC tagjai és 222 az UDR tagjai voltak (2. ábra). Másrészt vi-
szont a biztonsági erõk az IRA és más republikánus csoportok tagjai közül
144-et öltek meg, valamint 192 civilt. A biztonsági erõk és a republikánusok
közötti küzdelem az IRA által meghirdetett tûzszüneti idõszakok kivételével
állandóan jelen volt a konfliktusban, mégis legintenzívebben az 1970-es évek
elején, amikor a legtöbb haláleset történt.

A konfliktus második dimenziója a különbözõ lojalista szervezeteknek
a civil lakosságot, leginkább a katolikusokat támadó küzdelme volt. Végig az
1970-es évek során, a lojalisták szekta-jellegû merényleteket hajtottak végre
a katolikusok ellen az IRA támadásaira válaszolva, illetve idõnként megtorol-
va a katolikusok protestánsok elleni szektariánus támadásait (Taylor, 1999).
Ez a viszály 860 áldozatot követelt, amelyek nagy része a 70-es évek közepén
történt. Csupán 1975-ben a lojalisták majdnem ugyanannyi áldozatot szed-
tek, mint a republikánusok. 1976 után a támadások nagyrészt leálltak, rész-
ben mert hatástalannak bizonyultak az IRA tevékenységének visszaszorításá-
ra, részben mert a lojalista vezetõket letartóztatták és börtönbüntetésre ítél-
ték (O’Duffy, 1995). A támadások azonban újraindultak az 1990-es évek
elején (lásd 2. ábra), jóllehet a korábbinál alacsonyabb intenzitással. 1993 és
1994 között a lojalisták az áldozatok több mint feléért voltak felelõsek.
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Megjegyzés: A csoportok a 2. táblázatnak megfelelõen kerültek meghatározásra.
Forrás: lásd 2. táblázat.

1. ábra. A konfliktus három dimenziója, 1969–1998
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A harci cselekmények harmadik dimenziója az IRA és más republikánus
szervezeteknek a civil lakosság elleni támadásait öleli fel, ami véletlenszerû
bombamerényletekben és lövöldözésekben nyilvánult meg; a konfliktus ko-
rai szakaszában a legtöbb civil nagyrészt olyan, nem célzott cselekmények-
nek esett áldozatul, mint amilyenek például a városközpontokban végrehaj-
tott autórobbantások voltak, amelyeket nem megfelelõ vagy félrevezetõ fi-
gyelmeztetések elõztek meg. Az utóbbi években az IRA nyíltabban
szektariánus merényleteket is végrehajtott, gyakran a lojalistáknak a katoliku-
sok ellen intézett szektariánus támadásaira válaszolva, jóllehet továbbra is
meglehetõsen vitatott kérdés, hogy az IRA mennyire tekinthetõ szektariánus
szervezetnek (ebben a kérdésben két ellentétes álláspontot képvisel például
White (1997) és Bruce (1997).

Az erõszakos cselekmények fenti mintáiban két további megjegyzést ér-
demes tenni. Elõször is, nyilvánvaló szembenállásuk ellenére, a republikánu-
sok és a lojalisták egymás ellen csupán szórványosan hajtottak végre

Forrás: lásd 2. táblázat.

2. ábra. Az áldozatokért felelõs három fél, 1969–1998
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támadásokat. A konfliktus során a republikánusok mindössze 44 lojalistát
gyilkoltak meg, azaz az õ számlájukra írható áldozatoknak csupán 2 százalé-
kát. Hasonlóan, a lojalistákat csupán 41 republikánus halála terheli, azaz
összes áldozataik 4 százaléka. Összességében ez nem a szándék hiányát jelen-
ti – különösen nem a lojalista oldalon –, hanem annak köszönhetõ, hogy az ef-
féle akciókhoz szükséges logisztika gyakran sokkal nagyobb vakmerõséget és
tervezést követel, mint ami bármelyik fél számára rendelkezésre állna. Másfe-
lõl viszont igen nagy számú republikánust és lojalistát saját társaik gyilkoltak
meg. A republikánusok például négyszer annyi embert öltek meg az övéik kö-
zül, mint ahány lojalistát, és a lojalisták is kétszer annyit, mint republikánust.
Ezen esetek némelyike véletlen lõfegyveres balesetek és idõ elõtt felrobban-
tott pokolgépek számlájára volt írható (ez utóbbi különösen gyakori volt a re-
publikánus oldalon – lásd National Graves Association, 1976), de jelentõs szá-
mú áldozatot követeltek a besúgást vagy korrupciót büntetõ, esetleg szemé-
lyes ellentétekbõl fakadó statáriális jellegû kivégzések.

Az politikai célú erõszaknak való személyes kitettség

A legtöbb fejlett ipari országban az emberek viszonylag kis hányada kerül
közvetlen kapcsolatba a politikai célú erõszakkal. Az oklahomai merénylet,
jóllehet sok emberéletet követelt, mégis az USA lakosságának csupán töredé-
két érintette közvetlenül. Hasonlóképpen, az 1970-es és 1980-as években né-
hány európai repülõtér ellen végrehajtott, az arabokkal összefüggésbe hozha-
tó merényletek szintén kevés embert érintettek. A második világháború óta
egyetlen fejlett ipari ország sem nézett szembe olyan szintû politikai célú erõ-
szakkal, ami akár csak megközelítette volna az észak-ír konfliktus során ta-
pasztaltat. Az észak-ír konfliktus elhúzódása, intenzitása és kiterjedtsége mi-
att a lakosság nagy részének közvetlen tapasztalatává vált a politikai célú erõ-
szak. A sok sérült mellett még jóval többen voltak szemtanúi erõszakos
cselekményeknek a pokolgépes merényletektõl és tûzpárbajoktól kezdve
a gépeltérítéseken át az utcai zavargásokig.

A lakosság a politikai célú erõszak három formájának lehet kitéve.8 Elsõ-
ként említendõ az erõszak közvetlen megtapasztalása – amikor valaki egy erõsza-
kos cselekmény áldozatává válik, esetleg maga is sérülést szenved. A 4. táblá-
zat mutatja, hogy 1998-ra a felnõtt lakosság egy hetede számolt be arról, hogy
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8 A politikai célú erõszak két másik formáját, a házkutatást és autók erõszakos eltulajdonítá-
sát itt nem vizsgáljuk, mert ezekrõl a fõbb felmérések nem mindegyike gyûjtött adatokat.



erõszakos cselekmény áldozatává vált. A konkrét fenyegetés és megfélemlítés
a konfliktus során végig gyakori jelenség volt; annak korai szakaszában a meg-
félemlítés komoly népességmozgásokat idézett elõ, melyek során sok család
elhagyta vallásilag kevert összetételû lakóhelyét, és saját vallástársai által domi-
nált helyre költözött, ahol nagyobb biztonságban érezhette magát (Whyte,
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4. táblázat. A politikai célú erõszaknak való kitettség, 1973–1998

Erõszaknak való kitettségról
beszámolók aránya

1973 1978 1995 1998
Közvetlen tapasztalat
1. Megfélemlítés
2. Erõszakos cselekmény áldozata

5
3

–
–

19
10

18
14

Közvetett tapasztalat
3. Család/rokon meghalt/megsebesült
4. Ismerõs meghalt/megsebesült

8
26

–
–

18
69

21
56

Kollektív kitettség
5. Robbantás szemtanúja
6. Zavargások szemtanúja

12
34

20
14

21
20

25
23

Megjegyzés: A kérdések a következõk voltak:
1973: Tartózkodott-e olyan épületben, ahol és amikor bomba robbant?

Jelen volt-e utcai zavargásban vagy összetûzésben?
Szenvedett-e Ön [családtagja/barátai] bármilyen sérülést a konfliktus során?
Halt-e meg [családtagja/barátja] a konfliktus során?

1978: Volt-e Ön szemtanúja terrorista cselekménynek, pl. tûzpárbajnak, robbantásnak,
géprablásnak vagy zavargásoknak?

1995: Szemtanúja volt-e Ön [robbantásnak/zavargásnak] a konfliktus során?
Megfélemlítették-e Önt valaha a konfliktus során?
Volt-e Ön bármilyen erõszakos cselekmény áldozata?
Megsebesült vagy meghalt-e Önnek családtagja vagy közeli barátja az erõszak követ-
keztében?
Ismert Ön valakit (családtagjain és barátain kívül), aki megsebesült vagy meghalt az
erõszak következtében?

1998: Szemtanúja volt-e Ön [robbantásnak/zavargásnak] a konfliktus során?
Megfélemlítették-e Önt valaha a konfliktus során?
Volt-e Ön bármilyen erõszakos cselekmény áldozata?
Megsebesült vagy meghalt-e Önnek családtagja vagy közeli barátja az erõszak követ-
keztében?
Ismert Ön valakit (családtagjain és barátain kívül), aki megsebesült vagy meghalt az
erõszak következtében?

Forrás: Ír társadalmi mobilitási felmérés, 1973; Észak-Írországi attitûdvizsgálat, 1978; Társa-
dalmi identitás felmérés, 1995; Észak-Ír népszavazási és választási felmérés, 1998.



1990, 33–34.). Szintén elterjedt volt a konkrét fenyegetés alkalmazása annak
érdekében, hogy az egyes közösségek ne súgják be a paramilitáris szervezetek
köztük élõ tagjait, illetve bizonyos alapvetõ közrend kialakítását elõsegíten-
dõ, különösen a kábítószer-kereskedelemmel és a vandalizmussal kapcsolat-
ban (Thompson és Mulholland, 1995). 1973-tól kezdõdõen (amikor az erõ-
szaknak való kitettséget vizsgáló elsõ felmérés elkészült) minden ötödik em-
ber beszámol arról, hogy a konfliktus valamely szakaszában megfélemlítés
áldozatává vált.

A második dimenzió az erõszak közvetett megtapasztalása, amikor valakinek
például közeli családtagja, barátja, vagy ismerõse halt vagy sérült meg erõsza-
kos cselekmények során. A nagy, kiterjedt családokra és az erõsen összetartó
közösségekre épülõ észak-ír társadalom jellegébõl adódik, az erõszakos halá-
lesetek vagy sérülések meglehetõsen erõs hullámokat vetnek az egyes közös-
ségekben és a társadalomban. 1998-ban már minden ötödik ember arról szá-
molt be, hogy közeli családtagja sérült vagy halt meg az erõszak következté-
ben, és az emberek több mint fele ismert olyan valakit, aki megsérült vagy
meghalt. Az erõszak közvetett megtapasztalásának egy további formája a kol-
lektív kitettség, amikor az ember szemtanújává válik erõszakos cselekmények-
nek, például robbantásnak vagy utcai zavargásoknak. A megkérdezettek pon-
tosan egynegyede volt szemtanúja robbantásos merényletnek, és majdnem
ugyanennyien keveredtek utcai zavargásokba. Az 1970-es évek elején azon-
ban, amikor az utcai zavargások sokkal gyakoribbak voltak, a kitettség is erõ-
sebb volt, és a megkérdezettek egyharmada számolt be ilyen tapasztalatok-
ról.9 Olyan konfliktusról van tehát szó, amelynek hatásai messze túlnyúlnak
az erõszakban résztvevõ személyeken és azokon, akik az erõszak sújtotta terü-
leteken élnek: a konfliktus az egész társadalomra kihat.
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9 Az 1998-as felmérésben az ezen tényezõk közötti korrelációk a következõk:
(Korrelációk, kerekítve)

1 2 3 4 5 6
Közvetlen tapasztalat

1. Megfélemlítés
2. Erõszakos cselekmény áldozata 48

Közvetett tapasztalat
3. Család/rokon meghalt/megsebesült 16 21
4. Ismerõs meghalt/megsebesült 21 27 28

Kollektív kitettség
5. Robbantás szemtanúja 19 29 18 27
6. Zavargások szemtanúja 32 39 23 34 38



74 BERNADETTE C. HAYES – IAN MCALLISTER

Az erõszaknak való kitettség nem egyenlõen oszlik meg a két közösség
között. A protestánsokhoz képest a katolikusok lényegesen magasabb arány-
ban számolnak be az erõszak közvetlen megtapasztalásáról; az 5. táblázat meg-
mutatja, hogy a katolikusok körében kétszer olyan magas a megfélemlítés gya-
korisága, mint a protestánsok körében, és kb. egyharmadával nagyobb
eséllyel váltak erõszakos cselekmények áldozatává. Az erõszak közvetlen
megtapasztalásának nagyobb gyakorisága a katolikusok részérõl a konfliktus
jellegének tulajdonítható. Ahogyan az elõzõ fejezetbõl kiderült, a konfliktus
három dimenziójából kettõben a küzdelem az IRA és a brit hadsereg, vala-
mint a lojalisták és a katolikus közösség között zajlik. Mindkét esetben a kato-
likusok jobban ki vannak téve a közvetlen erõszaknak, mint a protestánsok.

A katolikusok a közvetett erõszak megtapasztalásáról is nagyobb arány-
ban számoltak be, mint a protestánsok, ami szintén a konfliktus jellegérõl
árulkodik, jóllehet itt a különbségek nem annyira markánsak. 1995-ben pél-
dául a két közösség tagjai közül egyenlõ arányban számoltak be arról, hogy is-
mernek olyan személyt, aki meghalt vagy megsérült a konfliktus során – ami
jelzi az erõszak célpontjainak néha véletlenszerû kiválasztását, különösen
a pokolgépes merényletek esetében, melyek célpontjai között gyakran szere-
peltek olyan sörözõk, üzletek és más nyilvános helyek, amelyek nem tartoz-
nak az egyik vagy másik közösség kizárólagos körébe. Végül, az erõszak kiter-
jedtsége miatt mindkét közösség tagjai egyenlõ arányban voltak részesei rob-
bantásos merényleteknek. A katolikusok azonban nagyobb arányban
számolnak be utcai zavargásokban való részvételrõl, ennek oka a zavargások
nagyobb száma a katolikus negyedekben.

5. táblázat. A politikai célú erõszaknak való kitettség

Erõszaknak való kitettségról
beszámolók aránya

1973 1978 1995 1998
Közvetlen tapasztalat

Megfélemlítés
Erõszakos cselekmény áldozata 92

24
4

–
–

–
–

12
8

27
11

12
13

23
16

Közvetett tapasztalat
Család/rokon meghalt/megsebesült
Ismerõs meghalt/megsebesült

7
21

9
34

–
–

–
–

17
69

22
69

21
54

22
59

Kollektív kitettség
Robbantás szemtanúja
Zavargások szemtanúja

13
31

10
39

18
12

24
18

22
16

19
26

24
19

26
28

Forrás: lásd: 4. táblázat.



Az erõszaknak való kitettség nem csupán a két vallási közösség között osz-
lik el egyenlõtlenül, hanem az egyes közösségeken belüli különbözõ csopor-
tok is markánsan eltérõ mértékben részesednek belõle. Messze a legmeghatá-
rozóbb tényezõ a földrajzi elhelyezkedés. Számos tanulmány rögzítette,
hogy a városiasodás elsõdleges jelentõségû, és hogy ha valaki Belfastban vagy
Londonderry-ben él, az egyéb tényezõk kiszûrése után is jóval nagyobb
eséllyel hal vagy sérül meg az erõszakos cselekmények következtében (Schel-
lenberg, 1977; Murray, 1982; Poole, 1983, 1993). Ezt megerõsítik a 6. táblázat
adatai, amelyek az 1998-as észak-ír népszavazás és választási felmérés adatai
alapján végzett regresszió-analízis segítségével igyekeznek megbecsülni az 5.
táblázatban szereplõ hat különbözõ típusú erõszaknak való kitettség mérté-
két. A katolikusoknál különösen nagy rizikófaktor az, ha valaki Belfastban él;
õk, az egyéb tényezõk kiszûrése után 20 százalékkal nagyobb mértékben van-
nak kitéve az erõszaknak, mint a két nagyvároson kívül élõ katolikusok.

A nem és az életkor is jelentõs tényezõnek bizonyult. Mint bármely más
konfliktusban, itt is a fiatal férfiak vesznek részt a legnagyobb arányban, õket
toborozzák be a paramilitáris szervezetek, és ebbõl adódóan õk halnak és sebe-
sülnek meg a legnagyobb arányban. Az általunk vizsgált erõszak jellegébõl
adódóan, amely széles skálán mozog a megfélemlítéstõl egészen addig, hogy
az illetõ ismer-e olyan embert, aki meghalt vagy megsérült a konfliktus során,
ezeknek az összefüggéseknek gyengébbeknek kellene lenniük. A 6. táblázat
mindazonáltal azt mutatja, hogy a férfiak nagyobb arányban vannak kitéve az
erõszaknak, mint a nõk, és hogy a legnagyobb kitettségrõl az összes csoport
között a harmincas éveikben járó protestánsok számolnak be. A szociálisan
hátrányos helyzet nem tûnik szignifikáns tényezõnek, legalábbis a munkaerõ-
vel kapcsolatos adatok alapján. A vegyes iskolába járó protestánsok azonban
nagyobb kitettséget mutatnak. Ennek két magyarázata lehetséges. Egyrészt
az ilyen iskolák általában a két közösség közötti határzónákban helyezkednek
el, ahol az erõszak intenzívebb. Másrészt azok, akik vegyes iskolába járnak,
közvetlen kapcsolatba kerülnek a másik vallásbeliekkel, ami az esetleges
bosszú könnyebb célpontjaivá teheti õket.10 (6. táblázat)
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10 A három különbözõ típusú erõszakra lebontva és külön vizsgálva a modelleket az adódott,
hogy a hatás a személyes kitettségon keresztül fejtõdik ki, ami a második magyarázat érvé-
nyességét támasztja inkább alá.



A politikai célú erõszak társadalmi támogatása

Az észak-ír konfliktus elhúzódásához talán mindennél jobban hozzájá-
rult a politikai célú erõszak nem egyértelmû társadalmi megítélése. Az erõ-
szak alkalmazásának felszín alatti támogatása gyakori jelenség olyan társadal-
makban, amelyek politikai intézményrendszere háborút vagy polgárháborút
követõen alakult ki. Ez a fajta támogatás azonban általában átmeneti jellegû,
és amint a demokratikus választásokat követõ hatalomátadás elve elfogadásra
kerül, az erõszak támogatása is elhal. Az ír állam az angolok elleni sikeres há-
borút követõ, de súlyos megosztottságot szülõ polgárháborút követõen jött
létre; 1932-ben a polgárháborút elveszítõ republikánusok demokratikus
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6. táblázat. Az összes típusú politikai célú erõszaknak való kitettséget
befolyásoló tényezõk, 1998

OLS regresszió becslés
Protestáns Katolikus

b béta b Béta
Nem 0,08** 0,13** 0,07* 0,13*
Életkor

18–29 -0,03 -0,05 0,03 0,05
30–39 0,09* 0,14* 0,08 0,12
40–49 0,06 0,09 0,08 0,11
50–59 0,05 0,07 0,05 0,06

Vegyes iskolába jártak 0,07* 0,11* -0,04 -0,05
Munkaerõ

Foglalkoztatott 0,05 0,09 0,04 0,07
Munkanélküli 0,09 0,07 -0,08 -0,05

Lakóhely
Belfast 0,09** 0,14** 0,20** 0,30**
Londonderry 0,11 0,08 0,16** 0,23**

Konstans 0,12 0,13
Módosított R-négyzet 0,07 0,14
(N) (468) (332)

Megjegyzés: * = p < 0,05; ** = p < 0,01.
Közönséges legkisebb négyzetes regresszió-egyenletek, melyek a politikai célú erõszaknak való
kitettség valószínûségét becslik. A politikai célú erõszak az 5. táblázatban részletezett aspektusokat foglalja
magában, és kumulatív skálán 0 és 1 közti értékeket vehet fel. Az összes független változó 0 vagy 1 értéket
vesz fel, a kimaradó kategóriák: nem, nõ; életkor, 60+; munkaerõ, nem regisztrált; lakóhely, nagyvároson
kívül él.
Forrás: Észak-Ír népszavazási és választási felmérés.



választások útján ismét hatalomra kerültek, és a parlamentáris hagyomány szi-
lárdan állt a lábán (Farrell, 1973; Munger, 1975).

Észak-Írországban, ezzel szemben, a politikai változásokat kikényszerítõ
két különbözõ hagyomány épült be szervesen a politikai életbe. Az alkotmá-
nyosság kereteit tisztelõ tradíció a politikai változásokat demokratikus válasz-
tásokon egymással vetélkedõ politikai pártok révén, valamint nyomásgyakor-
lással és politikailag aktív civil szervezeteken keresztül kívánja elérni. Ezek
a mûködõ demokráciák ismerõs (és kizárólagos) politikai tevékenységi for-
mái. Az alkotmányosság keretein kívüli hagyomány az erõ alkalmazásával kí-
vánja elérni politikai céljait, vagy tiltakozások szervezésével (és egyben a fizi-
kai erõ alkalmazásának burkolt fenyegetésével), vagy fegyveres erõ használa-
tával (a fizikai erõ alkalmazásának nyílt fenyegetésével). Ez a két hagyomány
egymás mellett, váltakozó dominanciával mûködött két évszázadon keresz-
tül. A késõ tizenkilencedik században például az a tény, hogy az Ír Pártnak si-
került az ír kérdést a brit politika elõterébe emelni, az alkotmányos hagyo-
mány dominanciáját eredményezte; a harmadik Home Rule törvénytervezet
bukását követõen a fizikai erõ alkalmazása lett domináns, ami az 1916-os Hús-
véti Felkeléshez, majd 1921-ben az ír állam megalakulásához vezetett.

E két hagyomány észak-írországi mûködésének két jellemzõje emelen-
dõ ki. Egyrészt annak eldöntése, hogy alkotmányos vagy alkotmányon kívüli
eszközök kerüljenek alkalmazásra, nem annyira morális, sokkal inkább gya-
korlati kérdés; ha a kívánt politikai cél eléréséhez a legnagyobb esélyt az erõ-
szak alkalmazása nyújtja, akkor azt fogják használni. Másrészt, míg a kétféle
hagyomány elméletileg kizárja egymást, a névlegesen egyik vagy másik hagyo-
mányhoz tartozó egyének vagy csoportok felhasználhatják a másik hagyo-
mány eszközeit is politikai céljaik elérésére. Charles Stewart Parnell például
egy népes és politikailag igen heterogén tábort toborzott maga mögé azzal,
hogy nem határozta meg pontosan, mennyire lenne hajlandó eltávolodni az
alkotmányos politizálástól követelései elérése érdekében (Lyons, 1973, 193.).
A mai Észak-Írországban hasonló stratégiát követ a republikánus mozgalom,
fenntartva egyrészt egy politikai szervezetet, a Sinn Fein-t, másrészt egy fegy-
veres szervezetet, az IRA-t – ami a „gépfegyver és szavazócédula” stratégiája-
ként vonult be a történelembe.11
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11 Az eredeti kijelentést Danny Morrison tette a Sinn Fein 1981-es pártgyûlésén: „Ki gondol-
ja itt közülünk komolyan, hogy pusztán a szavazócédulákkal meg tudjuk nyerni a hábo-
rút? De vajon fog-e bárki is tiltakozni, ha egyik kezünkben a szavazócédulával, másik ke-
zünkben a gépfegyverrel hatalomra kerülünk Írországban?” (Idézi Taylor, 1997, 328.).



A fizikai erõ megítélésének kétértelmûsége, ami nyilvánvalóan jelen van
sok vezetõ észak-ír politikai szervezet és vezetõ viselkedésében, a lakosság kö-
rében is érzékelhetõ. Felmérések révén mérni az erõszak társadalmi támoga-
tottságát meglehetõsen problémás dolog; a legtöbb válaszoló ugyanis egy sze-
mélyes interjú során nem hajlandó beismerni, hogy támogatja a fizikai erõsza-
kot, másrészt az ilyen jellegû támogatás általában mindig az adott pillanatban
az adott körülmények függvénye. Ugyanaz az ember valószínûleg kevésbé tá-
mogatja az erõszakot tûzszünet idején, amikor a társadalom az alkotmányos
politizálás áldásait élvezi, és sokkal jobban akkor, ha úgy érzi, hogy a politikai
fejlõdés akadozik, és a közösséget, amelyben él szektariánus támadások fenye-
getik. Az 1968-ban, 1973-ban és 1978-ban végzett felmérésekben szereplõ
kérdések (7. táblázat) a fizikai erõ alkalmazása látens társadalmi támogatottsá-
gának mértékét különbözõ nézõpontokból mutatják meg.

1968-ban, a Bajok elõestéjén, a vizsgálatban résztvevõktõl azt kérdezték,
hogy egy adott politikai elérése érdekében jogos és helyes-e „bármilyen szük-
séges eszköz alkalmazása”. A protestánsoknál ez a cél Észak-Írország „protes-
táns országként való fenntartása” volt; ez a protestáns közösség politikai hata-
lomban élvezett monopóliumának és a brit örökség fenntartását jelentette.
Sõt, a „bármilyen szükséges eszköz” alkalmazására való utalás szó szerinti idé-
zet az 1912-es Ulsteri Egyezménybõl, amely aláíróit arra kötelezte, hogy „bár-
mely szükségesnek ítélt eszköz” alkalmazásával megakadályozzák a Home
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7. táblázat. Az erõszak alkalmazásának társadalmi támogatása, 1968–1978

Egyetért (%)
Protestáns Katolikus

1968
A [protestánsoknak/katolikusoknak] joga van fegy-
veresen küzdeni 51 13

1973
Az erõszak a célok elérésének legitim eszköze 16 25

1978
Az IRA tagjai alapvetõen hazafiak és idealisták 35 46
A lojalista paramilitáris akciók jogosak 44 25

Megjegyzés: A kérdések a következõk voltak. 1968: „Az ember idõnként azt hallja, hogy jogos
lenne bármilyen eszközzel kikényszeríteni, hogy [Észak-Írország protestáns ország marad-
jon / Ulster az Ír Köztársaság részévé váljon].” 1973: „Egészében véve az erõszak a célok eléré-
sének legitim eszköze.” 1978: „Az IRA tagjai alapvetõen hazafiak és idealisták; A lojalista para-
militáris akciók valójában jogos reakció arra, ami Észak-Írországban történik.”
Forrás: Lojalitási felmérés, 1968; Ír társadalmi mobilitás felmérés, 1973; Társadalmi attitûd-
vizsgálat, 1978.



Rule-t (Bardon, 1992, 438.). A történelmi párhuzamok fényében nem megle-
põ, hogy a megkérdezett protestánsok fele támogatta az erõ alkalmazását en-
nek a konkrét célnak az érdekében. A katolikusok kevésbé voltak hajlandóak
támogatni az erõ alkalmazását az ország egyesítése érdekében; mindazonáltal
13 százalékuk egyetértett azzal. Ez utóbbiak háromnegyede elmondásuk sze-
rint azért értett egyet az erõ alkalmazásával, mert hittek az ír egységben
(Rose, 1971, 193.).

Az erõszak legitimitásáról feltett nyíltabb, és a történelmi körülmények-
tõl függetlenül megfogalmazott kérdés 1973-ban eltérõ eredményeket pro-
dukált. Arra a kérdésre, hogy az erõszak legitim eszköze-e az ember céljainak
elérésére a protestánsok 16 százaléka, ellenben a katolikusok 25 százaléka vá-
laszolt igennel. Nyilvánvaló, hogy a konfliktus korai szakaszában az erõszak,
amely aránytalanul nagymértékben sújtotta a katolikus közösséget, az embe-
reket az erõszak elfogadásának irányába mozdította el, hiszen így volt lehetsé-
ges lakóhelyüket a protestánsok támadásaitól megvédeni. A felmérést szin-
tén elvégezték az észak-ír (stormont-i) parlament feloszlatása és a közvetlen
brit irányítás bevezetése után, ami általános vélekedés szerint a folyamatos re-
publikánus erõszaknak volt köszönhetõ. 1978-ban a kérdés úgy jelent meg,
hogy a felmérésben résztvevõket arról kérdezték, mi a véleményük a két kö-
zösség paramilitáris szervezeteirõl. A megkérdezett katolikusok majdnem
fele gondolta úgy, hogy az IRA tagjai „hazafiak és idealisták”, és szinte majd-
nem ugyanennyi protestáns vélte úgy, hogy a lojalista paramilitáris szerveze-
tek akciói jogosak.

A legutóbbi, 1998-as felmérésben feltett, az erõszak támogatására vonat-
kozó kérdés az egyes közösségek paramilitáris szervezetei iránt érzett szimpá-
tiával foglalkozik.12 A kérdés megfogalmazása lehetõvé tette, hogy a megkér-
dezettek anélkül fejezzék ki szimpátiájukat, hogy ezzel nyíltan támogatnák az
erõ alkalmazását. A 8. táblázat adatai ismét azt mutatják, hogy mindkét közös-
ség jelentõs méretû kisebbsége támogatja saját paramilitáris csoportjait. A pro-
testánsok összesen 31 százaléka fejez ki valamilyen szintû szimpátiát a lojalis-
ta paramilitáris csoportokkal, és hasonló számú katolikus érez szimpátiát a re-
publikánus csoportokkal, összesen 28 százalék. Mindkét közösségen belül
kb. minden 14 emberbõl egy fejez ki erõs szimpátiát a saját oldalán álló para-
militáris csoportokkal. Bármilyen mércével mérve is, ez azt jelenti, hogy a tár-
sadalomban nagyon sok ember viseltetik megértõen a terrorszervezetek
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12 1978 és 1998 között a felmérések nem tartalmaztak az erõszak alkalmazásának támogatásá-
ra vonatkozó kérdéseket. Több felmérés firtatta a menetelések jogosságát, de ezek nem fe-
leltethetõk meg a 7. és 9. táblázatban szereplõ kérdésekkel.



módszereivel és céljaival. Ha ezeket az adatokat a teljes lakosságra vetítjük, ak-
kor kb. 60 000 protestáns szimpatizál erõsen a lojalista paramilitáris csopor-
tokkal, és mintegy 40 000 katolikus érez ugyanígy a republikánus csoportok-
kal szemben.13

Mindkét táblázatban figyelemre méltó mintaként jelenik meg a másik
fél paramilitáris szervezeteivel kapcsolatban kifejezett szimpátia. A 7. táblázat-
ban a protestánsok 35 százaléka értett egyet azzal, hogy az IRA tagjai „hazafi-
ak és idealisták”, és a katolikusok 25 százaléka azzal, hogy a lojalista csoportok
akciói jogosak. Hasonlóan, a 8. táblázat szerint bár szinte egyetlen megkérde-
zett sem érzett „erõs szimpátiát” a másik oldal paramilitáris csoportjaival
szemben, mégis a katolikusok egyötöde fejezett ki „bizonyos fokú szimpáti-
át” a lojalista csoportokkal, és a protestánsok egytizede érzett „bizonyos fokú
szimpátiát” a republikánus csoportokkal. Ez a minta még furcsább, ha figye-
lembe vesszük, hogy milyen véres küzdelem zajlik a két fõ paramilitáris cso-
port között. A magyarázat vélhetõen abban rejlik, hogy a konfliktust mindkét
fél aktivistái háborúnak tekintik, saját magukat pedig igaz ügyért harcoló
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8. táblázat. Az erõszak alkalmazásának társadalmi támogatása, 1998

Százalék
Protestáns Katolikus

Lojalisták
Erõs szimpátia 7 1
Enyhe szimpátia 24 20
Nincs szimpátia 69 79

Összesen 100 100
N 462 327

Republikánusok
Erõs szimpátia 0 7
Enyhe szimpátia 11 21
Nincs szimpátia 89 72

Összesen 100 100
N 465 326

Megjegyzés: A kérdés a következõ volt: „Ha arra gondol, hogy bizonyos [lojalista/republiká-
nus] csoportok miért alkalmaztak erõszakot s konfliktus során, együtt érez-e valamilyen mér-
tékben az erõszakot kiváltó okokkal – még ha az erõszakot nem is támogatja?”
Forrás: Észak-Írországi népszavazási és választási felmérés, 1998.

13 A számítás 1 280 000 felnõtt lakost feltételez, melynek 57%-a protestáns, 43%-a katolikus
(ez az 1991-es népszámlálása adatokon alapszik, ahol a 11 százaléknyi nem válaszoló a két
közösség között a válaszolók arányában került felosztásra).



katonáknak; börtönbüntetésüket töltõ tagjaikat mindkét fél hadifoglyoknak
tekinti. Saját szerepüket a konfliktusban ezek a „katonák” és támogatóik az el-
lenfelek motívumainak elismerésével legitimálják (Bairner, 1996, 161.).

A fizikai erõ alkalmazásának támogatását vizsgáló felmérések eredménye-
ibõl, noha az egyes felmérések közt több év telt el, mégis mindkét közösség
esetében igen konzisztens – és megdöbbentõ – kép bontakozik ki. Az eredmé-
nyek azt mutatják, hogy bárhogyan is voltak megfogalmazva a kérdések,
mindkét oldalon jelentõs kisebbség támogatja a az erõszak politikai célok el-
érése érdekében való alkalmazását. Talán nincs is más fejlett ipari ország, ahol
a lakosság ilyen nagy arányban elfogadná a paramilitáris tevékenységet. A je-
lenség okai között szerepel az ír történelem során végig jelenlevõ bonyolult
kapcsolat az alkotmányos és az alkotmányon kívüli politizálás között, vala-
mint az a tény, hogy a republikánusok az erõ alkalmazása révén vívták ki politi-
kai függetlenségüket, ugyanúgy, ahogy az unionisták az új politikai megegye-
zésekbõl az erõ fenyegetésével biztosították kimaradásukat. Mindkét közös-
ség számára a mai paramilitáris csoportok tevékenysége felidézi történelmük
ikonikus alakjait.14 Talán még helyénvalóbb azt mondani, hogy a Bajok egyik
üzenete az, hogy a fizikai erõ alkalmazása igenis hozhat politikai eredménye-
ket, és erre bizony az alkotmányos kereteket betartó politikusok is rájöttek.

A politikai célú erõszak következményei

A politikai célú erõszak sokfélképpen érinti azt a társadalmat, amelyben
megjelenik. Nagy hatása van az emberek mindennapi életére, testi sérülések-
kel, esetleg halállal fenyegetve õket, rokonaikat, barátaikat; kárt okozhat tulaj-
donukban, fenyegetheti állásukat, megélhetésüket; és megváltoztathatja az
emberek politikai nézeteit és viselkedését. Mindenekelõtt azonban feltételez-
hetjük, hogy az erõszak további erõszakot szül egy folytonos ördögi körben
mozogva; aki szelet vet, vihart, azaz erõszakot arat, vagy ahogy a sárkányfogak
legendája tartja, az elvetett sárkányfogak újra és újra katonákat, azaz erõsza-
kot szülnek. Számos paramilitáris aktivista elmondása szerint az erõszak meg-
tapasztalása fontos szerepet játszott abbéli döntésében, hogy maga is fegyvert
ragadjon. A Gerry Adams, a Sinn Fein vezetõje például arra az incidensre
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14 Ahogy egy katolikus megjegyezte: „Egyrészt, tényleg éles helyzetben, az ember elítéli,
amit csinálnak – de a dalok és indulók lehetõvé teszik, hogy bizonyos tevékenységeikben
érzelmi alapon részt vegyen az ember. Gondolom ez a lázadó dalok célja: részei az ember
örökségének, olyan érzelmi kettõsséget hordoznak, ami révén az ember mégiscsak részt
tud venni…” (idézi O’Connor, 1993, 106.).



vezeti vissza csatlakozását a republikánus mozgalomhoz, amikor az 1964-es
általános választásokat megelõzõ kampány során az RUC megpróbálta meg-
akadályozni az ír trikolór kitûzését a Sinn Fein nyugat-belfasti irodájának falá-
ra. Elmondása szerint ez az élmény érttette meg vele, hogy „Írország északi ré-
sze olyan állam, amely a politikai ellenzék erõszakos elnyomására épül”
(Adams, 1996, 51.). Hasonló élményeket említettek a lojalista csoportok tag-
jai is (Lásd Crawford, 1999; Taylor, 1999).

Az erõszak maga után vonja a demokratikus politikai intézmények mû-
ködésének zavarát. Bár Észak-Írország 1921 és 1972 között formálisan fenn-
tartotta demokratikus intézményrendszerét, a tartomány mégsem mûködött
hagyományos értelemben vett, versenyen alapuló demokráciaként, hiszen
nem fordulhatott elõ, hogy a protestáns és unionista többség valaha is elveszít-
sen, vagy a katolikus és nacionalista ellenzék valaha is megnyerjen egy válasz-
tást. Egy hegemonikus államról volt tehát szó, ahol a vallás és a politika össze-
fonódását a mindig jelenlévõ erõszak fenyegetése tartotta fenn (O’Leary és
Arthur, 1990). A közvetlen irányítás 1972-es bevezetése még ezt a részleges
helyi önirányítást is megvonta a tartománytól. Ez alól csupán az 1973-as
Nemzetgyûlés, az 1975-ös Alkotmányozó Konvent és az 1982-es Nemzet-
gyûlés voltak részleges és rövid életû kivételek, ezeket azonban a politikai
célú erõszak széleskörû fellángolása juttatta zátonyra, így nem valósulhatott
meg céljuk, a hatalom újbóli helyi szintre delegálása. Az a tény, hogy az IRA le-
szerelési kötelezettségvállalásának halogatása jelenleg az észak-ír kormány-
zat jövõjét veszélyezteti, jól mutatja, hogy az erõszakszervezetek milyen mér-
tékben képesek akadályozni a demokratikus intézményrendszer mûködését
még akkor is, amikor egyébként betartják a meghirdetett tûzszünetet.

A paramilitáris szervezetek fegyverzetének leszerelése körül kialakult vita
jólmutatja a politikai célú erõszak alkalmazásának bizonytalan megítélését.A kér-
dés az 1994. augusztusában ill. októberében meghirdetett IRA ill. lojalista tûzszü-
net után került elõtérbe. Az alkotmányos politizálást képviselõk szerint a tûzszü-
net mindaddig nem tekinthetõ végleges rendezésnek, amíg a paramilitáris cso-
portok be nem szolgáltatják fegyvereiket. A brit kormány álláspontja az volt,
hogy a fegyvereket még a tárgyalások folytatása elõtt be kell szolgáltatni; a republi-
kánusok szerint viszont leszerelés csak a végleges rendezés után képzelhetõ el.
A független nemzetközi leszerelési bizottság 1996 januárjában George Mitchell
amerikai szenátor elnöklete alatt azt a döntést hozta, hogy míg az összes félnek el
kell köteleznie magát a demokratikus alapelvek és a teljes leszerelés mellett, ad-
dig a gyakorlati leszerelés csupán a megállapodás aláírása után kezdõdne meg
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(Mitchell, 1999). A brit kormány nem fogadta el ezt a javaslatot, és a leszerelés al-
ternatívájaként választásokat hirdetett.

A Nagypénteki Egyezmény nem fogalmaz egyértelmûen a leszerelést il-
letõen. Arra kötelezi aláíróit, hogy „vessék latba minden befolyásukat annak
érdekében, hogy a paramilitáris szervezetek birtokában lévõ összes fegyver le-
szerelésre kerüljön az egyezmény népszavazások általi jóváhagyását követõ
két éven belül, a teljes rendezés végrehajtásának keretén belül”. A republiká-
nusok mindezt elérendõ célnak tekintették; mihelyt a Sinn Fein-t is magá-
ban foglaló demokratikus intézmények létrejönnek és elfogadásra kerülnek,
megkezdõdne a fegyverek fokozatos leszerelése (Ruane és Todd, 1999, 25.).
Az unionisták ezzel szemben alapvetõ feltételnek tekintették, hogy a leszere-
lés még a kormány megalakulása elõtt megkezdõdjön, és hogy ez a folyamat
elõrehaladt állapotba kerüljön 2000 májusára, a Nagypénteki Egyezményben
rögzítettek értelmében. Sok unionista becsületbeli kérdésnek tekintette,
hogy nem vehetnek részt olyan kormányban, amelyben fegyveres erõvel ren-
delkezõ szervezet is helyet kap.

A kérdésben a Nagypénteki Egyezmény George Mitchell-féle felülvizs-
gálata idején, 1999. szeptembere és novembere között került kenyértörésre
sor. Kiterjedt és alapos megbeszéléseket követõen Mitchell arra a következte-
tésre jutott, hogy „megvan az alapja a hatalom helyi szintre delegálásának, az
intézmények kiépítésének és a leszerelés mielõbbi végrehajtásának (The Ti-
mes, 1999. november 19.). Mitchell gyakorlatilag azzal érvelt, hogy a két folya-
matnak párhuzamosan kell zajlania. Ez nagy dilemma elé állította az UUP-t
(Ulster Unionist Party): ragaszkodjanak eddigi politikájukhoz, mely szerint
leszerelés nélkül nem vesznek részt a tárgyalásokban, ezzel zátonyra futtatva
az Egyezményt, vagy vegyenek részt a tárgyalásokban és közben várják az
IRA leszerelését az Egyezmény értelmében? 1999. november 27-én a párt
küldöttgyûlése 480 igen szavazattal 349 ellenében úgy határozott, hogy Da-
vid Trimble, a párt vezetõjének ajánlását követve az utóbbi lehetõséget választ-
ja. Trimble azzal állított sokakat maga mellé, hogy aláírt egy elõre-dátumo-
zott lemondólevelet, mely megszüntette volna pozícióját a létrejövõ új kor-
mányban abban az esetben, ha 2000 februárjáig a leszerelés nem kezdõdött
volna meg. A kormány 1999. december 2-án megalakult ugyan, de csak
a UUP azon világos feltételével, hogy az egybõl megbukik, amennyiben a le-
szerelés nem kezdõdik meg azonnal.

A közmondás szellemében mi is azt feltételeztük, hogy a politikai célú
erõszaknak való kitettség az erõszak további támogatását erõsíti, amely a para-
militáris szervezetek támogatásában fejezõdik ki. Feltételeztük továbbá,
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hogy az erõszak szorosan összefonódik a társadalomban a fegyverek leszerelé-
sével kapcsolatosan kialakult nézetekkel. Amikor az ezzel a kérdéssel kapcso-
latos nézeteikrõl kérdezték õket, mindkét közösség túlnyomó többségben tá-
mogatta a leszerelést, mint a Nagypénteki Egyezmény egyik legfontosabb
összetevõjét: a protestánsok 95 százalékban, a katolikusok pedig 87 százalék-
ban (9. táblázat). Az adatok azonban azt is elárulják, hogy a protestánsok kö-
zött kétszer annyian támogatják erõsen a leszerelést, mint a katolikusok kö-
zött, amely jelzi a protestánsok mélyebb elkötelezettségét ebben a kérdésben.
Ezzel szemben csupán a protestánsok 2, a katolikusok 6 százaléka ellenezte
a leszerelést. Sõt, az Egyezmény nyolc fõbb javaslata közül a leszerelés kapta
a legerõsebb társadalmi támogatást.15

A többváltozós értékelés, melyben az erõszaknak való kitettség alapján
próbáltuk meg elõre jelezni a paramilitáris csoportok iránti szimpátiát, majd
az általuk birtokolt fegyverek leszerelésének igényét, igazolta feltevéseinket
(3. ábra). A politikai célú erõszaknak való kitettség mindkét közösségen belül
hatással van a paramilitáris szervezetek iránt érzett szimpátiára és a fegyverek
leszerelésének igényére, de fontos különbségek is tapasztalhatók. Az erõszak
közvetett megtapasztalása, vagy ha valaki olyan embert ismer, aki

84 BERNADETTE C. HAYES – IAN MCALLISTER

9. táblázat. A paramilitáris fegyverek leszerelésének támogatottsága, 1998

Százalék Protestáns Katolikus
Erõsen támogatja 62 34
Támogatja 33 54
Sem nem támogatja, sem nem ellenzi 3 7
Ellenzi 2 5
Erõsen ellenzi 0,3 1

Összesen 100 100
N 472 324

Megjegyzés: A kérdés a következõ volt: „Most a Nagypénteki Egyezményben foglalt néhány ja-
vaslatról szeretném kérdezni Önt. Mi a véleménye a… paramilitáris fegyverek leszerelésé-
rõl?”
Forrás: Észak-Írországi népszavazási és választási felmérés, 1998.

15 A javaslatok támogatásának sorrendje a következõképpen alakult (zárójelben a támogatók
aránya): leszerelés (92%); annak garantálása, hogy Észak-Írország az Egyesült Királyság ré-
sze marad mindaddig, míg az emberek többsége úgy kívánja (89%); az Észak-Ír Parlament
felállítása (87%); annak követelménye, hogy az új kormány hatalommegosztáson alapul-
jon (77%); az Ír Köztársaság mondjon le Észak-Írországra vonatkozó alkotmányban rögzí-
tett követelésérõl (69%); északi-déli testületek felállítása (67%); egy az RUC jövõjét vizs-
gáló bizottság felállítása (54%); a bebörtönzöttek idõ elõtti szabadon bocsátása (19%).



megsebesült vagy meghalt a konfliktus során, ez a két dimenzió mindkét kö-
zösségben növeli a szimpátiát a paramilitáris csoportok iránt. Ezzel szemben
az erõszak közvetlen, személyes megtapasztalása a protestánsok körében
csökkenti a lojalista csoportok iránt érzett szimpátiát, de a katolikusok köré-
ben növeli a republikánus csoportok támogatását. Ennek lehetséges oka a pa-
ramilitáris szervezetek eltérõ szerepe a két közösségben. Az elszenvedett erõ-
szak megtorlását a protestánsok nagyrészt inkább a biztonsági erõktõl várják
és kapják meg. A katolikusok azonban, egyrészt mivel az IRA a „közösség vé-
delmezõje” szerepben lép fel, másrészt a biztonsági erõk irányában érzett
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3. ábra. Az erõszaknak való kitettség, a paramilitáris tevékenység
és a leszerelés, 1998

Megjegyzés: OLS regresszió modellek, melyek a standard regressziós együtthatókat mutatják.
A zárójelben lévõ értékek a korrelációs együtthatók. Minden irány figyelembe veszi az élet-
kort, nemet, képzettséget és munkavállalói státuszt, és statisztikailag szignifikánsak p < 0,10
mellett.
Forrás: Észak-Írországi népszavazási és választási felmérés, 1998.
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ellenszenv miatt inkább a republikánus paramilitáris szervezetektõl várja
a megtorlást (Brewer, 1999).

Az erõszaknak való kitettség és a paramilitáris csoportok támogatása elõre-
jelzésünknek megfelelõen a fegyverek leszerelésének igényét is befolyásolja.
A paramilitáris csoportok iránti szimpátia mindkét közösségen belül a leszere-
lés gyengébb támogatását eredményezi. Világosan kitûnik, hogy a paramilitáris
csoportokkal szimpatizálók úgy gondolják, hogy ezeknek a csoportoknak meg
kell tartaniuk a fegyvereiket és a fizikai erõt képviselõ szerepüket; ez a kapcsolat
különösen erõs a katolikusok körében. Az erõszak kollektív formáinak való ki-
tettség – például robbantásos merényletek vagy zavargások személyes megta-
pasztalása – szintén hatással van a leszerelésrõl alkotott nézetekre, de ezúttal is
eltérõképpen a két közösségen belül. Az ilyen típusú kitettség a protestánsok
körében a leszerelés támogatottságát növeli, a katolikusok körében azonban
csökkent. Ezek a különbségek újfent a biztonsági erõknek a két közösségen be-
lül játszott eltérõ szerepét jelzik, hiszen az erõszaknak való kollektív kitettség
révén az egyének kapcsolatba kerülhetnek a biztonsági erõkkel, és megerõsöd-
hetnek a róluk korábban kialakult nézeteik. A katolikusok számára a biztonsági
erõkkel való kapcsolat inkább negatív. Az erõszak közvetett megtapasztalása
szintén gyengíti a leszerelés támogatását, de csak a katolikusok körében.

Következtetések

Az észak-ír probléma a huszadik század egyik legnehezebben kezelhetõ
politikai konfliktusának bizonyult. Az okok értelmezésérõl, és a lehetséges
megoldásokról is megoszlott és megoszlik a tudósok véleménye – a jelensé-
get McGarry és O’Leary (1995, 355.) „a konfliktussal kapcsolatos konflik-
tus”-ként aposztrofálta. Mostanra azonban kialakult egyfajta óvatos egyetér-
tés abban, hogy valójában a két vallási közösség közötti belsõ konfliktusról
van szó, és hogy a külsõ hatások – mint például a brit és ír kormányok szerepe
– viszonylag csekély hatással vannak annak pályájára. A konfliktust egy sor tár-
sadalmi jelenség és folyamat segít fenntartani, például a családszerkezet, az
oktatási rendszer vagy a társadalmi érintkezések rendszere, amelyek mind
megerõsítik a két közösségre jellemzõ sajátos értékeket és beállítódásokat.
Ezek az értékek és beállítódások nemzedékrõl nemzedékre öröklõdnek,
ezért a fiatalok azok, akiknek politikai beállítódásait leginkább befolyásolja
az, hogy erõszakkal telített környezetben és társadalmi zavarok közepette nõ-
nek fel (Hayes és McAllister, 1999).

86 BERNADETTE C. HAYES – IAN MCALLISTER



Ezen értelmezések folyamatosan figyelmen kívül hagyták a konfliktus
egyik aspektusát, mégpedig a politikai célú erõszak jelenségét. Az erõszakot
a politikai megegyezés hiánya következményeként kezelték; feltételezték,
hogy mihelyt az összes fõbb szereplõ részvételével létrejön a tartós rendezés,
az erõszak is eltûnik. Ha minden fél (és különösen a republikánusok) elisme-
rik, hogy az észak-ír állam legitim, akkor nem lesz szükség az ellene irányuló
fegyveres küzdelem fenntartására (Todd, 1999, 66.). Ez az optimista forgató-
könyv két tényezõt hagy figyelmen kívül. Egyrészt Észak-Írországban a politi-
kai változások kivívásának két különbözõ hagyománya él: az egyik az alkotmá-
nyos, a másik az alkotmányon kívüli hagyomány, melyek közül ez utóbbit a
két közösség közötti évszázados ellentétek, valamint 1972 óta a republikánus
erõszak eredményezte komoly politikai nyereségek is táplálják. Mivel az al-
kotmányon kívüli módszerek politikai célú alkalmazása nem erkölcsi, ha-
nem gyakorlati kérdés, így jövõbeni alkalmazásuk sem zárható ki. Másrészt,
amint e dolgozat keretében megmutattuk, a politikai célú erõszaknak való ki-
tettség gyakran további erõszakot eredményez, a paramilitáris csoportok irá-
nyában érzett szimpátián és a leszerelés nem eléggé intenzív támogatásán ke-
resztül.

Ezt az ördögi kört valószínûleg csak egy hosszabb ideig tartó békés idõ-
szak törheti meg. Az Ír Köztársaság nemzetépítõ példája azt jelzi, hogy a kizá-
rólag parlamentáris hagyományra való áttérés egy évtized alatt bekövetkez-
het, bár ez az adott esetben nem kis részben az IRA kegyetlen elnyomásának
volt köszönhetõ minden kormányzat alatt. Észak-Írországban azonban, a po-
litikai célú erõszaknak kitett és az általa érintett emberek nagy száma miatt a fi-
zikai erõ hagyományának elhalása valószínûleg ennél csak hosszabb idõ alatt
történik majd meg. A paramilitáris fegyverek leszerelése körül jelenleg kiala-
kult patthelyzet is azt mutatja, hogy bár minden fél aláírta az általuk hosszú
távú megoldásnak tartott egyezményt, a legtöbben (és különösen a republiká-
nus paramilitáris csoportok) továbbra is fenn kívánják tartani katonai erejü-
ket arra az esetre, ha a tárgyalások zátonyra futnának. Bárhová is fusson ki
a most kialakult helyzet, mindenesetre jól látszik, hogy a paramilitáris csopor-
tok látens támogatásával még jó ideig számolni kell Észak-Írországban.

Fordította: Komlósi Péter
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HO LO KA USZT OK TA TÁS
KÖ ZÉP-EU RÓ PÁ BAN

KO VÁCS MÓ NI KA
Ho lo ka uszt ok ta tás Ma gyar or szá gon

Ho lo ka uszt ok ta tás Ma gyar or szá gon

A rend szer vál tás óta el telt ti zen há rom év ben – és kü lö nö sen igaz ez
  az utób bi pár évre – mind a ma gyar nyil vá nos ság ban – be le ért ve

a po li ti kai éle tet, az in téz mé nyek szint jét, a könyv ki adást, a köz szol gá la ti és
po pu lá ris mé di át egya ránt –, mind az is ko lai ok ta tás ban sok kal na gyobb fi -
gyel met kap a ho lo ka uszt, mint bár mi kor ko ráb ban. 

A kö vet ke zõk ben arra ke re sünk vá laszt, va jon a „ho lo ka uszt ok ta tás” gyö -
ke ret eresz tett-e – egyál ta lán gyö ke ret ereszt he tett-e – a je len le gi ma gyar köz -
ok ta tás ban, mi lyen ok ta tá si rend sze ren be lü li és azon kí vü li fo lya ma tok se gí -
tet ték elõ vagy hát rál tat ták, hogy az ame ri kai és nyu gat-eu ró pai ho lo ka uszt
ok ta tás hoz ha son ló prog ra mok Ma gyar or szá gon is meg ho no sod ja nak.

A ho lo ka uszt ok ta tás ki ala ku lá sa az USA-ban és Nyu gat-Eu ró pá ban

A ho lo ka uszt tal kap cso la tos ok ta tás igé nye el vá laszt ha tat lan a nyu ga ti de -
mok rá ci á kat és az USA-t a hat va nas évek vé gén meg rá zó tár sa dal mi vál to zá -
sok tól. Ek kor ra fel nõtt a há bo rú után szü le tet tek új ge ne rá ci ó ja, akik a tra di ci -
o ná lis ér té kek és nor mák egész so rát uta sít ot ták el, töb bek kö zött a te kin tély -
el vû ség min den in téz mé nyét – be le ért ve a te kin tély el vû ok ta tá si rend szert –,
va la mint az em be rek kö zöt ti meg kü lön böz te tés min den ide o ló gi á ját – töb -
bek kö zött a rassziz must és az an ti sze mi tiz must. En nek az el uta sí tás nak
egyik leg fon to sabb érve ezen ér té kek és nor mák Ausch witz ba tor kol ló csõd je 
volt. A het ve nes évek re ki for ró új ér ték rend a mul ti kul tu rá lis, egyen lõ ség
elvû és au to nóm – ugyan ak kor má sok kal szo li dá ris – egyé nek bõl álló tár sa da -
lom ide ál ját fo gal maz ta meg, amely nek ne ga tív szim bó lu ma maga Ausch -
witz lett. (van Vree, 2002)



Az USA-ban és Nyu gat-Eu ró pá ban a nyolc va nas évek ben a ho lo ka uszt
az zal a cél lal ke rült be az is ko lai ok ta tás ba, hogy an nak ne ga tív pél dá ját a de -
mok rá cia ér té ke i nek át adá sá ra hasz nál ják fel. A ho lo ka uszt ok ta tás ra való
igény olyan tár sa dal mi-kul tu rá lis kö zeg ben je lent meg, ahol arány lag ma gas
a tár sa dal mi kon szen zus a ho lo ka uszt ér tel me zé sé vel kap cso lat ban, ahol kü -
lön bö zõ idõ pon tok ban és kü lön bö zõ mély ség ben a szel le mi elit „szem be né -
zett” a fe le lõs ség kér dé sé vel, és ahol fo lya ma to san je len van a ho lo ka uszt
a mé di á ban és kul tu rá lis al ko tá sok ban. 

A tan anya gok olyan té mák „il luszt rá ci ó ja ként” dol goz zák fel a ho lo ka usz -
tot, mint elõ íté le tek ver sus to le ran cia, to ta li tá ri us rend szer ver sus de mok rá cia,
em be ri jo gok ver sus az em be ri jo gok meg sér té se, au to nóm dön té sek ver sus en -
ge del mes ség, kri ti kai gon dol ko dás ver sus kon for miz mus, passzi vi tás ver sus
cse lek vés, em pá tia ver sus kö zöm bös ség. (Strom, Sle e per és John son, 2001)

A ho lo ka uszt tör té ne té vel fog lal ko zók min den kép pen szem be sül nek az -
zal, hogy a náci rend szer ura lom ra ju tá sá ban és fenn ma ra dá sá ban mi lyen fon -
tos sze re pe volt a te kin tély el vû ne ve lés nek, a ki re kesz tõ ide o ló gi ák nor má vá
té te lé nek és az agy mo sás ra em lé kez te tõ pro pa gan dá nak. Nem meg le põ te -
hát, hogy a ho lo ka uszt-tan anya gok olyan nagy súlyt fek tet nek a mód szer re:
nem csak a tan anyag tar tal ma a fon tos, ha nem maga a meg kö ze lí tés, a mód -
szer vá lik a kri ti kai gon dol ko dás ki ala kí tá sá nak esz kö zé vé. Hi tel te len né vál na 
mind az, amit ta ní tunk, ha azt a „ha gyo má nyos” mód szer rel ten nénk: ha kri ti -
kai gon dol ko dást és au to nó mi át pré di ká lunk és ugyan ak kor azt su gall juk,
hogy csak egyet len szem pont, egyet len vá lasz he lyes, a mi énk. (Heyl, 2001;
Köss ler, 2001; Ab ram, 2001; Matt son, 2001)

A nyu gat-eu ró pai és ame ri kai is ko lai tan anya gok több sé ge nem az ál do za -
tok szen ve dé se it ál lít ja a kö zép pont ba, ha nem azok nak az em be rek nek a dön -
té se it, akik va la mi lyen sze re pet ját szot tak ab ban, hogy a ho lo ka uszt meg tör -
tén he tett: az el kö ve tõk és kü lö nö sen hang sú lyos mó don a be nem avat ko zók
vi sel ke dé sét. Ki emelt fi gyel met kap nak azok az em be rek, akik meg pró bál tak
má so kon se gí te ni, akik em be rek éle tét men tet ték meg, gyak ran sa ját éle tük
koc káz ta tá sa árán is. 

Az ál do za tok ra való em lé ke zés és az ál do za tok kal való azo no su lás ma gá -
tól ér te tõ dõ en na gyobb sze re pet kap az iz ra e li tan anya gok ban és a Yad Vas -
hem te vé keny sé gé ben. (Budd-Cap lan, 2001) Itt kü lön bö zõ is ko lai pro jek tek 
va la mint eu ró pai ta nul mány utak ke re té ben job ban el mé lyül nek a ho lo ka -
uszt elõt ti zsi dó élet hét köz nap ja i ban is. (Ba ruch, 2001) Más or szá gok ban az
ál do za tok tör té ne te a ho lo ka uszt em lék he lye in – ko ráb bi kon cent rá ci ós tá bo -
rok és meg sem mi sí tõ tá bo rok he lyén – lét re ho zott ok ta tá si in téz mé nyek ben, 
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va la mint az USA-ban és Nyu gat-Eu ró pá ban egy re sza po ro dó ho lo ka uszt
mú ze u mok ban kap na gyobb figyelmet. 

Az ál do za to kat a kö zép pont ba he lye zõ meg kö ze lí té sek elsõ sor ban az
egyé ni sor sok be mu ta tá sá ra he lye zik a hang súlyt, hi szen az el ér ni kí vánt azo -
no su lás csak az egyes em be rek tör té ne té nek meg is me ré sén ke resz tül va ló sul -
hat meg. Ilyen meg kö ze lí tést al kal maz nak az egyes em be rek rõl vagy csa lá dok -
ról szó ló ki ál lí tá sok, mint az Anna Frank Ház Amsz ter dam ban, vagy a was -
hing to ni Ho lo ka uszt Mú ze um kü lön gye re kek nek szó ló ki ál lí tá sa a „Da ni el
szo bá ja”. Az egyé ni sor sok meg is mer te té sé re szol gál nak a túl élõk kel való ta -
lál ko zá sok, va la mint – a kü lön bö zõ kor osz tá lyok nak, akár már ki sis ko lás ko -
rú – gyer me kek nek szó ló iro dal mi mû vek fel dol go zás. Né met or szág ban pél -
dá ul leg alább két száz gye re kek nek szó ló könyv hoz zá fér he tõ eb ben a té má -
ban. (Dec kert-Pe a ce man, 2001)

 Az USA-ban és Nyu gat-Eu ró pá ban te hát a ho lo ka uszt ok ta tás – amely
nyolc va nas évek tõl ke rül be az is ko lák ba – cél ja el sõ sor ban a nyu ga ti de mok -
rá cia esz mé nye i nek át adá sa, csak má sod sor ban az ál do za tok kal való azo no su -
lás ki vál tá sa és az em lé ke zés. Ép pen ezért ezek a tan anya gok jól be tud nak il -
lesz ked ni az is ko lai ok ta tás hét köz nap ja i ba, és nem csak a tör té ne lem órák, ha -
nem a tár sa da lom is me re ti, az iro da lom- és más órák ke re té be is. Az ame ri kai
és nyu gat-eu ró pai is ko lák több sé gé ben a ma gyar is ko lák nál sok kal ke vés bé
adat cent ri kus az ok ta tás, a „pro jekt mód szer”, a „tör té nel mi nyom ke re sés” –
azaz a he lyi és csa lád tör té net fel hasz ná lá sa a tör té ne lem ok ta tás ban –, a sze rep -
já ték vagy a nap ló írás – a ta nár és diák egyé ni pár be szé dé nek esz kö ze – gyak -
rab ban al kal ma zott mód sze rek más té mák fel dol go zá sá ban is. Így a ho lo ka -
uszt-tan anya gok mód sze rei nem tér nek el ra di ká li san a „nor má lis” is ko lai
órá kon al kal ma zott mód sze rek tõl.

A ho lo ka uszt ról Ma gyar or szá gon a rend szer vál tás elõtt

Az öt ve nes-hat va nas évek ben Ma gyar or szá gon a ho lo ka uszt ról való hall -
ga tás, il let ve a ho lo ka uszt kom mu nis ta szem pon tú sti li zá lá sa épp úgy jel lem -
zõ volt, mint a kom mu nis ta blokk hoz tar to zó más kö zép-ke let-eu ró pai or szá -
gok ban. (Len gyel or szág ról van Vree, 2002; Cseh or szág ról Munk és Blo dig,
2001; az NDK-ról Fulb ro ok, 2001, 39–41., 53–59., 118–19.) A ho lo ka usz tot
el sõ sor ban mint a kom mu nis ta és fa sisz ta vi lág rend össze csa pá sá nak egyik ál -
lo má sát mu tat ták be, és egyál ta lán nem ke rült em lí tés re az ál do za tok több sé -
gé nek zsi dó mivolta. 
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Ma gyar or szá gon, az em lí tett or szá gok hoz ha son ló an, mind a zsi dó ság -
gal, mind a ho lo ka uszt tal kap cso la tos ok ta tást tel jes mér ték ben meg ha tá roz ta 
a „hi va ta los” tör té ne lem szem lé let: az 1948–56-ig tar tó idõ szak ban a ho lo ka -
usz tot tel je sen el hall gat ták, majd a hat va nas és het ve nes évek ben a „kom mu -
nis ta ver zió” ke rült be a tör té ne lem tan köny vek be. Ez az „ol va sat” el sõ sor ban 
az osz tály har cot hang sú lyoz ta. Kar sai sze rint egy faj ta „sa já tos szen ve dés- és
hi ány li cit já ték” fi gyel he tõ meg, „amely nek so rán a ma gyar tan köny vek írói is
igye kez nek a zsi dó soá egye di sé gét, lé nye gét és sa já tos sá ga it el hall gat ni, fi gye -
lem re mél tó sze re pet ját szik az a fur csa „rang sor”, amely ben az ál do za to kat
föl so rol ják. Az osz tály har cos szem lé let nek meg fe le lõ en az ál do za tok kö zött
elsõ he lyen a kom mu nis tá kat, a po li ti kai fog lyo kat, a szov jet ha di fog lyo kat so -
rol ják föl”. (Kar sai, 1994, 534.) Vé gül a tan könyv írók a nyolc va nas évek ben va -
la mi vel na gyobb ter je de lem ben és a té nyek hez job ban kö ze lí tõ mó don kezd -
tek el be szél ni a ho lo ka uszt ról (lásd Kar sai, 1997), de ho lo ka uszt elõt ti zsi dó
vagy ci gány kul tú ra és tör té ne lem to vább ra sem ke rült em lí tés re a tör té ne -
lem köny vek ben.

A rend szer vál tást köz vet le nül meg elõ zõ év ti zed ben Ma gyar or szá gon
egy re in kább meg je lent a ho lo ka usz tot túl élõ ma gyar zsi dó ság iden ti tás ke re -
sé sé nek té má ja és ez zel együtt ma gá nak a ho lo ka uszt zsi dó és nem-zsi dó fel -
dol go zá sá nak-fel dol go zat lan sá gá nak prob lé má ja is (elõ ször in kább el len zé ki
pub li ká ci ók ban: Ken de, 1984; Ka rá dy, 1984, Ko vács A., 1984; San ders, 1984;
Vár dy, 1984, majd a hi va ta los nyil vá nos ság ban is: Szá raz, 1984; Ha nák, 1984;
Erõs-Ko vács-Lé vai, 1985; Ko vács Má ria, 1985; Ka rá dy, 1985; Vár adi, 1985;
Schmidt, 1985). 

Amíg te hát Nyu gat-Eu ró pá ban a nyolc va nas évek re a ho lo ka uszt ok ta tás in -
téz mé nyes ült és a tár sa da lom is me ret ok ta tás egyik fon tos té má já vá és egy ben esz -
kö zé vé is vált, ad dig Ma gyar or szá gon más kom mu nis ta or szá gok hoz ha son ló an
csak a nyolc va nas évek ben kez dõ dött meg egyál ta lán a ho lo ka uszt té nyé nek meg -
je le né se elõ ször a nyil vá nos ság ban, majd a tan köny vek ben, de a ho lo ka uszt nak
szen telt né hány – sok szor még ek kor is tor zí tott in for má ci ó kat tar tal ma zó – be -
kez dés csak a ko ráb bi tel jes el hall ga tás hoz ké pest te kint he tõ ered mény nek.

A rend szer vál tás és a ho lo ka uszt: szem be né zés vagy his to ri zá lás?

Míg nyil ván va ló ok-oko za ti vi szony van a bal ol da li dik ta tú rák ke let-eu -
ró pai ura lom ra ke rü lé se és a ho lo ka uszt té má já nak nyil vá nos ság ból való ki -
ûzé se kö zött, ad dig a dik ta tú ra fo ko za tos fel szá mol ódá sa együtt járt a ho lo ka -
uszt fel dol go zá sá ra irá nyu ló igény meg fo gal maz ódá sá val.
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Azon ban a rend szer vál tás föld csu szam lás-sze rû ide o ló gi ai vál to zá sa,
a ko ráb bi ta buk és ér ték rend hir te len ér vény te len né vá lá sa – a bé kés át me net -
tel járó kon ti nu i tás fenn ma ra dá sa mel lett – nem ked ve zett a tör té ne ti tra u -
mák fel dol go zá sá nak, tár sa dal mi kon szen zu sok ki ala kí tá sá nak. A kom mu nis -
ta rend szer ál tal el foj tott és a kom mu nis ta rend szer ál tal oko zott tra u mák egy -
szer re ke rül tek a fel szín re a ho lo ka uszt fel dol go zat lan tra u má já val, egy olyan
tár sa dal mi lég kör ben, ahol nem ala kult még ki az a kon szen zu á lis ér ték rend,
amely hez ezek a tra u mák mér he tõ ek let tek vol na. 

A rend szer vál tás kor ala kult új pár tok né me lyi ke ter mé sze tes po li ti kai le -
gi ti má ció és kon ti nu i tás hí ján, a kom mu nis ta – és náci – rend szer elõt ti, azaz
a har min cas évek Ma gyar or szá gá nak po li ti kai és szel le mi éle té ben ke re sett le -
hor gony zá si pon tot. Nem ke rül het ték ki azon ban a ho lo ka uszt tal való szem -
be sü lést, és ez gyak ran ve ze tett kü lön bö zõ „el há rí tó me cha niz mu sok hoz”. 

A leg gyak rab ban al kal ma zott stra té gia a fe le lõs ség ta ga dá sa volt, amely -
nek lé nye ge az, hogy a zsi dó ül dö zé sek né met nyo más ra kö vet kez tek be, és
hogy a fa siz mus sal való szö vet ség geo po li ti kai kény szer volt, te hát sem az
elõb bi ért, sem az utób bi ért nem le het és nem kell fe le lõs sé get vál lal ni. 

A má sik nép sze rû stra té gia a ho lo ka uszt re la ti vi zá lá sa volt, egy részt olyan ér -
ve lés sel hogy a nem-zsi dók kal is ször nyû sé gek tör tén tek mind a há bo rú alatt,
mind a kom mu nis ta rend szer ide jén, és a ho lo ka uszt nem ér de mel sem mi fé le
kü lön bá nás mó dot ezen ese mé nyek kö zött, más részt meg pró bál ták újra meg
újra le fa rag ni a zsi dó ál do za tok szá mát, mint ha csök kent he tõ len ne a fe le lõs ség,
ha mond juk 50 ezer rel ke ve sebb zsi dó ál do za tot si ke rül ki mu tat ni. 

Így a le gi ti má ci ó ju kat a tör té ne ti ha gyo mány ban meg ta lál ni igyek võ –
ám a ho lo ka uszt tal szem be sül ni kép te len – po li ti ku sok és ér tel mi sé gi ek
könnyen ke rül tek egy tá bor ba azok kal, akik tu da to san vagy ke vés bé tu da to -
san a har min cas évek an ti sze mi ta gon dol ko dás mód já ban vél ték meg ta lál ni
po li ti kai iden ti tá suk ki fe je zé sé nek leg jobb esz kö zét. Ezért a rend szer vál tást
kö ve tõ né hány év ben a ’zsi dó kér dés’ olyan fon tos sze re pet ka pott köz élet -
ben, mint ha a har min cas évek éled tek vol na újjá negy ven évi Csip ke ró zsi ka
álom után, nem kis – és néha ta lán el túl zott – ri a dal mat kelt ve az érin tet tek -
ben. (Ko vács Mó ni ka, 1993; Ko mo róc zy, 2000, 158–182.)

Bár a ho lo ka uszt tal kap cso la tos kon szen zus nem ala kult ki a nyil vá nos
dis kur zu sok ban, még is lé nye ges vál to zá sok kö vet kez tek be a ho lo ka uszt kul -
tu rá lis hoz zá fér he tõ sé gé ben a rend szer vál tás után. Az el múlt év ti zed ben Ma -
gyar or szág ra épp úgy el ju tot tak a ho lo ka uszt tal fog lal ko zó nagy si ke rû fil mek
és köny vek, mint Eu ró pa bár mely or szá gá ba, a Schind ler lis tá ja, az Élet szép,
a Nap fény íze, az Élet vo nat vagy leg utóbb A zon go ris ta címû fil mek meg te kin té se
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ré vén egész ge ne rá ci ók sze rez tek na gyon is sze mé lyes él ményt a ho lo ka uszt -
tal kap cso lat ban. 

A ma gyar szer zõk mû vei gyak ran ép pen a nem zet kö zi el is me rés ál tal kel -
te nek itt hon is fi gyel met. Jó pél da erre az az ér dek lõ dés, amely Ker tész Imre
mû vei felé irá nyul, mi ó ta át vet te mun kás sá gá nak el is me ré se ként az iro dal mi
No bel-dí jat. A ko ráb ban csak igen ke ve sek ál tal ol va sott Ker tész hó na pok óta
a best sel ler lis ták ve ze tõ szer zõ je, több vá ros ban a di á kok aján dék ba kap ták
meg a Sors ta lan ságot, és va ló szí nû leg a ko ráb bi nál sok kal több ta nár fog ez zel
a könyv vel fog lal koz ni az iro da lom órá kon is – a No bel-díj ha tá sá ra. (Gyõ ri,
2003) A nem zet kö zi el is me rés te hát elõ se gí tet te, hogy a ma gyar köz vé le -
mény sú lyá nak meg fe le lõ en fog lal koz zon egy olyan élet mû vel, amely nek kö -
zép pont já ban ép pen a ho lo ka uszt-ta pasz ta lat áll.

Azon ban nem csak a ma gyar szer zõk ho lo ka uszt ról szó ló mû vei áll nak
ren del ke zés re, ha nem – a könyv ki adás rob ba nás sze rû fej lõ dé se ré vén – el ér -
he tõ vé vál tak a ko ráb ban le nem for dí tott és még könyv tá rak ban sem hoz zá -
fér he tõ szak köny vek épp úgy, mint szám ta lan me mo ár, va la mint a zsi dó val lás -
sal és tra dí ci ó val fog lal ko zó köny vek sora. 

Ugyan ak kor fel tû nõ, hogy még min dig mi lyen ke vés gye re kek nek szó ló
iro dal mi fel dol go zás je lent meg. A ma már az egész vi lá gon „klasszi kus nak”
szá mí tó Anna Frank nap ló ján kí vül csak két gye re kek nek szó ló iro dal mi mû je -
lent meg az utób bi évek ben. A Szám láld meg a csil la go kat címû ame ri kai gye rek -
könyv, amely a ho lo ka uszt na gyon spe ci á lis fe je ze tét dol goz za fel, a dá ni ai zsi -
dók Svéd or szág ba való ki me ne kí té sét (Low ry, 2001), va la mint az egé szen ki -
csi gye re kek nek szó ló mese, A Ret ten tõ Va la mik. A Ho lo ka uszt al le gó ri á ja,
amely nek se gít sé gé vel már ilyen élet kor ban fel le het vet ni olyan prob lé má -
kat, mint a szo li da ri tás vagy a rész vé tel szük sé ges sé ge. (Bun ting, 2001)

Össze gez ve, a rend szer vál tás fel szín re hoz ta a kom mu niz mus alatt el foj -
tott tör té nel mi tra u má kat, de a ho lo ka uszt ról még nem ala kult ki az el múlt
év ti zed ben a nyu gat-eu ró pa i hoz ha son la tos kon szen zus. Így egy szer re van -
nak je len a kul tu rá lis és a tár sa dal mi nyil vá nos ság ban mind a ho lo ka usz tot,
mint a hu sza dik szá zad leg na gyobb tör té nel mi-tár sa dal mi tra u má ját áb rá zo -
ló fil mek és köny vek – pél dá ul Ker tész Imre mû vei, ame lyek re a No bel-díj át -
adá sa óta a ko ráb bi nál sok kal na gyobb fi gye lem irá nyul –, mind a – nem utol -
só sor ban a kom mu nis ta múlt fel dol go zá sá nak el ma ra dá sa mi att – a ho lo ka -
usz tot re la ti vi zá ló áb rá zo lá sok. 
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A ho lo ka uszt az is ko lák ban a rend szer vál tás után

a) Ho lo ka uszt Em lék nap be ve ze té se a kö zép is ko lák ban

Az ok ta tás szem pont já ból a leg fon to sabb ese mény a Ho lo ka uszt Em lék -
nap be ik ta tá sa volt a kö zép is ko lai em lék na pok so rá ba a 2000/2001-es tan év -
vel kez dõ dõ en. Az elsõ al ka lom mal az is ko lai em lék na pon a Par la ment ben is
em lék na pot tar tot tak. Az em lék nap az elsõ lé pés le het ab ban az irány ban,
hogy a ho lo ka uszt ok ta tás gyö ke ret eresszen a ma gyar is ko lák ban. Az em lék -
nap cél ja, hogy „szem be néz zünk a múlt ta nul sá ga i val […] nem bûn tu da tot,
de fe le lõs ség tu da tot aka runk éb resz te ni […] hogy min den kor osz tály ban lét -
re jöj jön az [az] er köl csi tar tás, az egyé ni mo rá lis fe le lõs ség tu dat”. (Po kor ni,
2001, 5.) 

Ez a cél ne he zen va ló sít ha tó meg a ha gyo má nyos – más is ko lai em lék na -
po kon meg szo kott – mû so rok kal, meg em lé ke zé sek kel. Va ló szí nû leg nem is
ezen a na pon kel le ne el ér ni a ki tû zött célt, az em lék na pot meg kel le ne hagy ni 
az em lé ke zés nek, az ál do za tok gyá szo lá sá nak. Azon ban az em lék na pot elõ ké -
szít he tik, kö rül fog hat ják olyan is ko lai vagy is ko lán kí vü li te vé keny sé gek,
ame lyek a ho lo ka uszt-tan anya gok te ma ti ká ját hasz nál ják fel. (Ko vács Mó ni -
ka, 2001) Pél dá ul a Ho lo ka uszt Em lék nap be ve ze té sé nek évé ben az Or szá -
gos Kö zép is ko lai Ta nul má nyi Ver seny egyik vá laszt ha tó té má ja a ho lo ka uszt
he lyi tör té ne te volt, amely arra ösz tö nöz te a di á ko kat, hogy meg pró bál ják fel -
tár ni az el pusz tí tott zsi dó kö zös sé gek em lé két, meg ta lál ni a tú lé lõ ket. Haj dú -
bö ször mény ben egy ilyen dol go za tot más ha son ló té má jú ta nul má nyok kal
együtt pub li kált a he lyi gim ná zi um. (Tö rök, 2002)

b) Tan köny vek és tan anya gok

A rend szer vál tás után az is ko lai tan anya gok és maga az is ko la rend szer is
las san vál toz ni kez dett, év rõl évre új tan köny vek je len nek meg, és a ta ná rok
sok kal na gyobb sza bad sá got él vez nek a tan anyag ki vá lasz tá sá ban, mint bár mi -
kor ko ráb ban. A rend szer vál tást kö ve tõ év ti zed ben meg je lent tan köny vek
több sé ge egy szer re tük röz te a kom mu nis ta kor szak „ha gyo má nyát”, és
a rend szer vál tás utá ni his to ri zá lá si haj la mot. (Ko vács Mó ni ka, 2000; Kar sai,
2001) A ho lo ka uszt re la ti vi zá lá sá ra leg jel lem zõbb pél da – az egye te mi fel vé te -
li kö ve tel mé nyek mi att szin te min den gim ná zi um ban tan anyag ként hasz nált 
– Sa la mon Kon rád-fé le ne gye dik osz tá lyos tan könyv, amely nem szen tel kü -
lön fe je ze tet a ma gyar ho lo ka uszt nak, és szó sem esik ben ne a ma gyar fe le lõs -
ség kér dé sé rõl. Az el múlt év ti zed ben a gim na zis ták nagy több sé ge ál tal ta nult
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tan könyv sze rint „nem csak a né me tek bán tak ke gyet le nül el len fe le ik kel. [Ki -
eme lés tõ lem. – K. M.] Le gen dás sá vált a ja pá nok ha di fog lya ik kal szem be ni
em ber te len sé ge. Sztá lin pe dig […] egész né pe ket hur col ta tott Szi bé ri á ba”.
(Sa la mon, 1997, 143–144.) 

Az utób bi évek ben szá mos ki vá ló mun ka is meg je lent, ame lyek töb bek
kö zött a ho lo ka uszt elõt ti zsi dó ság – ed dig a tan köny vek bõl szin te tel je sen ki -
ha gyott – tör té ne té vel is fog lal koz nak. Az ókor tör té ne tét be mu ta tó mun kák
kö zül ezek közé tar toz nak Her ber és mun ka tár sai, va la mint Ste fany és mun -
ka tár sai köny vei, a kö zép kor ról szó ló mun kák kö zül Her ber és mun ka tár sai
so ro za tá nak kö vet ke zõ kö te te, a leg újabb kor ról pe dig Hosszú köny ve.
(Hosszú, 1996) Szin tén õ a szer zõ je an nak a 2002-ben meg je lent tan könyv -
nek, amely tel jes egé szé ben a ho lo ka uszt tal fog lal ko zik.

A képi és írá sos do ku men tu mok ban is igen gaz dag könyv min den szak -
mai el vá rás nak meg fe lel. A be ve ze tõ fe je zet az an ti sze mi tiz mus tör té ne té vel,
kü lön bö zõ ko rok ban be töl tött tár sa dal mi funk ci ó i val és tar tal mi vál to zá sa i -
val fog lal ko zik ál ta lá ban, majd a kö vet ke zõ két fe je zet ben az asszi mi lá ció és
az an ti sze mi tiz mus tör té ne té vel az Oszt rák-Ma gyar Mo nar chi á ban, és a zsi -
dó ság tör té ne té vel Ma gyar or szá gon. Ezt kö ve tõ en a nem ze ti szo ci a liz mus né -
met or szá gi ha ta lom ra ke rü lé sét mu tat ja be a szer zõ, majd rá tér a nép ir tás ide -
o ló gi á já ra és meg va ló sí tá sá ra. A könyv fenn ma ra dó ré sze a ma gyar zsi dó ság
vész kor szak alat ti sor sá val fog lal ko zik, a zsi dó tör vé nyek be ve ze té sé vel, azok
gaz da sá gi és em be ri kö vet kez mé nye i vel, a mun ka szol gá lat tal, a vi dé ki zsi dó -
ság de por tá lá sá val, a bu da pes ti get tó val és a nyilas uralommal. 

