
Művelődés mint kultúraközi kultúrák esélye
Az „új könyvek”, „friss szerzemények” könyves-
polcán a legutóbb érkezett művek is több időt kí-
vánnának, mint amennyi dukál… Olyik nem is teg-
napi, hanem szinte múlt idejű opusz, egymás mellé 
kívánkozásuk csupán a recenzens ördögi trükkje 
által hiteles (valamelyest). De talán megbocsátásra 
érdemes, ha a könyvek lajstroma nem a kiadói idő, 
hanem az olvasói találkozás keretébe illeszkedik… 
Így is több hely, s még több idő kellene, hogy méltó 
gazdagsága mindegyik műnek úgy bontakozzon 
ki az értékelő sorokban, szinte ne is kelljen már vé-
gigolvasni őket. De hát ez (köztünk szólva is) lehe-
tetlen, sőt hamis játék lenne, hisz a „méltó” kultú-
raközi jelentés-tér nem is mindig mutatkozik azon 
frissiben, csupán az idő öblében és lassú mozgásá-
nak folyamatában. A kapkodós recenzió, avagy a 
puszta cím-lajstrom helyett inkább a műveket egy-
berendező kontextus kapjon helyet, a részkultúrák 
folyamata, harmóniája és konfl iktusaik, ez most itt 
a cél. A kultúrák közti áthallások, kölcsönhatások 
vonzzák talán szűkebbre a kört, ide illő művekkel, 
alkotókkal, továbbgondolandó hatásokkal. Felső-
oktatás, kulturális sajátságosság, értelmezések és 
megértések, újraolvasatok és kontextusok tehát a 
hívószavak, melyek az alábbi válogatást eredmé-
nyezték. A kapkodó szemléért megbocsátást re-
mélve, merthogy csak töredék tanítások surranhat-
nak át a közvetítő szándékán is, miképp a művek 
mélyebb tartományaiban nemegyszer…

Mindjárt az első opusz is durva kontrasztot tük-
röz a kultúraközi (avagy inkább a rokon kultúrák, 
szomszédos világok közti) miliőből. Címe: Fehér 
könyv az erdélyi magyar felsőoktatás kálváriájáról… 