Hosszú köny vé nek leg na gyobb ér de me, hogy a szer zõ – a fõ szö veg mel -
lett – na gyon jól ki vá lasz tott – meg fe le lõ ter je del mû – szö veg rész le te ket és ké -
pe ket kö zöl, ame lyek hi te les ké pet ad nak a kor sze rep lõ i rõl, az el kö ve tõk rõl,
az ál do za tok ról épp úgy, mint a be nem avat ko zók ról és az em ber men tõk rõl.
Ilyen sok szem pon tú be mu ta tást al kal maz nak az Ame ri ká ban és Nyu gat-Eu -
ró pá ban meg je lent ho lo ka uszt-tan anya gok is. Így ez a könyv al kal mas arra,
hogy az ame ri ka i hoz és nyu gat-eu ró pa i hoz ha son ló mó don hasz nál ják a ta ná -
rok. Rá adá sul a könyv nagy ter je de lem ben fog lal ko zik a ma gyar zsi dó ság tör -
té ne té vel és vész kor szak alat ti sor sá val, és így min den le for dí tott könyv nél
job ban meg fe lel a ma gyar ok ta tás igényeinek. 

A La u der Jav ne Vi lá gi Zsi dó Is ko la ta ná rai és di ák jai évek óta fog lal koz -
nak kü lön bö zõ pro jek tek ke re té ben mind az el pusz tí tott zsi dó kö zös sé gek
em lé ke i nek meg örö kí té sé vel, mind az ál do za tok tör té ne te i nek össze gyûj té -
sé vel. Ezek nek a pro jek tek nek a ke re té ben ké szült már fo tó ki ál lí tás a ke -
let-ma gyar or szá gi zsi dó kö zös sé gek em lék nyo ma i ról, gye re kek ál tal ké szí -
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tett vi deó-in ter jú a ho lo ka uszt egy túl élõ jé vel és az zal a né ni vel, aki neki és
csa lád já nak 1944-ben me ne dé ket adott. (Gyár fás, 2001) Egy má sik – szin tén
a gye re kek ál tal ké szí tett vi deó – ar ról az osz tály ról szól, ame lyik egy el ha gya -
tott vi dé ki zsi dó te me tõt ho zott rend be. (Oláh J., 2003) 

A leg újabb pro jekt, ami nek fo lya ma to san bõ vü lõ gyûj te mé nye bár ki szá má -
ra hoz zá fér he tõ az in ter ne ten,1 csa lá di fo tók ból, le vél tá ri ku ta tá sok ból, ko ra be li
do ku men tu mok ból áll. A gyûj te mény ar ról szól, ho gyan érin tet te az egyes zsi dó
csa lá do kat a ho lo ka uszt, ho gyan él tek, mit csi nál tak ezek az em be rek a ho lo ka -
uszt elõtt – és amennyi ben túl él ték – azu tán. (Si mon és Oláh L., 2003)

A La u der Is ko la pro jekt jei nem csak azért fon to sak, mert olyan té mák kal
fog lal koz nak – pél dá ul az egyes em be rek tör té ne te i vel, vagy hogy mi ma radt
meg az el hur colt vi dé ki zsi dók kö zös sé ge i bõl, épü le te i bõl, te me tõ i bõl –, ame -
lyek nél kül el kép zel he tet len, hogy va ló ban be ke rül jön a ho lo ka uszt a köz tu -
dat ba, ha nem azért is, mert ma guk is do ku men tu mok ar ról, ho gyan pró bál -
ják meg men te ni a Zsi dó Is ko lá ba járó ta nu lók és ta ná ra ik egy el pusz tí tott kul -
tú ra és kö zös ség – so kuk szá má ra sze mé lyes csa lád tör té ne tet is je len tõ –
em lé két. Ami kor más is ko lák meg né zik a La u der Is ko la di ák jai ál tal ké szí tett
fo tó kat, vi de ó kat és – a ki vi te lé ben is ma gas szín vo na lú – do ku men tum gyûj -
te ményt, ak kor egy szer re szem be sül nek majd az zal, hogy mi tör tént, és az -
zal, hogy ezek a tör té ne tek nagy ma mák ról, déd nagy ma mák ról, hoz zá juk ha -
son ló gye re kek csa lád já ról szól nak, és nem tá vo li ide ge nek rõl.

A túl élõk kel való sze mé lyes ta lál ko zás ra egy re ke ve sebb le he tõ ség lesz,
ezért fon tos sze re pet tölt het nek be az ok ta tás ban azok a vi deó-in ter júk, ame -
lye ket az ame ri kai Sho ah Ala pít vány ké szí tett Ma gyar or szá gon. Több ezer
em ber tör té ne tét vet ték vi deo film re az zal a cél lal, hogy ezek az in ter júk meg -
õriz zék a ho lo ka uszt ta pasz ta la tát azok nak a ge ne rá ci ók nak, akik már nem ta -
lál koz hat nak a túl élõk kel. Az USA-ban és Né met or szág ban ok ta tá si se géd let -
ként hasz nál ják az in ter júk ból ké szült CD-ROM fel dol go zást. Ezek nek egye -
lõ re nincs ma gyar in ter jú kon ala pu ló vál to za ta. A ma gyar túl élõk kel ké szí tett
in ter júk ból ed dig két meg szer kesz tett film ké szült, me lyek a Sho ah Ala pít -
vány tól2 ki köl csö nöz he tõk és fel hasz nál ha tók az ok ta tás ban. (Illy, 2001;
2003a; 2003b)

Össze fog lal va, a rend szer vál tás óta plu ra li zá ló dott tan könyv pi a con egy -
szer re van nak je len ma gas szín vo na lú, a ho lo ka uszt tal ér dem ben fog lal ko zó
tan köny vek, és a ho lo ka usz tot re la ti vi zá ló, va la mint a ma gyar fe le lõs sé get
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csök ken te ni igyek võ köny vek. A Ho lo ka uszt Em lék nap be ve ze té se mö gött
a nyu gat-eu ró pai ho lo ka uszt-tan anya gok hoz ha son ló ér ték rend kör vo na lai
raj zo lód nak ki – az em lék nap cél ja a „mo rá lis fe le lõs ség tu dat ki ala kí tá sa” – és
a jö võ ben az em lék nap kö rül – an nak elõ ké szí té se ként és fel dol go zá sa ként –
a ho lo ka uszt-tan anya gok – pél dá ul Hosszú Gyu la 2002-ben meg je lent tan -
köny ve, a La u der Is ko la in ter ne tes ar chí vu ma és a Sho ah Ala pít vány túl élõk -
kel ké szült in ter júi – be ke rül het nek a ma gyar köz ok ta tás ba. 

c) To vább kép zés és ta nár kép zés

Mint az ame ri kai és nyu gat-eu ró pai ho lo ka uszt ok ta tás kör vo na la zá sa -
kor em lí tet tük, a ho lo ka uszt-tan anya gok nagy súlyt fek tet nek a mód szer re.
Nem csak a tan anyag tar tal ma a fon tos, ha nem maga a meg kö ze lí tés, a mód -
szer is. A ma gyar is ko lák több sé ge a nyu ga ti is ko lák nál még min dig te kin tély -
el vûb bek és adat cent ri ku sab bak, a tan anyag ki vá lasz tá sát pe dig elsõsor ban az
egye te mi fel vé te li kö ve tel mé nyei ha tá roz zák meg. Va ló szí nû leg ép pen ez az
oka an nak, hogy ne he zeb ben tud meg ho no sod ni a ho lo ka uszt-tan anyag is:
a ha gyo má nyos ok ta tá si mód sze rek hez ké pest ra di ká li san más – és idõ igé -
nyes – meg kö ze lí tés rõl van szó. 

Könnyebb dol guk van azok nak az ún. al ter na tív kö zép is ko lák nak, ahol
más tan tár gya kat is in kább ezen a mó don kö ze lí te nek meg. Nem vé let len,
hogy ezek ben az is ko lák ban – pél dá ul az Al ter na tív Köz gaz da sá gi Gim ná zi -
um ban, vagy a Köz gaz da sá gi Po li tech ni kum ban – könnyeb ben ta lál nak idõt
és ke re tet ezek re a té mák ra is. (Di ó si és mtsai, 2003) Ugyan ak kor, ép pen a ta -
ná rok ko ráb bi nál sok kal na gyobb fokú sza bad sá ga mi att, sok olyan pél dát ta -
lál ha tunk az or szág ban, ahol egy-két ta nár fo gott hoz zá ah hoz, hogy be ve zes -
se a ho lo ka uszt-tan anya got vagy a tör té ne lem ok ta tás ke re tei kö zött, vagy
a Ho lo ka uszt Em lék nap al kal má ból, vagy órá kon kí vü li is ko lai fog lal ko zá so -
kon. (pl. Do mo kos, 2001; Voj csik, 2003; Gyõ ri I., 2003) Egy vi dé ki ta nár pél -
dá ul évek óta vi szi di ák ja it Ausch witz ba. Az út elõ ké szí té se és az él mé nyek fel -
dol go zá sa több he tes fel ké szü lést igé nyel a gye re kek tõl és ta ná ra ik tól, és en -
nek ré vén igen mé lyen fog lal koz nak a ho lo ka uszt tal és az egyes em be rek
tör té ne te i vel. (Mátraházi, 2001)

A ta ná rok több sé ge még is idõ hi ány ra pa nasz ko dik az zal kap cso lat ban,
hogy mi ért nem tud ja be ik tat ni a ho lo ka uszt-tan anya got az ok ta tás ba. A Ho -
lo ka uszt Em lék na pot sok is ko lá ban já ték fil mek meg né zé sé vel „old ják
meg”. Va ló szí nû leg sok ta nár nem elég biz tos ab ban, hogy mi lyen mó don
kö ze lít sen a té má hoz. En nek oka egy részt az le het, hogy több sé gük a kom -
mu nis ta rend szer alatt sze rez te dip lo má ját és ta ní tá si gya kor la tát, és nem
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jár tas a nem-te kin tély el vû pe da gó gi ai mód sze rek al kal ma zá sá ban. Más -
részt a hi ány zó tár sa dal mi kon szen zus el bi zony ta la nít hat ja a ta ná ro kat az -
zal kap cso lat ban, hogy mit is kel le ne ta ní ta ni uk a 20. szá za di dik ta tú rák ról.
Azt, hogy a ta ná rok igény lik a se gít sé get ez zel a té má val kap cso lat ban jól lát -
ha tó a ho lo ka uszt ok ta tás sal kap cso la tos to vább kép zé sek és kon fe ren ci ák
nép sze rû sé gé bõl.

Az akk re di tált to vább kép zé si prog ra mok kö zött két ho lo ka uszt ok ta tás sal
kap cso la tos prog ram van je len leg: a Ho lo ka uszt Do ku men tá ci ós Köz pont és
a Han nah Arendt Egye sü let to vább kép zé sei. Ezen kí vül min den év ben egy al ka -
lom mal ma gyar ta ná rok két he tes iz ra e li to vább kép zé sen is részt ve het nek. 

To vább kép zé sek. A Yad Vas hem min den év ben két he tes to vább kép zé sen
lát ven dé gül ma gyar ta ná ro kat (20 fõs cso por to kat). Ez idõ alatt a ta ná rok
meg is mer ked nek a Yad Vas hem gyûj te mé nyé vel és mód sze re i vel, ta lál koz -
nak Iz ra el ben élõ ma gyar túl élõk kel és ter mé sze te sen sze mé lyes ta pasz ta la to -
kat sze rez nek az élõ zsi dó kul tú rá ról és val lás ról is, a Zsi dó Ál lam hét köz nap -
ja i ról. A több éve mû kö dõ prog ra mon már több mint száz ta nár vett részt, aki -
ket az Ok ta tá si Mi nisz té ri um és a Ho lo ka uszt Do ku men tá ci ós Köz pont
vá lasz tott ki. Meg ala kít ot ták a Yad Vas hem Ba rá ti Kört, amely kü lön bö zõ ho -
lo ka uszt tal kap cso la tos ren dez vé nye ket szer vez nek. 2003-ban pél dá ul pró za -
mon dó ver seny re ke rült sor Mis kol con a Ho lo ka uszt Em lék nap al kal má ból.
A Ba rá ti Kör tag jai év rõl évre egy na pos to vább kép zés re is össze jön nek.

 A Ho lo ka uszt Do ku men tá ci ós Köz pont akk re di tált ta nár kép zé se a ha -
gyo má nyos to vább kép zés ke re te it meg tart va – el sõ sor ban elõ a dá sok és irá nyí -
tott be szél ge té sek so rán – fog lal ko zik a ho lo ka uszt elõz mé nye i vel, tör té ne té -
vel, az em ber men té si ak ci ók kal és az ál do zat tá vá lás pszi cho ló gi ai fo lya ma tá -
val, va la mint a ho lo ka uszt-tra u ma fel dol go zá sá nak mód ja i val. (Nu ber, 2002)

Bár mi lyen mo ti vál tak is a ta ná rok egy-egy to vább kép zés, vagy ta nul -
mány út után, ha nem adunk ke zük be olyan tan anya go kat, ame lyek kel va ló -
ban be tud ják vin ni eze ket a té má kat az ok ta tás ba, ak kor ez a mo ti vált ság ha -
mar el mú lik. Ez jól meg mu tat ko zik a Do ku men tá ci ós Köz pont to vább kép zé -
sé nek ér té ke lé sé ben is, ahol a ta ná rok „a jö võ ben ne ve lé si cél ki tû zé sek hez
több öt le tet, el kép ze lést” vár tak, és „mód szer ta ni se gít sé get […] az elõ íté le -
tek, az in to le ran cia, a faj gyû lö let el le ni ’küz de lem ben’”. (Nu ber, 2002,
115–116.)

A Han nah Arendt Egye sü let ezt az igényt is mer te fel 1997-es meg ala ku lá -
sa kor, ami kor úgy dön tött, hogy el sõ sor ban arra fog tö re ked ni, hogy a más or -
szá gok ban már ki fej lesz tett tan anya gok adap tá lá sát és meg is mer te té sét he lye -
zi te vé keny sé ge hom lok te ré be. Az USA szám ta lan is ko lá já ban be vált Szem tõl 
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szem ben a tör té ne lem mel és ön ma gunk kal. A ho lo ca ust és az em be ri ter mé szet címû
prog ram a Han nah Arendt Egye sü let tol má cso lá sá ban ke rült be akk re di tált ta -
ná ri to vább kép zés ként a ma gyar to vább kép zé sek közé. Az el múlt öt év ben
több mint öt száz ta nár vett részt ezen a to vább kép zé sen. (Ko vács Mó ni ka,
2000; Beró, 2001)

A to vább kép zés va ló szí nû leg azért vált be olyan jól az ame ri kai ta ná rok kö -
zött, mert a mód szert he lye zi a kö zép pont ba: a ta ná rok sa ját bõ rü kön ta pasz tal -
hat ják meg, ho gyan kö ze lít he tik meg a kü lön bö zõ té má kat – pél dá ul az iden ti -
tást, a ki re kesz tést, az ál do zat tá vá lást, a be nem avat ko zást, az em ber men tést, az
ítél ke zést, az em lé ke zést – olyan szö ve gek, fil mek, sa ját él mé nyû gya kor la tok,
me sék, ver sek, vagy akár kol lázs-ké szí tés se gít sé gé vel, ame lyek el gon dol ko dás ra
és be szél ge tés re ösz tö nöz nek. A részt ve võk az ame ri ka i ból adap tált és ki egé szí -
tett szö veg gyûj te ménnyel (Szem tõl szem ben a tör té ne lem mel és ön ma gunk kal, 1997)
és film össze ál lí tás sal is mer ked nek meg a to vább kép zé sen, és ma guk is ki pró bál -
ják a fel dol go zás hoz aján lott pe da gó gia mód sze re ket.

An nak el le né re, hogy a ta ná rok ré szé rõl na gyon po zi tív a Szem tõl szem ben
prog ram fo gad ta tá sa, ne héz sé gek be üt kö zik, ho gyan le het be ve zet ni a prog ra -
mot a ma gyar köz ok ta tás ban, hi szen leg alább 10–11 tan óra szük sé ges ah hoz,
hogy min den té má ra sor ke rül jön. Több is ko lá ban ezért szak kö ri vagy ön kép -
zõ kö ri ke re tek ben fog lal koz nak vele.

A Han nah Arendt Egye sü let a Go et he In té zet tel kö zö sen két ta nár-to -
vább kép zé si kon fe ren ci át ren de zett: 2001-ben a Ho lo ka uszt és ál lam pol gá ri fe le -
lõs ség nem zet kö zi ok ta tá si fó rumot és 2003-ban az En ge del mes ség és el len ál lás: al ter -
na tí vák a nem ze ti szo ci a lis ta dik ta tú ra ide jén cí mût,3 ahol a ho lo ka uszt ok ta tás
mód sze re it és tan anya ga it mu tat ták be ma gyar, ame ri kai, iz ra e li, né met és
svéd elõ a dók. Eze ken az al kal ma kon het ven-het ven ta nár vett részt, a nyil vá -
nos ke rek asz tal-be szél ge té sek re pe dig több szá zan vol tak kíváncsiak.

A 2001-es kon fe ren cia után je lent meg a Ho lo ka uszt ok ta tás és au to nó mi á ra
ne ve lés címû kö tet, amely rész ben az elõ a dók cik ke it tar tal maz za. Az elsõ írás
Ker tész Imre szö ve gé nek új ra köz lé se, amely az zal fog lal ko zik, hogy egyál ta -
lán al kal mas-e nyel vünk vissza ad ni és át ad ni a ho lo ka uszt él mé nyét. (Ker -
tész, 2001) Ezt a szö ve get az író a kon fe ren ci át záró ke rek asz tal-be szél ge tés
be ve ze tõ je ként ol vas ta fel, amely nek ke re té ben Ker tész Imre, Ken de Pé ter,
Szán tó T. Gá bor és Ko vács And rás a ho lo ka uszt ma gyar or szá gi fel dol go zá sá -
ról-fel dol go zat lan sá gá ról be szél ge tett. En nek a be szél ge tés nek a szö ve ge is
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meg ta lál ha tó a kö tet ben. Itt je lent meg elõ ször ma gya rul a Nyu gat-Eu ró pá -
ban szé les kör ben is mert és idé zett Ador no-cikk a Ne ve lés Ausch witz után,
amit a kü lön bö zõ nyu gat-eu ró pai, ame ri kai és iz ra e li tan anya gok ról és meg -
kö ze lí té sek rõl szó ló cik kek sora kö vet. 

Pár év vel eze lõtt in dult út já ra az a kez de mé nye zés, hogy túl élõk és men -
tõk – és csa lád ja ik – együtt dol goz zák fel az át él te ket. A részt ve võk ben ha mar
fel me rült az igény, hogy ta pasz ta la ta i kat to vább ad ják a kö vet ke zõ ge ne rá ci ók -
nak. Az el múlt két év ben több bu da pes ti is ko lá ba el men tek – pár ban: egy em -
ber men tõ és egy túl élõ –, hogy ta pasz ta la ta ik ról me sél je nek a gye re kek nek
a Ho lo ka uszt Em lék na pon. (Ben-Da vid, 1999; Lász ló, 2001)

Ta nár kép zés. Az egye te mi tan anyag a kö zép is ko la i nál sok kal ru gal ma sab -
ban ké pes be fo gad ni új kur zu so kat, elég nagy az ok ta tók sza bad sá ga ab ban,
hogy mi lyen té má jú spe ci ál kol lé gi u mo kat hir det nek meg. Így leg könnyeb -
ben ép pen a jö ven dõ ta ná rok kép zé sé nek tan me ne té be il leszt he tõ be a ho lo -
ka uszt ok ta tás ra való fel ké szí tés. 

Az EL TE-n pél dá ul több éve vá laszt ha tó pszi cho ló gia sze mi ná ri um a Ho -
lo ka uszt és az em be ri ter mé szet címû kur zus, ame lyet min den böl csész szak hall -
ga tó ja fel ve het, nem csak a tör té ne lem sza ko sok. A sze mesz ter ti zen öt hete
alatt le he tõ ség van mind azok kal a té mák kal fog lal koz ni, ame lyek elen ged he -
tet le nek a ho lo ka uszt-tan anyag ké sõb bi ta ní tá sá hoz: pél dá ul a tár sa dal mi és
nem ze ti iden ti tás sal, a kol lek tív em lé ke zet és am né zia fo lya ma ta i val, az elõ íté -
le tek és disz kri mi ná ció szo ci ál pszi cho ló gi á já val, az ál do za tok, az el kö ve tõk,
a be nem avat ko zók és az em ber men tõk pszi cho ló gi á já val, a nép ir tás „lo gi ká -
já val”, a mo dern tár sa da lom nép ir tás ra is fel hasz nál ha tó jel lem zõ i vel, a ho lo -
ka uszt kul tu rá lis rep re zen tá ci ó já val. 

d) A ho lo ka uszt ok ta tás mai hely ze te és a to vább lé pés pers pek tí vái

El mond hat juk, hogy Nyu gat-Eu ró pá hoz és az USA-hoz ké pest jó húsz
éves ké sés sel a rend szer vál tás utá ni Ma gyar or szá gon is meg szü le tõ-fél ben
van a ho lo ka uszt ok ta tás. Míg tõ lünk nyu ga tabb ra an nak ki ala ku lá sa egy szé le -
sebb tár sa dal mi ér ték vál ság-ér ték vál tás ered mé nye volt, amely ma gát a – ko -
ráb ban te kin tély el vû – is ko la rend szert is meg vál toz tat ta, ad dig Ma gyar or szá -
gon az is ko lák nagy több sé gé ben csak az Ho lo ka uszt Em lék nap be ve ze té se
után me rült fel az igény a ho lo ka uszt-tan anya gok iránt. Bár még sok is ko lá -
ban „ki vált ják” az Em lék na pot egy-egy já ték film meg né zé sé vel, ren del ke zés -
re áll nak már olyan tan anya gok, ame lyek kel a nyu ga ti ho lo ka uszt ok ta tás hoz
ha son ló több szem pon tú, el mé lyül tebb meg kö ze lí tés is le he tõ vé vá lik.
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A kom mu niz mus év ti ze dei alatt a ho lo ka uszt nem volt je len sem a nyil vá -
nos ság ban, sem az is ko lai – akár fõ is ko lai vagy egye te mi – ok ta tás ban. Csak az 
el múlt évek ben vál tak ma gya rul hoz zá fér he tõ vé olyan szak köny vek, ame -
lyek a ho lo ka uszt tör té ne té vel és tár sa da lom pszi cho ló gi á já val fog lal koz nak.
A ta ná rok já rat la nok azok ban a mód sze rek ben is, ame lyek le he tõ vé ten nék
a nem-te kin tély el vû meg kö ze lí té st. Ép pen ezért szük ség és igény van a to -
vább kép zé sek re és kon fe ren ci ák ra, ame lyek nek elég nagy szá mú ta nárt si ke -
rült el ér ni ük az el múlt évek ben. A fel sõ ok ta tás ban könnyebb be il lesz te ni
a ho lo ka uszt tal kap cso la tos kur zu so kat, hi szen a ta ná rok sok kal na gyobb sza -
bad sá got él vez nek a tan anyag össze ál lí tá sá ban, és egy re több szak könyv hoz -
zá fér he tõ ma gya rul is, ami meg könnyí ti azt a fo lya ma tot, hogy a ta nár kép zés -
be be ke rül jön ez a téma.

Azt, hogy a ho lo ka uszt ok ta tás va la mi lyen mó don meg ke rül he tet le nül a kö -
zép is ko lai ok ta tás ré sze le gyen, az is ko lai em lék nap biz to sít ja. Ugyan ak kor az,
hogy az em lék na pot ho gyan ren de zik meg – elõ ké szí tik-e kü lön bö zõ órá kon, be -
von ják-e a gye re ke ket is ko lai pro jek tek be, meg hív nak-e tú lé lõ ket, akik kel a gye -
re kek be szél get het nek, is ko lai meg em lé ke zést szer vez nek-e vagy egy já ték film -
re vi szik el a gye re ke ket – az a ta ná rok tól és az is ko lák ve ze tõ sé gé tõl függ.
Amennyi ben a ta ná rok fel is me rik, hogy a ho lo ka uszt ok ta tás nem csak tör té nel -
mi is me re tek rõl szól – és ép pen ezért nem csak a tör té né szek és tör té ne lem ta ná -
rok te rü le te –, ha nem a de mok rá cia ér té ke i nek át adá sá ról is – ami fon to sabb a tár -
sa da lom szá má ra, mint bár mi lyen „ha gyo má nyos” tan anyag –, ak kor va ló szí nû -
leg a ma gyar is ko lá sok is olyan meg kö ze lí té sek kel fog nak ta lál koz ni az
is ko lák ban, mint nyu ga ti tár sa ik. A tan anya gok és to vább kép zé sek ren del ke zés re 
áll nak, csak a ta ná rok tól függ, él nek-e a le he tõ ség gel.
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MÓ NI KA KO VÁCS

Ho lo ca ust Edu ca ti on in Hun ga ry

Ho lo ca ust edu ca ti on, ha ving been int ro du ced in the USA, wes tern Eu ro pe
and Is ra el in the 1970s and 1980s, is pri ma rily ai med at te a ching the most im por tant 
va lu es of wes tern de moc ra cy, with which the Ho lo ca ust cons ti tu ted a ne ga ti ve ele -
ment of com pa ri son. In ad di ti on to the “tra di ti o nal” app ro a ches, fo cus sing on em -
pat hy for the vic tims, cur ri cu la inc re a singly tend to analy se the Ho lo ca ust as a ne ga -
ti ve examp le of mo dern so ci ety, con cent ra ting on the de ci si on-ma king of the per -
pet ra tors and the non-in ter ve ning ma jo rity, as well as the vic tims. The se cur ri cu la
pay spe ci al at ten ti on to tho se who took the risk of in ter ve ning and tri ed to help the
per se cu ted. 

Sin ce the chan ges of 1989-90, much gre a ter at ten ti on has been paid in Hun ga -
ry to the his to ry of the Ho lo ca ust than was the case pre vi o usly. Yad Vas hem, the Han -
nah Arendt So ci ety, the Ho lo ca ust Do cu men ta ti on Cent re and ot her bo di es have
or ga ni sed se ve ral te a cher-tra i ning co ur ses whe re, in ad di ti on to his to ri cal app ro a -
ches, so cio-psy cho lo gi cal pers pec ti ves, and the cur ri cu la and te a ching met hods
used in wes tern Eu ro pe, the USA and Is ra el have also been int ro du ced. The Ho lo -
ca ust Me mo ri al Day was es tab lis hed in the aca de mic year of 2000-2001 and aims to
en su re that the Ho lo ca ust cur ri cu lum be co mes in teg ra ted in Hun ga ri an scho ols.
The fact that se ve ral good text bo oks and films have been pro du ced re cently may
also fa ci li ta te this. 
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A zsi dó ság té má ja a szlo vá ki ai oktatásban

A zsi dó ság té má ja a szlo vá ki ai
oktatásban*

A zsi dó ság té má ja a szlo vá ki ai ok ta tás ban címû ta nul mány az Ame ri kai Zsi-
 dó Bi zott ság (Ame ri can Je wish Com mit tee) meg bí zá sá ból ké szült

Az is ko lai tan ter vek át te kin té se Kö zép-Ke let-Eu ró pa or szá ga i ban címû pro jekt ke -
re té ben. A szlo vá ki ai hely ze tet be mu ta tó dol go zat a so ro zat har ma dik ré sze.
(Az elõ zõ ket tõ Cseh or szá got és Len gyel or szá got tér ké pez te fel.) A ku ta tás
a poszt kom mu nis ta or szá gok is ko lai ok ta tá sát vizs gál va arra ke re si a vá laszt,
mi lyen lesz a jö võ ben a zsi dók hely ze te ezek ben az or szá gok ban. Eb ben pe -
dig meg ha tá ro zó sze re pet fog kap ni az ok ta tás, amely alap ve tõ mó don be fo -
lyá sol ja a fi a ta lok vi lág né ze tét. 

Mit ta nul nak ezen or szá gok di ák jai az is ko lák ban a zsi dók val lá sá ról, tör té -
nel mé rõl, a ho lo ka uszt ról és Iz ra el ál lam ról? Le he tõ vé te szik-e az ér vé nyes tan -
ter vek azt, hogy a fi a ta lok el fo gad ják a zsi dó kat és élet mód ju kat, vagy épp el len ke -
zõ leg, zsi dó el le nes ér zel me i ket erõ sí tik e tan ter vek? Meg is mer ked het nek-e a ta -
nu lók a zsi dó tör té ne lem gaz dag sá gá val, s fõ leg sa ját nem ze ti tör té nel mük és
a zsi dó tör té ne lem kap cso la tá val? Ké pe sek-e arra, hogy a ju da iz must egy, az év szá -
za do kat át íve lõ val lás ként ér té kel jék? Meg ma gya ráz za-e ne kik va la ki a zsi dók ná -
cik ál ta li ki ir tá sá nak ször nyû sé gét? Ele gen dõ és ob jek tív in for má ci ót kap nak-e Iz -
ra el ál lam ról, s a vi lág zsi dó sá gá nak je len le gi prob lé má i ról? 

A szer zõk, Pe ter és Eva Sal ner ezek re a kér dé sek re a szlo vák ok ta tá si rend -
szer kon tex tu sá ban ke re sik a vá laszt. A ku ta tás cél ja az, hogy a je len le gi hely -
zet fel tá rá sá val mind azon or szá gok ban be fo lyá sol ja a tan ter ve ket, ahol erre
szük ség van, hi szen a ne ve lés cél ja el sõ sor ban az em be rek kö zöt ti kap cso la -
tok ja ví tá sa kell hogy le gyen, nem pe dig en nek el len ke zõ je. A pro jekt ben Ma -
gyar or szág, Uk raj na, Hor vát or szág és Ro má nia kö vet ke zik. 

Da vid Sin ger ku ta tás ve ze tõ

* A for dí tás alap já úl szol gá ló ta nul mány: Know led ge and Re memb ran ce of the Ho lo ca ust
in Slo va kia, Ame ri can Je wish Com mit tee, New York, 1993. 



I. AZ ÁL TA LÁ NOS IS KO LÁK

Az ál ta lá nos is ko lák ta nu lói a zsi dó, ju da iz mus, ho lo ka uszt, Iz ra el fo gal mak -
kal kü lön bö zõ tan tár gyak ke re té ben ta lál koz hat nak, így a föld rajz, az iro da -
lom, tár sa da lom is me ret és a tör té ne lem órá kon, még pe dig elõ ször az ötö dik
osz tály ban. Konk ré tabb ké pet a zsi dó val lás ról egy év vel ké sõbb, a ha to dik
osz tály ban, a tár sa da lom is me ret órán kap hat nak. A ho lo ka uszt a tan ter vek
sze rint a 8. osz tá lyos tör té ne lem és ki sebb mér ték ben az iro da lom tan anya gá -
ban sze re pel. Iz ra el rõl a föld rajz órán hal la nak. A té má val kap cso la tos kü lön -
bö zõ szem pont ból meg fo gal ma zott in for má ci ók kal a di á kok ta nul má nya ik
be fe je zé sé ig fo lya ma to san ta lál koz nak ál ta lá nos, majd kö zép is ko lás éve ik so -
rán. Ezek az is me re tek azon ban leg több ször par ci á li sak, rend szer te le nek, sok -
szor egy más nak el lent mon dó ak, így nem te szik le he tõ vé egy komp lex szem -
lé let ki ala ku lá sát.

I.1. A zsi dók val lá sa, tör té nel me

A zsi dó ság gal kap cso la tos in for má ci ó kat szin te va la mennyi vizs gált tan -
tárgy – a föld rajz, az iro da lom, az ál lam pol gá ri is me re tek és a tör té ne lem – tar -
tal maz. 

I.1.1. Föld rajz

A zsi dó te ma ti ká val elsõ eset ben a föld rajz órán, az ötö dik osz tály ban – pa -
ra dox de egy ben szim bo li kus mó don – épp an nak el hall ga tá sa kap csán ta lál -
koz hat nak a ta nu lók.1 Az Em ber a Föl dön címû tan könyv ben ugyan is ezt ol vas -
suk: Föl dünk leg je len tõ sebb val lá sai közé a ke resz tény ség, az isz lám, a hin du -
iz mus és a budd hiz mus tar to zik.” A ju da iz mus ra, fel té te lez he tõ en, az
érin tett fe je zet utol só mon da ta utal: „A fel sor ol ta kon kí vül, az em be rek még
több más val lás ban hisz nek.” (15. ) A ha to di kos tan könyv má so dik ré sze
a Dél ke let-Ázsi á ról szó ló fe je zet ben meg em lí ti, hogy a Holt-ten ger a szá raz -
föld leg ala cso nyab ban fek võ he lye, mi köz ben a szö ve get egy mû hold ról ké -
szült fel vé tel egé szí ti ki. Az Iz ra el ál lam mal kap cso la tos to váb bi in for má ci ók -
kal a meg fe le lõ he lyen fog lal ko zunk. 
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I.1.2. Iro da lom

Az is ko lák ban hasz ná la tos tan köny vek egy ré sze még 1989 elõtt ké szült,
így ezek ben csu pán el vét ve ta lál koz tunk a zsi dó te ma ti ká val. Az Iro dal mi ne ve -
lés az 5. osz tály szá má ra címû tan könyv a le gen dák kal fog lal ko zó fe je zet ben
a bib li ai te rem tés tör té ne tet is is mer te ti.2 A szer zõk köz lik a ta nu lók kal, hogy
„az Ó szö vet ség köny ve it hé ber nyel ven ír ták” majd arra szó lít ják fel a di á ko -
kat, hogy mé lyül je nek el an nak ta nul má nyo zá sá ban, „ho gyan me sé li el a vi -
lág te rem té sét a ke resz té nyek szent köny ve az ó szö vet sé gi tör té ne tek ben”.
(113. )

A kö vet ke zõ rész, amely az Imád sá gok cí met vi se li, a leg is mer tebb ke resz -
tény imád sá gok kal (Mi a tyánk stb.) fog lal ko zik. Eb ben a rész ben egyet len al -
ka lom mal for dul elõ a zsi dó szó. A Vi lág En cik lo pé di á já ból szár ma zó rész let
kons ta tál ja, hogy Jé zus zsi dó volt, Je ru zsá lem ben szü le tett, s „ta ní tá sá val fel -
há bo rí tot ta a zsi dó val lá si ve ze tõ ket, akik arra kér ték a ró mai hely tar tót, Pont i -
us Pi lá tust, hogy ítél je ha lál ra Jé zust. Pi lá tus azon ban ár tat lan nak ta lál ta õt,
s sza ba don akar ta en ged ni. A tö meg azon ban Jé zus ha lá lát kö ve tel te, akit Pi lá -
tus vé gül ke reszt ha lál ra ítélt”. (113. )

Ru dolf Ja sík Szent Er zsé bet tér címû re gé nyé nek ér té ke lé sé vel (a nyol ca di -
kos iro da lom könyv tar tal maz za) más he lyen fog lal koz tunk. 

I.1.3. Tár sa da lom is me ret

Az ál ta lá nos is ko lák he te dik osz tá lyá ban a tan anyag ré szét ké pe zi a Val lá -
sos és nem val lá sos vi lág né zet címû rész, mely ben el sõ sor ban a vi lág val lá so kat tár -
gyal ják, de a tan ter vek a „kü lön fé le vi lág né ze tû em be rek kö zöt ti to le ran ci á -
ra” is súlyt he lyez nek. A ta nu lók a Pol gá ri ne ve lés az alap is ko lák 7. osz tá lya szá má -
ra címû tan könyv bõl a zsi dó val lást is meg is mer he tik.3 Az ezt érin tõ szö veg
nem túl ter je del mes ugyan, de ob jek tív és meg fe le lõ mennyi sé gû in for má ci -
ót tar tal maz. De fi ni ál ja a Tó rát, meg em lí ti az Úr és Áb ra hám kö zöt ti szer zõ -
dést, a zsi dó nép ki vá lasz tott sá gát és a mes si ás vá rást. Ér de kes az utol só fe je -
zet: „A val lá si élet köz pont ja a zsi dó szer tar tá sok szín te re, a zsi na gó ga. Itt köt -
nek há zas sá got, és itt avat ják fér fi vá a fi ú kat. A zsi dók na gyon fon tos sze re pet
tu laj do ní ta nak a csa lád nak és a csa lá di élet nek, ezért szá mos zsi dó ün nep egy -
ben a csa lád ün ne pe is.” (40. ) Az idé zett szö veg részt a leg fon to sabb zsi dó
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2 Ko lek tív au to rov: Li ter ár na vý cho va [Iro dal mi ne ve lés az 5. osz tály szá má ra] SPN, Bra tis la -
va, 1997.

3 Ko lek tív au to rov: Obè i ans ka vý cho va pre 7. ro è ník zák ladných škôl [Pol gá ri ne ve lés az alap is ko -
lák 7. osz tá lya szá má ra] SPN, Bra tis la va, 1998.



ün ne pek (Jóm Kip púr, Pe száh, Ros Há-sá ná, Szuk kót, Ha nuk ka, Pú rim) is -
mer te té se egé szí ti ki.

I.1.4. Tör té ne lem

Je len elem zé sünk ben fõ leg a tör té ne lem tan köny vek kel fog lal ko zunk. Is -
me re te in ket el sõ sor ban az is ko lák ban hasz ná la tos tan köny vek bõl me rí tet -
tük, de fi gye lem be vet tük a ki egé szí tõ iro dal mat is. Azo kat a ki ad vá nyo kat
vizs gál juk, ame lye ket az ok ta tá si mi nisz té ri um jó vá ha gyott, vagy ame lye ket
hasz nál nak a pe da gó gu sok.4

Szlo vá ki á ban, de Cseh or szág ban is az ókor be mu ta tá sa so rán tra di ci o -
ná li san Egyip tom, il let ve Gö rög or szág és Róma tör té ne te kap ja a leg na -
gyobb te ret. A pe da gó gu sok szá má ra ké szült mód szer ta ni ké zi könyv az ó ko -
ri ke let ál la ma i ra 4 fe je ze tet (a hang súly Egyip to mon van), míg a gö rög és ró -
mai tör té ne lem re 8–9 fe je ze tet ja va sol. Az ötö di kes tan könyv ben
a zsi dók ról az elsõ em lí tés A Kö zel-Ke let és a Föld kö zi-ten ger tér sé ge címû fe je -
zet ben buk kan fel, ahol né hány sort ol vas ha tunk az ön ál ló zsi dó ál lam meg -
ala ku lá sá ról és az Egyip tom, il let ve Me zo po tá mia ál ta li ál lan dó ve szé lyez te -
tett sé gé rõl. A Bib li á val kap cso lat ban meg em lí ti a tan könyv, hogy az „a zsi dó 
tör té ne lem bõl vett mon dá kat és zsi dó val lá si elõ írá so kat tar tal maz”. A szer -
zõk sze rint a Bib lia, amely „a zsi dó és a ke resz tény val lás szent köny vé vé
vált, máig ér té kes iro dal mi al ko tás ként és a zsi dók tör té ne té nek fon tos for rá -
sa ként van szá mon tart va”. (64.)

A ho lo ka uszt idõ sza ká ig azon ban hi á nyoz nak a Szlo vá kia te rü le tén kí vül 
élõ zsi dók kal, Pa lesz ti ná val, vagy a zsi dó val lás sal kap cso la tos in for má ci ók.
A zsi dók Szlo vá kia te rü le tén való je len lé té rõl csu pán né hány eset le ges
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4 Dvo ø ák, P. - Mrva, I. - Kra toch víl, V.: Slo vens ko v stre do ve ku a na za è i at ku no vo ve ku [Szlo vá -
kia a kö zép kor ban és az új kor kez de tén] Or bis Pic tus Ist ro po li ta na, Bra tis la va 1998.; Ko -
váè, D. - Ko pè an, V. - Kra toch víl, V.: Slo vens ko na pra hu no vé ho veku [Szlo vá kia az új kor kü -
szö bén] Or bis Pic tus Ist ro po li ta na, Bra tis la va 1995.; Ko váè, D. - Lip ták, L.: Uè eb né texty
z de je pi su (1939–1945). [Fe je ze tek a tör té ne lem bõl (1939–1945)] SPN, Bra tis la va, 1990.;
Ko váè, D. – Ka me nec, I. – Kra toch víl,V.: Slo vens ko v no vom sto ro èí. [Szlo vá kia az új év szá -
zad ban.] Or bis Pic tus Ist ro po li ta na, Bra tis la va, 1997.; Letz, R.: Slo vens ko v 20. sto ro èí. [Szlo -
vá kia a 20. szá zad ban] Slo vens ke pe da go gic ke nak la da telst vo, Bra tis la va, 1997. Al ter na tív
tan könyv: Tkad le è ko vá, H. - Skla daný, M. - Kra toch víl, V.: Na pra hu mo der né ho sve ta [A vi -
lág az új év szá zad ban] Or bis Pic tus Ist ro po li ta na, Bra tis la va, 1995.; Mi chovs ký, V.: De je -
pis. Pra vek a sta ro vek. Uè eb ni ca pre zák lad né školy I a II. [Tör té ne lem. Az õs kor és az ókor.
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meg jegy zést ta lá lunk, me lye ket az aláb bi ak ban tel jes ter je de lem ben köz -
lünk. A ha to di kos tan könyv ben a Szlo vá kok, szom szé dok, ide ge nek címû tan -
anyag ban két in for má ci ót ta lál tunk. A be ve ze tõ rész ben a tan könyv szer zõ je
meg ál la pít ja, hogy „Ma gyar or szá gon ma gya rok, hor vá tok, szlo vá kok, ru szi -
nok, szer bek, zsi dók, cse hek stb. él tek”. (52.) Az ezt kö ve tõ szö veg 2 mon da -
tot szen tel a zsi dó ság nak: „A 16–17. szá zad ban meg nõtt a zsi dók szá ma is.
Õk fõ leg ke res ke de lem mel és pénz ügyek kel fog lal koz tak, ha son ló kép pen
a gö rö gök és ör mé nyek is”. (Uo.)

A he te di kes tan könyv II. Jó zsef re form ja i val kap cso lat ban a Tü rel mi ren de -
letrõl is em lí tést tesz, meg ál la pít va, hogy „II. Jó zsef tu da to sí tot ta, hogy a to le -
ran cia hasz nos az ál lam szem pont já ból. Ezért ki ad ta a Tü rel mi Ren de le tet,
amellyel le he tõ vé tet te min den ke resz tény nek a val lás sza bad sá got. […] A zsi -
dók szá má ra is le he tõ vé tet te a bi ro da lom ba való sza bad be te le pe dést, ami
a gaz da ság fel élén kü lé sé vel járt”. (22.)

A tan köny vek ben a zsi dó ság gal kap cso lat ban nem ta lál tunk to váb bi in for -
má ci ó kat, még az olyan je len tõs tör té nel mi ese mé nyek kap csán sem, mint
a nagy fran cia for ra da lom, az 1848/49-es for ra dal mi idõ szak, s nem em lí tik
a vizs gált köny vek sem a Dre y fuss-pert, sem bár me lyik je len tõs zsi dó sze mé -
lyi sé get. A ta nu lók egyál ta lán nem kap nak in for má ci ó kat ar ról, ho gyan ke rül -
tek a zsi dók a di asz pó rá ba, mi ért él tek a kö zép ko ri ke resz tény tár sa da lom pe ri -
fé ri á ján, mi ért ré sze sí tet tek elõny ben bi zo nyos te vé keny sé ge ket. A tör té ne -
lem tan köny vek vizs gá la ta alap ján meg ál la pít hat juk, hogy a ta nu lók
a zsi dó ság ról na gyon ke ve set tud hat nak meg. Rész ben pó tol hat ják ezt a hi -
ányt a po zso nyi vagy az eper je si Zsi dó Mú ze um ba tett lá to ga tá sok, hi szen
ezál tal meg is mer he tik a di á kok a szlo vá ki ai zsi dó ság tör té ne tét, és el sõ sor ban
a zsi dó kul tú rát és élet mó dot. A szlo vá ki ai zsi dó kö zös ség asszi mi lá ci ó ja és
kis lét szá ma mi att más vá ro sok ban erre nincs mód juk. 

 I.2. A ho lo ka uszt

A ho lo ka usz tot, mint a zsi dó ság szisz te ma ti kus ki ir tá sá ra tett kí sér le tet
1989 elõtt a tan köny vek gya kor la ti lag nem em lí tet ték. A vi lág há bo rú köz zé -
tett sta tisz ti ká i ban a ho lo ka uszt ál do za ta it nem kü lö ní tet ték el a há bo rú töb bi
ál do za tá tól. (L. Lip ták, a ne ves szlo vák tör té nész sze rint ezt po zi tí van kell ér -
té kel ni, hi szen a ho lo ka uszt ál do za ta i nak kü lön fel tün te té se a Ti so-re zsim
gya kor la tát iga zol ta vol na, amely a zsi dó kat nem te kin tet te pol gá rok nak és
em be rek nek.) A kon cent rá ci ós tá bo ro kat is in kább a kom mu nis ta és egyéb el -
len ál lók szen ve dé se i nek hely szí ne ként em lí tet ték. A tanköny vek tar tóz kod tak
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a Szlo vák Köz tár sa ság (1939–1945) át fo gó ér té ke lé sé tõl, meg elé ged tek az zal,
hogy kle ri ká lis és an ti kom mu nis ta jel le gét hang sú lyoz zák. Egyál ta lán nem
vet ték fi gye lem be, hogy a szlo vák ál la mi ság elsõ meg nyil vá nu lá sá ról van szó,
amely ál lam ban a la kos ság egy ré sze rész ben an nak kö szön he tõ en élt job ban,
hogy a zsi dók kény te le nek vol tak hát ra hagy ni ott ho na i kat és va gyo nu kat.

Az 1989-es for du lat után az 1939 és 1945 kö zöt ti szlo vák ál lam hoz való vi -
szony kulcs prob lé má vá vált. A vá lasz tó vo na lat azon ban nem csu pán a szlo -
vák zsi dó ság pusz tu lá sá nak el íté lé se vagy meg bo csá tá sa je len tet te. A vi ták leg -
in kább a szlo vák nem ze ti fel ke lés kö rül éle zõd tek ki. Au gusz tus 29. (a fel ke -
lés ki tö ré sé nek nap ja) hi va ta los ál la mi ün nep. A la kos ság és a po li ti kai pár tok
dön tõ több sé ge a fel ke lést po zi tí van ér té ke li. Má sok azon ban (köz te az 1994
és 1998 kö zött a kor mány ko a lí ci ó ban lévõ Szlo vák Nem ze ti Párt) ha za áru lás -
nak tart ják ezt az ese ményt. S erre oda kell fi gyel nünk, hi szen az SZNP ke zé -
ben volt az ok ta tá si tár ca, s szem lé le tét a tan ter vek be is meg pró bál ta át ül tet ni. 
Az em lí tett párt és az ok ta tá si mi nisz té ri um, va la mint a Ma ti ca Slo vens ká ál -
lás pont ja az új tör té ne lem tan köny vek kap csán is meg nyil vá nult. A ked ve zõ
lek to ri vé le mé nyek el le né re is min dent meg tet tek pél dá ul azért, hogy a Szlo -
vá kia az új év szá zad ban címû tan köny vet egy, a Ti so-re zsi met job ban to le rá ló
tan könyv vel vált sák fel. Még nyil ván va lób bá vált szán dé kuk M. S. Du ri ca
Szlo vá kia és a szlo vá kok tör té ne te címû an ti sze mi ta irá nyult sá gú köny ve kap -
csán,5 amely nek má so dik ki adá sa az ok ta tá si mi nisz té ri um égi sze alatt je lent
meg, s kö te le zõ ol vas mány nak szán ták mind az ál ta lá nos, mind pe dig a kö zép -
is ko lá sok szá má ra. (Er rõl a könyv rõl a ké sõb bi ek ben még szó lunk.)

1989 után szük sé ges sé vált a régi kom mu nis ta tan köny vek gyors le cse ré lé -
se. Az elsõ tan köny vek már 1990-ben meg je len tek, ha bár – fõ leg  gra fi kai meg -
ol dá sa i kat te kint ve – in kább ide ig le nes nek tart hat juk eze ket. A ko ráb bi tan -
köny vek tõl el té rõ en már te ret szen tel tek a zsi dók sor sá nak és fog lal koz tak a ho -
lo ka uszt tal is. 1996-ban hosszú vi ták után vég re el fo gad ták a 20. szá zad dal
fog lal ko zó új ál ta lá nos is ko lai tan köny vet. Az is ko lák ban ezt az 1997/98-as tan -
év ben kezd ték hasz nál ni. Az új tan köny vek a ré gi ek tõl már szí nes és fi gye lem -
fel kel tõ gra fi kai meg ol dá sa ik ban is kü lön böz nek. A pub li kált for rá so kat po zso -
nyi és vi dé ki di á kok kal és pe da gó gu sok kal foly ta tott be szél ge té se ink bõl szár ma -
zó in for má ci ók kal egé szít jük ki.6 Az 1997/98-as tan évig a Fe je ze tek
a tör té ne lem bõl címû, 1990-ben, a kom mu niz mus bu ká sa után nem sok kal
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ki adott tan köny vet hasz nál ták az ál ta lá nos is ko lák 8. osz tá lyá ban.7 A szer zõk –
mind ket ten ne ves tör té né szek – el sõ sor ban a má so dik vi lág há bo rú Cseh szlo vá -
ki át érin tõ ese mé nye i re he lyez ték a hang súlyt. Csu pán a be ve ze tõ rész ben
(3–8.) fog lal koz nak a nyu ga ti és ke le ti front tal. A to váb bi fe je ze tek a há bo rús
Szlo vá kia, a Cseh-Mor va Pro tek to rá tus és a bé csi dön tés ál tal Szlo vá ki á tól Ma -
gyar or szág hoz ke rült te rü le tek hely ze tét mu tat ják be. A tan könyv a kö vet ke zõ
hét fe je zet re van fel oszt va: A má so dik vi lág há bo rú; A Szlo vák Köz tár sa ság; Szlo vá -
kia meg szállt te rü le tei; Cseh or szág és Mor va or szág a há bo rú éve i ben; Az an ti fa sisz ta el len -
ál lás; A szlo vák nem ze ti fel ke lés; Szlo vá kia fel sza ba dí tá sa. 

A szer zõk, ha csak érin tõ leg esen is, de fi gyel met szen tel nek a zsi dó ság
hely ze té nek. A be ve ze tõ rész elsõ ol da lán a kö vet ke zõ meg ál la pí tás ol vas ha -
tó: „A meg szállt te rü le ten a ná cik ter ro ri zál ták a la kos sá got. Hoz zá lát tak az
egész nem ze tek, fõ leg a szlá vok ki ir tá sát cél zó go nosz ter ve ik meg va ló sí tá sá -
hoz. A la kos sá got jog nél kü li rab szol gá vá kí ván ták vál toz tat ni, akik az ural ko -
dó né met nem ze tet szol gál ják. Fõ leg a zsi dó la kos ság volt kit éve a ször nyû ter -
ror nak és nép ir tás nak a kon cent rá ci ós tá bo rok gáz kam rá i ban”. (3.)

A Szlo vá kia po li ti kai rend sze rét be mu ta tó rész ben a szer zõk fel hív ják a fi -
gyel met a Hlin ka Gár dá nak az ál lam ban be töl tött sze re pé re, s az aláb bi meg ál -
la pí tás sal fe je zik be ezt a részt: „A Szlo vák Köz tár sa ság po li ti kai jel le ge a kor -
szak leg tra gi ku sabb ese mény so rá ban, a zsi dó la kos ság ki ir tá sá ban mu tat ko -
zott meg”. (12.) A ho lo ka uszt tal egy tan anyag rész fog lal ko zik, amely
a kö vet ke zõ sza vak kal kez dõ dik: „A ná cik a zsi dó kat, de a szlá vo kat és szí nes
bõ rû e ket is ala cso nyabb ren dû nek, ke vés bé ér té kes faj nak tart ot ták. A zsi dó
pol gá ro kat ül döz ték, meg aláz ták, el vet ték va gyo nu kat, majd meg kezd ték fi zi -
kai meg sem mi sí té sü ket.” (Uo.)

A szer zõk rö vi den jel lem zik a zsi dók va gyo ná nak ár já sít ását és más zsi dó -
el le nes in téz ke dé se ket. A de por tá lá sok ról a kö vet ke zõ kép pen ír nak: „1942
ele jén a po zso nyi kor mány el fo gad ta azt a né met aján la tot, hogy a zsi dó sá got
Len gyel or szág meg szállt te rü le te i re vi szik kény szer mun ká ra. 1942 már ci u sá -
tól vas úti sze rel vé nyek in dul tak, ame lyek fér fi a kat, nõ ket, gye re ke ket, öreg és 
be teg em be re ket vit tek a kon cent rá ci ós tá bo rok ba. Az el hur col tak nagy ré sze
a gáz kam rák ban lel te ha lá lát, vagy a ki me rült ség, éhe zés, be teg sé gek ál do za ta
lett. […] A zsi dók ül dö zé se és el hur co lá sa el len, mint an ti hu má nus cse le ke -
de tek el len a Va ti kán ma gas ran gú tiszt ség vi se lõi is til ta koz tak. A transz por -
tok 1942 õszén való le ál lí tá sa azon ban ké sõn jött – az el hur col tak dön tõ több -
sé ge már ha lott volt. Az an ti fa sisz ta ko a lí ció ál la mai a zsi dók ül dö zé sét
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em be ri ség el le ni cse le ke det nek nyil vá nít ot ták, s a bû nö sö ket a há bo rú után
bí ró ság elé ál lít ot ták és el ítél ték. […] A zsi dó ság ül dö zé se és a zsi dók ki ir tá sá -
ban való részt vál la lás a Szlo vák Köz tár sa ság fa sisz ta jel le gé nek egyik leg fõbb
bi zo nyí té ka.” (13.)

A fen ti szö veg hez négy kér dés tar to zik, ame lyek jól tük rö zik a szer zõk ál -
lás pont ját: „1) Mi vel in do kol ták a zsi dók el le ni in téz ke dé se ket? Mi ért hely te -
le nek ezek a né ze tek? 2) Mit je lent az ár já sít ás? 3) Mi ben kor lá toz ták a zsi dók
em be ri jo ga it Szlo vá ki á ban 1939 után? 4) Mi kor és hová hur col ták el a szlo vá -
ki ai zsi dó sá got, s mi lett az el hur col tak sor sa?”

A to váb bi ak ban a zsi dó ság ról már nem szól a tan könyv. A ko ráb bi tan -
köny vek kel össze ha son lít va po zi tí vum ként ér té kel het jük, hogy a szer zõk
fog lal koz nak a ho lo ka uszt tal, egy ér tel mû en el íté lik a zsi dó el le nes po li ti kát,
és po zi tí van vi szo nyul nak a szlo vák nem ze ti fel ke lés hez. Hi á nyoz nak azon -
ban az in for má ci ók ar ról, hogy a fel ke lés be zsi dók is be kap cso lód tak és, hogy
a né met meg szál lás a de por tá lá sok fel újí tá sát von ta ma gá val, amely újabb 13
ezer em bert érin tett. 

A vizs gált tan könyv csu pán szö ve ges ré sze ket tar tal maz, ké pe ket, tér ké -
pe ket nem. Eb bõl a szem pont ból nem von zó a ta nu lók szá má ra. Vi szont
a fen ti ek ben fel so rol tak mi att a ho lo ka uszt ko ráb bi be mu ta tá sá hoz ké pest je -
len tõs elõ re lé pést je lent, hi szen bí rá ló, ugyan ak kor nem min dig tel jes in for -
má ci ó kat nyújt a Szlo vák Köz tár sa ság ról és an nak zsi dó el le nes po li ti ká já ról.
Ép pen a zsi dó ság pél dá ján ke resz tül jel lem zik a szer zõk a szlo vák ál la mot, s fi -
gyel men kí vül hagy ják, hogy a la kos ság bi zo nyos ré te ge i nek kis sé emel ke dett 
az élet szín vo na la. 

Az érin tett tan könyv ide ig le nes jel le ge azon ban új tan köny vek el ké szí té -
sét tet te szük sé ges sé, ame lyek jobb mi nõ sé gû ek, mo der neb bek és a ta nu lók
szá má ra von zóbb mó don tá lal ják az is me re te ket. En nek a szán dék nak az ered -
mé nye ként szü le tett meg az a tan könyv csa lád, ame lyet az Or bis Pic tus Ist ro -
po li ta na Ki adó je len te tett meg. 

Az ál ta lunk vizs gált téma szem pont já ból az ál ta lá nos is ko lás tan köny vek
kö zül a Szlo vá kia az új év szá zad ban8 és A vi lág az új év szá zad ban9 címû tan köny -
vek ér de mel nek ma gyobb fi gyel met, me lyek szer zõi mind annyi an ne ves tör -
té né szek.
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Az elsõ tan köny vet nyol ca di ko sok nak szán ták és már 1994-ben nyom da -
kész ál la pot ban volt. Az ek kor ha ta lom ra ke rü lõ kor mány ko a lí ció – mely ben
az ok ta tá si tár ca a Szlo vák Nem ze ti Pár té volt – azon ban meg pró bál ta meg aka -
dá lyoz ni a meg je len te tést, mi vel ab ban nem ka pott elég gé hang sú lyos sze re -
pet „a szlo vák nem zet nek a füg get len sé gért és sa ját ál la mi sá gért foly ta tott har -
ca” (J. Ben ka bí rá la ta).10 Ez a re cen zens bí rál ta a szer zõk nek a Szlo vák Köz tár -
sa ság hoz és a ho lo ka uszt hoz fû zõ dõ vi szo nyát is, és fel tet te a kér dést, „va jon
tény leg szlo vák és nem ze ti volt-e a szlo vák nem ze ti fel ke lés?” A szak em be -
rek és a la i kus köz vé le mény vi ha ros vi tá it kö ve tõ en az ok ta tá si mi nisz té ri um
vé gül két éves ké sés sel en ge dé lyez te a tan könyv meg je le né sét, amely
a 1997/98-as tan év ben ke rült az is ko lák ba. 

Ez a tan könyv – az Or bis Pic tus Ist ro po li ta na Ki adó más tan köny ve i hez
ha son ló an – elõ de i tõl fõ leg gra fi kus meg ol dá sa i ban tér el. A ta nu lók szí ve sen
hasz nál ják a tan köny vet, mi vel súly pont jai nem ki zá ró la go san a szer zõi szö ve -
gen van nak. A tan könyv tan anyag ré szei mo no te ma ti ku sak, gra fi kai fel épí té -
sük ál lan dó sí tott. Min den tan anyag a szö veg elé ki emelt 2–3 je len tõ sebb év -
szám mal kez dõ dik, s min den anyag hoz tar to zik egy, a kor je len tõs alak ja it fel -
vo nul ta tó Sze mé lyi sé gek arc kép csar no ka címû rész. Ezu tán kö vet ke zik a szer zõi
szö veg, amely ál ta lá ban nem több, mint egy ol dal nyi, majd for rás rész le tek,
fény ké pek, tér ké pek szí ne sí tik a tan anyag részt. A Szó tárba a tör té nel mi fo gal -
mak ma gya rá za tai ke rül tek. A di á kok ön ál ló vé le mény al ko tá sát se gí tik elõ az
Át gon dol juk, meg vi tat juk címû rész ben ta lál ha tó fel ada tok. Nyil ván va ló, hogy
a szer zõk te ret en ged nek a di á kok sa ját vé le mé nyé nek is, s ez olyan je len ség,
amely a múlt ban el kép zel he tet len lett vol na.

A ben nün ket ér dek lõ idõ szak kal a Szlo vá kia 1938–1945 kö zött címû fe je -
zet fog lal ko zik (34–46.), ame lyet a szer zõk hét tan anyag ra osz tot tak: Vi har fel -
hõk Cseh szlo vá kia fö lött; Az au to nó mi á tól a füg get len sé gig; Az új ál lam meg ala ku lá sa;
A Szlo vák Köz tár sa ság Eu ró pa tér ké pén; Mi lyen volt a Szlo vák Köz tár sa ság?; Élet
a Szlo vák Köz tár sa ság ban; és A szlo vák nem ze ti fel ke lés. A szö veg ben ke vés szó
esik a zsi dó ság ról. A Szlo vák Köz tár sa ság Eu ró pa tér ké pén címû fe je zet ben egy
dip lo má ci ai jegy zék-rész let ol vas ha tó for rás ként, amely ben a Va ti kán elí té lõ -
en re a gál az ún. zsi dó kó dex ki hir de té sé re: „A Szent szék fáj da lom mal vet te
tu do má sul, hogy Szlo vá ki á ban, mely nek szin te az egész la kos sá ga a leg szebb
ka to li kus ha gyo má nyok nak ör vend – 1941. szep tem ber 9-én ki hir det ték azt
a kor mány ren de le tet, amely faji tör vé nye ket lép tet élet be, és több olyan
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ren de le tet tar tal maz, ame lyek hom lok egye nest el lent mon da nak a ka to li kus
el vek nek.” (41.) 

A Mi lyen volt a Szlo vák Köz tár sa ság? címû tan anyag ban a ki emelt két év -
szám kö zül ket tõ érin ti a ho lo ka usz tot: „1941 – meg je lent az 1941/198 sz. kor -
mány ren de let, az ún. zsi dó kó dex, amely a zsi dók el len irá nyu ló rassz is ta tör -
vé nye ket tar tal ma zott. 1942 – Már ci us tól ok tó be rig fo lya ma to san de por tál -
ják a zsi dó la kos sá got.”

A szer zõk a szö veg ben be mu tat ják és bí rál ják a re zsim an ti sze mi ta jel le -
gét: „A pol gá ri és em be ri jo gok kor lá to zá sa az ún. zsi dó kér dés meg ol dá sa kor
mu tat ko zott meg. A zsi dó kat fo ko za to san meg fosz tot ták a va gyo nuk tól, de
az alap ve tõ po li ti kai, pol gá ri és vé gül em be ri jo ga ik tól is. Ki tilt ot ták õket az is -
ko lák ból, mun ka he lyük rõl, ki ûz ték la ká suk ból. Mun ka tá bo rok ba gyûjt öt ték 
õket, és hogy meg kü lön böz te té sül hat ágú sár ga csil la got (Dá vid-csil la got)
kel lett vi sel ni ük. Több ezer zsi dó pol gárt ré sze sí tet tek ugyan mun ka he lyi, val -
lá si vagy el nö ki ki vé tel ben, ez azon ban nem tud ta meg aka dá lyoz ni a tra gé di -
át. 1942-ben a szlo vák kor mány erõ szak kal a ha lál tá bo rok ba in ter nált 58 000
szlo vá ki ai zsi dót. 1944 õszén, Szlo vá kia né met meg szál lá sa után to váb bi
13 000 zsi dó pol gárt vit tek el. A kor mány em ber te len zsi dó el le nes lé pé sé nek
kö vet kez mé nye it az sem mér sé kel te, hogy a pol gá rok egy ré sze szim pa ti zált
a zsi dók kal és meg pró bált se gí te ni ne kik.” (42.)

A 43. ol da lon két for rás rész let is kap cso la tos a té má val. Az elsõ a Hlin ka
Gár da 1943-as egyik szó ró lap já ról való, és jól mu tat ja a zsi dó ság gal szem be ni
ko ra be li hi va ta los ál lás pon tot: „Ben nün ket nem tesz nek lóvá buta frá zi sok -
kal, hogy a zsi dó is em ber. A zsi dók a sá tán kép vi se lõi és ügy nö kei. A zsi dó
nem Is ten te remt mé nye, a zsi dó nem em ber, csak úgy néz ki, mint az em ber.
Aki a zsi dó kat bár mi lyen for má ban tá mo gat ja vagy védi, az nem ke rü li el Is -
ten bün te té sét.” (43.)

A má sik idé zet a rab bik nak a köz tár sa ság el nö ké hez 1942-ben írt le ve lé bõl
szár ma zik: „A szlo vá ki ai zsi dó ság nagy ré szét ide gen or szág ba való de por tá lás fe -
nye ge ti, ami egyet je lent a pusz tu lás sal. Eb ben az utol só, sors dön tõ órá ban az
Ön ke resz tény és em be ri lel ki is me re té re apel lá lunk: ves se be be fo lyá sát, és aka dá -
lyoz za meg az em be rek nek ilyen mó don tör té nõ el pusz tí tá sát.” (Uo.)

A szö veg mel let ti il luszt rá ció egy ko ra be li an ti sze mi ta ka ri ka tú ra „a zsi dó 
a mi el len sé günk” fel irat tal; a zsi dók de por tá lá sát le he tõ vé tevõ tör vény fak -
szi mi lé je; egy a nyit ra no vá ki mun ka tá bor ról ké szült fény kép és egy a de por tá -
lást be mu ta tó fény kép. A tan anyag hoz 4 kér dés kap cso ló dik, me lyek bõl a har -
ma dik és ne gye dik kap cso la tos a ho lo ka uszt tal. A kér dé sek jól mu tat ják a szer -
zõk ál lás pont ját: „3. Mi kor és hová de por tál ták a szlo vá ki ai zsi dó kat, és mi lett 
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a sor suk? 4. Ki tõl kel lett vé de nie Tiso el nök nek sa ját pol gá ra it, ami kor ki vé te -
le ket adott ne kik?” (Uo.)

Amint lát ni, az elem zett tan könyv szó ban és kép ben is ele gen dõ in for má -
ci ót nyújt ah hoz, hogy a ta nu lók tu da to sít has sák a szlo vá ki ai zsi dó ság tra gé di -
á ját. S mi vel a kö vet ke zõ fe je ze tek a Szlo vák Köz tár sa ság kul tu rá lis, gaz da sá gi 
és po li ti kai fej lõ dé sét mu tat ják be, a ta nu lók komp lex ké pet kap hat nak a kor -
szak ról. 

Egy má sik tan könyv a Szlo vá kia a 20. szá zad ban cím mel je lent meg.11 Fül szö -
ve ge sze rint „a Szlo vák Köz tár sa ság Ok ta tá si Mi nisz té ri u ma 1997. au gusz tus
13-án kelt 3899/97–151-es sz. ha tá ro za tá val az ál ta lá nos is ko lák 8. osz tá lya szá má -
ra al ter na tív tör té ne lem tan könyv ként fo gad ta el.” A könyv szer zõ je, a fi a tal, de
egy ér tel mû ori en tá ci ó jú tör té nész a kö vet ke zõ ket írja a be ve ze tõ ben: „A tan -
könyv cél ja, hogy hûen és igaz mó don mu tas sa be tör té nel münk leg újabb, sok -
szor még élõ és le zá rat lan fe je ze te it. […] a po li ti ku sok kal együtt ne héz hely ze te -
ket fog tok meg ol da ni, meg is mer ked tek olyan élet pá lyák kal, vé le mé nyek kel és ál -
lás pon tok kal, ame lyek a kort moz gat ták. Meg is mer ked het tek a jó, az
igaz sá gos ság a sze mé lyes bá tor ság har cá val az al jas ság, a ha rag, a gyû lö let és a becs -
te len ség el len. Ta núi lesz tek, ho gyan har col ta ki a szlo vák nem zet az õt meg il le tõ
he lyet a vi lág töb bi nem ze tei kö zött. Ez a tan könyv nem tö rek szik a 20. szá za di
szlo vák tör té ne lem egye dül ér vé nyes ki fej té sé re, hi szen a té má ról a tör té né szek -
nek is egy más tól el té rõ vé le mé nyük van.” (4.)

A tan könyv, mely for má já ban má sol ja az Or bis Pic tus fen tebb em lí tett ki -
ad vá nya it, tar tal mi lag azok hi va ta los al ter na tí vá já nak szá mít. A ben nün ket ér -
dek lõ idõ szak kal a III. fe je zet fog lal ko zik, amely a Szlo vá kia 1938–1945 kö zött
cí met vi se li. A fe je zet 7 tan anya gá ból csu pán né hány érin ti a ho lo ka usz tot.
A szer zõ le szö ge zi ugyan, hogy a szlo vák ál lam fej lõ dé se au to ri ta tív irányt
vett, ki eme li azon ban a po zi tí vu mo kat is, pél dá ul: „a bí ró sá gok meg õriz ték
nagy fo kú füg get len sé gü ket, ami az ál lam el le nes és po li ti kai vét sé ge kért ki -
rótt ala csony bün te té sek ben is meg mu tat ko zott. Egyet len po li ti kai in dít ta tá -
sú ha lá los íté let sem volt vég re hajt va”. A szer zõ igyek szik mér sé kel ni a zsi dó -
el le nes po li ti ka kö vet kez mé nye it (pél dá ul a mi nisz te ri vagy el nö ki ki vé te lek
ki hang sú lyo zá sá val), vagy leg alább né hány sze mély re, vagy Szlo vá ki án kí vü li 
té nye zõk re (a náci Né met or szág ra) akar ja há rí ta ni a fe le lõs sé get. Tiso el nök,
a kor mány (Tuka mi nisz ter el nök és Mach bel ügy mi nisz ter ki vé te lé vel), a par -
la ment po zi tí van van le fest ve. A zsi dó kér dés meg ol dá sá ért egy kis cso port
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ra di ká lis fe le lõs sé gét hang sú lyoz za: „Tuka és ra di ká lis tá mo ga tói elé ge det le -
nek vol tak a szlo vá ki ai vi szo nyok kal. A cseh- és zsi dó kér dés gyors meg ol dá -
sát és a volt po li ti kai pár tok kép vi se lõi el le ni fel lé pést kö ve tel ték.” (46.) A szer -
zõ ál lás pont ját az aláb bi rész le tek is il luszt rál ják: „A salz bur gi tár gya lá sok dön -
tõ for du la tot hoz tak a zsi dó la kos ság hoz való vi szo nyu lás ban. Ad dig
a zsi dó kér dést szo ci á lis prob lé ma ként ke zel ték, s a kor mány csu pán kor lá to -
zó in téz ke dé se ket ren delt el, s a zsi dó vál la la tok kor lá to zott mér té kû ár já sít -
ását en ged te csu pán. Né met or szág azon ban elé ge det len volt ez zel. A salz bur -
gi tár gya lá so kat kö ve tõ en ki bõ vült a V. Tuka ve zet te szlo vák kor mány le he tõ -
sé ge a zsi dók kal kap cso la tos in téz ke dé se ket il le tõ en. 1941-ben je lent meg
a zsi dó kó dex né ven is mert kor mány ren de let, amely nek cél ja a zsi dó ság nak
a tár sa da lom ból való tel jes ki zá rá sa, po li ti kai és pol gá ri jo ga ik és va gyo nuk
meg vo ná sa volt. Tiso el nök ki vé te le ket adott a zsi dók nak. Az el nö ki ki vé te lek 
mel lett mi nisz te ri ki vé te le ket is ad tak. Azo kat a zsi dó kat, akik nem kap tak ki -
vé telt, a nyit ra no vá ki, sze re di és vyh nyei mun ka tá bo rok ba gyûjt öt ték össze.
A zsi dó kó dex el len ka to li kus és evan gé li kus püs pö kök is til ta koz tak. A né me -
tek kel kö tött tit kos meg ál la po dás után V. Tuka és A. Mach az el nök és a töb bi
kor mány tag tu do má sa nél kül meg kezd ték a zsi dók len gyel or szá gi né met tá -
bo rok ba való de por tá lá sá nak elõ ké szí té sét. Az elsõ transz port 1942. már ci us
25-én hagy ta el Szlo vá kia te rü le tét. Ok tó ber vé gé ig 58 000 zsi dó de por tá lá sá -
ra ke rült sor. Né met or szág ga ran tál ta, hogy a szlo vá ki ai zsi dó ság nak jó bá nás -
mód ban lesz ré sze. Azok a tá bo rok azon ban, aho vá a zsi dó kat szál lít ot ták,
nem mun ka tá bo rok vol tak, ha nem ha lál tá bo rok, ahol az oda ér ke zõ ket a biz -
tos ha lál vár ta. A köz vé le mény egy re erõ sö dõ til ta ko zá sa és a tá bo rok ból ér ke -
zõ hí rek ha tá sá ra a kor mány 1942 ok tó be ré ben a zsi dók de por tá lá sát le ál lí tot -
ta. A transz por tok in dí tá sát a meg szál ló né met erõk újít ot ták fel 1944 õszén.
Összes sé gé ben Szlo vá ki á ból 70 000 zsi dót de por tál va, kö zü lük kb. 67 ez ren
lel ték ha lá lu kat a tá bo rok ban. A ke resz tény egy há zak kép vi se lõi til ta koz tak
a de por tá lá sok el len is. Az an ti sze mi ta pro pa gan da ha tá sa alá el sõ sor ban a la -
kos ság nak az a ré sze ke rült, amely a meg gaz da go dás le he tõ sé gét lát ta az ese -
mé nyek ben. A la kos ság má sik ré sze azon ban a zsi dók meg men té sé re tö re ke -
dett, sok szor éle te koc káz ta tá sá val is. A zsi dó ság Szlo vá ki á ból való de por tá lá -
sa nem volt egye di je len ség, ha nem a zsi dó kér dés ún. vég sõ meg ol dá sát
meg cél zó náci ter vek ré szét ké pez te.” (48.)

Összes sé gé ben el mond ha tó, hogy R. Letz cél tu da to san tö rek szik arra,
hogy a Szlo vák Köz tár sa ság ban ural ko dó re zsi met po zi tív szín ben tün tes se
fel, s po li ti kai ve ze tõ it fel ment se a fe le lõs ség alól. A tan könyv ten den ci ó zus sá -
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ga nem olyan fel tû nõ, mint a Du ri ca-köny vé, a két szer zõ ál lás pont ja kö zött
azon ban in kább csak for mai, nem pe dig lé nye gi a kü lönb ség.

A vi lág az új év szá zad ban12 címû, nyol ca di ko sok szá má ra ké szült tan könyv 
a vi lág tör té nel met fog lal ja ma gá ba. Szá munk ra a II. és III. fe je zet ér de kes. Kö -
zü lük az elsõ a Két há bo rú kö zöt ti Eu ró pa cí met vi se li, s két tan anyag ban (Mus so -
li ni és fe ke te in ge sei; Hit ler Eu ró pa el len) mu tat ja be a fa siz mus eu ró pai tér hó dí tá -
sát. Az Olasz or szág gal fog lal ko zó rész ben nem ta lá lunk uta lást a zsi dó kér dés -
re, a má sik tan anyag azon ban már tar tal maz ilye ne ket. A szö veg
össze ha son lít ja az orosz or szá gi, az olasz or szá gi és a né met or szá gi vi szo nyo -
kat: „Hit ler ha son ló an járt el, mint Le nin Orosz or szág ban vagy Mus so li ni
Né met or szág ban. Be til tott min den po li ti kai pár tot, egye sü le tet, szer ve ze tet
és klu bot. Az ál la mi hi va ta lo kat, az ok ta tást, a tu do mányt, a kul tú rát és tör -
vény ke zést párt ja alá ren del te. Az egész ál la mot be há lóz ta a tit kos rend õr ség -
gel. A rend szer el len zõ it be bör tö nöz ték vagy kon cent rá ci ós tá bo rok ba zár -
ták. Va la mennyi dik tá tor nak ez a kor mány zá si mód sze re. A né met or szá gi dik -
ta tú rá nak azon ban két jel leg ze tes sé ge is volt. Az egyik, hogy faji tör vé nye ket
ho zott, ame lyek alap ján ér té kes és ke vés bé ér té kes cso por tok ra oszt ot ták az
em be ri sé get. Ma gu kat – az õ el ne ve zé sek sze rint az észa ki fajt – a pi ra mis csú -
csá ra he lyez ték. Sze rin tük a né met nép nek, a »tisz ta faj nak« mo dern rab szol -
gák ká kell ten ni ük vagy meg kell sem mi sí te ni ük a töb bi eket, pl. a szlá vo kat,
a zsi dó kat, a ci gá nyo kat.” (22.)

A Sze mé lyi sé gek arc kép csar no kában Hit ler rõl, Go eb bels rõl és Himm ler rõl
ta lál ha tó port ré. A for rás do ku men tu mok közé a nürn ber gi tör vé nyek bõl ke -
rült be egy rész let, így a ta nu lók köz vet le nül meg is mer ked het nek an nak szel -
le mi sé gé vel, és össze ha son lít hat ják a szlo vá ki ai ún. zsi dó kó dex szel: „Zsi dó
nem le het a bi ro da lom pol gá ra. Nem ren del ke zik vá lasz tó jog gal, hi va ta li
funk ci ó ba nem ke rül het… Zsi dó az a sze mély, aki nek az õsei kö zött leg alább
har mad ízig len min den ki zsi dó.” (23.) Ezt a tan anyag részt F. Nuss ba um Ön -
arc kép, zsi dó út le vél lel címû fest mé nye il luszt rál ja. A fes tõ rõl meg tud hat juk azt
is, hogy Ausch witz ban halt meg.

A ho lo ka uszt tal kap cso lat ban A má so dik vi lág há bo rú címû fe je zet tar tal -
maz több in for má ci ót. A fe je ze tet négy tan anyag al kot ja: Eu ró pa, a dik tá to rok ál -
do za ta; Élet a meg szállt Eu ró pá ban; A nagy ha tal mak Hit ler el len; Vég re béke. Té -
mánk szem pont já ból az Élet a meg szállt Eu ró pá ban címû fe je zet fon tos, hi szen
a be ve ze tés ben kö zölt mind há rom év szám kap cso ló dik a ho lo ka uszt hoz:
„1933 – Né met or szág ban fel ál lít ják az elsõ kon cent rá ci ós tá bo ro kat. 1942 –
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A Ber lin-Wann see-ben tar tott kon fe ren ci án in téz ke dé se ket hoz nak a zsi dó la kos -
ság mód sze res ki ir tá sá ra. A kon fe ren cia egyik ered mé nye az éhez te tõ tá bo rok,
»ha lál gyá rak« (Ausch witz, Treb lin ka, Maj da nek stb.) lét re ho zá sa. 1939 –1945 –
A má so dik vi lág há bo rú ban csak nem 6 mil lió zsi dót ir tot tak ki.” (34.)

A szer zõi szö veg ben a meg szállt és a sza te lit ál la mok kö zöt ti kü lönb sé -
gek rõl ol vas ha tunk. A szer zõk hang sú lyoz zák a len gyel or szá gi és szov jet unió -
be li vi szo nyo kat. A meg szállt Eu ró pá ban élõ zsi dók hely ze té rõl az aláb bi so -
rok szól nak: „A ná cik min den meg szállt és csat lós or szág ban két em ber cso -
por tot je löl tek ki, ame lyek re ha lál várt. 1941-ben a náci ve ze tés el dön töt te,
hogy a zsi dó kat min den hon nan szál lít sák kon cent rá ci ós tá bo rok ba. Ezek
több sé gét Len gyel or szág ban épí tet ték. A tá bo rok ban az éh ha lál, az alul táp lált -
ság, a ne héz mun ka vagy egyéb kín zá sok vé gez tek ve lük. Sõt kü lön ha lál tá bo -
ro kat is fe lál lí tot tak, ame lyek a zsi dók le mé szár lá sá ra szol gál tak. Ha son ló
sors várt a ci gá nyok ra. Csak Dá nia, Bul gá ria és Olasz or szág mert el len sze gül -
ni e ren del ke zés nek. Bár a zsi dó kat itt is ül döz ték, nem hajt ot ták ha lál ba õket. 
A ha lál fe nye get te azon ban azo kat a nem ze te ket és nép cso por to kat, akik el len -
sze gül tek a náci ön kény ura lom nak.” (Uo.) 

A ho lo ka uszt fo gal mát a szer zõk így ha tá roz ták meg: „Ho lo ka uszt nak ne -
vez zük a zsi dó la kos ság ir tá sát a má so dik vi lág há bo rú ide jén. Az ó ko ri Gö rög -
or szág ban ez zel a ki fe je zés sel je löl ték a tûz ál do za tot (ho lo ka usz tum – tel je -
sen elég ni).” (35.)

A szer zõi szö veg ál ta lá no sí tó jel le gû, hi á nyoz nak az egyé ni szen ve dé sek -
rõl szó ló konk rét in for má ci ók, me lye ket a kvan ti ta tív ada tok sem pó tol hat -
nak. Eze ket táb lá zat ba fog lal ták, amely bõl ki de rül, hogy a de por tá lá sok so rán
800 000 em ber halt meg, a kon cent rá ci ós tá bo rok ban pe dig 3 mil lió. Ezek
a szám ada tok hûen il luszt rál ják a ho lo ka uszt köz vet len ál do za ta i nak szá mát.
Kér dé ses azon ban az, hogy a ta nu lók mi lyen mér ték ben lát ják a csu pasz szá -
mok mö gött az em be ri szen ve dést. Se gít sé get eb ben a fe je zet fo tó anya ga
nyújt hat: egy-egy kép a var sói get tó ról és Ausch witz ról, ket tõ a de por tá lá sok
me ne té rõl. Szin tén köz li a tan könyv a kon cent rá ci ós tá bo rok ban a ra bok meg -
kü lön böz te té sé re hasz ná la tos szí nes jel zé se ket is. 

A tan anyag ban egy for rás rész let is ta lál ha tó, amely ben egy né met po li ti -
kai fo goly me sé li el a kon cent rá ci ós tá bor ban át él te ket. Ez a rész let töb bek kö -
zött be mu tat ja azt is, hogy a Ges ta po em be rei rosszab bul bán tak a zsi dók kal,
mint más fog lyok kal.

Ha bár a tan ter vek sze rint a pe da gó gu sok csak két ta ní tá si órát szen tel het -
nek a ho lo ka uszt nak, a tan köny vek le he tõ vé te szik, hogy ob jek tív ké pet al kos -
sa nak a fa siz mus ha ta lom ra ju tá sá ról és tet te i rõl Szlo vá ki á ban épp úgy, mint
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Eu ró pa más or szá ga i ban. Fõ leg az új ál ta lá nos is ko lai tan köny vek azok, ame -
lyek nem csak pusz ta in for má ci ó kat nyúj ta nak, ha nem le he tõ sé get ad nak a di -
á kok nak és ta ná ra ik nak a vi tá ra, a szub jek tív íté let al ko tás ra. 

Noha ezt a meg ol dást egy ér tel mû en he lyes nek kell tar ta nunk, Szlo vá ki á -
ban, amely a ho lo ka uszt meg íté lé se szem pont já ból meg osz tott, bi zo nyos
buk ta tó kat is ész re kell ven nünk. An nál in kább, mint hogy a ta ná rok kü lön fé -
le se géd köny ve ket hasz nál nak a ta ní tás so rán (pél dá ul Du ri ca köny vét), s egy
ré szük a szlo vák ál la mot (a zsi dók kal tör tén tek el le né re) po zi tí van ér té ke li. 

I.3. Iz ra el

A tan köny vek Iz ra el hez fû zõ dõ vi szo nya am bi va lens nek mond ha tó.
A kom mu niz mus ide jén Cseh szlo vá kia (a töb bi szo ci a lis ta or szág hoz ha son -
ló an) ag resszi ó nak mi nõ sí tet te a hat na pos há bo rút, s meg sza kí tot ta dip lo má -
ci ai kap cso la ta it Iz ra el lel. Az utób bi idõ ben azon ban Iz ra el meg íté lé se meg -
vál to zott. Meg újul tak a dip lo má ci ai kap cso la tok, s fõ ként a gaz da sá gi és kul tu -
rá lis kap cso la tok fej lõd nek ígé re te sen. En nek el le né re a tan köny vek ben alig
ta lál ni em lí tést a zsi dó ál lam ról, s he lyen ként még ezek ben is a múlt re to ri ká -
ja érez he tõ (ha bár tom pább él lel).

I.3.1. Föld rajz

A ta nu lók a 6. osz tály ban a Dél ke let-Ázsi á ról szó ló fe je zet ben ta lál koz -
hat nak Iz ra el lel. A Föld rajz az alap is ko lák 6. osz tá lya szá má ra címû tan könyv
a tér ség alap ve tõ ter mé szet föld raj zi is me re tei mel lett a la kos ság gal kap cso lat -
ban is kö zöl né hány ada tot.13 A szer zõk sze rint a tér ség la kos sá ga „gyor san nö -
vek szik. Az ara bok mel lett a tö rö kök és a per zsák szá ma a leg na gyobb. A la kos -
ság csak nem va la mennyi tag ja mo ha me dán (mu zul mán) val lá sú. Egye dü li ki -
vé tel a zsi dó ál lam – Iz ra el.” (66.)

Iz ra el a me zõ gaz da ság gal kap cso lat ban is em lí tés re ke rül, s ta lál ha tók még
in for má ci ók A to váb bi ál la mok át te kin té se címû rész ben. Meg em lí tik nyers anyag -
kész le te it is (kõ olaj, fosz fá tok), el sõ sor ban azon ban azt ér té ke lik, hogy „Iz ra el -
nek a leg fej let tebb az ipa ra az összes dél nyu gat-ázsi ai ál lam kö zül”. Azt is szó ba
ke rül, hogy „ide gen for gal mi szem pont ból na gyon von zó or szág. Eh hez az üdü -
lé si le he tõ sé ge ken kí vül val lá si okok is hoz zá já rul nak.” (72.) A szer zõk egy ki -
buc szer ke ze té nek raj zát is köz re ad ják, még pe dig a kö vet ke zõ szö veg gel:
„Az egyik vi dé ki jel le gû te le pü lés Iz ra el ben – a ki buc. A ki buc la kói kö zö sen
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gaz dál kod nak és mû ve lik meg a me zõ ket, gyü möl csö sö ket és ve te mé nyes ker -
te ket. Mun ká ju kért csak na gyon sze rény ju tal mat kap nak, vi szont az élel mi sze -
re kért és a szol gál ta tá so kért a ki buc ban nem kell fi zet ni ük.” (71.)

Az utol só be kez dés a la kos ság gal fog lal ko zik. A fen tebb már em lí tett el -
avult re to ri ka hasz ná la tát iga zol ja, s ezért tel jes ter je de lem ben le kö zöl jük:
„A la kos ság több sé ge zsi dó. Az el té rõ val lás és az el té rõ po li ti kai vi szo nyok
(az arab te rü le tek Iz ra el ál ta li meg szál lá sa – 65. ábra) fe szült sé get okoz nak Iz -
ra el és a töb bi arab or szág kö zött, sõt Iz ra e len be lül is. A meg szállt te rü le tek -
hez tar to zik Iz ra el fõ vá ro sá nak, Je ru zsá lem nek egy ré sze. A kül föld túl nyo -
mó részt Tel Avi vot te kin ti fõ vá ros nak.” (72.) A szö veg ben em lí tett 65. ábra Iz -
ra el szí nes tér ké pét tar tal maz za a kö vet ke zõ tér kép ma gya rá zat tal: „Iz ra el
ere de ti te rü le te; Iz ra el ál tal meg szállt vagy el le nõr zött te rü le tek; ENSZ-csa -
pa tok ál tal el le nõr zött te rü le tek.” A tér kép alatt az aláb bi ma gya rá zat ta lál ha -
tó: „Iz ra el és a pa lesz ti nok. Iz ra el a meg ala pí tá sa óta el telt 50 év alatt je len tõ -
sen bõ ví tet te sa ját te rü le tét a szom szé dai ro vá sá ra. Egy ide ig a Sí nai-fél szi ge -
tet is meg száll va tar tot ta.” (71.) 

A fe je zet vé gén 5 kér dés ta lál ha tó, ame lyek bõl 2 érin ti Iz ra elt. Kö zü lük
az egyik is mét ne ga tív fény ben tün te ti fel Iz ra elt: „Mely or szá gok szom szé do -
sak Iz ra el lel? A fel so rolt or szá gok kö zül me lyik nek a te rü le tét nem tart ja meg -
száll va Iz ra el?” (72.)

I.3.2. Tör té ne lem

A már több ször em lí tett a Vi lág az új év szá zad ban14 címû tan könyv A vi lág
a má so dik vi lág há bo rú után címû fe je ze te 8 tan anyag rész re van fel oszt va. Ezek
a kö vet ke zõk: Eu ró pa fel osz tá sa; Új ter vek, új szö vet sé gek; A ’vas füg göny tõl’ ke let re;
A gyar ma to sí tás vége; A fé le lem egyen sú lya; A moz du lat lan ság vége; A ci vi li zá ció na pos
és ár nyé kos ol da lai; A ’sza lo nok’ és az ’ut ca’ mû vé sze te. Egyik ben sincs azon ban
meg em lít ve Pa lesz ti na, sem pe dig a zsi dó ál lam meg ala ku lá sa vagy léte, pe dig 
A gyar ma to sí tás vége címû tan anyag, amely ben szó esik a brit bi ro da lom fel bom -
lá sá ról, erre jó le he tõ sé get adott vol na. 

Összes sé gé ben te hát el mond ha tó, hogy Iz ra el ál lam mal az ál ta lá nos is ko -
lák ta nu lói csak a föld rajz órá kon ta lál koz hat nak. Az itt szer zett is me re tek
rész ben pó tol ják a hi ány zó tör té nel mi in for má ci ó kat is. Az Iz ra el re vo nat ko -
zó in for má ci ó kat azon ban a mér sé kel ten el len sé ges hang vé tel jel lem zi.
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II. A GIM NÁ ZI U MOK

A gim ná zi u mi ok ta tás elem zé se több szem pont ból is ne he zebb fel adat,
mint az ál ta lá nos is ko lá ké, hi szen míg né hány tan tárgy ese tén már új tan köny -
vek hasz ná la to sak (iro da lom, rész ben a tár sa da lom is me ret), más tan tár gyak
(tör té ne lem) ese tén azon ban a pe da gó gu sok a régi tan köny vek bõl vagy más
el ér he tõ szak iro da lom ból ta ní ta nak. Emi att na gyon ne héz komp lex ké pet
adni a té má ról. A gim ná zi um négy éve alatt a tan ter vek szá mos le he tõ sé get
nyúj ta nak arra, hogy pe da gó gu sok fog lal koz za nak a zsi dó kér dés sel. 

II.1. A zsi dók val lá sa és tör té nel me

Ez zel a prob le ma ti ká val szá mos tan tárgy órá in ta lál koz ha tunk. A föld -
rajz ta ní tás so rán a vi lág la kos sá ga val lá si meg osz lá sá nak be mu ta tá sa kor ke rül
em lí tés re a ju da iz mus. Vi szony lag nagy te ret szen tel neki az iro da lom és a tár -
sa da lom is me ret is. A tör té ne lem ta ní tás ban leg in kább a ho lo ka uszt be mu ta tá -
sa kap te ret.

II.1.1. Föld rajz

A Föld rajz a gim ná zi u mok 1. osz tá lya szá má ra címû tan könyv II. ré sze a hu -
mán föld rajz zal fog lal ko zik.15 Egyik fe je ze te a Föld és Szlo vá kia val lá si meg -
osz lá sát tár gyal ja. A zsi dó val lást az ún. et ni kai val lás tí pus ba so rol ja, amely
a val lás és a szo ci á lis eti ka egy sé ge ként jel le mez he tõ. A köz zé tett ada tok sze -
rint a zsi dó val lás nak 18 mil lió kö ve tõ je van. A tan könyv vé gén ta lál ha tó fo ga -
lom tár ban to váb bi ada tok is ta lál ha tók, így a ta nu lók alap ve tõ ké pet al kot hat -
nak a val lás ról. A zsi dó val lás a kö zölt de fi ní ció sze rint a leg õsibb val lás, ame -
lyet Áb ra hám és Mó zes ala pí tott: „A zsi dók val lá sá nak alap ja az egyet len
Is ten ben való hit (mo no te iz mus), aki min den ha tó, transz cen dens (meg is -
mer he tet len) és lát ha tat lan, a vi lág min den ség te rem tõ je és egye dü li irá nyí tó -
ja. Ta ní tá sá nak alap ja (Bib lia, Tal mud): hit az em be ri gon dol ko dás ban, a jó -
ban és rossz ban, a ha lot tak fel tá ma dá sá ban, az örök lét ben, és az is te ni meg tor -
lás ban (bün te tés ben).” (101.) Szlo vá kia la kos sá gá nak val lá si meg osz lá sá val
kap cso lat ban (az 1991-es nép szám lá lás ada tai alap ján) vi szont sem mi fé le ada -
tot nem kö zöl a tan könyv a zsidó vallásról. 
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SPN, Bra tis la va, 1999.



II.1.2. Iro da lom

A hu sza dik szá zad iro dal má val a di á kok a har ma di kos és ne gye di kes tan -
köny vek ben ta lál koz hat nak.16 Ha nem is rend sze re zett for má ban, de mind -
két tan könyv ben ta lál koz ha tunk zsi dó szer zõk kel és a zsi dó kér dés sel. A har -
ma dik év fo lyam ban a ta nu lók a két há bo rú kö zöt ti kor sza kot ta nul ják, s már
a tan könyv be ve ze tõ so rai be mu tat ják az 1933-as ber li ni könyv ége té se ket. 

Ér de kes in for má ci ók kal szol gál a Két há bo rú kö zöt ti vi lág iro da lom címû fe je -
zet. A zsi dó prob le ma ti ka elsõ íz ben Tho mas Mann kap csán me rül fel, aki rõl
a tan könyv a kö vet ke zõ ket írja: „a ná ciz mus elõl Svájc ba, majd az USA-ba
emig rált, ahol meg ír ta a Jó zsef és test vé rei címû re gé nyét, amely ben a bib li ai
tör té ne tet és sa ját ko rát kap csol ja össze. Az ó szö vet sé gi zsi dó, Jó zsef alak já val
az an ti sze mi tiz mus és rassziz mus el len til ta ko zott.” (26.) F. Kaf ka éle té nek és
mû ve i nek vi szony lag ter je del mes be mu ta tá sa so rán az író zsi dó szár ma zá sa
nincs meg em lít ve. Nem úgy Isa ak Ba bel ese té ben, aki nek a Lo vas had se reg
címû mûve kap csán a kö vet ke zõ ol vas ha tó: „Lí ri zá lást és iró ni át hasz nál az
Odesszai tör té ne tek címû kö te té ben, amely ben gye rek ko rá nak zsi dó
Odesszá ját áb rá zol ja.” (30.) A cseh Ivan Olb racht mû vei kö zül zsi dó te ma ti -
ká jú mûve, a Gó lem a völgy ben ke rül meg em lí tés re. 

Hogy a két há bo rú kö zöt ti szlo vák iro da lom kap csán a zsi dók té má ja alig
ke rül elõ, an nak az az oka, hogy a nem tar to zott a ked velt té mák közé, más -
részt a tan köny vek szer zõi sem hang sú lyoz zák ki. Mar tin Rá zus Korcs ma ki -
rály címû, an ti sze mi ta ele me ket tar tal ma zó mû vé vel kap cso lat ban azt hang sú -
lyoz zák a tan könyv írók, hogy a mû „kri ti kus és mo ra li zá ló jel le gû.” (51.)

Vá mos Géza, aki „egy zsi dó vas úti hi va tal nok csa lád já ba szü le tett a Ma -
gyar or szág hoz tar to zó Dé va bá nyán”, egyi ke a kis szá mú zsi dó szár ma zá sú
szlo vák írók nak. A tan könyv sze rint a Le tö rött ág címû mû vé re az „au to bio gra -
fi kus je gyek a jel lem zõk. […] A mû a le tö rött ág, vagy is a zsi dók prob lé má ját,
a több sé gi la kos ság gal való egy üt té lé sét mu tat ja be.” (123.)

Az érett sé gi zõ év fo lyam ban a di á kok a je len kor vi lág- és szlo vák iro dal -
má val is mer ked nek meg. Vi szony lag nagy te ret kap Saul Bel low Her zog címû
mûve. Az ame ri kai zsi dó író re gé nyé vel kap cso lat ban a tan könyv a kö vet ke -
zõt írja: „Mo ses Her zog az író hoz ha son ló an Chi ca go-ban élte le gye rek ko -
rát, aho vá zsi dó õsei Orosz or szág ból köl töz tek.” (26.)

Jo seph Hel ler élet mû vé vel kap cso lat ban A „22-es csap dá ja” mel lett
a Good as Gold  címû mû vét is em lí ti a könyv, Art hur Mil ler rõl pe dig
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16 Ko lek tív: Li te ra tú ra 3 pre 3. ro è ník gymná zií a stredných škôl. Li te ra, Bra tis la va, 1995.; Li te ra tú -
ra 4 pre 4. ro è ník gymná zií a stredných škôl. Li te ra, Bra tis la va, 1997.



meg tud hat ják a di á kok, hogy az Üveg fi gu rák a Kris tály éj sza ka idõ sza ká nak
ame ri kai zsi dó kö zös sé get áb rá zol ja. 

A cseh szer zõk mû ve i ben a zsi dó kér dés el sõ sor ban a ho lo ka uszt kap csán 
me rül fel. Ján Otè e ná šek Ró meó, Jú lia és a sö tét ség címû no vel lá já ban „a Pa vol és 
a buj kál ni kény sze rü lõ zsi dó lány sze rel me tra gé di á ba tor kol lik. Esz tert
agyon lö vik a né me tek…”. (71.) A zsi dó szer zõk kö zül Lu do vik As ke ná zy és
Ivan Klí ma van meg em lít ve, aki „gye rek ként élt há rom évet a te re zí ni kon -
cent rá ci ós tá bor ban és ez az él mény vissza tük rö zõ dik mû ve i ben.” (74.) 

Az 1945 utá ni szlo vák iro dal mat el sõ sor ban a szlo vák nem ze ti fel ke lés ih -
let te meg. A zsi dó kér dés csak el vét ve buk kan fel ben ne. Ki vé tel nek Ru dolf Ja -
šík Szent Er zsé bet tér címû mûve szá mít, amely a zsi dó Éva és Igor tra gi kus sze -
rel mé nek tör té ne te. A leg újabb mû vek kö zül Ján Jo ha ni des Ele fán tok Mat ha u -
sen ben címû mû vé ben buk kan fel a ho lo ka uszt té má ja. Le o pold La ho la zsi dó
szár ma zá sát ugyan a tan könyv nem em lí ti, de azt le ír ja, hogy „faji okok ból ne
tud ta be fe jez ni ta nul má nya it. In ter nál ták majd a nyit ra no vá ki kon cent rá ci ós
tá bor ba ke rült. In nen meg szö kött és csat la ko zott a par ti zán moz ga lom hoz.”
1949-ben Iz ra el be emig rált. Élet mû vé rõl so ká ig hall gat tak. Mû ve i ben több
né zõ pont ból mu tat ja be a há bo rút, a ho lo ka usz tot és a zsi dók je len le gi éle tét.
1967-ben vissza köl tö zött Szlo vá ki á ba. A drá mai mû faj ban Pe ter Kar vaš An ti -
go né és má sok címû, kon cent rá ci ós tá bor ban ját szó dó mû vét kell meg em lí te ni.

 II.1.3. Tár sa da lom is me ret

A tan tárgy cél ja az, hogy a ta nu ló kat meg is mer tes se a fon to sabb tár sa da -
lom tu do má nyok (fi lo zó fia, jog, köz gaz da ság tan, po li to ló gia, pszi cho ló gia,
val lá si alap is me re tek) alap ja i val. Új tan köny vek azon ban csak a fi lo zó fiá hoz
és a köz gaz da ság tan hoz van nak. A zsi dók val lá sa a val lá si eti ka ke re tén be lül
ke rül em lí tés re. A tan tárgy cél ja az, hogy kü lön bö zõ val lá si ér té ke ket vo nul -
tas son fel, s to le ran ci á ra, az „el té rõ vi lág né ze tû em be rek el fo ga dá sá ra” ne vel -
je a di á ko kat. A meg ha tá ro zó sze rep azon ban a pe da gó gu so ké, hi szen õk sa ját
el kép ze lé se ik sze rint ala kít hat ják a tan anya got. Ter mé sze tes te hát, hogy a pe -
da gó gu sok azok ra a té mák ra he lye zik a hang súlyt, ame lye ket ma guk hoz kö ze -
li nek érez nek. Ahogy az egyik ta nár nõ nyi lat koz ta, „ha va la ki csak a ke resz -
tény sé get ta nít ja, az az õ dol ga”.17 A kü lön bö zõ gim ná zi u mok di ák ja i val foly -
ta tott be szél ge té sek bõl azon ban az de rül ki, hogy a zsi dó val lás ról is kap nak
alap ve tõ in for má ci ó kat. A ne gye dik tan év ben fa kul tat ív tan tárgy a tár sa da -
lom tu do má nyi sze mi ná ri um. En nek ré sze a val lás tan is, amely a val lá sok
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17 For rás: ál ta lá nos és kö zép is ko lai ta ná rok kal ké szült in ter júk.



struk tú rá já val és ér té ke lé sé vel fog lal ko zik. A tan tárgy hoz azonban még nincs 
tankönyv.

 II.1.4. Tör té ne lem

A meg fe le lõ új tan köny vek a mai na pig hi á nyoz nak, a kom mu niz mus
ide jén ké szült régi köny vek pe dig nem fe lel nek a mai igé nyek nek. A ta ná rok
ezért más szak iro dal mat hasz nál nak (ki egé szí tõ iro dal mat és cseh or szá gi tan -
köny ve ket, ame lyek ben meg fe le lõ te ret kap a zsi dó ság té má ja). Egye dül
a szak kö zép is ko lák és szak is ko lák ré szé re ké szült tan köny vek je len tik a ki vé -
telt, ame lyek az 1997/98-as tan év ben ke rül tek az is ko lák ba.18 

A ré geb bi ki adá sú tan köny vek kö zül csak a Jí lek és mun ka tár sai ál tal írt
Tör té ne lem a gim ná zi u mok I. osz tá lya szá má ra cí mû ben ta lál ni a zsi dó val lás sal
kap cso lat ban két ada tot.19 Az elsõ az Ó ko ri Gö rög or szág címû fe je zet ben ta lál -
ha tó, a má so dik a ke resz tény ség ke let ke zé sé vel kap cso la tos: „Pa lesz ti nát
a zsi dók sé mi ta ere de tû tör zsei száll ták meg, akik ie. 1000 kö rül egy sé ges ki -
rály sá got hoz tak lét re Je ru zsá lem köz pont tal. A zsi dó ál lam ön ál ló sá gát
Egyip tom és Me zo po tá mia fe lõl jövõ tá ma dá sok fe nye get ték. A zsi dók tör -
té nel mé ben óri á si je len tõ sé ge van a val lás nak, amely az egy is ten hit re (Jah -
ve) épül – mo no te iz mus. A zsi dó val lás és ké sõbb a ke resz tény ség szent
köny vé vé a Bib lia (Ó szö vet ség) vált.” (53.) A má so dik in for má ció a ke resz -
tény ség nek a zsi dó ság hoz fû zõ dõ vi szo nyá val kap cso la tos: „Hí vei a ke reszt -
ség szer tar tá sá nak egy sze rû sé gé vel és a meg vál tó ban, Jé zus Krisz tus ban
való hi tük ben kü lön böz tek a zsi dó szek ták tól.” Né hány sor ral lej jebb a tan -
könyv meg ál la pít ja, hogy „a ke resz tény ta ní tás ma gya rá za tát a Bib lia má so -
dik ré sze, az Új szö vet ség adja. Az elsõ részt, az Ó szö vet sé gi köny ve ket a ke -
resz té nyek a zsi dók tól vet ték át.” (93.) Más in for má ci ót a tan könyv ben a zsi -
dó ság ról nem ta lál tunk.

Ke vés ada tot tar tal maz nak a zsi dók tör té ne té vel kap cso lat ban a fent em lí -
tett szak kö zép is ko lás tan köny vek is. Az elsõ ilyen in for má ció a leg ré geb bi ci -
vi li zá ci ók kal fog lal ko zó fe je zet ben ta lál ha tó. Az Új ba bi lo ni Bi ro da lom ról
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18 De je pis pre stred ne od bor ne skoly a stred ne od bor ne uci lis tia 1: Od pra ve ku k no vo ve ku. [Tör té ne -
lem a szak kö zép is ko lák és szak mun kás kép zõ is ko lák szá má ra. 1. Az õs kor tól az ó ko rig]
Or bis Pic tus Ist ro po li ta na,
Bra tis la va, 1997., ill. De je pis pre stred ne od bor ne skoly a stred ne od bor ne uci lis tia 2: De jiny no vo ve -
ku do re vo lucnych ro kov 1848/1849. [Tör té ne lem a szak kö zép is ko lák és szak mun kás kép zõ is -
ko lák szá má ra. 1. Az új kor tör té ne te az 1848/49-es for ra dal ma kig] Or bis Pic tus Ist ro po li -
ta na, Bra tis la va, 1998.

19 Ji lek i kol.: De je pis pre I. ro è ník gymná zia [Tör té ne lem a gim ná zi u mok I. osz tá lya szá má ra]
SPN, Bra tis la va, 1984.



szó ló rész ben a kö vet ke zõ ol vas ha tó: „Leg na gyobb ural ko dó ja, Na bu ko do no -
zor el fog lal ta Je ru zsá le met, a hé be rek fõ vá ro sát és Kr. e. 587-ben fog ság ba
hur col ta a zsi dó kat.” (12.) A kö vet ke zõ ol da lon meg tud hat juk, hogy „Pa lesz ti -
na te rü le tén egyet len Is ten, Jah ve hite ala kult ki, amely a zsi dó, majd ké sõbb
a ke resz tény val lás alap ja lett. Szent köny vük, az Ó szö vet ség (a Bib lia ré sze)
több mint 3000 éves és 40 rész bõl áll. Az em be ri ség kul túr kin csei közé
tartozik.”

Ta nul má nyunk to váb bi ré szé ben azo kat a le he tõ sé ge ket kí ván juk be mu -
tat ni, ame lye ket a tör té ne lem re vo nat ko zó tan ter vek kí nál nak a zsi dó val lás
és a ho lo ka uszt be mu ta tá sá ra. Eköz ben meg pró bál juk fel hasz nál ni mind azo -
kat az in for má ci ó kat, ame lye ket a pe da gó gu sok tól sze rez tünk.

A gim ná zi um elsõ osz tá lyá ban Az ó ko ri ke let ál la mai címû fe je zet le he tõ vé 
te szi, hogy meg ma gya ráz zuk a zsi dó ál lam, Dá vid bi ro dal má nak ki ala ku lá sát. 
A Ró mai Bi ro da lom tör té ne te le he tõ sé get ad arra, hogy a ke resz tény val lás kap -
csán be mu tas suk an nak zsi dó gyö ke re it. A La te rá ni zsi nat kap csán sok ta nár
be szél a zsi dó el le nes tör vé nyek rõl, ki hang sú lyoz va az an ti sze mi tiz mus mély
gyö ke re it.

A má so dik osz tály ban IV. Fü löp fran cia ki rály kap csán be szél he tünk a zsi -
dók el le ni pog ro mok ról. A II. Jó zsef ál tal ki adott Tü rel mi ren de let köz vet le nül
érin tet te a zsi dó kö zös sé get. 

A har ma dik osz tály tan anya ga a 19. és 20. szá zad tör té nel mé vel fog lal ko -
zik. A zsi dó ság ké sõb bi sor sá nak meg ér té se szem pont já ból kü lön le ges je len -
tõ sé ge van a Dre y fuss-per nek. A ré geb bi ki adá sú tan köny vek bõl hi ány zik,
s ha a ta nár be szél ni akar róla, más for rást kell vá lasz ta nia. A per le he tõ sé get
ad az egész Eu ró pát, s nem csak Né met or szá got, el ura ló na ci o na liz mus be mu -
ta tá sá ra. A fa siz mus je len sé gé nek a be mu ta tá sá hoz nagy se gít sé get je len te nek 
azok a se géd anya gok, ame lye ket an gol ere de ti bõl for dí tot tak le, s ame lyek ki -
adá sát a SAUD (a Tör té ne lem ta ná rok Szlo vá ki ai Szö vet sé ge) biz to sí tot ta.

A tan ter vek sze rint a ho lo ka uszt a III. gim ná zi u mi év tan anya gá ban kap
he lyet. A má so dik vi lág há bo rú ke re tén be lül azon ban ke vés idõ ma rad rá. Na -
gyobb le he tõ sé get nyújt a ne gye dik ben vá laszt ha tó tör té nel mi sze mi ná ri um,
amely nek tan anya ga rész ben a ho lo ka uszt ra épül. A Szlo vák Köz tár sa ság té -
má ja gyak ran vi tá kat vált ki a ta ná rok és di á kok kö ré ben. A kü lön bö zõ he lyek -
rõl ér ke zõ in for má ci ónk sze rint Kö zép- és Észak-Szlo vá kia (Besz ter ce bá nya, 
Tu róc szent már ton, Eper jes) is ko lá i ból gyak ran szer vez nek ta nul má nyi ki rán -
du lást Ausch witz ba. Po zsony ban vi szont ez rit ka. Ha szer ve zõ dik is ilyen ki -
rán du lás, ak kor az a pe da gó gu sok ön ál ló kez de mé nye zé se alap ján tör té nik.
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II.2. A ho lo ka uszt

A di á kok kal és ta ná rok kal foly ta tott be szél ge té sek alap ján el mond ha tó,
hogy van ér dek lõ dés a ho lo ka uszt té má ja iránt, s ezt a je len le gi tan köny vek
nem tud ják ki elé gí te ni. Hi ány zik a meg fe le lõ szin tû iro da lom, fõ leg a szlo vá -
ki ai zsi dók tra gé di á já ról. Emel lett a pe da gó gu sok is kü lön fé le né ze te ket val la -
nak a té má ról. So kan meg ke rü lik a vi ta tott idõ sza kot, eset leg szak ma i lag két -
ség be von ha tó szak iro dal mat hasz nál nak (ld. Du ri ca). S mi vel új tör té ne lem -
tan köny vek nin cse nek, ma rad nak a ré gi ek, vagy a cseh köny vek. 

A Fe je ze tek a tör té ne lem bõl a kö zép is ko lák szá má ra c. köny vet ide ig le nes hasz ná -
lat ra szán ták.20 A ho lo ka uszt té má já val a IV. fe je zet két tan anya ga fog lal ko zik
(A né met ná cik fel lé pé se, Harc a köz tár sa ság vé del mé ben; Mün chen. Cseh szlo vá kia szét zú -
zá sa). Még több in for má ci ót tar tal maz az V. (A má so dik vi lág há bo rú), a VI. (A Szlo -
vák Köz tár sa ság Hit ler ár nyé ká ban), a VII. (A fa siz mus el len) és a VIII. fe je zet (A szlo -
vák nem ze ti fel ke lés). Kü lön fi gyel met a VI. fe je zet nek kell szen tel nünk.

A be ve ze tés ben a szer zõk hang sú lyoz zák, hogy „a Szlo vák Köz tár sa ság
léte (1939–1945) el vá laszt ha tat lan a má so dik vi lág há bo rú tör té ne té tõl” (40.).
A náci Né met or szág ter ve it a kö vet ke zõ kép pen mu tat ják be: „Hit ler Eu ró pa
kö ze pén egy olyan nagy né met élet te ret sze re tett vol na ki épí te ni, mely ben
a »ma ga sabb ren dû« né met faj ural ko dott vol na az »ala cso nyabb ren dû«, nem
tisz ta fajú né pek, szlá vok, zsi dók és más nem ze tek fö lött, ame lyek nek azt
a sze re pet szán ták, hogy dol goz za nak az ural ko dó nem zet re, s el vé gez zék a ke -
vés bé ér té kes, szak ma i lag alá be csült mun kát. Hit ler el kép ze lé sei saj nos fo ko -
za to san meg va ló sul tak. Ezt bi zo nyít ják az eu ró pai ha lál tá bo rok – ame lyek -
ben 6 mil lió zsi dót, len gye le ket, fe hér oro szo kat, uk rá no kat, oro szo kat, dél -
szlá vo kat, szlo vá ko kat, cse he ket és más nem ze tek mil li ó it gyil kol ták meg –
vagy az ún. get tók. […] Szlo vá kia tör té nel mé nek elem zé se kor is ezek bõl
a szem pon tok ból kel ki in dul nunk, ab ból, mi lyen sze re pet ját szott Szlo vá kia
a má so dik vi lág há bo rú idején.” (44.)

Az idé zett so rok a tan könyv alap ál lást tük rö zik: el íté li a ná ciz must, a szlo -
vák és szláv tör té ne lem re he lye zi a hang súlyt, a zsi dó ság tra gé di á ját a meg tör -
tént „rossz” il luszt rá lá sá ra hasz nál ja fel. A szer zõk nagy fi gyel met szen tel nek
a szlo vák ál lam ide o ló gi á já nak, meg ma gya ráz zák a „ki seb bik rossz el mé le té -
nek” gyö ke re it és ne ga tí vu ma it. (Ez a te ó ria arra szol gál, hogy szlo vák ál lam
nép sze rût len in téz ke dé se it áb rá zol has sák.) Be mu tat ják a Ti so-re zsim
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konk rét po li ti ká ját is: „A lu dák re zsim már az au to nó mia el nye ré se kor is ho -
zott zsi dó el le nes tör vé nye ket, 1939. már ci us 14-e után pe dig már egyik tör -
vény kö ve ti a má si kat. A zsi dó kat elõ ször meg fosz tot ták a va gyo nuk tól, el bo -
csát ot ták ál lá suk ból. A zsi dó ipa ri üze mek, üz le tek, kéz mû ipa ri lé te sít mé -
nyek, mû he lyek há zak csak nem in gyen men tek át a ke resz tény cé gek ke zé be, 
ver seny tár sa ik nak vagy a po li ti kai elit egyes kép vi se lõ i nek a tu laj do ná ba.
A sza bad fog lal ko zá sú zsi dó kat, ügy vé de ket, or vo so kat stb. el tilt ot ták fog lal -
ko zá suk gya kor lá sá tól. Egyes ál lá so kat (pél dá ul szer kesz tõ, ta ní tó, ka to na -
tiszt) zsi dók nem pá lyáz hat tak meg. Min den ál la mi hi va tal ból és in téz mény -
bõl el bo csát ot ták õket. A zsi dó kat örök idõk re sze ret ték vol na el til ta ni a szak -
kép zett sé get meg kö ve te lõ te vé keny sé gek tõl, az ele mi is ko lák kö zül csak
azo kat lá to gat hat ták, ame lye ket a zsi dók szá má ra szer vez tek, kor lá toz ták a zsi -
dó fi a ta lok ta nonc vi szony ba ke rü lé sét is. A lu dák re zsim ugyan azok kal az in -
téz ke dé sek kel kor lá toz ta a zsi dók sza bad sá gát, em be ri ér vé nye sü lést, ame -
lyek kel a né me tek kor lá toz ták a len gye le ket, így pró bál ván bi zo nyí ta ni az »ala -
cso nyabb ren dû« szláv faj jal szem be ni fö lé nyü ket. […] A tör vény bün tet te
azo kat az ár já kat, akik a zsi dók kal bár mi lyen kap cso lat ba ke rül tek, bûn volt
még a köl csö nös lá to ga tás is. Hogy a zsi dók könnyeb ben el le nõ riz he tõk le -
gye nek, sár ga csil la got kel lett vi sel ni ük. Ti los volt a vá ro sok, fal vak fõ ut cá in
lak ni uk, mo zi ba, szín ház ba jár ni uk, vagy ká vé há zak ban, ki ál lí tá so kon, nyil vá -
nos he lye ken meg je len ni ük. Nem tart hat tak pél dá ul fény ké pe zõ gé pet, táv -
csö vet, ke rék párt, te le fon juk sem le he tett. Le ve le i ket, ké rel me i ket csil lag gal
kel lett meg je löl ni ük, és csak kü lön en ge déllyel, s a szá muk ra ki je lölt ku pé -
ban utaz hat tak. Csak szi go rú an meg sza bott idõ sza kok ban vá sá rol hat tak és
köz le ked het tek. 1941-ben a kor mány az így meg nyo mo rí tott és a tár sa da lom -
ból ki ta szí tott több mint százezer zsidót gettókba zsúfolta.” (48.)

A tan könyv elí té lõ en ér té ke li a „vég sõ meg ol dás” meg ter ve zé sét és Szlo -
vá kia fe le lõs sé gét en nek vég re haj tá sá ban. A szer zõk ki hang sú lyoz zák a mi -
nisz ter el nök, V. Tuka és a bel ügy mi nisz ter, A. Mach fe le lõs sé gét, aki „ki kény -
sze rí tet te a zsi dók Len gyel or szág ba te le pí té sét. Az elsõ sze rel vény 1942. már -
ci us 25-én in dult a pop rá di ál lo más ról. 1942 ok tó be ré ig 58 ezer zsi dót
hur col tak el a szlo vák ál lam te rü le té rõl. Leg több jük el pusz tult. A nép ir tást
csak a gaz da sá gi szem pont ból nél kü löz he tet len zsi dók él ték túl, meg azok,
akik az el nök tõl ún. ki vé telt kap tak, vagy akik nek si ke rült kül föld re me ne kül -
ni ük. Szin te le ír ha tat lan az az erõ szak, ame lyet a zsi dó sze rel vé nyek össze ál lí -
tá sa kor, az éj sza kai raj ta üté sek kor a gár dis ták vagy az FS-le gé nyek fosz to ga tá -
sai so rán al kal maz tak. A rassz is ta tör vé nyek és a ki te le pí té sek el len a Va ti kán is 
til ta ko zott Ti só nál.” (Uo.)
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A szer zõk a to váb bi ak ban meg em lí tik a „szlo vá ki ai rab bik Tiso el nök höz
in té zett ké rel me it”, amely ben „fel hív ták az el nök fi gyel mét arra, hogy a zsi -
dók el hur co lá sa egyen lõ a ha lál lal.” Majd kons ta tál ja a könyv, hogy „a ké ré sek
és fi gyel mez te té sek sü ket fü lek re ta lál tak. A Sze red rõl, Zsol ná ról, No vá ky -
ból, Po zsony ból, Pop rád ról in du ló min den egyes sze rel vény száz szo ros, ezer -
sze res ha lált je len tett.” (49.) A vég sõ ér té ke lés egy ér tel mû: „A zsi dó ál lam pol -
gá rok meg gyil ko lá sá ban, a »ho lo ka uszt«-ban való ak tív rész vé tel a po zso nyi
kor mányt né met véd el me zõi ki szol gá ló já vá, fog lyá vá deg ra dál ta. Ez a kér dés
vé gül el zár ta a lu dák moz ga lom út ját a há bo rú utá ni po li ti kai élet be való
vissza té rés tõl.” (Uo.)

Po zi tí van ér té ke li a tan könyv a szlo vák nem ze ti fel ke lést, a szer zõk azon ban
a fel ke lés sel kap cso lat ban nem em lí tik a zsi dó kér dést (a zsi dók rész vé te lét, a zsi -
dók de por tá lá sá nak új bó li meg in dí tá sát a né met meg szál lás után). Ugyan így nin -
cse nek a zsi dók meg em lít ve a há bo rú utá ni új já épí tés kap csán sem. 

II.3. Iz ra el

Iz ra el lel kap cso la tos té nye ket a föld rajz- és a tör té ne lem tan köny vek ben
ta lál ha tunk. 

II.3.1. Föld rajz

A gim ná zi u mok 1. osz tály szá má ra ké szült föld rajz tan könyv 2. ré sze
kü lön fé le össze füg gé sek ben em lí ti Iz ra elt. A zsi dó ál la mot glo bá lis né zõ -
pont ból áb rá zol ják, s noha ez po zi tív fény ben tör té nik, még sem te szik le he -
tõ vé, hogy a ta nu lók ha tá ro zott el kép ze lést ala kít sa nak ki az or szág ról.21

Több konk ré tu mot kö zöl vi szont a má so di kos föld rajz könyv  1. ré sze,22

amely ben Iz ra elt az elsõ em lí té se kor a val lá si el len té tek pél dá ja ként hoz za
fel a szer zõ: „A mu zul mán vi lág ban Iz ra el je len lé te örök for rá sa a zsi -
dó-arab el len té tek nek, a hin duk és mu zul má nok kö zöt ti fe szült ség pe dig
oda ve ze tett, hogy Pa kisz tán és Bang la des el sza kadt In di á tól.” (50.) A to váb -
bi ak ban Iz ra el Ja pán nal és Tö rök or szág gal együtt Ázsia fej lett or szá gai közé
van so rol va. Po zi tív ki csen gé se van a zsi dó ál lam jel lem zé sé nek is: „A kis Iz -
ra el 1948-ban ala kult, a zsi dók két ezer éves te rü le ti kö ve te lé sei alap ján.
A zsi dók vi rág zó gaz da sá gú or szá got ala pí tot tak, amely nek egy la kos ra esõ
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ha zai nyers ter me lé se négy sze re se a kör nye zõ arab or szá go ké nak.” (51–52.)
A tan könyv hang sú lyoz za, hogy „Iz ra el a vi lág leg ha té ko nyabb víz fel hasz ná -
ló ja: az ivó vi zet csak nem 100%-ban hasz no sít ja, ezen kí vül sót la nít ja a ten -
ger vi zet.” (52.) A szer zõk meg em lí tik a ma gas mû velt sé gi szín vo na lat is: „Iz -
ra el az egye dü li ázsi ai or szág, ahol a mû velt fõk szá ma na gyobb, mint a tu do -
mány igé nyel né, ezért so kan nem tud nak el he lyez ked ni.” (Uo.) Ér de kes,
hogy a könyv két fõ vá rost – Tel Aviv-Ya fo, ill. Je ru zsá lem – is em lít. 

Az eu ró pai kul tú ra gyö ke re i nél em lí tés re ke rül a ke resz tény ség, amely
„Pa lesz ti na te rü le tén jött lét re”. Hi ány zik azon ban a zsi dó val lás ha tá sá nak fel -
tün te té se, an nál is in kább, mi vel az arab kul tú ra és az isz lám meg van em lít ve
eb bõl a szem pont ból.

II.3.2. Tör té ne lem

Aho gyan már el mond tuk, új kö zép is ko lás tör té ne lem tan köny vek nin -
cse nek. Az utol só, 3. év fo lya mon en nek el le né re tan anyag Iz ra el meg ala ku lá -
sa (ame lyet a ho lo ka uszt kö vet kez mé nye kép pen in ter pre tál nak) és az arab-iz -
ra e li há bo rúk. Tan köny vek hí ján nagy a pe da gó gu sok sze re pe, s sok eset ben
to vább él az a régi re to ri ka, mely sze rint Iz ra el ag resszor ként és meg szál ló ál -
lam ként van be ál lít va. 

A Vi lág tör té ne ti le xi kon,23 amely ki egé szí tõ iro da lom ként hasz ná la tos a kö -
zép is ko lák ban, több cím szó ban is érin ti Iz ra elt. A kro no ló gi ai rész ben 1948
ese mé nye i nél a kö vet ke zõ ol vas ha tó: „Iz ra el, Tel Aviv, má jus 14. – Iz ra el ál -
lam ki ki ál tá sa. A kö vet ke zõ nap ki tört az elsõ iz ra e li-arab há bo rú, ame lyet az
oko zott, hogy az arab la kos ság el uta sí tot ta Pa lesz ti na két ön ál ló ál lam ra való
fel osz tá sát.” (134.) Meg van em lít ve a hat na pos és a jóm-kip pú ri há bo rú is.
Az összes cím szó sem le ges hang nem ben van meg ír va. 

A le xi kon ban kü lön cím szót kap tak az „arab-iz ra e li há bo rúk”. A stí lus tö -
mör, eny he ne ga tív fel hang gal Iz ra el lel szem ben. Az 1948-as gyõz el met a kö -
vet ke zõ sza vak kal írja le: „Iz ra el ez zel be biz to sí tot ta lé tét és ki szé le sí tet te szá -
raz föl di ka to nai hát te rét. Nem jött vi szont lét re a pa lesz tin ál lam és ki ala kult
a me ne kül tek prob lé má ja.” A hat na pos há bo rú a le xi kon sze rint „Iz ra el pre -
ven tív há bo rú ja volt Egyip tom mal szem ben, amely az ENSZ-csa pa tok ki vo -
ná sát kö ve tel te a Sí nai-fél szi get rõl, s el zár ta az iz ra e li után pót lá si vo na lak tól
Ei lat ki kö tõ jét.” Majd így von ja meg a há bo rú mér le gét: „Iz ra el az ara bok ál tal 
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la kott meg szállt te rü le tek urá vá vált. El ve szí tet te vi szont presz tí zsé nek egy ré -
szét.” (218.)

III. SE GÉD KÖNY VEK

A be ve ze tõ ben em lí tet tük, hogy a hi va ta los tan köny vek mel lett fon tos -
nak tart juk ér té kel ni az ok ta tá si mi nisz té ri um ál tal aján lott, vagy a pe da gó gu -
sok ál tal gyak rab ban hasz nált ki egé szí tõ iro dal mat is. Ez a szlo vák ál lam meg -
íté lé sé ben annyi ra meg osz tott szlo vák tár sa da lom mi att is fon tos. Ezt tá maszt -
ják alá a ta ná rok kal foly ta tott be szél ge té sek is. Egy ka to li kus gim ná zi um
ta nár nõ je azt fej te get te, hogy sze ret né, ha órái mi nél ob jek tí vab bak len né -
nek, ezért mind két ol dal vé le mé nyét meg akar ja is mer tet ni a di á kok kal, mi e -
lõtt azok vé le ményt mon da ná nak. Õ a vi ta tott Du ri ca-fé le köny vet is hasz nál -
ja, el sõ sor ban a ko ra kö zép ko ri anyag ré szek ki egé szí té sé hez, fõ leg a könyv in -
for má ció gaz dag sá ga mi att. A szlo vák ál lam prob lé má ját azon ban más
for rá sok alap ján ta nít ja. Õ el íté li a zsi dó el le nes tör vé nye ket, és di ák ja i nak is
be szél Tiso el nök ne ga tív sze re pé rõl. Az an ti sze mi tiz must a múlt je len sé gé -
nek véli, s meg le põ nek tart ja, hogy Szlo vá ki á ban még min dig van nak hí vei.
Az in ter jú ide jén ép pen a má so dik vi lág há bo rút és a ho lo ka usz tot ta ní tot ta.
Po zi tí van ér té kel te a Zsi dó Kul tú ra Mú ze u mát, ame lyet több ször fel ke re sett
már di ák ja i val. Saj nál ja vi szont, hogy a tan ter vek ke vés te ret ad nak az ilyen ak -
ti vi tá sok nak. Egy má sik po zso nyi gim ná zi um ta nár nõ je is igyek szik fel hív ni
a di á kok fi gyel mét az an ti sze mi tiz mus ra. A ho lo ka uszt té má ját a fa kul tat ív jel -
le gû sze mi ná ri u mi órán ve szi rész le te seb ben. Fõ leg Ivan Ka me nec és Vla di -
mir Lips cher mun ká it di csé ri, a Du ri ca-köny vet vi szont ten den ci ó zus nak
tart ja. El mon dá sa sze rint a Szlo vák Köz tár sa ság (1939–1945) idõ sza ka éles vi -
tá kat vált ki, mi vel sok tör té ne lem ta nár vall más vé le ményt, mint õ. Egy má -
sik ta nár nõ el mond ta, hogy csa lád ja a na ci o na liz mus ból fa ka dó tra gé dia át élõ -
je, s ezért fon tos nak tart ja, hogy a di ák ja i val meg ér tes se a ho lo ka uszt ször nyû -
sé gét. Hosszú ide ig ké szült egy ausch wit zi ta nul mány út ra di ák ja i val, s az ott
át él tek ha tá sá ra újabb utat ter vez. 

A szlo vák tár sa da lom meg osz tott sá ga a tan köny vek, il let ve a tör té ne ti iro -
da lom ki adá sá nak gya kor la tá ban is meg nyil vá nul. A tár gyalt té mát érin tõ ki -
ad vá nyok au to ma ti ku san éles vi ták tár gya i vá vál nak. Ilyen vi tát vál tott ki M.
S. Du ri ca mûve is,24 amely nek szer zõ je a kö zép- és ke let-eu ró pai tör té ne lem
ta ná ra ként te vé keny ke dik a pá du ai egye te men és a po zso nyi Co mé ni us
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Egye tem Te o ló gia Tan szé kén. Köny ve elsõ ki adá sa nem kel tett kü lö nö sebb
vissz han got. 1996-ban azon ban az EU Pha re tá mo ga tá sát fel hasz nál va az ok -
ta tá si mi nisz té ri um ki ad vá nya ként 90 000 pél dány ban je lent meg a könyv,
amely kro no lo gi kus rend ben írja le Szlo vá kia tör té ne tét idõ szá mí tá sunk kez -
de té tõl nap ja in kig. A könyv 274 ol dal ter je del mû, eb bõl a szlo vák ál lam hat -
éves idõ sza ka 70 ol dalt tesz ki, te hát a mû ne gye dét. A szer zõ min den esz közt
fel hasz nál arra, hogy köz vet le nül vagy köz ve tett mó don csök kent se a Szlo -
vák Köz tár sa ság fe le lõs sé gét a zsi dók de por tá lá sá ért, s fel ment se Tiso el nö -
köt. A tel jes fe le lõs sé get Tu ká ra és Mach ra há rít ja: „A po zso nyi né met kö vet,
Hans Ber nard je len té se sze rint Ale xan der Mach Tiso el nök nél járt, s a zsi dó -
kér dés ra di ká lis meg ol dá sát sür get te, amit Tiso el uta sí tott. Ezért Tuka kor -
mány fõ Ber lin bõl kért inst ruk ci ó kat és er köl csi tá mo ga tást.” (154.)

A zsi dó el le nes tör vé nye ket elõ ször a 210/1940-es tör vénnyel kap cso lat -
ban em lí ti, „amely egy év idõ tar tam ra fel ha tal maz ta a kor mányt, hogy ren de -
le tek út ján ren dez ze a zsi dó va gyon ár já sít ásá nak kér dé sét. Ez zel a tör vénnyel 
a par la ment nem csak sa ját, ha nem az el nök kom pe ten ci á ját is szû kí tet te,
s meg erõ sí tet te a kor mány po zí ci ó ját.” (156.) Nem szól azon ban az 1938 vé -
gé tõl élet be lép te tett zsi dó el le nes in téz ke dé sek rõl. A zsi dó kó dex el fo ga dá sát
(1941. szep tem ber 9.) Du ri ca így kom men tál ja: „A kor mány ki ad ta a zsi dók
jog ál lá sá ról szó ló 198/1941. sz. ren de le tet (zsi dó kó dex), amely csak nem szó -
sze rin ti má so la ta volt a né met zsi dó el le nes tör vé nyek nek. Csu pán a 255. pa -
rag ra fus adott le he tõ sé get az ál lam fõ nek a ren de let alól fel men tést ki ad ni.
Tiso el nök ezt a kor mány ren de le tet so ha sem írta alá.” (159.)

A kö vet ke zõ fon tos dá tum szep tem ber 11., ami kor „a Né met Bi ro da lom -
ban (így a Cseh-Mor va Pro tek to rá tus ban is) sár ga Dá vid-csil lag vi se lé sé re kö -
te lez ték az összes zsi dót.” Ha bár ez nem függ össze a szlo vák tör té ne lem mel,
Du ri ca még is meg em lí ti, ar ról vi szont nem ír, hogy nem egész 10 nap pal ké -
sõbb a sár ga csil lag vi se lé sét Szlo vá ki á ban is kö te le zõ vé tet ték. Ki fe je zet ten
fél re ve ze tõ az az ál lí tás is, amely sze rint „1942 ele jén Szlo vá ki á ban 64 zsi dó is -
ko la volt (ko ráb ban kb. 24), ame lyet 8000 ta nu ló lá to ga tott.” (161.) Nincs
azon ban em lí tés ar ról, hogy a zsi dó gye re kek nek ek kor már ti los volt nyil vá -
nos is ko lák ba jár ni. 

Du ri ca gyak ran hang sú lyoz za, hogy a né me tek nyo mást gya ko rol tak a par -
la ment re és Tiso el nök re a zsi dók de por tá lá sa ér de ké ben: „1942. már ci us
17-én (8 nap pal az elsõ transz port in du lá sa elõtt – P. S.): A Hlin ka-fé le Nép párt
el nök sé ge Dr. Jo zef Tiso ve ze té sé vel a zsi dó kér dés ke resz tény el vek sze rin ti
meg ol dá sa mel lett dön tött. Mun ka tá bo rok ki épí té sét ja va sol ta a zsi dók szá má -
ra és adó ki ve té sét a zsi dó va gyon után. Ez alap ján Zsol nán, Nyit ra no vá kon,
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Sze re den és Vih nyén hoz tak lét re tá bo ro kat, majd ké sõbb Zsol nán, Ila ván és
Nyit rán mun ka köz pon to kat. Ezek gaz da sá gi jel le gû in téz mé nyek vol tak, ame -
lyek meg ren de lés re dol goz tak. A sze re di asz ta los mû he lyek a leg mo der neb bek
és leg pro duk tí vab bak vol tak Szlo vá ki á ban. Min den tá bor sa ját me zõ gaz da sá gi
rész leg gel ren del ke zett, ahol a tá bor la kók el lá tá sá ra ál la to kat te nyész tet tek.
A gye re kek szá má ra is ko lák, ta nonc is ko lák mû köd tek. A szün idõ egy ré szét
a gye re kek a tá bo ron kí vül tölt het ték, olyan zsi dó csa lá dok nál, akik nem él tek
tá bo rok ban. A tá bor la kók egész sé gé rõl zsi dó or vo sok gon dos kod tak. A fog or -
vo sok a pro té zi sek hez még ara nyat is kap tak, amit ak ko ri ban Szlo vá kia la kos sá -
gá nak nagy ré sze nem en ged he tett meg ma gá nak. A tá bo rok gaz da sá gi ve ze tõi
gyak ran kap tak en ge délyt, hogy Szlo vá kia kü lön bö zõ ré sze i be utaz has sa nak,
ezt azon ban gyak ran ál lam el le nes ak ci ók szer ve zé sé re hasz nál ták ki. A Nem zet -
kö zi Vö rös ke reszt kép vi se lõ je 1944-ben meg lá to gat ta a tá bo ro kat, s je len té sé -
ben ar ról szá molt be, hogy az ot ta ni élet kö rül mé nyek meg kö ze lí tik az át la gos
szlo vá ki ai élet kö rül mé nye ket.” (162.) A ko ra be li for rá sok és azok nak a vissza -
em lé ke zé sei, akik a tá bo ri kö rül mé nye i ket sa ját ta pasz ta la ta ik alap ján is me rik,
ke vés bé idil li kus ké pet mu tat nak… 

A könyv to váb bi ré szé ben Du ri ca a de por tá lá sok té nyét így ma gya ráz za:
„1942. már ci us 25. – Pop rád ról Zsol nán ke resz tül el in dult Len gyel or szág ba
a zsi dó kat szál lí tó elsõ transz port. Kö rül be lül 1 000 fi a tal mun ka ké pes lányt
szál lí tott. A kö vet ke zõ transz por tok fel vált va vit tek lá nyo kat és fi ú kat, kb.
8 000 sze mélyt. A zsi dók ki te le pí té se, s fõ leg né hány gár dis ta ke mény bá nás -
mód ja Szlo vá kia la kos sá gá nak nagy ré szé ben, az egy há zak kép vi se lõ i ben és
az ál lam ta nács tag jai kö zött éles kri ti kát és el len ál lást vál tott ki, mi köz ben leg -
in kább arra hív ták fel a fi gyel met, hogy csa lá do kat sza kí ta nak szét. Ezért Tuka
és Mach arra kér ték a né me te ket, hogy az el szál lí tott fi a ta lok csa lád tag ja it is ve -
gyék át. A Bi ro dal mi Biz ton sá gi Hi va tal IV. B4 ügy osz tá lyá nak ve ze tõ je,
Adolf Eich mann ezt elõ ször el uta sí tot ta, ké sõbb azon ban ál lás pont ja meg vál -
toz ta tá sá ra kény sze rült. Így áp ri lis 11-tõl már egész csa lá do kat szál lí tot tak ki.
Az el nö ki hi va tal iro dá ja ki vé te lek ado má nyo zá sá val avat ko zott be ebbe a fo -
lya mat ba. Ha son ló an az egyes mi nisz té ri u mok is iga zo lá sok so rát adta ki zsi -
dó sze mé lyek ré szé re, akik gaz da sá gi szem pont ból nél kü löz he tet le nek, ami
fel men tet te õket a ki te le pí tés alól.” (162–163.)

Szin tén el fo gult az 1942. már ci us 15-i tör vény ér té ke lé se, amely utó la -
go san le ga li zál ta a de por tá lá so kat és meg fosz tot ta a zsi dó kat ál lam pol gár -
sá guk tól. A tör vény be ve ze té se ki mond ta: „A zsi dó kat ki le het te le pí te ni
a Szlo vák Köz tár sa ság te rü le té rõl.” Du ri ca kom men tár ja eh hez a kö vet ke -
zõ: „a tör vény fõ cél ja az volt, hogy tör vé nyes hát te ret biz to sít son leg alább
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bi zo nyos zsi dó cso por tok nak a de por tá lás tól való meg men té sé hez.”
(163–164.) A transz por tok 1942 ok tó be ré ben tör tént le ál lí tá sát a kö vet ke -
zõ kép pen ér té ke li: „G. Re it lin ger zsi dó tör té nész nek er rõl az a vé le mé -
nye, hogy a szlo vák kor mány volt az elsõ, amely fel lá zadt a zsi dó kér dés hit -
le ri vég sõ meg ol dá sa el len.” (165.) A könyv bõl még sok ha son ló szem lé le -
tû rész le tet ra gad hat nánk ki, de az ed di gi ek is hûen tük rö zik, mi ért
til ta ko zott a köz vé le mény nagy ré sze, hogy ezt a ki ad ványt tan könyv ként
hasz nál ják. A he ves vi tá ba a mé di án kí vül a kor mány kép vi se lõi is be kap -
cso lód tak (pld. Me è i ar kor mány fõ, aki ígé re tet tett a könyv vissza vo ná sá -
ra, vagy Slav kovs ká ok ta tá si mi nisz ter asszony, aki a saj tó elõtt ál lan dó an
azt nyi lat koz ta, hogy nem írja alá a vissza vo nó ha tá ro za tot, s hogy e könyv
tel je sí te ni fog ja kül de té sét), de hal lat ták hang ju kat az egy há zak (A zsi dó
Hit kö zös sé gek Köz pon ti Ta ná csa, a Po zsony-Nagy szom ba ti Ér se ki Hi va -
tal, Ko rec bí bo ros, az Evan gé li kus Egy ház ve ze tõi stb.), a po li ti kai pár tok,
a hu ma ni tá ri us szer ve ze tek, a pe da gó gu sok, a tör té né szek és a la i kus köz -
vé le mény is. A könyv ma nem mi nõ sül hi va ta los ki ad vány nak, a leg több is -
ko lá ban azon ban ott van, és sok he lyen hasz nál ják is. 

A Vi lág tör té ne ti le xi kon mel lett a tör té ne lem ta ní tás má sik fon tos se géd -
köny ve A szlo vák tör té ne lem le xi kon ja.25 A könyv két szer ke ze ti egy sé ge: egy kro -
no lo gi kus és egy en cik lo pé di kus rész. A ho lo ka uszt-ér té ke lé se meg kö ze lí ti
Du ri ca ho lo ka uszt fel fo gá sát, sõt egész fe je ze te ket vesz át tõle. A kro no lo gi -
kus rész 5 ol da lon át tár gyal ja a szlo vák ál lam idõ sza kát. A ho lo ka usz tot több
cím szó is érin ti. Zsi dó el le nes in téz ke dé sek elõ ször az 1940-es föld re form
kap csán ke rül nek em lí tés re (te hát a Du ri ca-köny vi nél ko ráb ban). A kö vet ke -
zõ em lí tés 1940. szep tem ber 3-hoz kap cso ló dik, ami kor „V. Tuka kez de mé -
nye zé sé re a szlo vák par la ment tör vényt fo ga dott el, amely fel ha tal maz ta a kor -
mányt, hogy te gyen meg min dent a zsi dók ki zá rá sá ra a gaz da sá gi és szo ci á lis
élet bõl.” (145–146.) Ez 1941-ben tel je sült be a zsi dó kó dex el fo ga dá sá val.
A szö veg in kább a fel men tést szol gál ja, mint az in for má lást: „szep tem ber
9-én a szlo vák kor mány ren de le tet adott ki a zsi dók jogi hely ze té rõl, ame lyet
zsi dó kó dex ként is me rünk. A ka to li kus püs pö kök egy 1941. ok tó ber 7-én
kelt me mo ran dum mal til ta koz tak e ren de let el len.” (146.) Az 1942-re vo nat -
ko zó elsõ adat a de por tá lá sok meg in du lá sá ra vo nat ko zik, s nyil ván va ló cél ja
az, hogy a kor mány bi zo nyos tag ja i ra há rít sa a fe le lõs sé get, s fel ment sen ez
alól más po li ti ku so kat és in téz mé nye ket, fõ leg az el nö köt: „Már ci us 25-én
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meg kez dõ dött a zsi dók de por tá lá sa a kon cent rá ci ós tá bo rok ba. Erre pa ran -
csot a kor mány fõ, V. Tuka adott a Né met or szág gal való egyez ség után és a köz -
tár sa sá gi el nök, a par la ment és a kor mány töb bi tag já nak be le egye zé se nél kül. 
Szlo vá kia az elsõ füg get len or szág volt, amely de por tál ta zsi dó la kos sá gá nak
dön tõ több sé gét. Ugyan ak kor az elsõ olyan ál lam is volt, amely a kon cent rá ci -
ós tá bo rok ból ér ke zõ hí rek ha tá sá ra 1942 ok tó be ré ben le ál lí tot ta a de por tá lá -
so kat. (1942 vé gé ig 58 000 sze mélyt de por tál tak.) A de por tá lá so kat 1944 ok tó -
be ré ben Szlo vá kia né met meg szál lá sa után új ból meg in dít ot ták. Össze sen
kb. 70 000 zsi dó volt de por tál va, eb bõl 67 000 né met kon cent rá ci ós tá bo rok -
ban ve szí tet te éle tét.” (146–147.)

A könyv en cik lo pé di kus ré szé ben csu pán el vét ve ta lál ni uta lást a zsi dó
val lás ra. A zsi dó ság kü lön cím szót nem ka pott, ha nem az ink vi zí ci ó val, Iz ra el -
lel, II. Jó zsef re form ja i val, az Arany bul lá val kap cso lat ban em lí tik õket. A ho lo -
ka uszt tal kap cso lat ban több in for má ci ót is ta lá lunk: Hlin ka Gár da; 1942. már -
ci us 25.; mun ka tá bo rok; zsi dó kó dex. Ezek nek a cím sza vak nak a szer zõ je Ro -
bert Letz, a már em lí tett al ter na tív tan könyv szer zõ je, aki a szlo vák ál lam hoz
és Tiso el nök höz fû zõ dõ po zi tív kap cso la tá ról is mert. (Ke rü li pél dá ul a szlo -
vák nem ze ti fel ke lés ki fe je zést, ame lyet az 1944-es fel ke lés ki fe je zés sel he -
lyet te sít.) Ha bár a szlo vák ál lam mal kap cso lat ban el íté lõ vé le mé nye ket is
meg fo gal maz, ér té ke lé se még is ten den ci ó zus. A Hlin ka Gár dát pél dá ul
„1938 és 1945 kö zött mû kö dõ hon vé del mi szer ve zet nek” mi nõ sí ti. 

A mun ka tá bo rok mi nõ sí té se a kö vet ke zõ: „ezek a zsi dók és a mun ka ke rü -
lõk ré szé re ki ala kí tott köz pon tok vol tak, ame lyek ki épí té sét 1941 õszén kezd -
ték meg. A zsi dó la kos ság azon ré szé nek ké szült, amely a zsi dó kó dex ér tel mé -
ben el ve szí tet te ál lam pol gár sá gát és va gyo nát. A zsi dók len gyel or szá gi né met
kon cent rá ci ós tá bo rok ba való de por tá lá sá nak 1942. már ci us 25-i meg in du lá -
sa a mun ka tá bo rok ki épí té sé nek gyors be fe je zé sé hez ve ze tett, ame lyek me ne -
dék ként szol gál tak a de por tá lá sok elõl.” A szö veg to váb bi ré szé ben a tá bo rok
jó kö rül mé nyei kap nak hang súlyt (ön kor mány zat, kul tu rá lis in téz mé nyek,
böl csõ de, is ko la, könyv tár, szín ház).

Ér de kes a zsi dó kó dex cím szó ma gya rá za ta is, amely vi szony lag nagy ter -
je del mû: „Zsi dó kó dex – kor mány ren de let a zsi dók jog ál lá sá ról. Szlo vá kia
1939. már ci us 14-i meg ala ku lá sa után a zsi dó kér dés olyan meg ol dá sát ke res -
ték, amely ren dez te vol na a zsi dók gaz da sá gi, po li ti kai és kul tu rá lis hely ze tét.
Szlo vá ki á ban, ahol a zsi dók asszi mi lá ci ó ja ki sebb volt, mint Ma gyar or szá gon
vagy Cseh or szág ban, ál ta lá ban ide gen elem ként vol tak el köny vel ve. Ebbe fõ -
leg ré geb bi tör té nel mi ta pasz ta la tok és elõ íté le tek ját szot tak köz re, va la mint
az elõ zé keny ség, a kap cso la tok hi á nya. A Ti so-kor mány az ún. 4%-os kulcs
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(a zsi dó la kos ság ará nya az össz la kos ság hoz ké pest) alap ján kí vánt el jár ni.
1940-ben 88 951 zsi dó élt Szlo vá ki á ban. Az elsõ kor lá to zó kor mány ren de let
1939. áp ri lis 18-án je lent meg. A zsi dó fo gal mát val lá si, nem pe dig faji ala pon
ha tá roz ta meg, s be ha tá rol ta ér vé nye sü lé sü ket bi zo nyos sza bad fog lal ko zá -
sok ban. 1940 szep tem be ré ig 47, a zsi dó kat kor lá to zó ren de let szü le tett, több -
sé gük azon ban en ge dé lye zett ki vé te le ket. Va gyo nu kat fo ko za to san von ták
meg tõ lük (pl. a föld re form 1940. feb ru ár 29-én, az elsõ ár já sít ási tör vény
1940. áp ri li si 15-én). Ezek a tör vé nyek ugyan ér zé ke nyen érin tet ték a zsi dó la -
kos ság gaz da sá gi hát te rét, de nem zár ta ki õket tel je sen az or szág gaz da sá gi éle -
té bõl. 1939 már ci u sá tól 1941 vé gé ig 6 194 zsi dó hagy ta el az or szá got. Alap ve -
tõ for du la tot hely ze tük ben az 1940. jú li us 28-i salz bur gi tár gya lá sok hoz tak.
A. Eich mann ja vas la tá ra a zsi dók va gyo ná nak el kob zá sa és a zsi dók de por tá lá -
sa cél já ból Po zsony ba uta zott D. Wis lic zeny, aki a szlo vák kor mány zsi dó
ügyek ben il le té kes ta nács adó ja lett. Az új kor mány fõ, V. Tuka és a bel ügy mi -
nisz ter, A. Mach a zsi dó kér dés gyors meg ol dá sát kö ve tel ték. 1940. szep tem -
ber 3-án a par la ment fel ha tal ma zást adott a kor mány nak az ár já sít ás ra – a zsi -
dó va gyon el vé te lé re és nem zsi dók ke zé be adá sá ra. A zsi dó va gyon össze írá sa 
sze rint 54 667 sze mély össze sen 4 322 239 ezer ko ro na va gyont bir to kolt és
1 134 582 ezer ko ro na adós ság gal ren del ke zett. A nürn ber gi faji tör vé nyek
min tá já ra ké szült zsi dó kó dex nek ne ve zett kor mány ren de let 1941. szep tem -
ber 9-én je lent meg. A 270 pa rag ra fus ból álló tör vény meg szö ve ge zé sé re az
a H. Glob ke fel ügyelt, aki a nürn ber gi tör vé nyek meg al ko tá sá ban is részt
vett. A zsi dó fo gal mát faji kri té ri u mok alap ján ha tá roz ták meg: az mi nõ sült
zsi dó nak, aki nek leg alább 3 zsi dó nagy szü lõ je volt. A ve gyes há zas ság ban szü -
le tet tek nem mi nõ sül tek zsi dó nak. Zsi dó és nem zsi dó kö zött ti los volt há -
zas sá got köt ni. A zsi dók nak meg je löl ve kel lett jár ni uk. Ra di ká li san kor lá -
toz va vol tak sze mé lyi sza bad sá guk ban. J. Tiso el nök nek kö szön he tõ en
a kó dex be be ke rült a 255. pa rag ra fus, amely alap ján rész le ges vagy tel jes
fel men tést le he tett adni a ren de let alól. Meg kez dõd tek a mun ká la tok a zsi -
dók szá má ra ké szü lõ mun ka tá bo rok lé te sí té se ér de ké ben. A né met po li ti -
ku sok bi zal mas wann see-i kon fe ren ci á ja 1942. ja nu ár 20-án a zsi dó kér dés 
„vég le ges meg ol dá sá ról” dön tött. Ami kor a né me tek több szlo vák ven dég -
mun kás Né met or szág ba kül dé sét kér ték, a szlo vák bel ügy mi nisz té ri um
a kért mun ka erõ he lyett 20 000 zsi dó ki te le pí té sét aján lot ta fel. A zsi dó kér -
dés ki te le pí tés sel való meg ol dá sát a né met kor mány is szisz te ma ti ku san
szorgal maz ta. A zsi dók Szlo vá ki á ból való de por tá lá sa 1942. már ci us 25-én
kez dõ dött. A kor mány min den egyes el szál lí tott zsi dó ért 500 már kát fi ze tett
a né me tek nek.” (337–338.)
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Az el szál lí tot ta kért fi ze tett 500 már kát Du ri ca is meg em lí ti; sze rin te „az le te -
le pí té sü kért és át kép zé sü kért fi ze tett il le té ket” volt, de egyik írá sá ban ki fo gá sol ja
a Le xi kon meg fo gal ma zá sát: „A zsi dó kó dex cím szó utol só mon da ta nem fe lel
meg a va ló ság nak. A szer zõ azt ál lít ja, hogy a kor mány min den el szál lí tot tért 500
már kát fi ze tett. A né met for rá sok ból nyil ván va ló, hogy a szlo vák kor mány kez -
det ben el fo gad ta a né me tek ké ré sét, hogy il le té ket fog fi zet ni min den el szál lí tott
zsi dó le te le pí té sé ért és új mun ka kör be való át kép zé sé ért. Erre a cél ra 100 mil lió
szlo vák ko ro nát, te hát kb. 10 mil lió már kát mu ta tott fel. Ami kor azon ban kü lön -
bö zõ dip lo má ci ai for rá so kon ke resz tül meg tudták, hogy a hor vá tok tól a né me -
tek sok kal ala cso nyabb össze get kér tek, egyez ked ni kez dtek a né me tek kel, s csak
az elsõ rész letet fi zették ki. Tör té nel mi tény te hát, hogy a Szlo vák Köz tár sa ság
kor má nya min den el szál lí tott sze mé lyért kb. 160 már kát fi ze tett, te hát csak kb.
har ma dát an nak, amit a szer zõ ál lít.”

A to váb bi ki egé szí tõ iro da lom ból meg kell em lí te ni a Tör té ne lem. Se géd -
könyv az érett sé gi zõk és a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek be fel vé te li zõk ré szé re26 címû ki ad -
ványt, amely ben a vizs gált té má val a Szlo vák Köz tár sa ság (1939–1945) címû fe -
je zet fog lal ko zik. A zsi dók ül dö zé sé re 16 sor ban tér ki, ar ról in for mál va, hogy 
nem tölt het tek be bi zo nyos mun ka kö rö ket, sár ga csil la got kel lett vi sel ni ük, ti -
los volt az ár ják kal való kap cso lat tar tá suk. A könyv meg em lí ti a vég sõ meg ol -
dás ter vét és vég re haj tá sát is. A könyv záró ré szé ben lévõ kro no ló gia vi szont
a ho lo ka uszt hoz kap cso ló dó egyet len dá tu mot sem em lít meg.

Fi gyel met ér de mel még a His to ric ká re vue [Tör té nel mi revü] c. ha von ta
meg je le nõ fo lyó irat, amely 1991-es el in du lá sá tól kezd ve rend kí vül nép sze -
rû. Sok pe da gó gus hasz nál ja se géd anyag ként. Szer kesz tõ je – a ho lo ka uszt tal
fog lal ko zó Ka ta ri na Hrads ká – tö rek vé se az, hogy min den szám ban je len le -
gyen a zsi dó te ma ti ka. Ezek az írá sok fõ leg az elsõ idõ ben je len tõs vissz han -
got vál tot tak ki. A leg ér de ke sebb le ve le ket a szer kesz tõ ség köz zé tet te, s így le -
he tõ sé get adott a vi tá ra. Mára az ol va sók hoz zá szok tak eh hez a té má hoz, így
az ilyen írá sok már jó val ke ve sebb ér zel met vál ta nak ki.

For dí tot ta: Si mon At ti la

IRO DA LOM
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A ho lo ka uszt ta nul má nyo zá sá nak 
és ok ta tá sá nak kér dé se a je len ko ri
Uk raj ná ban

A füg get len Uk raj na va la mi vel több mint egy év ti ze dé ben ko moly fi -
gye lem irá nyult a zsi dók má so dik vi lág há bo rú alat ti sor sá ra. E té -

ma kör ben ön ál ló in téz mé nyes vagy egyé ni tu do má nyos ku ta tá sok in dul tak
meg, szá mos mo no grá fia, ta nul mány és cikk lá tott nap vi lá got. A ho lo ka uszt
tör té ne tét ta ní ta ni kezd ték az or szág kö zép- és fel sõ fo kú tan in té ze te i ben, le -
gyen az zsi dó vagy nem zsi dó. Egy ér tel mû tény, hogy a ho lo ka uszt tör té ne te
im már ön ál ló irány za ta az uk rán tör té net tu do mány nak.

A Szov jet unió szét hul lá sa után Uk raj ná ban a má so dik vi lág há bo rú tör té -
ne té vel fog lal ko zó ku ta tók ön ál ló te rü let ként kezd tek fog lal koz ni a ho lo ka -
uszt prob lé ma kö ré vel. Re á lis le he tõ ség nyílt arra, hogy meg ír ják az iga zat
a zsi dók sa já tos hely ze té rõl a ná cik ál tal meg szállt uk rán te rü le te ken az 1939
és 1944 kö zöt ti idõ szak ban, ar ról, ho gyan irt ot ták ki az uk rán zsi dó kat csu pán 
et ni kai ho va tar to zá suk, zsi dó sá guk mi att. Vég re a to ta li tá ri us rend sze rek fel -
tét len ve le já ró i nak te kint he tõ eu fe miz mu sok nél kül be szél het tünk a kér dés -
rõl: a gyil kos sá got nem kel lett „át te le pí tés nek”, a zsi dó kat pe dig „bé kés szov -
jet pol gá rok nak” ne vez ni. Han nah Arendt jog gal ál lí tot ta, hogy bár mely, de
kü lö nö sen a sztá li ni és a hit le ri tí pu sú to ta li ta riz mus nak kö te le zõ att ri bú tu -
mai az eu fe miz mus és a xe no fó bia. Ku tat ha tó vá vál tak olyan bo nyo lult és
még le tisz tu lat lan prob lé ma kö rök, mint a zsi dók és nem zsi dók – uk rá nok és
zsi dók, len gye lek és zsi dók, ma gya rok és zsi dók stb. – kap cso la ta a ná ciz mus
éve i ben az uk rán te rü le te ken. A ho lo ka uszt tör té ne tét ku ta tó je len ko ri (1991
utá ni) uk rán his to ri og rá fia meg íté lé sem sze rint már há rom fej lõ dé si sza kaszt 
ért meg. Fon tos nak tar tom e sza ka szok rövid ismertetését.



Az elsõ sza kasz ban (1991–1995 kö zött) az egyes uk raj nai ré gi ók ka taszt -
ró fa tör té ne tét kezd ték fel dol goz ni.1 A téma meg je lent mint ku ta tá si irány és
meg in dult a pub li ká lás. Ezek az elsõ írá sok még nem te kint he tõk ok vet le nül
tu do má nyos igé nyû ek nek, mi vel ek kor még csak ki ala ku ló ban vol tak a ho lo -
ka uszt ta nul má nyo zá sá nak kon cep ci o ná lis alap jai, a meg kö ze lí té si le he tõ sé -
gek, va la mint el in dult a tu dó sok szá má ra vég re hoz zá fér he tõ vé vált le vél tá ri
anya gok rend sze re zé se.

A má so dik sza kasz sa já tos sá ga (1996–1999 kö zött), hogy vég le ge se dik
a ho lo ka uszt tör té ne ti ku ta tá sá nak kon cep ci ó ja. E kon cep ció fõ el vei a kö vet -
ke zõk:

– a ho lo ka uszt uk raj nai tör té ne te ré sze az eu ró pai zsi dó ság ka taszt ró -
fá já nak;

– az uk raj nai zsi dók sor sa a náci meg szál lás ide jén in teg rált ré sze az uk -
rán nép sor sá nak ugya neb ben az idõ szak ban;

– a ho lo ka uszt tör té ne te – a má so dik vi lág há bo rú tör té ne té nek és Eu ró -
pa 20. szá za di tör té ne té nek ré sze.

Eb ben a sza kasz ban meg je len tek az elsõ ko moly tör té ne ti mun kák,
disszer tá ci ók ké szül tek a té má ban, il let ve nap vi lá got lát tak az uk rán te rü le tek
ho lo ka uszt tör té ne té nek elsõ do ku men tum gyûj te mé nyei.2

A har ma dik sza kasz a ho lo ka uszt ku ta tás uk rán his to ri og rá fi á já ban
2000-ben vet te kez de tét és nap ja ink ban tel je se dik ki. E sza kasz mi nõ sé gi leg
kü lön bö zik az elõ zõ ket tõ tõl, ma gas szín vo na lú ku ta tás fo lyik, alap mû vek je -
len nek meg, le vél tá ri anya go kat ad nak köz re, és a tu do má nyos köztudatba
emelnek nagy mennyiségû új forrást.

Az uk rán te rü le te ken el szen ve dett ho lo ka uszt ku ta tá sá nak alap ve tõ for -
mái:
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1 Ñ. Åë è ñà â å ò ñê èé: Áå ðä è ÷å â ñê àÿ òðà ã å ä èÿ. Êèåâ, 1991.; ß. Õî í è ã ñì àí: Êà ò à ñò ðî ôà
ëü â î â ñê î ãî åâ ðå é ñò âà. Ëü â îâ, 1993.; Í. Ãó á å í êî: Êí è ãà ïå ÷à ëè. Ñè ì ô å ðî ï î ëü, 1995.;
Þ. Ëÿ õ î â è ö ê èé: Ïî ï ðà í í àÿ ìå çó çà. Õà ðü ê îâ, 1994.; Ä. Ãî ø ê èñ: Î ÷åì òðó á èò øî ô -
àð. Ñë à â ó òà, 1992.; Î. Äåêî: Êå ä î é ø èì. Êè¿â, 1993.; Ô. Ëå â è ò àñ: Áà á èé ßð. Ñò ðà í è öû
òðà ã å ä èè. Êèåâ, 1991.

2 Æå ë ò àÿ êí è ãà. Ñá î ðí èê äî ê ó ì å í ò îâ. Õà ðü ê îâ, 1994.; Êà ò à ñò ðî ôà (Øîà) è Ñî ï ðî ò è -
â ë å í èå åâ ðå åâ Âè í í è ö ê îé îá ë à ñòè (ñî ñò à â è ò å ëü Ô.Âè í î ê ó ðî âà). Êè åâ-Òå ëü-Àâ èâ,
1994.; Åâ ðå é ñê èé ãå í î ö èä íà Óê ðà è íå â ïå ðè îä îê ê ó ï à ö èè â íå ì å ö ê îé äî ê ó ì å í ò à ë è ñò -
è êå 1941–1944 ãã. Õà ðü ê îâ-Èå ðó ñà ë èì, 1996.; À. Ïî ä î ë ü ñü ê èé: Íà ö è ñò ñü ê èé ãå í î ö èä 
ùîäî ºâðå ¿â Óê ðà ¿íè (1941–1944). Ê., 1996.; Ô. Ëåâ³òàñ: ªâðå¿ Óê ðà ¿íè â ðîêè Äðó ã î¿
ñâ³òî â î¿ â³éíè. Ê., 1997.; Æ. Êî â áà: Ëþä ÿí³ñòü ó áå çî äí³ ïå ê ëà. Êè¿â, 1998.; Ñ. Åë è ñà â -
å ò ñê èé: Ïî ë â å êà çà á â å í èÿ. Åâ ðåè â ïà ðò è çà í ñê îì è ïî ä ï î ë ü í îì äâ è æ å í èè íà Óê ðà è íå 
â 1941–1944 ãî ä àõ. Êèåâ, 1998.;  ß. Õî í è ã ñì àí: Êà ò à ñò ðî ôà åâ ðå é ñò âà Çà ï à ä í îé Óê -
ðà è íû. Ëü â îâ, 1999.; Êà ò à ñò ðî ôà òà îï³ð óê ðà ¿í ñü ê î ãî ºâðå é ñò âà. Êè¿â, 1999.; Æè â -
û ìè îñò à ë è ñü òî ë ü êî ìû. Ñâ è ä å ò å ë ü ñò âà è äî ê ó ì å í òû. Ê., 1999.



– tu do má nyos mun kák, mo no gra fi kus iro da lom;
– for rás ku ta tás, do ku men tum gyûj te mé nyek meg je len te té se;
– me mo ár iro da lom, a túl élõk vissza em lé ke zé sei.
Az uk raj nai zsi dók má so dik vi lág há bo rú alat ti tör té ne té nek ku ta tá sá ban

ki emel ked nek a kö vet ke zõ uk rán tör té né szek: Ster Eli sa vets kij, Fa i na Vi no -
ku ro va, Fe liks Le vi tas, Alek sandr Krug lov, Mi ha il Tâg lov, Žanna Kov ba, Vla -
dis lav Gri ne viè, Âkov Ho nigs man és mások.

Ám ha más eu ró pai és ame ri kai ku ta tók tel je sít mé nyét néz zük, ak kor egy 
olyan or szág, mint Uk raj na nem elé ged het meg az zal, hogy a té má ban meg -
véd tek két disszer tá ci ót és meg je lent né hány tu cat könyv, de pél dá ul az ok ta -
tás mód szer ta ni szak iro dal ma tel jes egé szé ben hi ány zik. A ho lo ka uszt tör té -
ne té nek ku ta tá sát il le tõ en ma Uk raj ná ban kez dünk más faj ta mi nõ sé gi és
mennyi sé gi paraméterekben gondolkodni.