Méltatlan kontraszt, hogy a durva tetteket, bornírt 
döntéseket, megfontolatlan kivagyiságot és struk-
turális gyalázatot a színek pompázatos világáért 
felelős „fehér” szóval szokás illetni. E rejtjelzett 
üzenet dokumentumokat, kiadatlan, átbeszéletlen, 
sérelmesnek tekinthető otrombaságokat tartalmaz 
– kisebbségi környezetben. Közrebocsátója a Bo-
lyai Egyetem Barátainak Egyesülete (Kolozsvár, 
2009), mely testület a magyar universitas ügyét ve-
szi szemügyre az európai univerzumban, az impé-
riumváltások során, az egyetemépítési kísérletek 
és kudarcok historikumát végigkövetve. A szer-
kesztőbizottság (Balázs Sándor, Bodó Barna, Csetri 
Elek, Gaál György, Kónya-Hamar Sándor, Somai 
József) egyfajta mai és történeti értelemben fontos-
sá vált (vagy csak jelen volt) multikulturalitás érté-
kelve alapján ad képet az 1581-ben, Báthory István 
idején alapított első magyar egyetemről, a Mária 
Terézia által ismét Kolozsvárott telepített karok-
ról, melyek 1872-ben mint újfent megnyitott álla-
mi magyar egyetem intézményei karoltak össze, 
hogy a Ferenc József alatt megizmosodott intéz-
ményt azután a román hatóságok 1919-ben ismét 
bezárhassák. A háborús idők még olykor kedvez-
tek is. 1946-ban például őrizni kellett a látszatot, 
hogy a magyarok egyetemmel bírnak kisebbségi 
jogaik méltánylása ürügyén, de legott felszámolták 
a látszatokat 1956-ban, mihelyt az „események-
kel” szolidáris diákság és tanári kar a „naciona-
lizmus veszélyét” rejthette magában. A pártállami 
időkben „népi kezdeményezésre” hallgatva meg-
szüntetett intézmény egy minisztériumi rendelet 
alapján egyesítésre került, s ha utóbb majd ’89-ben 
úgy hihette az erdélyi magyarság, hogy a rend-
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szerváltó demokrácia engedi kiteljesedni az önál-
lóságot, tévedett: a kétezres években talpra állott 
Kezdeményező Bizottság ismét megkapta a vádat, 
hogy a kétnyelvű feliratokkal többségellenes lází-
tásba és illegális kalandorságba fog. A kronológia, 
a dokumentum-mellékletek, a historikus szigorú-
sággal követett interpretáció egésze azt sugallja: 
az egyetem mint intézmény eredendően az ókori 
szellemi kincsek összegyűjtésének, rendszerezé-
sének, univerzális feltárásának és értelmezésének 
iskolája volt a 10. században (studium generale né-
ven), s az európai felfogásban az emberi értelem-
be vetett hit, a megismerő nyitottság és az értelmes 
gondolkodás rangja eleve hozzátartozott az intéz-
ményes tudásátadáshoz. Párizs vagy Bologna, a 
platóni akadémia vagy épp az erdélyi tudásátadás 
műhelyei nemcsak universitas-ok voltak, hanem a 
tanár és tanítvány protestáns eszmeiségét követő 
kultuszhelyek, a közös munkára épülő tudás to-
pológiai esélyei. Ehhez már a teológiai és morá-
lis fenség többleteként járult a bizánci túltengést 
ellenpontozó európai szellem követése, az etnikai 
közösségek harmóniájára törekvés, a nyelvek bűv-
körét átölelő tudás és gyakorlat. A kötet egyes írá-
sainak (összesen tíznek) aprólékos ismertetése egy 
kisebb tanulmány vagy kiadósabb feljegyzés vol-
na, ezt szívesen hagyom az Olvasóra. Amit a kö-
tet egésze üzen 240 oldalon: a társadalom relatív 
teljességének viszonylag komplex értelmezésére 
és megértésére elszánt törekvés kitartó volta. Ezt 
tanulhatjuk az alapítóktól, a küzdőktől, a vitatko-
zóktól, kármentőktől, kálvária-járóktól, az erdélyi 
magyar felsőoktatás egész históriájából, példázatá-
ból… Talán nem is először, de (sajnos, vélhetően) 
nem is utoljára.

Tudás és társadalom elméleti viszonyrendszere, 
a megfi gyelés, megértés, élmény szemantikai prob-
léma-tára ugyanakkor jól láthatóan nemcsak az er-
délyi világot vagy a tudástermelő intézmény sze-
kuláris világát jellemzi, de a tudni-nem-érdemes 
dolgok és a tudottan is kételyekkel körülvehető 
értelmezés harmóniájának európai vagy még egye-
temesebb létfelfogásait szintúgy. Éber Márk Áron 
Élménytársadalom címen vezet be ebbe a társada-
lomfölfogásba, mégpedig nem a kultúra, a munka, 
a hiány vagy a haszonleső gazdaság által egy szó-
val is jellemezhető „társadalomképletek” fölidézé-
se révén, hanem Gerhard Schultze kultúraszocioló-
giai életműve alapján. Az erdélyi egyetemművelés 
évtizedek óta kitartó és következetes küzdőivel 
szemben a pályakezdő budapesti szociológus épp 
arra a gondolati ívre építi munkáját, mely a társa-
dalmat nem mint (kizárólag vagy védekezéskép-