Az uk raj nai hu mán tu do má nyos ér tel mi ség egy faj ta pi e tis ta ér zés sel, tisz -
te let tel és mély eti kai meg font olt ság gal vi szo nyul az eu ró pai zsi dók, köz te az
uk raj nai zsi dók ál tal a ná ciz mus éve i ben meg élt tra gé diá hoz. Ké szek a pár be -
széd re (na gyon fon tos, hogy a konst ruk tív pár be széd re) a ho lo ka uszt ról a zsi -
dó ér tel mi ség gel, át ér zik a ka taszt ró fa egye di és uni ver zá lis vol tát. Itt kell meg -
em lí te nem Mi ros lav Po po viè pro fesszort, Ârosz lav Gri cak tör té nész dok tort, 
va la mint Mi ros lav Ma ri no viè, Ivan Dzûba is mert jog vé dõ ket. Ezek az em be -
rek, akik et ni kai ho va tar to zá su kat il le tõ en uk rá nok, nyil vá nos fel szó la lá sa ik -
ban, cik ke ik ben, mo no grá fi á ik ban arra tö re ked nek, hogy ob jek tí ven mu tas -
sák be az uk rán–zsi dó kap cso la tok tör té ne tét a ná ciz mus és a má so dik vi lág há -
bo rú éve i ben, nem lep le zik el a náci re zsim mel való kol la bo rá lás té nye it.
Âros lav Gri cak pél dá ul jo go san hív ja fel a fi gyel met arra, hogy a meg szál lás
alatt Uk raj na te rü le tén a nem zsi dó la kos ság (szán dé ko san ke rü löm a „he lyi”
la kos ság de fi ní ci ót, mert ilyen ér te lem ben a zsi dók nem vol ná nak he lyi la ko -
sok nak te kint he tõ ek, és iga zo lód na ki ir tá suk mint fö lös le ges, „ide gen” ele -
mek nek, tel je sen Hit ler ter ve i nek meg fe le lõ en), el sõ sor ban az uk rá nok igen
kü lön bö zõ mó don vi szo nyul tak a zsi dók hoz: a náci re zsim mel való nyílt kol -
la bo rá lás tól a zsi dók meg sem mi sí té sén át, a zsi dó nõk nek és gyer me kek nek
akár a sa ját éle tük árán való meg men té sé ig ter jed a ská la. Ugya nõ mu tat rá,
hogy a ho lo ka uszt kö ze pet te egy zsi dó élet meg men té se hõs tett volt, a hõ si es -
ség pe dig nem le het hét köz na pi. Min deb ben vé le mé nyem sze rint az a rend kí -
vül fon tos, hogy az uk rán ku ta tók ob jek ti vi tás ra tö re ked nek, noha ez nem
min dig könnyû. Vi szont ha ez nem így len ne, sem mi ben sem kü lön böz nénk
a „to tá lis eu fe miz mu sok” kor sza ká nak kép vi se lõ i tõl.
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Ugya nen nek az uk rán ér tel mi ség nek egy má sik ré szét (és a kul tú ra, a tu -
do mány és az ok ta tás te rü le tén mû kö dõ hi va tal no kok egy bi zo nyos ré te gét)
in ger li az a nagy fi gye lem, mellyel ma Uk raj ná ban (sze rin tük) a zsi dó stú di u -
mok, köz tük a ho lo ka uszt ta nul má nyo zá sá hoz vi szo nyu lunk. Meg íté lé sük
sze rint ez zel diszk ri mi nál juk az uk rán kul tú ra és tör té ne lem te rü le te it. Nem
akar ják be lát ni, hogy az uk rán zsi dó ság nak töb bek kö zött a má so dik vi lág há -
bo rú alat ti tör té ne te, az uk rán és a zsi dó kul tú ra köl csön ha tá sa in teg rált össze -
te võ je az uk rán tör té ne lem nek és kul tú rá nak (mint aho gyan a kér dést az uk -
rán hu mán ér tel mi ség fen tebb be mu ta tott ré sze ér tel me zi). E má so dik cso -
port nyo masz tó nak tart ja a zsi dók kö rü li hír ve rést, mely kon fe ren ci ák,
sze mi ná ri u mok szer ve zé sé ben, szak iro da lom meg je len te tés ében nyil vá nul
meg a zsi dó szer ve ze tek, a zsi dó hu mán ér tel mi ség, va la mint a zsi dó ér té kek
uk raj nai meg õr zé sé ben és pro pa gá lá sá ban ve lük kö zös célt kö ve tõk ré szé rõl.
Fel bor zol ja a ke dé lye ket az a tény is, hogy a ju da iz mus sal kap cso la tos
tudományos és felvilágosító projektekre az ukrajnai zsidó szervezetek
megtalálják a pénzügyi forrásokat, az ukrán hasonszervezetek viszont nem,
vagy csak kis mértékben, illetve nem is próbálkoznak vele.

Igen bo nyo lult és ké nyes kér dés, ho gyan vi szo nyul az uk raj nai zsi dó et -
ni kum a ho lo ka uszt tör té ne té nek ku ta tá sá hoz és ok ta tá sá hoz. Uk raj na füg -
get len né vá lá sa óta a kü lön bö zõ zsi dó szer ve ze tek so kat tet tek a ná cik és
a kol la bo rán sok ál tal meg sem mi sí tett uk rán zsi dók em lé ké nek meg örö kí té -
sé ért.3 Az em lék meg õr zõ mun ka ho va to vább ál la mi ke re te ket ölt, ami di csõ -
sé gé re vá lik az uk rán ál lam nak. Ugyan ak kor a zsi dó ve ze tõk egy ré sze, mi -
köz ben be lát ja az em lék mû ál lí tás, a mú ze um lé te sí tés, a ku ta tó- (sok kal in -
kább fel tá ró) mun ka je len tõ sé gét a ho lo ka uszt és az eu ró pai zsi dó ság
el len ál lá sa tör té ne té nek meg örö kí té sé ben, igen har ci a san fel lép az el len,
hogy a kér dés kört ta nít sák az uk raj nai zsi dó, de kü lö nös kép pen nem zsi dó
ok ta tá si in téz mé nyek ben.
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3 Pél da ként em lít het jük a lvi vi get tó fog lya inak em lék mû vét, me lyet 1992-ben ál lí tot tak
fel, az uk rán és jid dis fel irat tal el lá tott em lék mû vet Lviv ben a ja no vi lá ger te rü le tén, Ki -
jev ben a Ba bij Ârt, Dnyip ro pet rovsk ban a Ga ga rin par ki em lék mû vet, Har kov ban a Dro -
bic kij Ârt, va la mint az em lék je le ket Nyugat-Uk raj ná ban (Strij, Sam bor, Ra fa liv ka, Dro -
ho biè), Po dó li á ban (Sta ro kons tan ti nov, Hmel’ nik, Ber sagy), Bu ko vi ná ban, Ode szá -
ban és Ode sza me gyé ben stb. Fon tos meg je gyez ni, hogy eze ket az em lék mû ve ket és
em lék je le ket nem az uk rán ál lam pén zén, ha nem ma gán adakozás ból, a zsi dó kö zös sé -
gek se gít sé gé vel, va la mint lel kes se gí tõk köz be njá rá sá ra ál lít ot ták fel. Az utób bi ak kö -
zött meg em lít het jük Bor is Gi da le vi è et Ode szá ból, Il’â Ka ba nè i kot Nyu gat-Uk raj ná -
ból, Isa ak Abo vi è ot Po dó li á ból. Az ál lam nak csak annyi sze re pe volt, hogy en ge dé lyez te
az em lék he lyek ki ala kí tá sát, nem gör dí tett aka dá lyo kat az út já ba.



A zsi dó szer ve ze tek és ve ze tõk má sik ré sze te vé ke nyen tá mo gat ja, mi
több, részt vesz ho lo ka uszt ok ta tá sá ban, e té ma kör nek az uk raj nai ok ta tá si in -
téz mé nyek tan ter ve i be való be épí té sé ben. En nek ér de ké ben ok ta tá si-mód -
szer ta ni sze mi ná ri u mo kat szer vez nek a kü lön bö zõ szín tû tan tes tü le tek tag -
jai, a ta nu lók és a di á kok ré szé re. Ezek nek a sze mi ná ri u mok nak rend sze rint
nagy a vissz hang ja, a nem zsi dó hall ga tó ság kö ré ben élénk ér dek lõ dést vál ta -
nak ki. E hall ga tói ré teg ér dek lõ dé sé nek mo ti vá lá sa szé les körû, de to váb bi
mó dok fel tá rá sán is fá ra do zunk. A sze mi ná ri u mok ne mes cél ja, hogy in for -
mál ja, fel vi lá go sít sa a hall ga tó sá got, for mál ja a to le ran ci a ké pes sé get (je len
eset ben nem csak a tü rel met, ha nem, meg íté lé sem sze rint, a do log fon tos sá -
gá nak be lá tá sát) az uk rán tár sa da lom ban, va la mint, hogy de monst rál ja az uk -
rán kul tú ra és tör té ne lem mul ti et ni kus jel le gét. Ma gam is híve va gyok en nek 
a sze mi ná ri u mi for má nak, részt ve szek a szer ve zés ben, a té ma kö rök ki ala kí tá -
sá ban, elõ a dá so kat tar tok. Eköz ben azt fi gyel tem meg, hogy kol lé gá ink, az uk -
rán is ko lák tör té ne lem ta ná rai lel ki is me re te sen be fo gad ják és meg ta nul ják azt 
a tény anya got, amit a ma gunk ré szé rõl szin tén lel ki is me re te sen adunk át, és
rep ro du kál ják (már amennyi re ez le het sé ges és meg en ge dett az ál la mi szer -
vek, Uk raj na Ok ta tá si és Tu do má nyos Mi nisz té ri u ma ré szé rõl) ta nít vá nya ik
szá má ra. Mi ért te szi ezt ma sok pe da gó gus? Azért, mert hi va ta lo san szó lít ják
fel õket a sze mi ná ri u mo kon való rész vé tel re és a tan te rem ben tar ta ni uk kell
ma gu kat a tan terv hez, mely hál’ is ten nek tar tal maz za ezt a té ma kört. Il let ve
egye se ket mer kan ti lis ta meg fon to lá sok ve zet nek. Mind ez ért he tõ. De te -
gyük fel a kér dést, hogy meg vál to zott-e a kol lé gák, a tör té ne lem ta ná rok vi lág -
szem lé le te, ké pe sek-e más ként vi szo nyul ni a 20. szá za di tör té ne lem, a má so -
dik vi lág há bo rú tör té ne té nek, a ho lo ka uszt tör té ne té nek meg ér té sé hez és ok -
ta tá sá hoz, tisz tá ban van nak-e va ló já ban az zal, mit is ta ní ta nak, va jon mi lyen
ál lás pon tot kép vi sel nek – an ti sze mi ták vagy fi lo sze mi ták, to le rán sak vagy in -
to le rán sak, hu má nu sak vagy antihumánusak? Meggyõzõdésem, hogy ma
a nem zsidó hallgatóságnak nem csak meghallani, hanem megérteni kell
a holokauszt problematikáját. A narrátori és az egyszerû felmondás kora
lejáróban van. Ez egyértelmûen megmutatkozik azokon a pályázatokon,
amiket iskolások és diákok részére írunk ki a holokauszt témakörében.
Az értékes munkák alkotó módon születnek, nem reproduktívak, ám, sajnos, 
ezek még elég kis számúak.

Az uk raj nai egye te me ken már né hány év óta je len van  A ho lo ka uszt tör té ne -
te c. szak kol lé gi um. Be ve ze té sét Uk raj na Ok ta tá si és Tu do má nyos Mi nisz té -
ri u ma en ge dé lyez te 2002-tõl kez dõ dõ en. Ma Lviv, Cser niv ci, Luck, Ki jev, Za -
po rizs ja, Do nyeck, Nyi ko la jev, Szim fe ro pol, Ode sza, Har kov és né hány más
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vá ros egye te mé nek tör té ne lem ka rán ok tat ják. A di á kok a leg kü lön bö zõbb
mó don fo gad ják e szak kol lé gi u mot, de gya kor la ti lag nincs olyan, aki szá má ra
kö zöm bös len ne. Ez po zi tív fényt vet az új uk rán tár sa da lom ra. A di á kok kö ré -
ben vég zett fel mé ré sek ar ról ta nús kod nak, hogy a ho lo ka uszt tal kap cso lat -
ban a mai uk rán di á ko kat leg in kább fog lal koz ta tó kér dés, hogy: mi ért ép pen
a zsi dók?  Mi ért van az, hogy a zsi dó nép a vi lág tör té ne lem és az eu ró pai tör té -
ne lem fo lya mán idõ rõl-idõ re vagy per ma nens mó don ül dö zés és gyû lö let tár -
gyá vá lett? Mi ért van az, hogy Hit ler nek vi szony lag könnyen si ke rült az an ti -
sze mi tiz must a náci ide o ló gia alap já vá ten ni? Ezek és az eh hez ha son ló kér dé -
sek azt bi zo nyít ják, hogy a zsi dók tör té ne té nek ok ta tá sát nem a ho lo ka uszt tal
kell kez de ni, ha nem a zsi dók ról is be szél ni kell az ókor, a kö zép kor, az új kor
tör té nel mé ben és ez tel jes ség gel le gi tim egy olyan mul ti kul tu rá lis, mul ti et ni -
kus ál lam ban, mint Uk raj na. Ez eset ben nyil ván va ló vá vá lik, hogy a zsi dó
nép tör té ne te nem csak ül dö zé sek és az ele mi em be ri jo gok meg ta ga dá sá nak
vég te len sora – ahogy  Ni ko laj Ber gya jev orosz fi lo zó fus írta, ha nem egy bib li -
ai nép ha tal mas szel le mi és kul tu rá lis tör té ne te, amely nagy ban hoz zá já rult
töb bek kö zött az eu ró pai ci vi li zá ció és kul tú ra fej lõ dé sé hez.

Szól nom kell ar ról is, ho gyan fo gad ják ezt a té mát a zsi dó gye re kek. Tu do -
má nyos ve ze tõ je vol tam a Soá ok ta tá sa Uk raj na zsi dó is ko lá i ban c. pro jekt nek,
mely nek véd nö ke és fi nan szí ro zó ja Iz ra el ál lam uk raj nai kö vet sé ge és Iz ra el
Ok ta tá si Mi nisz té ri u ma volt. A pro jekt 2001 de cem be re és 2002 feb ru ár ja kö -
zött zaj lott Uk raj na nap pa li ta go za tos zsi dó is ko lá i nak fel sõ osz tá lyos ta nu lói
rész vé te lé vel. Két na pos sze mi ná ri u mo kat tar tot tuk a soá tör té ne té bõl Ki jev -
ben és Lviv ben, me lyek so rán elõ a dá sok hang zot tak el, do ku men tum fil me -
ket és mû vész fil me ket ve tí tet tek és vi tat tak meg, a részt ve võk a ho lo ka uszt tal
kap cso la tos he lye ket ke res tek fel.4 A pro jekt ter ve zé sé ben és szer ve zé sé ben
se gít sé gem re vol tak a mun ka tár sa im, akik is mert tör té né szek és pe da gó gu -
sok: Il’â Ka ba nè ik, Mi ha il Tâglyj, Il’â Med vins kij, Ar tur Fre de kind. Te hát a zsi -
dó be fo ga dás ról be szé lünk. Két ség te len, hogy az el sõ sor ban a csa lá di em lé ke -
zé sen, a zsi dó nép kol lek tív tör té nel mi em lé ke ze tén alap szik. Igaz, hogy a zsi -
dó gye re kek ké pe sek az erõ tel jes át élés re és együtt ér zés re, több sé gük
a sze mi ná ri u mok anya gát nem csak gno sze o ló gi ai, ha nem ér zel mi szin ten is
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be fo gad ta. Er rõl ta nús kod nak a fog lal ko zá sok vé gén szü le tett raj zok, ver si -
kék. Ugyan ak kor az is meg fi gyel he tõ, hogy az uk raj nai zsi dó gye re kek egy ré -
sze a ho lo ka usz tot va la mi na gyon régi, szin te le gen dá ba illõ do log nak tart ja,
az em lé ke ze tet szim bo li ku san fog ja fel és azt mond ja: „Meg int Ba bij jar ba
me gyünk, mi már több ször vol tunk ott…”. A több ség élet ko ri sa já tos sá gok -
ból ere dõ en ka te go ri ku san és egy ön te tû en ér té ke li a zsi dó kat és a nem zsi dó -
kat a ho lo ka uszt ide jén. Vagy is van min el gon dol kod nunk. E sze mi ná ri u mok 
so rán meg bi zo nyo sod tunk ar ról, hogy na gyon fon tos arra tö re ked ni, hogy
feltárjuk a holokauszt emberközeli oldalát.  

Vé le mé nyem sze rint Uk raj ná ban el ér ke zett az idõ, ami kor a ho lo ka uszt
té má ját ki kell von ni a po li ti kai, pénz ügyi és más kon junk tu rá lis kö rök bõl, s a
ma gas szin tû tu do má nyos, pe da gó gi ai vizs gá ló dás és fel dol go zás kö ré be kell
emel ni. Pél dá nak oká ért ma orosz or szá gi kol lé gá ink (tör té né szek, tu dó sok,
zsi dó és nem zsi dó ér tel mi sé gi ek ál ta lá ban) úgy gon dol ják, hogy a je len ko ri
Uk raj ná ban a sze rin tük igen nagy ér dek lõ dés a ho lo ka uszt ta nul má nyo zá sa
és ok ta tá sa iránt azért van, mert az uk raj nai po li ti kai es tab lish ment arra tö rek -
szik, hogy mi ha ma rabb in teg rá lód jon a kü lön bö zõ eu ró pai struk tú rák ba. Is -
me re tes, hogy Eu ró pa nagy tisz te let tel vi szo nyul a ho lo ka uszt ku ta tá sá hoz,
ezt a kon ti nens a to le ran ci á ra ne ve lés egyik kulcs össze te võ jé nek tart ja, mi vel
az el múlt szá zad (azaz a 20. szá zad!) kö ze pe tájt le ala cso nyí tot ta és meg bé lye -
gez te ma gát az eu ró pai zsi dó ság ka taszt ró fá já val, ami kor ir ra ci o ná lis, el bor -
zasz tó és tra gi kus tü rel met len sé get ta nú sí tott a zsi dók iránt. Orosz or szág szá -
má ra sze rin tük ez a kér dés nem ak tu á lis, mi vel Orosz or szág elõtt a mai vi lág -
ban egyéb geo po li ti kai fel ada tok áll nak, az orosz po li ti ká ban az eu ró pai
vek tor nem él vez pri o ri tást és így to vább, azaz a ho lo ka usz ton nincs kü lö nö -
sebb ta nul má nyoz ni való, an nál is in kább,  mert a má so dik vi lág há bo rú (pon -
to sab ban, ott még ma is min den fé le komp ro misszum és át gon do lás hi á nyá -
ban – Nagy Hon vé dõ Há bo rú) Orosz or szág szá má ra nem ki zá ró lag a zsi dó -
ság ge no cí di u ma; az orosz társadalomnak van elég saját problémája. Ez azt
jelentené, hogy az orosz kultúra nem vállal közösséget az európai kulturális
hagyományokkal, Európával, Oroszország nem visel erkölcsi felelõsséget az
európai történelem eseményeiért?

Íme, ez a hely zet. Ma szá mom ra fon tos nak tû nik fel ten ni a kér dést: mi -
ért kell ma ta nul má nyoz ni (értsd: ku tat ni és ok tat ni) a ho lo ka usz tot? A kér -
dés re adott vá lasz tól sok min den függ. A zsi dó kul tu rá lis ha gyo mány ban min -
dig fon tos volt, hogy a gyer me ket meg ta nít sák arra, hogy jó és bölcs kér dést
tud jon fel ten ni. A vá lasz már más kér dés… Vé le mé nyem sze rint adott eset -
ben ne künk, zsi dók nak és nem zsi dók nak egya ránt na gyon fon tos, hogy a 
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ka taszt ró fa ese mé nye it em lé ke ze tünk be vés sük és to vább ad juk az el jö ven dõ
nem ze dé kek nek (bár mi lyen ba ná li san is han goz zék ez, ezt meg kell ten -
nünk!), tör té nel mi té nyek re és tu do má nyos ku ta tá sok ra ala poz va vé gig kell
gon dol nunk, mi ért tör tént mind ez, mi ért volt le het sé ges, mi ért az eu ró pai
kul tú rá ban esett meg, mi ért tör tén he tett meg em be rek kel egyál ta lán. A vi lág -
tör té ne lem ben a ho lo ka uszt mi ért a zsi dó ság gal kap cso ló dott össze? Mi ért
érez tek együtt az em be rek és vi szont? Mi ért mond juk és ír juk azt, hogy a he -
lyi la ko sok és a zsi dók? Kik ak kor a zsi dók? Más boly gó ról szár maz ná nak? Ki -
re keszt jük a zsi dó kat föl di he lyük rõl, mint Hit ler tet te? Mi tör té nik? A ho lo -
ka uszt va ló ság volt? Az an ti sze mi tiz mus so ros fel lán go lá sa a vén Eu ró pá ban?
Vagy ki ir tás faji ala pon? Vagy le het sé ges, hogy nem faji ala pon, ha nem ci vi li -
zált gyû lö let volt ir ra ci o ná lis vagy ra ci o ná lis ala pon, mert az em be ri ség nek
ele ge lett az eti kai nor mák ból, a tíz pa ran cso lat ból, a lel ki is me ret-fur da lá sok -
ból? Eset leg az em be ri ség meg akart fu ta mod ni, a sza bad ság elõl Eric Fromm
mód já ra? És mi ért nem sza bad ezt a tör té nel mi tényt el fe lej te ni, csúsztatni,
elferdíteni vagy meghamisítani? Õszintén szólva nem tudom, hogy jön ide,
hogy akarunk vagy nem akarunk (törekszünk vagy nem törekszünk,
prioritások, vektorok, konjunktúra) integrálódni a jelenkori európai politikai 
struk tú rák ba.

Uk raj na Nem ze ti Tu do má nyos Aka dé mi á ja Po li ti kai és Et ni kai-Nem ze -
ti Ku ta tó köz pont ja mel lett ép pen an nak ér de ké ben hoz tuk lét re a Ho lo ka -
uszt Tör té ne tét Ta nul má nyo zó Uk rán Köz pon tot, hogy szak sze rû en, tu do -
má nyos szem pont ból ta nul má nyoz has suk és ok tat has suk a ho lo ka uszt
történetét, és választ adjunk a feltett kérdésekre. 

Köz pon tunk nak sa ját tu do má nyos köz lö nye van, mely nek elsõ szá ma
2002 áp ri li sá ban je lent meg Ki jev ben Go lo kost i su è as nist’ (Ho lo ka uszt és je len -
kor) cím mel. Ed dig hét szá mot ad tunk ki. A la pot Uk raj na Zsi dó Kon fö de rá ci -
ó ja és a JCDF (New York) fi nan szí roz za. Jel le gét te kint ve tu do má nyos-elem -
zõ és pe da gó gi ai ki ad vány, amely az uk raj nai és az eu ró pai ho lo ka uszt té ma kö ré -
vel fog lal ko zik. Uk raj nai, orosz or szá gi, iz ra e li, né met or szá gi, USA-be li és más 
or szág be li szak em be rek, tör té né szek, fi lo zó fu sok, po li to ló gu sok, kul tú ra ku ta -
tók írá sa it kö zöl jük. Te ret kí vá nunk szen tel ni a zsi dók sor sát érin tõ leg kü lön bö -
zõbb as pek tu sok nak a ná ciz mus idõ sza kát il le tõ en – get tók és lá ge rek, kol la bo -
rán sok és élet men tõk, az uk rán–zsi dó kap cso la tok, a ka taszt ró fá val kap cso la tos
leg újabb uk raj nai le vél tá ri fel fe de zé sek, a re vi zi o niz mus elve és a ho lo ka uszt ta -
ga dá sa, a soá pszi cho ló gi ai, fi lo zó fi ai és te o ló gi ai fel dol go zá sa, a ho lo ka uszt
a mû vé szet ben, hu ma ni tá ri us as pek tu sok, a leg szé le sebb körû vi ta anya gok.
A ho lo ka uszt tör té ne te uk raj nai ku ta tá sá nak és ok ta tá sá nak ered mé nye it
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rend sze re sen kö zé tesszük a Ho lo ka uszt Tör té ne tét Ta nul má nyo zó Uk rán Köz -
pont hon lap ján (www.ho lo ca ust.kiev.ua).

Bí zom ben ne, hogy együtt mû kö dé sünk a vi lág tör té ne lem és az eu ró pai
tör té ne lem eme tra gi kus és bo nyo lult ese mé nye i re vo nat ko zó tör té nel mi em -
lé ke zet megõrzésében nem hi á ba va ló.

For dí tot ta: Fe di nec Csil la
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Qu es ti ons of Ho lo ca ust stu di es and te a ching in pre -
sent-day Uk ra i ne

The Uk ra i ni an Cent re for Ho lo ca ust stu di es func ti ons as a cha ri tab le fo un da ti -
on run by the De part ment of Je wish His to ry and Cul tu re wit hin the Uk ra i ni an Na -
ti o nal Aca de my of Sci en ces’ Ins ti tu te for Po li ti cal and Eth nic Stu di es. The Cent re
plans to con duct comp re hen si ve sci en ti fic stu di es and pe da go gi cal ac ti vity in the
sphe re of Ho lo ca ust his to ry pri ma rily with re fe ren ce to the ter ri to ry of Uk ra i ne,
tho ugh na tu rally not neg lec ting Eu ro pe as a who le. The Cent re co-ope ra tes with
sci en ti fic and pub lic or ga ni za ti ons and ho pes to re ce i ve sup port from va ri o us pub -
lic and pri va te ins ti tu ti ons and fo un da ti ons, both in Uk ra i ne and ot her co unt ri es.
The ma jor di rec ti ons in ac ti vity of the Cent re in vol ve sci en ti fic re se arch and pe da -
go gi cal en de a vo urs.

In the sci en ti fic sphe re we plan to cre a te a data base of ar chi ve so ur ces and to
pro cess ar chi ves, wit nes ses’ ac co unts, au dio and vi deo ma te ri als and bib li og rap hi -
es, to pub lish both ori gi nal and trans la ted sci en ti fic li te ra tu re de di ca ted to the prob -
lems of Ho lo ca ust his to ry, to pub lish a sci en ti fic bul le tin and jo ur nal con cer ned
with the abo ve-ment io ned is su es, and con duct sci en ti fic con fe ren ces and se mi -
nars.

In the pe da go gi cal sphe re, we plan to de ve lop and pub lish pro gram mes, te a -
ching aids and text bo oks on the prob lems of te a ching Ho lo ca ust his to ry in se con da -
ry and hig her scho ols of Uk ra i ne, and to or ga ni se edu ca ti o nal and met ho do lo gi cal
se mi nars for pu pils, stu dents and te a chers.
In sum ma ry, our work in vol ves the cre a ti on of a data base, the pre pa rat ion of con -

cepts and met hods for edu ca ti o nal pro gram mes, is su ing bo oks in an “Uk ra i ni -
an Ho lo ca ust Lib ra ry” se ri es, plus or ga ni za ti o nal and lec tu ring ac ti vity.
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A „zsi dó kér dés” és a ho lo ka uszt
a ro mán tan köny vek ben (1998–2002)*

Az el múlt 12 év meg mu tat ta, mennyi re sze lek tív az em be ri em lé ke -
zet és mi lyen könnyû el fe lej te ni a kel le met lent, vagy má so kat hi -

báz tat ni a mi att. A kom mu nis ta idõ szak „re la tív csend je” után, ma már be -
szél nek a ho lo ka uszt ról és a „zsi dó kér dés rõl”, de csak úgy mond „har ma dik
sze mély ben”. Igaz, hogy meg tör tént, de nem Ro má ni á ban! „Re la tív csend -
rõl” be szél he tünk, mert már a kom mu nis ta ura lom alatt is – rit kán, de azért
– hi vat koz tak a té má ra: vagy ta gad ták, vagy mi ni mum ra csök ken tet ték Ro -
má nia rész vé te lét az ún. „tra gi kus ese mé nyek ben”, ame lyet so ha sem ne vez -
tek ho lo ka uszt nak, sõt a té nye ket el fer dít ve, azt pró bál ták el hi tet ni, hogy
maga az ál lam va ló já ban gon dos ko dott a zsi dók ról.  Az ilyen ér tel me zés cél -
ja nem volt más, mint a né pes ség nem ze ti ér zé se i nek fenn tar tá sa (a ro má -
nok min dig ven dég sze re tõk és ked ve sek vol tak, ha bár mi lyen túl zás meg -
esett is, ak kor azt csak má sok te het ték) és be le ját szott az is, hogy An to nes cu
po li ti ká já nak ér té ke lé se meg vál to zott, sõt, õt ma gát még re ha bi li tál ták is an -
nak ér de ké ben, hogy meg pró bál ják sem le ge sí te ni Mi hály ki rály 1944. au -
gusz tus 23-án ját szott sze re pét, amely két ség te le nül meg vál toz tat ta a há bo -
rú me ne tét, és ame lyet így a kom mu nis ták a ma guk ered mé nye ként köny -
vel het tek el. Ion Ili es cu elsõ há rom kor má nya (1989–1996) ezt a vo na lat kö -
vet te, ami kor a ki rály ság ra még min dig úgy te kin tet tek, mint a kom mu nis ta
ha ta lom fe nye ge té sé re. Ez ma gya ráz za – leg alább is rész ben – azt, hogy hir te -
len meg nõtt az An to nes cu te vé keny sé ge és po li ti ká ja irán ti ér dek lõ dés és
büsz ke ség, va la mint azt is, hogy sok olyan szer ve zet jött lét re, amely azért
ala kult 1989 után, hogy An to nes cu em lé két meg õriz ze.

1989 elõtt ter mé sze tes volt az, hogy sen ki ne pró bál jon a „párt vo nal nak”
el lent mon da ni, és bár mi lyen kí sér let erõt len ma radt, mely a tör té nel mi

* A for dí tás alap já úl szol gá ló ere de ti írás: Ref lec ti on of the “Je wish Prob lem” and the Ho lo ca -
ust in Ro ma ni an Scho ol Text bo oks(1998–2002), www.go et he.de/ms/buk/ar chiv/ma te ri al



igaz sá got más meg vi lá gí tás ba he lyez te; nem is so kan vál lal ták ezt a koc ká za -
tot. 1989 után pe dig a sze mé lyes ér dek lõ dés in dí tot ta a tör té né sze ket arra,
hogy ezek kel a ké nyes kér dé sek kel fog lal koz za nak. Bár az el múlt évek ben
sok tör té nel mi té má jú mun ka je lent meg, ke vés ro mán szer zõ fog lal ko zik az -
zal, mi tör tént a ro mán zsi dó ság gal a má so dik vi lág há bo rú alatt, és a kér dés tu -
do má nyos meg kö ze lí té se még en nél is rit kább. Ter mé sze te sen ez vo nat ko zik 
az is ko lai tan köny vek re is, ame lyek va ló já ban jól tük rö zik a kom mu nis ta meg -
kö ze lí tést egy át me ne ti tár sa da lom ban. Nem meg le põ te hát, hogy olyan so ká -
ig (azaz 1998-ig) az ál ta lá nos és kö zép is ko lai tan köny vek ál ta lá ban nem be -
szél tek a ho lo ka uszt ról és még ke vés bé a ro má ni ai holokausztról. 

Mi vál to zott 1998 után?

Mi e lõtt rész le te sen meg vizs gál nánk, ho gyan je le nik meg a ho lo ka uszt
a 1998 utá ni ro má ni ai tan köny vek ben, lát nunk kell mi lyen vál to zá sok tör tén -
tek a ro mán ok ta tá si rend szer ben And rei Mar ga ok ta tá si mi nisz ter ként
1997-ben tör tént ki ne ve zé se óta. 

Az 1998. már ci us 10-én meg je lent 10.074. sz. ok ta tá si mi nisz te ri ren de -
let ér tel mé ben erõ sö dött az együtt mû kö dés Ro má nia és Iz ra el kö zött, töb -
bek kö zött zsi dó is ko lát ala pí tot tak Bu ka rest ben (ez ké sõbb a Ro nald La u der
Ala pít vány se gít sé gé vel nyi tot ta meg ka pu it), ta nu lók és ta ná rok köl csö nös ta -
nul mány út ja it se gí tet ték elõ, köl csö nö sen egye te mi elõ adói stá tu szo kat ala pí -
tot tak nyelv és kul tú ra té ma kö rök ben, Bu ka rest ben meg nyílt a Ju da isz ti kai
In té zet (je len leg a Bu ka res ti Egye tem Hé ber Ta nul má nyok „Golds te in Go -
ren” Köz pont ja), iz ra e li szak ér tõk se gít sé gé vel ki dol goz ták a szak mun kás kép -
zés tan ter vét, köz vet len egye tem kö zi egyez mé nye ket ír tak alá és kö zös bi zott -
sá got ne vez tek ki az zal a cél lal, hogy ja vít sa a köl csö nös ér dek lõ dés re szá mot
tar tó tan tár gyak te kin te té ben (kü lö nö sen a tör té ne lem te rén) az ál ta lá nos és
kö zép is ko lai tan köny vek tar tal mát. A kö zös bi zott ság ro mán tag ja it ugyan -
azon a na pon ne vez ték ki a 3.379. sz. mi nisz te ri ren de let tel, és olyan jól is -
mert tör té né sze ket hív tak meg, mint Dinu Gi u res cu, ªer ban Pa pa cos tea,
Pom pi liu Te o dor, And rei Pip pi di, La dis lau Gye mant, Lya Ben ja min és Mi hai 
Râz van Un gu re a nu. A bi zott ság azért jött lét re, hogy meg fi gye lé se i vel és po li -
ti kai ja vas la ta i val elõ se gít se a fen ti kér dé sek kel kap cso la tos mi nisz te ri ter ve -
ket. 1998. má jus 3-án ült össze elõ ször, ami kor a bi zott ság tag jai el ké szí tet ték
a cse lek vé si ter vet, ame lyet a ro mán–iz ra e li, 1998–2001 kö zöt ti évek re szó ló
kul tu rá lis cse re prog ram tár gya lá sa in át nyúj tot tak az iz ra e li fél nek. A bi zott -
ság iz ra e li tag ja it máig nem ne vez ték ki, noha a ro mán fél úgy gon dol ta, hogy
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az iz ra e li szak em be rek je len lé te és po li ti kai ja vas la tai a ro mán ál ta lá nos és kö -
zép is ko lai tan köny vek re form ját il le tõ en szük sé ge sek, mi vel a ro mán tör té -
net írás ban hi á nyoz tak a re fe ren cia mun kák, míg pél dá ul a Yad Vas hem ér té -
kes in for má ci ót, va la mint tan anya go kat és mód sze re ket is át ad ha tott vol na
szer ve zett ke re tek kö zött. Az USA Kül ügy mi nisz té ri u ma és a was hing to ni
Ame ri kai Ho lo ka uszt Em lék mú ze um ál tal 1998 de cem be ré ben szer ve zett
A ho lo ka uszt kor sza ka… c. kon fe ren cia új le he tõ sé ge ket nyi tott eb ben az irány -
ban, és ezu tán egy még ha tá ro zot tabb mi nisz te ri ren de let lá tott nap vi lá got.
Az 1999. ja nu ár 4-én kelt, 3.001. sz. ren de let „meg ha tá roz za a ho lo ka uszt tal
kap cso la tos ok ta tá si ten ni va ló kat”. A ren de let rész le te zi azo kat a lé pé se ket,
ame lye ket az ok ta tá si rend szer re form ja ér de ké ben kell ten ni, töb bek kö zött
el sõd le ges sze re pet kap az ál ta lá nos és kö zép is ko lai ok ta tás ban a má so dik vi -
lág há bo rú ke re té ben a ho lo ka uszt tal kap cso la tos tan órák be ve ze té se, és azt is
meg ha tá roz za, ho gyan le het eze ket a kér dé se ket meg kö ze lí te ni. A tan köny -
vek kel fog lal ko zó szer kesz tõk nek és szer zõk nek a mi nisz té ri um át ad ta azo -
kat az út mu ta tó kat és kü lön bö zõ tan anya go kat, ame lye ket a téma szakértõi
intézményeibõl gyûjtöttek össze.

A ren de le tet egy to váb bi 9.995. sz. ér te sí tõ vel egé szí tet ték ki 1999. már ci us 
22-én, amely vi lá gos sá tet te, hogy az új, 1999. már ci us 2-án a 3.371. sz. ren de let -
tel jó vá ha gyott tör té ne lem tan terv (a 9–12. osz tá lyok szá má ra) adja a tan köny -
vek alap ját. A mi nisz té ri um tör té ne lem tan fel ügye lõ jét je löl ték ki, hogy mû -
köd jön együtt a Cla ims Con fe ren ce és más nem zet kö zi szer ve zet kép vi se lõ i -
vel an nak ér de ké ben, hogy ro mán tör té ne lem ta ná rok nak 10–14 na pos
tan fo lya mo kat szer vez ze nek a Yad Vas hem, a La ha mei Ha ge ta ot és a Mas sua
and Mos es het in téz mé nyek ben, va la mint old ja meg he lyi kép zé sü ket és lás sa
el õket egy spe ci fi kus bib li og rá fi á val. Az ér te sí tõ tá mo ga tott min den, eb ben az
irány ban tör té nõ te vé keny sé get, így a két or szág ál ta lá nos és kö zép is ko lái és
egye te mei kö zöt ti köz vet len együtt mû kö dést. 2000 má ju sá ban 20 ta nár, 5 egye -
te mi ok ta tó va la mint diák lá to ga tott el a Yad Vas hem be és egy má sik cso port ha -
son ló to vább kép zés re uta zott Fran cia or szág ba. Je len leg ha son ló kép zé si kur zu -
sok foly nak a ko lozs vá ri Babeº Bo lyai és a bu ka res ti egye te men. 

Ugyan ak kor az 1999. már ci us 22-i 9.995. sz. ér te sí tõ to váb bi vál toz ta tást
is ho zott. Ha a dol gok re la tí ve egy sze rû ek vol tak ad dig, hi szen év fo lya mon -
ként csak egy tan könyv je lent meg, ak kor ez az ér te sí tõ meg nyi tot ta az ún. al -
ter na tív tan köny vek be ve ze té sé nek sza bad pi a cát. Ez azt je len ti, hogy a mi -
nisz té ri um erre a cél ra fel ál lí tott bi zott sá ga min den év fo lyam szá má ra több
tan köny vet is jó vá hagy, ame lyek bõl az tán az is ko lák és a ta ná rok ki vá laszt hat -
ják a nekik megfelelõt.
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A ho lo ka uszt és a „zsi dó kér dés” a tan köny vek ben

Bár az em lí tett mi nisz té ri u mi ren de le tek és ér te sí tõk mind a tan terv ben,
mind a tan köny vek ben kö te le zõ vé tet ték a ho lo ka uszt tal kap cso la tos tan -
anyag be ve ze té sét, nem min den tan könyv (és an nál is ke ve sebb ta nár) fog lal -
ko zik a té má val a má so dik vi lág há bo rú ta ní tá sa kor – és itt a mi nisz té ri u mi bi -
zott ság ál tal jó vá ha gyott tan köny vek rõl van szó. 

Így, ha a 8. osz tállyal kezd jük és kro no ló gi ai sor ren det kö ve tünk, az elsõ
tan könyv 1998-ban je lent meg.1 E könyv a 168. ol da lon a kö vet ke zõ ket írja:
„A lé gi o ná ri u sok ál tal tá mo ga tott na ci o na liz mus és an ti sze mi tiz mus a zsi dó -
kat diszk ri mi ná ló ren de le tek hez ve ze tett, és az in téz mé nyek, vál la la tok al kal -
ma zot ta it »ro má no sí tot ták«”. Nem ma gya ráz za, mit je lent az, hogy ’ro má no -
sí tot ták’, de ta lán ezt még szó nél kül hagy hat nánk, ak kor, ha a 171. ol da lon ta -
lál ha tó foly ta tás meg fe le lõ vol na. Ez zel szem ben itt azt ol vas hat juk, hogy
„bár va ló ban hoz tak zsi dó el le nes in téz ke dé se ket, a zsi dó kat nem irt ot ták ki,
mint azt Ber lin el vár ta. Ia si ban az 1941. jú ni u si pog ro mot, amely nek 3233 zsi -
dó ál do za ta volt, a lé gi o ná ri u sok és a ná cik szer vez ték a ro mán kor mány tud ta 
nél kül. A hort hys ták ál tal el fog lalt észak-nyu gat Er dély bõl sok zsi dót men tet -
tek ki és egy ré szük Pa lesz ti ná ba ment”. A ro mán ha tó sá gok fel men té sé nek
igye ke ze te és a kom mu nis ták ál tal fenn tar tott „párt vo nal” jól fel is mer he tõ.
Nem két sé ges, hogy észak-nyu gat Er dély bõl va ló ban ki men tet tek zsi dó kat,
és kö zöt tük vol tak olya nok is, akik Pa lesz ti ná ba ván do rol tak, bár még itt is
van nak vi tat ha tó rész le tek, azonban a szöveg enyhén túloz, miszerint a 3233
szegény zsidótól eltekintve, akik voltak olyan szerencsétlenek, hogy egy
elszabadult náci banda kezére kerüljenek, a többi zsidó boldogan élt
Romániában.

En nél is ér de ke sebb eset Li viu La zãr és Vi o rel Lupu a 8. osz tály szá má ra írt
tan köny ve.2 A ter mé sze tes kro no ló gi ai fej lõ dés sze rint, en nek a tan könyv nek
jobb nak kel lett vol na len nie, mint az elõ zõ nek, de nem ez tör tént. A kö te le zõ tan -
terv el le né re, a könyv meg sem em lí ti a ho lo ka usz tot vagy a „zsi dó kér dést”. Ez a
hoz zá ál lás ke vés bé meg le põ, ha meg néz zük mi lyen idé ze te ket vá lasz tot tak a szer -
zõk. Ioan Scur tu ese te ér de kes: õ a ho lo ka uszt tal kap cso lat ban ta ga dó és mi ni ma -
li zá ló ál lás pont já ról is mert. 1989 elõtt3 több tu do má nyos köny vet írt, ame lyek -
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1 Oc ta vi an Cris tes cu: Epo ca Mo der nã ºi Con tem po ra nã a Ro mâ ni lor [A mo dern és je len ko ri Ro -
má nia tör té nel me] Edi tu ra Di dac ti cã ºi Pe da go gi cã, Bu cu reºti, 1998, 1999.

2 Li viu La zãr és Vi o rel Lupu: Is to ria Ro mâ ni lor [A ro má nok tör té nel me] Te o ra Ki adó, Bu cu -
reºti, 2000.

3 A ro mán zsi dók tra gé di á ja c. könyv ben A ho lo ka uszt a ro mán tan köny vek ben c. fe je zet ben Ale -
xand ru Flo ri an ab ból az idõ szak ból több tan köny vét is elem zi, uo.



ben a „párt vo na lat” kép vi sel te, ma is ír, és idé ze te ket ol vas ha tunk mun ká i ból az is -
ko lai tan köny vek ben. A két vi lág há bo rú kö zöt ti al kot má nyos mo nar chia és po li ti kai
pár tok Ro má ni á ban c. fe je zet ben (163.) a szer zõk Ioan Scur tu Ment alul Co lec tiv
dupã Ma rea Uni re din 1918 (Az 1918-as Nagy Unió utá ni kol lek tív men ta li tás)4

címû mun ká já ból idéz nek. Bár maga az idé zet nem fog lal ko zik az ál ta lunk vizs -
gált kér dés sel, az a tény, hogy a má so dik vi lág há bo rú nak szen telt na gyobb fe je zet
egyál ta lán nem érin ti a zsi dó kat, bi zo nyít ja, hogy a szer zõk nem vé let le nül idé zik 
Scur tut. 

Ha a 10. év fo lyam mal foly tat juk (a 9. osz tály tan ter vé ben nem sze re pel
ez a két téma), az ol va só ha son ló hely zet tel ta lál ja szem be ma gát. Az Eu gen Pa -
la de ál tal írt tör té ne lem tan könyv5 a ho lo ka uszt ra nem tesz uta lást. El len pél -
da ként áll hat Ale xand ru Vul pe köny ve,6 amely a 124. ol da lon a kö vet ke zõt
mond ja: „a lé gi ó sok elsõ ren de le te i nek egyi ke a cé gek ’ro mán ná vál toz ta tá sa’
volt (min den zsi dót és kül föl dit el bo csá tot tak és he lyet tük ro má no kat vet tek
fel), ezt a zsi dó in gat la nok el kob zá sa és a had kö te les ség bõl tör té nõ ki zá rá sa
kö vet te”. Ké sõbb a Ro má nia a má so dik vi lág há bo rú alatt címû fe je zet ben, a szer -
zõ a 126. ol da lon hoz zá te szi: „A bessza rá bi ai, bu ko vi nai és a Régi Ki rály ság -
ban elõ zsi dó kat Trans nist ri á ra de por tál ták, ahol so ku kat ki vé gez ték vagy a de -
por tá lás ne héz kö rül mé nyei, mint éhe zés, be teg ség, hi deg, mi att hal tak meg.
A zsi dók és a ci gá nyok meg sem mi sí té sét An to nes cu ren del te el még az elõtt
és füg get le nül at tól, hogy a náci Né met or szág el kezd te meg sem mi sí té si po li -
ti ká ját a Szov jet uni ó ban. A de por tá lá sok 1942 vé gén be fe je zõd tek, ami kor
a ha di fej le mé nyek azt je lez ték, hogy Né met or szág el vesz ti a há bo rút”. Bár
a tan könyv a té mát il le tõ en nem át fo gó, és nem is rész le tes, az itt elem zett töb -
bi tankönyvvel összehasonlítva a legpontosabb. A két szerzõ az egyedüli, aki
semlegesen áll a kérdéshez, a tényeket írja le anélkül, hogy megpróbálná
meghamisítani, vagy a román hatóságok védelmében eltorzítani azokat. 

Ami a 11. osz tályt il le ti, Va len tin Ba lu to iu köny vé rõl kell szót ej te nünk.7

A má so dik vi lág há bo rú alat ti né met hely zet tel fog lal ko zó fe je zet ben ta lál ha -
tó egy rö vid al fe je zet A zsi dó el le nes po li ti ka cím mel, mely ben a 97. ol da lon ez
áll: „a náci re zsim ál lan dó ve le já ró ja volt az an ti sze mi tiz mus. Az ál lam szisz te -
ma ti ku san ül döz te a zsi dó kat. A kö rül mé nyek sok zsi dót arra kény sze rí tet -
tek, hogy el hagy ják az or szá got. Azok, akik nem men tek el, egy olyan rend -
szer ben vol tak kény te le nek élni, amely nek fõ cél ja a »vég sõ meg ol dás« volt,
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4 Mi vel az idé zet tar tal ma nem kap cso ló dik a ta nul mány té má já hoz, nem nyom tat juk újra.
5 Eu gen Pa la de: Is to rie [Tör té ne lem] Co rint, Bu cu reºti, 1999.
6 Ale xand ru Vul pe: Is to rie ]Tör té ne lem] Sig ma, Bu cu reºti, 2000.
7 Va len tin Ba lu to iu: Is to rie [Tör té ne lem] Edi tu ra Di dac ti cã ºi Pe da go gi cã, Bu cu reºti, 2000.



azaz Né met or szág ban és Eu ró pá ban az összes zsi dó ki ir tá sa”. Szo kat lan mó -
don, ez a tan könyv máshol, ahol a legionáriusokról beszél, megemlíti Mircea
Eliadet, Nae Ionescut és Emil Ciorant.

A 109. ol da lon egy tel jes fe je ze tet szen tel a ho lo ka uszt nak, ame lyet vi tat -
ha tó an, de jo gi lag8 véd he tõ en így ha tá roz meg: „a náci Né met or szág ál tal
meg szállt te rü le te ken élõ zsi dók ki ir tá sa 1939 és 1945 kö zött”. Be szél a zsi -
dók ül dö zé sé rõl, amit Hit ler ha ta lom ra ju tá sa után azon nal el kez dett, meg -
em lí ti a zsi dók üz le tei el le ni boj kot tot, az ál la mi hi va ta lok ból tör tént ki zá rá su -
kat és az ál lam pol gár ság tól meg fosz tó faji tör vé nye ket. A szer zõ az 1938-as
Kris tály-éj sza kát is meg em lí ti, mely nek ered mé nye ként kö rül be lül 100 zsi -
dót gyil kol tak meg és 20 ez ret vit tek kon cent rá ci ós tá bor ba. Rész le te sen szól
1939 és 1945 kö zött a náci meg szál lás alatt lévõ or szá gok ban tör tént zsi dó va -
gyo nok el kob zá sá ról, az ál la mi ok ta tás ban való rész vé te lük be til tá sá ról. El ma -
gya ráz za a sár ga Dá vid csil lag je len tõ sé gét, szól ar ról, mit je len tett élet és ha lál 
kér dé se a len gyel get tók ban, a különleges SS osztagok jelenléte, akik
a Szovjetunió lerohanásakor a náci hadsereget követték azzal a céllal, hogy
elfogják és legyilkolják a zsidókat.

Még meg le põbb, hogy a tan könyv a zsi dó el len ál lás ról is be szél: le ír ja az
1943. áp ri li si var sói get tó fel ke lést. Szól ar ról, ho gyan dönt öt tek a nem ze ti szo -
ci a lis ta ve zé rek 1942 ja nu ár já ban a „vég sõ meg ol dás” ter vé rõl, amely az ausch -
wit zi, ma i da ne ki, treb lin kai stb. ha lál tá bo rok lét re ho zá sá hoz ve ze tett. A szer -
zõ meg pró bál ja ér zé kel tet ni, mi lye nek vol tak ezek a kon cent rá ci ós tá bo rok,
ho gyan szál lít ot ták oda mar ha va go nok ban az em be re ket szer te Eu ró pá ból,
akik kö zül so kan az út so rán pusz tul tak el éhe zés, be teg ség, hi deg vagy for ró -
ság kö vet kez té ben, és ho gyan vá lo gat ták ki õket ér ke zés kor: az egész sé ge se -
ket mun ká ra fog ták, amíg a ki me rült ség tõl, be teg ség tõl, vagy a hi deg tõl el
nem pusz tul tak, a be te ge ket, anyá kat és gyermekeket a gázkamrákba küldték, 
hogyan égették el a halottakat és sokukat milyen embertelen orvosi
kísérleteknek tették ki. 

A szö veg  öt mil lió(?) ha lot tat em lít, ugyan ak kor szól a zsi dók meg men té sé -
re irá nyu ló kí sér le tek rõl Finn or szág ban, Dá ni á ban és még a fa sisz ta Olasz or -
szág ban is. Ra o ul Wal len berg rõl és a nürn ber gi per rõl is ol vas ha tunk. Még Ru -
dolf Hess nek az Ausch witz ban el kö ve tett rém tet tek kel kap cso la tos val lo má sát
is le ír ja. Az ál ta lam elem zett tan köny vek kö zül ez a tan anyag a né met ho lo ka -
uszt ról szó ló tá jé koz ta tást il le tõ en messze a le gát fo góbb és leg ala po sabb.

A „zsi dó kér dés” és a ho lo ka uszt a ro mán tan köny vek ben (1998–2002) 155

8 A Ro mán Sze ná tus Kul tu rá lis Bi zott sá ga sze rint a ho lo ka uszt meg ha tá ro zá sa a kö vet ke zõ: 
„a má so dik vi lág há bo rú alatt az eu ró pai zsi dó ság szisz te ma ti kus, tö me ges meg sem mi sí té -
se náci kon cent rá ci ós tá bo rok ban”.



Egy má sik 11. osz tály szá má ra írt tan könyv So rin Oane és Ma ria Oches -
cu mun ká ja,9 mely még na gyobb ter je de lem ben fog lal ko zik a ho lo ka uszt tal
és a „zsi dó kér dés sel”. Így az Új ide o ló gi ák: li be ra liz mus, na ci o na liz mus, kon zer va -
ti viz mus c. elsõ fe je zet ben a 14. ol da lon ta lál ha tó az Eu ró pa és a zsi dó iden ti tás
címû eset ta nul mány. Rö vid, ám pon tos rész le te ket ol vas ha tunk a zsi dó tör té -
ne lem rõl ál ta lá ban, kezd ve a pa lesz ti nai és me zo po tá mi ai köz pon tok kal,
majd a Spa nyol or szág ban, Fran cia és Né met or szág ban ki ala kult vi rág zó
 közösségekkel, ugyan ak kor em lí tést tesz a zsi dók ül döz te té sé rõl a ke resz tes
há bo rúk kez de té tõl és azok ról a kö zös sé gek rõl is, ame lyek az Osz mán Bi ro -
da lom ban és Len gyel or szág ban ala kul tak ki. Ké sõb bi ek ben szól a zsi dó ság
hely ze té rõl a XIX. szá za di Eu ró pá ban, az Orosz or szág ban tör tént ül döz te té -
sek rõl, mé szár lá sok ról és ti lal mak ról és az azt kö ve tõ Pa lesz ti ná ba, Ame ri ká -
ba és Nyu gat-Eu ró pá ba történt emigrációról. A tankönyv említést tesz az
emancipációról és az állampolgárság elnyerésérõl, de az an ti sze mi tiz mus
kialakulásáról és a Herzltõl kezdõdõ cionizmusról is.

Ké sõbb A két vi lág há bo rú kö zöt ti to ta li tá ri us re zsi mek címû 8. fe je zet ben,
a 93. ol da lon a Po li ti kai el nyo más a két há bo rú kö zöt ti to ta li tá ri us re zsi mek ben cím -
szó alatt az ol va só meg tud ja, hogy a náci ter ror el sõ sor ban a kom mu nis ták és
a zsi dók el len irá nyult: „a faji kér dés, kü lö nö sen az an ti sze mi tiz mus, volt
a náci tár sa da lom po li ti ka kö zép pont já ban. 1933-ban a zsi dók Né met or szág
la kos sá gá nak egy szá za lé kát tet ték ki. Az elsõ vi lág há bo rú utá ni Né met or szág 
min den gaz da sá gi és po li ti kai gyen ge sé gé ért a ná ciz mus õket hi báz tat ta.
A Mein Kampf-ban Hit ler azt ál lí tot ta, hogy a ’zsi dók nem ala pí tot tak egyet -
len in téz ményt sem, de oly so kat rom bol tak szét. El akar ják foj ta ni a né me tek 
nem ze ti ér zé sét és meg mér gez ni vé rü ket’. A lap ol da lán lát ha tó táb lá zat jel zi
a náci an ti sze mi ta hisz té ria ál lo má sa it a má so dik vi lág há bo rú ide jén, amely -
ben zsi dók mil li ó it mé szá rol ták le. 1939-ig és a há bo rú elsõ éve i ben a leg több
je len tõs né met tu dós és mû vész, kö zöt tük zsi dók és né me tek egya ránt el me -
ne kül tek az or szág ból.” És va ló ban, a tan könyv egy vá rat lan lis tát kö zöl azok -
ról, akik Né met or szág ból és Auszt ri á ból me ne kül tek el a há bo rú ki tö ré se
elõtt. Azon ban még meg le põbb a rész le tes kro no ló gi ai fel so ro lás azok ról a zsi -
dó el le nes ül dö zé sek rõl, ame lyek re 1933 és 1945 kö zött ke rült sor: bol tok boj -
kott ja, a nürn ber gi faji tör vé nyek, a Kris tály-éj sza ka (1933–1938), gettókba
történt internálás (1939–1941 – Lengyelország) és a zsidók megsemmisítése
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9 So rin Oane és Ma ria Oches cu: Is to ria [Tör té ne lem] Hu ma ni tas Edu ca ti o nal, Bu cu reºti,
2002.  



(1942–1945 – a Wannsee-konferencia és az ausch wit zi,  treblinkai, maidaneki 
stb. koncentrációs táborokban elkövetett tömegmészárlások). 

A Má so dik vi lág há bo rú c. 9. fe je zet ben egy tel jes al fe je ze tet szen tel a könyv 
a ho lo ka uszt nak a 102. ol da lon, ame lyet a kö vet ke zõ kép pen ha tá roz meg: „az
ó ko ri zsi dók és asszí rok is ten ség nek ho zott ál do za ta, amely ben az ál do za tot
el éget ték. A XX. szá zad ban a ki fe je zés arra a tra gé di á ra utal, amely ben a zsi dó
né pes sé get a ná cik az erre a cél ra fel épí tett tá bo rok ban meg sem mi sí tet ték (be -
le ért ve az el ége tést)”. A Rassziz mus és meg sem mi sí tés cím alatt ol vas ha tunk
a Len gyel or szág ban és a Szov jet unió nyu ga ti ré szén élõ zsi dók sor sá ról, akik
az SS kü lön le ges osz ta ga i nak es tek ál do za tul, „akik elõ ször al kal maz ták a vég -
sõ meg ol dást”. A szer zõk meg em lí tik azt a tényt, hogy „Len gyel or szág ban
435 kon cent rá ci ós tá bort és az Ausch witz-Bir ke nau és Ma i da nek meg sem mi -
sí tõ tá bo ro kat ál lí tot tak fel”. „Né hány kon cent rá ci ós tá bor ból idõ vel meg -
sem mi sí tõ tá bor lett. Az egész mû ve let ipa ri mé re te ket öl tött, ahol min den tá -
bor nak tel je sí te nie kel lett a ter vet. Min den ha lál tá bor kö zül a leg na gyobb,
Ausch witz na pon ta 12 ezer em bert sem mi sí tett meg el gá zo sí tás sal, le lö vés -
sel. A há bo rú vé gé re a ho lo ka uszt ban csak nem 6 mil lió zsi dót, Eu ró pa zsi dó
la kos sá gá nak két har ma dát gyil kol ták meg”. Ki egé szí tés ként a tan könyv rész -
le te ket kö zöl konk rét ször nyû sé gek rõl, mint pl. a cseh szlo vák Li di ce ben és
a fran cia or szá gi Ora do ur-sur-Gla ne ban tör tén tek rõl, va la mint pár szó ban
em lí tést tesz a var sói get tó fel ke lé sé rõl is. A 103. ol da lon, egy tér ké pen a náci
Né met or szág kon cent rá ci ós és ha lál tá bo rai lát ha tók (ér de kes, hogy Trans nist -
ria nincs raj ta), egy fény kép több fog lyot mu tat a da cha ui tá bor fel sza ba dí tá sa -
kor, az ausch wit zi tá bor pa rancs nok, Ru dolf Hess ta nú val lo má sát is idé zi az
elem zett tan könyv. (A 122. ol da lon egy rö vid be kez dést is ta lá lunk a nürn ber -
gi per rõl.) Nem vé let len, hogy ezek kö zött az ada tok kö zött olyan össze ha son -
lí tá so kat is ta lá lunk, mint „eb ben a há bo rú ban ha son ló ször nyû sé ge ket kö vet -
tek el az olasz és ja pán meg szál lók, va la mint a horvát usztasák”, vagy „a
Németország által megszállt országok között, teljes lakosságához viszonyítva 
Lengyelország szenvedte el a legnagyobb emberi veszteséget: 6 millió
halottat”. Természetesen az információ korrekt, de a tények tálalása a szerzõk
azon szándékát is mutatja, hogy a fasiszta politika antiszemita alkotóelemét
csökkentsék.

Ezt az ér zést még egy fon tos tény is nö ve li. Rend kí vü li ere de ti meg kö ze lí -
tés ként, a tan könyv, amely 1815-tõl nap ja in kig mu tat ja be a vi lág tör té nel met, 
min den egyes fe je zet ben rö vi den ír a ro mán tör té ne lem arra az idõ re esõ ese -
mé nye i rõl. Így a má so dik vi lág há bo rú ról szó ló fe je ze tet egy Ro má ni á ról szó -
ló be ke re te zett rész kí sé ri. Itt azon ban bo nyo lód nak a dol gok. Az ele jén a 
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szer zõk meg em lí tik, hogy „tá bo ro kat lé te sí tet tek és a vál la la to kat mi li ta ri zál -
ták. Bár az An to nes cu re zsim el le nez te Ro má ni á ban a zsi dók meg sem mi sí té -
sét, 1941 és 1943 kö zött csak nem 100 ezer zsi dót de por tál tak Trans nist ri á ba,
ahol em be rek ez rei hal tak meg a ne héz élet kö rül mé nyek és az at ro ci tá sok kö -
vet ke zé ben”. A má so dik be kez dés azt mond ja: „a há bo rú alatt a ro má ni ai zsi -
dók kö rül mé nyei egé szen má sok vol tak, mint azo ké, akik a Ma gyar or szág -
hoz csa tolt Észak-Er dély ben ma rad tak, ahol csak nem mind nyá ju kat le mé szá -
rol ták. Eu ró pá ban az õ ese tük mu tat ja a vég sõ meg ol dás leg ko ráb bi
al kal ma zá sát. A ro má ni ai zsi dók a faji tör vény ho zás és más megkülönböztetõ 
intézkedések áldozatai voltak, de a háború végén a zsidó közösség 300 ezer
tagot számlált, amely meghaladta a nácik által megszállt bármelyik más
országét”.

Így vi lá gos sá vá lik, hogy a lát szó la gos nyílt ság el le né re, a szer zõk a „párt vo -
nal hoz” hû sé ge sek ma rad tak, „meg tör tént, de nem itt”. Hoz zá ál lá suk nem iga -
zán kü lön bö zik az e ta nul mány ban elem zett más szer zõ ké tõl: nem ad nak ma gya -
rá za tot arra, hogy ki ket in ter nál tak a tá bo rok ba és nem em lí tik a „ro má no sí tá si”
(ár já sít ási) fo lya ma tot, ame lyet a sok kal ho má lyo sabb „mi li ta ri zá lás ra” cse rél nek
fel. Rá adá sul, az, hogy meg kí sér lik An to nes cu és a ro mán ha tó sá gok mél tó sá gá -
nak lát sza tát meg õriz ni, té vút ra ve zet: ha a re zsim el le ne lett vol na, ak kor ki de -
por tál ta a zsi dó kat Trans nist ri á ba? Vé gül, de nem utol só sor ban, az zal, hogy az
észak-er dé lyi zsi dók kö rül mé nye i vel tesz nek össze ha son lí tást, a szer zõk kom -
mu nis ta ne vel te té sü ket lep le zik le: a kom mu nis ta rend szer stra té gi á ja volt, hogy
ket tõs cél lal is mé tel ten a ma gyar ha tó sá go kat hi báz tas sa: így tá mad ta Ma gyar or -
szá got és re ha bi li tál ta ugyan ak kor An to nes cut és a ro mán ha tó sá go kat. A be kez -
dés vége tö ké le te sen mu tat ja ezt a hoz zá ál lást: a szer zõk azt a kö vet kez te tést von -
ják le, hogy a ro má ni ai zsi dók job ban jár tak, hi szen csak meg kü lön böz te tõ ren de -
le tek tõl szen ved tek, és akár hogy is néz zük, a há bo rú után töb ben ma rad tak
élet ben, mint más or szá gok ban. Az össze ha son lí tás ter mé sze te sen fon tos, de
a szer zõk el fe lej tik meg em lí te ni, hány zsi dó élt Ro má ni á ban a há bo rú elõtt.
Ha el fo gad juk a 800 ez res szá mot, ame lyet egy má sik tan könyv ad meg, ame lyik
ugyan ak kor el fe lej ti meg em lí te ni, há nyan él ték túl a há bo rút (a to váb bi ak ban
elem zett Mi hai Ma nea 12. osz tá lyo sok nak írt tan köny ve), ak kor fél mil lió a hi -
ány zó szám, vagy is a zsi dó la kos ság két har ma da nem élte túl a há bo rút. Úgy tû -
nik, hogy a szer zõk szá má ra ezek az ada tok nem ele gen dõk ah hoz, hogy a „meg -
sem mi sí té si po li ti kát” bi zo nyít sák.

A „zsi dó kér dés sel” kap cso la tos utol só, ér dek lõ dés re szá mot tar tó in for -
má ció eb ben a tan könyv ben – egye dül ál ló a ta nul mány ban sze rep lõ tan köny -
vek kö zött – a Kö zel-Ke le ti konf lik tus cím alatt ta lál ha tó. Iz ra el ál lam rö vid
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tör té ne té rõl ol vas ha tunk eb ben a rész ben, amely töb bé-ke vés bé vé let len té ve -
dé sek tõl és hi á nyok tól hem zseg, kö zöt tük a Bel fo ur(sic!)-nyi lat ko zat mu lat -
sá gos nak tûn het, de olyan mon da to kat is ta lá lunk, mint „1947. no vem ber
29-én az ENSZ Iz ra el ket té vá lasz tá sá ról dön tött: egy zsi dó és egy pa lesz tin ál -
lam meg ala ku lá sá ról. Iz ra el 1948. má jus 15-én ki ki ál tot ta füg get len sé gét.
Az arab ál la mok ezt nem is mer ték el és há bo rút kezd tek. Kö rül be lül 900 ezer
pa lesz tin hagy ta el szü lõ föld jét és a szom szé dos or szá gok ban te le pe dett le”,
csak úgy, mint Iz ra el Füg get len sé gi Nyi lat ko za ta és a Pa lesz tin nem ze ti sta tú -
tum össze ha son lí tá sa, amely lát ha tó an azt az el kép ze lést tá mo gat ja, mi sze rint 
Iz ra el ag resszor ként vi sel ke dik és el nyom ja a sze gény pa lesz tin né pet.10

Mi hai Ma nea 12. osz tá lyo sok nak szó ló tan köny vé ben11 a 323. ol da lon
azt írja, hogy 1940. au gusz tus 9-én „a zsi dó la kos ság nak meg tilt ot ták, hogy
köz al kal ma zot ti stá tusz ban vagy a had se reg ben áll jon al kal ma zás ban és in gat -
la no kat sem bir to kol ha tott. Ez egy sor an ti sze mi ta in téz ke dés kez de te volt,
amely bõl Ro má ni á ban nem volt sok. Ugyan ak kor mind az an ti sze mi tiz mus
mind a na ci o na liz mus mér sé kel ten je lent ke zett. A há bo rú ki tö ré se kor a zsi -
dó la kos ság szá ma 800 ezer volt”. Ha Ro má nia tör té nel me so rán tett zsi dó el -
le nes in téz ke dé sek szá ma „ke vés nek” ne vez he tõ (ha csak nem szó sze rint néz -
zük a dol got, azaz 1918-tól kezd jük a szám lá lást), ak kor nem kell meg le põd -
nünk azon, hogy a Vas gár da és a Goga Cuza vagy az An to nes cu kor mány
po li ti ká ját és in téz ke dé se it „mér sé kelt an ti sze mi tiz mus nak” és „mér sé kelt na -
ci o na lizmus nak” aposzt ro fál ja a szer zõ. Ar ról nem is szól va, hogy a szö veg ben
meg ta lál ha tó, hány zsi dó élt Ro má ni á ban a há bo rú elõtt, de egy szót sem szól
ar ról, há nyan ma rad tak az or szág ban a háború után.

A szer zõ azon ban nem áll meg itt. A 339. ol da lon azt ol vas hat juk, hogy „a
rend kí vü li kö rül mé nyek kö zött az An to nes cu kor mány po li ti kai meg tor ló in -
téz ke dé se it le tar tóz ta tá sok kal, de por tá lá sok kal és nép sze rût len ren del ke zé -
sek kel fo koz ta. Mun ka tá bo ro kat ál lí tot tak fel és mi li ta ri zál ták a vál la la to kat
és in téz mé nye ket. Így az or szág ban bör tö nö ket és mun ka tá bo ro kat lé te sí tet -
tek Târ gu Ji u ban, Ka rán se bes en vagy a há bo rús köz igaz ga tás te rü le te in
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10 A szer zõk nem em lí tik, hogy pél dá ul Pa lesz ti na szét vá lasz tá sa va ló ban két ál lam – Iz ra el és 
Jor dá nia – lét re jöt té hez ve ze tett. Az utób bi sok kal na gyobb, és az ara bok kezd ték a há bo -
rút a zsi dók el len, mi vel Pa lesz ti na egész te rü le tét meg akar ták sze rez ni. Az Iz ra elt el ha gyó 
pa lesz ti nok szá mát is el tú loz zák, va la mint nem em lí tik azt a tényt, hogy nem ûz ték el
õket, ha nem más arab ál la mok rá be szé lé sé re ke res tek me ne dé ket, hogy ez zel is a nem zet -
kö zi nyo mást erõ sít sék. To váb bá nem utal nak arra a tény re, mi sze rint ha son ló szá mú zsi -
dót ûz tek ki arab ál la mok ból, ami vel a la kos ság cse rét elég „egyen lõ vé” tet ték stb.

11 Mi hai Ma nea: Is to ria Ro mâ ni lor de la 1821 pînã la 1989 [A ro má nok tör té nel me 1821-tõl
1989-ig] Edi tu ra Di dac ti cã ºi Pe da go gi cã, Bu cu reºti, 1998.



Odesszá ban, Vap ni ar ká ban, Sme rin ká ban, Bog da nov ká ban és Du ma nov ká -
ban”. Nem tesz em lí tést ar ról, ki el len hoz ták az in téz ke dé se ket, vagy kit bör -
tö nöz tek be, de por tál tak mun ka tá bor ba. A di á kot ma gá ra hagy ja, ta lál ja ki õ
maga. De még ezt sem te he ti iga zán, mert a 344. ol da lon to váb bi za va ros in -
for má ci ót ol vas hat: „Ro má nia és a náci Né met or szág szö vet sé ge el lent mon -
dá sok kal volt ter hes: [gaz da sá gi prob lé mák], a zsi dók ke ze lé se [a Bé csi dön -
tés] […]”. Nem vi lá gos mi ben állt az el lent mon dás – Ro má nia job ban vagy
rosszab bul ke zel te a zsi dó kat, mint Németország?

Ta lán ma gya rá za tot ad a 304. ol da lon ta lál ha tó szö veg: „An to nes cu ér de -
me volt, hogy el le nez te a »vég sõ meg ol dás« vég re haj tá sát és Ro má nia zsi dó la -
kos sá gá nak a meg sem mi sí té sét. Észak-nyu gat Er dély és Trans nist ria hort hys -
ták ál tal meg szállt te rü le te in tör tént zsi dó el le nes ke gyet len ke dé sek és vesz te -
sé gek el le né re, a »vég sõ meg ol dást« nem hajt ot ták vég re Ro má ni á ban.
Az 1941. jú li us 6-án Ia si ban tör tént pog rom ki vé tel nek te kint he tõ. Bessza rá -
bi á ban, a ro mán ci o nis ta moz ga lom ve ze tõ i nek – L. Fil der man, M. Ben ve nis -
ti, Al. L. Zis su – a zsi dó la kos ság meg men té se ér de ké ben tett erõ fe szí té sei el le -
né re, tra gi kus és bo nyo lult kö rül mé nyek kö zött Mar cu les ti, Flo res ti, Gura
Ka men ca, Cli ma u ti, Gura Ca i na ri hely sé gek ben mé szár lá so kat je gyez tek fel. 
1942 nya rán Ion An to nes cu nak si ke rült sem mis sé ten nie a Ro má ni á ban akk -
re di tált né met rend õr sé gi at ta sé nak, Adolf Eich mann a Re ich Biz ton sá gi Fõ -
pa rancs no ka kép vi se lõ jé nek, Gus tav Rich ter nek tett ígé re tet, hogy or szá -
gunk zsi dó sá gát az ausch wit zi ha lál tá bor ba de por tál ják. Ugyan ak kor a ro -
mán kor mány el fo gad ta a zsi dók Pa lesz ti ná ba tör té nõ ki ván dor lá sát; így
Ro má nia va ló ban for du ló pon tot je len tett a ma gyar, szlo vák és len gyel zsi dók
na gyon ne héz kö rül mé nyek kö zöt ti ki ván dor lá sá ban”. Ennyit An to nes cu po -
li ti ká já nak ér de me i rõl! A szer zõ nyil ván va ló szán dé ka, hogy el hi tes se a di ák -
kal, An to nes cu va ló já ban meg pró bál ta men te ni a zsi dó kat, és bár mi is tör -
tént, az õ köz re mû kö dé se nél kül ment vég be, vagy egy sze rû ki vé tel kép pen.
Nem em lít ve a ro mán hatóságok rémtettekben való részvételének leírására
a „tragikus és bonyolult körülmények” eufemisztikus alkalmazását!
A terminológiák ellentmondása világosan kitûnik: ha Romániában nem
alkalmazták a végsõ megoldást, de mészárlások történtek Besszarábiában,
akkor Besszarábia nem tartozott Romániához!

A 12. osz tály nak szánt tan könyv12 a 155–162. ol da la kon hang sú lyoz za:
„Hit ler jó vá ha gyá sát meg kap va (1941. ja nu ár 14.) An to nes cu az zal az
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12 Ni co le ta Du mit res cu szerk.: Is to ria Ro mã ni lor [A ro má nok tör té nel me] Hu ma ni tas Edu ca -
þi o nal, Bu cu reºti, 1999.



el ha tá ro zás sal tért vissza Ro má ni á ba, hogy le szá mol a Vas gár dá val. El tá vo lí -
tot ta az ár já sít ási meg bí zot ta kat”. A fur csa csak az, hogy a könyv elõ zõ leg sem -
mi lyen em lí tést nem tesz a ro má no sí tá si/ár já sít ási fo lya mat ról, vagy an nak
meg bí zot ta i ról. A 157. ol da lig kell vár nia a di ák nak, hogy meg ért se, mire utal
a szer zõ. A Zsi dó kér dés cím szó alatt már meg ta lál juk az erre vo nat ko zó rész le -
te ket: „Az An to nes cu-kor mány nak a ki sebb sé gek kel kap cso la tos leg fon to -
sabb prob lé má ja a ’zsi dó kér dés sel’ való szem be né zés volt. Az tény, hogy Ro -
má nia 1940 ta va szán tör tént Né met or szág hoz való kö ze le dé se a zsi dók hely -
ze té nek sú lyos bo dá sát ered mé nyez te. A Nem ze ti Lé gi o ná ri us Ál lam
meg ala kí tá sát kö ve tõ en, An to nes cu és a Vas gár da el kezd te a gaz da ság ro má no -
sí tá sát. A Szov jet unió meg tá ma dá sa elõt ti zsi dó el le nes in téz ke dé sek el sõ sor -
ban a gaz da sá got érin tet ték. A lé gi o ná ri u sok ma gán sze mé lyek el len el kö ve -
tett erõ sza kos cse le ke de tei ki vé te les nek mond ha tók. A zsi dók de por tá lá sa
Bessza rá bia és Észak Bu ko vi na vissza szer zé se után kez dõ dött. Eze ken a te rü -
le te ken élõ zsi dók már nagy szám ban, kö rül be lül 130 ez ren, a Szov jet uni ó -
ban ta lál tak me ne dé ket. Bi zo nyos becs lé sek sze rint 1941 és 1943 kö zött csak -
nem 100 ezer zsi dót Trans nist ri á ba de por tál tak. Em be rek ez rei hal tak meg
a ször nyû kö rül mé nyek és az el kö ve tett at ro ci tá sok kö vet kez té ben. Az An to -
nes cu kor mány kö vet ke ze tes an ti sze mi ta po li ti kát foly ta tott, a ro mán ál lam -
pol gár sá gú zsi dó kat meg kí sé rel te el szi ge tel ni az or szág tár sa dal mi, gaz da sá gi
és kul tu rá lis éle té tõl. Azon ban, az An to nes cu kor mány nem vett részt a zsi -
dók tö me ges de por tá lá sá ban, ame lyet a hit le ri »vég sõ meg ol dás« ter ve ként
a ná cik szer vez tek. Bár a zsi dó kat is mé telt meg kü lön böz te tés, va gyo nuk el -
kob zá sa és más in téz ke dé sek ér ték, lé nye ges, hogy Ion An to nes cu dön té sé -
nek ér tel mé ben 1944 au gusz tu sá ig Ro má ni á ban 292.149 zsi dó ma radt élet -
ben. A ná cik ál tal uralt egyet len or szág ban sem él ték túl a zsi dók ilyen nagy
arány ban a há bo rút – je len tet te ki Dr. Wil helm Fil der man az 1946-ban Bu ka -
rest ben meg je lent Jur na lul de Di mi ne a þa lap nak (Reg ge li Hír lap)”. Bár a szö -
veg még min dig nem ma gya ráz za meg a „ro má no sí tás” je len té sét, még is sok
olyan rész le tet kö zöl, ame lyet más tan könyv ben nem ta lá lunk. Más rész rõl,
a töb bi tan könyv höz ha son ló an, mi ni má lis ra csök ken ti a ha tó sá gok at ro ci tá -
sok ban való rész vé te lét és meg pró bál ja An to nes cut a zsi dók meg men tõ je -
ként fel tün tet ni, va la mint azt a lát sza tot kel ti, mint ha a Trans nist ri á ba tör tént
de por tá lá so kat nem le het tö me ges de por tá lás nak vagy egy olyan terv
részeként felfogni, amely a zsidók megsemmisítésére irányult.
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A 12. osz tály

Meg em lí ti azt is, hogy 1928-ban meg ala kult a Zsi dó Par la men ti Klub az -
zal a cél lal, hogy össze han gol ja a zsi dó kép vi se lõk és sze ná to rok te vé keny sé -
gét, kü lö nös te kin tet tel az an ti sze mi ta ese mé nyek kel kap cso la tos in ter pel lá -
lás ra, amely nek kö vet kez mé nye ként 1929. de cem ber 18-án Io sif Fis cher
a köz ok ta tá si, bel ügyi és az igaz ság ügyi tár ca ve ze tõ i nek tett fel kér dé se ket
a Ia si ban az egye tem Or vos tu do má nyi Karán történt antiszemita meg moz du -
lá sok kal kapcsolatban. 

A szer zõk le ír ják az 1931-ben ala kult Zsi dó Párt rö vid tör té ne tét, amely
The o dor Fis cher el nök sé gé vel már az 1931. jú ni u si vá lasz tá so kon ön ál ló lis tá -
kon in dí tott je löl te ket és 5 par la men ti kép vi sel õs éget nyert (50 000 sza va zat)
és 1932-ben újabb öt he lyet (70 000 sza va zat). Meg em lí tik a 1933. no vem ber
7–8. kö zöt ti párt kong resszu son el fo ga dott prog ra mot, amely cé lul tûz te ki
a ro mán ál lam pol gár ság oda íté lé si fo lya ma tá nak re form ját, a vá lasz tá si kü -
szöb 1%-ra tör té nõ csök ken té sét az al kot mány el le nes po li ti kai (fõ leg an ti sze -
mi ta) cso por tok el len, és el akar ta érni, hogy a zsi dó kat al kal maz has sák ál la mi
hi va ta lok ban, meg vá laszt has sák, mi lyen is ko lá ban ta nít tat ják gyer me ke i ket
(nem román iskolában), a zsidó magániskolák kapjanak pénzügyi
támogatást, és a közigazgatási reformot is célul tûzték ki. 

A tan könyv szá mot ad a Ro mán Zsi dók Köz pon ti Ta ná csá nak 1936-os
meg ala ku lá sá ról, amely ma gá ba fog lal ta a Szö vet sé get és a Pár tot is Wil helm
Fil der man ve ze té se alatt. Le ír ja azo kat a kí sér le te ket, ame lye ket a Ta nács a saj -
tón ke resz tül tett az an ti sze mi ta tá ma dá sok el len sú lyo zá sá ra, to váb bá ar ról is, 
hogy 1937-ben nem si ke rült vá lasz tá si egyez sé ge ket kötnie, így jelöltjei nem
jutottak be a parlamentbe.

A tan könyv ben ol vas ha tó leg ér de ke sebb in for má ció azon ban a „zsi dó kér -
dés sel” kap cso la tos bo nyo dal mak ról ol vas ha tó, így pél dá ul a W. Fil der man ál tal
jel zett nem zet kö zi tes tü le tek nek a kér dé se, a bol se vik Orosz or szág ból Ro má ni á -
ba ér ke zett mint egy 250 ezer il le gá lis be ván dor ló ügye, va la mint az 1940-ben
a Ro má ni á ban élõ zsi dó kö zös sé gek utol só kong resszu sán Ale xand ru Saf ran (a
könyv ben té ve sen Saf ron!) fõ rab bi vá tör tént meg vá lasz tá sa, és a ki rály, a kor -
mány és az igaz ság ügyi rend szer se gít sé gé vel par la ment be ju tá sa.

Vé gül de nem utol só sor ban, ahogy már ko ráb ban je lez tük, em lí tés re mél -
tó a Ioan Scur tu ál tal szer kesz tett 12. osz tály nak írt tan könyv13. A szer zõ, bár
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nem ke rü li meg a té mát – ami per sze nem meg le põ je len le gi be osz tá sát te kint -
ve, hi szen õ a ro mán el nök ok ta tás ügyi ta nács adó ja – de sem mi lyen je len tõ sé -
get nem tu laj do nít neki. A 188. ol da lon egy rö vid be kez dés ere jé ig ezt írja: „az 
An to nes cu re zsim an ti sze mi ta po li ti kát foly ta tott, kü lö nö sen a kom mu niz -
mus sal vá dolt bessza rá bi ai zsi dók el len ho zott in téz ke dé se ket. Pog ro mok tör -
tén tek (Iaºiban és Odesszá ban), amely ben 250 ezer zsi dó halt meg, vagy tûnt
el. Ugyan ak kor An to nes cu nem fo gad ta el a Hit ler ál tal kö ve telt ’vég sõ meg -
ol dást’ (a zsi dók meg sem mi sí té sét)”. Ké sõbb (189.) még egy mon da tot ol vas -
ha tunk: „Az 1941. ja nu ár 21–23-i za var gá sok után 416 ál do za tot, kö zöt tük
120 zsi dót je gyez tek fel”. Ennyit tud nak mon da ni a szer zõk a ho lo ka uszt ról
és a „zsi dó kér dés rõl”. Lát hat juk, mi lyen áll ha ta to san ki tar ta nak amel lett, hogy
An to nes cu fel té te lez he tõ en el uta sí tot ta a Hit ler ál tal kért „vég sõ meg ol dást”,
ame lyet va ló ban pon tos nak te kint he tünk: An to nes cu nak sa ját el kép ze lé se volt
a zsi dók meg sem mi sí té sé rõl, ame lyet, mint köz tu dott, fel adott, amint azt egy,
a fen ti ek ben már elem zett tan könyv be is mu tat ta, vagy is hadi ta pasz ta la ta alap -
ján érez te, hogy Né met or szág el ve szí ti a há bo rút és el jön a szá mon ké rés ide je.
Csak spe ku lál ni le het ar ról, hogy mi lyen in téz ke dé se ket hoz tak a zsi dó ság el -
len és ar ról is, hogy ki kez de mé nyez te a tan könyv ál tal em lí tett pog ro mo kat, de 
ezt po zi tív jel ként le het te kin te ni – leg alább a könyv nem ta gad ja, hogy a ha tó sá -
gok érin tet tek vol tak az ese mé nyek ben!

Kö vet kez te té sek

Ez a ta nul mány ter mé sze te sen nem me rí ti ki rész le tek be me nõ en a té -
mát. Nem is volt cé lunk. Több ál ta lá nos és kö zép is ko lai tan könyv lé te zik,
amely rõl nem tet tünk em lí tést. De vé le mé nyem sze rint, azok, ame lye ket
szám ba vet tünk, azt mu tat ják, hogy nincs kö vet ke ze tes el gon do lás, mit és ho -
gyan kel le ne a ho lo ka uszt tal fog lal ko zó téma kap csán ta ní ta ni. Több tan -
könyv szót sem ejt róla, míg má sok nem érin tik a lé nye get és meg int csak má -
sok pon tat la nok és hi á nyo sak. Min den tan könyv, amely meg pró bált pon tos
ké pet adni, azt mu tat ja, hogy ez a kép nem tel jes és nem is át fo gó. Azok nak,
akik nem is me rik jól a ro mán tör té nel met – és eza latt nem csak a kül föl di eket
ér tem, ha nem azo kat a nem ze dé ke ket is, akik a kom mu nis ta rend szer alatt
foly tat ták ta nul má nya i kat, ami kor a tör té nel mi in for má ci ót a kom mu nis ta
igé nyek nek meg fe le lõ en szûr ték és ír ták át – eb bõl nem nyer het nek va ló di ké -
pet ar ról, hogy iga zán mi is tör tént azok ban az évek ben.

To váb bá az elem zés azt is mu tat ja, hogy a prob lé mák ak kor me rül nek fel
iga zán, ami kor a ho lo ka uszt kér dé se Ro má ni át érin ti. Könnyen ész re ve het -
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jük, hogy míg a 8., 10. és a 12. osz tá lyok szá má ra írt tan köny vek hoz zá ál lá sa
nagy ban kü lön bö zik, ad dig mind két 11. osz tá lyos tan könyv, szer zõ tõl füg get -
le nül ren ge teg pon tos ada tot kö zöl. Rá adá sul, a nem zet kö zi szak iro da lom ból 
vett ugyan azon idé ze tek leg alább azt bi zo nyít ják, hogy eb ben a vo nat ko zás -
ban egy szé les in for má ci ós bá zis áll min den ér dek lõ dõ ren del ke zé sé re. Nem
mond ha tó el ugyan ez Ro má nia mo dern tör té nel mé rõl. Itt is ha son ló rész le -
tek je len nek meg a tan köny vek ben, de ez nem je len ti azt, hogy tény sze rû ek,
ha nem ép pen el len ke zõ leg, mind egyik ugyan azt a ha mis ké pet su gall ja, el len -
tét ben az zal, ami va ló já ban történt. 

Úgy tû nik, egy új ke le tû tény ön ma gá ért be szél. A Sig ma ki adó mos ta ná -
ban je len tet te meg Ro bert Strad ling köny vét,14 ame lyet az Eu ró pa Ta náccsal
tör tént meg egye zés alap ján Mi hai Ma nea for dí tott és dol go zott át (na gyon
fon tos szó!), igaz a for dí tó és a ki adó fe le lõs sé gé vel. A bo rí tón hang sú lyoz ot -
tan ol vas hat juk, hogy a könyv ben a szer zõ vé le mé nye sze re pel (és ez nem je -
lent he ti a for dí tó ét is!). A 93. ol da lon ab ban a fe je zet ben, amely ben egy ké -
nyes kér dés pél dá ja ként, a ho lo ka uszt meg kö ze lí té sé nek for rá sa it tag lal ja,
a szer zõ a kö vet ke zõt írja: „1941-ben a ke le ti front meg nyi tá sa és a Szov jet -
unió el le ni há bo rú kez de te ve ze tett el az újon nan el fog lalt te rü le te ken az Ein -
sat zeng rup pen né ven is mert kü lön le ges SS kü lö nít mé nyek fel ál lí tá sá hoz, az -
zal a cél lal, hogy zsi dó kat és kom mu nis tá kat gyil kol ja nak le, gyak ran a he lyi
rend õr ség és más kol la bo rán sok se gít sé gé vel. Ezek a kü lö nít mé nyek Len gyel -
or szág ban, a Bal ti ál la mok ban, Uk raj ná ban, Be lo russzi á ban és Ro má ni á ban
mû köd tek”. Itt ol vas hat juk a 2. ma gya rá za tot, amely, mint a 95. ol da lon ki de -
rül, a for dí tó meg jegy zé se és az ere de ti szö veg ben nem ta lál ha tó. Mi hai Ma -
nea úgy érzi, hogy nem csak kö te les sé ge, de joga is, hogy sze mé lyes vé le mé -
nyét ki fejt se a té mát il le tõ en: „a szer zõ té ved, mi vel az el nyo más ilyen erõi
nem te vé keny ked tek ro mán te rü le ten. A má so dik vi lág há bo rú alatt Ro má nia 
szö vet ség ben állt Né met or szág gal és az nem száll ta meg az or szá got”. Fi gyel -
men kí vül hagy va azt a tényt, hogy ve szé lyes így zsong lõr köd ni a fo gal mak -
kal, a „meg szállt” fo gal mát szán dé ko san za var ja össze az „uralma alatt” és
a „szövetséges” szavakkal, és a kérdés lényegtelen részletére szándékosan
helyezõdik a hangsúly, hogy a lényeget elkerülje: attól eltekintve, milyen
elnevezéssel illetjük õket, tény, hogy Romániában hasonló elnyomó erõk
mûködtek abban az idõben. 

Sok ten ni va ló van a té má val kap cso lat ban. Mind ez a tör té né szek új nem -
ze dé ké nek el ha tá ro zá sá tól függ, at tól, hogy meg ír ják-e an nak a kor nak a va ló -
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di tör té nel mét, hogy azt majd a leg újabb me to do ló gi ák sze rint le hes sen ta ní -
ta ni. Va ló já ban az, hogy egy olyan szél sõ sé ges párt, mint a Nagy Ro má nia
a sza va za tok 27%-át kap ta a leg utol só vá lasz tá so kon, ter mé sze tes ered mé nye
an nak, hogy a fi a tal nem ze dé ket nem tá jé koz tat ták és nem ta nít ot ták ar ról,
hogy mi a szél sõ jobb va lós tör té nel me Ro má ni á ban. Azon ban ér de kes, hogy
ugyan ak kor az el múlt né hány év ben a fi a ta lok, ta nu lók és di á kok na gyobb ér -
dek lõ dést mu tat tak a téma iránt, és úgy tû nik, sza va hi he tõ for rá so kat ke res -
nek. A kö zel jö võ va ló szí nû leg meg mu tat ja, mire lel tek. 

For dít ta: Rácz Ka ta lin
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NA DIA BA I E SI
A meg sem mi sí tõ tá bo rok az em lé ke zet és a tör té ne ti tu dás kö zött

A meg sem mi sí tõ tá bo rok az em lé ke zet
és a tör té ne ti tu dás kö zött
(A LAN DIS di dak ti kai mun ka ja vas la ta)

A bo log nai La bo ra to rio na zi o na le per la di dat ti ca del la sto ria (LAN DIS,
Or szá gos Tör té nel mi Di dak ti kai Mû hely), amely  a má so dik vi lág -

há bo rú alat ti el len ál lás sal fog lal ko zó tör té ne ti in té ze tek or szá gos há ló za tá -
hoz (Is ti tu ti sto ri ci del la Re sis ten za) tar to zik, fõ leg di dak ti kai ku ta tás sal, va la -
mint a tör té ne lem és a tár sa da lom tu do má nyok ta ná ra i nak to vább kép zé sé -
vel fog lal ko zik.1 Elsõ, szak ta ná rok nak szer ve zett „is ko lá já ban”2 a LAN DIS
ki dol go zott egy di dak ti kai ja vas la tot, mely a kon cent rá ci ós tá bo rok ta pasz ta -
la ta i nak és a náci rassziz mus nak a té má ját dol goz ta fel. A ja vas la tot el sõ sor -

*  A ta nul mány ere de ti címe és meg je le né si he lye: Cam pi di ster mi nio tra me mo ria e sa pe re
sto ri co. Una pro pos ta di la vo ro di dat ti co del LAN DIS. In: In seg na re Ausch witz. Qu es ti o ni eti -
che, sto ri og ra fi che, edu ca ti ve del la de por ta zi o ne e del lo ster mi nio. A cura di Enzo Tra ver so. To ri no,
Bol la ti Bo ring hi e ri, 1995. 124–138.

1 A LAN DIS az 1980-as évek ele jén ala kult, és azok nak a tör té ne ti in té ze tek nek a há ló za tá -
hoz tar to zik, ame lyek az olasz or szá gi fel sza ba dí tó moz gal mak kal fog lal ko zó or szá gos in té -
zet re (Is ti tu to na zi o na le per la sto ria del mo vi men to di li be ra zi o ne in Ita lia) ve zet he tõk vissza.
Az Is ti tu to na zi o na le és a mint egy hat van tár sult in té zet, eti kai-ci vil cél ki tû zé se i nek meg fe le -
lõ en, a tör té net írás te vé keny sé ge mel lett az is me ret ter jesz tés és a di dak ti ka konk rét fel ada -
ta it is vál lal ja. A tel jes in té ze ti há ló zat jel leg ze tes sé ge, hogy sok fé le, egy mást ki egé szí tõ
kom pe ten ci át fog össze, oly mó don, hogy tör té né sze ket, le vél tá ro so kat, könyv tá ro so kat,
a di dak ti ka me to do ló gu sa it és ta ná ro kat al kal maz. A LAN DIS kü lö nö sen di dak ti kai ku ta -
tá so kat tá mo gat és bo nyo lít le, in no va tív di dak ti kai út vo na la kat ter vez, a tör té ne lem re és
tár sa da lom tu do má nyok ra sza ko so dott ta ná rok kép zé sét tá mo gat ja, do ku men tá ci ós köz -
pon tot és egy fo lyó irat tá rat tart fenn, mely nek gyûj tõ kö re a tör té ne ti-tár sa da lom tu do má -
nyi disz cip lí nák ra ter jed ki.

2 1991-tõl a LAN DIS egy rend sze re sen vissza té rõ, tör té ne lem mel és tár sa da lom tu do má -
nyok kal fog lal ko zó „is ko lát” in téz mé nye sí tett, amely nek cél ja a te rü le ten mû kö dõ ta ná -
rok, il let ve szak em be rek kép zé se. Erre az is ko lá ra bíz ták a tör té net írás és a di dak ti ka kö zöt -
ti kap cso lat meg te rem té sét – tör té né szek, a tár sa da lom tu do má nyok mû ve lõi, di dak ti kai
szak em be rek, il let ve ta ná rok be vo ná sá val – va la mint a mai vi lág ban fel me rü lõ „ha tár hely -
ze tek kel” való szem be né zést. Az elsõ is ko la A szub jek ti vi tás his to ri og rá fi ai meg kö ze lí té sei a te -



ban a kö zép is ko la alsó ta go za tá nak szán ta, és egy szö veg gyûj te mény re épí tet -
te, mely egy ko ri de por tál tak – pi e mon ti nõk és fér fi ak – ta nú ság té te le it tar tal -
maz ta, és La vita of fe sa (A meg sér tett élet) cím mel, Anna Bra vo és Da ni e le Jal la
gon do zá sá ban a Fran co An ge li Ki adó nál je lent meg1986-ban. A gyûj te mény 
azok nak az em be rek nek a szub jek tív él mé nyi re re flek tál, akik a „vég sõk kel
szem ben” („face à l’ext rê me”)3 ta lál ták ma gu kat. Az itt be mu ta tan dó di dak ti -
kai út vo nal egy ta ná rok ból álló cso port4 kö zös mun ká já nak az ered mé nye,
ame lyet Ivo Mat toz zi ko or di nált – neki kö szön het jük az át fo gó terv alap vo -
na la it, il let ve di dak ti kai lá tás mód já nak fõ vo ná sa it.

A meg sem mi sí tõ tá bo rok az em lé ke zet és a tör té ne ti tu dás kö zött – ezt az al cí met
vi se li az a mun ka, ame lyet „köz pon ti” ok ta tá si egy ség ként, a 20. szá za di tör té -
ne lem hi po te ti kus tan me ne tén be lül gon dol tunk el. Dön té sün ket el sõ sor -
ban az in do kol ja, hogy a té mát a tör té né szek több sé ge cent rá lis nak te kin ti:
erre meg gyõ zõ ér ve ket hoz Enzo Tra ver so 1991-ben írt cik ké ben (Ausch witz,
a tör té ne lem és a tör té né szek), ahol ki fe je zet ten ar ról be szél, hogy „Ausch witz
a 20. szá za di tör té ne lem egyik kö zép pont ja, s ez akut kér dés ként él a mai em -
be rek tu da tá ban.”5 Pri mo Levi a maga szem pont já ból így pon to sít ja ezt
a La vita of fe sa elõ sza vá ban: „Csak a kö zel múlt ban, de nem csu pán Olasz or -
szág ban érett meg az a bi zo nyos ság, hogy szá za dunk tör té nel mé ben – a nuk le -
á ris fegy ve rek tra gi kus be ve ze té sé hez ha son ló an – köz pon ti sze re pe van a tö -
me ges po li ti kai de por tá lás nak, mely hez a nép ir tás el tö kélt sé ge és a rab szol -
ga-gaz da ság vissza ál lí tá sa tár sult. Mind ez a túl élõk em lé ke ze té ben is
kö zép pont ba ke rült.”6

Ezt a té zist egye lõ re azon ban nem öve zi tel jes egyet ér tés, hisz min dig szá -
mol nunk kell a tör té net írá son be lü li re vi zi o niz mus sal, en nek nem csak leg -
dur vább, vagy ép pen leg ra fi nál tabb for má i val, ha nem az zal a je len ség gel is,
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kin tély ural mi rend sze rek kon tex tu sá ban cí met vi sel te, és töb bek közt a náci lá ge re ken be lü li
szub jek ti vi tást – az em be re ket és kö tõ dé se i ket – vizs gál ta. A mun ka 1991 már ci u sá ban kez -
dõ dött egy elsõ el mé le ti jel le gû egy ség gel, és 1992 áp ri li sá ban egy má so dik di dak ti kai-ope -
ra tív jel le gû egy ség gel zá rult: az itt szü le tett ja vas la tok közé tar to zik az is, me lyet írá sunk -
ban be mu ta tunk.

3 A ki fe je zést Tzve rov To do rov köny vé nek cí mé bõl vet tük: Face à l’ext rê me. Pa ris, Se u il,
1991.; mely rö vi de sen ola szul is meg je lent: Di fron te all ’est re mo. Mi la no, Gar zan ti, 1992.

4 Ab ban a mun ka cso port ban, mely részt vett az ok ta tá si egy ség meg szer kesz té sét elõ ké szí tõ 
ta nács ko zá son, a bo log nai, cag li a ri-i, ná po lyi, Ses to San Gi o van ni-i, to ri nói Is ti tu ti sto ri ci
del la Re sis ten za di dak ti kai szek ci ó i nak ok ta tói kap tak he lyet.

5 Enzo Tra ver so: Ausch witz, la sto ria e gli sto ri ci, in „Ven te si mo se co lo” n. 1. 1991. ja nu ár–feb ru -
ár, 87.; a cikk újabb meg je le né se: Enzo Tra ver so: Gli Eb rei e la Ger ma nia. Ausch witz e la «sim -
bi o si eb ra i co-te des ca» Bo log na, Il Mu li no, 1994.

6 Pri mo Levi: Pre fa zi o ne. In La vita of fe sa. Sto ria e me mo ria dei La ger na zis ti nei rac con ti di du e cen to 
sop rav vis su ti, a cura di Anna Bra vo és Da ni e le Jal la. Mi la no, An ge li, 1986. 7.



amit „dif fúz re vi zi o niz mus nak” ne vez het nénk: ez a mé di án ke resz tül ter jed,
és so kan – di ák ja ink kö zül is – kri ti ka nél kül fo gad ják.

Ausch witz kap csán az ok ta tó kat – nem csak a tör té ne lem sza ko so kat –
a téma tör té né szek ál tal jel zett köz pon ti sze re pén túl az is kö zel rõl érin ti,
hogy Ausch witz, mely a ta ní tás ban is köz pon ti sze re pet ját szik, és a 20. szá za -
di tan anyag meg ter ve zé se kor ki ke rül he tet len, ho gyan is mer tet he tõ meg a di -
á kok kal.

Ez zel már is az eti ka, il let ve a köz ve tí ten dõ ér té kek te rü le té re lé pünk: mi -
vel a ta ná rok szá má ra ez min den na pi kér dés, ér de mes rész le te sen be szél -
nünk róla. An nál is ak tu á li sabb a prob lé ma, mert egy ide je vi ta tot tá vált „az
a ra ci o na li zá ló és tech ni kai meg kö ze lí tés, mely az utób bi év ti zed di dak ti kai és 
pe da gó gi ai ter mé sé nek nagy ré szét jel le mez te. Úgy tû nik, a tech ni ka fel vál -
tot ta az eti kát, a funk ció és a sze rep el nyom ta az egyé ni szub jek ti vi tást.”7 A kri -
ti ka nem e meg kö ze lí tés ered mé nye it ta gad ja vagy uta sít ja el, ha nem ép pen
az ered mé nye it kí ván ja szé le sebb lá tó szög ben ér tel mez ni, nem tart va at tól,
hogy olyan sza va kat hoz zon vissza az is ko lai szó hasz ná lat ba, mint a „sze mé lyi -
ség”, a „kap cso lat”, az „eti ka”, az „ér té kek”, a „meg íté lés”.

Aki úgy dönt, hogy ta ní tá sá nak cso mó pont já vá te szi a lá ge rek ben való lé -
te zés szél sõ sé ge i nek té má ját, tisz tá ban van az zal, hogy e dön té se össze függ
a „soha töb bé Ausch wit zot!” tu da tunk ban élõ im pe ra ti vu sá val. Yan nis Tha -
nas se kos pro fesszor a kö vet ke zõ ket fej tet te ki Ador no ide vá gó gon do la ta i val
kap cso lat ban a Sho ah és de por tá lás a tör té ne lem di dak ti ká já ban címû kon fe ren ci -
án: „A »soha töb bé Ausch wit zot!« im pe ra ti vu sá ra adott ra di ká lis vá lasz az len -
ne, ha meg vál toz tat nánk azo kat a fel té te le ket és struk tú rá kat, me lyek le he tõ -
vé tet ték, hogy meg tör tén jen, s ame lyek közt to vább ra is úgy él az em be ri ség,
mint ha Da mok lész kard ja le beg ne fe let te. Ador no nem éri be ez zel az ál ta lá -
nos ság gal, ha bo zás nél kül ki je len ti, hogy azok nak a tár sa dal mi vagy po li ti kai
ér te lem ben ob jek tív fel té te lek nek a meg vál toz ta tá sá ra, ame lyek bõl ezek a je len -
sé gek kö vet kez tek, vég ered mény ben na gyon kor lá to zot tak a le he tõ sé ge ink.
Eb bõl ered fõ konk lú zi ó ja: a pe da gó gi á nak és a ne ve lés nek kü lö nös je len tõ sé -
ge van, ha vál to zást aka runk el ér ni e té ren. Ha a struk tu rál is fel té te lek áta la kí -
tá sa bi zo nyos ér te lem ben nem ak tu á lis és ob jek tív le he tõ sé gek hí ján ha lasz tást
szen ved, ak kor el ke rül he tet len, hogy a szub jek tív szfé rá ra irá nyít sák erõ i ket
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7 R. Lam ber ti: Per un in seg na men to del la sto ria del le don ne. Cont ri bu to alla Con fe ren za na zi o na -
le del la scu o la pro mos sa dal Mi nis te ro del la pubb li ca ist ru zi o ne. Roma, 1990. A fen ti idé -
ze tet Ma ria Bac chi is hoz za cik ké ben: L’i den ti tà sos pe sa: bam bi ne, bam bi ni e sto ria, AA. VV.,
Ge ne ra zi o ni. Tras mis si o ne del la sto ria e tra di zi o ne del le don ne, To ri no, Ro sen berg & Sel -
li er, 1993. 80.



mind azok, akik e je len sé gek meg is mét lõ dé se el len küz de nek – mond ja Ador -
no – még pe dig olyan té nye zõk felé, ame lyek egyé ni és kol lek tív szin ten for -
mál ják a gon dol ko dást és a tu da tot. […] Ez zel ma gya ráz ha tó, hogy szá munk -
ra oly fon tos sá vá lik az az is ko lai és ci vil ne ve lés, mely kon cep ci ó já nak al ko tó -
ele mé vé te szi Ausch witz em lé ke ze tét.”8

Ez az ok ta tá si ak ció töb bé-ke vés bé exp li cit mó don ugyan olyan cé lo kat fo -
gal maz meg, mint ami lye ne ket Pri mo Levi vall ma gá é nak az I som mer si e i sal va -
ti (Akik oda vesz tek és akik meg me ne kül tek9) címû mû vé ben: „harc ba száll ni” a fa -
siz mus el len, a tra gé dia mil li ó nyi ál do za tá ért szót emel ve hir det ni az igaz sá -
got, azok kal szem ben, akik azt ál lít ják, hogy a tö me gek el pusz tí tá sa nem
tör tént meg: hogy csak mel lé kes epi zód ról volt szó, vagy a sztá li ni gu la gok ra
adott né met „vá lasz ról”. A ta nár, mi u tán ki je löl te sa ját ho ri zont ját, fi gye lem -
be ve szi: an nak, aki a tu dás át adá sá ra hi va tott, min de nek elõtt ab ban áll a fe le -
lõs sé ge és au to ri tá sa, hogy el sõbb sé get ad a dis tink ci ó nak, vagy is an nak az íté -
lõ ké pes ség nek, amit min den gon dol ko dó em ber nek hasz nál nia kel le ne, ha
a rész le tek fel de rí té sé re tö rek szik, je len idõ ben, a lé tün ket meg ha tá ro zó át la -
gos vagy szél sõ sé ges kö rül mé nyek kö zött. Ha nem élünk ez zel az íté lõ ké pes -
ség gel, le he tet len meg is mer nünk a je lent, em lé kez nünk a múlt ra, tu dást sze -
rez nünk a tör té ne lem rõl.10

De mi ként ér he tõk el ezek a cé lok?
Te gyük fel a kér dést, va jon a tör té ne lem ta ní tás nak ki tün te tett sze re pe le -

het-e ab ban, hogy a lá ge rek em lé ke ze te egy át fo góbb ne ve lé si terv al ko tó ele -
mé vál jék, s ha igen, ho gyan. Ha igaz, amit Ador no té zi se nyo mán Tha nas se -
kos ál lít, vagy is hogy Ausch witz után már tud juk: „a hu ma ni tás ily tö ré se it le he tõ -
vé tevõ fel té te lek vir tu á lis mó don ben ne rej le nek a mai tár sa dal mak ob jek tív
kö rül mé nye i ben és struk tú rá i ban”;11 ak kor az elsõ szük sé ges –  bár nem elég -
sé ges  – lé pés az le het ne, hogy a tör té net írás esz kö ze i vel elem ez zük eze ket
a kö rül mé nye ket és struk tú rá kat, és a rá juk irá nyu ló ref le xi ó val lep lez zük le
õket. Mun kánk so rán ébe ren kell fi gyel nünk az imént em lí tett té mák ra, szá -
mol va az zal a ténnyel, hogy az egy szer már el ért nek vélt konk lú zi ók bár mi -
kor meg kér dõ je lez he tõk. Vi dal-Na qu et mód ján úgy vé le ked he tünk, hogy
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9 Ma gyar ra ford. Bet len Já nos. Bu da pest, Eu ró pa, 1990.
10 Il gi u di zio e la pi e tà. Per ap ri re un di bat ti to nel la scu o la, a LAN DIS ve ze tõi ta ná csa ál tal el fo ga -

dott do ku men tum, 1994. má jus 5.
11 Tha nas se kos, L’in seg na men to del la me mo ria i. m. 21.



a re vi zi o niz mus nak meg van az a hasz na, hogy a prob lé ma újabb fel ve té sé re
és mé lyebb vizs gá la tá ra kész te ti a tör té né sze ket.

Az a tör té ne lem ta nár, aki úgy dönt, hogy sze mé lyes ta ní tá si prog ram já -
ban na gyobb te ret ad en nek a spe ci fi kus té má ra épü lõ di dak ti kai egy ség nek,
sõt, ahogy ese tünk ben tör tént, eb bõl a té má ból, mint egy köz pon ti mag ból
 bontja ki az eu ró pai ná ciz mus és fa siz mus ál ta lá no sabb te ma ti ká ját, el fo gad ja
a fent em lí tett elõ fel té te le ket, és a ben ne lévõ ki hí vást is: meg kell ta lál nia az
anyag át adá sát ha té konnyá tevõ esz kö zö ket. 

1986-ban a West de uts cher Rund funk ri por te re a kö vet ke zõ kér dést tet te fel
Pri mo Le vi nek: „Mi az oka, hogy a mai „tör té ne lem el le nes” idõ ben – ami kor
so kan ke rü lik az elem zõ gon dol ko dást – szük sé gét érez te, hogy vissza tér jen
a meg sem mi sí tõ tá bo rok té má já hoz, és újra vé gig gon dol ja, amit át élt?” Levi
így fe lelt: „Ép pen az, hogy rá éb red tem: »tör té ne lem el le nes« idõ ket élünk.
Ahogy mond ja. Rá jöt tem, hogy elsõ két köny ve met ma is so kan ol vas sák, kü -
lö nö sen a Se qu es to è un uo mo-t;12 Olasz or szág ban is, ahol egy jegy ze tek kel el lá -
tott is ko lai vál to za ta is meg je lent. Tan könyv lett be lõ le. Olasz or szág ban az
elõ írás sze rint az ál ta lá nos is ko la nyol ca dik osz tá lyá ban a di á kok nak el kell ol -
vas ni uk egy mai olasz szer zõ mû vét. El mond ha tom, hogy min den év ben
10–15 ezer kö tet fogy el az is ko lák ban, és gyak ran hív nak, hogy be szél jek
a könyv rõl. Sok szor ér zem a meg in dult sá got, az együtt ér zést a le ve le ik ben –
so kat kap tam –, de mint ha csak olyan ese mény rõl len ne szó, ami alig érint
már ben nün ket, ami nek nincs köze Eu ró pá hoz, a mi szá za dunk hoz; mint ha,
mond juk, az ame ri kai füg get len sé gi há bo rú ban tör tént vol na.”13

Ez a meg ál la pí tás arra a tény re is rá vi lá gít, hogy az a mód szer, mellyel ed -
dig a lá ge rek em lé ke ze tét pró bál tunk köz ve tí te ni, nem cél ra ve ze tõ (vagy már 
nem az). Levi az in ter jú ban a té nyek „fel ol dó dá sá ról, el kö dö sü lé sé rõl” be -
szél: õ is emi att akart újra je lent kez ni egy olyan mû vel, mint az Akik oda vesz -
tek és akik meg me ne kül tek.

Va jon mi ért „nem hagy nyo mot” az a mód szer, mellyel az is ko lá ban meg -
kö ze lí tik eze ket az ese mé nye ket? A túl élõk kel való ta lál ko zás, vagy en nek
erõs ér zel mi ha tá sa sem elég: ta lán más faj ta meg kö ze lí tés re van szük ség.
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12 Ma gya rul: Em ber ez? Fegy ver nyug vás. Ön élet raj zi re gé nyek. Ford. Ma gya ró si Gi zel la. Bu da -
pest, Eu ró pa, 1994.

13 A West de uts cher Rund funk-nak 1986 szep tem be ré ben adott in ter jú. A szö ve get Mil via
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nal Con fe ren ce to Com me mo ra te the fif ti eth An ni ver sa ry of the Mas sac res aro und Arez zo c. kon fe -
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A ta nár nak,  el sõ sor ban a tör té ne lem ta nár nak, fel ada ta, hogy fog lal koz zék ez -
zel a prob lé má val, és igye kez zék meg ol da ni. Min de nek elõtt azon ban ke rül nie
kell két fé le ve szélyt: az egyik, hogy fenn tar tás nél kül el fo gad ja azt a szem lé le tet,
mely sze rint ez az ese mény a 20. szá zad po li ti kai, tár sa dal mi és gaz da sá gi fel té te le -
i nek el ke rül he tet len kö vet kez mé nye volt, a mai vi lág egy faj ta „el ke rül he tet len
tra gé di á ja”. Így a ho lo ka uszt va la mi fé le ab szurd „nor ma li tás” ré sze lesz, egy a kö -
zel múlt ban tör tént nép ir tá sok kö zül, amely lé nye gé ben azo nos a töb bi vel, és
nem is ke gyet le nebb ná luk. Ez zel el len té tes a má sik ve szély: az az el kép ze lés,
hogy ami a lá ge rek ben tör tént, meg is mét lõd he tet le nül „egye di”, a tör té ne lem té -
ve dé se, olyas va la mi, ami soha nem kö vet kez het be töb bé, mi vel csak egy õrült el -
mét ter hel érte fe le lõs ség.

Mind két ál lás pont szél sõ sé ges kö vet kez te té sek hez ve zet het: ah hoz
a meg gyõ zõ dés hez, hogy vol ta képp egy re megy, ta nít juk-e en nek vagy a vele
egy ho ri zon ton lévõ ese mé nyek nek a tör té ne tét, és vég ered mény ben az
egész té mát el ha nya gol hat juk. Más fe lõl an nak a csá bí tó gon do lat nak is el len
kell, hogy áll junk, mi vel a pusz tí tás, a hoz zá kap cso ló dó ret te net és ke gyet len -
ség mér he tet le nül nagy, nem is le het át ad ni, el be szél ni, ér zé kel tet ni, ho gyan
tör tént: te hát a Lá ger té má ja ta nít ha tat lan, ami bõl az a vég kö vet kez te tés adó -
dik, hogy csak hall gat ni le het róla. Ha be szél nénk a té má ról, oly vég le tes ér zel -
mi ha tást kel te nénk, hogy egy fi a tal ta nít vány nem bír ná el, ta lán egye ne sen
vissza uta sí tást vál ta nánk ki, vagy is „olyan ta ga dást, amit a túl nagy szen ve dés
okoz”.

Az itt be mu ta tott di dak ti kai ja vas lat, amel lett, hogy fel té te le zi a té má nak
a tör té ne lem ben és az ok ta tás ban be töl tött köz pon ti he lyét, el fo gad ja azt a té -
zist is, hogy a lá ger él mé nye egye dül ál ló, és nem le het ki me rí tõ ma gya rá za tot
adni róla az egy sze rû, me cha ni kus ok-oko za ti össze füg gé sek nyel vén. Ál lít ja
to váb bá, hogy a je len ség szá za dunk tör té nel mi va ló sá gá ban gyö ke re zik,
amely „meg te rem tet te” a je len ség be kö vet kez té nek fel té te le it, mi ként más,
meg tör tént vagy ép pen meg tör té nõ ször nyû ese mé nyek fel té te le it is, ame -
lyek bár ha son ló sá got mu tat nak a lá ge rek tör té ne té hez, még sem bi zo nyít ha -
tó, hogy tel je sen egy for mák len né nek vele. Nem vé let le nül erõs ma an nak az
igé nye ben nünk, hogy át gon dol juk e ta pasz ta la tot, más, a lá ge rek ben tör tén -
tek hez ha son ló ese mé nyek kel össze vet ve, ame lyek ugyan olyan szin ten vol -
tak le het sé ge sek. Egy ilyen di dak ti kai út vo nal cél ja nem más, mint hogy ér zé -
kel tes se a di á kok kal az ese mény össze tett sé gét, el he lyez ze ab ban a tör té nel mi 
pil la nat ban, mi kor a „hu ma ni tás tö ré se” be kö vet ke zett, még pe dig az zal
a meg gyõ zõ dés sel, hogy mind ez: a tör té ne lem ré sze. Le ír hat juk a fo lya ma tát, 
el kü lö nít het jük a sza ka sza it és meg ál la pít hat juk az oka it, de to vább ra is ár -
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nyék bo rít ja, ki für kész he tet len ma rad, ahogy Pri mo Levi írja, „fe ke te lyuk” –
amellyel szem ben te he tet le nek va gyunk. Ha az ár nyék ba bo rult te rü let re aka -
runk lép ni, a ha gyo má nyos tör té nel mi dis kur zus elég te len, nem ve zet se ho -
vá. Így arra len ne szük ség – vál lal va a Cla u de Lanz mann ál tal a Sho ah-ban
meg fo gal ma zott ki hí vást –, hogy a tör té nel mi di men zi ót egy má sik kal egé -
szít sük ki: a fõ sze rep lõk em lé ke ze té vel, kü lö nö sen a tú lé lõ ké vel, amely nem
pró bál kép mu ta tó an ra ci o ná lis ma gya rá za tot adni az ese mé nyek re, ha nem
egy faj ta bel sõ ta nú bi zony sá got kí nál róla.14

Meg pró bál tuk el fo gad ni ezt a ki hí vást, he lyet adni a ta nú bi zony sá gok -
nak, ame lyek itt a mun ka kö zép pont já ba ke rül nek.

Úgy vé lem, ne künk, ta ná rok nak az okoz za a leg több fej tö rést, hogy le -
gyen bár mily ha té kony a tör tén tek át adá sa, nem ment het meg min ket at tól,
hogy el ke rül jük a hu ma ni tás egy újabb, bár most már más fé le „tö ré sé nek” ve -
szé lyét (hasz ta lan el bi za ko dott ság len ne az el len ke zõ jét hin ni). Ag gasz tó
szem be sül ni az zal is, hogy eset leg min den erõ fe szí té sünk ke vés a ször nyû sé -
gek kel szem be ni kö zöny el osz la tá sá hoz, az ál ta lunk passzív nak lá tott, és so -
kak, fi a ta lok ré szé rõl is ta pasz talt fel fo gás meg vál toz ta tá sá hoz.

A LAN DIS nem rég ki adott, az em lé ke zet nek a je len be való át vi te lé vel
kap cso la tos do ku men tu ma egy he lyen a „ra di ká lis rossz ról” be szél. „A rossz
an nak fe le dé se, hogy van, amit nem sza bad el fe led ni. An nak a fe le dé se, hogy
meg le het és meg kell kü lön böz tet ni az em be ri ha tá ro kat res pek tá ló cse lek vé -
se ket azok tól, ame lyek át hág ni pró bál ják e ha tá ro kat. A rossz az em lé ke zet
gesz tu sá nak és a ha tá rok tisz te le té nek el vi ta tá sá val is azo no sít ha tó.”15

A ne ve lés te rü le tén te vé keny ke dõk nek meg ma rad te hát az a fe le lõs sé -
gük, hogy kor rekt in for má ci ót szol gál tas sa nak, kü lö nö sen, hogy olyan ké pet
ad ja nak a múlt ról, mely a le he tõ leg job ban rep re zen tál ja an nak sû rû sé gét és
bo nyo lult sá gát, mi köz ben tu da tá ban van nak, hogy vé gül a ta nu ló dön ti el,
mit fo gad be eb bõl az örök ség bõl. Akik is ko lá ban ta ní ta nak, jól is me rik azt az
el lent mon dást, hogy „az át adan dó örök sé get a be fo ga dó (vagy a be fo ga dást el -
uta sí tó), va la mint a be fo ga dás mód ja és mér té ke ha tá roz za meg.”16

Elõ ször ta lán meg kell ha tá roz nunk, mi lyen ke re te ken be lül kí ván juk el -
he lyez ni a téma ta ní tá sát. Tud juk, hogy egy részt a ta núk, más részt a di á kok
felé kell for dul nunk, fi gye lem be ven nünk és hasz no sí ta nunk, amit a té má val
fog lal ko zó tör té net írás az utób bi évek ben elért, gyak ran pe dig elõny ben ré -
sze sí te nünk a szó be li for rá so kat. Ér de mes vé gig gon dol nunk, mi lyen
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16 Uo.



össze tett ké pet al kot mind ez, és a fi a ta lok kal is át gon dol tat nunk, fõ leg ha a kö -
zép is ko la elsõ két ta go za tá ban vé gez zük ezt a mun kát. A ta nár ra vár te hát,
hogy „át ve gye a „ta nú ság té telt”, és to vább ad ja a töb bi ek nek – szo ká sos sze re -
pé nek kö szön he tõ en ez a fel adat szá má ra úgy szól ván már ter mé sze tes sé vált.
Fel ada ta lesz, hogy mind két fe let res pek tál ja, kü lö nö sen, hogy el fo gad ja a di á -
kok „sok fé les égét”, azt a tényt, hogy tõle el té rõ en ér zé ke lik az ese mé nye ket,
más képp dol goz zák fel azo kat, más képp em lé kez nek rá juk.

Fi gye lem be kell ven nünk, hogy a fi a ta lok vi lá go san ér zé ke lik az ese mé -
nyek tõl való tá vol sá got, mely szá muk ra nem mér he tõ, me lyet gyak ran a „dif -
fe ren ci á lat lan múlt ban” he lyez nek el (ugya nott, ahol az „ame ri kai füg get len -
sé gi há bo rút”, mi ként a fen ti Pri mo Le vi-idé zet ben lát tuk). Szem elõtt kell
tar ta nunk azt is, hogy a fi a ta lok ra jel lem zõ egy faj ta meg bé kü lé si vágy, az a hit,
hogy ide je le zár ni a ké nyel met len múl tat, és nyit ni kell a jövõ felé. Ez a vi lág -
szer te el ter jedt lá tás mód a má so dik vi lág há bo rú ese mé nye i ben, il let ve a lá ge -
rek em lé ké ben a tu dat mély sé rü lé se it is me ri fel, és at tól tart, hogy ha e se bek
nem he ged nek be, ak kor ál lan dó sul az el kü lö nü lés, szo ron gás ér zet éb red,
„együtt lé tünk” meg hi ú sul, és aka dály ba üt kö zünk, ha a jövõ felé ha lad nánk.

Mit ta kar az a gon do lat, hogy tá vo lod junk el a múlt tól, s in kább a jövõ felé si -
es sünk könnyed lép tek kel? Oly gon do lat len ne ez, mely min den nem ze dék vál -
tás kor vissza-vissza tér, s an nál ter mé sze te sebb nek tû nik, mi nél tá vo lib bak a köz -
vet len em lé ke zet szá má ra azok a gyö ke rek, me lyek re em lé kez nünk kel le ne?
Vagy in kább ar ról van szó, hogy a tör té net írás szé les kör ben el ter jedt re vi zi o niz -
mu sa be fo lyá sol min ket – a tö meg kom mu ni ká ci ós esz kö zök ál tal –, anél kül,
hogy ész re ven nénk? És ha a múlt ha gya té ká nak és a je len ne héz sé ge i nek el tá vo lí -
tá sá val együtt olyan fel fo gás ér vé nye sül ne – fõ leg a fi a ta labb ge ne rá ci ók ban –, mi -
sze rint a múlt nem ad fo gó dzót a je len nel való szem be né zés hez, ha te hát így je -
len ne meg az in ven ció és a meg úju lás igé nye?17

A di dak ti kai mun kát te hát a fen ti ek fi gye lem be vé te lé vel kell meg fo gal maz -
nunk, más részt szá mol va a túl élõk sür ge tõ igé nyé vel is, hogy ne en ged jük el ural -
kod ni a fe lej tést, s az igaz sá got szol gál juk. Mun ka mód sze rünk, mely az át adás ha -
té kony sá gát tûzi ki cé lul, ta lán ezek re a kér dé sek re is vá laszt ad.

Nem rég meg je lent cik ké ben Ma ria Bac chi írja az ál ta lá nos is ko la alsó ta -
go za tá ban való tör té ne lem ta ní tás kap csán, hogy „iden ti tást és em lé ke ze tet,
a gyö ke rek meg tar tá sát sze ret nénk kí nál ni, il let ve azt a le he tõ sé get, hogy a ta -
nu lók ma guk ra is mer je nek a kul tu rá lis konst ruk ció, a nyelv hasz ná lat, a kap -
cso la ti di na mi ka fo lya ma ta i ban: te hát olyan je lent kí ná lunk, amely nem
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a múlt tal való sza kí tás ból in dul ki, ha nem úgy fo gad ja be az egyé ni tör té ne te -
ket, hogy mind annyi unk tör té ne té nek ér tel met ad.”18 Ez a cél azon ban nem
kor lá to zó dik a kö te le zõ is ko lá kon be lü li tör té ne lem ta ní tás ra, ha nem a fel -
sõbb szin tû ok ta tás egyik el sõd le ges cél ja ként nyer ál ta lá no sabb ran got. Hang -
sú lyos pont, mely re úgy ala poz hat juk a „konst ruk ci ót”, hogy köz ben fej leszt -
jük a di á kok spe ci á lis kész sé ge it, egy re kö ze lebb visszük õket a tör té ne lem -
hez mint tu do mány hoz.

Egy olyan hely zet ben, ahol ce zú ra vá laszt el ben nün ket a múlt tól – mely -
re Levi fi gyel mez tet az in ter jú ban – azt a lá tás mó dot pró bál juk vissza sze rez -
ni, amely az em lé ke zet tõl a tör té ne lem felé ha lad, és köz ben a szub jek ti vi tást
he lye zi a kö zép pont ba.

Az ál ta lunk hi vat ko zá si alap ként vá lasz tott szö veg, A meg sér tett élet, ép pen
a le gyõz öt tek szub jek ti vi tá sát ál lít ja a ku ta tás kö zép pont já ba, az egy ko ri de -
por tál tak, fér fi ak és nõk el be szé lé se i re épül, mi vel „az élet rajz szin te kö te le zõ
lé pés ah hoz, hogy kel lõ mély sé get tud junk adni ama né zõ pon tok nak, me -
lyek bõl a Lá gert vizs gál juk, hogy konk rét sze mé lyek kel, konk rét ne vek kel és
tör té ne tek kel né pe sít sük be”.19

„A könyv ben két száz em ber szó lal meg, az élet tör té ne te ik bõl vett több
mint ki lenc száz szö veg rész let al kot mon tázst”.20 Mi vel a kö tet szer kesz tõi „a
lá ge rek egy sé ge sí tõ ha tá sá val” szá mol tak, a mon tázs ké szí té se kor le het sé ges -
nek lát ták, hogy fel ál doz zák „az egyes el be szé lé sek in teg ri tá sát, és „a mind ed -
dig kü lön ál ló tör té ne tek össze kap cso lá sá val lét re ho zott egy be hang zást” te -
gyék a he lyé re,21 a tör té ne te ket pe dig spe ci fi kus té ma kö rök sze rint cso por to -
sít sák. A szö veg ta go lá sa a tá bor ral kap cso la tos ta pasz ta la tok idõ ren di
sor rend jét kö ve ti, az em be rek el fo gá sá tól kezd ve, sza ba du lá su kon át ha za té ré -
sü kig, más részt an nak a szer kesz tõi dön tés nek en ge del mes ke dik, mely e ta -
pasz ta lat sor leg fon to sabb pont ja it eme li ki.

A va ló di szub jek tum ez eset ben olyan cso port, amely for má ba akar ja ön -
te ni sa ját ta pasz ta la ta it, és ki fe je zett cél ja, hogy ezt egy új nem ze dék nek adja
át. Ha a túl élõk nagy fi gyel met for dí ta nak be szél ge tõ part ne re ik re, ezt azért te -
szik, mert majd ne kik kell – mi nél job ban jár ha tó – hi dat te rem te ni ük a kü -
lön bö zõ vi lá gok kö zött. So kat el mon da nak ne kik, hogy ele get ért se nek meg,
és arány lag so kat ad ja nak to vább. Az el be szé lõ és a hall ga tó ki mon dat lan
egyez mé nye, mely min den be szél ge tés ben ben ne rej lik, ezút tal úgy jön lét re, 
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hogy a be szé lõ te szi sa ját ter vé nek ré sze sé vé a hall ga tót: el té rõ en a meg szo -
kott sé má tól, mi kor a ku ta tó vá laszt ja meg te rü le tét és for rá sa it.22

Szö ve günk te hát di dak ti kai szem pont ból ha té kony pers pek tí vát vá laszt,
sõt, már ön ma gá ban di dak ti ká nak szá mít. A ta ní tás ál ta lunk ki dol go zott egy -
sé ge azon ban elõ ször a „mon tázs szét bon tá sát” he lye zi ki lá tás ba, amit Ivo
Mat toz zi a kö vet ke zõ képp ír le: az egy ség szer ke ze te egy adott di dak ti kai
rend sze rint te szi meg kö ze lít he tõ vé a szö ve get, és arra tö rek szik, hogy a di á -
kok, mi köz ben el vég zik a kog ni tív mû ve le te ket, ugyan azt a gon do lat me ne tet 
jár ják vé gig, mint a könyv szer kesz tõi: a ná ciz mus, majd a ta nú bi zony sá gok
meg is me ré sét, mind ezek elem zé sét és ér tel me zé sét, a mód szer ta ni ref le xi ót.
E fo lya mat ab ban a JE LEN-ben zaj lik, mely ben a ta nú bi zony sá gok szö ve gét
gon do zó és ér tel me zõ tör té né szek áll nak.23

Az irá nyí tott mun ka el vi leg a kö tet egy sé gei sze rint is ha lad hat na, kö vet -
het né pél dá ul a „tá bor népe”, a „nõi fog lyok”, a „túl élés” stb. te ma ti kai egy sé -
ge it. A mun ka cso port azon ban más képp dön tött: köz pon ti té mát je lölt ki a Lá -
ger tör té ne ti ku ta tá sá ban, és in nen pró bált in dí ta ni egy út vo na lat, me lyet sza -
ka szok ra ta golt. Úgy ta lál tuk, hogy az egész köny vön vé gig ha la dó, köz pon ti
téma A sze mé lyes iden ti tás el vé te le cím mel ra gad ha tó meg. A ta nú bi zony sá gok –
úgy a szö veg ben lévõ rész le tek, mint a Pri mo Le vi hez ha son ló „fõ sze rep lõk”
el be szé lé sei – kö zül sok azt bi zo nyít ja, hogy a tá bo rok aber rált sá ga, túl a fi zi -
kai fáj dal mon és szen ve dé se ken, min de nek elõtt a szub jek tum meg sem mi sí -
té sé ben, iden ti tá sá nak el tör lé sé ben nyil vá nult meg. Tu da to san vég hez vitt, hi -
he tet len és ki fi no mult go nosz ság gal ki vi te le zett cél: a fog lyok, at tól kezd ve,
hogy meg fosz tot ták õket sze mé lyes tár gya ik tól, a sze mé rem re mit sem adva
mez te len re vet kõz tet ték õket, ha ju kat le bo rot vál ták, a leg ször nyûbb mag al áz -
ta tá so kat szen ved ték el, így fo ko za to san ön nön ma guk „fel szá mo lá sá ra” kény -
sze rí tet ték õket. A ra bok õrei a hu ma ni tást a leg kü lön bö zõbb esz kö zök kel tör -
ték meg, de leg fõbb cél juk az volt, hogy tö röl jék a múlt em lé két, és a sze mé lyi -
sé get, aki nek még az em lé ke zés is til tott, pusz ta szám má fo koz zák le. A di á kok
fi gyel mét fel kel le ne hív ni erre, és vé gig gon dol hat nák, mi lyen kap cso lat ban
áll egy más sal az iden ti tás, az egyén és az em lé ke zet.

En nek kap csán utal ha tunk itt a La vita of fe sa címû mû ben össze gyûj tött ta -
nú sá gok ra, ame lyek a fog lyok ál ma i ról szól nak, vagy akár az Em ber ez? címû
re gény nek arra a rész le té re, ami kor Pri mo Levi tá bo ri kór ház ba ke rül és
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rá éb red, hogy ha a múlt ra em lé ke zik, még min dig fáj dal mat érez, s ép pen ez
a szen ve dés a „hu ma ni tás jele”: „A saj gó em be ri ér zé sek tõl lük te tõ fa ba rakk
csor dul tig van szó val, em lék kel és egy más faj ta fáj da lom mal. »He im weh«,
mond ja erre a fáj da lom ra a né met; szép szó, szó sze rint „hon fáj dal mat”, „hon -
fi bút” je lent.

Tud juk, hon nan jöt tünk: a kül vi lág em lé kei be né pe sí tik ál ma in kat és éb -
ren lé te in ket, döb ben ten vesszük ész re, hogy sem mit sem fe lej tet tünk el,
min den elõ hí vott em lék fáj dal mas-tisz tán raj zo ló dik ki elõt tünk.”24 Ta lán így 
sze rez zük vissza iden ti tá sunk tö re dé két.

Ter ve ze tünk az aláb bi struk tú ra25 sze rint épül fel: 
– rész le te sen ki fej ti JE LEN–MÚLT–JE LEN cik li kus kap cso la tát, há -

rom fá zist je löl ki, ame lyek meg egyez nek a tör té ne ti meg is me rés ala -
ku lá sá nak fá zi sa i val: a) a kog ni tív és af fek tív mo ti vá ci ók lét re jöt te (JE -
LEN); b) a már fel dol go zott is me ret anyag ta nul má nyo zá sa és újabb is -
me re tek ki ala kí tá sa (MÚLT); c) Az is me re tek át he lye zé se
(VISSZA TÉ RÉS A JE LEN HEZ);

– A szö veg te ma ti ká ját ve szi ala pul (a köz pon ti téma nem a ná ciz mus vagy
ön ma guk ban a meg sem mi sí tõ tá bo rok, ha nem a de por tál tak szub jek ti vi -
tá sa a fog ság alatt és utá na, az át élt szen ve dés sel össze füg gés ben);

– A di á kok hoz iga zod va rész le te zi a te ma ti kát, mi vel elõ ször a tá bo rok -
kal kap cso la tos is me re tek el sa já tí tá sát kí nál ja, és csak ké sõbb kész te ti
õket arra, hogy ezen is me re tek bir to ká ban gon dol kod ja nak a szub jek ti -
vi tá son és más, hoz zá kap cso ló dó té má kon;

– A funk ci o ná lis is me re tek elõ ze tes el sa já tí tá sát ja va sol ja, hogy ért he tõ -
vé te gye a köz pon ti té mát (erre a cél ra ki dol go zott in for ma tív cé du lák
ál tal);

– Se gí ti a ta nu lás elõ ze tes mo ti vá ci ó i nak a ki ala ku lá sát;
– Exp li cit mó don tár gyal ja a JE LEN–MÚLT–JE LEN kap cso la tot, oly

mó don, hogy a tör té ne ti is me re tek va ló ban hasz no sak le gye nek (vagy is
nem csu pán jó sol ja, hogy mennyi re lesz nek hasz no sak az is me re tek);

– A szö ve gek ol va sá sát és fel dol go zá sát ja va solt fel ada tok ál tal bont ja sza -
ka szok ra, il let ve han gol ja össze, ame lyek meg ol dá sá val a di á kok meg -
te szik az elsõ lé pé se i ket a nö vek võ meg ér tés, il let ve a spe ci fi kus ér te -
lem ben disz cip li ná ris te rü le ten való is me ret anyag fel épí té se irá nyá -
ban.
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A rend szer min den ele me né hány adott pont felé mu tat, mind egyik
a maga sa já tos mód ján. E pon tok a kö vet ke zõk:

– kog ni tív tér kép meg al ko tá sa;
– a tör té ne ti meg is me rés re jel lem zõ mû ve le tek vég hez vi te le (te ma ti zá -

lás, a tör té ne ti tény nek – mint az elem zés alap egy sé gé nek – re konst -
ruk ci ó ja, kro no ló gi ai el ren de zés, prob lé ma fel ve tés, ma gya rá zat, fo ga -
lom al ko tás stb.);

– ref le xió a kö vet ke zõ kap cso la tok ról: a) Cse lek võ szub jek tum (tanú) /
meg élt tör té net; b) Meg is me rõ szub jek tum / múlt; c) Meg is me rõ
szub jek tum / tör té net írás;

– ref le xió az em lé ke zet, a tör té ne ti meg is me rés és a tör té net írás kap cso -
la tá ról;

– az em lé ke zet for rá sa i nak sa já tos sá ga i ról és hasz ná la tuk ról;
– a tör té ne lem és az eti ka kap cso la tá ról;
– né hány mód szer ta ni kér dés rõl;
– an nak ér zé kel te té se és konk re ti zá lá sa, hogy a tör té ne ti is me re tek

mennyi ben já rul nak hoz zá a je len meg ér té sé hez.

A cé lok ki tû zé se után az aláb bi fõbb pon tok sze rint ha lad ha tunk to vább:
– I. RÉSZ. Be ve ze tõ kér dõ ív (mit tud nak a di á kok, ki tõl tud ják, ho gyan

ér té ke lik, mi lyen ér té kek kel és kér dé sek kel szem be sül nek, „újra meg -
tör tén het-e”…) A je len és a múlt (neo ná ciz mus; a ná ciz mus ta ga dá sa és
sze re pé nek ki seb bí té se; he u risz ti kus kér dõ ív össze ál lí tá sa a di á kok ál -
tal).

– II. RÉSZ. A múlt. Tör té ne ti in for má ci ók (Eu ró pa és a vi lág 1938-ban;
ná ciz mus; faji tör vé nyek; a II. vi lág há bo rú; a meg sem mi sí tõ tá bo rok
föld raj zi el he lyez ke dé se; kvan ti ta tív ada tok (a nép ir tás „szám ada tai”);
jú li us 25.; szep tem ber 8.)26 Az em lé ke zet: élet és ha lál a meg sem mi sí tõ
tá bo rok ban. A szub jek tum el vé te le: „kö te le zõ” lé pé sek a ta nú bi zony sá -
gok ol va sá sa elõtt. A prob lé ma – a di á kok prob lé ma fel ve té sei („ho gyan
tör tén he tett?”…). A ma gya rá zat – egyes ma gya rá za ti tí pu sok ele mek re
bon tá sa és vizs gá la ta.
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– III. RÉSZ. Vissza té rés a je len hez (vá la szok a he u risz ti kus kér dõ ív re (az
oda nem illõ kér dé sek bí rá la ta); a szub jek ti vi tás tól a szub jek tu mo kig
(élet raj zok, az iden ti tás út jai); az élet rajz tól a tör té ne le mig; em lé ke zet
– múlt – tör té ne lem).

A fen ti séma egy ér tel mû lé pé se in túl ta lán ér de mes ki emel ni az egész
rend szert meg ha tá ro zó alap el vek kö zül, hogy a mun ka kö zép pont já ban vé -
gig a di á kok szub jek ti vi tá sá nak kell áll nia. Ezt nem csak a mun ká ban való rész -
vé tel egyes moz za na tai bi zo nyít ják (pél dá ul a kér dõ ívek hasz ná la ta, nem csak
a be ve ze tõ sza kasz ban), ha nem az is, ahogy a je len bõl in du ló, vé gül ugya no da 
vissza té rõ út vo na lat sza ka szok ra bont juk.

A di dak ti kai egy ség mag ja a má so dik rész. A tör té nel mi idõ szak össze fog -
la lá sa után, amit erre al kal mas cé du lák kal ol dunk meg, kö vet kez het a szub jek -
tum tól való meg fosz tás té má já ról szó ló ta nú sá gok ol va sá sa, ame lye ket a mun -
ka cso port az ala pul vett szö veg bõl vá laszt, és an to ló gia for má já ban ké szít elõ.

A szö veg gyûj te mény fel épí té se két pár hu za mos út vo na lat kö vet: az
egyik be mu tat ja, mi lyen esz kö zö ket hasz nál tak a rab tar tók, hogy el ér jék cél ju -
kat, „a sze mé lyi ség meg sem mi sí té sét”. A má sik azo kat az esz kö zö ket ve szi
sor ra, me lyek kel egyes em be rek „el len áll tak” az erõ szak nak. Az egész arra
a rab tar tók és ál do za tok köz ti, leg in kább egyen lõt len harc ra vi lá gít rá, amely
az utób bi a kat sok szor az ér zé ket len ség és az el tom pult ság mély sé ge i be, a „hu -
ma ni tást” vesz tett ál la pot ba ta szí tot ta: bi zo nyí té kul arra, hogy a rab tar tók el ér -
ték cél ju kat.

A szö veg ol va sás min den pont já hoz, akár csak a fo lya mat to váb bi sza ka sza -
i hoz, igye kez tünk fel ada to kat „ki ta lál ni”, „di dak ti kai mû ve le te ket” ja va sol ni,
ame lyek nek több nyi re az a cél juk, hogy ösz tö nöz zék a ref le xi ót, prob lé ma fel -
ve tés re, össze füg gé sek, kap cso la tok, össze ve té sek el gon do lá sá ra kész tes sék
a di á ko kat. A fel ada tok fõ funk ci ó ja az, hogy a di á kok ne tor pan ja nak meg a ta -
nú bi zony sá gok ál tal kel tett ér zel mi ha tás mi att – amely néha igen erõs le het
–, ha nem ta nul ják meg „hasz nál ni” õket, ahogy egy tör té nész ten né. Ha fel fe -
de zik, hogy a tá bor ban ural ko dó erõ szak ra az egyes em be rek a ne mük tõl, val -
lá si, kul tu rá lis, po li ti kai stb. ho va tar to zá suk tól füg gõ en kü lön bö zõ kép pen re -
a gál tak, ha ál ta lá ban véve ana ló gi á kat és kü lönb sé ge ket tud nak fel is mer ni, ha
meg ta nul ják, ho gyan vi szo nyít sák eze ket a tör té né szek ál tal adott ér tel me zé -
sek hez: ha te hát kog ni tív mû ve le tek hez se gít jük hoz zá a fi a ta lo kat, az zal a „íté lõ -
ké pes ség” gya kor lá sát moz dít juk elõ, s dön tõ lé pést te szünk cél ja ink el éré sé -
hez. Mind ez vég sõ so ron hoz zá já rul, hogy a ta ní tás olyan „nyo mot” hagy jon,
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ami lyet egy más faj ta meg kö ze lí tés mind ed dig nem tu dott (ld. fenn a Pri mo
Le vi-in ter jút).

A ja vas lat a har ma dik rész ben, egy újabb, a „szub jek ti vi tás tól a szub jek tu -
mo kig” ve ze tõ út sza ka sza it mu tat ja be: ez el sõ sor ban a szö veg gyûj te mény
füg ge lé ké ben kö zölt rö vid élet raj zok hasz ná la tát igény li, me lyek bõl a túl élõk -
nek a lá ge rek meg ta pasz ta lá sa elõt ti és utá ni éle té rõl ka punk in for má ci ót. In -
nen bo nyo lul tabb té mák felé vivõ el ága zá sok hoz ha la dunk to vább, an nak ér -
de ké ben, hogy az em lé ke zet tõl az élet raj zon át – lé pés rõl lé pés re – a tör té ne le -
mig jus sunk, amit rész ben ki ter jedt kon tex tu a li zá ció ál tal, rész ben pe dig
azál tal te he tünk meg, hogy a tá bo rok rend sze ré re vo nat ko zó fõbb tör té ne ti
ér tel me zé se ken re flek tá lunk. Arra kell tö re ked nünk, hogy ce zú rák, meg sza -
kí tá sok nél kül ha lad junk, meg tart ván a kap cso la tot em lé ke zet és tör té ne lem,
múlt és je len kö zött. Még egy gon do lat kört kell itt be von nunk: „az em lé ke -
zet ide jé rõl, mód já ról és fel té te le i rõl” szó ló ref le xi ót, ame lyet a ta nú bi zony sá -
gok fel dol go zá sá val pár hu za mo san kell ve zet nünk. Így ál lan dó an fi gye lem -
mel kí sér het jük azt a té mát, mely vol ta képp az egész út vo nal be já rá sa so rán
a hát tér ben áll. Itt is hasz nál hat juk a már is mert szö veg gyûj te ményt, hisz egy
tel jes fe je ze te fog lal ko zik a té má val, és el idõ zik az em lé ke zet teg na pi és mai
„árá nak” prob lé má já nál. Ez a téma kü lö nö sen nagy esélyt ad a to váb bi fej lõ -
dés re, arra kész tet vén ben nün ket, hogy a lá ge rek tú lé lõ i nek „meg sér tett em -
lé ke ze té rõl” gon dol kod junk – amely rõl bõ sé ges szak iro da lom áll ren del ke -
zés re, akár csak ar ról, ho gyan hasz nál ják a tör té né szek a túl élõk el be szé lé se it,
vagy ép pen ar ról, hogy mód szer ta ni lag mi ként le het meg kö ze lí te ni a szó be li
for rá so kat: mun kánk ilyen uta kat nyit hat a prob lé ma mé lyebb meg is me ré se
ér de ké ben.

A ja vas lat vég sõ for má já ban egy faj ta út mu ta tót je len te ne a ta nár szá má ra, 
aki el dönt he ti, hogy eb ben a for má ban ve szi át, vagy más mód sze re ket dol -
goz ki, és csu pán se géd esz köz ként hasz nál ja a mel lé kelt cé du lák kal és az
egyes al egy sé gek hez kap cso ló dó anyag gal együtt.

A mun ka ered mé nye meg íté lé sünk sze rint azt bi zo nyí ta ná, hogy „Ausch -
wit zot ta ní ta ni” le het sé ges, hogy át tud juk és át kell lép jük azt az aka dályt,
amit egy ilyen téma el ke rül he tet le nül elénk ál lít, amennyi ben be lát juk, hogy
– ha csak rész ben is – „mi énk az át adás fel ada tá nak fe le lõs sé ge és au to ri tá sa”.
El gon dol kod ta tó ak Yo sef Ha y im Ye rus hal mi sza vai: ha azt ál lít juk, hogy egy
nép „em lé ke zik”, ak kor nem mást ál lí tunk, mint hogy va la mi fé le múlt ak tív
mó don át adó dik a je len nem ze dé ké nek, ez ér tel met lát ben ne, és el fo gad ja.
El len ke zõ eset ben, egy nép ak kor „fe lejt”, ha a múl tat bir tok ló ge ne rá ció nem 
oszt ja meg azt a kö vet ke zõ vel, il let ve ez el uta sít ja a be fo ga dá sát, vagy a maga
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ide jén nem adja to vább, ami vég sõ so ron ugyan az. Az át adás ban hir te len is be -
kö vet kez het a tö rés, és a fo ko za tos eró zió fo lya ma tá ban is, de az elv ugyan az.
Egy nép nem „fe lejt he ti el” azt, amit köz vet le nül so sem ka pott meg.27

Ke resz tes Me lin da és Er dõ si Pé ter for dí tá sa
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27 Yo sef H. Ye rus hal mi: Rif les si o ni sull ’ob lio, AA. VV., Usi dell ’ob lio, Par ma, Pra ti che, 1990. 14.
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A nyel vi kér dés az Eu ró pai Unió
in téz mé nye i nek gya kor la tá ban
(prob lé mák azo no sí tá sa, fel ve té sek)

Be ve ze tés

Eu ró pa egy ko ráb ban so ha sem ta pasz talt egy sé ge se dés felé ha lad.
Az egy sé ge se dés, bár mi lyen gaz da sá gi, tár sa dal mi te rü le ten je lent -

ke zik is, egy sé ges sza bá lyo zást fel té te lez és kí ván meg. Az egy sé ges sza bá lyo -
zás pe dig ér te lem sze rû en egyes meg ha tá ro zott, ha gyo má nyo san nem ze ti ha -
tás kö rök rész be ni vagy tel jes fel adá sát je len ti. En nek kö vet kez té ben a tag ál -
lam nem ze ti, nem zet kö zi szin tû meg nyil vá nu lá sa it kö tik a kö zös sé gi elõ írá -
sok, aka rat ér vé nye sí té se ezek nek alá ren delt. Ez nem je len ti azt, hogy
a tag ál la mi, nem ze ti ér de kek, ér té kek ne ját sza ná nak sze re pet az ál lam nem -
ze ti vagy kö zös sé gi szin tû fel lé pé se i nél, ha nem in kább azt je len ti, hogy az ál -
lam nak a Kö zös ség gaz da sá gi és sok eset ben po li ti kai, kul tu rá lis egy sé gé ben
való ön kor lá to zó ma ga tar tá sa nem te szi le he tõ vé a nem zet ab szo lút ér te lem -
ben való kép vi se le tét, az ál lam cse le ke de te it már nem ki zá ró lag nem ze ti cé -
lok mo ti vál ják, mert már nem is mo ti vál hat ják min den eset ben.

A tag ál la mi nem ze ti nyel vek és az egy sé ges kö zös sé gi sza bá lyo zás kap cso -
la ta több ré tû. A nem ze ti nyelv egy rész rõl a tag ál la mi ön ál ló ság, ön azo nos ság
ki fe je zé sé nek esz kö ze lett a szu ve re ni tás kor lá to zó kö zös sé gi sza bá lyo zás sal
szem ben (szim bo li kus és szu ve re ni tá si vo nat ko zás), más részt – és en nek kö -
vet kez té ben – az egy sé ges jog meg nyil vá nu lá si for má ja, hor do zó ja (gya kor la -
ti, tech ni kai vo nat ko zás).

Az egy ség ese dõ Eu ró pá ban a nem ze ti nyel vek funk ci ó ja meg vál to -
zott. Le gi ti má ci ós sze re pü ket to vább ra is az Uni ót al ko tó ál la mok iden ti tá -
sa ki fe je zé sé ben töl tik be. Az egy sé ge se dés, nem ze ti ön kor lá to zás fo ko zó -



dá sá val pe dig egy re hang sú lyo sab ban te szik ezt. Az egyes nem ze ti nyel vek 
eu ró pai szin tû meg je le ní té se az egy ség ben össze ol va dó or szá gok ön ál ló sá -
ga ki fe je zé sé nek leg fõbb szim bo li kus esz kö ze. Ezek ere dõ je, az eu ró pai
szin tû nyel vi sok fé les ég, és az ezt meg ha tá ro zó nyel vi egyen lõ ség azon -
ban még sem lett az Eu ró pát az eu ró pai pol gá rok összes sé ge sze mé ben le gi -
ti mál ni ké pes kö zös, kö zös sé te he tõ ér ték rend alap ja. Nem vált olyan ele -
mé vé és el vé vé az eu ró pai épít ke zés nek, amellyel az Uni ót al ko tó né pek
azo no sul ni tud tak vol na és ami gon dol ko dá su kat alap ve tõ en meg ha tá roz -
ná. Eu ró pa, az eu ró pai la kos ság, ha tu da to san el is tud ja fo gad ni a leg tá -
gabb ér te lem ben vett nem ze ti ha tá rok el mo só dá sát, ér zel mi azo no su lá sá -
hoz egy új, eu ró pa i sá gát le gi ti má ló ér ték re van szük sé ge, ami nem biz tos,
hogy a nyelv ben, nyel vek ben ke re sen dõ.

Ez az írás egy na gyobb, szé le sebb té ma kört át fo gó ta nul mány ré sze.
 Ebben a for má já ban ki zá ró lag azt vizs gál ja, hogy a nyel vi egyen jo gú ság és
a sza bá lyo zá si rend szer mû kö dé se ha té kony sá gá nak függ vé nyé ben a nem -
ze ti nyel vek med dig tud nak egye nér té kû en meg je len ni az eu ró pai szin tû
sza bá lyo zás ban, mennyi ben és med dig tud nak a kö zös sé gi jog sza bá lyok
még va la mennyi nyel ven hoz zá fér he tõ vé vál ni, mennyi re él vez nek, él vez -
het nek ezek a nyel vek egyen lõ stá tuszt a min den na pi mun ka so rán. Eh hez 
vé gig ve szi az eu ró pai szin tû nyel vi érint ke zés le het sé ges al ter na tí vá it,
a min den na pi, il let ve szak mai kom mu ni ká ci ó tól kezd ve, a kö te le zõ ér vé -
nyû jogi elõ írá so kon át, fel vá zol va az egy nyel vû, sok nyel vû, kor lá to zott
sok nyel vû mo del lek le he tõ sé ge it. Ezen kí vül vizs gál ja a je len le gi kö zös sé -
gi (uni ós) nyel vi rend szer mû kö dé sét, ki ala ku lá sá nak és fenn tar tá sá nak
oka it, va la mint mû kö dé sé nek kri ti kus pont ja it. E kri ti kus pon tok kö ré -
ben fel me rül a mo dell tel jes kö rû sé gé nek, kor lá to zott sá gá nak prob lé má ja, 
érint ve a ki sebb sé gi nyel vek sze re pét a rend sze ren be lül, il let ve az Unió
bõ ví té sé vel kap cso la tos mennyi sé gük ben és mi lyen sé gük ben nem el ha -
nya gol ha tó új ki hí vá so kat.

1. A JE LEN LE GI KÖ ZÖS SÉ GI NYEL VI REND

1.1. A kö zös sé gi nyel vi rend szer ki ala ku lá sá nak okai, jogi alap ja

A kö zös sé gi jog sza bá lyok, uni ós sza bá lyok for dí tá sa, a kö zös sé gi in téz mé -
nyek min den na pi mun ká ja so rán szük sé ges sé váló szó be li és írás be li érint ke -
zés, az in téz mé nyek nek az uni ós pol gá rok kal való kap cso lat tar tá sa a 
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Kö zös ség nyel vi re zsim jé ben tes tet öltõ nyel vi egyen lõ sé gen ala pu ló sok nyel -
vû ség1 rend sze rén ke resz tül tör té nik. 

Az Eu ró pai Unió az egyet len olyan nem zet kö zi szer ve zet, ahol va la -
mennyi tag ál lam leg alább egyik hi va ta los nyel ve egy út tal az Unió hi va ta los
nyel ve is. Ezt a pri vi le gi zált ál la po tot, bár mes ter sé ges esz kö zök kel és ne he -
zen, azért is szük sé ges fenn tar ta ni, mert az Eu ró pai Kö zös sé gek, il let ve az Eu -
ró pai Unió nem te kint he tõ ha gyo má nyos ér te lem ben vett nem zet kö zi szer -
ve zet nek. Olyan ön ál ló jog rend del bíró szer ve zet, amely ben a szup ra na ci o ná -
lis jel leg erõ sebb a kor mány kö zi nél. A nyel vi egyen lõ ség min den áron való
fenn tar tá sa és dek la rá lá sa az Uni ót al ko tó nem ze tek szu ve re ni tá sa kon ti nu i tá sa han goz -
ta tá sá nak egy kéz zel fog ha tó meg nyil vá nu lá sa. Az in teg rá ció – eb ben az ol va sat ban
– a nyel vet, mint a nem ze ti iden ti tás ki fe je zõ dé sé nek meg ha tá ro zó for má ját
érin tet le nül hagy ja. Ez zel egy út tal azt is su gall ja, hogy ma gát a nem ze ti iden ti -
tást is el ke rü li.

Fi gye lem re mél tó pa ra do xon ez egy olyan rend szer ben, amely a nem ze ti
szu ve re ni tás ilye tén való han goz ta tá sa mel lett, mû kö dé sé ben egy re in kább
ke rül alap ja i ban szem be a tag ál la mok szu ve re ni tá sá val.2

A kö zös sé gi nyel vi rend szer elõ éle te az ESZAK-Szer zõ dés meg szü le té sé -
nek ide jé re nyú lik vissza. Az ESZAK-Szer zõ dést ugyan is fran ci á ul fo gal maz -
ták és csak ez a vál to zat szá mít(ott) hi te les nek.3 Ak kor hat ál lam négy hi va ta -
los nyel ve kö rül for má ló dott a nyel vi vita, amely a Pá ri zsi Szer zõ dés ál tal elõ -
írt Bí ró ság lét re ho zá sa kap csán rob bant ki4 és vé gül Bel gi um és Hol lan dia
ha té kony fel lé pé sé nek kö szön he tõ en a nyel vi jog egyen lõ ség gya kor la ti meg -
va ló sí tá sá hoz ve ze tett. Az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés nél a nyel vi jog -
egyen lõ ség már ki in du lá si alap elv ként jelent meg.
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1 A sok nyel vû sé gen eb ben a dol go zat ban a mul ti lin gu is me fran cia ki fe je zés ma gyar nyel vû
meg fe le lõ jét ért jük, míg több nyel vû sé gen a plu ri lin gu is me meg fe le lõ jét. A for dí tás ön ké -
nyes, a két ki fe je zés egy más tól való meg kü lön böz tet he tõ sé gét szol gál ja. Sok nyel vû sé gen
Co let te To u ti tou-Be ni tah meg ha tá ro zá sát kö vet ve több (leg alább 5) nyelv pár hu za mos je -
len lé tét ért jük egy rend sze ren be lül, amely re kö te le zõ a rend szer mû kö dé se szem pont já -
ból a min den re ki ter je dõ, fo lya ma tos for dí tás. A több nyel vû ség több, leg alább 3–4 nyelv
ak tív vagy passzív is me re te, ami le he tõ vé te szi a kom mu ni ká ci ót (To u i tou-Be ni tah:
Le mo dè le de la tra duc ti on en Eu ro pe: ré a li tés et po ten ti a li tés. In Eu ro pe et tra duc ti on, Les
Pres ses de l’U ni ver si té d’Ot ta wa, 1998, Ar to is Pres ses Uni ver si té, 359). 

2 Ala in Fe net: Di ver si té lin gu is ti que et const ruc ti on eu ro pé en ne, Re vue tri mest ri el le du dro it
eu ro pé en, 37 (2) av ril-ju in, 2001, 238.

3 ESZAK-Szer zõ dés 100. cikk.
4 Chris ti an He y nold: L’U ni on eu ro pé en ne: jar din d’E den ou Tour de Ba bel, Ter mi no lo gie et

Tra duc ti on, 3. 1999, 5.



A Kö zös ség tör té ne té nek e kez de ti sza ka szá ban a négy hi va ta los nyelv
(né met, fran cia, olasz, hol land) köl csö nös ta nu lá sa és is me re te, a kö zös sé gi
több nyel vû ség meg va ló sí tá sa nem kö ve telt meg em ber fe let ti in tel lek tu á lis
ké pes sé ge ket az eu ró pai tiszt vi se lõk tõl, így a hi va ta los kap cso la tok ke re tén be -
lü li szó be li érint ke zés a több nyel vû ség alap ján adott ter mé sze tes kód vá lasz -
tás alap ján tör tént.

Maga az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés nem írja elõ a nyel vi jog -
egyen lõ sé get vagy a kö te le zõ sok nyel vû sé get, bár van nak olyan cik kek, ame lyek bõl
ez le ve zet he tõ. 

Az Eu ró pai Uni ó ról szó ló szer zõ dés 1. cik ke (ko ráb bi A cik ke) má so dik szá -
mo zat lan be kez dé se sze rint „a dön té se ket a le he tõ leg nyil vá no sab ban és az ál lam -
pol gá rok hoz le he tõ leg kö ze lebb esõ szin ten hoz zák meg.” En nek ér te lem sze rû -
en a kom mu ni ká ci ós esz kö ze az egyes ál lam pol gá rok anya nyel ve le het. Ugyan -
ezen cikk har ma dik szá mo zat lan be kez dé se ki mond ja, hogy az Unió „fel ada ta,
hogy egy sé ges és szo li dá ris mó don szer vez ze a tag ál la mok kö zöt ti és né pe ik kö -
zöt ti kap cso la to kat.” Az egy sé ges ség és szo li da ri tás fel té te le zi a tag ál la mok kal
szem be ni egyen lõ el bá nást min den, így kul tu rá lis és nyel vi ér te lem ben is. A 6.
cikk (ko ráb bi F cikk) (3) be kez dé se meg erõ sí ti, hogy „Az Unió tisz te let ben tart ja 
tag ál la ma i nak nem ze ti iden ti tá sát.” A nem ze ti iden ti tás nak pe dig meg ha tá ro zó
ré sze a nem ze ti nyelv hasz ná la tá nak le he tõ sé ge.

Ki fe je zett ren del ke zést az uni ós pol gá ro kat védõ jog biz ton sá gi ala pú
nyelv hasz ná lat ról az Amsz ter da mi Szer zõ dés ik ta tott az Eu ró pai Kö zös sé get
lét re ho zó szer zõ dés be. An nak 21. cik ke elõ ír ja, hogy min den uni ós pol gár
a szer zõ dé sek hi te les nyel ve i nek bár me lyi kén (te hát a hi va ta los nyel ve ken és
az ír nyel ven is) for dul hat írás ban a kö zös sé gi in téz mé nyek hez vagy szer vek -
hez és azok kö te le sek azon a nyel ven vá la szol ni.

Az 53. cikk (ko ráb bi S cikk) pe dig fel so rol ja, hogy a Szer zõ dés mely nyel -
ve ken hi te les (ugyan azok ról a nyel vek rõl van szó, mint ame lye ket az 1. szá -
mú ren de let hi va ta los nyel vek nek te kint, va la mint az ír nyelv rõl, ame lyik bár
nem hi va ta los nyelv, de az alap szer zõ dé sek hi te les nyel ve). Az Eu ró pai Kö zös -
sé get lét re ho zó szer zõ dés nek ez zel pár hu za mos ren del ke zé se a 314. cikk (ko -
ráb bi 248. cikk) elsõ szá mo zat lan be kez dé se, ame lyet az egyes csat la ko zá sok
kö vet kez té ben ha son ló kép pen hi te les sé váló nyel vi vál to za tok ra való uta lás -
sal a má so dik szá mo zat lan be kez dés egészít ki. 

A nyel vi rend tény le ges meg ha tá ro zá sát a Szer zõ dés má sod la gos jog for -
rás ra hagy ja. Az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés 290. cik ke (ko ráb bi
217. cikk) ren del ke zik úgy, hogy a Ta nács nak egy han gú lag el jár va kell meg ha -
tá roz nia a kö zös sé gi nyel vi rend szert („a Kö zös ség in téz mé nye i nek
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nyelv hasz ná la tá ra vo nat ko zó rend szert”). Az ügy je len tõ sé gét és ké nyes sé gét
az egy han gú sza va zá si kö ve tel mény jel zi. En nek alap ján szü le tett meg a Ta -
nács 1. szá mú ren de le te 1958-ban az Eu ró pai Gaz da sá gi Kö zös ség ál tal hasz nált
nyel vek meg ha tá ro zá sá ról.