pen) kulturális univerzumában megragadható en-
titást értékeli, hanem izgalmas és kihívó talányként 
fogalmazza meg az ELTE Társadalomtudományi 
Karának díjazott diplomadolgozata átdolgozott 
kiadásában: a késő modern tőkés társadalmak (s 
köztük elsősorban a német) mintegy nyolcszáz 
oldalas kritikai bírálatában Schultze olyan tudás-
szociológiai alapvetést készített, mely kétséges-
sé teszi, hogy a modernitás egyes elméletei (mint 
az ismeretelméleti konstruktivizmus, a kulturális 
struktúraelmélet, a fenomenológiai hangoltságú 
szociálkonstruktivizmus, a rizikó-, a szűkösség- és 
a bőség-társadalom-képletek, a kulturális fogyasz-
tás értelemtulajdonítási- és értékelméletei) miként 
tematizálják a társadalmat mint megismerhető en-
titást, s az „ember” elméleti reprezentációjának fo-
kozódó absztrakcióját miként ellenpontozza a tár-
sadalmi cselekvők megismerhetőségének értelme, 
az élményképződés esztétikai-etikai univerzuma. 
Az ELTE TáTK kiadványaként napvilágot látott 
mű (2007) sajnos az átlag könyvesbolt „átlag olva-
sója” számára nem könnyedén hozzáférhető (még 
a szakmabeliek számára sem!), de talán az ismeret-
elméletben és rendszerteóriákban nem túl alapo-
san járatosak kissé meg is lepődnének azon, amit a 
szerző 175 oldalon taglal, s ami empirikus kultúra-
kutatási téren kemény kontrasztot képez az erdélyi 
tudományművelés fentebb ismertetett előtörténe-
tével: „sokan azt gondolják, hogy a jelenkori társadalom 
lényegének meghatározására tett kísérletről van szó. El-
lenkezőleg, az egész könyv éppen arra a gondolatmenetre 
épül, hogy a dolgok lényegéről – ha van egyáltalán – nem 
szerezhetünk tudomást. A társadalmak tulajdonságairól 
csak összehasonlításokban lehet beszélni. […] Az él-
ménytársadalom egy olyan relatív állítást megfogalma-
zó koncepció, amely történeti és interkulturális összeha-
sonlításban viszonylag nagy jelentőséget tulajdonít az 
élményeknek a társadalmi világ felépítésében”. „Nap-
jainkban a társadalmi kényszerek alóli soha nem látott 
felszabadulás lehetőségét éljük; miért kellene hát a jelen-
kor társadalomelméleti igénnyel megírt diagnózisának 
is a vitathatatlanul meglevő strukturális kényszereket 
a centrumba helyeznie?” Az élmény- és vélemény-
alkotás formális nehézségein túlívelő felfogásmód 
a szerző érzékeny és rugalmas interpretációjában 
teszi hozzáférhetővé Schultze, Bourdieu és mások 
korszakos társadalom- vagy kultúraképét az ítélet-
erő kalandján át. Nagyívű szakmai pálya izgalmas 
kezdete ez, érdemes rá odafi gyelni, Éber Márk 
Áron még meg fog lepni bennünket egynémely 
markáns kultúra-olvasattal…

S mert az élmény- és értelemadás korszakos 
hullámai nemcsak a nyolcvanas évek német struk-
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turalista vagy francia esszencialista felfogásait kö-
vetik, hanem a (nem-) megismerhetőség még szá-
mos további dimenzióban marad biztató tónusú, 
hadd emeljem le a polcról a kulturális struktúra-
elmélet (vagy strukturalista kultúraelmélet) néző-
pontját tengernyi apró néprajzi és antropológiai 
megfi gyeléssel, tereptapasztalattal cizelláló köte-
tet, mely Cool-túra képekben címre hallgat (szerkesz-
tette Schoblocher Judit), s a Kárpát-medence nép-
rajz és kulturális antropológia szakos hallgatóinak 
konferencia-kiadványa. A FIatal KUltúrakutatók 
SZervezete rendszerint szerénytelenül szerény kö-
rülmények között tartja évi rendes konferenciáit, 
s midőn költségháttér támad, akkor próbálhatja 
csak kiadni. Ezért a kötet a maga 530 oldalával és 
tisztán háromoldalnyi tartalomjegyzékével olyan 
elbágyasztóan sok jó írást ölel fel, amit csak két-há-
rom konferenciázás során össze lehet mesketélni. 
Nem is nagyon adatik kellő recenzensi merészség 
kiemelni a 2003-as szolnoki és 2005-ös mezőköves-
di konferencia szövegeiből akár egyetlen témakört, 
előadást is anélkül, hogy a harminckét írás más 
szerzői joggal ne sértődnének vérig a mellőzetlen-
ség miatt. A FIKUSZ szervezete szinte a legdirek-
tebb Kárpát-medencei hagyományt követi, amikor 
diákkonferenciát szervez, önálló tereptanulmá-
nyokat sürget, csoportos mutatkozásra késztet, ön-
szervező vitatkozást generál, és egyáltalán: a kul-
túrába sorolható tünemények végtelenségét veszi 
nagyítója elé és viszi a fi atal/kortárs szakmai ber-
kek elé… – universitastól függetlenül, intézmény-
közi és interdiszciplináris mezőben, nyitottan más 
tudásterületek és kulturális világok, viták és tudás-
élmények felé. A Szervezet (a kezdetektől kitartó 
vezetőjeként ismert Kemény Márton szavai sze-
rint) a kultúrakutatást a kulturális antropológiai és 
néprajzi területek, tematikák összefogására képes 
intézményként valósítja meg, ekként tekint önma-
gára, éppúgy, ahogyan az erdélyi tudományosság 
az egyetemen túli műhelyekre, ahogyan a Schult-
ze-féle autopoietikus (önszervező, önmagából sa-
ját egészét megalkotó) rendszer-egész, ahogyan a 
társadalomtudományi ismeretek gyarapítása és át-
adása, népszerűsítése és továbbadása elképzelhető 
az önformálóan demokratikus műhelyek révén, 
s éppúgy, ahogyan a világegész is magyarázatra 
szorul, amikor reprezentálni kívánják.