A ren de let tel szem ben a leg gyak rab ban fel ho zott kri ti ka, hogy 1. cik -
ké ben nem tesz kü lönb sé get a hi va ta los és a mun ka nyelv kö zött, nem ha tá -
roz za tar tal mi lag meg azo kat, bár ön ál ló an ne ve sí ti. Rá adá sul a hi va ta los
és mun ka nyel vek köre egy be esik.5 A ren de le tet to vább ol vas va azon ban
azt is gon dol hat juk, hogy a jog al ko tó szán dé ka a hi va ta los és mun ka -
nyelvek kel kap cso lat ban érez he tõ en más volt és kü lön de fi ni á lá suk nél kül ki vi -
lág lik, hogy me lyik nek mi a funk ci ó ja. Az 1. cikk ben fel so rolt hi va ta los nyel vek
pár hu za mos hasz ná la ta egy kö te le zõ rend szer be forr össze (a kö zös sé gi in téz mé nyek -
kel a tag ál la mok, il let ve azok ál lam pol gá rai, ho nos jogi sze mé lyei bár me lyik hi -
va ta los nyel ven kez de mé nyez het nek kom mu ni ká ci ót (2. cikk), az in téz mé -
nyek nek ugyan eze ken a nyel ve ken ké pe sek nek kell len ni ük vá la szol ni (2. és 3.
cikk), az ál ta lá nos al kal ma zást igény lõ do ku men tu mo kat va la mennyi hi va ta los 
nyel ven meg kell szö ve gez ni, a Hi va ta los La pot va la mennyi hi va ta los nyel ven
meg kell je len tet ni), míg a hi va ta los nyel vek kel azo nos mun ka nyel ve ket fel öle lõ
rend szer fa kul tat ív, az in téz mé nyek ma guk vá laszt hat nak an nak szû kí tett vagy tel -
jes körû al kal ma zá sa kö zött (az in téz mé nyek bel sõ sza bály za tuk ban dön te nek
ar ról, hogy az egyes ese tek ben mely nyel ve ket hasz nál ják (6. cikk)). A ren de let
lo gi ká ja sze rint a hi va ta los és mun ka nyel vek azo nos sá ga egy olyan ki in du lá si
pont, amely hez ké pest a hi va ta los, il let ve mun ka nyel vek a gya kor lat ban el té rõ
al kal ma zá si kö ze gek ben, el té rõ rend ben és le he tõ sé gek kel mo zog nak, a hi va ta -
los nyel vek szi go rúbb re zsim ben, a mun ka nyel vek pe dig kö tet le neb bül.

A ren de let alap ján meg ál la pít hat juk, hogy a hi va ta los nyelv a kö zös sé gi in -
téz mé nyek ki fe le irá nyu ló meg nyil vá nu lá sa i ban je le nik meg, míg a mun ka -
nyelv a bel sõ in téz mé nyi kom mu ni ká ci ó ban.6

A ren de let bõl va ló já ban nem e két ka te gó ria de fi ní ci ó ja hi ány zik, ha nem
a rend szer op ti ma li zá lá sa irá nyá ba ható olyan jel le gû szét vá lasz tá sa, amely kö -
te le zõ erõ vel és nem fa kul tat ív mó don, más-más nyel ve ket ren del ne al kal -
maz ni a hi va ta los és a mun ka nyel vek ese té ben.

Ez a nyel vi rend szer az Eu ró pai Uni ó ról szó ló szer zõ dés 28. és 41. cik ké -
vel ki er jesz tés re ke rült a má so dik és har ma dik pil lér re is. Így az Eu ró pai Unió 
és az Eu ró pai Kö zös ség nyel vi rend sze re kö zött nem te he tõ kü lönb ség.
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5 „A Kö zös ség hi va ta los nyel vei és mun ka nyel vei…”
6 Ala in Fe net, 239.



A nyel vi egyen lõ ség ak kor szen ve dett elsõ íz ben csor bát, ami kor
1973-ban Ír or szág csat la ko zá sa kor az ír (Ír or szág elsõ hi va ta los nyel ve) csu -
pán a Szer zõ dés nyel ve lett, hasz nál ha tó az Eu ró pai Bí ró ság elõtt és a Tol mács 
Szol gá lat elõ ze tes ér te sí té se alap ján az Eu ró pai Par la ment ben, de nem vált hi -
va ta los nyelv vé. Az ír csat la ko zás al kal má val Ír or szág ugyan azt kér te – fi gyel -
men kí vül hagy va, hogy az 1. szá mú ren de let ben nincs tárgy kör sze rin ti kü -
lönb ség a hi va ta los és a mun ka nyelv kö zött –, hogy az ír le gyen hi va ta los
nyelv, de nem kell, hogy mun ka nyelv le gyen, vé gül va ló já ban egyik sem lett.7

Ké sõbb, 1984-ben a lu xem bur gi di a lek tus hi va ta los nem ze ti nyelv vé vá lá sá -
val egy ide jû leg nem vált az Unió hi va ta los nyel vé vé, ugyan ak kor a je len le gi
csat la ko zás ér de kes sé ge, hogy a mál tai – Mál tán az an gol is hi va ta los nyelv –
az Unió hi va ta los nyel ve lett.8

A Kö zös ség hez (Uni ó hoz) való va la mennyi csat la ko zás al kal má val ér vé -
nye sült egyéb ként az az alap elv, hogy a csat la ko zó or szá gok leg alább egy hi va -
ta los nyel ve a Kö zös ség (Unió) hi va ta los nyel ve lett. Az 1. szá mú ren de let pe -
dig en nek meg fe le lõ en min den al ka lom mal mó do sult is.

Maga a ren de let jog biz ton sá gi el ve ket ér vé nye sít, ami kor le he tõ vé te szi
a kö zös sé gi in téz mé nyek Eu ró pa ci vil fe lé vel való anya nyel vi kom mu ni ká ci ó -
ját az érint ke zés mind két irá nyá ba. Ha son ló kép pen jog biz ton sá gi in dít ta tá sú
az az el vá rás, hogy az ál ta lá nos al kal ma zást igény lõ jogi ak tu sok, va la mint maga
a Hi va ta los Lap min den hi va ta los nyel ven hoz zá fér he tõ le gyen. 

Az in téz mé nyek bel sõ nyelv hasz ná la ta te kin te té ben ru gal mas ság mu tat -
ko zik.

1.2. A kö zös sé gi nyel vi rend szer gya kor la ti mû kö dé se, en nek kri ti kus pont jai

A kö zös sé gi nyel vi rend szer mû kö dé se az 1. szá mú ren de le ten ala pul.
A hi va ta los nyel vek nek a jog biz ton ság ra te kin tet tel való al kal ma zá sa a gya kor -
lat ban egy meg le he tõ sen bo nyo lult és költ sé ges rend sze ren ke resz tül tör té -
nik. Meg jegy zen dõ, hogy a ren de let bõl ki in dul va a jog biz ton sá gi igény a vég -
ered ményt te kint ve kell, hogy fenn áll jon. A mód, aho gyan ez meg va ló sul, el -
mé le ti leg kö zöm bös len ne. A nyel vi jog egyen lõ ség re épí tõ rend szer ben
el mé le ti leg a do ku men tu mok szö ve ge zé se pár hu za mo san fo lyik, hi szen va la -
mennyi nyel vi vál to zat azo nos stá tuszt nyer. A pár hu za mos szö ve ge zés vé lel -
me a gya kor lat ban a szö ve ge zé si nyelv rõl való azon na li és min den nyelv re

186 SOMS SICH RÉKA

7 Dó nall Ó Ri a gá in: Les ser Used Lan gu a ges and the Law, ERA sze mi ná ri um, Tri er, 2000. szep -
tem ber 7–8.

8 Lásd a csat la ko zá si ok mány 58. cik ke.



ki ter je dõ for dí tás-lán cot je len ti egé szen az egyes do ku men tu mok el fo ga dá sá -
ig.9 Kü lö nös je len tõ sé get nyer ez a rend szer a Ta nács elõt ti sza kasz ban, ahol
tag ál la mi szak ér tõi szint tõl a ma gas szin tû tag ál la mi kép vi se le tig be zá ró an zaj -
la nak a vi ták az egyes jog sza bá lyok ról, így erõ sebb a sa ját nyel ven való meg is -
me rés igé nye (bár egy jól mû kö dõ több nyel vû ség ben nem ki zárt en nek fel -
adá sa sem az el fo ga dan dó do ku men tu mok ról való tár gya lás so rán). Ez a meg -
ol dás va ló já ban egy faj ta fék ké vált a rend szer ben, amely erõ tel je sen
vissza fog ja a mun ka rit mu sát.

Oli vi er Mo ré te au a je len le gi rend szert mind anya gi, mind po li ti kai és
szel le mi ér te lem ben pa zar lás nak, il let ve il lú zi ó nak tart ja.10 Anya gi lag azért
tart ja pénz ki do bás nak, mert a for dí tá si me cha niz mus mû köd te té se rend kí -
vül költ sé ges és op ti ma li zá lá sa ese tén ugyan azt a pénzt más, hasz no sabb cé -
lok ra is el le het ne köl te ni. Po li ti ka i lag azért tart ja pa zar lás nak, mert a nyel vi
hoz zá fér he tõ vé té tel nem ter jesz ti job ban az eu ró pai gon do la tot,11 szel le mi -
leg pe dig azért, mert ugyan azt a hu mán erõ for rást, be fek te tett ma gas szín vo -
na lú mun kát más cél ra is le het ne hasz no sí ta ni.

A sok nyel vû ség je len le gi ál la po tá ban Mo ré te au sze rint azért il lú zió,
mert csak szín le li a jog egyen lõ sé get, hi szen nem egy szer re ír ják va la mennyi
hi va ta los nyel ven a jog sza bá lyo kat, ha nem for dít ják azo kat.

Az 1. szá mú ren de let 6. cik ké nek fel ha tal ma zá sá nál fog va a Bi zott ság bel -
sõ sza bály za tá nak12 18. cik ké ben ren del ke zik úgy, hogy a Bi zott ság ülé sén el -
fo ga dott do ku men tu mo kat, il let ve az írás be li el já rás so rán el fog adot ta kat,
a fel ha tal ma zás alap ján el fo ga dott do ku men tu mo kat és az át ru há zott ha tás -
kör ben hoz ot ta kat csa tol ni kell a hi te les nyel ven vagy nyel ve ken an nak az
ülés nek a vé gén ké szí tett összeg zés hez, ame lyen el fo gad ták azo kat. A sza bály -
zat hi te les nyel ve ket (aut hen tic lan gu a ges) em lít. Ezál tal meg tud ja kü lön böz tet -
ni azo kat az egye di ak tu so kat, ame lyek csak egyes nyel ve ken szá mí ta nak hi te -
les nek (pél dá ul az egye di ha tá ro za tok), il let ve a va la mennyi nyel ven hi te les -
nek szá mí tó, ál ta lá nos al kal ma zást igény lõ jogi esz kö zö ket. Ezt a sza bály zat
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9 Egy irány elv el fo ga dá sá ig kö rül be lül 15 stá di u mon megy ke resz tül, ame lyek re mind le
kell for dí ta ni, a par la men ti mó do sí tá sok szá ma pe dig gyak ran el éri az 50-et (To u i tou-Be ni -
tah, 360.).

10 Oli vi er Mo ré te au: L’ang la is po ur ra it-il de ve nir la lan gue ju ri di que com mu ne en Eu ro pe?
In Sac co-Cas tel la ni: Les mul tip les lan gu es du dro it eu ro pé en uni for me, To ri no, 1999, Har mat -
tan Ita lia, 158.

11 Mo ré te a u nak ez zel a gon do la tá val vi tat koz ni le het, mert a nyel vi hoz zá fér he tõ vé té tel nek
nem el sõ sor ban az a cél ja, hogy az eu ró pai gon do la tot ter jessze, ha nem hogy a kö zös sé gi
do ku men tu mo kat meg is mer he tõ vé te gye. 

12 C 2000/3614 bi zott sá gi ha tá ro zat, ame lyet leg utóbb a Bi zott ság 2001/844/EK, ESZAK,
EU RA TOM ha tá ro za ta mó do sí tott.



ugyan ezen cikk vé gén pon to sít ja, ami kor meg ha tá roz za a hi te les nyelv vagy
nyel vek fo gal mát.13

A fen ti sza bá lyok alap ve tõ en már a Bi zott ság ál tal el fo ga dott vég ter mé -
kek re vo nat koz nak. E ren del ke zé se ken fe lül a sza bály zat a nyelv hasz ná lat ra
vo nat ko zó an a kö vet ke zõ ren del ke zé sek ben utal. A Bi zott ság ülé se i nek na pi -
rend jé re vo nat ko zó 6. cikk ne gye dik szá mo zat lan be kez dé se sze rint a Bi zott -
ság na pi rend jét és a mun ka anya go kat meg kell kül de ni a Bi zott ság tag ja i nak
a Bi zott ság ál tal a 25. cikk nek meg fe le lõ en14 meg ál la pí tott ha tár idõn be lül és
mun ka nyel ve ken. Ha son ló kép pen ren del ke zik a 12. cikk, ami kor az írá sos el -
já rás ke re té ben tör té nõ ha tá ro zat ho za tal lal kap cso lat ban ki mond ja, hogy a ja -
vas lat szö ve gét írás ban meg kell kül de ni a Bi zott ság tag ja i nak a Bi zott ság ál tal
a 25. cikk nek meg fe le lõ en elõ írt mun ka nyel ve ken. Ez a ren del ke zés le he tõ sé -
get nyújt a nyelv hasz ná lat szük ség sze rin ti szûkítésére. 

Az 1. szá mú ren de let bõl kö vet ke zõ jog biz ton sá gi igényt elé gít ki a sza -
bály zat hoz csa tolt, a Bi zott ság al kal ma zot ta i nak kül sõ kap cso lat tar tá sa so rán
ta nú sí tan dó he lyes igaz ga tá si ma ga tar tá sá ra vo nat ko zó kó dex 4. pont já nak
elsõ szá mo zat lan be kez dé se. En nek ér tel mé ben a Bi zott ság a le ve lek re azok
nyel vén kö te les le vél ben vá la szol ni, amennyi ben ezek a Kö zös ség egyik hi va -
ta los nyel vén íród tak.

Hall gat a sza bály zat ugyan ak kor ar ról, hogy a Bi zott sá gon be lül a mun ka -
anya gok el ké szí té se, a mun ka so rán való kom mu ni ká ció mi lyen nyel ve ken, il -
let ve nyel ven tör té nik.15

A Bi zott ság For dí tó Szol gá la tá nál az a gya kor lat, hogy min den kö zös sé gi
nor má ra irá nyu ló ter ve ze tet, az el fo ga dott szö ve ge ket, a hi va ta los ki ad vá nyo -
kat és a tá jé koz ta tó anya go kat le kell for dí ta ni va la mennyi hi va ta los nyelv re.
Ez egy jog sza bály meg al ko tá sa és el fo ga dá sa ese té ben azt je len ti, hogy az elõ -
ké szü le ti sza kasz ban a szé le sebb körû vi tá ra szánt zöld vagy fe hér köny ve ket,
a jog al ko tá si sza kasz ban a Ta nács és a Par la ment szá má ra be nyúj tás ra ke rü lõ
vég sõ ja vas la tot, a ja vas lat be nyúj tá sát be je len tõ saj tó köz le ményt, a má sik két
in téz mény mó do sí tó ja vas la ta it, az el fo ga dott ki hir de tés re ke rü lõ jog sza -
bályt, il let ve a vég re haj tá si sza kasz ban a Ta nács nak és a Par la ment nek a jog sza -
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13 „Hi te les nyelv vagy nyel vek: a Kö zös ség hi va ta los nyel vei ál ta lá nos al kal ma zást igény lõ
sza bá lyok ese té ben, il let ve a do ku men tu mok cím zett je i nek nyel vei.”

14 A 25. cikk ér tel mé ben a Bi zott ság sza bá lyo kat hoz hat az el já rá si sza bály zat vég re haj tá sa cél -
já ból. 

15 Cars ten Qu ell írja, hogy a kö zös sé gi in téz mé nye ken be lü li nyelv hasz ná lat ról ál ta lá ban sze mé -
lyes meg fi gye lé sek alap ján van in for má ci ónk (Cars ten Qu ell: Lan gu a ge cho i ce in mul ti lin gu -
al ins ti tu ti ons: A case stu dy at the Eu ro pe an Com mis si on with pa ti cu lar re fe ren ce to the role
of Eng lish, French and Ger man as wor king lan gu a ges, Mul ti lin gua, 16–1, 1997, 57.).



bály tag ál la mi vég re haj tá sá ról szó ló je len té sét min den hi va ta los nyelv re le
kell for dí ta ni. A jog al ko tás egyéb fá zi sa i nak mun ka do ku men tu ma it (új jog -
sza bály elõ ké szí té sé re irá nyu ló in dít vány, a jo gi lag sza bá lyo zan dó te rü let re
vo nat ko zó ta nul má nyok, bel sõ bi zott sá gi mun ka anya gok, a jog sza bály ter ve -
ze té nek a Bi zott ság ál tal jó vá ha gyan dó vál to za tai, tag ál la mi be szá mo lók a jog -
sza bály vég re haj tá sá ról) ál ta lá ban egy-két hi va ta los nyelv re for dít ják le. A for -
dí tók kal szem be ni ab szo lút kö ve tel mény, hogy csak az anya nyel vük re for dít -
hat nak. Ez olyan el vá rás, amely át hág ha tat lan a jó for dí tás ese té ben,
ugyan ak kor ne he zí ti a for dí tók to bor zá sát.

A fel duz zadt ap pa rá tus sal dol go zó For dí tó Szol gá lat gyor sa sá gi el vá rá sok -
kal szem be sí tett mun ka e re jé nek mun ká ját szá mos esz köz zel igye kez nek
könnyí te ni és gyor sí ta ni. Ilyen az egy re fej let tebb for dí tói me mó ri ák hasz ná -
la ta, a gépi elõ for dí tás igény be vé te le, il let ve a kon zisz ten ci át is nagy mér ték -
ben biz to sí tó ter mi no ló gi ai adat bá zi sok fo lya ma tos fej lesz té se és fel töl té se.

Az eu ró pai in téz mé nyek kö zül a Bi zott ság az, ame lyik a leg na gyobb for -
dí tói ap pa rá tus sal ren del ke zik. A For dí tó Szol gá lat kö zel 2000 al kal ma zot tal
dol go zik, akik kö zül hoz zá ve tõ le ge sen 1400-an vé gez nek ér de mi for dí -
tói-lek to ri mun kát. Az ap pa rá tus en nek el le né re túl ter helt,16 a nö vek võ do ku -
men tum mennyi ség gel úgy pró bál meg bir kóz ni, hogy egy re több anya got ad
ki kül sõs for dí tók nak, for dí tó iro dák nak.17 Ez bi zo nyos mér té kig gyor sít ja
a mun kát, de meg van az a hát rá nya, hogy a kül sõs for dí tók nin cse nek ben ne
a Szol gá lat napi mun ká já ban, nem fel tét le nül is me rik a for dí tás sal érin tett te -
rü let kö zös sé gi szak ter mi no ló gi á ját, il let ve ha a for dí tan dó anyag elõz mé nye -
it bel sõs for dí tó ké szí tet te, az anyag nem biz tos, hogy kon zisz tens lesz.

A Bi zott sá gon be lü li in téz mé nyi nyelv hasz ná la tot a szo kás ala kí tot ta, ala kít -
ja és alap ve tõ en egy be esik az eu ró pai szin ten egyéb ként ter mé sze tes úton vég be -
me nõ nyel vi fo lya ma tok kal, ahol a há rom nagy nyelv je len lé te a jel lem zõ. 

A Bi zott sá gon be lü li ülé sek a gya kor lat sze rint már egy sze rû sí tett rend -
ben zaj la nak, az egyes rész le gek bel sõ ülé se i nek nyel vét ál ta lá ban a rész leg ve -
ze tõ jé nek nyel vi is me re tei, il let ve a rész leg mun ka tár sa i nak nyel ve, nyelv tu -
dá sa ha tá roz za meg. Ál ta lá ban fran cia vagy an gol nyel ve ken foly nak. A ka bi -
net fõ nö kök ülé se it an go lul vagy fran ci á ul tart ják, ma guk a biz to sok
an gol–né met–fran cia nyel ve ken ta nács koz nak.
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16 2001-ben 1 268 255 ol dalt for dí tot tak (for rás: a Bi zott ság For dí tó Szol gá la tá nak hon lap ja).
17 1998-ban ez az összes anyag 18%-át je len tet te (Bri an McClus key: A dif fe rent kett le of fish: the 

chel len ge of mul ti lin gu al trans la ti on in spe ci a list fi eld, 1998. szep tem ber 18-án Li sza bon ban ren -
de zett kon fe ren ci át hang zott el.).



A Bi zott ság mun ká ja so rán te hát elsõ íz ben a kü lön bö zõ el já rá sok ke re té ben 
el fo ga dott do ku men tu mok te kin te té ben je le nik meg a kö te le zõ, va la mennyi
nyelv re ki ter je dõ sok nyel vû ség. A nyel vi disz kri mi ná ció, il let ve bi zo nyos nyel -
vek elõny ben ré sze sí té se a min den na pi mun ka, az in téz mé nyen be lü li írá sos, il -
let ve szó be li érint ke zés ben meg mu tat ko zik, ami mi att a nyel vi szem pont ból hát -
tér be szo rult nem ze tek gyak ran tesz nek szem re há nyást a Bi zott ság nak.

A Bi zott ság úgy ne ve zett mun kanyel ve i nek kor lá to zott al kal ma zá sa va -
lós ér dek- és jog sé re lem hez ott ve zet het, ahol uni ós pol gá rok kal való kap cso -
la tá ra is ki ha tás sal van. A Bi zott sá got ugyan is min den kép pen köti az EK-Szer -
zõ dés 21. cik ké ben meg fo gal ma zott kö ve tel mény az uni ós pol gá rok nak az
uni ós in téz mé nyek kel, szer vek kel való bár mely hi va ta los nyel ven tör té nõ
érint ke zé se jo go sult sá gá ra vo nat ko zó an. Gyak ran ta lál koz ha tunk ilyen jel le -
gû prob lé mák kal a kö zös sé gi prog ra mok ke re té ben meg hir de tett pá lyá za tok
for mai kö ve tel mé nyei, vagy bi zott sá gi tá jé koz ta tó anya gok ese té ben.
A 1221/98. szá mú írás be li par la men ti kér dés azt veti a Bi zott ság sze mé re,
hogy a ME DIA II. prog ram ra csak an gol vagy fran cia for ma nyom tat vá nyo -
kon le het je lent kez ni az Uni ó ban, ho lott a Bi zott ság több íz ben hang sú lyoz -
ta, hogy fel hí vá sok hoz, ver se nyek hez, ki írá sok hoz köz vet le nül kap cso ló dó
do ku men tu mo kat pár hu za mo san va la mennyi hi va ta los nyel ven meg fog ja je -
len tet ni.18 A Bi zott ság – mint ilyen ese tek ben ál ta lá ban – ki té rõ vá laszt adott
és arra hi vat ko zott, hogy a tag ál la mi nyel ve ken való tá jé koz ta tást és a for ma -
nyom tat vá nyok tar tal má nak el ma gya rá zá sát a tag ál la mok ban lét re ho zott ME -
DIA pon tok vég zik. Az ilyen meg szo rí tá sok nak ál ta lá ban költ ség ve té si okai
van nak, mint arra egy má sik par la men ti kér dés re19 adott vá la szá ban Jac qu es
San ter is ki tért, ami kor azt a ki fo gást hoz ta fel egy par la men ti kép vi se lõ, hogy
bár a kö zös sé gi prog ra mok hoz kap cso ló dó fel hí vá sok mind a 11 nyel ven meg -
je len nek, a ten der el já rás ban hasz nált nyelv (kon zul tá ció, in for má ció ké rés,
kap cso lat tar tás) szinte kizárólag az angol.

A nyel vi té nye zõk bõl fa ka dó esély egyen lõ sé get to vább csor bít ja a for dí tá -
si mun kák ké se del me. A Bi zott ság egyik ki írá sa az eu ró pai épí té szet meg õr zé -
sé re irá nyu ló te vé keny sé gek össze han go lá sá ra, va la mint az eu ró pai kul tu rá lis 
örök ség te rü le tén dol go zók mo bi li tá sá nak elõ moz dí tá sá ra irá nyult. A ki írás -
hoz kap cso ló dó je lent ke zé si la pok azon ban csak a meg je le nést kö ve tõ 10. nap 
el tel té vel vol tak el ér he tõ ek va la mennyi hi va ta los nyel ven, ola szul pe dig csak
kö zel há rom hét után. An nak el le né re, hogy ez zel az érin tett nyel vek,
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18 lsd. 2249/96. szá mú írás be li par la men ti kér dés re adott vá lasz.
19 1502/97. szá mú írás be li par la men ti kér dés.



kü lö nö sen az olasz nyelv anya nyel vi be szé lõi a töb bi tag ál lam pol gá ra i hoz ké -
pest hát rá nyos hely zet be ke rül tek, a be adá si ha tár idõ nem mó do sult. Rá adá -
sul a be ad vány tar tal mi össze fog la lá sát an go lul és fran ci á ul is el kel lett ké szí te -
ni. Az ese tet szó vá tevõ par la men ti kér dés re20 a vá lasz adó biz tos sem tu dott
olyan fe le le tet adni, ami vel in do kol hat ta vol na az ér dek sé rel met. Csu pán az
utó la gos kor rek ció mel lett tud ta ma gát el kö te lez ni, amennyi ben ígé re tet tett, 
hogy az el bí rá lás so rán fi gye lem be fog ják ven ni a pá lyá za to kat az érin tett nyel -
ve ken benyújtók helyzetét.

A Ta nács el já rá si sza bály za ta21 14. cik ke sze rint a Ta nács csak a ha tá lyos nyel vi
rend nyel ve in is lé te zõ do ku men tu mok alap ján dönt het, ki vé ve, ha et tõl egy han -
gú lag el tér. Meg erõ sí ti a sza bályt az a ren del ke zés, hogy a Ta nács bár mely tag ja el -
le nez he ti a vi tát, amennyi ben bár mi ne mû mó do sí tás szö ve ge nem ér he tõ el a hi -
va ta los nyel vi rend ál tal meg ha tá ro zott nyel vek egyi kén. A ren del ke zés ér tel mé -
ben a Ta nács bár mi lyen össze té tel ben is ülé se zik, csak a hi va ta los nyel vek
mind egyi ké re le for dí tott do ku men tu mok alap ján jár hat el.

A Ta nács bel sõ sza bály za tá nak 21. cik ke nem szól a mun ka cso por ti, szak -
ér tõi szin tû vi ták nyel vé rõl, il let ve a CO RE PER ülé sek nyel vé rõl, így nem is
ren de zi a tol má cso lás kér dé sét. A gya kor lat ban a nem ze ti küld öt tek rész vé te -
lé vel ülé se zõ mun ka cso por tok nál min den irány ba biz to sí tott a tol má cso lás
(ez azon a vé lel men ala pul, hogy a szak ér tõk tõl nem vár ha tó el a tár gya ló ké -
pes szak mai ide gen nyelv is me ret). A CO RE PER ülé se in már más rend szer
ér vé nye sül, en nek ülé sei an gol, né met, fran cia nyel ve ken zaj la nak (ez azon
a vé lel men ala pul, hogy az Unió mel lé de le gált dip lo ma ták tól el vár ha tó
e nagy eu ró pai nyel vek is me re te). A Ta nács mi nisz te ri szin tû ülé se in a mi nisz -
te rek sa ját anya nyel vü ket hasz nál ják, a szink ron tol má cso lás biz to sí tott. A II.
pil lé res szak ér tõi cso por tok an gol, il let ve fran cia nyel ve ken ta nács koz nak.

A Ta nács a kö zös sé gi in téz mény rend sze ren be lül a tag ál la mi nem ze ti ér -
de kek meg nyil vá nu lá sá nak in téz mé nye sí tett he lye. Így bi zo nyos szem pont -
ból ért he tõ, hogy mû kö dé se so rán na gyobb sze rep jut az anya nyelv hasz ná la -
tá nak olyan al sóbb szin tû fó ru ma in is, mint a mun ka cso port ülé sek. Ter mé -
sze te sen ez nem áll a Ta nács mun ká ját se gí tõ, ál lan dó jel leg gel Brüsszel ben
dol go zó tiszt vi se lõk re, akik a bi zott sá gi kol lé gá ik hoz ha son ló an mun ká juk so -
rán ál ta lá ban a há rom nagy nyelv egyi két hasz nál ják. A Ta nács nyel vi rend sze -
rét vizs gál va egy eset le ges mó do sí tás a szak ér tõi szin tû ta nács ko zá sok ese té -
ben kép zel he tõ el akár a szo kás meg vál toz ta tá sá val, akár ilyen tar tal mú
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sza bály meg ho za ta lá val. E tag ál la mi szak ér tõk sze re pe ke vés bé rep re zen ta tív
a tag ál la mok vo nat ko zá sá ban, mint a Ta nács mi nisz te ri össze té te lû ülé se in,
ha nem in kább szak mai, igaz a tag ál la mi ér de kek men tén. Ugyan ak kor nem
len ne fel tét le nül arány ta lan el vá rás e tag ál la mi szak ér tõk kel szem ben, hogy
a há rom nagy nyelv egyi kén tár gyal ja nak a mun ka anya gok ról (ak kor is, ha
azok írás ban az õ nyel vük re is le for dí tás ra ke rül tek), mint ahogy ez más nem -
zet kö zi szer ve ze tek, pél dá ul az OECD szak ér tõi szin tû ülé se in is tör té nik.
Igaz, az Unió nem te kint he tõ ha gyo má nyos ér te lem ben nem zet kö zi szer ve -
zet nek és a tag ál la mok szu ve re ni tá sá nak és iden ti tá sá nak ki fe je zõ dé se az anya -
nyelv hasz ná la tá nak le he tõ sé ge, a rend szer meg bon tá sa a szak ér tõk ese té ben
azon ban nem biz tos, hogy feltétlenül kártékony lenne.

A Ta nács ról szól va meg kell em lí te ni a Ta nács szer ve ze ti egy sé gén be lül
a jogi részleg ke re té ben dol go zó jo gász-nyel vé sze ket, akik re a kö zös sé gi jog -
sza bá lyok meg al ko tá sá ban igen nagy sze rep há rul. A Ta nács, mint a jog sza -
bályt el fo ga dó szerv, a jog sza bály út já nak utol só fá zi sá ban gon dos ko dik ar ról,
hogy a kü lön bö zõ nyel vi vál to za tok jogi tar tal ma az egyes ver zi ók te kin te té -
ben ugyan az le gyen. Ezt a nyel vi és jogi tar tal mi kon zisz ten cia vizs gá la tot az
úgy ne ve zett jo gász-nyel vé szek vég zik, akik jogi vég zett sé gük mel lett ma gas
szin tû nyelv tu dás sal kell hogy ren del kez ze nek. Mun ká juk kal alap ve tõ en
a kö zös sé gi jogi egy sé ges sé get kell elõ moz dí ta ni uk, tu laj don kép pen azt,
hogy a meg al ko tott jog va la mennyi hi va ta los és így hi te les nyel ven tény le ge -
sen ugyan azt je lent se. A jo gász-nyel vé szek tény ke dé se va ló ban le het ne a kö -
zös sé gi jog nyel vi-tar tal mi egy sé ges sé gé nek kul csa, ám a jog sza bá lyok nagy
szá ma mi att nem le het sé ges, hogy nyel ven ként há rom sze mély olyan ala pos -
ság gal foly tas sa min den egyes ja vas lat ese té ben a kon zisz ten cia és köl csö nös
meg fe lel te té si vizs gá la tot, ami lyen ala pos ság gal azt vé gez ni kel le ne. Így a jo -
gász-nyel vé szek fel ada ta ugyan hasz nos, de gyak ran ru tin sze rû el le nõr zés sé
vá lik. Jo gász-nyel vé szek, il le tõ leg ha son ló fel ada tot el lá tó jogi lek to rok a Bi -
zott ság nál és az Eu ró pai Par la ment nél is dol goz nak, de a jog al ko tá si rend szer
sa já tos sá gai okán a Ta nács nál dol go zó kol lé gá ik szerepe a leghangsúlyosabb.

Az Eu ró pai Par la ment is sa ját for dí tó és tol mács szol gá lat tal ren del ke zik.
Mint az egyes tag ál la mok ból vá lasz tott kép vi se lõ ket tö mö rí tõ in téz mény,
ame lyik leg in kább õr kö dik a nem ze ti jog egyen lõ ség min den áron való ér vé -
nye sí té se fe lett, va la mint a kép vi se lõk ál tal meg je le ní tett köz vet len kép vi se -
let elve alap ján egy re na gyobb le gi ti má ci ó ra tö rek szik, a nyel vi jog egyen lõ sé -
get is messze me nõ en igyek szik biz to sí ta ni. A szink ron tol má cso lás va la -
mennyi ülé sen és min den nyelv re biz to sí tott a je len le gi rend szer ben.
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A Par la ment bel sõ sza bály za tá nak22 117. sza bá lya sze rint a Par la ment va la -
mennyi do ku men tu mát a hi va ta los nyel ve ken kell meg szö ve gez ni. To váb bá
a Par la ment va la mennyi tag já nak biz to sí ta ni kell a jo got, hogy a vá lasz tá sa sze -
rin ti hi va ta los nyel ven szó lal jon fel, amit pár hu za mo san va la mennyi hi va ta -
los nyelv re tol má csol ni kell. A bi zott sá gi ülé se ken a ta gok ál tal hasz nált és igé -
nyelt nyel vek rõl és nyel vek re biz to sí ta ni kell a tol má cso lást. 

A Par la ment – ren del te té se és sze re pe foly tán is – az a szerv, ame lyik a leg -
ki sebb haj lan dó sá got mu tat ja a nyel vi rend szer akár mun ka nyel vi szin tû meg -
szo rí tá sá ra. Ez szá mos for má ban, így A nyel vek eu ró pai éve 2001 ösz tön zé sé -
ben, va la mint a ki sebb sé gi és re gi o ná lis nyel vek messze me nõ tá mo ga tá sá ban
meg mu tat ko zik 

Az Eu ró pai Bí ró ság nak egyet len mun ka nyel ve van, a fran cia, ame lyet azon -
ban a Bí ró ság el já rá si sza bály za ta23 nem ne ve sít. Ezen foly nak a bí rói ta nács ko -
zá sok, a tár gya lá si jegy zõ köny ve ket ezen szö ve ge zik, egy-egy ügy min den
anya gát erre for dít ják le, va la mint ezen ké szül nek az íté le tek ter ve ze tei is.
A fran cia nyelv ki emelt hasz ná la tá nak az oka az íté le tek kel szem be ni messze -
me nõ jogi pre ci zi tás azok meg ho za ta la kor, ami egy sze rûb ben meg va ló sít ha -
tó, ha az ítél ke zés ben részt ve võ bí rák egy mun ka nyel ven dol goz nak. Ez a
tény egy út tal szû kí tést ve zet be az Eu ró pai Bí ró sá gon bí ró vá ki ne vez he tõ tag -
ál la mi sze mé lyek kel szem ben: a fran cia nyelv ma gas szin tû is me re te el vá rás.
A Bí ró ság gya kor la ti és jogi mi nõ sé gi okok ból át tö ri a nyel vi egyen lõ ség sza bá -
lya it a mun ka fo lya mat ban nem csak a tiszt vi se lõk, de a leg fel sõbb gré mi um,
a bí rák szint jén is. Az eset nyel vé nek meg vá lasz tá sa kor azon ban már – a fél, fe -
lek ér de ke i re te kin tet tel – ér vé nye sül a tag ál la mi nyel vek meg fe le lõ kép vi se le -
te. Ezt a Bí ró ság el já rá si sza bály za tá nak 29. cik ke rög zí ti, vé gig vé ve az egyes el -
já rá so kat és a fe lek le het sé ges ka te gó ri á it. Az eset nyel ve azt je len ti, hogy ezt
a nyel vet kell hasz nál ni a fe lek írás be li és szó be li elõ a dá sa i ban, a ki egé szí tõ do -
ku men tu mok ban, a jegy zõ köny vek ben, va la mint a Bí ró ság ha tá ro za ta i ban
(ez nem zár ja ki, hogy a bí ró sá gi do ku men tu mok fran cia nyel ven szü let nek
meg). Az eset nyel ve a 29. cikk fel té te le i re fi gye lem mel a 11 hi va ta los nyel ven 
fe lül az ír nyelv is le het, bár en nek hasz ná la tá ra a Bí ró ság elõtt ez idá ig még
nem ke rült sor. A Bí ró ság ki ad vá nyai a min den ko ri hi va ta los nyel ve ken je len -
nek meg,24 ugyan ak kor hi te les nek csak az eset nyel vén, il let ve a Bí ró ság ál tal
en ge dé lye zett nyel ven írott do ku men tum számít.
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A Bí ró ság nál ki ala kí tott egy sze rû sí tett nyel vi rend el le né re az el já rá sok
so rán ki emelt sze rep jut a for dí tás nak, amely nek kés le ke dé se hát rál tat hat ja az 
el já rást. Ez a Bí ró ság elõt ti anya nyelv hasz ná lat biz to sí tá sá nak szük sé ges sé gé -
re ve zet he tõ vissza. Köz vet len el já rá sok ese té ben a fe lek írás be li nyi lat ko za ta -
it le kell for dí ta ni a bel sõ mun ka nyelv re, vagy is fran ci á ra. A tag ál la mok be avat -
ko zá si nyi lat ko za ta it a mun ka nyel ven túl az eset nyel vén is meg kell je le ní te -
ni, hogy a fe lek azok ra ész re vé telt te hes se nek. Elõ ze tes dön tés ho za ta li
el já rás nál a nem ze ti bí ró sá gok elõ ze tes dön tés ho za tal elé utalt kér dé se it va la -
mennyi hi va ta los nyelv re le kell for dí ta ni, hogy azok ra a tag ál la mi kor má -
nyok ész re vé telt te hes se nek. Eze ket az ész re vé te le ket az tán fran ci á ra és szük -
ség ese tén az eset nyel vé re kell lefordítani.

Az Eu ró pai Kö zös sé gek Hi va ta los Lap jában va la mennyi hi va ta los nyel ven
meg kell je len tet ni az el já rá sok meg kez dé sé rõl szó ló ér te sí té se ket, egy eset -
nek a nyil ván tar tás ból való ki vé te lé rõl szó ló ér te sí tést, az íté le tek ren del ke zõ
ré szét, va la mint az ide ig le nes in téz ke dést el ren de lõ vég zést. Az írás be li el já -
rást kö ve tõ en az elõ a dó bíró ál tal ké szí tett tár gya lá si je len tést 1994-ig va la -
mennyi hi va ta los nyelv re le for dít ot ták, ám a for dí tá si mun kák és költ sé gek
csök ken té se ér de ké ben fel hagy tak ez zel a gya kor lat tal és a fran cia mun ka -
nyelv rõl csak az eset nyel vé re for dít ják le.

A fõ ta nács nok vé le mé nyét anya nyel vén fo gal maz za meg. Ezt fran ci á ra,
va la mint az eset nyel vé re for dít ják le. En nek nagy je len tõ sé ge van, hi szen az
el já rás mind ad dig nem foly ta tód hat, amíg a vé le mény az eset nyel vé re nem
ke rült le for dí tás ra.25 Köz zé té tel cél já ból, mi vel a fõ ta nács no ki vé le mé nyek
szer ves ré szét ké pe zik a bí ró sá gi eset jog nak, eze ket va la mennyi hi va ta los
nyelv re le kell for dí ta ni, csak úgy, mint az íté le te ket, ame lyek szö ve ge zé si nyel -
ve a fran cia, ám csak az eset nyel vén szá mí ta nak hi te les nek.

A bí ró sá gi ha tá ro za tok for dí tá sát, a jogi szak nyelv sa já tos sá ga i ra te kin tet -
tel, jo gá szok vég zik a Bí ró ság For dí tó Szol gá la tá nál, akik kel szem ben a rend -
szer sa já tos sá ga okán alap ve tõ el vá rás a fran cia nyelv is me re te.

Füg get le nül attól, hogy a bí ró sá gi nyel vi rend szer a le he tõ sé gek hez ké -
pest, de a jog biz ton sá gi el vá rá sok ra fi gye lem mel, nyel vi szem pont ból ön kor -
lá to zó, ha tal mas for dí tá si ter het ró az in téz mény re, amit már a leg utób bi csat -
la ko zás is je len tõs mér ték ben nö velt. 1993 és 1998 kö zött a le for dí tan dó anya -
gok mennyi sé ge 63%-kal nõtt, 1993-ban 167 144 ol dalt tett ki, 1998-ban
pe dig már 273 166 ol dalt.26 A for dí tá si mennyi ség vár ha tó an nem csök ken,
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hi szen az el já rá sok szá ma fo lya ma to san nõ, a for dí tá si rend szer pe dig már
nem szû kít he tõ a nyel vi jog egyen lõ ség szük sé ges mér té ke biz to sí tá sá nak sé -
rel me nél kül. Mind emel lett kö zel 250 ér de mi mun ka társ sal a bí ró sá gi For dí -
tó Szol gá lat a leg ki sebb az in téz mé nyi ha son ló szol gá la tok közül. 

Az El sõ fo kú Bí ró ság nyel vi rend sze re meg egye zik az Eu ró pai Bí ró ság
nyel vi rend sze ré vel, bár ott a min den na pi mun ka so rán erõ sö dik az an gol
nyelv be fo lyá sa.27 Ez a je len ség egyéb ként kel lõ el len ál lás hí ján elõ re ve tít he ti
az an gol nyelv ál ta lá nos jel le gû elõ re tö ré sét a bí ró sá gi rend szer ben.

Az éssze rû en kor lá to zott bí ró sá gi mun ka nyel vi rend szer el ve zet het pél -
dá ul a Bi zott ság te kin te té ben is egy eset le ges nyel vi rend szer be li egy sze rû sí -
tés hez.

A kö zös sé gi in téz mé nyek kel szem ben, a kö zös sé gi szer vek kis ré szé nél
van ki fe je zett nyel vi sza bály, ho lott el mé le ti leg az 1. szá mú ren de let 6. cik ké -
nek fel ha tal ma zá sa ezek re is vo nat koz na.

A leg tisz táb ban a Szám ve võ szék ke ze li a nyel vi kér dést. El já rá si sza bály za -
tá nak28 30. cik ké ben ren del ke zik ar ról, hogy a je len té se ket, vé le mé nye ket,
ész re vé te le ket, va la mint a jog sze rû sé gi és sza bály sze rû sé gi nyi lat ko za to kat
a 11 hi va ta los nyel ven kell fo gal maz ni, ame lye ket az egyes nyel vi vál to za to -
kon az El nök hi te le sít alá írá sá val.

A Ré gi ók Bi zott sá gá nak el já rá si sza bály za ta csu pán köz ve tet ten fog lal ko zik 
a nyelv hasz ná lat tal. 15. sza bá lya ki mond ja, hogy a tel jes ülés na pi rend jét és
azo kat a do ku men tu mo kat, ame lyek rõl dön te ni kell, az El nök hi va ta los nyel -
vü kön meg kül di a ta gok nak és he lyet te se ik nek. Új, dön tést igény lõ do ku -
men tu mo kat is csak ez zel a fel té tel lel ve het fel az El nök a na pi rend re. Ezek az 
elõ írá sok, ezek meg kö ze lí té se alap ve tõ en a Ré gi ók Bi zott sá gá nak sa já tos, re gi -
o ná lis ér de ke ket meg je le ní tõ sze re pé bõl fa kad. Mû kö dé se so rán biz to sí ta nia
kell, hogy tag jai sa ját anya nyel vü kön hoz zá jus sa nak a do ku men tu mok hoz.
Ezt erõ sí ti meg a 8. sza bály, ami elõ ír ja, hogy a fõ tit kár nak le he tõ vé kell ten -
nie, hogy min den nem ze ti de le gá ció sa ját anya nyel vén kap has son in for má ci -
ót és segítséget.

A leg több ilyen szerv nél a sza bály zat hi á nyá ban a gya kor lat azt mu tat ja,
hogy mun ka nyelv ként ál ta lá ban egy vagy né hány nyel vet hasz nál nak.

Az Eu ró pai Be ru há zá si Bank ve ze tõ tes tü le te elé há rom nyel ven (né met,
an gol, fran cia) ke rül nek meg vi ta tás ra a do ku men tu mok.
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Az Eu ró pai Köz pon ti Bank el já rá si sza bály za ta 17. cik ké ben fog lal ko zik
a nyelv hasz ná lat tal. A 17.8. be kez dés egy ér tel mû en meg erõ sí ti, hogy az 1. szá -
mú ren de let ben meg ha tá ro zott el ve ket al kal maz ni kell az Eu ró pai Köz pon ti
Bank alap sza bá lyá nak 34. cik ké ben em lí tett jogi esz kö zök vo nat ko zá sá ban.
Ezt meg elõ zõ en ren del ke zik az el já rá si sza bály zat ar ról, hogy a köz zé té tel re
nem ke rü lõ irány mu ta tá sok ról és uta sí tá sok ról a hi va ta los kö zös sé gi nyel vek
egyi kén kell ér te sí tést küldeni.

A Bank mû kö dé sé nek gya kor la ta azt mu tat ja, hogy a hi va ta los do ku men -
tu mok az eu ró-zó na or szá ga i nak 9 hi va ta los nyel vén szü let nek, de az ál ta lá -
nos ülé se ken csak 4 nyel ven van tol má cso lás (né met, an gol, fran cia, olasz),
míg a mun ka nyelv az an gol.

Az eu ró pai szab vá nyo sí tó tes tü le tek, a CE NEC és a CE NE LEC, ame lyek nek
az új meg kö ze lí té sû har mo ni zá ció so rán ki emelt sze rep jut, a har mo ni zált szab -
vá nyo kat csak an go lul, fran ci á ul és né me tül te szik el ér he tõ vé, az ETSI csak an go -
lul. Min den to váb bi tény ke dés, a nem kö te le zõ szab vá nyok át vé te le a nem ze ti
szab vány ügyi hi va ta lok fel adat kö ré be tar to zik, így a szab vá nyok nem ze ti nyelv re 
való le for dí tá sá ról is ezek dön te nek és ezek vé gez te tik el.

Az Eu ró pai Unió in téz mé nyi rend sze ré nek ha té kony mû köd te té se nagy 
mér ték ben függ az in téz mé nyi szer ve zet rend sze ren be lü li si ke res kom mu ni -
ká ci ó tól. En nek so rán a ha té kony sá gi kö ve tel mény ta lál ko zik szem be egy rész rõl a tag ál -
la mok egyen jo gú sá gát meg tes te sí tõ, más rész rõl a tag ál la mok ál lam pol gá ra i nak anya -
nyelv hasz ná la tá hoz és az azon való tá jé ko zó dás jo gá hoz kap cso ló dó nyel vi egyen lõ ség
kí vá nal má val. Ez az el len tét az uni ós in téz mény rend szer nek a klasszi kus in téz -
mé nyi struk tú rán való fo ko za tos túl ter jesz ke dé sé vel egy re éle seb ben mu tat -
ko zik. Eb ben a rend szer ben a ki lenc ve nes évek ben meg je le nõ (in téz mény -
nek vagy szerv nek nem mi nõ sü lõ) eu ró pai ügy nök sé gek, hi va ta lok meg je le -
né se to vább mé lyí tet te és mé lyí ti a prob lé mát. Ezek a szer ve ze tek lát szó lag
el kü lö nül nek a kö zös sé gi in téz mény rend szer tõl, de te vé keny sé gük ál ta lá ban 
klasszi kus bi zott sá gi fel ada tok de cent ra li zált el lá tá sá ra irá nyul.29 Lét re ho zá -
suk cél ja tá jé koz ta tá si (egy meg ha tá ro zott te rü le ten meg bíz ha tó, mi nõ sé gi in -
for má ci ók gyûj té se és nyúj tá sa a tag ál la mok és a Kö zös ség vo nat ko zá sá ban és
ré szé re) vagy vég re haj tá si (a ma gán szek tor sze rep lõi ma ga tar tá sá nak el le nõr -
zé se a kö zös sé gi jog gal való össze egyez tet he tõ ség szem pont já ból vagy va la mi -
lyen kö zös sé gi ér dek irá nyá ba való el moz dí tás cél já ból) funk ci ók el vég zé se.30
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Az egyes ügy nök sé gek ben ér vé nye sü lõ nyel vi rend rõl vagy az adott ügy nök -
sé get lét re ho zó ta ná csi ren de let ren del ke zik,31 vagy azt az 1. szá mú ren de let
alap ve tõ el vá rá sa i ra is fi gye lem mel a gya kor lat ala kít ja.32 Ál ta lá nos jel leg gel
azon ban az a meg ál la pí tás te he tõ, hogy nyelv hasz ná la tuk kor lá to zóbb az in -
téz mény eké nél33 és e kor lá to zás min de nek elõtt ha té kony sá gi, il let ve anya gi
meg fon to lá so kon nyug szik.34 A kor lá to zás ott je lent het prob lé mát, ahol az
egyes hi va ta los kö zös sé gi nyel ve ken való meg is me rés vagy ér dek ér vé nye sí -
tés joga sé rül. A jog sé re lem sú lyos sá ga ter mé sze te sen függ at tól, hogy mi lyen 
fel ada tot lát el az adott ügy nök ség, il let ve mi lyen össze füg gés ben ke rül sor
a kor lá to zóbb nyel vi rend al kal ma zá sá ra (el já rá sok ban való rész vé tel és
a nyelv hasz ná lat joga, jog gya kor lás hoz kap cso ló dó, il let ve tá jé koz ta tó jel le gû
do ku men tu mok meg is me ré se, szer ve ze ten be lü li nyelv hasz ná lat).

A gya kor lat szol gál tat ta pél dák kö zül ta lán leg is mer tebb és az adott hi va -
tal te vé keny sé gét te kint ve ma gán sze mé lyek érin tett sé ge szem pont já ból is
a leg je len tõ sebb a Bel sõ Pi a ci Har mo ni zá ci ós Hi va tal (véd jegy és ipa ri min ta) 
nyel vi rend jé nek meg kér dõ je le zé sé re irá nyu ló ügy, amely fel lebb vi tel kö vet -
kez té ben az El sõ fo kú Bí ró ság hoz is el ke rült. A Hi va talt lét re ho zó ta ná csi ren -
de let ér tel mé ben35 a véd jegy be je len tés bár me lyik hi va ta los kö zös sé gi nyel -
ven meg tör tén het, ám az azt kö ve tõ el já rás ra már csak öt kö zös sé gi nyelv egyi -
kén (an gol, né met, fran cia, spa nyol, olasz) ke rül het sor. A ké rel me zõ nek
be ad vá nyá ban ezért az öt nyelv kö zül egy úgy ne ve zett má so dik nyel vet is
meg kell je löl nie, amit a Hi va tal az el já rás nyel vé nek vá laszt hat. A véd jegy nyil -
ván tar tás ba vé telt va la mennyi hi va ta los nyel ven köz zé te szik. A véd jegy el já -
rás nyelv hasz ná la ti meg szo rí tá sai így is egy faj ta komp ro misszu mot tük röz -
nek. A Hi va tal lét re ho zá sá val kap cso la tos vi ták so rán vol tak olyan el kép ze lé -
sek, ame lyek az egy nyel vû sé get tá mo gat ták vol na (fran cia, il let ve an gol
po zí ci ók), il le tõ leg olya nok, ame lyek a Sza ba dal mi Hi va tal min tá já ra há rom
nyel vet ren del tek vol na al kal maz ni (an gol, fran cia né met).36
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31 Az Eu ró pai Kép zé si Ala pít vány, a Bel sõ Pi a ci Har mo ni zá ci ós Hi va tal, a Kö zös sé gi Nö -
vény faj ta Hi va tal ese té ben.

32 Az Eu ró pai Ala pít vány az Élet- és Mun ka kö rül mé nyek Ja ví tá sá ért, az Eu ró pai Szak kép zé -
si Köz pont, az Eu ró pai Gyógy szer ér té ke lõ Hi va tal, az Eu ró pai Kör nye zet vé del mi Ügy -
nök ség ese té ben.

33 „thro ugh de cent ra li za ti on of spe ci fic func ti ons to agen ci es, comp lex pro ce du ral ru les as re -
gards lan gu a ge re qu i re ments which are app li cab le to ins ti tu ti ons will be cir vum ven ted and
the cons ti tu ti o nal gu a ran tee of equ al tre at ment of lan gu a ges is ero ded” (El len Vos, 1130.).

34 ld. Ro ma no Pro di vá la sza a 2529/01. szá mú írás be li par la men ti kér dés re, il let ve Jac qu es
San ter vá la sza a 3015/98. szá mú írás be li par la men ti kér dés re.

35 A Ta nács 40/94/EK ren de le té nek 115. cik ke.
36 Jörg Gun del: Zur Spra chen re ge lung bei den EG-Agen tu ren, Eu ro pa recht, 36, 2001, 777.



A ren de let el fo ga dá sát kö ve tõ en egy hol land véd je gyek kel fog lal ko zó
ügy vi võ, Chris ti na Kik, sem mis sé gi ké rel met nyúj tott be a Bí ró ság hoz
a ren de let nyel vi disz kri mi ná ci ót tar tal ma zó ren del ke zé sei okán. Sze mé -
lyes érin tett ség hi á nyá ban azon ban a Bí ró ság el uta sí tot ta a ké rel met. Ezt
kö ve tõ en az zal for dult a Hi va tal hoz, hogy sa ját ve ze ték ne vét (Kik) véd -
jegy ként le véd es se. Be ad vá nyát hol land nyel ven nyúj tot ta be és – a ren de -
let tel el len té te sen – má so dik nyelv ként is ezt je löl te meg. A Hi va tal erre hi -
vat ko zás sal el uta sí tot ta a ké rel met, ami el len Kik fel leb be zés sel élt, majd
a Hi va tal fel lebb vi te li fó ru má nak az el uta sí tást hely ben ha gyó ha tá ro za ta
el len az El sõ fo kú Bí ró ság hoz for dult, ezút tal meg fe le lõ lo cus stan di alap -
ján. Fel leb be zé sé ben mél tány ta lan nak és az EK-Szer zõ dés disz kri mi ná -
ció ti lal mát ki mon dó 12. cik ké be üt kö zõ nek tar tot ta, hogy a vá laszt ha tó
má so dik nyelv nem le het bár me lyik hi va ta los nyelv. Ér ve lé se sze rint azok
a véd jegy ügy vi võk, akik nem be szé lik a vá laszt ha tó nyel ve ket, hát rá nyos
hely zet be ke rül nek olya nok kal szem ben, akik nek azok va la me lyi ke anya -
nyel vük. Azon túl, hogy pi a ci ér té kük is csök ken, egy eset le ges el já rás ese -
tén ko moly for dí tá si költ sé ge ik is ke let kez nek. Ki tért arra is, hogy a Hi va -
talt kö zös sé gi in téz mény nek kell te kin te ni, így ér vé nye sül nie kell az
EK-Szer zõ dés 21. cik ké nek, ame lyik le he tõ vé te szi, hogy az uni ós pol gá -
rok az ál ta luk vá lasz tott bár me lyik hi va ta los nyel ven a kö zös sé gi in téz mé -
nyek hez vagy szer vek hez for dul ja nak. Az el já rás ban a fel pe res mel lett Gö -
rög or szág lé pett fel be avat ko zó ként, arra hi vat ko zás sal, hogy a kö zös sé gi
jog rend nem vi se li el egyes hi va ta los nyel vek fel sõbb ren dû sé gét más nyel -
vek kel szem ben, il let ve, hogy amennyi ben a mun ka te her könnyí té se és az 
uni ós pol gá rok kal való kom mu ni ká ció kö zött kell mér le gel ni, az utób bi ja -
vá ra kell dön te ni. A Hi va tal mel lett, ame lyik a ha tá lyos kö zös sé gi al kal ma -
zá sá nak kö te le zett sé gé re ala pí tot ta vé de ke zé sét, Spa nyol or szág je lent
meg be avat ko zó ként (ame lyik nek nyel ve egyéb ként a vá laszt ha tó öt nyelv 
egyi ke). A vo nat ko zó nor mát al ko tó Ta nács ér ve lé sé ben az 1. szá mú ren de -
let ben biz to sí tott azon jo go sult sá gá ra hi vat ko zott, ami le he tõ vé te szi az in -
téz mé nyek nyel vi rend jé nek sza bad meg ha tá ro zá sát a ren de let fel ál lí tot ta
kor lá tok kö zött. Eb bõl kö vet ke zik a Ta nács sze rint, hogy a kor lát lan nyel vi 
egyen lõ ség nem is lé tez het a Kö zös ség ben. Ezen fe lül ki fej ti, hogy a ren de -
let prak ti kus ér de ke ket is fi gye lem be véve tö re ke dett egyen súly ki ala kí tá -
sá ra a nyelv hasz ná lat te kin te té ben. Az El sõ fo kú Bí ró ság íté le té ben37 hely -
ben hagy ta a Hi va tal nyel vi rend sze rét. Dön té sé hez fel te he tõ en az Eu ró -
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37 T-120/99. szá mú Chris ti na Kik kont ra Bel sõ Pi a ci Har mo ni zá ci ós Hi va tal ügy. 



pai Sza ba dal mi Hi va tal kor lá to zott nyel vi rend je is iga zo lá si ala pot
szol gál ta tott. In do ko lá sá ban ugyan ak kor nem so ra koz tat fel tar tal mi lag
meg ala po zott és meg fe le lõ ér ve ket.38 Az zal pró bál ja alá tá masz ta ni a rend -
szer in dok olt sá gát, hogy a má so dik nyelv va ló já ban a kü lön bö zõ nyel vû fe -
lek kö zöt ti le he tõ leg egy sze rûbb kód vá lasz tást pró bál ja elõ se gí te ni, ezen
fe lül a sza bá lyo zást ará nyos nak tart ja, va la mint ki tér arra, hogy a Hi va tal
nem mi nõ sül in téz mény nek az EK-Szer zõ dés 21. cik ke vo nat ko zá sá ban. 

Min den nek függ vé nyé ben – és erre cik ké ben Jörg Gun del is fel hív ja a fi -
gyel met – fi gye lem re mél tó, hogy a Kö zös sé gi Nö vény faj ta Hi va tal ese té ben
ilyen jel le gû kor lá to zás sal nem ta lál koz ha tunk. A Hi va talt lét re ho zó
2100/94/EK ren de let 34. cik ke nem csu pán a Hi va tal hoz be nyújt ha tó ké rel -
mek és be ad vá nyok ese té ben te szi le he tõ vé a hi va ta los nyel vek bár me lyi ké -
nek hasz ná la tát, ha nem az írás bse li és szó be li el já rá sok so rán is. 

A véd jegy el já rá sok ban hasz nál ha tó nyel vek re vo nat ko zó dön tés azért kü -
lön le ges, mert egy olyan vo nat ko zás ban iga zol ta a Bí ró ság a kor lá to zott nyelv -
hasz ná la tot, ahol uni ós pol gá rok egy kö zös sé gi szin tû fó rum elõt ti el já rás ban
(te hát jo ga ik hi va ta los ér vé nye sí té se so rán) es tek el et tõl a jo guk tól. Ilyen
össze füg gés ben ér te lem sze rû en erõ sebb ga ran ci át je lent het a sa ját nyelv hasz -
ná la ta, mint pél dá ul tá jé koz ta tó jel le gû do ku men tu mok, ki ad vá nyok meg is -
me ré se te kin te té ben.

A te vé keny sé gü ket il le tõ en egyes szûk szak te rü let re össz pon to sí tó ügy -
nök sé gek, hi va ta lok kor lá to zott nyelv hasz ná la tát eset leg in do kol hat ja a szak -
mai jel leg és an nak nyel vi zárt sá ga, il let ve ide gen nyel vû is mert sé gé nek el vár -
ha tó sá ga az érin tet tek tõl.39 Ilyen in do kok ra azon ban a Bí ró ság a Kik-íté let -
ben nem hi vat ko zott.

Az eu ró pai ügy nök sé gek nyelv hasz ná la tá nak egyéb vo nat ko zá sai gyak -
ran áll tak és áll nak az eu ró pai par la men ti kép vi se lõk kér dé se i nek ke reszt tû zé -
ben. A 2529/01. szá mú írás be li par la men ti kér dés ben ki fe je zet ten meg fo gal -
ma zó dik a vád, hogy az eu ró pai ügy nök sé gek egy ér tel mû en vissza szo rít ják
a ki sebb kö zös sé gi hi va ta los nyel ve ket. A kér dés an nak kap csán hang zott el,
hogy a Thes sa lo ni ki szék he lyû Eu ró pai Szak kép zés fej lesz té si Köz pont olyan
ál lás hir de tést tett köz zé, ame lyik az an gol nyelv ki vá ló is me re te mel lett csu -
pán ki elé gí tõ gö rög nyelv tu dást kö ve telt meg, ho lott a kér dést fel te võ par la -
men ti kép vi se lõ sze rint a mun ka jel le ge meg kö ve tel né a gö rög ha tó sá gok kal
való ma gas szín vo na lú kom mu ni ká ció ké pes sé gét. Vá la szá ban Ro ma no

A nyel vi kér dés az Eu ró pai Unió in téz mé nye i nek gya kor la tá ban 199

38 „sach ge rech te und an ge mes se ne Ar gu men te” (Jörg Gun del, 783.).
39 Ilyen ala pon hagy ta jóvá a né met nyelv nem hasz ná la ta vo nat ko zá sá ban az Eu ró pai Sza ba -

dal mi Hi va tal nyel vi rend jét a né met al kot mány bí ró ság is (Jörg Gun del, 782.).



Pro di ki tért arra, hogy a mun ka nyel vi rend szer kor lá to zott sá ga nem el len té -
tes a kö zös sé gi jog gal, sõt az 1. szá mú ren de let 6. cik ké bõl kö vet ke zik. Ta gad -
ta, hogy a kö zös sé gi ügy nök sé gek hát rá nyo san meg kü lön böz tet nék a ki sebb
nyel ve ket. Sze rin te az an gol meg kö ve te lé se a szer ve ze ten be lü li kom mu ni ká -
ci ót te szi le he tõ vé, ugyan ak kor óva tos is volt vá la szá val, mert vo na ko dott el is -
mer ni, hogy eb bõl kö vet ke zõ en az an gol te kint he tõ olyan nyelv nek, mint
amit ál ta lá nos jel leg gel és ter mé szet sze rû leg érint ke zé si nyelv nek te kint he -
tünk az Uni ó ban. Hoz zá tet te ugyan is, hogy az an gol en nek az ügy nök ség nek 
a vo nat ko zá sá ban bi zo nyult a leg cél ra ve ze tõbb érint ke zé si nyelv nek, míg
más szer ve ze tek nél ez le het más nyelv.

A par la men ti kér dé sek egy má sik cso port ja az egyes ügy nök sé gek do ku -
men tu ma i nak, ki ad vá nya i nak kü lön bö zõ va la mennyi hi va ta los nyel ven való
el ér he tõ sé gé vel fog lal ko zott. Az ezek ben fe sze ge tett prob lé mák (az Eu ró pai
Kör nye zet vé del mi Ügy nök ség ki ad vá nyai szin te ki zá ró lag an gol nyel vû ek,40

a szak kép zé si ma ga zin csak an gol, né met, fran cia és spa nyol nyel ve ken je le -
nik meg,41 a Szak kép zés-fej lesz té si Köz pont nem szö ve ge zi meg do ku men tu -
ma it gö rög nyel ven42) azon ban az össz eu ró pai in téz mé nyi mû kö dés szem -
pont já ból job bá ra mar gi ná lis jel le gû ek.

A kö zös sé gi ügy nök sé gek nél, hi va ta lok nál fel me rü lõ for dí tá si fel ada to -
kat egy kü lön erre a cél ra lét re ho zott for dí tó iro da, Eu ró pai Unió Tes tü le te i nek
For dí tó Köz pont ja vég zi, amit a 2965/94/EK ren de let ho zott lét re. A Köz pont
va la mennyi érin tett ügy nök ség gel, hi va tal lal meg ál la po dik az együtt mû kö -
dés mód já ban, tech ni kai te kin tet ben (adat bá zi sok, gépi me mó ri ák stb.) pe dig 
a Bi zott ság For dí tó Szol gá la tá ra tá masz ko dik. A Köz pon tot lét re ho zó ren de -
let hez a Ta nács és a Bi zott ság együt tes nyi lat ko za tot csa tol tak, amely ben azt
az el vá rást fo gal maz ták meg a Köz pont tal szem ben, hogy az min den hi va ta -
los nyel vet egyen lõ en ke zel jen, füg get le nül az egyes ügy nök sé gek ben való
nyelv hasz ná lat tól. A Ta nács egy kü lön nyi lat ko za tá ban azt is meg fo gal maz ta,
hogy a Köz pont ugyan ak kor költ ség ha té kony is le gyen.

A kö zös sé gi in téz mény rend sze ren be lül meg fi gyel het jük, hogy az in -
téz mé nyek csak rész ben me rí tet ték ki az 1. szá mú ren de let bõl fa ka dó jo gu kat és
a nyelv hasz ná lat kér dé sét nem ren dez ték mû kö dé sük egé szé re ki ter je dõ en, ho lott
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40 3854/97. szá mú írás be li kér dés.
41 3398/96. szá mú írás be li kér dés.
42 3015/98. szá mú ír sá be li kér dés.



ezt meg te het ték vol na, il let ve meg te het nék.43 A nyel vi kér dés te kin te té -
ben a nyel vi egyen lõ ség fenn tar tá sát va la mennyi in téz mény szor gal maz -
za, a nyelv hasz ná lat te rén azon ban kü lön bö zõ mér ték ben, de meg fi gyel -
he tõk bi zo nyos ha té kony sá gi célú tö rek vé sek. A nyel vi rend la zí tá sá nak fõ 
szó szó ló ja a Bi zott ság. Erre utal nak az in téz mé nyen be lü li, el sõ sor ban
a szó be li kom mu ni ká ci ót érin tõ egy sze rû sí té si kí sér le tei, il let ve ja vas la -
tai, ame lyek gyak ran a tag ál la mok rosszal lá sát vált ják ki. A bel sõ kom mu ni -
ká ció rend sze ré nek egy sze rûb bé té te le, a tag ál la mok ér ve i vel el len tét ben,
nem sér ti olyan mér ték ben a nyel vi egyen lõ sé get, ami a sok nyel vû ség jog -
biz ton sá gi ala pú és a szu ve re ni tást tisz te let ben tar tó fenn tar tá sát ve szé -
lyez tet né. Ezek az el vek ugyan is csak a kül sõ meg nyil vá nu lá so kat te kint ve 
re le ván sak: a sok nyel vû sé get, nyel vi egyen lõ sé get ki fe le, a tag ál la mok pol -
gá rai irá nyá ba kell de monst rál ni és ér vény re jut tat ni. Az ál lam pol gá rok
nyel vi jo ga i nak tisz te let ben tar tá sa mel lett nyil ván va ló an sé rül a nem zet ál -
la mok ön ál ló nyel vi joga, de nem olyan mér ték ben, hogy az a fen tebb em lí -
tett alap elv ér zé kel he tõ ká rá ra le gyen.

A Bi zott ság gal szem ben az Eu ró pai Par la ment a nyel vi jog egyen lõ ség ab -
szo lu ti zá lá sá nak meg tes te sí tõ je. Ezi dá ig min den nemû kor lá to zás sal szem be -
he lyez ke dett, le gyen az akár ra ci o ná lis csök ken té se a sok nyel vû ség gel járó ter -
hek nek. Ez zel szem ben el sõd le ges szó szó ló ja a ki sebb sé gi/re gi o ná lis/ke vés -
bé el ter jedt/hasz nált nyel vek Uni ón be lü li sú lya nö ve lé sé nek.

1.3.  A Ke vés bé El ter jedt Nyel vek Hi va ta la44 – a re gi o ná lis nyel vek 
sze re pe a kö zös sé gi nyel vi rend ben

A ti zen ötök Eu ró pá já ban a 11 hi va ta los nyelv mel lett 50 ki sebb sé gi nyel vet tar -
ta nak hi va ta lo san szá mon. Eu ró pa 40 mil lió pol gá ra be szél ki sebb sé gi nyel vet mint -
egy 60 nyel vi kö zös ség ben. A ki sebb sé gi, ke vés bé el ter jedt, vagy ke vés bé hasz nált,
más né ven re gi o ná lis nyel vek fel tá masz tá sá ra irá nyu ló, szer te Eu ró pá ban meg je le -
nõ moz gal mak egy más tól füg get le nül kezd tek erõ söd ni az utób bi har minc év ben,
eu ró pai szin tû fel ka ro ló juk azon ban az Eu ró pai Par la ment volt. Jac qu es Dar ras
veti fel köny vé ben a ki sebb sé gi nyel vek fo ko zó dó eu ró pai szin tû tá mo ga tá sá ra uta -
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43 Erre ösz tön zi egy eu ró pai par la men ti kép vi se lõ a 1495/98. szá mú írás be li par la men ti kér -
dés ben a Bi zott sá got, hogy kez de mé nyez zen egy ál ta lá nos jel le gû mun ka nyel vi sza bá lyo -
zást va la mennyi in téz mény re és szerv re néz ve, ami a gya kor lat ban egyéb ként is mû kö dõ
rend szert rög zí te né. Eb ben a rend ben azon ban a kép vi se lõ a né met nyelv nek is az an gol lal
és fran ci á val meg egye zõ stá tuszt kö ve telt. 

44 (fr: Bu re au pour les lan gu es mo ins ré pan du es)



lás nál,45 hogy a kis nyel vek min de nek fe let ti tá mo ga tá sa, a nyel vi sok szí nû ség foly -
to nos han goz ta tá sa in kább egy faj ta te he tet len ség lep le zé se a sa já tos nyel vi ar cu lat
ki ala kí tá sá val szem ben, mint szív bõl jövõ va lós el kép ze lés, a kö zös eu ró pai ér ték -
rend kü lön le ges meg nyil vá nu lá sa. És egyál ta lán ho gyan tük rö zõd het ez a kö zös eu -
ró pai ér ték rend az uni ós nyel vi rend ben, mi lyen hely jut a re gi o ná lis nyel vek nek
egy olyan Eu ró pá ban, ame lyik a már ele ve kor lá to zott hi va ta los nyel vi rend sze rét
je len leg sem bír ja el tar ta ni? Amennyi ben az in téz mé nyek kel való ál lam pol gá ri
kom mu ni ká ció le he tõ sé ge a hi va ta los nyel ve ken túl ki nyíl na a re gi o ná lis nyel vek
irá nyá ba is, vagy akár a rend szer odá ig fej lõd ne, hogy a kö zös sé gi do ku men tu mok
hoz zá fér he tõ sé ge is biz to sí tott len ne eze ken a nyel ve ken (mint ahogy ezek nek az
el kép ze lé sek nek akad is kép vi se lõ jük), a to tá lis nyel vi jog egyen lõ ség je gyé ben
a rend szer egé sze min den bi zonnyal mû kö dés kép te len né vál na. Egy ilyen ön ger -
jesz tõ fo lya mat a mû kö dés kép te len né vá lás sal vég sõ so ron pon to san a kis, ki sebb sé -
gi nyel vek hát tér be szo ru lá sá hoz ve zet het.

A ki sebb sé gi nyel ve ket a ’70-es évek vé gé tõl kezd te erõ tel je sen tá mo gat -
ni az Eu ró pai Par la ment. Szá mos konk rét do ku men tum ra vo nat ko zó el kép -
ze lés sel állt elõ, mint a Kö zös ség re gi o ná lis nyel vi és kul tu rá lis jo ga i nak jegy zé ke, il -
let ve az Et ni kai ki sebb sé gek kar tá ja, me lyek nem va ló sul tak meg. Ön ma gá ban
a Par la ment nek csak jo gi lag nem kö te le zõ ak tu sok ki bo csá tá sá ra volt joga,
ami nek kö vet kez té ben 1981-ben meg szü le tett egy par la men ti ál lás fog la lás
a re gi o ná lis nyel vek és kul tú rák kar tá já ra, va la mint az et ni kai ki sebb sé gek jo -
ga i nak kar tá já ra vo nat ko zó an.46 

1982-ben az Eu ró pai Par la ment Szo ci a lis ta Cso port ja fog ta össze azo kat,
akik vé gül ugya neb ben az év ben ki kény sze rí tet ték a Ke vés bé El ter jedt Nyel vek
Hi va ta lá nak lét re ho zá sát. A Hi va tal szék he lye Dub lin és Brüsszel, de min den
tag ál lam ban van kép vi se le te. Cél ja, hogy e nyel vek nek anya gi és po li ti kai tá mo ga -
tást ke res sen, ami hez fõ szö vet sé ge sei ér te lem sze rû en az Eu ró pai Par la ment, va -
la mint az Eu ró pa Ta nács. A Hi va tal az Eu ró pa Ta nács ban, az UNES CO-ban, va -
la mint az ENSZ Gaz da sá gi és Szo ci á lis Bi zott sá gá ban ta nács adói jog kör rel ren -
del ke zik. Fi nan szí ro zá sa ja va részt uni ós for rá sok ból tör té nik.

A Hi va tal alap ve tõ en a ki sebb sé gi nyel vek öt cso port já ra ter jesz ti ki te vé -
keny sé gét. Az elsõ cso port ba tar to zik az a két nyelv, ame lyek ugyan hi va ta los nyel -
vei két kis tag ál lam nak, de nem let tek az Unió hi va ta los nyel vei (az ír, a lu xem -
bur gi). A má so dik cso port ban olyan nyel ve ket kép vi sel nek, ame lyek egy-egy tag -
ál la mon be lü li kö zös sé gek nyel vei, mint a fran cia or szá gi bre ton, az olasz or szá gi
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45 Jac qu es Dar ras: Qui par le l’e u ro pé en? Bru xel les, 2000, Le Cri.
46 1981. ok tó ber 16. OJ C 287, 57.



szárd, az egye sült ki rály ság be li gall. A har ma dik cso port tö mö rí ti a több tag ál lam -
ban is fel lel he tõ kö zös sé gek nyel ve it, pél dá ul a basz kot, az oc ci tant és a lap pot.
A ne gye dik cso port ba olyan kö zös sé gek nyel vei tar toz nak, ame lyek az adott tag ál -
lam ban ki sebb sé gi nyel vek, el len ben egy má sik tag ál lam ban több sé gi nyelv nek
mi nõ sül nek (bel gi u mi né met, né met or szá gi dán, olasz or szá gi fran cia vagy gö -
rög, svéd or szá gi finn, il let ve finn or szá gi svéd). Vé gül az ötö dik cso port je le ní ti
meg azo kat a nyel ve ket, ame lyek nem köt he tõk meg ha tá ro zott te rü let hez, a Kö -
zös ség ben azon ban je len van nak (ci gány, il let ve a kü lön bö zõ zsi dó nyel vek, mint 
a ro ma ni, a jid dis vagy a ju deo-spa nyol).

Min dan nak el le né re, hogy a Hi va tal a kez de ti kép vi se le ti funk ci ó tól
a ’80-as évek má so dik fe lé ben a ki sebb sé gi nyel vek kö zös sé gi jog al ko tás ba
való be csa tor ná zá sa irá nyá ba moz dult el, an nak fé nyé ben, hogy az ír és a lu -
xem bur gi is a Hi va tal ál tal meg je le ní tett nyel vek hez tar toz nak, nem csak a kö -
zös sé gi sok nyel vû ség re gi o ná lis nyel vek kel való egyen jo gú vagy kvá zi egyen -
jo gú ki egész ülés ének ku dar ca ve tí tõ dik elõ re, ha nem ma gá nak a tag ál la mi hi -
va ta los nyel vek re kor lá to zott, de a te kin tet ben tel jes körû sok nyel vû ség
ha tá ra i val is szem be sül he tünk.

Füg get le nül at tól, hogy a Hi va tal tö rek vé sei alap ve tõ en di csé re te sek,
hasz no sak, sõt elen ged he tet le nek, hi szen az eu ró pai nyel vi és kul tu rá lis sok -
fé les ég min den áron való fenn tar tá sá ra és meg õr zé sé re irá nyul nak, ez a fel vál -
la lás szá mos kri ti kus kér dést vet fel.

Szá mol ni kell min de nek elõtt egyes tag ál la mok ma kacs el len ál lá sá val,
ame lyek eset leg úgy ér té ke lik, hogy a kis nyel vek kö zös sé gi szin tû tá mo ga -
tá sa a hi va ta los tag ál la mi nyel vek ro vá sá ra me het, el le he tet le ní ti a nagy -
nyel vek kö zös sé gi szin tû am bí ci ó it, il let ve a rend szer mû kö dés kép te len -
né té te lé vel a je len leg hi va ta los kö zös sé gi nyel vi stá tusz ban lévõ ki sebb
nyel vek mos ta ni hely ze tét is rosszab bít ja, mert vé gül egy, a je len le gi nél
még kor lá to zot tabb rend szert ered mé nyez. A tag ál la mi szkep ti ciz must
jól pél dáz za az Eu ró pa Ta nács 1992-es Re gi o ná lis és Ki sebb sé gi Kar tá já -
nak bu ká sa. A Kar tát ugyan is 1992-ben csu pán hét ál lam írta alá és azó ta
csak két or szág ra ti fi kál ta.

A re gi o ná lis nyel vek és a sok nyel vû ség kap csán meg kell ál la pí ta nunk,
hogy a ki sebb sé gi nyel vek kö zös sé gi szint rõl való erõl te tett ösz tön zé se va ló já -
ban épp olyan mes ter sé ges be avat ko zást je len te ne a nyel vi rend be, mint egy
mes ter sé ges nyelv nek a kö zös sé gi egy nyel vû ség ben való al kal ma zá sa vagy
a tel jes körû és kor lát lan sok nyel vû ség okt ro jált ér vény re jut ta tá sa. A kis nyel -
vek Eu ró pa ér té kei min den kép pen igény lik a fel sõbb szin tek (ré gió, ál lam,
szup ra na ci o ná lis, il let ve kor mány kö zi jel le gû nem zet kö zi szer ve ze tek)
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tá mo ga tá sát, de csak ab ban az eset ben, ha fel élesz té sük re, il let ve éb ren tar tá -
suk ra az adott te rü le ten ter mé sze tes igény ke let ke zik, és ösz tö nös kez de mé -
nye zé sen ala pul nak.47

Szá mol ni kell az zal is, hogy a ki sebb sé gi nyel vek meg je le ní té se a kö -
zös sé gi sok nyel vû ség rend sze ré ben még kor lá to zott for má ját te kint ve is
(az ál lam pol gá rok jog biz ton sá gi igé nyé nek ki elé gí té sé re jog sza bá lyok és
más köz ér de kû do ku men tu mok hoz zá fér he tõ vé té te le a re gi o ná lis nyel ve -
ken) meg va ló sít ha tat lan nak tû nik. Ezért a gya kor lat ban bi zo nyos ki sebb -
sé gi nyel vek hasz ná la ta az adott nyelv vel érin tett te rü le ten ugyan köz ked -
vel teb bé és ál ta lá no sab bá vál na, va la mint meg in dul ná nak a nyel vet fej lesz -
tõ és a kor kö ve tel mé nye i nek meg fe le lõ en stan dar di zá ló moz gal mak, az
adott nyel ven nem fej lõd ne ki ugyan ak kor az a ter mi no ló gia (mert nem
tud na a nyelv be kap cso lód ni a kö zös sé gi sok nyel vû ség rend sze ré be), ami -
nek is me re te az eu ró pai uni ós kér dé sek ben való meg nyil vá nu lás hoz szük -
sé ges. Így a kom mu ni ká ció e szeg men se kí vül ma rad na a re gi o ná lis nyel -
ven való meg nyil vá nu lás ból, hi szen hi á nyoz ná nak a ki fe je zés hez szük sé -
ges sza vak.48 A gya kor lat te hát könnyen ve zet het e két el té rõ irá nyú
fo lya mat – egy fe lõl a kis nyel vek fej lesz té se, más fe lõl a sok nyel vû sé gi mo -
dell mû kö dõ ké pes sé gé nek biz to sí tá sa – üt kö zé sé hez. 

Mind ezek el le né re az eu ró pai par la men ti kép vi se lõk egy ré sze tel jes erõ -
be do bás sal ki áll a ki sebb sé gi nyel vek, il let ve kü lö nö sen az azo kat eu ró pai uni -
ós szin ten meg je le ní tõ Hi va tal mel lett. Kér dés, hogy lát ják-e, hol hú zód hat
ér dek ki já rá suk ha tá ra, hol van az a pont, amed dig tény ke dé sük va ló ban a kis
nyel vek ja vá ra szol gál, tény le ge sen hoz zá já rul a kul tu rá lis, nyel vi sok szí nû -
ség fenn tar tá sá hoz, ér té ke i nek meg õr zé sé hez mind az eu ró pai szin tû, mind
a tá gabb ér te lem ben vett re gi o ná lis kö zös ség ben.

A kér dés össz kö zös sé gi szin tû el ken dõ zé sé rõl ta nús ko dik, hogy a 2000
de cem be ré ben el fo ga dott Alap jo gi Kar ta is fi gyel men kí vül hagy ja, nem ne ve -
sí ti a nyel vi jo go kat, an nak 22. cik ke dek la ra tív jel leg gel csu pán azt mond ja ki, 
hogy az Unió tisz te let ben tart ja a kul tu rá lis, val lá si és nyel vi sok szí nû sé get.
A Hi va tal 2002. jú ni us 15-én ki adott egy nyi lat ko za tot a nyel vi sok szí nû ség -
rõl és az Eu ró pai Unió jö võ jé rõl, amely ben töb bek kö zött azt szor gal maz za,
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47 Ilyen nek te kint he tõ a wa les-i nyelv új já élesz té sé re és hasz ná la tá nak szé le sebb kör ben való 
meg gyök erez te té sé re tett kí sér let.