A közép-európaiság vagy Kárpát-medenceiség 
komplexitása és értelmezhető horizontja miatt 
mint relatíve teljes érzület kiválóan jelenik meg ak-
kor is, ha nem a mai társadalmiság, nem a nagy kul-
turális szervezetek a megértés, megismerés témái. 
Sebők Marcell például A késmárki Sebastian Ambro-

sius történetét dolgozza fel 2007-ben megjelent kö-
tetében, melynek Humanista a határon főcímet adta. 
A L’Harmattan Kiadónál kijött monográfi a a hazai 
mikrotörténetírás komoly opusza, valósággal mér-
földköve is, mely a 16. századi humanista lelkész 
életútját követi végig olyasfajta rekonstrukciós 
szándékkal, amely a biográfi a és a hagyományos 
történetírás felől a lokális eseményhistória árnyala-
tai és olvasatai felé tesz körutat. E nyomkövetésben 
az egyetemnélküli társadalom, intézménynélküli 
értelmiség protestáns kultúratörténetének sajátos 
lenyomata élhető át, a szepességi városi társada-
lom berkein belül, ahol a „nevezetes tanúlt ember” 
rámenős vitakészsége, európai rangú kultúrája 
mutatkozik a maga sajátlagos pompájában. A kötet 
a mikrohistória eszköztárával a történészi kánono-
kon túli belső világot, az émikusan átélhető való-
ságrétegeket, élményszerű létmódokat mutatja föl, 
s a maga négyszáz oldalával a korszak élethű ér-
telmiségi diskurzusait idézi elő. Nemcsak remény-
telen helyzetben taní-tani, nemcsak hitet hinni és 
tanúságot tenni, de aktívan remélni a reménytelen 
remények kiteljesülését – ez Ambrosius vállalása, 
aki „az európai kulturális mozgás forrpontjában érez-
hette magát, akit szolgálata valamely isten mögötti hely-
hez kötött” […] Ambrosius története pedig ez állítás 
megfordítását is alátámasztja: „Egy határvidéki pro-
testáns lelkész élete és munkássága is fontos lehet egy 
sok tekintetben változásban lévő korszak, egy nemzetkö-
zi szellemi hálózat mindennapjai, a közép-európai késő 
humanizmus megismeréséhez” – írja a Szerző.

E humánus létmódok és életformák méltó be-
látása, közösségi és szervezeti kultúrák rendszere, 
intézmények és interkulturális találkozások lehe-
tősége fénylik föl ugyanakkor abból a kötetből is, 
amelyet a McGraw-Hill és a VHE adott ki 2008-
ban Kultúrák és szervezetek. Az elme szoftvere címen. 
A szerzőpáros, Geert Hofstede és Gert Jan Hofste-
de a kultúrát mint mentális programot, relativiz-
mussal és változásában értékelendő, de mérhető 
értéket tekinti, s ha lehet ilyet mondani a több mint 
félezer oldalas kötetről: a kultúra átélése, sokkja, 
közvetítése és a multikulturális megértés lehetősé-
ge sugárzik fel a könyv lapjairól. Méltatlan lenne 
a hangzatos fejezetcímek, amerikaias-németes pre-
cizitással és iróniával tálalt témajegyzék egy-egy 
apró szegmensét fölidézni – talán a leginkább azt 
kellene erősítenem: aki ma kultúraművelő, kul-
túrakutató vagy -oktató státusban e kötetet nem 
tekinti (vitatható, de lenyűgöző) alapműnek, az 
nem veszi komolyan hivatását és annak talányait. 
A kultúra mint szervezetrendszer, a szervezet mint 
kulturális rendszer, az egész kulturális komplexi-
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tás mint olvasat felelőssége és tudástermelő ágaza-
ti működésmódja kap szisztematikus bemutatást 
a könyv lapjain. Nem nagyon lenne érdemes – a 
kötet bizonyság erre – kultúraelméletet és kultu-
rális piaci ismereteket, humán menedzsmentet és 
tudástermelési folyamatszabályokat oktatni, be-
mutatni a kötet érdemi ismertetése vagy tanítása 
nélkül a további évtizedekben. De az is látnivaló, 
hogy az angolszász kultúrafelfogás és kulturális 
ipar „közgazdaságtana” ez idő szerint nálunk még 
csak a fordításnál, az alapozó-bevezető ismeret-
közlésnél, a szenzibilizálásnál tart, s e kötet emiatt 
több mint új, inkább korszakos alapismereteket 
rangosan összegző „házi biblia” kellene legyen a 
kultúratudomány oktatása, művelése, kutatása 
bármely táján…!

Ugyancsak angolszáz, de elsősorban német és 
angol típusú kisebbség-korrajzot ad a megannyi 
össze-nem-hasonlítható módszerrel és szemlélet-
móddal tárgyalt konferencia-kötet, melyet a ko-
lozsvári Sapientia adott ki 2008 márciusi tudomá-
nyos találkozójának anyagából. Ez a nemzeteket 
és kisebbségeket határokon belül, határok alatt és 
határok fölött is szemügyre vevő szövegválogatás 
a kisebbségiséget mint uniós kihívásnak és ugyan-
csak uniós újításnak is szerepet adó tüneményt jár-
ja körül. A Bodó Barna és Tonk Márton szerkesztet-
te kötet nyelvek, identitások, kistáji és interetnikus 
kapcsolatok, kultúraközi játszmák megannyi ver-
zióját vonultatja föl tizenhét szerzői-előadói anyag-
ban, s ha szabad az interkulturális sugallatokra 
hallgatni, röviden úgy fogalmaznám: uniós fél-
szekkel tálalja azt, amit a kutatók széles köre, diá-
kok és egyetemi oktatók, cigánykutatók és erdélyi 
politológusok, történészek és nemzetközi jogászok 
szinte egybehangzóan úgy értelmeznek, mint Eu-
rópa felkészületlenségét az újonnan csatlakozó 
országok kisebbségi közösségeinek befogadására. 
Csupán néhány névvel jelezve a tematikákat: Bodó 
Barna nemcsak kutatói és tudományos sorsával, 
de a Babes-Bolyai Egyetem historikumával is il-
lusztrálja, milyen befogadáshiány ül még mindig 
a magyar népességen Kolozsvárott…; Vizi Balázs 
a regionális és etnikai kisebbségi mozgalmak eu-
rópai állapotával igazolja a felmerülő kételyeket; 
Christoph Pan a minoritások uniós játszmáinak 
esélytelenségeiről értekezik; Vasile Docea egye-
nesen a történeti értelmezések tüzébe engedi a 
kisebbség-tematikákat; Binder Mátyás hasonló 
alapon történeti, de a magyarországi cigányság-
kutatásban már empirikus élmény révén igazolja 
a képességhiányt, mely a magyar társadalom be-
fogadáshiányos felfogását jellemzi; Nádor Orsolya 