48 Egy ilyen ve szély per sze a hi va ta los nyel vi stá tusz ból eset leg ki ma ra dó je len leg hi va ta los
nyel ve ket is fe nye get he ti.



 hogy az Alap jo gi Kar ta e cik két va lós tar ta lom mal is ru ház zák fel. A nyi lat ko -
zat ezen el vá rá son túl messzebb is megy. Igény li egy új cikk be ve ze té sét a Szer -
zõ dés be a nyel vi sok fé les ég rõl, amely ben a Kö zös ség a nyel vi sok fé les ég tisz -
te let ben tar tá sa és elõ se gí té se mel lett kö te le zett sé get vál lal na e te rü le ten a tag -
ál la mok kö zöt ti együtt mû kö dés ösz tön zé sé re. Ez a puha kö te le zett ség
ki ter jed ne a ki sebb sé gi nyel vek re is. Fel ve ti to váb bá a nyi lat ko zat a disz kri mi -
ná ció men tes sé get ki mon dó 13. cikk ti lal má nak ki ter jesz té sét a nemi, faji, val -
lá si meg kü lön böz te tés mel lett a nyel vi re is, ez ugyan is a ha tá lyos szö veg sze -
rint nem ré sze an nak. A Szer zõ dés mó do sí tá sát érin tõ ja vas la ta a Hi va tal nak
az is, hogy a kul túr po li ti kai kér dé sek ben a Szer zõ dés 151. cik ke alap ján el jár -
va le he tõ vé vál jon a mi nõ sí tett több sé gû dön tés ho za tal. Mind eze ket a cél ki tû -
zé se ket a Hi va tal in téz mé nye sí tett for má ban sze ret né el le nõ riz ni, il let ve vég -
re haj tá su kat elõ moz dí ta ni, fi gye lem mel kí sér ni. Erre vo nat ko zó ja vas la ta egy 
olyan ta nács adó bi zott ság fel ál lí tá sa, amely nek tag jai tag ál la mi szak ér tõk,
nem kor mány za ti szer vek kép vi se lõi len né nek, el nö ke pe dig egy a Bi zott ság
ál tal de le gált sze mély. A tes tü let fel ada ta alap ve tõ en a Bi zott ság se gí té se len ne 
a fen ti fel ada tok vég re haj tá sá ban.

A Hi va tal ál tal meg fo gal ma zott nyi lat ko zat ér te lem sze rû en sem mi lyen te -
kin tet ben nem köti a kö zös sé gi in téz mé nye ket. Szá munk ra a nyi lat ko zat ban fog -
lal tak tá jé koz ta tó jel leg gel bír nak, il let ve meg fon to lás tár gyát ké pez he tik to váb bi
nyelv po li ti ká juk ki ala kí tá sa so rán, va la mint öt le tet ad hat nak a tag ál la mok nak
a Szer zõ dés mó do sí tá sa kor való fel lé pé sük ala kí tá sá hoz.

A Hi va tal je len le gi fel adat kör ében ér té kes mun kát vé gez: biz to sít ja,
hogy az egy sé ges, egy re egy sé ge sebb Eu ró pa al ko tó egy sé gei meg õriz zék az
ön ki fe je zé sük höz, iden ti tá suk hoz kap cso ló dó leg meg ha tá ro zóbb jel ké pü -
ket, a nyel vet.

A jö võt te kint ve, a ma gyar nyelv szem pont já ból a Hi va tal nak még je len -
tõs sze re pe le het: a ma gyar ki sebb sé gi nyelv va la mennyi szom szé dos or szág -
ban. Így ezek, ezek né me lyi ke csat la ko zá sa ese tén a ma gyar nyelv, mint egy
tag ál lam hi va ta los nyel ve, ame lyik más tag ál lam ban ki sebb sé gi nyelv, a Hi va -
tal ér dek kö ré be ke rül.

1.4. A je len le gi rend szer fenn tart ha tó sá ga a bõ ví tés(ek) fé nyé ben

Már szin te köz hely sze rû ri a da lom kel tés nek szá mít azok nak az ada tok -
nak a fel em le ge té se, ame lyek a bõ ví té sek kö vet kez té ben el kép zel he tõ le het sé -
ges nyelv kom bi ná ci ók ra vo nat koz nak. A je len le gi 110 nyelv kom bi ná ció a 25

A nyel vi kér dés az Eu ró pai Unió in téz mé nye i nek gya kor la tá ban 205



ta gú vá váló Uni ó ban a hi va ta los nyel vek 20-ra emel ke dé sé vel49 380-ra nõ.50

A ri asz tó szá mok el le né re, az zal is tisz tá ban kell len ni, hogy – ha son ló kép pen
a je len le gi hez – egy ilyen nyel vi rend sem len ne tel jes körû, hi szen nem en -
ged né be a tö rö köt Cip rus csat la ko zá sá val Tö rök or szág csat la ko zá sa elõtt.

A bõ ví tés(ek) ma sok kal éle seb ben, mint va la ha szem be ál lít ják a kö zös sé -
gi nyel vi ren det meg ha tá ro zó két alap el vet: az Uni ót al ko tó ál la mok nyel ve i -
nek egyen lõ sé gét és az azok nak biz to sí tott azo nos el bá nást, va la mint a nyel vi
rend szer ha té kony mû kö dé sét, mû köd tet he tõ sé gét. A bõ ví té sek kö vet kez té -
ben ki ala ku ló nyel vi sok szí nû ség ki egyen sú lyo zott ér vé nye sí té sé nek mód sze -
rei nem má sok, mint a je len le gi nyel vi rend ha té ko nyab bá té te lé nek eset le ges 
mód sze rei. Az el té rés csu pán mennyi sé gi. A je len le gi, már ele ve nem tel jes
körû nyel vi rend szer mû kö dé si za va ra i nak sú lyos bo dá sá val, las sú sá gá nak fo -
ko zó dá sá val kell szem be néz nünk.

A Kö zös ség so sem csi nált lát vá nyos prob lé mát a nyel vi kér dés bõl.51 Bár
min dig is tu da tá ban volt és van an nak, po li ti ka i lag egy ér tel mû en és kö vet ke -
ze te sen tar tot ta ma gát a nyel vi egyen lõ ség meg va ló sí tá sá hoz. A ko ráb bi csat la -
ko zá sok, va la mint a je len le gi csat la ko zá sok al kal má val a Kö zös ség mind vé gig 
ér vé nye sí tet te a ta gál la mon kén ti egy hi va ta los nyelv nek a kö zös sé gi rend szer -
be való egyen ran gú fel vé te lét. Ez a mos ta ni csat la ko zá si fo lya mat ese té ben
sincs más ként. A Kö zös ség a csat la koz ni kí vá nó or szá gok tól, csak úgy mint ko -
ráb ban, elv ár ja hogy a csat la ko zás nap ján ha tály ban lévõ tel jes kö zös sé gi jog -
anya got a csat la ko zást meg elõ zõ en le for dít sák sa ját nyel vük re és eze ket a for -
dí tá so kat az Eu ró pai Kö zös ség Hi va ta los Lap já ban való köz zé té te lük elõtt
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49 A 2003. áp ri lis 16-án alá írt csat la ko zá si ok mány II. mel lék le te 22. cí mé nek 1. a), b) és c)
pont ja a Ta nács 1958. évi 1. ren de le té nek mó do sí tá sá ról: „ Az Unió in téz mé nye i nek hi va -
ta los és mun ka nyel vei az an gol, a cseh, a dán, az észt, a finn, a fran cia, a gö rög, a hol land,
a len gyel, a lett, a lit ván, a ma gyar, a mál tai, a né met, az olasz, a por tu gál, a spa nyol, a svéd,
a szlo vák és a szlo vén.” „A ren de le te ket és egyéb ál ta lá no san al kal ma zan dó do ku men tu -
mo kat a húsz hi va ta los nyel ven kell meg szö ve gez ni.” „Az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap ját
a húsz hi va ta los nyel ven kell köz zé ten ni.” 

50 A csat la ko zá si tár gya lá sok egy meg le he tõ sen ké sõi sza ka szá ban ál la po dott meg Mál ta a Kö -
zös ség gel, hogy a mál tai – a vá ra ko zá sok kal el len tét ben – az Unió hi va ta los nyel ve lesz.
Ez az in for má ció meg le he tõ sen új meg vi lá gí tás ba he lye zi a kö zös sé gi nyel vi kér dés jö võ -
jét (a Ter mi no lo gie et Tra duc ti on 2002. 2. szá má ban Bri an McClus key még evi den ci a ként ke -
ze li, hogy a mál tai az ír sor sát fog ja osz ta ni). Mál ta ese té ben ugyan is egy 300 ez res olyan
nyel vi kö zös ség rõl van szó, amely nek a mál ta in kí vül má sik olyan hi va ta los nyel ve is van,
az an gol, ame lyik már az Unió hi va ta los nyel ve. Egy ilyen dön tés mél tán vált hat ná ki az
írek, vagy akár a lu xem bur gi ak rosszal lá sát is.

51 Nem ke rült a bõ ví té sek vo nat ko zá sá ban a Niz zai Szer zõ dést meg elõ zõ kor mány kö zi kon -
fe ren cia na pi rend jé re sem. Kris ti na Cun ning ham: Trans la ting for a Lar ger Un ion-Can
We Cope with More than 11 Lan gu a ges, Ter mi no lo gie et Tra duc ti on, 2. 2001, 22–34, 27.



in téz mé nyi jó vá ha gyá suk kal hi te le sít hes sék. A Kö zös ség ugyan ak kor a csat la -
ko zá sok kal sú lyos bo dó nyel vi kér dés meg ol dá sát fo lya ma to san na pi ren den
tart ja, bár ezt a csat la ko zó or szá gok felé nem kom mu ni kál ja. A Kö zös ség
a csat la ko zó or szá gok irá nyá ba a csat la ko zá si fo lya mat kez de té tõl fog va nem
ren del ke zett elõ re meg ha tá ro zott, át gon dolt fel ké szí té si stra té gi á val a kö zös -
sé gi jog sza bály for dí tás te kin te té ben. Bár mind vé gig je len tõs anya gi se gít sé -
get és szak mai irány mu ta tást nyúj tott, fel lé pé se nem volt kon zisz tens és kö -
vet ke ze tes. A csat la ko zó or szá gok nak ma guk nak kel lett ki épí te ni ük és ki kí sér -
le tez ni ük azt a rend szert és mód szert, amellyel a csak nem 100 000 ol dal nyi
kö zös sé gi jog anya got le for dít ják.52 A Bi zott ság ugyan fi gye lem mel kí sér te
ezek nek a mo del lek nek a lét re jöt tét és mû kö dé sét, a csat la ko zó or szá go kat ta -
ná csok kal lát ta el, de a köz pon ti, konk rét irány mu ta tás hi á nyá ban szin te va la -
mennyi be lép ni szán dé ko zó or szág ban más és más struk tú ra jött lét re. Ter mé -
szet sze rû leg nem áll tak jogi esz kö zök a Bi zott ság ren del ke zé sé re egy ál ta la op -
ti má lis nak tar tott mo dell ki kény sze rí té sé re, de a ko ráb bi csat la ko zá sok
ta pasz ta la ta i nak rend sze res be mu ta tá sán és is mer te té sén túl, egy faj ta elõ re ki -
dol go zott mo dell aján lás for má já ban való fel vá zo lá sa hasz nos le he tett vol na.
Ezt az tán az egyes or szá gok sa ját ál lam igaz ga tá si struk tú rá juk ba il leszt het ték
vol na, vagy an nak alap ve tõ ele me it fi gye lem be véve más mo dellt is lét re hoz -
hat tak vol na. En nek hi á nyá ban a csat la koz ni kí vá nó or szá gok egy szá muk ra
új, rend kí vü li hor de re jû fel adat tal ön ál ló an pró bál tak meg bí róz ni és a Bi zott -
ság ál tal a for dí tá si mun ka so rán adott ta ná csok nak fo lya ma to san meg fe lel ni,
illetve modelljüket saját tapasztalataik alapján továbbfejleszteni.

A Bi zott ság már szin te a for dí tá si fo lya mat le zá rul ta kor sem tud ta meg ha -
tá roz ni a le for dí tan dó jog sza bá lyok lis tá ját,53 ami újabb ta nú je le a kö zös sé gi
jog anyag ke zel he tet len nagy sá gú vá duz za dá sá nak és át lát ha tat lan sá gá nak.

2002-ben a kö zös sé gi in téz mé nyek a mû kö dõ nyel vi ren det ala pul véve
meg kezd ték a Bi zott ság nál, a Ta nács nál dol go zó, a csat la ko zó or szá gok ál tal
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52 Ezt egé szí ti még ki a bí ró sá gi eset jog nak a Kö zös ség ál tal meg ha tá ro zott, vá lo ga tott köre,
amely le for dí tá sá ról a Kö zös ség a for dí tá si mun ka egy meg le he tõ sen ké sõi fá zi sá ban dön -
tött, sza kít va az zal a ko ráb bi és kez de tek ben a csat la ko zó or szág felé is han goz ta tott gya kor -
lat tal, hogy a bí ró sá gi ha tá ro za tok le for dí tá sa az Eu ró pai Bí ró ság égi sze alatt fog tör tén ni
köz vet le nül a csat la ko zást meg elõ zõ en, il let ve azt kö ve tõ en.

53 A ha tá lyos kö zös sé gi jog anyag pon tos be azo no sí tá sa ugyan is nem egy pusz tán me cha ni -
kus fel adat. A jog sza bá lyok kö zött akad nak olya nok, ame lyek csu pán az egyes nyel ve ken
szá mí ta nak hi te les nek (ki zá ró lag egy-egy tag ál la mot érin tõ jog sza bály; van nak egye di,
egyes tag ál la mok nak cím zett ha tá ro za tok, il let ve olyan jog sza bá lyok, ame lyek ugyan for -
má li san még ha tály ban van nak, de a gya kor lat ban már nem ke rül nek, nem ke rül het nek al -
kal ma zás ra). Ezek le for dí tá sa nem le het szük sé ges, el ha gyá suk ra azon ban csak bi zott sá gi
be le egye zés sel ke rül het sor. 



vég zett for dí tá sok jó vá ha gyá sát vég zõ jo gász-nyel vé szek (mind két in téz -
mény nél há rom fõ) fel vé te lét, a csat la ko zást kö ve tõ en pe dig va la mennyi in -
téz mény nél és kö zös sé gi szerv nél együt te sen nyel ven ként hoz zá ve tõ le ge sen
80–100 fõ al kal ma zá sá ra lesz szük ség csak a for dí tá si, lek to rá lá si mun kák el -
vég zé sé re.54 An nak az alap elv nek to vább ra is ér vé nye sül nie kell, hogy a for dí -
tók csak sa ját anya nyel vük re for dít hat nak, mint cél nyelv re, a tol má csok pe -
dig szin tén csak sa ját anya nyel vük re tol má csol hat nak. A for dí tás kér dé se sze -
mély zet po li ti ka i lag egyéb ként az egy sze rûb ben meg old ha tó prob lé mák hoz
tar to zik, hi szen a for rás nyelv, azaz a szö ve ge zé si nyelv ál ta lá ban an gol vagy
fran cia, ki sebb mér ték ben más, míg a tol má cso lás ese té ben va la mennyi nyelv 
egy for mán meg je len het forrásnyelvként.

A Kö zös ség kül sõ meg nyil vá nu lá sa it te kint ve an nak alap ján jár el, hogy
az új nyel vek a ha tá lyos nyel vi rend be fog nak be kap cso lód ni. En nek mû kö dõ -
ké pes sé ge hosszú tá von ugyan ak kor az egy re hang sú lyo sabb mennyi sé gi té -
nye zõ mi att egy re ki sebb. A csat la ko zá sok kö vet kez té ben nem csak új nyel -
vek, ha nem új nyelv csa lád is meg je le nik a kö zös sé gi nyel vi rend szer ben
a szláv nyel vek ál tal. Ezt bo nyo lít ja még, hogy a finn ugor nyelv csa lád ba tar to -
zó ma gyar nyelv va la mennyi nyelv tõl, még a vele egy nyelv csa lád ba tar to zó
nyel vek tõl is el kü lö nül, azok kal nem mu tat ér zé kel he tõ és a meg ér tést se gí tõ
ha son ló sá got. Ah hoz, hogy ugyan ki sebb mennyi ség ben, de az új nyel ve ken
ke let ke zett do ku men tu mok ról adott eset ben le hes sen for dí tá so kat ké szí te ni
a töb bi hi va ta los nyelv re, a kö zös sé gi in téz mé nyek al kal ma zot tai kö zött kell
le gye nek olya nok, akik bír ják e nyel ve ket55 és ké pe sek ezek rõl sa ját anya nyel -
vük re for dí ta ni.56 E fel té tel nek mind az új nyel vek és je len le gi hi va ta los nyel -
vek te kin te té ben, mind az új nyel vek egy más kö zöt ti vi szony la tá ban fenn kel -
le ne áll nia. Fi gye lem be véve ugyan ak kor, hogy ilyen for dí tá sok ra csak ese ti
jel leg gel ke rül ne sor (pél dá ul új tag ál la mok ból ér ke zõ köz vet len meg ke re sé -
sek), nem zár ha tó ki, hogy a kül sõs for dí tók kal, for dí tó iro dák kal való szer zõ dé sek je -
len tõ sé ge meg nõ,57 hi szen a rend szer ha té kony sá gát nagy mér ték ben nö vel né
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54 Fel te he tõ en ugyan ek ko ra lesz a tol má csok irán ti igény is.
55 2001-ben a Bi zott ság for dí tó i nak 10%-a ta nul ta va la me lyik csat la ko zó or szág nyel vét, 30

for dí tó pe dig már olyan szint re fej lesz tet te nyelv tu dá sát, hogy for dí tá si mun kát is el tud
lát ni. Bri an McClus key, 17.

56 Bár a for dí tá si fo lya mat egy sze rû sí té se vé gett fel me rül en nek az elv nek az eset le ges át tö ré -
se az zal, hogy jogi erõ vel nem bíró do ku men tu mo kat, bel sõ in téz mé nyi hasz ná lat ra, az
alap ve tõ meg ér tés vé gett, nem anya nyel vû for dí tók is for dít hat nak. Bri an McClus key, 17. 

57 Kül sõs for dí tók igény be vé te le az utób bi idõ ben kez dett gya kor lat tá vál ni. A Bi zott ság For -
dí tó Szol gá la ta 2001 ele jén a for dí tá si mun kák 20%-ában vet te igény be kül sös for dí tók
köz re mû kö dé sét. Bri an McClus key, 19.



ezek nek olyan faj ta el in té zé se, ami nem igé nyel ál lan dó mun ka erõt. Ugyan -
ak kor a jog biz ton ság elve az ilyen do ku men tu mok jel le ge mi att, il let ve a ter -
mi no ló gi ai egy sé ges ség szin tén a do ku men tu mok jel le ge, va la mint az eset leg -
es ség okán nem sé rül ne olyan mértékben, ami a rendszert károsítaná.

A nyel vi jog egyen lõ ség fenn tar tá sa mel lett, a túl ter helt rend szer op ti ma -
li zá lá sá nak egy má sik, a Kö zös ség ál tal idá ig nyíl tan fel nem vál lalt mód ja le -
het a for dí tá si mun ka de kon cent rá lá sa, vagy is tag ál la mi szint re te le pí té se. Egy
ilyen meg ol dás azt je len te né, hogy a kö zös sé gi jog sza bá lyok, köz ér de kû do -
ku men tu mok, vagy ezek egy meg ha tá ro zott ré szé nek for dí tá sa a tag ál la mok
ál lam igaz ga tá si rend sze ré be éke lõ dõ for dí tá si egy sé gek nél tör tén ne, csak úgy, 
mint je len leg a csat la ko zó ál la mok ese té ben. Az en nek kö szön he tõ en je len -
tõs mér ték ben csök ken tett lét szá mú kö zös sé gi in téz mé nyi for dí tói rész le gek 
csak azo kat a do ku men tu mo kat for dí ta nák, ame lyek köz vet le nül az in téz mé -
nyek nek cím zet tek. Ez egy út tal azt is je len te né, hogy az in téz mé nyen be lü li
mun ka mun ka nyel vek re kor lá to zód na, hi szen a for dí tá si mun ka az egyes tag -
ál la mok ban foly na és fel te he tõ en csak a jog al ko tá si fo lya mat leg fon to sabb lé -
pé se i re, vagy szél sõ sé ges eset ben az el fo ga dás elõt ti do ku men tum ra kor lá to -
zód na. A meg ol dás ugyan se gí te né, hogy a for dí tá si mun ka az anya nyel vi kö -
zeg ben, an nak be szé lõ i tõl nem el sza kad va, a nyelv fej lõ dé sét hely ben
kö vet ve tör tén ne, de egy út tal tá vo labb ke rül ne a jog sza bá lyok ke let ke zé sé -
nek he lyé tõl és vég leg fel szá mol ná a pár hu za mos szö ve ge zés lát sza tát is. Egy
ilyen meg ol dás nak, vagy egy ilyen meg ol dás rész be ni meg va ló sí tá sá nak (bi zo -
nyos for dí tá si mun kák cent ra li zált meg ol dá sa, má sok tag ál la mi szint re te le pí -
té se) a Kö zös ség szá má ra kéz zel fog ha tó elõ nye költ ség ve té si vo nat ko zá sú len -
ne: a for dí tá si mun ka (vagy an nak egy ré sze) fi nan szí ro zá sa nem kö zös sé gi,
ha nem nem ze ti költ ség ve tés bõl tör tén ne.

A Kö zös ség nek te hát amel lett, hogy a bõ ví té sek okán to vább ra is és
egy re fo ko zot tab ban szem be kell néz nie az in téz mé nyi nyelv hasz ná lat ha -
té kony sá gi célú egy sze rû sí té sé vel, új ter mé sze tû ki hí vá sok nak is meg kell
fe lel nie a nyel vek szá má nak meg nö ve ke dé sé vel. Min de köz ben arra tö rek -
szik, hogy a le he tõ sé gek hez ké pest fenn tart sa és ér vé nye sít se a nyel vi
egyen lõ sé get. 

A csat la ko zó or szá gok ele mi és jo gos ér de ke, hogy sa ját hi va ta los nem ze -
ti nyel vük az Unió hi va ta los nyel vé vé vál jon, más szó val, azo nos el bá nás ban
ré sze sül jön a csat la ko zást meg elõ zõ kö zös sé gi nyel vek kel, vagy is a min den -
ko ri kö zös sé gi nyel vi re zsim be il lesz ked jen. Ezen tö rek vé sük ben az ál lam pol -
gá ra ik ér de ke it védõ jog biz ton sá gi vo nat ko zá son túl, hang sú lyo sabb mo ti vá -
ló erõ a szu ve re ni tás, nem ze ti iden ti tás tu dat szup ra na ci o ná lis szin tû ki fe je zé -
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se. A csat la ko zó or szá gok nak ez az el vá rá sa egy faj ta ab szo lút el vá rás ként
je lent meg a csat la ko zás fo lya ma tá ban. 

2. EGY ÚJ KÖ ZÖS EU RÓ PAI NYELV KI ALA KU LÁ SÁ NAK 
LE HE TÕ SÉ GEI

A je len le gi Eu ró pa a sok nyel vû sé gen ala pul. En nek az elv nek az ér vé nye -
sí té se, fenn tar tá sa – mint fen tebb lát tuk – eu ró pai szin tû po li ti ka, az eu ró pai
po li ti ka dön té se. Egy (egyet len) új kö zös eu ró pai érint ke zé si nyelv le he tõ sé -
gé nek fel ve té se egy út tal a sok nyel vû sé gi mo del lel való sza kí tást is je len ti. Eb -
ben a rész ben te hát olyan elvi meg ol dá sok ke rül nek be mu ta tás ra, ame lyek eb -
ben a for má juk ban ki zár nák a sok nyel vû sé get, leg alább is az Eu ró pai Unió
mû kö dé sét jel lem zõ sok nyel vû sé get, nem érint ve ez zel ter mé sze te sen
a nem ze ti, ki sebb sé gi nyel vek sa ját szfé rá juk ban való alkalmazását.

A kö zös eu ró pai nyelv több fé le ala pú le het. Le het mes ter sé ges nyelv, le -
het lé te zõ ter mé sze tes nyelv mes ter sé ge sen ki ala kí tott do mi nan ci á ja és meg -
ala poz ha tó ter mé sze tes úton do mi náns sá vált nyelv do mi nan ci á já nak fenn -
tar tá sá val. Mind há rom le he tõ ség egy má sik ide o ló gi ai meg gyõ zõ dés mel lett
való hall ga tó la gos ál lás fog la lást jelent.

Az aláb bi ak ban fi gyel men kí vül hagy juk azt a di lem mát, hogy egyál ta lán
ér tel mes vagy re á lis le he tõ ség-e a sok nyel vû mo del lel való sza kí tás, pusz tán
egy ilyen sza ka dás ese tén al kal maz ha tó meg ol dá so kat pró bál juk sor ra ven ni.

Egyet len kö zös nyelv mel let ti dön tés ese tén nem kö zöm bös, hogy az
a nyelv – le gyen az ter mé sze tes vagy mes ter sé ges – mi lyen stá tusz ba ke rül
a Kö zös sé gen be lül: a kö zös dön tést, jog al ko tást, fel lé pést meg könnyí tõ egyet -
len mun ka nyelv ként je le nik majd meg, vagy en nél erõ sebb po zí ci ó ja lesz és
egyet len hi te les, hi va ta los nyelv vé vá lik. Az elsõ eset nem érin ti a töb bi hi va ta -
los kö zös sé gi nyelv hely ze tét, csu pán annyi vál to zást je len te ne, hogy a for dí tá -
sok a meg ál la po dott kö zös nyelv rõl tör tén né nek a hi va ta los nyel vek re, nagy
mér ték ben le csök kent ve ez zel a rend szer te te mes for dí tá si költ sé ge it, hi szen
csak a vég le ges do ku men tum ke rül ne le for dí tás ra, a köz ben sõ anyagok nem.

A má so dik eset több prob lé mát vet ne fel. A meg ál la po dott nyelv ki zá ró la -
go san hi te les sé és hi va ta los sá vá lá sa nem je lent het né azt, hogy a to váb bi ak ban 
az ál lam pol gá ro kat érin tõ sza bá lyok, do ku men tu mok ne le hes se nek hoz zá -
fér he tõ ek az egyes nem ze ti nyel ve ken. Kü lö nö sen olyan jog for rá sok ese té -
ben nem le het ne et tõl el te kin te ni, me lyek köz vet le nül al kal ma zan dó ak. Ezt
olyan jog biz ton sá gi in do kok te szik szük sé ges sé, mint hogy sen ki tõl sem vár -
ha tó el egy ide gen nyelv – kü lö nö sen egy mes ter sé ges nyelv – olyan szin tû

210 SOMS SICH RÉKA



is me re te, hogy azon a rá vo nat ko zó elõ írá so kat ma ra dék ta la nul meg ért se. To -
vább bo nyo lít ja a hely ze tet, hogy a meg ál la po dott nyelv ki zá ró la gos hi te les sé -
ge foly tán a nem ze ti nyel vi vál to za tok csak tá jé koz ta tó jel le gû ek le het né nek,
azok nem bír ná nak joghatással. 

2.1. Mes ter sé ges nyelv, mint lin gua fran ca

A mes ter sé ges nyel vek hez – itt alap ve tõ en az a pos te ri o ri se géd nyel vek -
rõl van szó – kap cso ló dó alap di lem ma, hogy nem kö tõd nek kul tú rák hoz,
né pek hez, ha gyo má nyok hoz, így egy részt ta nu lá suk nem vá lik von zó vá
(nincs a nyelv nek kul tu rá lis hor do zó ja), más részt nem is se gít he tõ el sa já tí tá -
suk a ter mé sze tes nyel vek nél meg lé võ esz kö zök kel (az adott nyel ven író -
dott mû vek ol va sá sa, kom mu ni ká ció anya nyel vi be szé lõk kel). A mes ter sé -
ges nyel vek kul tu rá lis kö tet len sé ge mi att ér te lem sze rû en nem is fej lõd nek
ki ben nük azok a nyel vi jel leg ze tes sé gek, ame lyek csak a ter mé sze tes nyel -
vek sa ját jai, így ame lyek a min den na pi élet kom mu ni ká ci ós hely ze te i ben,
ki fe je zet ten em ber-em ber kö zöt ti kap cso lat ban ke let kez nek. A szük sé ges,
de hi ány zó nyel vi ele me ket pe dig újra és újra ki kell dol goz ni, hi szen nincs
a nyelv nek ere de ti is me rõ je, aki a nyelv hasz ná la tá ra néz ve el iga zí tást tud na
adni. Ezért a mes ter sé ges se géd nyel vek ele ve csak jól be ha tá rolt kom mu ni -
ká ci ós kö zeg ben – a min den na pi élet tõl el ru gasz ko dott hely ze tek ben –
nyújt hat nak se gít sé get.

Mára a mes ter sé ges se géd nyel vek nek in kább tör té ne ti sze re pük van, bár
szá mos ak ti vis tát tud hat nak ma guk mö gött – kü lö nö sen az esz pe ran tó –, akik 
nem mond tak le ar ról az el kép ze lé sük rõl, hogy a mes ter sé ges nyel vek gya kor -
la ti hasz no sí tá sa is meg va ló sul hat egy na pon. En nek ki bon ta ko zá sá ra so kan
az Eu ró pai Unió ke re te in be lül lát nak le he tõ sé get.58 Er rõl ta nús ko dik a leg -
utób bi idõ ben az is, hogy az Eu ró pa jö võ jé rõl kez de mé nye zett, a Kon vent
mun ká ját elõ se gí te ni hi va tott vi tá ban részt ve võ, ci vil szer ve ze tek vé le mé -
nyét tö mö rí tõ Fó rum két mun ka cso port ja is59 az esz pe ran tó ban (il let ve egy
mes ter sé ges nyelv al kal ma zá sá ban) lát ja az eu ró pai szin tû nyel vi kér dés meg -
ol dá sát. A ja vas la tok sze rint a kö zös sé gi in téz mé nyek nek az ál lam pol gá rok -
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58 Kü lö nö sen az Eu ró pai Par la men tet érik el azok a lob by cso por tok, ame lyek az esz pe ran tó
eu ró pai szin tû kö zös nyelv vé való vá lá sá ért küz de nek. Er rõl ta nús ko dik az az eu ró pai par -
la men ti ál lás fog la lás ter ve zet, amely nem egy hi va ta los uni ós, ha nem egy ma gán hon la -
pon ta lál ha tó. 

59 „A kom mu ni ká ci ós és nyel vi prob lé ma az Eu ró pai Uni ó ban”, va la mint „Az uni ós pol gár -
ság és a pol gá rok nyel vi jo gai és kö te le zett sé gei” el ne ve zé sû mun ka cso por tok.



kal való kül sõ kap cso la ta ik ban, va la mint az uni ós pol gá rok kép vi se le tét el lá tó
eu ró pai par la men ti kép vi se lõk mun ká já ban meg kel le ne hagy ni a nem ze ti
nyel vek egyen jo gú hasz ná la tát, míg az in téz mé nyek bel sõ mun ká já ban ha té -
kony sá gi és gaz da sá gi okok ból egy mun ka nyel vet kel le ne hasz nál ni, ami ele -
in te az egyik tag ál lam nyel ve len ne egy mes ter sé ges nyelv fo lya ma tos ta nu lá -
sa mel lett, míg vé gül a mes ter sé ges nyelv az in téz mény nél dol go zók ál ta li
meg fe le lõ szin tû el sa já tí tás után ki zá ró la gos sá vál hat na, ki szo rít va a be ve ze tõ
ter mé sze tes nyel vet.60

Más rész rõl, a mes ter sé ges nyel vek nek a sem le ges sé gük re ala pí tott lét jo -
go sult sá ga vissza ve zet min ket a la tin prob lé má já hoz: mi ért kell mes ter sé ges
nyelv re ha gyat koz nunk, ami kor ren del ke zé sünk re áll az Eu ró pa né pei szá má -
ra mára tel je sen sem le ges sé lett la tin nyelv? A mes ter sé ges nyel vek kel szem -
ben a la tin ra való tá masz ko dás egy sok kal ra ci o ná li sabb vá lasz tás nak tû nik, ak -
kor is, ha a la tin aj kú nem ze tek némi hely zet elõny be ke rül né nek a nyel vi hát -
tér mi att (egyéb ként az esz pe ran tó is könnyeb ben ért he tõ egy la tin aj kú nak,
mint más nyelv csa lá dok ba tar to zók nak).61

Az esz pe ran tó új bó li fel buk ka ná sa le he tõ sé gé nek ak tu a li tá sát nap ja ink
Eu ró pá já ban az an gol do mi nan ci á ja vál tot ta ki. 1987-ben (te hát még az
1995-ös bõ ví tés elõtt) And rea Chi ti-Ba tel li arra hív ta fel a fi gyel met, hogy az
an gol áta la kí tás sal fe nye ge ti a nyel ve ket és di a lek tu so kat, ami ket majd idõ vel
meg is fog szün tet ni. Ez zel egy út tal ve szély be so dor ja a nyel vek hez kö tõ dõ
kul tu rá lis iden ti tást, nem ze ti ér zel me ket.62 Chi ti-Ba tel li sze rint e nem kí vá na -
tos je len ség el ke rü lé sé nek esz kö ze le het az esz pe ran tó. Vagy is Chi ti-Ba tel li
azt állt ja, hogy a nyel vi sok szí nû ség Eu ró pá ban úgy õriz he tõ meg, ha az eu ró -
pai szin tû kom mu ni ká ció egy mes ter sé ges nyel vet vá laszt ma gá nak. Chi -
ti-Ba tel li sze rint az esz pe ran tó elõ nyei, az an gol hát tér be szo rí tá sa mel lett,
a kö vet ke zõk ben fog lal ha tók össze: könnyû, nem ze tek tõl füg get len és egyen -
lõ ala pok ra he lye zi az ural ko dó és az el nyo mott nyel ve ket.

Pat ter son az esz pe ran tó lét jo go sult sá gát két té nye zõ re ve zet te vissza.
Az egyik, a nyel vi im pe ri a liz mus sal való szem be he lyez ke dés szük sé ges sé ge,
egy be cseng Chi ti-Ba tel li el kép ze lé se i vel. A má sik ok in kább gya kor la ti, mint
ide o ló gi ai ala pú. Pat ter son a kö zös sé gi jog sza bá lyok szö ve gé nek rossz stí lu sát 
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60 Egy ilyen meg ol dás mel lett ér vel a Ma gyar Nem zet 2002. ok tó ber 7-i szá ma Vé le mény ro -
va tá ban Haszp ra Ottó is. Haszp ra Ottó: Az Eu ró pai Unió kö zös nyel ve – me lyik? Ma gyar
Nem zet, 2002. ok tó ber. 7., 6.

61 Haszp ra Ottó írja az esz pe ran tó ról: „hang zá sa ola szos”.
62 Lo u is-Je an Cal vet: L’E u ro pe et ses lan gu es. 1993, Plon, 147.



és pon tat lan sá gát (te hát va ló já ban a for dí tá sok rossz mi nõ sé gét) gon dol ná az
esz pe ran tó se gít sé gé vel kor ri gál ni.63

A mes ter sé ges nyel vek – így az esz pe ran tó – eset le ges kö zös nyelv vé vá lá -
sa ese té ben a leg na gyobb ki hí vás nyel vi jel le gû. A mes ter sé ges nyel vet ugyan -
is fo lya ma to san fej lesz te ni kell ah hoz, hogy a meg fe le lõ pon tos ság gal, egy ér -
tel mû ség gel ké pes le gyen az adott kom mu ni ká ci ós kö zeg ben ren del te té sét
be töl te ni. En nek alap ja az ál lan dó ter mi no ló gi ai fej lesz tés. A mes ter sé ges
nyelv ugyan is pont azért, mert mes ter sé ges, ön ma gá tól nem ké pes a tár sa dal -
mi ki hí vá sok hoz al kal maz kod ni, te hát hoz zá juk kell iga zí ta ni. Az eu ró pai
szin tû jog al ko tás nyel ve ese té ben a hely ze tet bo nyo lít ja vagy ta lán ép pen
könnyí ti, hogy a jog ön moz gó jel le ge is sok kal ke vés bé van je len, mint a nem -
ze ti jo gok nál. Az eu ró pai jog egy min de nek elõtt mes ter sé ge sen ala ku ló, fej lõ -
dõ, tár sa dal mi vá lasz adá sa i ban ko di fi ká ci ó val kons ti tu á ló dó jog. Vagy is a mes -
ter sé ges nyelv nek egy mes ter sé ges jog hoz kel le ne ido mul nia.

Bár mi lyen mes ter sé ges nyelv hi va ta los kö zös sé gi nyelv vé vá lá sa a gya kor -
lat ban azt je len te né, hogy

– min den kö zös sé gi, uni ós do ku men tum egy olyan nyel ven ke rül ne
meg fo gal ma zás ra, ame lyik szó kész le te rész ben a jog sza bállyal együtt
ke let ke zik,

– anya nyelvû be szé lõi nin cse nek, ezért könnyen elõ for dul hat, hogy
egyes ol va sói, sõt meg fo gal ma zói is mást és mást ér te nek egyes ki fe je -
zé sei alatt,

– te kint ve, hogy az ál lam pol gá rok tól jog biz ton sá gi szem pon tok ból
nem vár ha tó el a ki vá lasz tott mes ter sé ges nyelv is me re te, a jog sza bá -
lyo kat ugyan úgy meg kel le ne je len tet ni nem ze ti nyel ven, vagy is le kel -
le ne for dí ta ni azo kat. 

A mes ter sé ges nyelv eu ró pai szin tû tér nye ré sé nek egyet len vi tat ha tat lan
elõ nye a Kö zös sé gen be lü li, kö zös sé gi szin tû tel jes nyel vi sem le ges ség len ne.
Kér dé ses azon ban, hogy ez a sem le ges ség ér-e annyit, hogy arány ta lan ál do za -
to kat kö ve tel jen.

2.2. Ter mé sze tes nyel vek mes ter sé ge sen ki ala kí tott do mi nan ci á ja

A ter mé sze tes nyel vek mes ter sé ge sen ki ala kí tott do mi nan ci á ja ese té ben
az elõ kér dés min de nek elõtt az, hogy mely nyelv do mi nan ci á ja le het el fo gad ha -
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tó, il let ve, hogy ki dönt az adott nyelv mel lett. Van-e fel sõbb szin tû le gi ti má ló
ha ta lom, vagy egy adott nyelv ál la ma sa ját pro pa gan dá já nak ered mé nye?

A mes ter sé ges nyel vek kö zös nyelv vé vá lá sá nak fo lya ma tá val ez a meg ol -
dás ott mu tat egye zést, hogy ez eset ben szin tén egy mes ter sé ges be avat ko zás -
ról van szó a ter mé sze tes nyel vi fo lya ma tok ba. A mes ter sé ges be avat ko zás lét -
jo go sult sá ga itt épp úgy meg kér dõ je lez he tõ, mint a mes ter sé ges nyel vek nél.

Nem ze ti kez de mé nye zé sek nél olyan nyel vek ese té ben ta pasz tal ha tó ez a je -
len ség, ame lyek kí vül szo rul tak a ter mé sze tes nyel vi ki vá laszt ódá son, ám
nem zet kö zi sze re pük rõl (vagy az irán ti vá gyuk ról) nem haj lan dók le mon da -
ni. Nem zet kö zi szin tû vagy más kon szen zu sos dön tés nél ál ta lá ban olyan nyel vek re
esik a vá lasz tás, ame lyek nem je len te nek ve szélyt a nem ze ti nyel vek re, de ké -
pe sek a ter mé sze tes do mi nan ci á ba ke rült nyelv vissza szo rí tá sá ra. Ez utób bi
ka te gó ri á ba tar toz nak olyan fel ve té sek, ame lyek holt nyel vek kö zös nyelv -
ként való vissza ho za ta lát he lye zik ki lá tás ba. Eu ró pa ese té ben a la tin, il let ve
a gö rög nyelv jö het nek szó ba, ugyan ak kor igen kis esé lye van an nak, hogy
ezek a klasszi kus holt nyel vek fel vált sák a sok nyel vû sé gi rend szert. 

Kon szen zu sos ala pon vá laszt hat nak a tag ál la mok kö zös nyelv nek olyan
hi va ta los tag ál la mi nyel vet, ame lyi ket ke ve sen hasz nál nak, mint pél dá ul
a dán vagy a finn és ame lyik sú lyá nál fog va nem je len te ne kul tu rá lis ve szélyt
a töb bi ál lam ra néz ve.64

Sok kal in kább je len van nak azon ban az eu ró pai köz tu dat ban az egy
nyelv hez és kul tú rá hoz köt he tõ nem ze ti kez de mé nye zé sek az eu ró pai szin tû 
do mi nan cia meg szer zé sé re. Sok eset ben ezek a tö rek vé sek – a re a li tá sok kal
szem be néz ve – még csak nem is do mi nan ci át kí ván nak ki ala kí ta ni, ha nem az
adott nyelv sú lyá nak fenn tar tá sát, il let ve eu ró pai je len lé té nek biz to sí tá sát.
Az an gol ki zá ró la gos sá gá val szem be ni fel lé pés min den nél elõbb re va ló sá ga
adott eset ben az egyes or szá go kat ter mé szet el le nes nek tet szõ komp ro misszu -
mok ba so dor ja: más ál la mo kat kí ván nak olyan cél ra meg nyer ni, hogy együt te -
sen, egy más nak lát szó lag köl csö nö sen en ged ve for mál ják nyelv po li ti ká ju kat.
Az ilyen kez de mé nye zé sek élen já rói a fran ci ák, akik gyak ran pont az an gol vi -
lág gal való együt tes fel lé pés ben gon dol kod va, „az el len ség gel szö vet kez ve” –
más eu ró pai nyel vek egy ide jû el nyo má sá val – re mé lik a fran cia nyelv eu ró pai 
szin tû rep re zen tá ci ó ját biztosítani. 

Je an-Ma rie Bres sand 1951-ben ki dol goz ta a két nyel vû vi lág (mon de bi lin gue)
mo dell jét, amely a fran ko fón és ang lo fón or szá gok együtt mû kö dé sé re, egy más
nyel ve i nek köl csö nös ta nu lá sá ra épült vol na és bur kolt for má ban idõ vel
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bi zo nyá ra fran cia–an gol he ge mó niá hoz ve ze tett vol na.65 Bres sand el kép ze lé se
nem va ló sult meg, ám több mint har minc év vel ké sõbb, 1988-ban új öt let tel állt
elõ, amely már a több nyel vû sé get elõ se gí tõ mo del lek közé so rol ha tó.

Mi chel Ro card az elsõ olyan fran cia po li ti kus volt, aki fel mer te vál lal ni
az eu ró pai nyel vi prob lé má kat. El kép ze lé se az ok ta tás ra épü lõ több nyel vû sé -
gen ala pult, ám va ló já ban a fran cia–an gol nyel vi ten gely meg erõ sö dé sé hez ve -
ze tett vol na. Fel ve té se sze rint Eu ró pá ban olyan ok ta tás po li ti kát kel le ne ér vé -
nye sí te ni, ahol az egyes tag ál la mok di ák jai ta nul nak egy, nem a sa ját nyel vük
nyelv csa lád já ba tar to zó nyel vet. Ez a gya kor lat ban azt ered mé nyez te vol na,
hogy a la tin nyelv csa lád ba tar to zók fel te he tõ en in kább az an golt vá lasz tot ták
vol na, mint a né me tet, a ger mán nyelv csa lád ba tar to zók pe dig in kább a fran ci -
át, mint a ki sebb la tin nyel ve ket. A kon cep ció nagy vesz te sei a né me tek, il let -
ve a töb bi la tin nyelv lett volna. 

A né met, ame lyet a la kos ság szám ará nyá nál fog va ma Eu ró pá ban a leg töb -
ben be szél nek anya nyel vük ként, sok kal ne he zebb hely zet ben van, mint
a fran cia. A má so dik vi lág há bo rút kö ve tõ en a né met nyelv ki szo rult a nem zet -
kö zi kom mu ni ká ci ó ból, nem le he tett az ENSZ hi va ta los nyel ve sem. Bár az
eu ró pai kul tú ra meg ha tá ro zó nyel ve és Kö zép-Eu ró pá ban sok kal to vább is
tar tot ta ezt a po zí ci ó ját, mint a kon ti nens nyu ga ti fe lén, a tény le ges eu ró pai
kom mu ni ká ci ó ban jó val az an gol és a fran cia mögé szo rult. A ki lenc ve nes
évek ele jé ig még a né met a má so dik he lyen állt a fran cia mö gött a kö zös sé gi in -
téz mé nyi írás be li kom mu ni ká ci ó ban. Nagy-Bri tan nia be lé pé se ide jén is csak 
fran cia és né met nyel ven küld ték meg a nem ze ti szak ér tõi cso por tok nak
a mun ka do ku men tu mo kat és kér te a Ta nács Nagy-Bri tan ni át, hogy ezt a hely -
ze tet, va la mint a szak ér tõi mun ka cso por tok ban e két mun ka nyelv ki zá ró la -
gos hasz ná la tát fo gad ja el. Egy 1991-ben író dott le vél ben ugyan ak kor már
a Ta nács mun ká já ban részt ve võ né met nem ze ti kül dött ség azt ne hez mé nye -
zi, hogy a do ku men tu mok né met nyel vû for dí tá sai nem ér he tõk el a Ta nács -
nál és a Ta nács a né met kül dött ség gel an gol nyel ven le ve le zik, míg ko ráb ban
a kap cso lat tar tás nyel ve a né met volt.66 Kép vi selt sé gé nek meg fe le lõ he lyet
csu pán a né met új ra egye sí tés sel kez dett ma gá nak kö ve tel ni eu ró pai szin -
ten,67 és a né met nyel vért való kul tu rá lis harc az azó ta el in dult – ok ta tá si-kul -
tu rá lis ala pú – nyel vi kez de mé nye zé sek ben ölt tes tet, mint pél dá ul a né met
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ál la mi költ ség ve tés bõl fi nan szí ro zott, a Go et he In té ze tek ál tal a csat la ko zó or -
szá gok tiszt vi se lõ i nek szer ve zett európai vonatkozású nyelvtanfolyamok.

Itt ér de mes szól ni ar ról, hogy mind a né me tek, mind a fran ci ák, és kü lö -
nö sen ez utób bi ak, uni ós nyelv po li ti ká juk ér vény re jut ta tá sa új, meg hó dí tan -
dó és so kat ígé rõ te rü le té nek a csat la koz ni kí vá nó or szá go kat te kin tik. Ko -
moly kor mány za ti anya gi tá mo ga tott ság gal kul tu rá lis in té ze te i ken ke resz tül
in gye nes nyelv tan fo lya mo kat, „uni ós” szak nyel vi kép zé se ket, il let ve „uni ós”
kép zé se ket68 tar ta nak a csat la ko zó or szá gok ban.

Az an gol el le né ben a ki sebb nyel vek kép vi se lõi kö zött akad nak olya nok,
akik – be lát va, hogy sa ját nem ze ti nyel vük ál ta lá nos eu ró pai szin tû hasz ná la tá -
nak nincs re á lis esé lye – egy, az an gol ál tal hát tér be szo rí tott na gyobb nyelv
mel lé so ra koz nak föl. Ilyen meg fon to lás ból tá mo gat ják a fin nek a né me tet.69 

2.3. Ter mé sze tes fo lya mat ré vén do mi náns hely zet be ke rült nyelv kö zös
nyelv ként való el fo ga dá sa

Gil ber te Le na erts fen tebb em lí tett ta nul má nyá ban idé zi Ab ram Swa -
an-nak 1998-ban egy kon fe ren ci án el hang zott gon do la ta it. Ezek sze rint az
Eu ró pai Unió ál tal kö vet he tõ leg böl csebb nyelv po li ti ka az len ne, ha egyál ta -
lán nem ala kí ta na ki ön ál ló nyelv po li ti kát. Vé le mé nye sze rint a ter mé sze tes
nyel vi fo lya ma tok ön ma guk tól el fog ják dön te ni az eu ró pai szin tû nyel vi kér -
dést. Azt ve tí ti elõ re, hogy az an gol szin te min den kom mu ni ká ci ós kö zeg ben 
elõ re fog tör ni, ugyan ak kor az egyes ál la mok to vább ra is min den esz közt meg 
fog nak ra gad ni sa ját nyel ve ik vé del mé re és a spon tán nyelv vá lasz tás kö vet kez -
té ben va la mennyi nyelv meg fog ja ta lál ni sa ját, töb bé vagy ke vés bé hang sú -
lyos he lyét a rend szer ben.70

Az an gol nyelv ma a vi lág mé re tû kom mu ni ká ció el sõd le ges nyel ve. Mint
ilyen, nyil ván va ló an az eu ró pai érint ke zés ben is el sõd le ges nyelv vé vált.

Mi e lõtt vé gig ven nénk az an gol nak eu ró pai kö zös nyelv ként való el fo ga -
dá sá val kap cso la tos ér vek és el len ér vek so rát, az az el sõd le ges kér dés me rül
fel, hogy le het-e egyál ta lán va ló ban eu ró pai ez a kö zös nyelv ak kor, ami kor
a gya kor lat ban az egész vi lág vo nat ko zá sá ban érint ke zé si nyelv ként hasz nál -
ják. Le het-e Eu ró pa sa ját ja a Com mu nity Eng lish, ha va ló já ban nem kü lön böz -
tet né meg sem mi a vi lág mé re tû és az eu ró pai szin tû kom mu ni ká ció esz köz -
rend sze rét? Az an gol nyelv érint ke zé si nyelv vé vá lá sa ese té ben te hát nem az
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an gol nyelv nek az an gol kul tú rá hoz való kö tõ dé se mi at ti fé le lem rõl van szó,
ha nem min de nek elõtt ar ról, hogy a ki vá lasz tó dott nyelv nem csak és ti pi ku -
san Eu ró pa lin gua fran cá ja len ne, így nem is vál hat na olyan kul tu rá lis ér ték -
ké, ame lyet az eu ró pai pol gá rok ma gu ké nak érez ve e kö zös nyel ven ke resz tül 
azo no sul ni tud ná nak az eu ró pai egy sé ge se dés sel. Mi több, ma gá nak
Nagy-Bri tan ni á nak a sze re pe is sa já tos a Kö zös sé gen be lül, hi szen a kö zös sé -
gi, uni ós fel lé pé sek tõl való rend sze res tá vol ma ra dá sa (op ting out), ki ma ra dá sa
okán egy faj ta kí vül ál ló sze re pé be került.

És bár az an gol nyelv je len le gi hely ze te Eu ró pá ban ha son la tos a kö zép ko -
ri la ti né hoz annyi ban, hogy mind ket tõ meg ha tá ro zó túl sú lya ter mé sze tes fo -
lya ma tok nak kö szön he tõ, van egy alap ve tõ kul tu rá lis vo nat ko zá sú, je len tõs
el té rés a ket tõ kö zött. A la tin Eu ró pa sa ját ja volt, az an gol vi szont nem az.

Az Eu ró pai Unió vi szony la tá ban az eu ró pai tiszt vi se lõk nyelv hasz ná la tá -
ról a ’90-es évek ele jén még el mond ha tó volt,71 hogy az egy más kö zöt ti szó be -
li, il let ve írás be li kom mu ni ká ció nyel ve több mint 60%-ban a fran cia volt, az
1995-ös bõ ví tés ezt az arányt nagy mér ték ben csök ken tet te az an gol ja vá ra
a há rom újon nan csat la ko zó or szág an gol kö tõ dé se mi att (kü lö nö sen a skan di -
náv tag ál la mok ese té ben). Ugyan ak kor az is meg fi gyel he tõ a fel mé ré sek bõl,
hogy már az 1995-ös bõ ví tés elõtt a tiszt vi se lõk tag ál la mok kal való érint ke zé -
sé ben a meg ha tá ro zó sze re pet (szó be li érint ke zés nél 30%, írás be li érint ke zés -
nél 58%) az an gol ját szot ta. A tiszt vi se lõk kor cso por tok sze rin ti fel mé ré se pe -
dig azt a ten den ci át mu tat ta, hogy míg az 50 év fe let ti eu rok ra ták in kább
a fran ci át, az egy re fi a ta labb kor osz tály egy re na gyobb szám ban in kább az an -
golt hasz nál ná.

Cars ten Qu ell 1993-as fel mé ré sei a Bi zott ság nál dol go zó gya kor no kok
meg fi gye lé sei alap ján ké szül tek és azt mu tat ják, hogy a Bi zott ság egyes rész le -
ge i nél a bel sõ szó be li kom mu ni ká ció nyel ve 47%-ban az an gol volt és a fran -
cia csu pán 38%-os hasz nált sá gi mu ta tót ért el. Az írás be li bel sõ bi zott sá gi
kom mu ni ká ció ki egyen sú lyo zot tabb ké pet mu ta tott. Ott 49%-os ér ték kel
csu pán 4%-kal elõz te meg az an gol a fran ci át. A ki ug ró el to ló dás az an gol ja vá -
ra a fen ti fel mé rés hez ha son ló an a kül sõ kom mu ni ká ci ó ban fi gyel he tõ meg,
ahol az an gol hasz nált sá ga 54%-os, a fran ci áé 35%. 

A ’90-es évek ele jén még maga a szak iro da lom is meg osz tott volt a te kin -
tet ben, hogy az an gol ki szo rít hat ja-e a fran cia nyel vet az in téz mé nyi kom mu -
ni ká ci ó ból, vagy leg alább is je len tõs mér ték ben csök kent he ti an nak sze re pét.
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Még 1993-ban is ar ról ír Ha ar mann,72 hogy az eu ró pai bü rok rá ci á ban olyan
mér ték ben do mi náns a fran cia nyelv, hogy il lu zó ri kus len ne azt gon dol ni,
hogy az an gol nyelv ki zá ró la gos sá gá nak bár mi fé le re á lis esé lyei len né nek eb -
ben a jól mû kö dõ fran cia nyel vû igaz ga tá si rend szer ben. Ugyan ak kor Co ul -
mas 1991-ben azt a meg ál la pí tást te szi, hogy bár a Kö zös ség napi igaz ga tá si
mun ká ja so rán a fran cia a meg ha tá ro zó nyelv, az an gol erõs ver seny társ ként je -
le nik meg mel let te.73

Az fi gyel he tõ te hát meg, hogy az an gol tér nye ré se a kö zös sé gi kom mu ni -
ká ci ó ban rend kí vül gyor san, szin te egy-két év alatt kö vet ke zett be.

Az eu ró pai in téz mé nyi szin tû kom mu ni ká ció azon ban nem te he tõ
egyen lõ vé az eu ró pai szin tû kom mu ni ká ci ó val, azaz nem te kint he tõ fel tét le -
nül mér ték adó nak az eu ró pai kö zös nyelv meg ha tá ro zá sá nál. Az elsõ kom -
mu ni ká ci ós rend szer ugyan is egy szû kebb cso por tot érint, míg a má so dik egy 
föld rész nyi po li ti kai egy ség va la mennyi pol gá rát. A két rend szer ben akár két
kü lön bö zõ nyel vi re zsim is ér vé nye sül het.

Itt ér de mes meg je gyez ni, hogy csat la ko zó or szá gok kal fo lyó kom mu ni -
ká ció, így a tár su lá si in téz mé nyek mun ká ja, a Pha re és más kö zös sé gi se gély -
prog ra mok, ma guk a csat la ko zá si tár gya lá sok an go lul zaj la nak. A csat la koz ni
kí vá nó or szá gok sze mé ben Eu ró pa an gol nyel vû, mi több a kö zép-eu ró pai or -
szá gok egy más kö zöt ti érint ke zé si nyel ve az an gol lett, ami akár egy re gi o ná -
lis szé gyen folt ként is el köny vel he tõ.

Az an gol nem zet kö zi érint ke zé si nyelv vé vá lá sát az is se gí tet te, hogy az
alap ve tõ kom mu ni ká ció szint jén egy vi szony lag egy sze rû en el sa já tít ha tó
nyelv. A gya kor lat ban azon ban ez a nyelv még to vább egy sze rû sö dött, mind
szó kin csét, mind al kal ma zott nyelv ta nát te kint ve. Az egy sze rû sö dött an gol –
vagy bár me lyik má sik egy sze rû sö dött nyelv – akár ál ta lá nos kom mu ni ká ci ós, 
akár jogi szö ve gek ben való hasz ná la ta könnyen a kom mu ni ká ló fe lek szel le -
mi igé nyes sé gé nek ro vá sá ra me het: nincs elég moz gás tér a ren del ke zés re álló 
szó kincs ben az ár nyalt, így stí lu suk ban is üze net ér té kû meg fo gal ma zá sok ra. 

In tel lek tu á lis csap da-e a ter mé sze tes nyel ven ala pu ló egy nyel vû ség ér vé -
nye sí té se, ha az a gya kor lat ban egy lé te zõ nyelv sze gé nye dé sét ered mé nye zi?
Sza bad-e ugyan ak kor egy ter mé sze tes „fej lõ dé si” fo lya mat tal szem be száll ni,
és ha igen, mi lyen ér té kek men tén és mi lyen esz kö zök kel? Az eu ró pai kom -
mu ni ká ci ós, így jo gi-nyel vi rend szer ben is az egy sze rû sö dött, vi szony lag
sem le ges an gol meg ha tá ro zó és egy ér tel mû fö lé nye jel lem zõ. Ez ak kor is így
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van, ha az eu ró pai mo dell alap ve tõ en ma is a sok nyel vû sé gen ala pul és ez
a dek la rált sok nyel vû ség olyannyi ra sa ját ja, hogy ezen ke resz tül fe je zi ki az
Uni ót al ko tó tag ál la mok kul tu rá lis egyen lõ sé gét. Az an gol nyelv gya kor la ti
túl sú lya te hát az Eu ró pai Uni ó ban a sok nyel vû ség lep le alatt va ló sul meg.
A rend szer be való be avat ko zás csak ak kor le het in do kolt, ha az a nyel vi egyen -
súlyt akár gya kor la ti szem pont ból, akár kul tu rá lis le gi ti má ci ós szem pont ból
egy hasz no sabb vagy ér té ke sebb meg ol dás felé, op ti má lis eset ben ezek ele gye 
irányába mozdítja el.

3. A SOK NYEL VÛ SÉG FENN TAR TÁ SÁ NAK 
LE HET SÉ GES MÓD JAI

 A kul tu rá lis to le ran ci á ra épü lõ sok nyel vû sé gi rend szer rel kap cso lat ban
min de nek elõtt az a kér dés me rül fel, hogy mû kö dõ ké pes le het-e egyál ta lán
bár hol egy ilyen rend szer, és ha igen, va ló ban ha té ko nyan – az el kép zel he tõ le -
he tõ sé gek kö zül a leg ha té ko nyab ban – szol gál ja-e a kul tu rá lis sok szí nû ség
meg õr zé sét.

3.1. Sok nyel vû nem ze ti mo del lek az eu ró pai gya kor lat ban – sok nyel vû ség 
a sok nyel vû sé gen be lül

Eb ben a rész ben a sok nyel vû ség nem éri el a de fi ní ció (ld 1. láb jegy zet)
sze rin ti leg alább öt nyel vet, en nél a szám nál ke ve sebb nyelv nek a jo gi-kul tu -
rá lis egy üt té lé si for má it, en nek meg va ló su lá sát fog juk vizs gál ni egy adott ál la -
mon be lül. Ezek az eu ró pai vi szony lat ban mi ni-mo dell ként meg je le nõ je len -
sé gek szol gál hat nak azon ban olyan ta pasz ta la tok kal, ame lyek a de fi ní ció sze -
rin ti sok nyel vû ség mû kö dé sét te kint ve is hasz no sak le het nek. Olyan eu ró pai 
or szá gok nyel vi rend sze re i rõl lesz szó, ahol több hi va ta los nyelv él egy más
mel lett, en nek a fe je zet nek te hát nem cél ja a ki sebb sé gi (nem hi va ta los) nyel -
vek re ki tér ni.

Lu xem burg az egyet len olyan or szág Eu ró pá ban, ame lyik két/há rom nyel -
vû ség re ta nít ja a né pet. A há rom hi va ta los nyelv (fran cia–né met–lu xem bur -
gi) vi szo nyát a min den ko ri po li ti kai, nagy ha tal mi hely zet be fo lyá sol ta. Ami -
kor 1843-ben ki ala kult a hi va ta los ok ta tá si rend szer, a né met és a lu xem bur gi
di a lek tus kö zött gya kor la ti lag nem tet tek kü lönb sé get. Ez idõ tájt a né met és
a fran cia kö zül az utób bit pre fe rál ták, ma az „õs la kos ság” kö zött in kább a né -
met ked vel tebb, rész ben azért, mert az áll, az azó ta tel jes lét jo go sult sá got
nyert lu xem bur gi hoz kö ze lebb, ugyan ak kor a la tin ajkú be ván dor lók erõ sí tik 
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a fran cia hasz ná la tát.74 A lu xem bur gi nyelv hez a né met meg szál lás alatt mint -
egy a né met nyelv ta ga dá sa ként for dul tak, sze re pé nek erõ sö dé se azon ban
csak az utób bi idõk re ve zet he tõ vissza (csak 1984-ben vált az or szág hi va ta los
nyel vé vé). A 19. szá zad vé gén, ami kor egy par la men ti kép vi se lõ a lu xem bur gi 
par la ment ben a he lyi nyel ven szó lalt fel, fel há bo ro dot tan meg szól ták, hogy
mi ért nem a fran ci át hasz nál ja.75

Mára Lu xem burg a nyelv ok ta tás és a bé kés több nyel vû ség min ta pél dá ja,
ahol mind egyik nyelv nek meg van a maga funk ci ó ja (a lu xem bur gi so sem tud -
ta át hat ni a tár sa dal mi, po li ti kai, gaz da sá gi élet egé szét): a né met a po li ti ka
nyel ve, a fran cia a jogé és a kul tú ráé, a lu xem bur gi a he lyi ese mé nyek nyel ve,
a pénz ügye ké pe dig az an gol. Ugyan ak kor azt is meg kell je gyez ni, hogy a lu -
xem bur gi nyelv presz tí zsé nek fenn tar tá sa, amit va ló já ban csak a szü le tett lu -
xem bur gi ak hasz nál nak, igen erõ tel jes in téz mé nyi be avat ko zást igé nyel az ál -
lam ré szé rõl.

Svájc nak kö zel hat év szá za dot kel lett vár nia arra, hogy a fö de rá lis Eu ró pa
mo dell je le gyen.76 Mire ez be kö vet ke zett, már csak ma guk a sváj ci ak kér dõ je -
lez ték meg a Kon fö de rá ció és in téz mé nyei lét jo go sult sá gát, élet ké pes sé gét.
Svájc a ha tá ra in dúló kül sõ konf lik tu sok nak kö szön he ti bel sõ nyu gal mát.
Míg a né met és a fran cia nyelv az or szág ha tá ra in kí vül meg küz dött egy más -
sal, az ál la mon be lül bé ké ben él tek. Sar ko san fo gal maz va, a nyel vi fe szült sé -
gek azó ta éled tek fel Svájc ban, ami ó ta a két nyelv a ha tá ro kon kí vül meg bé -
kélt egy más sal. 1900 és 1990 kö zött nem volt je len tõs vál to zás a né met, a fran -
cia, az olasz nyel vet be szé lõk ará nya kö zött az or szá gon be lül. Az utób bi
idõ ben ez az arány a fran cia ja vá ra to ló dott el. En nek egyik fõ oka, hogy a be -
ván dor lók in kább a könnyeb ben el sa já tít ha tó fran cia nyelv ál tal uralt te rü le -
tek re men nek, mint hogy a ne he zen ért he tõ sváj ci né me tet meg ta nul ják.
Emel lett és ta lán rész ben ezért is, fo lya ma to san erõ sö dik a sváj ci né met je len -
tõ sé ge, mint egy ne gye dik nyelv vé nõt te ki ma gát (te kint ve, hogy az egye te mi
ok ta tás nyel ve a klasszi kus né met). A né met aj kú sváj ci ak a sváj ci né met hez
való új ke le tû, min den áron való ra gasz ko dá suk ban a gyö ke rek hez való vissza -
té rést ke re sik. Elõ ke rül a tör té nel mi múlt han goz ta tá sa: a 13. szá zad ban Sváj -
cot há rom né met kan ton al kot ta. A fran cia aj kú ak csak sok kal ké sõbb, a Bé csi
kong resszus sal, 1815-ben csat la koz tak az or szág hoz. Az egy üt té lés nek pe dig
csak 1848 óta van al kot má nyos alap ja. 
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Hon nan in dul nak a mai Svájc ban a nyel vi moz gal mak? Tisz tán nyel vi ala -
pú ak vagy egy gaz da sá gi-po li ti kai irány zat meg nyil vá nu lá sai?

A gaz da sá gi élet köz pont ja Svájc ban egy re in kább a né met ajkú Zü rich be
te võ dik át. El in dult egy faj ta cent ra li zá ció a de cent ra li zá ci ó ra épü lõ rend szer -
ben, vá ro si pó lu sok ala kul tak a vi dék egyen lõ sé gé re min dig is hang súlyt fek te -
tõ Svájc ban. Drasz ti kus vál to zást je len tett, ami kor 1998-ban a né met sváj ci ak 
be je len tet ték, hogy az ok ta tás ban (ami a kan to nok ha tás kö ré be tar to zó sza bá -
lyo zá si kér dés) az an gol nyel vet elõny ben fog ják ré sze sí te ni a fran cia nyelv vel 
szem ben. Ez a be je len tés ért he tõ mó don nagy port ka vart a fran cia kan to nok -
ban, ame lyek a sváj ci nyel vi egyen lõ ség ko moly ve szé lyez te té sét és a szö vet sé -
gi szer zõ dés fel rú gá sát lát ták a dön tés mö gött. Ez zel Svájc ba be gyû rû zött az
eu ró pai szin tû nyel vi prob lé ma. Az an gol nyelv vel át ita tott fran cia–né met
nyel vi vil lon gá sok leg na gyobb ká rát az olasz nyel vi kö zös ség lát ja.

A fe szült sé ge ket to vább fo koz za, hogy Svájc jö võ be li nem zet kö zi hely ze -
té vel, nem zet kö zi szer ve zet hez vi szo nyá val kap cso lat ban is nyel vi ala pú meg -
osz tott ság mu tat ko zik az or szá gon be lül. Míg a né met kan to nok ál ta lá ban az
e kér dé sek ben tar tott nép sza va zá son (ENSZ tag ság, EGT, EU tag ság) a sta tus
quo fenn tar tá sa mel lett vok sol nak, a fran cia ajkú kan to nok in kább sze ret nék
a csat la ko zást.

Mi ve ze ti Sváj cot a nyel vi iden ti tá sok for ra dal má ban? Le het sé ges-e,
hogy e lá za dás mö gött – az an gol nak ér te lem sze rû en biz to sí tott pre fe ren cia
mel lett – a nyel vi ön ki fe je zés a Sváj cot alap ve tõ en meg ha tá ro zó és ha gyo má -
nyo san jel lem zõ ál ta lá nos jó lét és nyu gal mas, már-már unal mas béke el le ni
fel ke lés esz kö ze?

Brüsszel nek az eu ró pai egy sé ge se dés ben be töl tött kü lön le ges sze re pe
okán a fla mand–val lon szem ben ál lás Eu ró pa köz pont já ba ke rült. Bel gi um ban
nyel vek szem ben ál lá sá ról és nem egy üt té lé sé rõl be szél he tünk. A két nyelv
kö zöt ti egyen súly a 18. szá zad ban bo rult fel, ami kor a brüssze li és gen ti (!)
arisz tok rá cia nyel ve a fran cia lett, míg a fla man dot az al sóbb nép ré te gek be -
szél ték. Ez idõ tájt éledt fel a fla man dok nem ze ti ér zü le te és et tõl kezd ve har -
col tak nyel vi jo ga ik vissza szer zé sért. Mi vel az or szág gaz da sá gi és de mog rá fi -
ai fej lõ dé se a fla man dok nak ked ve zett, azok 1898–1921 kö zött fo ko za to san
ki vív ták a nyel vi jog egyen lõ sé get és a két nyel vû ség el is me ré sét, ami hez ké -
sõbb jött a né met aj kú ak jo ga i nak el is me ré se. 1898-ban a fla mand a ki rály ság
má so dik hi va ta los nyel ve lett. A kü lön vá lás leg je len tõ sebb lé pé se ugyan ak -
kor ak kor ra te he tõ, ami kor 1930-ban a Gen ti Egye tem az egy nyel vû fla mand
ok ta tás ra állt rá és meg nyílt a kapu az egy nyel vû kö zös sé gek éles ki raj zo ló dá -
sa elõtt. 1962-ben meg je lent a nyel vi ha tár fo ga lom, 1969-ben a Le u ve ni
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Egye te met ket té oszt ot ták. A het ve nes évek re ki ala kul nak a fla mand és val lon
kö zös sé gek. A fö de rá lis szin tû jog al ko tás két nyel vû, ami a köz igaz ga tá son be -
lül ko moly for dí tá si, ter mi no ló gi ai mun kát igé nyel. A bel ga fö de rá ció nem ze -
ti meg osz tott sá ga is a kul tu rá lis jo gi a su lás ban csú cso so dott ki és nem lát ha tó,
hogy mer re tart.

Finn or szág ese té ben, mint a kö vet ke zõk ben is mer te ten dõ Ír or szág nál is,
olyan vi szony lag „fi a tal” ál lam ról van szó, ahol a má sik hi va ta los nyelv (itt a svéd)
az el sza ka dás ma rad vá nya.77A finn hi va ta los két nyel vû ség va ló já ban csak jogi fik -
ció, mert a své det csak a finn or szá gi svéd kö zös sé gek hasz nál ják, az or szág a gya -
kor lat ban egy nyel vû, a finn iga zi nem ze ti nyelv vé nõt te ki ma gát. 

Emel lett ér de mes em lí tést ten ni ar ról, hogy bár a finn nyelv tel jes ér té kû
nem ze ti nyelv, a tu do má nyos élet ben, il let ve bi zo nyos gaz da sá gi-szak mai kö -
rök ben az an gol nyelv pró bál ja ki szo rí ta ni a he lyé rõl.78 

Finn or szág gal szem ben Ír or szág ban a sa ját, nem ze ti nyelv nem tu dott úgy 
gyö ke ret ver ni, hogy az ki szo rít sa az an golt. A gya kor lat ban az írt csak jól be ha -
tá rol ha tó érint ke zé si kör ben, csa lá di vi szony lat ban hasz nál ják. Ír or szág ban
gya kor la ti lag az an gol egy nyel vû ség fe nye get, az ír dek la rált hi va ta los sze re pe
csu pán a nem ze ti ön tu dat erõ sí té sé re szol gál, a hi va ta los, tu do má nyos, gyak -
ran kul tu rá lis szfé rá ban nincs je len.

A sok nyel vû rend szer Eu ró pán be lül va ló já ban se hol sem ér vé nye sül
prob lé ma men te sen. Az utób bi két pél dát le szá mít va – ame lyek nem so rol ha -
tók a klasszi kus kul tu rá lis egyen lõ sé get meg va ló sí ta ni kí vá nó sok nyel vû rend -
sze rek hez, ha nem bi zo nyos tör té nel mi ese mé nyek nyo mai mi att vál tak két -
nyel vû vé – azon ban azt fi gyel het jük meg, hogy a ta lán ter mé sze tes mó don
adó dó kul tu rá lis fe szült sé gek el le né re sem igény az egy nyel vû ség irá nyá ba
való el moz du lás. Lu xem burg ban a sok nyel vû ség égi sze alatt va ló já ban több -
nyel vû ség ala kult ki, ahol va la mennyi hi va ta los nyelv ön ál ló tár sa dal mi funk -
ci ó val bír és a tár sa da lom egé szé be való te vé keny be kap cso ló dás fel té te le zi és
igény li va la mennyi nyelv is me re tét, min da mel lett, hogy az ál lam õr kö dik
a nyel vi egyen lõ ség lát szó la gos fenn tar tá sán is.

Svájc fenn tart ja a sok nyel vû sé get, el len ben az or szá gon be lü li nyel vek
egy más sal szem ben ta nú sí tott to le ran ci á ja csök ken, a nyelv ta nu lás prak ti kus
igé nye ket kö vet ve az an golt ré sze sí ti elõny ben. A nem ze ti ön ki fe je zõ dés erõ -
tel jes meg nyil vá nu lá sa a ha gyo má nyo san és ki zá ró la go san sváj ci nyel vek,
a sváj ci né met, il let ve a ré to ro mán min den na pi hasz ná la tá nak ter jesz té sé ben
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je lent ke zik. Bel gi um ban a sok nyel vû ség – a né met kö zös ség bi zo nyos mér té -
kû hát tér be szo rí tá sá val79 – a tel jes jogi egyen lõ sé gért ví vott ega li tá ri us harc -
ban mu tat ko zik meg.

Eu ró pa jö võ je szem pont já ból nem csak ta nul sá gos ezek nek a mû kö dõ
„sok nyel vû” mo del lek nek a ta nul má nyo zá sa, ha nem egy út tal fel ve ti an nak
kér dé sét is, ho gyan tud nak és fog nak tud ni ezek az ön ma guk ban is össze tett
mo del lek a sok- és egy re több nyel vû Eu ró pá ba szer ve sen il lesz ked ni.

Az eu ró pai szin tû nyel vi sok szí nû ség tény le ges meg va ló sí tá sá nak alap ja
csak a min den irány ban köl csö nös sé get mu ta tó nyel vi to le ran cia le het. Ez ér -
te lem sze rû en min den nyelv ese té ben a ki zá ró la gos ság, va la mint a do mi nan -
cia-igény egy faj ta ön fel adá sát je len ti. Jó pél dá ja az eu ró pai szin tû (re gi o ná lis)
sok nyel vû ség irá nyá ba való el moz du lás nak a skan di náv or szá gok nyelv po li ti -
ká ja, ahol a nor vé gok és a dá nok köl csö nö sen ta nul ják egy más nyel vét, a fin -
nek pe dig – tér vesz té se el le né re – fenn tart ják ok ta tá si rend sze rük ben a svéd
ta ní tá sát.

3.2. Sok nyel vû ség – kul tu rá lis sok szí nû ség vagy „nyel vi kom mu niz mus”

Az eu ró pai sok nyel vû ség azt az el vet hir de ti, hogy Eu ró pa va la mennyi
pol gá ra ál tal ter mé sze tes mó don fel vál lalt eu ró pai iden ti tás tu dat hi á nyá ban
Eu ró pa le gi ti má ló ere jét az Eu ró pát al ko tó nem ze tek egyen jo gú sá ga je len ti.
Ez az el kép ze lés, mint fen tebb lát tuk, a gya kor lat ban nem mû kö dik a maga
tel jes sé gé ben, mert ter mé szet sze rû en lesz nek a kom mu ni ká ci ó nak olyan sík -
jai, ahol bi zo nyos nyel vek do mi nan ci á ba ke rül nek (pél dá ul a kö zös sé gi in téz -
mé nyek tiszt vi se lõ i nek egy más sal való írás be li-szó be li kom mu ni ká ci ó ja, kö -
zös sé gi ak tu sok szak mai elõ ké szí tõ mun ká la tai, az Eu ró pai Bí ró ság sa ját sá gos 
ta nács ko zá si nyel vi rend sze re stb.). Ezt tart hat juk akár ma gá tól ér te tõ dõ nek,
ter mé sze tes nek. A kér dés csu pán az, hogy hol van az a szint vagy ha tár, ami fe -
lett vagy ami el éré se kor a sok nyel vû sé gi elv nek be kell avat koz nia a kom mu -
ni ká ci ó ba és rá kell erõl tet nie ma gát ah hoz, hogy a nyel vi sok szí nû ség egész sé -
ge sen tük rö zõd jék a kom mu ni ká ció egé szé ben. A sok nyel vû ség kö te le zõ vé
té te le a kom mu ni ká ció va la mennyi szek to rá ban, ott is, ahol ez egyéb ként fe -
les le ges aka dályt je len te ne, egy faj ta nyel vi egyen lõs di hez ve zet ne a nyel vi
egyen lõ ség gel szem ben, olyan ir ra ci o ná lis nyel vi kom mu niz mus hoz, ahol
adott eset ben a kom mu ni ká ció meg ha tá ro zott szeg men sé ben do mi nán sabb,
ha gyo má nyai alap ján do mi náns nagy nyel vek nek túl zó mér ték ben kel le ne
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kor lá toz ni uk ma gu kat azon kis nyel vek ja vá ra, ame lyek nem is vágy ná nak
adott eset ben a tel jes körû és min den re ki ter je dõ egyen lõ ség re.80

Az el mé le ti leg jól meg ala po zott sok nyel vû rend szer nek pon to san is mer -
nie kell azo kat a kri ti kus pon to kat, il le tõ leg fel kell is mer nie azo kat a pil la na to -
kat, ahol a mes ter sé ges be avat ko zás szük sé ges. El len ke zõ eset ben nem ma rad 
több, mint egy sze rû dek la rá ció, amely nek élet re hívó aty jai nem tud nak vagy
nem akar nak ér vényt sze rez ni. Egy ilyen hoz zá ál lás sal ma gá nak a sok nyel vû -
ség el vé nek igen so kat le het ár ta ni, akár vég ér vé nye sen le le het já rat ni és mû -
kö dés kép te len né le het tenni.

A be avat ko zá si pon to kat és fel té te le ket pon to san meg ha tá ro zó sok nyel vû sé gi mo dell
tét len sé ge bi zo nyos kom mu ni ká ci ós vi szony la tok ban ki ala kult do mi nan ci á -
val szem ben ugyan ak kor nem fel tét le nül je len ti a mo dell elég te len sé gét, je -
lent he ti azt is – és op ti má lis eset ben ezt je len ti –, hogy ab ban az adott kö zeg -
ben nem kí ván a do mi nan ci á nak elé be menni.

A sok nyel vû sé gi mo dell min den ko ri al kal ma zá sa ese tén tisz tá ban kell
len ni az zal, hogy an nak gya kor la ti meg va ló sí tá sa gyak ran az egész rend szer ha té -
kony sá gá nak ro vá sá ra me het, költ ség von za ta igen je len tõs és a for dí tá si, ki sebb
mér ték ben, de szer ve zé si szem pont ból na gyobb prob lé mát okoz va, tol má -
cso lá si mun kák las sít ják a rend szer egé szé nek mû kö dé sét. Egyes vé le ke dé sek 
sze rint, ame lyek a gaz da sá gi és po li ti kai egy ség és ha té kony ság ki mon dott fel -
té te lé nek tart ják a nyel vi ho mo ge ni tást, min den egyes új nyelv be fo ga dá sa
a rend szer be kor lá to zást je lent.81

Füg get le nül at tól, hogy el fo gad juk vagy el vet jük ezt a meg ál la pí tást, az
tény, hogy a sok nyel vû ség ér vény re jut ta tá sa min den kép pen las sí tó ha tás sal
van a rend szer moz gá sá ra, aka dá lyoz za a kö zös sé gi in téz mé nyek jó mû kö dé -
sét,82 ezért a sok nyel vû sé gi mo dell mel let ti vég le ges el kö te le zõ dés elõtt mér -
le gel ni és pon to san fel tér ké pez ni szük sé ges az ab ból fa ka dó elõ nyö ket és hát -
rá nyo kat.
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A sok nyel vû sé gi mo dell nek a nyel vi egyen lõ ség egész sé ges egyen sú lyán
kell nyu god nia. Kér dés, hogy mennyi re le het ez a mo dell egy adott tör té nel mi kon tex -
tus ban tel jes körû, vagy is min den, az adott ér vény el sü lé si te rü le ten meg ha tá ro -
zott szá mú egyén ál tal hasz nált nyelv re ki ter je dõ. Az eu ró pai nyel vi rend szer
je len le gi for má já ban arra az elv re épül, hogy min den tag ál lam leg alább egy hi -
va ta los nyel ve egy út tal az Unió hi va ta los nyel ve is. A mo dell te hát alap ve tõ en 
ki re kesz tõ már egy rész rõl azok kal a tag ál la mi hi va ta los nyel vek kel szem ben
is, ame lyek nem vál hat tak az Unió hi va ta los nyel vé vé (lu xem bur gi, il let ve az
ír), más rész rõl ki re kesz tõ a ke vés bé el ter jedt (ki sebb sé gi) nyel vek kel szem -
ben, ame lyek ugyan dek la rál tan több for má ban is tá mo ga tot tak az Unió ál tal,
a va ló ság ban nem je len nek meg az egyen jo gú ság szint jén. Egy ér tel mû, hogy
az így is ne héz ke sen dö cö gõ rend szert moz gás kép te len né ten né, ha va la -
mennyi kö zös sé gi jog sza bályt ka ta lán vagy akár wa les-i nyelv re is le kel le ne
for dí ta ni, ugyan ak kor a kor lá to zott sok nyel vû sé gi rend szer nek ko moly ter -
mi no ló gi ai ha tá sa van a ke vés bé el ter jedt nyel vek re. A kö zös sé gi (jogi) nyel ve -
zet ugyan is nem fog eze ken a nyel ve ken ki ala kul ni, ezért az Uni ó hoz fû zõ dõ
bi zo nyos tárgy kö rök ki fe jez he tet len né vál nak ál ta luk, mert nem fog nak lé tez -
ni a meg fe le lõ ki fe je zé sek. Pár hu za mo san te hát a kö vet ke zõ ket fi gyel het jük
meg. Egy rész rõl a Kö zös ség tisz tá ban van a ki sebb sé gi, re gi o ná lis nyel vek lé te -
zé sé vel, azo kat a nyel vi sok szí nû ség ke re tén be lül ugyan tá mo gat ja, de gya kor -
la ti okok nál fog va ért he tõ mó don nem en ge di be a sok nyel vû sé gi rend szer -
be, ami egy út tal el zár ja ezen nyel vek elõl az eu ró pai szin tû kom mu ni ká ci ó -
hoz, az ar ról való gon dol ko dás hoz szükséges nyelvi fejlõdés útját.