az egy-, két- és többnyelvűség esélyeit latolgatja az 
uniós dilemmák közepette; Egyed Péter számára a 
liberális jogszemlélet és a kisebbség-politikák su-
tasága nyújt kritikai felszínt, Szoták Szilvia pedig 
egy magyar-osztrák kisrégió határ-diskurzusaival 
illusztrálja a közeledés és távolságtartás esélyeit. 
A könyv (Nations and National Minorities in the Eu-
ropean Union) német és angol nyelvű írásai (román 
összefoglalókkal) éppen a kisebbségi tudásterüle-
tek közelségét és egyben távolságtartási stratégiáit 
jelzik, nemcsak egymástól, hanem az uniós egysé-
gesülési játszmák árnyékában is… Olvasata(i) ma 
már nemcsak a határainkon túli szférákban, hanem 
a hazai tudományelméleti és interdiszciplináris 
közegben is kötelező lenne, ha komolyan tudnánk 
venni a korszakos kihívásait mindezen társadalmi 
téteknek és játszmáknak. Szinte kézenfekvő, hang-
súlyozást sem igénylő, hogy itt a kultúrák közötti 
kontextus nemcsak határok között, etnikai kontak-
tus-zónák között, korok és körök között, hanem 
nemzeti, nemzetközi, interkulturális és multinacio-
nális dimenziók között hat, az értelmezés, belátás, 
elfogadás, kritika és interpretáció annyiféle, ahány 
európai nézőpontot csak felvesz a gondolkodó 
egyed. Súlyos vétek, parttalan kontraszt lenne arra 
tenni a hangsúlyt, mennyire interdiszciplináris ma 
már minden belátás, s mennyire nem „valakiknek” 
van „igaza” vagy tévedése… – hanem éppen ellen-
kezőleg: minél kevésbé komplex egy etnikumközi 
vagy kultúrák közötti kölcsönhatás-elemzés, an-
nál kevésbé érvényes bárminő megállapítás róluk 
mint öntörvényű elemekről. De hisz ezt voltakép-
pen tudjuk is, csak éppen a megjelenésmódok és 
mutatkozások sokszínűsége vakít el néha, midőn 
a komplexitást hangsúlyozva látszólag feledjük az 
egyedit, vagy fordítva, méltán sokra tartva a más-
ságot, a hasonlóság érdeme halványodik el pillan-
tásunk előtt.

Hasonló kétes komplexitással üzen a Balázs 
Sándor nyolcvanadik születésnapjára szerkesztett 
kötet is, amely Bodó Barna, Bakk Miklós és Veress 
Károly jóvoltából Kisebbségben, közösségben címmel 
jelöli az illúziók, nosztalgikus elvágyódások és 
misztikus megváltások képzeletvilágán túli cselek-
vő közösséget, melynek a lét-ige, a hogyanlét mód-
ja, a kitartó feladatvállalás tisztessége adja ellen-
pontját azok számára, akik nem kilépni próbálnak 
az alkalmazkodás kényszereiből, hanem együtt 
létezni azokkal. A tizenhét szerző fölsorolása nem 
adott lehetőség itt, a tárgyalt tematikák sokszí-
nűsége pedig az ünnepelt iránti elkötelezett kap-
csolatot, szellemi örökségvállalást, mintakövetést 
tükrözi, ezekből néhányat fölidézni viszont mind 
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gyakrabban fi gyelembe venni volna érdemes: az 
„identitástudatunk zavarait” már a nyolcvanas 
években megkomponáló Balázs Sándor fi lozófi ai, 
történeti, szociológiai, demográfi ai, jogi, pszicholó-
giai alapozással él, s az üdvözlő írások is ezekről a 
tudásterületekről hoznak megvilágosító fényeket. 
A romániai tudományosságban kivételes fontos-
ságú iskolát nyitó Dimitrie Gusti szellemét idéző 
és munkásságát tolmácsoló Balázs Sándor a tisztel-
gők körétől nem ok nélkül kap fi lozófi ai realitásfo-
galmakról, angolszász kisebbségfelfogásokról, jogi 
autonómiákról, iskolai motivációról, multikulturá-
lis egyetem-építésről, a román demokrácia rend-
szerváltás-kori jellemzéséről, nemzetdefi níciókról, 
politikai aktivizmusról, geopolitikai szinergiáról, 
nemzeti kisebbségvédelmi gyakorlatról, kétnyel-
vűségről, uniós jogrendről szóló tanulmányokat… 
– mindezek éppen a multikulturális kisebbségi lét-
formák, alapjogok és létvalóságok felől nézve tag-
lalják azt az állapotot, amelyben a klasszikus erdé-
lyi kérdés: „lehet vagy nem lehet” megmaradásra 
törekedni, nem csupán megerősítő választ nyer, de 
a nemzetközi (térbeli) és történeti (időbeli) harmó-
niakeresés példái révén olyan visszaigazolást is, 
melynek épp az ünnepelt életművében gyökerez-
nek sorskérdései.

S nem azért, mert akár a román tudományos-
ság, akár az interkulturális párhuzamok oly ké-
zenfekvővé teszik (ezért is!), de szinte kézre jön 
az a kötet, amelyet a 2007-ben rendezett Valorile 
multiculturalităţii című konferencia anyagából állí-
tott össze Brassai László és Victor Sibianu, azonos 
kötetcímmel, a multikulturalitás értékeit követve és 
felmutatva. A konferencia-előadásokat tartalmazó 
kiadvány az uniós befogadás határpontját tekintve 
oly kapacitásokkal, készségekkel, nyitottságokkal 
és zárványokkal foglalkozik, melyek az interet-
nikus disputákban (Miklósné Zakar Andrea), he-
lyi nyelvjátszmákban (Bodó Barna), szabályozott 
tudástörténeti terekben (Dorel Marc, Ioan Popa, 
Rákóczi Zsuzsa, Diana Dumitru), területi identitá-
sokban (Bugovics Zoltán, Minorics Tünde, Ionan 
Marian Ţiplic, Simon Zoltán, Mazzag Éva, Lavi-
nia Bârlogeanu), és etnikai vagy vallási mezőben 
(Grosz Irma Emese, Csomortáni Erika, Oláh Jó-
zsef, Florentina Harbo, Szász Antónia) keletkez-
nek. A szövegválogatás nem óhajt politikai konf-
rontáció eszközévé válni, de kölcsönös tanulsággá 
igen, miként is beszélhetők el a politikai, érzelmi, 
származási és műveltségi közösségek konfl iktu-
sai a történő történelem múltjában vagy jelenében. 
Éppen a multikulturalitás mint érték, a többrétegű 
identitás mint helyzet, a többnyelvűség mint álla-

pot és esély a meggyőző ezekben a dolgozatokban, 
melyek egyébiránt egy kivételesen tudomány-áhi-
tatos kis kollektíva apró szentélyében (Arcus-ban) 
zajló nemzetközi konfrerencia előadásai voltak, 
a hazai (és talán nemzetközi tudományos köz-
életben rendkívül ritka gesztussal) mindjárt a re-
gisztrációnál kézbe kapott kötetként, s kiegészítve 
egy másikkal (ALTERIS – Asociaţia Multicultura-
lă, Anuar, vol. I.), mely hasonlóképp a meghívott 
előadók írásaiból vett mustrával nyitott azonnal 
nemzeti és tudásterületi, nyelvi és kultúraközi köl-
csönhatások felé. Az árkosi konferencián lezajló 
miliő-építés, műhely-szervezés, értelmezési konst-
rukció-formálás talán rögtön a konferencia köze-
gében még nem annyira, de hosszabb távú hatásá-
ban a mélyebb átlátás, az európai párhuzamokra 
és nemzet- vagy közösség-építési stratégiákra von-
zotta a fi gyelmet, magyar és román cigánykutatás, 
szubkulturális politikai mozgalmak, kisebbségi 
kommunikációk, együttélési és határformálási té-
tek ismertetései révén.