A tel jes kö rû ség rõl be szél ve meg kell em lí te ni a be ván dor lók nyel ve i nek,
mint nem ha gyo má nyos eu ró pai nyel vek nek eu ró pai szin tû egy re mar kán sabb
je len lé tét. Ezek kö zül né me lyik nek a ge ne rá ci ós át adá sa idõ vel csök ken ni fog
(pl.: a khmer ese té ben) és et ni kai kép vi se lõi al kal maz kod ni fog nak az adott eu ró -
pai nyel vi kör nye zet hez. Más nyel vek el len ben fenn ma rad nak vagy val lá si okok
mi att (arab), vagy az ere de ti kö zös ség gel fenn ma radt szo ros kap cso lat mi att, vagy 
azért, mert a nyelv az iden ti tás tu dat hoz kap cso ló dik (kí nai). Eu ró pa jö võ je szem -
pont já ból az az ér de kes, hogy ezek a fenn ma ra dó ide gen nyel vek ho gyan fog nak
meg je len ni a sok nyel vû sé gi mo dell ben.83

A sok nyel vû sé gi mo dell nem csak hogy de mok ra ti kus, ha nem egy alap ve -
tõ en he lyes, a rend szert al ko tó ál la mok nem ze ti-nyel vi iden ti tá sát vé del me -
zõ és meg tar tó rend szer le het, ha azt át gon dolt és pon to san meg ha tá ro zott
sza bá lyok alap ján, min den kom mu ni ká ci ós kö zeg re néz ve ki szá mít ha tó
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fel té te lek kel, a rend szer ben ki ala kult, il let ve ab ból kö vet ke zõ egyéb ter mé -
sze tes nyel vi fo lya ma tok be csa tor ná zá sá val al kal maz zák. 

3.3. Sok nyel vû ség a több nyel vû sé gen ke resz tül

Az eu ró pai sok nyel vû sé gi rend szer nek a fen ti té tel sze rin ti op ti ma li zá lá -
sa kor min de nek elõtt azt kell meg ha tá roz ni, hogy mi lyen igé nye ket kell ki elé -
gí te nie a rend szer nek, vagy is hol le het nek a be avat ko zá si szin tek ha tá rai.

Az eu ró pai sok nyel vû ség el sõ sor ban az eu ró pai pol gá ro kat szol gál ja. Cél -
ja, hogy a ha gyo má nyos ál la mi ha tás kö rök nek egy szup ra na ci o ná lis szer ve zet -
re való ru há zá sá val ne fossza meg az ál lam pol gá ra it at tól, hogy a szer ve zet rá
néz ve jo go kat vagy kö te le zett sé ge ket je len tõ dön té se it (vagy is a kö zös sé gi
jogi ak tu so kat) sa ját nyel vén meg is mer hes se, va la mint kom mu ni kál ni tud ja -
nak az eu ró pai szin tû in téz mé nyek kel. Ez te hát egy olyan jog biz ton sá gi igény,
amely nek ér vé nye sí té sé tõl nem le het el te kin te ni.

Ide tar to zik az is, hogy va ló já ban ma gá nak az Uni ó nak is ér de ke a pol gá -
rok kal való érint ke zés nek, a pol gá rok irá nyá ba ható kom mu ni ká ci ó nak az
egyes nem ze ti nyel ve ken való meg tar tá sa, te kint ve, hogy sa ját le gi ti mi tá sá -
nak biz to sí tá sá ban a pol gá rok felé való kom mu ni ká ció esz kö ze a nem ze ti
nyelv.84

A nyel vi sok szí nû ség a nem ze tek kul tu rá lis iden ti tá sá nak, ön ki fe je zõ dé -
sé nek meg õr zé sét is szol gál ja. Az elv dek la rá lá sán túl me nõ en az Uni ót al ko tó
ál la mok kul tú rá i nak meg is me ré se, meg is mer te té se, meg nyil vá nu lá sa a sok nyel -
vû ség nek nem az a te rü le te, ahol a rend szer ha té kony sá ga sé rü lé sé nek le he tõ -
sé ge fel me rül het. A Kö zös ség e te kin tet ben való tá mo ga tó, ki egé szí tõ prog -
ram jel le gû fel lé pé se – te kint ve a sza bá lyo zás alap ve tõ tag ál la mi kö tött sé gét –
nö vel he ti az Uni ón be lü li szel le mi, kul tu rá lis éber sé get és ér dek lõ dést,85 va la -
mint egy ér tel mû en na gyobb elõnnyel, mint hát ránnyal jár(na) a rend szer
egé sze szem pont já ból.86 
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84 Ala in Fe net, 257.
85 J. Poth, az UNES CO nyel vi rész le gé nek igaz ga tó ja nyi lat koz za: „Le mo no lin gu is me est

to u jo urs tres ré duc te ur. Il ne per met de voir le mon de qu’a tra vers le pris me, for cé ment li -
mi té, d’u ne se u le lan gue, fut-el le uni ver sel le, et il est de surc ro it vo lon ti ers do mi na te ur:
les lo cu te urs qui pe u vent se per mett re de res ter mo no lin gu es sont des re sor tis sants de
pays don’t la pu is san ce cul tu rel le, po li ti que, éco no mi que et mi li ta i re est éc ra san te.” (Ala -
in Fe net, 248.)

86 Az Ari a ne kö zös sé gi prog ram cél ja az ol va sás ér de ké ben olyan anya gi tá mo ga tás nyúj tá sa,
ami ke vés bé is mert nyel ve ken meg je lent iro dal mi mû vek na gyobb nyel vek re való for dí tá -
sá ra irá nyul, be le ért ve for dí tók kép zé sét is.



A nem ze ti kul tu rá lis iden ti tás szim bo li kus meg nyil vá nu lá sá nak te kint -
het jük az Uni ó ban, ami kor in kább po li ti kai, mint ki zá ró lag szak mai jel le gû
ta lál ko zó kon, és ilye nek az Eu ró pai Ta nács ülé sei vagy újab ban az Al kot má -
nyo zó Gyû lés, a Kon vent ülé sei, a tag ál la mo kat kép vi se lõ po li ti kai mél tó sá -
gok sa ját or szá guk nyel vét hasz nál ják. Ezt a tí pu sú nem ze ti ön ki fe je zõ dést
fenn kell tar ta ni, mert jel ké pes ér té kû és a kom mu ni ká ci ó nak ezen a szint jén
nem kí ván ja meg a ha té kony ság a kor lá to zó be avat ko zást.

Eh hez tár sul a tag ál la mok nyel ve i nek köl csö nös ta nu lá sa (ld. mo dell pél da
a skan di náv ré gi ó ban), ak kor is, ha azok is me re te nem jár köz vet len gya kor la -
ti ha szon nal. Te hát nem fel tét le nül és ki zá ró lag csak nagy nyel vek ta nu lá sá ra
le het és kell ösz tö nöz ni. A nyelv ta nu lás in tel lek tu á lis ér te lem ben fej lõ dést
hoz a nyel vet el sa já tí tó szá má ra, mert egy út tal ma gá é vá tesz és meg is mer egy
má sik kul tú rát és gon dol ko dás mó dot, ezál tal sa ját maga is kö ze lebb ke rül az
eu ró pa i ság tu dat hoz. Az ilyen kez de mé nye zé sek in dul hat nak a tag ál la mok ol -
da lá ról, de kö zös sé gi szin ten csak ak kor vál hat nak ál ta lá nos sá, ha arra kö te le -
zõ jel le gû kö zös sé gi elõ írás van. Egy ilyen fel lé pés leg fõbb aka dá lya a Kö zös -
ség ön ál ló ha tás kö ré nek hi á nya e te rü le ten. Az EK-Szer zõ dés ok ta tás sal fog -
lal ko zó 149. cik ke ugyan is csak a tag ál la mok fel lé pé sé nek ki egé szí té sé re,
tá mo ga tá sá ra ad le he tõ sé get, önálló normaalkotásra nem.

A köl csö nös nyelv ta nu lás nak ugyan ak kor nem csak kul tu rá lis ho za dé ka
len ne. Egy út tal nö vel né az eu ró pai kom mu ni ká ció di ver zi fi ká ló dá sát, egyes
kom mu ni ká ci ós hely ze tek ben a kom mu ni ká ló fe lek meg nö ve ke dett nyel vi
is me re tei na gyobb nyel vi vá lasz té kot kí nál ná nak a kom mu ni ká ci ós esz köz ki -
vá lasz tá sá hoz. A nyelv ta nu lás a több nyel vû ség ke let kez te tõ je, ha az va ló ban
nem ki zá ró lag a pre fe rált nyel vek ta nu lá sát je len ti.87

A kö zös sé gi szin ten tá mo ga tott nyelv ta nu lás gon do la ta nem új ke le tû.
A Kö zös sé gen be lül is meg je len tek a kez de mé nye zés csí rái, per sze erre csak
nem kö te le zõ ere jû sza bá lyo zá si esz kö zök se gít sé gé vel ke rül he tett sor. A kö -
zös sé gi fel lé pés le he tõ sé gét bo nyo lít ja, hogy a Ta nács ban a vo nat ko zó prog ra -
mok ról egy han gú lag kell sza vaz ni, ami ne he zí ti el fo ga dá su kat.

A Ta nács 1995. évi ál lás fog la lá sa a nyelv ta ní tás ja ví tá sá ról és sok ré tûb bé té -
te lé rõl fran cia el nök ség alatt szü le tett, va ló já ban a fran cia nyelv ér de ké ben, de
már az zal a fel is me rés sel, hogy szük ség van a töb bi nyelv moz gó sí tá sá ra is.88 
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87 1997-es ada tok sze rint a kö zép is ko lá sok kö ré ben Eu ró pá ban a leg ta ní tot tabb ide gen nyelv 
(a di á kok 89%-a) az an gol, ezt kö ve ti a fran cia (32%), a né met (18%), majd a spa nyol (8%).
Alan For rest: The chal len ge of lan gu a ges in Eu ro pe. Ter mi no lo gie et Tra duc ti on, 3. 1998, 111.

88 Alan For rest: The chal len ge of lan gu a ges in Eu ro pe. Ter mi no lo gie et Tra duc ti on, 3. 1998, 111.



Emel lett nem el ha nya gol ha tó a nyelv ta ní tást ösz tön zõ Lin gua kö zös sé gi
prog ram, va la mint a tag ál la mi fel sõ ok ta tás ba való köl csö nös be kap cso ló dást
elõ se gí tõ prog ra mok (Soc ra tes, Le o nar do, Yo uth for Eu ro pe) kö zös sé gi szin -
tû ha tá sa sem.

A több nyel vû sé get elõ se gí tõ kö zös sé gi szin tû nyelv ta nu lás-sza bá lyo zás -
ra a ’80-as évek vé gé tõl tag ál la mok fe lõl is in dul tak ön ál ló kez de mé nye zé sek,
ja vas la tok. A ko ráb ban nyel vi he ge mo ni kus né ze te i rõl is mert Je an-Ma rie
Bres sand 1988-ban új öt let tel állt elõ a több nyel vû sé get szol gá ló nyelv ta nu lás 
kö zös sé gi mo dell jé re néz ve.89 Már az óvo dá tól kezd ve kö te le zõ vé tet te vol na
a nyelv ta nu lást egy sza ba don vá lasz tott (vagy az egyes ál la mok ál tal al ter na tív
mó don meg adott) kom mu ni ká ci ós nyelv te kin te té ben. A kis is ko lás kor ban
en nek a kom mu ni ká ci ós nyelv nek az írá sos for má ját kel le ne el sa já tí ta ni, míg
a kö zép is ko lás évek alatt új EU-s nyel vet kel le ne ide gen nyelv nek vá lasz ta ni,
a kom mu ni ká ci ós nyelv pe dig bi zo nyos tár gyak te kin te té ben ok ta tá si nyelv -
vé vál hat na. A kö zép is ko la má so dik sza ka szá ban a diák vá laszt hat na egy har -
ma dik ide gen nyelv ta nu lá sa vagy a kom mu ni ká ci ós nyelv elmélyítése
között.

Ugya neb ben az idõ ben lá tott nap vi lá got a már fen tebb is mer te tett Ro -
card-mo dell, ami a Bres sand-fé le el kép ze lé sek kel szem ben bur kolt for má -
ban a fran cia nyelv vé del mét szol gál ta vol na. Né ze te it ké sõbb mi nisz te re, Ala -
in De ca ux kép vi sel te, il let ve fej lesz tet te to vább. De cu ax sze rint két ide gen
nyel vet kel le ne min den ki nek ta nul nia, ame lyek kö zül az egyik nek egy má sik
nyelv csa lád ba kel le ne tar toz nia, a má sik nyelv pe dig sza ba don vá laszt ha tó len -
ne. E rend szer nek meg fe le lõ en min den eu ró pai pol gár há rom nyel vû lenne.

A nyel vi egyen súly fenn tar tá sá ra tö re ked ve el kép zel he tõ a kö zös sé gi ok -
ta tás po li ti ka kis és nagy nyel vek sze rin ti fel osz tá sa fe lõ li meg kö ze lí té se. Ez je -
lent het né azt, hogy a nagy nyel ve ket hasz ná ló tag ál la mok ban a nyel vi ok ta tás
ré sze ként két nyelv le het ne vá lasz ha tó, ame lyek kö zül egy kö te le zõ jel leg gel
az egyik hi va ta los uni ós kis nyelv len ne. Így na gyobb esély ala kul na ki Eu ró pa
va lós sok szí nû sé gé nek meg õr zé sé re.

A kö zös sé gi szin tû ok ta tás po li ti ka éssze rû fej lesz té se éssze rû vá laszt ad -
hat na a sok nyel vû sé gi mo dell bi zony ta lan sá ga i ra úgy, hogy egy út tal nem
ered mé nyez ne erõ sza kos be avat ko zást a ter mé sze tes nyel vi hely ze tek be. Kö -
vet ke ze tes meg va ló sí tá sa szel le mi fel len dü lést is hoz na az Uni ó ba.

A kö zös sé gi sok nyel vû mo dell nek, amel lett, hogy a fen ti igé nye ket ki elé -
gí ti, egy út tal ha té kony ság ra is kell tö re ked nie. A ha té kony ság eb ben az
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össze füg gés ben el sõ sor ban azt kell, hogy je lent se, hogy a mo dell mû kö dé sé -
ben a le he tõ leg ke vés bé – te hát csak az el ke rül he tet len mér ték ben – las sít sa
a rend szer egé szét. A ha té kony ság né mi leg egy be esik az zal az el vá rás sal, hogy 
a jól mû kö dõ sok nyel vû sé gi mo dell nek ké pes nek kell len ni meg ha tá roz ni
a rend szer ter mé sze tes mû kö dé sé be való be avat ko zá si pont ja it. Vagy is azo kat 
a pon to kat, kér dés kö rö ket kell be ha tá rol ni, ahol a sok nyel vû ség el en ged he -
tet len, il let ve azo kat, ahol el le het te kin te ni erõ sza kos al kal ma zá sá tól. Az eu -
ró pai sok nyel vû ség gel, egy nyel vû ség gel fog lal ko zó gon dol ko dók kö zül
azok, akik az egy nyel vû ség ál ta lá nos sza bállyá té te lét el ve tet ték, ál ta lá ban
mind ugya nar ra a kö vet kez te tés re ju tot tak. Eu ró pá nak egy éssze rû sok nyel -
vû sé gi,90 il let ve re du kált sok nyel vû sé gi91 mo dell re van szük sé ge, ame lyet kul -
tu rá lis és ál ta lá nos kom mu ni ká ci ós szin ten az eu ró pai pol gá rok több nyel vû -
sé ge egé szí te ne ki (itt kap cso ló dik vissza a kér dés az eu ró pai szintû
nyelvoktatáshoz).

Ezek a fel vá zolt meg ol dá si mó dok igény lik azok nak a kom mu ni ká ci ós kö ze -
gek nek a meg ha tá ro zá sát, ahol a sok nyel vû ség re du kál ha tó, vagy fel ad ha tó az
egy nyel vû ség ja vá ra. Mind ez vissza utal arra a már ko ráb ban tett meg ál la pí tás ra,
hogy az eu ró pai in téz mé nyi kom mu ni ká ció nem ha son lít ha tó az eu ró pai szin tû
kom mu ni ká ci ó hoz és nem hoz ha tó az zal pár hu zam ba. Az eu ró pai tiszt vi se lõk
szint jén meg va ló su ló akár szó be li, akár írás be li érint ke zés a gya kor lat ban nem
sok nyel vû, ha nem jól meg ha tá roz ha tó nyel ve ken, min de nek elõtt an go lul, il let -
ve fran ci á ul fo lyik. Ezt tá maszt ja alá az a már ki fej tett meg ál la pí tás, hogy a kö zös -
sé gi jog sza bá lyok pár hu za mos szö ve ge zé se a va ló ság ban fik ció, hi szen tény le ge -
sen a szö ve ge zé si nyelv rõl for dí tás tör té nik a töb bi hi va ta los nyelv re. A re du kált
sok nyel vû sé gi mo dell ezt a gya kor lat ban ki ala kult rend szert erõ sí te né meg hi va -
ta lo san is, nem von va két ség be azt a jog biz ton sá gi el vá rást, hogy a vég le ges, hi va -
ta los, pub li ká lan dó szö ve gek min den hi va ta los nyel ven meg is mer he tõ ek és au -
ten ti ku sak le gye nek. Ugyan ak kor a for dí tás csak a vég le ges (el fo ga dott vagy köz -
vet le nül el fo ga dás elõt ti) vál to za tot érin te né.92 Va ló szí nûbb, hogy in kább az
el fo ga dás elõt ti do ku men tu mok ke rül né nek le for dí tás ra, mert a 11 nyelv azo nos 
hi te les sé ge ab ból nyer né lét jo go sult sá gát, hogy a vég sõ el fo ga dá si ak tus ezek re is
ki ter jed ne.

Szük sé ges sé vál na te hát az 1. szá mú ren de let mó do sí tá sa és en nek alap -
ján a hi va ta los, il let ve mun ka nyel vek kö ré nek el kü lö ní té se, a mun ka nyel vek
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meg ha tá ro zá sa le he tõ sé gé nek el vé te le az egyes in téz mé nyek tõl és azok nak
ren de le ti szin tû kö te le zõ erõ vel való meg adá sa. En nek hi á nyá ban, hall ga tó la -
gos meg ol dás ese tén pe dig to vább ra is az in téz mé nyek gya kor la tá ra kel le ne
bíz ni a nyelv hasz ná la tot, az zal, hogy a tag ál la mok ré szé rõl ma ra dék ta la nul
meg le gyen az aka rat a kor lá to zott nyel vi rend szer al kal ma zá sá ra. 

Eb ben a meg kö ze lí tés ben azon ban a for dí tás még na gyobb fe le lõs sé get
és koc ká za tot je len te ne, mint a je len le gi rend szer ben. Ki ma rad ná nak ugyan -
is olyan eset le ges fél re for dí tá so kat ki kü szö bö lõ szû rõk, mint ame lyek vé gül
is a mos ta ni rend szer be be épí tés re ke rül tek. Ilyen nek te kint he tõ kü lö nö sen
az el fo ga dás elõt ti utol só fá zis ban meg je le nõ jo gász-nyel vé szek fel lé pé se,
akik nek az a fel ada ta, hogy a kü lön bö zõ nyel vi vál to za tok ban lé te zõ jog sza -
bály ter ve ze tek szö ve ge it jo gi-nyel vi meg kö ze lí tés, jog ter mi no ló gia alap ján
össze han gol ják. Õk pe dig már ele ve olyan do ku men tu mok ból dol goz nak,
ame lyek át men tek a kü lön bö zõ in téz mé nyek for dí tói, lek to rai ke zén, te hát el -
mé le ti leg volt ide jük e hosszabb fo lya mat alatt ki kris tá lyo sod ni, tö ké le te sed -
ni. Kér dé ses per sze, hogy ez az el mé le ti leg szá mos nyel vi, jogi, tisz tán ter mi -
no ló gi ai szû rõ vel át ita tott rend szer ké pes-e olyan szin ten op ti ma li zál ni a for -
dí tá si mi nõ sé get, ami min den két sé get ki zá ró an arra ve zet ne min ket, hogy az 
így ke let ke zett for dí tá sok nagy eséllyel érez he tõ en jobb mi nõ sé gû ek lesz nek, 
mint a re du kált rend szer vég ter mé ké nek le for dí tá sa kö vet kez té ben ke let ke -
zõk. Ezt fel te he tõ en a fo lya ma to san ter me lõ dõ kö zös sé gi jog sza bá lyok
mennyi sé ge te szi el sõd le ge sen le he tet len né. A szû ré si pon tok idõ hi ány okán
nem tud nak tel jes pon tos ság gal el jár ni, ak kor sem, ha azok mû kö dé se és
a rend szer be való el he lye zé se jól átgondolt elképzelésen nyugszik.

A Bi zott ság 1998-ban ugyan pró bál ko zott olyan el kép ze lé se ket vé gig vin -
ni, ame lyek a hi va ta los, il let ve mun ka nyel vek egy ér tel mû meg kü lön böz te té -
sét tûz ték vol na ki cé lul, va la mint a több nyelv re for dí tan dó do ku men tu mok
szá mát sze ret ték vol na csök ken te ni. Ezek a pró bál ko zá sok azon ban a tag ál la -
mok éles el len ál lá sá ba üt köz tek. Ez el sõ sor ban olyan hi va ta los nyel ve ket kép -
vi se lõ or szá gok til ta ko zá sá ra ve zet he tõ vissza, ame lyek nyel vi am bí ci ók kal
bír nak a mun ka nyelv ként ja va solt nyel vek kel szemben.

A mun ka nyel vi stá tusz ra esé lyes nyel vek ál la mai ma guk is él tek ilyen ja -
vas la tok kal. A fran cia kül ügy mi nisz ter nek, La mas so u re-nak 1994-ben a mi -
nisz te ri szé ké be ke rült, ami kor egy saj tó tá jé koz ta tón fel ve tet te, hogy az eu ró -
pai in téz mé nyek csu pán öt mun ka nyel vet hasz nál ja nak. Az Eu ró pai Par la -
ment fla mand, bel ga és hol land tag jai ha tal mas el len pro pa gan dát in dí tot tak
(ta lán azért is, mert a hol land pont az öt leg in kább és az öt leg ke vés bé be szélt
nyelv közé esik).
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A fran cia ja vas lat ha tal mas bu ká sát az is okoz hat ta, hogy öt nyelv már túl
szé les kört ölelt vol na fel ah hoz, hogy re du kált rend szer le gyen.93

Alan For rest a csök ken tett sok nyel vû sé get a bel sõ, in téz mé nyi nyel vi
rend szer nek a két vagy há rom nyelv re való szû kí té sé ben kép ze li meg va ló sul -
ni. Ezt az in téz mény kö zi, in téz mé nyen be lü li szó be li érint ke zés te rén ab ból
a ta pasz ta lat ból ki in dul va le het ne meg va ló sí ta ni, hogy az in téz mé nyi ülé se -
ken rész ve võ de le gál tak, vagy szak em be rek egyéb ként is több nyel vet be szél -
nek. Az ülé sek elõtt tá jé ko zód ni kel le ne, hogy a több ség mely nyel vet vá lasz -
ta ná szí ve sen és azt azon a nyel ven, azo kon a nyel ve ken kel le ne tar ta ni vagy
más, elõ re meg ha tá ro zott fel té te lek alap ján ke rül ne sor a kód vá lasz tás ra. Ez a
fel ve tés min de nek elõtt a tag ál la mi szak ér tõk rész vé te lé vel meg ren de zett ülé -
sek re néz ve je len te ne újí tást, mi vel az in téz mé nye ken be lü li, il let ve az egyes
in téz mé nyek tiszt vi se lõi kö zöt ti ülé sek már ma is a re du kált rend szer ben mû -
köd nek. Egye dül az eu ró pai par la men ti kép vi se lõk (és nem a Par la ment ál tal
al kal ma zott tiszt vi se lõk) szem pont já ból le het ag gá lyos ez a rend szer.
Õk ugyan is az egyes tag ál la mok pol gá rai ál tal meg vá lasz tott kép vi se lõk, és
ezál tal az egyes nem ze tek ne vé ben lép nek fel. Így ért he tõ mó don a leg in kább
ra gasz kod nak a nem ze ti nyelv hasz ná la tá hoz. Eh hez tár sul az is, hogy a tiszt vi -
se lõ ként al kal ma zott eu rok ra ták kal szem ben ele ve el vá rás a két ide gen nyelv
is me re te, míg a par la men ti kép vi se lõk kel szem ben nem. Ugyan ak kor, ha az
eu ró pai pol gá rok több nyel vû ség re ne ve lé sé bõl in du lunk ki, ez akár idõ vel
ter mé sze tes el vá rás is le het a kép vi se lõk kel szem ben. Nem kel le ne azon ban
az új rend szer ben el hagy ni az anya nyel ven való meg szó la lás le he tõ sé gét és
gya kor la tát a Ta nács mi nisz te ri szin tû (va ló di ta ná csi) ülé se in, ahol az anya -
nyelv hasz ná la tá nak szim bo li kus je len tõ sé ge van (csak úgy, mint az Eu ró pai
Ta nács ülé sei ese té ben), hi szen tény le ge sen az egyes tag ál la mok nem ze ti meg -
nyil vá nu lá sa it tükrözi a legmagasabb kormányzati szinten.

A nyel vi egyen lõ sé gen ala pu ló szó be li érint ke zés be tör té nõ be avat ko zás
leg in kább az Eu ró pai Par la ment mû kö dé sét érin te né. Itt biz to sí tott va la -
mennyi nyel ven és va la mennyi ülé sen a szink ron tol má cso lás. A rend szer
már a je len le gi nyel vek szá mát te kint ve is fenn tart ha tat lan, to váb bi bõ ví té sek -
kel pe dig bi zo nyá ra mû kö dés kép te len lesz. A tol má cso lás nak a több nyel vû -
ség je gyé ben való op ti ma li zá lá sá ra két el kép ze lés is szü le tett.94 Az aszim met ri -
kus tol má cso lás rend sze ré ben min den ki a sa ját nyel vén fe jez het né ki ma gát
fel szó la lá sai so rán, de a tol má cso lás csak kor lá to zott szá mú nyel ven len ne
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el ér he tõ. A kor lá to zás alap ja az, hogy min den ki könnyeb ben ért egy má sik
nyel vet, mint be szél, ezért a kor lá to zás ra az ér tés szint jén kell, hogy sor ke rül -
jön. A ten gely nyelv köz ve tí té sé vel való tol má cso lás azt se gí te né elõ, hogy ne
kell jen va la mennyi lé te zõ nyelv kom bi ná ci ó ra néz ve tol má csok nak ké szen lét -
ben áll nia. A fel szó la lá so kat egy elõ re meg ha tá ro zott ten gely nyelv re kel le ne
tol má csol ni és er rõl a nyelv rõl tör tén ne a töb bi nyelv re a to vább tol má cso lás.
A rend szer ve szé lye – egy ér tel mû elõ nyei mel lett –, hogy a köz ve tí tõ nyelv
meg je le né sé vel na gyobb az esély a tartalom sérülésére.

Az Eu ró pai Par la ment ed dig el ve tet te a kor lá to zott tol má cso lás ra vo nat -
ko zó ja vas la to kat. A hi va ta los nyel vek szá má nak nö ve ke dé sé vel azon ban fel -
te he tõ en ezt már nem te he ti meg.

Míg a szó be li bel sõ érint ke zés ben meg je le nõ sok nyel vû sé get érin tõ kor -
lá to zá sok el sõ sor ban a Par la ment nél je len te nék a leg drasz ti ku sabb be avat ko -
zást, ad dig az írás be li kom mu ni ká ció – itt: jog sza bály-szö ve ge zés – vál to zá sai
mind a há rom in téz mény nél alap ve tõ en újat hoz ná nak. Füg get le nül at tól,
hogy a szö ve ge zés ed dig is meg ha tá ro zó mér ték ben an go lul folyt, a mun ka do -
ku men tu mok a dön tés ho za ta li el já rás egyes sza ka sza i ban le for dí tás ra ke rül -
tek a hi va ta los nyel vek re. A re du kált sok nyel vû ség ben a hi va ta los nyel vi vál to -
za tok csak a do ku men tum el fo ga dá sa után, vagy köz vet le nül azt meg elõ zõ en
je len né nek meg. Ez azt je len te né, hogy a szö ve ge zé si nyelv/ek még na gyobb
súllyal bír ná nak a kö zös sé gi mun ka so rán, mint ed dig. A kér dés csu pán az,
hogy egy, vagy kor lá to zott szá mú, de több ilyen nyel vet ér de mes szö ve ge zé si
mun ka nyelv vé ten ni. A gya kor la ti as ság és ter mi no ló gi ai kö vet ke ze tes ség azt
kö ve te li, hogy egy ilyen nyelv le gyen.95 Oli vi er Mo ré te au a már sem le ges, az
an gol–ame ri kai kul tu rá lis mo del lek tõl és a com mon law rend sze ré tõl el sza -
kadt an golt tart ja erre a cél ra meg fe le lõ nek. Ez va ló já ban a je len le gi rend szer
fenn tar tá sát ered mé nyez né a szö ve ge zés te kin te té ben az zal a kü lönb ség gel,
hogy nem kö vet nék az egyes szö ve ge zé si fázisokat a fordítások.

A kor lá to zott sok nyel vû ség nek egy még kor lá to zot tabb vál to za ta len ne
az a meg ol dás, ahol va ló já ban csak a köz vet le nül al kal ma zan dó jog for rá sok
(alap szer zõ dé sek, ren de le tek) és az egye di, il let ve ál ta lá nos ér vé nyû, át ül te -
tést nem igény lõ ha tá ro za tok je len né nek meg hi te les vál to zat ban a hi va ta los
nyel ve ken, míg az irány el vek, át ül te tést igény lõ ha tá ro za tok és a lágy jog for rá -
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sai a kö zös mun ka nyel ven je len né nek meg, azok nak a for dí tá sa it a tag ál la -
mok tá jé koz ta tó jel leg gel, de min den hi te les ség nél kül, el ké szít het nék.96

Az éssze rû en re du kált mun ka nyel vi rend szer már rég óta élõ pél da az eu -
ró pai in téz mény rend szer ben, hi szen az Eu ró pai Bí ró ság mun ka nyel ve a fran -
cia, füg get le nül at tól, hogy az eset min den nyelv re le for dí tás ra ke rül és au ten -
ti kus nyel ve az el já rás nyel ve lesz. Az egy nyelv hasz ná la tá nak prak ti kus és
jogi okai vol tak: az íté le tek jogi pon tos sá gát és ter mi no ló gi ai egy ér tel mû sé gét 
hi va tott biz to sí ta ni.97

A je len le gi sok nyel vû sé gi rend szer ha té kony sá gát nem csak a bõ ví té sek
las sít hat ják, ha nem a kö zös sé gi ha tás kö rök fo lya ma tos ki szé le se dé se is.98 Egy -
re szé le sebb kör ben, egy re több te rü le ten és egy re na gyobb mennyi ség ben
kel le ne egy re több nyel ven ele get ten ni a nyel vi jog egyen lõ ség nek. Ez idõ vel
a rend szer el le he tet le nü lé sé hez ve zet het.

A sok nyel vû Eu ró pá nak azon ban úgy kell to vább fej lõd nie, hogy ne kér -
dõ je lez ze meg azt az el vet, amin nyug szik. Ez a sok nyel vû ség fenn tar tá sát, de
egy út tal meg újí tá sát is je len ti.99
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RÉKA SOMS SICH

The qu es ti on of lan gu a ge in the prac ti ce of EU ins ti tu ti -
ons (iden ti fy ing and ra i sing prob lems)

This work is part of a comp re hen si ve stu dy de a ling with a lar ger and wi der ran -
ge of is su es. It exa mi nes, wit hin the con text of ef fi ci en cy in lan gu a ge equ a lity and
the func ti on of the re gu la to ry sys tem, to what ex tent na ti o nal lan gu a ges can ap pe ar
equ ally in Eu ro pe an-le vel re gu lat ion, how much and to what ex tent the Un ion’s
leg al me a su res can be ava i lab le in all the lan gu a ges and how far the se lan gu a ges can
en joy equ al sta tus in eve ry-day work. Thus it re vi ews the pos sib le al ter na ti ves of
com mu ni ca ti on on a Eu ro pe an le vel from eve ry day and pro fes si o nal com mu ni ca ti -
on to bin ding leg al re gu lat ions. It also out li nes the pos sib le uni-lin gu al, mul ti-lin -
gu al and li mi ted mul ti-lin gu al mo dels. In ad di ti on, it exa mi nes the func ti o ning of
the pre sent EU lan gu a ge sys tem, the ori gins of its for mat ion and con ti nu ity, and
also the cri ti cal po ints in its func ti o ning. Con cer ning the se cri ti cal po ints, the prob -
lem of the mo del’s comp re hen si ve ness and li mi ta ti ons ari ses with re fe ren ce to the
role of mi no rity lan gu a ges wit hin the sys tem and the new chal len ges which can not
be neg lec ted, eit her in the ir qu an tity or the ir qu a lity, in re lat ion to EU en lar ge -
ment.
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Egy ol da lú tör té ne lem szem lé let a Ko runk sztá li niz mus-szá má ban

Egy ol da lú tör té ne lem szem lé let
a Ko runk sztá li niz mus-szá má ban

A Ko runk 2003. feb ru á ri szá ma össze ál lí tást kö zölt – Sztá lin ha lá lá nak
  öt ve ne dik év for du ló ja ap ro pó ján – a ro má ni ai sztá li niz mus kor -

sza ká ról. A fo lyó irat igen szûk lá tó szög bõl, fe lü le te sen kö ze lít eh hez az iz gal -
mas, kö vet kez mé nye i ben az or szág mai tár sa dal mi be ren dez ke dé sé re is je -
len tõs ha tás sal bíró tör té ne ti kor szak hoz. Kri ti kám ban ál lás pon to mat igyek -
szem alá tá masz ta ni.

A ro mán és ma gyar tár sa da lom ku ta tók, tör té né szek 1990 utá ni ered mé -
nyei fe lõl néz ve hosszú hi ány lis tát ál lít hat nánk össze azok ról a szem pon tok -
ról, kér dé sek rõl, te ma ti kák ról, ame lyek nek he lye le he tett vol na egy olyan ki -
ad vány ban, amely nek a tör té ne ti ön is me re tünk gya ra pí tá sa is cél ja, leg alább is 
az ed di gi évek súly pon tos lap szá mai alap ján ezt jog gal gon dol hat juk. 

Nem tö rek szem a lap ala pos szem lé zé se, az írá sok egy ré sze rö vid ref le -
xió, amely ke vés is me re tet köz ve tít a tár gyalt idõ szak ról, má sok nem a tár -
gyalt kor szak ról szól nak. In kább né hány tár sa da lom tör té ne ti prob lé mát fel -
ve tõ mun ka ürü gyén konk re ti zá lom hi ány ér ze te met. 

El sõ ként Be lé nyi Gyu la A sztá li niz mus Ma gyar or szá gon: a Rá ko si rend szer c.
ki tû nõ ta nul má nya kap csán fel te he tõ kér dés, hogy mi ért hi ány zik a lap ból en -
nek ro má ni ai meg fe le lõ je? Egy olyan, ha son ló te ma ti ká jú, el iga zí tó ta nul -
mány, amely be ve zet né a Dej- kor sza kot, el mon da ná, hogy mi kor is kez dõ -
dött, med dig tar tott (jó val túl él te Sztá lint), mi lyen bel sõ di na mi ká val, in ten -
zív és lany hább idõ sza kok kal mû kö dött ná lunk ez a rend szer, mi lyen
tár sa dal mi vál to zá so kat ho zott, vagy in dí tott el. Saj nos nél kü löz nünk kell egy 
ilyen ta nul mányt a szó ban for gó Ko runkban, pe dig a leg fris sebb ro mán tár sa -
da lom tör té ne ti iro da lom nak van nak szá munk ra is meg is me rés re ér de mes –
és ránk, ro má ni ai ma gya rok ra is vo nat ko zó – ered mé nyei. Gon do lunk itt az
Ar hi ve le To ta li ta ris mu lui fo lyó irat ki lenc év fo lya má ban kö zölt ta nul má nyok ra,
vagy akár Ste li an Tãna se Eli te ºi so ci e ta te. Gu ver na rea Ghe org hiu-Dej 1948–1965



c. köny vé re, il let ve más szer zõk nek (De nis Del le tant, Vla di mir Tis mãne a nu, 
Ghiþã Io nes cu, Ioan Chi per, a sor foly tat ha tó) a ro má ni ai kom mu niz mus sal
fog lal ko zó mun ká i ra.

A fõ lap test ben két for dí tás ol vas ha tó: rész le tek Ro bert Levy ame ri kai tör -
té nész Glo ria ºi de cã de rea Anei Pa u ker c. po li ti kai bi og rá fi á ja egy fe je ze té bõl és
Mi cha el Sha fir re cen zi ó ja Levy köny vé rõl. Nem lá tom in dok olt nak, mi ért
ke rült az alig 9 ol dal könyv rész let mel lé a kö zel két szer ak ko ra ter je del mû re -
cen zió. Ta lán ér de me sebb lett vol na Levy köny vé bõl is olyan fe je zet for dí tá -
sát vá lasz ta ni, amely bõl nem az RMP bel sõ frak ció har ca i ról, ha nem a sztá li -
nis ta el nyo más tár sa dal mi fo lya ma ta i ról tu dunk meg töb bet: a ter ror ról, de -
por tá lá sok ról, ki vég zé sek rõl, az erõ sza kos kol lek ti vi zá lás sal szem be ni
pa rasz ti el len ál lás ról (lásd az em lí tett könyv Co lec ti vi za rea és Chi a bu ri ºi co lec tã ri
fe je ze te it). Vé le mé nyem sze rint a ha ta lom nak ki szol gál ta tott tár sa dal mi cso -
por tok sor sá ban be kö vet ke zett vál to zá sok jel zé se leg alább olyan fon tos lett
vol na, mint a po li ti kai ve ze tés fel sõbb szint jén zaj ló ádáz frak ció har cok is mer -
te té se. És itt el ér kez tünk a bí rált fo lyó irat szám leg sú lyo sabb hi á nyos sá gá ig:
az össze ál lí tás ból egy sze rû en ki ma radt a la kos ság kö zel há rom ne gye dé nek,
a tár sa dal mi ta lap zat, a tu laj don fosz tás ra ítélt pa raszt ság prob lé má já nak tár -
gya lá sa. An nak a drá má nak jel zé se amely nek ez a tár sa dal mi cso port ré sze se
volt. Pe dig az utób bi évek ben kö zölt le vél tá ri do ku men tu mok ban jócs kán
akad ro má ni ai ma gyar – kö ze lebb rõl szé kely föl di vo nat ko zá sú – ada lék is
a sztá li nis ta po li ti ká val szem be szál ló pa raszt ság ról és a ha tó sá gi erõ szak for -
má i ról. (lásd pl. a Dan Cã tã nuº és Oc ta vi an Ros ke szer kesz tet te Co lec ti vi za rea
ag ri cul tu rii în Ro mânia. Di men si u nea po li ticã. Vol. I. 1949–1953. kö te tet.) A Do ku -
men tum ro vat ba ezek bõl is le he tett vol na vá lo gat ni, hogy ne csak a po li ti kai és
kul tu rá lis elit sztá li niz mus sal szem be ni vi szo nyu lá sa i val, ha nem a pa rasz ti
tár sa da lom fel szá mo lá sá nak em be ri tra gé di á i val, a fa lu si la kos ság el len ál lá si
for má i val is is mer ked hes sen a kor szak iránt ér dek lõ dõ ol va só.  A kö zölt do ku -
men tu mok elé nem ár tott vol na egy ala po sabb el iga zí tó is mer te tõ, ami bõl pél -
dá ul ki de rül he tett vol na, hogy mi is volt an nak a so kat em le ge tett „Pán -
di-cikk”- nek a tar tal ma, mi ért ka vart po li ti kai vi hart. 

Nem csak a pa raszt ság, mint ma gán tu laj do non ala pu ló, eb bõl kö vet ke zõ -
en bi zo nyos au to nó mi á val ren del ke zõ és a po li ti kai cé lok ér de ké ben ne he -
zen moz gó sít ha tó tár sa dal mi osz tály fel szá mo lá sá nak fo lya ma tát nem kö vet -
het jük még érin tõ leg esen sem, más tár sa dal mi cso por to kat – kis ipa ro so kat,
ér tel mi sé gi eket, po li ti kai ül döz öt te ket – ért re tor zi ók ról, a tár sa dal mi disz kri -
mi ná ció vál to za tos for má i ról (va gyon el kob zá sok, nyug díj el vo ná sok, mun ka -
he lyi és is ko lai disz kri mi ná ció) sem tu dó sít a Ko runk sztá li niz mus-szá ma.

Egy ol da lú tör té ne lem szem lé let a Ko runk sztá li niz mus-szá má ban 237



Bár a sztá li niz mus a Ro mán Nép köz tár sa ság ban is im por tált tár sa da lom -
irá nyí tá si mo dell volt, a meg va ló su ló el nyo mó gé pe zet bü rok ra ti kus fel épít -
mé nye, ide o ló gi ai ter ror ja ro má ni ai, s min ket kö ze lebb rõl érin tõ en, a ma gyar 
több sé gû vi dé ke ken ma gyar cse lek võk kel tör tént: ma gyar pár tak ti vis ták, bü -
rok ra ták, ér tel mi sé gi ek, mun ká sok, sze gény pa rasz tok és más tár sa dal mi sze -
rep lõk ak tív rész vé te lé vel va ló sul ha tott meg. Jó né há nyan él nek még a sztá li -
nis ta kor szak ban köz éle ti, po li ti kai sze re pet vál la lók, vagy az ér tel mi sé gi pá -
lyán ak kor in du lók kö zül. Ez utób bi ak ból igen ke ve sek azok, akik élet út juk
e sza ka szá ról szám ve tést, me mo árt tet tek az asz tal ra. Pe dig igen hasz nos vol -
na a ro má ni ai ma gyar ság re á lis ön is me re te szem pont já ból a kor szak ra vo nat -
ko zó em lé ke zet anyag gya ra po dá sa: nem az ítél ke zés, ha nem a kö zel múl tunk
meg ér té se ér de ké ben. Ta lán ért he tõ vé le het ne ten ni az újabb nem ze dé kek
elõtt, hogy mi fé le függ õs égi vi szo nyok, kor lá to zá sok, disz kri mi ná ci ók, vagy
am bí ci ók és élet ér zé sek mû köd tek a tár sa dal mi mik ro vi lá gok szint jén, ami -
kor olyan fur csa sá gok tör tén het tek meg, hogy a föld mû ves apa ki ta gad ta a kol -
lek ti vi zá lás mel lett agi tá ló IMSZ-tag fiát, vagy ami kor pa rasz tok tíz ez re it hur -
col ták bör tön be, kény szer mun ká ra az ál la mi erõ szak szer ve ze tek se géd le té -
vel, mi köz ben az írók sze líd, kék sze mû mi li cis ták ról, tol vaj ko dó pa pok ról,
ál nok ku lá kok ról ír tak (volt no vel lis ta, aki „fõ ku lák”-ká nyilvánította a római
pápát).

De me ter Szi lárd vers mon tá zsa az Utunk 1949-es és 1953-as év fo lya ma i -
ból öt le tes kí sér let, ta lán majd akad az iro da lom és ha ta lom vi szo nyá nak mo -
no gra fi kus fel dol go zá sá ra vál lal ko zó iro da lom tör té né szünk is – a ro mán
esszé i ro da lom nak nem rég szü le tett egy ha son ló te ma ti ká jú tel je sít mé nye Eu -
gen Neg ri ci tol lá ból –, aki majd do ku men tál ja és ér tel me zi ho gyan, mi lyen
tár sa dal mi, po li ti kai, mo rá lis fel té tel rend szer ben vál ha tott az er dé lyi ma gyar
vers- és pró za iro da lom a po li ti kai szán dé kok si lány szó csö vé vé, a tár sa da lom
va ló sá gos vi szo nya i nak áb rá zo lá sá tól messze-messze el ru gasz ko dott pro duk -
ci ó vá. Aki túl zot tan el fo gult nak gon dol ja elõb bi ki je len té se met – hogy ti. az
iro da lom nem a ko ra be li va ló sá got, ha nem a po li ti kai ide o ló gia kö ve tel mé -
nye i nek meg fe le lõ va ló sá got konst ru ál ta – an nak el mon da nám sze mé lyes ta -
pasz ta la to mat. Mi u tán át bön gész tem több fo lyó mé ter le vél tá ri irat anya got –
zö mé ben szé kely föl di fa lu si nép ta ná cso kon ké szül te ket – a sztá li nis ta kor -
szak elsõ sza ka szá ról (nagy já ból 1949 ele je–1953 vége) és át ol vas tam több tu -
cat – nem csak ér tel mi sé gi ek tõl szár ma zó – em lé ke zést a ku lák sors ról, és in -
ter jú kat ké szí tet tem idõs fa lu si em be rek kel, össze gyûlt némi (ter mé sze te sen
to váb bi ki egé szí té sek re szo ru ló) is me re tem a kor szak fa lu si tár sa dal mi vi szo -
nya i ról. Ek kor arra gon dol tam, lás suk mit mon dott ugya neb ben az idõ ben az
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iro da lom e kor szak élet vi szo nya i ról? Né hány el be szé lés kö tet és egy an to ló -
gia (Ha zánk ma gyar el be szé lõi. Ál la mi, iro dal mi és mû vé sze ti ki adó, Bu ka rest,
1954) el ol va sá sa után arra a meg ál la pí tás ra ju tot tam, hogy bi zony író ink igen
sze lek tí ven áb rá zol ták a ko ra be li va ló ság té nye it, sõt egye sek, a hi va ta los ide o -
ló gia el vá rá sa i nak meg fe le lõ en, pél dát lan mó don ha mi sít ot ták azt.

Mér ték adó tör té né szek, po li to ló gu sok 1948–49-re te szik a sztá li niz mus
ro má ni ai be ren dez ke dé sét – eb bõl kö vet ke zik, hogy a lap ban La ka tos Ist ván
és Ben kõ Le ven te egyéb ként fon tos és újat hozó írá sai nem a sztá li nis ta idõ -
ket idé zik. 

Lász ló-Her bert Márk ta nul má nya a Sztá lin vá ros sá ke resz telt 1950–1960 
kö zöt ti Bras só ról jel zi tu laj don kép pen azt az irányt, amely felé tá gí ta ni le he -
tett vol na a fo lyó irat te ma ti ká ját: a kor szak tár sa dal mi szfé rá já nak je len sé gei
felé. Hogy az ol va sói hi ány ér zet nek ala pos okai van nak és nem va la mi fé le ext -
ra kí ván ság ban gyö ke re zik, azt el sõ sor ban a ma gyar tör té ne ti iro da lom e kor -
szak ra vo nat ko zó ered mé nyei in do kol ják. Meg kell em lí te nünk, hogy a sztá li -
ni kor szak ról már jó más fél év ti zed del eze lõtt olyan ku ta tói szem pon tok alap -
ján tet tek fel kér dé se ket, és ad tak vá la szo kat – ma gyar nyelv te rü le ten –, amely 
szem pon tok a Ko runk lap ja in még ma sem je len nek meg. (Pél dá ul 1988-ban
a Szá zad vég ha sáb ja in Lit ván György és Sza bó Mik lós a sztá li niz mus lé lek ta -
ná ról és a hét köz na pi sztá li niz mus ról cikk ezett.) 

Ma már Er dély ben is van nak a sztá li nis ta idõ szak tár sa dal mi je len sé ge i -
vel (kol lek ti vi zá lás, ál la mo sí tás, ma gyar szö vet ke ze ti tu laj don ki sa já tí tá sa)
fog lal ko zó, pá lyá juk ele jén álló fi a tal ma gyar tör té né szek, akik bi zo nyá ra szí -
ve sen vet ték vol na, ha a szer kesz tõk ál tal meg szó lít tat nak egy-egy rö vi debb
dol go zat ere jé ig.

Va ló já ban az a tör té ne lem fel fo gás vi tá ra in ger lõ, amely nek je gyé ben ez
a Ko runk szá mot szer kesz tet ték. Az a kon cep ció, amely a múlt ese mé nye i nek, 
fo lya ma ta i nak re konst ru á lá sá ban a po li ti kai, kul tu rá lis, gaz da sá gi stb. eli te -
ken kí vül nem igen lát meg más tár sa dal mi cso por to kat, sze rep lõ ket, a ha tal -
mi szfé rán kí vü li ek prob lé má i ra tár sa dal mi sú lyuk hoz fog ha tó je len tõ sé gük -
re meg egyál ta lán nem fi gyel. Nem tö rõ dik a szub kul tu rá lis hát te rek kel, a tör -
té nel met csi ná ló em be rek és cso por tok kö zöt ti függ õs égi kap cso la tok kal,
a ha ta lom ta go ló dá sá nak fo lya ma tá val. Ho gyan épült ki a párt ál lam egy fa lu -
ban, vagy vá ros ban, ho gyan si ke rült az ide o ló gi á nak meg osz ta ni a he lyi tár sa -
dal ma kat, át ren dez ni a lo kál is sze rep vi szo nyo kat? A ha son ló kér dé sek, me -
lyek a fen ti tör té né szi pa ra dig má ban fel sem me rül nek, tovább sorolhatók. 

Nem rég egy ma gyar or szá gi – az er dé lyi vi szo nya in kat ala po san is me rõ –
tör té nész a je len kor tör té net kap csán a ro má ni ai ma gyar ság ön is me re ti
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anal fa be tiz mu sát em le get te. Nem ez az a hely, ahol rész le te i ben ki fejt he tõ le -
het ne, mi ért ad ha tunk iga zat neki. Saj nos a kö zel múl tunk ese mé nye i re, fo lya -
ma ta i ra bo ru ló ho mály osz la tá sá hoz a Ko runk ez al ka lom mal – vé le mé nyem
sze rint – nem sok ban já rult hozzá. 

Ma nap ság már nem is ér de mes „a nyom da ör dö ge” be kez dés hez bõ sé ge -
sen kí nál ko zó pél dá kat cso kor ba gyûj te ni: be tû hi bák, a so rok kö ze pén el vá -
lasz tó je lek a bí rált lap szám ban is elõ for dul nak. Az azon ban, hogy egyik do ku -
men tum utol só mon da ta be le lóg a kö vet ke zõ ro vat írá sá ba (ld. 119–120.),
gon do lom az edzet tebb ol va sók hi ba tû ré si ha tá ra it is meg ha lad ja.
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KISS TA MÁS
Jegy ze tek egy vi tá ról

Jegy ze tek egy vi tá ról 

T öbb szem pont ból rend ha gyó ke rek asz tal-be szél ge tés re ke rült sor
Ko lozs vá ron, má jus 26-án. A be szél ge tés té má ja a „Kár pát-me den ce

ku ta tás”1, le bo nyo lí tó ja pe dig a Ja kabf fy Ele mér Ala pít vány  volt. A be szél ge -
tés meg hí vott elõ adó ja  Ör kény An tal, a ku ta tás egyik ve ze tõ je és az ered mé -
nye ket összeg zõ kö tet2 társ szer zõ je. Ör kény An tal mel lett meg hí vást kap tak 
a ko lozs vá ri Babeº-Bo lyai tár sa da lom tu do má nyi tan szé kei, va la mint a csík -
sze re dai KAM. A meg hí vást el fo gad ta a ma gyar nyelv (Pén tek Já nos, Szi lá gyi 
N. Sán dor), a po li to ló gia (Sa lat Le ven te, Szász Al pár Zol tán) és a szo ci o ló -
gia (Hor váth Ist ván, Kiss Dé nes Ma gya ri Ti va dar, Ve res Va lér) tan szék. A ke -
rek asz tal-be szél ge tés ap ro pó ját adó vizs gá lat tal a részt ve võk egy ré sze (így
vagy úgy) kap cso lat ba ke rült, írá sa i ban hi vat ko zott a vizs gá lat ra.3 Az aláb bi -
ak ban az el hang zot ta kat pró bá lom re konst ru ál ni, vi ta pon tok ba ren dez ni,

1 A „Kár pát-me den ce ku ta tást” a bu da pes ti ELTE -UNES CO Ki sebb ség szo ci o ló gi ai Tan szék,
va la mint a po zso nyi Má rai Sán dor Ala pít vány ko or di nál ta. Az er dé lyi vizs gá lat ki vi te le zé -
sé ben részt vett a ko lozs vá ri Babeº–Bo lyai Tu do mány egye tem Szo ci o ló gi ai Tan szé ke.
A ku ta tást tá mo gat ta a Ma gyar Köz tár sa ság Mû ve lõ dés ügyi Mi nisz té ri u ma, va la mint
a PHA RE. A ku ta tás ere de ti leg a tel jes Kár pát me den cét cé loz ta meg. Azon ban „Kár pá tal -
ján az ár vi zek, a Vaj da ság ban pe dig a há bo rús ál la po tok” (mi att a ku ta tás Er dély re, Dél-Szlo vá ki -
á ra és Ma gyar or szág ra szû kült. A vizs gá lat ban kü lön min tát vet tek az er dé lyi ma gya rok il -
let ve ro má nok, a dél-szlo vá ki ai ma gya rok, il let ve szlo vá kok. Ma gyar or szá got egy stan -
dard ezer fõs, va la mit egy a ma gyar or szá gi szlo vák ki sebb ség re rep re zen ta tív min ta
kép vi sel te.

2 Cse pe li-Ör kény-Szé ke lyi: Nem ze tek egy más tük ré ben. In te ret ni kus vi szo nyok a Kár pát-me den -
cé ben. Ba las si, 2002, Bu da pest 

3 Pén tek Já nos a szer zõk Ki sebb ség ku ta tásban meg je lent cik ké re, amely az em lí tett vizs gá lat -
ból szü le tett könyv egy fe je ze te éles han gú bí rá la tot írt. Lásd. Pén tek Já nos: A ki sebb sé gi
iden ti tás di na mi ká ja – más meg kö ze lí tés ben. Ki sebb ség ku ta tás 2001
Hor váth Ist ván egy nyelv szo ci o ló gi ai írá sá ban úgy a Cse pe li-Ör kény-Szé kely, mint a Pén -
tek féle ta nul mányt elem zi. Lásd Hor váth Ist ván: Az er dé lyi ma gya rok két nyel vû sé ge:
nyelv men tés és in teg rá ció közt? Er dé lyi Tár sa da lom 2003. 1. sz.
Ve res Va lér a vizs gá la tot fel hasz nál va ön ál ló ta nul mányt je len te tett meg. Lásd. Ve res Va lér:
Az er dé lyi ma gya rok és ro má nok kö zös sé gi iden ti tá sa a tár sa dal mi struk tú ra tük ré ben.
Szo ci o ló gi ai Szem le 2000. 4. sz. 



majd eze ket meg kí sér lem ki bon ta ni. A be szél ge tés mel lett a részt ve võk ál -
tal jegy zett ta nul má nyok ra ha gyat ko zom, már csak azért is, mert a részt  ve -
võk szó be li ál lás pont ja ki kris tá lyo so dott, jól ar ti ku lált és a szö ve gek kel nagy -
mér ték ben meg egye zõ volt. A té má já ul szol gá ló vizs gá lat ap ro pó ján el kez -
dett be szél ge tés kap csán a részt ve võk (szo ci o ló gu sok, nyel vé szek és po li to ló -
gu sok) a szo ci o ló gia le het sé ges sze re pé re vo nat ko zó ál lás pon to kat
fo gal maz tak meg. A vita így ér tel mez he tõ olyan ál lás pon tok üt kö zé se ként
is, ame lyek a szo ci o ló gia szá má ra az er dé lyi ér tel mi ség dis kur zus ter me lé sé -
ben más-más he lyet je löl nek ki.

A be szél ge tést kö vet ve a kö vet ke zõ pon to kat jár hat juk kö rül. 
1. A vizs gá lat mód szer ta na
2. Et ni kum kö zi vi szo nyok: az in teg rá ció fo gal ma
3. A szo ci o ló gia le het sé ges de fi ní ci ói (az er dé lyi „esz me pi a con”)

1. A vizs gá lat mód szer ta na: a nem zet kö zi szo ci o ló gi ai vizs gá lat és a he lyi
kon tex tu sok.

A tár gya lást cél sze rû az elõz mé nyek nél kez de ni, ezek ugyan is nagy mér -
ték ben meg ha tá roz ták a vizs gá lat mód szer ta nát és a be lõ le ké szült elem zés
szer ke ze tét. A vizs gá lat so rán ugyan is a szer zõk az et ni kum kö zi vi szony rend -
szer és a nem ze ti iden ti tás ele me it egy nem zet kö zi össze ha son lí tó vizs gá lat -
ból át vett kér dõ ív se gít sé gé vel ope ra ci o na li zál ták. Az el kép ze lés kulcs fo gal -
ma az össze ha son lít ha tó ság. A „mul ti na ti o nal de sign mód szer ugyan is a kér dõ ív ki -
ala kí tá sá tól a kér de zé sen át az ada tok gép re vi te lé ig egy sé ges ku ta tá si stan dar dok
ki ala kí tá sá ra tö rek szik”4 En nek az elv nek a nem ze ti iden ti tás és a et ni kai cso por -
tok köz ti vi szony (konf lik tus) vizs gá la tá ban való ér vény re jut ta tá sa gya kor la ti -
lag arra a ki je len tés re ve zet, hogy ezek a je len sé gek vizs gál ha tók egy uni ver zá -
lis fo gal mi há lón ke resz tül, úgy hogy az õket kö rül ve võ tör té ne ti és kul tu rá lis  
vi szony rend szer rõl mit sem tu dunk. Az ál lás pont ön ma gá ban igen ne he zen
véd he tõ, ami vel szer zõk is tisz tá ban van nak. „A mér ni kí vánt fo gal mak és je len sé -
gek ugyan is nem egy sze rû en egy nyel vi kö zeg be ágya zot tak, ha nem ak tu á lis és ak tu á lis
és konk rét ér tel me zé sük egya ránt szo ro san függ a tör té nel mi idõ ben és tér ben meg ha tá ro -
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Az er dé lyi vizs gá lat le bo nyo lí tá sá ban  a je len lé võk kö zül Hor váth, Ma gya ri és Ve res, raj tuk 
kí vül pe dig Ma gya ri Nán dor, Iri na Cu lic és Ma ri us La zãr vet tek részt.

4 Cse pe li-Ör kény: Nem zet kö zi össze ha son lí tó vizs gá lat a nem ze ti iden ti tás ról. Szo ci o ló gi ai 
Szem le 1998. 3. sz.  3–37.



zott tár sa dal mi vi sel ke dé sek szé le sebb kö ré tõl és a szim bo li kus rep re zen tá ci ók és vi sel ke -
dé sek bo nyo lult vi lá gá tól”. 5  Vá la szuk az, hogy egy ilyen dön tés he lyes sé gét egy -
faj ta vesz te ség-nye re ség mér leg alap ján le het meg ítél ni, eb ben pe dig az össze -
ha son lít ha tó ság két ség te le nül faj sú lyos érv. A vita alap ve tõ en abba az irány ba
éle zõ dött ki, hogy amennyi ben az össze ha son lít ha tó ság ér de ké ben hát tér be
tesszük a vizs gált va ló ság ár nya la ta it és sa já tos sá ga it, le het sé ges-e a mo dell
alap ján más dis kur zu sok hoz ké pest új és leg fõ kép pen re le váns ál lí tá so kat ten -
ni. Ör kény An tal sze rint az ál ta luk hasz nált fo gal mi háló se gít sé gé vel, ami két 
elem bõl: szo ci ál pszi cho ló gi ai fo gal mak ból és az em pi ri kus szo ci o ló gia mód -
szer ta ná ból áll a cso port kö zi vi szo nyok és a nem ze ti iden ti tás egy faj ta váz la tát 
le het meg ad ni. Ez a váz lat fel tölt he tõ a he lyi-tör té ne ti kon tex tu sok ra vo nat -
ko zó tu dá sok kal nar ra tí vák kal. Vagy is a par ti ku la ri tás ár nyal ja a vizs gá lat ál tal
szol gál ta tott modellt.

Ez zel szem ben vi tá ban részt vevõ Szi lá gyi N. Sán dor a szö veg ben a he lyi
kon tex tu sok és „stan dard” mód szer tan fe szült sé gé re hív ta fel a figyelmet ami 
meg lá tá sa sze rint he lyen ként igen gro teszk ki je len té sek hez ve ze tett: „Az in -
teg rál tak, asszi mi lá ló dot tak ará nya ér te lem sze rû en a ma gyar ki sebb sé gû te le pü lé se ken
a leg ma ga sabb, ada ta ink ból nem sejt het jük, va jon az in teg rá ló dá si szán dék s a re mélt stá -
tus elõny ve zé rel te-e eze ket a ma gya ro kat a ro mán több sé gû te le pü lé sek re, vagy a ro mán
túl súly te rel te õket az in teg rá ló dás fele”6.  Vé le mé nye sze rint  a ku ta tók ál tal hasz -
nált mo dell – mi vel nem te kin ti re le váns nak a tör té nel mi beágyazottságban
rejlõ elemzés lehetõségeit nem pusztán egyszerûsít, hanem helyenként ál kér -
dé sek hez vezet.

Maga ez a fo gal mi épít ke zés, ahol a ku ta tók tu da to san vál lal ják, hogy fo -
gal mi rend sze rü ket te kint ve a nem zet kö zi (uni ver zá lis) dis kur zu sok ból in -
dul nak ki, fi gyel men kí vül hagy va a „he lyi” dis kur zu so kat arra sar kall, hogy
sa já tos szem szög bõl ves sük fel az uni ver za li tás-par ti ku la ri tás kér dés kö rét ne -
ve ze te sen a cent rum-pe ri fé ria, ha úgy tet szik a ha ta lom szem szö gé bõl. Ez a
gon do lat ko ráb ban a Kár pát-pro jek tet ve ze tõ Ör kény An tal és Cse pe li
György Kim Lane Schep pe le-vel kö zö sen jegy zett ta nul má nyá ban je le nik
meg, ami kor ar ról ír nak, hogy a nem zet kö zi össze ha son lí tó vizs gá la tok „mö -
gött meg hú zó dó ide o ló gi ai cél de mok rá cia pro jekt ként jel le mez he tõ, amely rõl úgy vél ték,
hogy a nyu ga ti mo dellt kö vet ve és má sol va, fe lül rõl be ve zet he tõ a poszt szo ci a lis ta tár sa -
dal mak ba”7. Rész ben Saád Jó zsef re ha gyat koz va még egy as pek tust ki emel he -
tünk. Saád sze rint a szo cio ló gi á ban a prob le ma ti zá lás moz za na ta a lo ka li tás -
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hoz, pon to sab ban szól va a prob lé ma fel ve tõ élet vi lá gá hoz (ah hoz a va ló ság -
hoz, ami vel kap cso lat ba ke rül) kö tõ dik. Saád sze rint ez így van a cent rum ban
is és a pe ri fé ri án is. A kü lönb ség csu pán annyi, hogy a cent rum a maga prob lé -
ma fel ve té sét uni ver zá lis ként tud ja el fo gad tat ni. E mö gött ter mé sze te sen ha -
tal mi asszi met ria van, amit azon ban nem fel tét le nül kell va la mi fé le cél tu da -
tos ag resszi ó nak fel fog ni. A tár sa da lom tu do mány ban a cent rum azért cent -
rum, mert olyan mér té kû tõ két hal mo zott fel, ami ké pes sé te szi arra, hogy
ész re vé te le it, prob le ma ti zá lá sa it pa ra dig mák ká, el mé le tek ké kris tá lyo sít sa.
Mi u tán ezek a meg fi gye lé sek a pa ra dig mák ban, el mé le tek ben „in téz mény -
esed tek” nem zet kö zi leg meg ke rül he tet len né vál nak. Saád Jó zsef sze rint
a cent ru mot a pe ri fé ri á tól (szo cio ló gi á ban) az kü lön böz te ti meg, hogy prob lé -
ma és pa ra dig ma kö zött nem té te le zõ dik fe szült ség. A pe ri fé ri án vi szont el ke -
rül he tet le nül igen: hisz egy részt a szo ci o ló gus nem te kint het el (nyil ván nem 
a pe ri fé ri án ki ala kult) az egyes meg kö ze lí tés mó dok fo gal mi rend sze ré tõl,
mód szer ta ná tól, más részt, ha sa ját tár sa dal má ról re le váns mó don akar be szél -
ni, ak kor a „lo kál is” prob le ma ti zá lás tól sem. Ezt a két dol got a szo ci o ló gus -
nak, ha eh hez in tel lek tu á li san kel lõ kép pen fel ké szült és tisz tes sé ges va la mi -
lyen mó don szin te ti zál nia kell. Könnyen be lát ha tó, hogy két hiba le het sé ges,
ami be a pe ri fé ria szo ci o ló gu sa könnyen bele es het: a „pa ra dig ma” me cha ni -
kus át vé te le és a pa ra dig ma fi gyel men kí vül ha gyá sa. Saád ér tel me zé sé ben
a pe ri fé ria kul túr tör té ne té nek sze ren csé sebb pe ri ó du sai a si ke res szin té zis rõl 
(szer ví tés, súly egyen ke re sé se) szól tak.8 

2. Et ni kum kö zi vi szo nyok: az in teg rá ció fo gal ma

A legfontosabb vi ta azon ban nem a vizs gá lat mód szer ta ni elõ fel te vé sei,
ha nem az ered mé nyek kö rül bon to ko zott ki  Mind ez ter mé sze tes, hisz
a több ség-ki sebb ség vi szony ról, a ki sebb sé gi iden ti tás ról volt szó, ami az er dé -
lyi ér tel mi ség egyik leg fon to sabb ne u ral gi kus pont ja. Anél kül, hogy eze ket ki -
me rí tõ en elem ez nénk jel zünk né há nyat kö zü lük, majd pár be kez dés ben az
in teg rá ció fogalmára térünk ki, ami a vitában kulcsszerepet kapott. 

A leg több vi ta pon tot Pén tek Já nos je lez te. Ezek nagy já ból meg egyez nek
azok kal, ame lye ket a Ki sebb ség ku ta tásban ol vas ha tunk. Pén tek sze rint a Kár pát-pro -
jekt és az ab ból szü le tett könyv ide o ló gi kus elõ fel te vé sek re épül. A meg fo gal ma -
zást ta lán túl éles nek ta lál ta, de egy faj ta az elem zé sek mö göt ti me ta-nar ra tí va
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meglétét Ör kény An tal is el is merte. Ne ve ze te sen: Kö zép-Eu ró pá ban az ál lam -
pol gá ri ala pú nem ze ti iden ti tás nak van jö võ je, vagy ha nor ma tí van fo gal ma zunk
sok prob lé má nak ven né ele jét, ha a ki sebb sé gek in teg rá lód ná nak az ál lam nem -
zet be. A nem ze ti iden ti tás ala ku lá sá ról szó ló me ta-nar ra tí va vég te le nül egy sze rû. 
Ab ból a fel te vés bõl in dul ki, hogy a nem zet té vá lás fo lya ma tá ban a Raj ná tól nyu -
gat ra és Ke let re tu laj don kép pen nem kü lön bö zik. A még is meg lé võ szink ro ni -
kus kü lönb sé ge ket (le egy sze rû sít ve, hogy Nyu ga ton az ál lam pol gá ri ala pú nem -
zet esz me, míg ke le ten a kul tu rá lis nem zet kon cep ci ó ja do mi ni áns) az idõ be li el -
to ló dás nak, a ke let-kö zép-eu ró pai te rü le tek fá zis ké sé nek tu laj do nít hat juk, „a
ke le ti ré gi ó hoz ké pest a nyu ga ti ré gi ó ban az ál la mok nak több idõ állt ren del ke zé sé re, hogy vég -
re hajt sák a nem ze ti ho mo ge ni zá ció prog ram ját.”9

In teg rá ció alatt Ör kény el sõ sor ban egyé ni nyel vi-kul tu rá lis in teg rá ci ót ért.
Hor váth Ist ván ki emelte, hogy a fo gal mat a szer zõk nem tisz táz zák exp li ci te:
arra, hogy a nyel vi-kul tu rá lis in teg rá ci ót tar ta nák kí vá na tos nak csak ki szó lá sok -
ból vá lik vi lá gos sá, más részt hogy az in teg rá ció mi ként jé rõl a je len le gi ro mán po -
li ti kai me zõ ben sincs kon szen zus. Hor váth úgy véli, hogy az in teg rá ció mi ként jé -
nek tisz tá zat lan sá ga mel lett a fo ga lom ana li ti kus hasz ná la ta fél re ve ze tõ le het. Eb -
bõl a me ta-nar ra tí vá ból ered nek Pén tek sze rint az olyan meg fo gal ma zá sok, mint 
„az et ni kai nem ze ti ho va tar to zás nem ked vez a gyer me kek sza bad iden ti tás vá lasz tá sá -
nak”10, „igen ma gas az et ni ka i lag ho mo gén há zas ság ban élõk ará nya.”11 Pén tek a ki sebb -
sé gi iden ti tás vesz tés (iden ti tás-meg õr zés) nar ra tí vá ját ál lít ja ez zel szem be, amely 
sze rin te kom pa ti bi li sebb a vizs gált kö zös ség ér ték rend jé vel. Eb ben a nar ra tí vá -
ban a „ve gyes csa lá dok ará nya igen ma gas és egy re nö vek võ”, a „ho mo gén csa lád pe dig ked -
vez az iden ti tás meg õr zé sé nek”12

Pén tek má sik alap ve tõ el len ve té se azt a ki je len tést tá mad ta, mi sze rint az
„Er dély ben élõ ma gya rok stá tu sa az er dé lyi ro má nok stá tu sá hoz ké pest át la -
go san ma ga sabb”13 Az a tény, hogy er rõl hosszas vita ala kul ha tott ki azt jel zi,
hogy Er dély ben a ré teg zõ dés vizs gá la tok csak nyom ele me ik ben ta lál ha tók
meg. Ter mé sze te sen sem a Kár pát-pro jekt irá nyí tói sem Pén tek Já nos nem tö -
re ke dett sem mi fé le szisz te ma ti kus ré teg zõ dés vizs gá lat ra. Pén tek egy alá ren -
delt nyel vi hely ze tet ve tít ki a tár sa da lom szer ke zet re, fel té te lez ve, hogy a nyel -
vi asszi met ria stá tus-asszi met ri át ge ne rál. Ez zel szem ben a Kár pát-pro jekt -
bõl egy alap ve tõ en szim met ri á ra ala pu ló et ni kum kö zi vi szony rend szer képe
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12 Pén tek 2001
13 Ör kény-Cse pe li-Szé ke lyi 2001, idé zi Pén tek



bon ta ko zik ki, és a szer zõk ezt ve tí tik az erdélyi társadalomszerkezetre.
Rendszeres struktúravizsgálat nél kül a vitázók különbözõ, egymásnak
ellenmondó aspektusokra hagyatkoztak. 

Hor váth Ist ván arra is fel hív ta a fi gyel met, hogy az in teg rá ció fo gal má -
nak tisz tá zat lan sá ga a sta tisz ti kai mo del lek ben is vissza kö szön. Ilyen pél dá ul,
ami kor az in teg rál tak cso port ját egy klasz ter-ka te gó ria cím ké je ként lát juk vi -
szont. Az em lí tett klasz ter-struk tú ra öt vál to zó men tén jött lét re. Ezek a tár sa -
dal mi tá vol ság ská la;14 a sze mé lyes kap cso lat há ló et ni kai össze té te le; a ro mán
ma gyar konf lik tus ban a ro mán, ma gyar il let ve a nem zet kö zi ágen sek nek tu laj -
do ní tott sze rep (sú lyos bít ja, eny hí ti). Az „in teg rá ló dott”-nak ne ve zett klasz -
ter-ka te gó ri á ba ke rü lõk re az jel lem zõ, hogy „ro mán kap cso la ti há ló za tuk van,
s nem érez nek tár sa dal mi tá vol sá got a ro má nok tól – a konf lik tu so kat sze rin tük csak
a ma gya rok éle zik, a ro má nok és a nem zet kö zi ágen sek mér sék lik.” Egy má sik, Pén -
tek Já nos ál tal is idé zett szö veg rész let bõl az de rül ki, hogy a szer zõk ál tal hasz -
nált in teg rá ció gyakorlatilag egyoldalú és tökéletes bilingvizmust (vagy
románnyelvûséget) jelent. Péntek ezzel kapcsolatos álláspontját már
ismertettük.

Hor váth Ist ván az Ör kény–Cse pe li –Szé ke lyi cikk rõl írt nyelv szo ci o ló gi -
ai ta nul má nyá ban kri ti zál ja az „in te gált sá got” kö zép pont ba he lye zõ dis kur -
zust, ami sze rin te nyel vi leg és er köl csi leg egy faj ta aszim met ri kus vi szonyt ha -
tá roz meg. Eb ben az in teg rált ság esz mé nye je le nik meg uni ver zá lis ként és az
egyén iden ti tás-meg õr zé se par ti ku lá ris ként. Ez az ál lás pont, pe dig, amel lett,
hogy az in teg rá ció tel jes kul tu rá lis ter hét a ki sebb sé gek re há rít ja,15 in di vi du a -
lis ta ér tel me zés ben is prob le ma ti kus le het. „In teg rált ság nak a pub li kus kul tú -
ra azon meg nyil vá nu lá si for mái mi nõ sül nek, ame lye ket a több ség egy faj ta ter -
mé sze tes, ma gá tól ér te tõ dõ rend ré szé nek tart.”16 Azt eme li ki, hogy Ro má ni -
á ban rá adá sul a nyel vi in teg rá ció sür ge té sé ben nem az ál lam pol gá ri jo gok
po zi tív prog ram ja volt do mi náns, ha nem az ál lam(nem zet)hez való lo ja li tás
he lyen ként tü rel met len kö ve te lé se. Ilyen szem pont ból Pén tek kri ti ká ja Hor -
váth sze rint jo gos, azon ban azt is fi gye lem be kell ven ni, hogy egy ben egy nor -
ma tív elit dis kur zus. Az, ahogyan Pén tek ál lít ja a ma gyar ki sebb ség tag ja i nak
nyelv hez való vi szo nyá ban va ló ban az iden ti tás-meg õr zés mo tí vu ma
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14 A tár sa dal mi tá vol ság ská la arra kér dez rá, hogy a kér de zett mi lyen leg kö ze leb bi vi szonyt
(csa lád tag, la kó társ, ba rát, szom széd, mun ka társ, egy te le pü lé sen élõ, az or szág ba lá to ga tó
tu ris ta, vagy le he tõ leg egyik sem) fo gad el kü lön bö zõ cso por tok tag ja i val, ezút tal a ro má -
nok kal. 

15 Stut nabb-Kan gas 2000:59, Idé zi Hor váth
16 Hor váth 2003:8



do mi nál meg vizs gá lan dó, könnyen le het, hogy al ter na tív mo dell ként a Bo ur -
di eu féle egy sé ge sí tett nyelv pi a ci mo dell ana li ti kus szem pont ból hasz nos nak 
bi zo nyul hat. Ez azt hang sú lyoz za, hogy „a szim bo li kus el nyo más nak az a jel -
leg ze tes moz za na ta, hogy a nyel vi do mi nan ci á val pár hu za mo san ki ter me li
a do mi nan ci á nak az alá ren del tek ál tal el fo ga dott for má it is.”17 Ebben
a rendszerben pedig elsõsorban sajátos kulturális tõke, identitásmegõrzõ
funkciója háttérbe szorul.

3. A szo ci o ló gia de fi ní ci ói

Kü lön ér de kes sé ge a vi tá nak, hogy az el hang zot ta kat ér tel mez het jük
a szo ci o ló gia ön de fi ní ci ós kí sér le té nek. Ez a vo nu lat Ma gya ri Ti va dar hoz zá -
szó lá sá val vált nyil ván va ló vá. Ma gya ri an nak a vé le mé nyé nek adott han got,
hogy a vita szo ci o ló gus és nem szo ci o ló gus részt ve või kö zött igen nagy a tá -
vol ság és ezt ne héz át hi dal ni. A szo cio ló gi á ban ugyan is a hi te les ség fel té te le,
a va ló ság gal való meg fe le lés biz to sít éka a mé rés pon tos sá ga, a mód szer ta ni
alap el vek mi nél pon to sabb fi gye lem be vé te le. Ezen fel té te lek tel je sü lé se pe -
dig alap ve tõ en szak mai kri té ri u mok alap ján, a szo cio ló gi á ra, mint disz cip lí ná -
ra jel lem zõ is me re tek bir to ká ban dönt he tõ el. Min deb ben a (ko lozs vá ri) szo -
ci o ló gia sok szem pont ból jo gos au to nó mia és az er dé lyi ér tel mi ség kü lön bö -
zõ cso port jai ál tal kép vi selt dis kur zu sok kal szem be ni eman ci pá ci ós igé nye
fe je zõ dik ki. Az er dé lyi szociológia kolozsvári képviselõi szeretnék, ha lá tás-
és beszédmódjuk öntörvényûségét tényként kezelné az erdélyi magyar
értelmiség viszonyrendszere által körvonalazott eszmei piac.

Hor váth Ist ván ez zel kap cso lat ban Wolf Le pe ni es re hi vat kozott. Le pe ni -
es a szo ci o ló gia tör té ne tét egy faj ta in ga moz gás ként lát ja: az iro da lom (hu ma -
ni ó rák) és a tu do má nyos ság kö zött. A tu do mány ként el kép zelt szo ci o ló gia sa -
ját ja az, amit Ma gya ri meg fo gal ma zott, vagy is, hogy ön ál ló, pa ra dig ma ként
jel le mez he tõ dis kur zív for má ció ki ala kí tá sá ra tö rek szik. Eb ben a más faj ta tu -
dás for mák tól eman ci pá ló dott (al)rend szer ben a ki je len té sek igaz ság tar tal -
mát va ló ban bel sõ sze lek ci ós kri té ri u mok ha tá roz zák meg. A szo ci o ló gia má -
sik faj tá ja in kább a hu ma ni ó rák hoz kö ze lít. Eb ben az eset ben nem tö rek szik
arra, hogy ön ma gát más dis kur zu sok tól el ha tá rol ja, cél ja, hogy eze ket a dis -
kur zu so kat to vább mond ja, ár nyal ja, ja vít gas sa, ki egé szít se. En nek a faj ta szo -
cio ló gi á nak az õs ké pe Le pe nis sze rint a re a lis ta és a na tu ra lis ta iro da lom. A re -
a lis ta írók (Bal zac, Fla u bert, Zola) és a Com te-iá nus szo ci o ló gu sok kö zött
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egy ide ig ver seny fu tás volt a tár sa da lom ról való le gi tim be szé dért. A ver senyt
a szo ci o ló gu sok nyer ték, de a szociológia történetében az irodalomhoz
(vagyis e másik fajta szociológiához) való visszatérés igénye minduntalan
fel-fel bukkan, már csak azért is, mert nem sikerült egységes paradigmát
teremteni. 

E má so dik faj ta, az iro da lom hoz kö ze lí tõ be széd mód er dé lyi elõ ké pe
a szo cio grá fia. Hor váth sze rint a szo ci o ló gia iránt Ko lozs vá ron meg nyil vá nu -
ló nagy fo kú ér dek lõ dés nem annyi ra a tu do mány nak, mint egy faj ta szo cio grá -
fi á nak szól. Vagy is míg a ko lozs vá ri szo ci o ló gu sok (több sé gé nek) szak mai
ön-af fir má ci ó ja az egyéb be széd mó dok tól való el ha tá rol ódás hoz, egy faj ta
eman ci pa tó ri kus dis kur zus hoz kö tõ dik,18 ad dig a szo ci o ló gia felé meg fo gal -
ma zó dó igé nyek épp ar ról szól nak, hogy a tár sa da lom ról való meg lé võ tu dást
(dis kur zu so kat) ár nyal ja. A Cse pe li-Ör kény-Szé ke lyi féle szö veg gel a meg -
szó la lók leg na gyobb prob lé má ja épp az volt, hogy ezt a meg lé võ tu dást nem
vet te fi gye lem be.
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18 A szo cio ló gi át és vég sõ so ron az er dé lyi tár sa dal mat fel kell sza ba dí ta ni a his to ri ci zá ló és át -
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alá ren delt és rész dis kur zu sai le gye nek a szo cio ló gi á nak” (Ma gya ri Nán dor Lász ló: Kö ze lí -
té sek a ro má ni ai ma gyar szo ci o ló gia mai hely ze té hez. Er dé lyi Tár sa da lom  2003. 1. sz. 143.)



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

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

A kü lönb ség, ami szá mít 283

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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