Ezt a könnyed átjárást a kisebbségeket érintő 
uniós, térségi, lokális, történeti és jelenkori, vallá-
si és műveltségi tartományok között, avagy azt a 
korszakot, mely az ilyesfajta kölcsönhatások föl-
fed(ez)ésének kedvez, nem kizárólag Erdélyben 
részesítik előnyben. Hasonlóan elszánt és hasonló-
képp attraktív az a 2006-ban alakult Közép-Európa 
Kutatása (KEK) nevű intézmény, amely időszaki 
kiadványai nyomán 2009-ben már elvarázsoltan 
széleskörű konferenciát rendezett Kaposvárott 
„Régiók a Kárpát-medencén innen és túl” címmel, s 
rögvest ki is adta mint évkönyv-anyagát. A beve-
zetővel együtt ötvenkét írást, előadást tartalmazó 
kötet kénytelen-kelletlen hét tematikus egységbe 
szorította a regionális problematikákat, melyek 
közül ide talán kevesebb jutna, ha szigorúan a ki-
sebbségi kérdéseket mazsoláznánk ki az írások-
ból…; de mert mind a versenyképesség, mind a 
munkaerőpiac és humán erőforrás-gazdálkodás, 
mind az agrárium, a határok, az interetnikus ko-
operációk, mind a kultúrák, s a történelem mint 
ezek közege egyaránt körülveszi, keretbe fogja a 
kisebbségiség problematikáit, úgyhogy nem lenne 
célszerű arra vetemedni, hogy mondjuk a nemze-
ti irodalom, zene, joggyakorlat, turizmus, média- 
vagy könyvtárügy, autonómia-törekvések vagy 
vasútpolitika, birodalmiság vagy élelmiszerpiaci 
transzferek témaköreit emeljük ki a testes könyv-
ből. A szerkesztők nemes célja és bősz vállalása 
éppúgy, mint az Arcus-i kutatók (Alteris) iménti 
esetében, a lokálistól a globálisig ívelő spektrum-
ban vezeti föl a túlélés-kérdéseket és a folyamatok 
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ábráit, mind ezek aktualitása, mind történeti jelen-
léte és térség-formáló hatása szempontjából. Lát-
szólag tucatjával jönnek ki hasonló kötetek a piac-
ra, s ezért el is halványul némelyik hatása, de arra 
fölöttébb hangsúlyosan hívja föl a fi gyelmet min-
den hasonló vállalkozás, hogy semmiféle identikus 
meggyőződés, társadalmi szervezőelv, státusz és 
jövőkép nemigen lehetséges a kortárs folyamatok 
teljesebb körű szemlézése nélkül. Ezek között épp 
a különbségek hasonlóságai és az egyezések eltéré-
sei kapnak refl ektorfényt, segítve a fölismerést a té-
ren, melyre gondolva aligha hisszük, hogy csupán 
a Kárpát-medencére jellemző etnikai sokszínűség 
és multikulturális keveredés, „mixitás” válik kor-
szakos tétté…

Ugyancsak kortárs folyamatok kibeszélése és 
árnyalt, a kulturális antropológus résztvevő meg-
fi gyelésére épített interpretációja teszi hiánypótló 
művé Handó Péter könyvét, az Alvó konfl iktusok 
mezején címmel megjelent munkát. A kötet Inter-
kulturális kapcsolatok Sóshartyánban alcímet viseli, 
és a Nógrád megyei település cigány–magyar in-
teretnikus kapcsolathistóriáját foglalja magában 
a gazdaság, demográfi a, közösségi élet és klub-
tevékenységek alapos rajzával. Felületes megíté-
lés alapján szinte azt mondhatnánk: hasonló kap-
csolatközi leírások majdnem minden településről 
formálhatók. De éppen a magyar és roma (avagy 
roma és roma) csoportok közötti árnyalt kapcso-
lati kultúra részletes állapotrajza teszi e mondást 
felszínesen lehetetlenné: Handó Péter a társadal-
masodási és közösségképződési szakirodalom 
kontrasztos bemutatásán túl (Kertesi, Szelényi, 
Ladányi, Kemény, Neményi, Szuhay, Havas, vagy 
kontrasztként Bourdieu, Piasere, Stewart, Appa-
durai, Biró-Bodó, Biczó, Szijártó munkái alapján) 
a Szerző elsősorban a 2000–2005 között gyűjtött 
saját adatait, megfi gyeléseit, élményeit hozza te-
rítékre a Cserhát- és Karancs-vidéki faluról, ahol 
maga is lakik. Ez a belülnézeti kívülnézet, a cigány 
és magyar közösségek gazdasági, cserekapcsolati, 
iskolázási, érdekkapcsolati, hitbéli, kulturális és 
szexuális viszonyrendszerének alapos rapportja 
azt a dimenziót tudja kiemelni az ismeretlen tele-
pülési térből, melyet a folyamatossá vált kölcsön-
hatások belső energiái mozgatnak. A konfl iktusok 
a kötet megjelenése óta szinte állandósultan nem 
alszanak, a feszültségek mezeje robbanásig telítő-
dik a környező térben, így valamiképpen a könyv 
józan sugallatai és árnyalt interpretációi nyomán is 
az a benyomásunk támad, hogy a „tudatosan vál-
lalt másság” miliőjében és a „dermedt pókok bi-
rodalmává vált” klubélet atmoszférájában olyan 

„geopolitikai pozíciók hordozzák a látens és manifeszt 
etnikai konfl iktusok lehetőségét”, hogy azokban a kül-
ső szabályozásokkal szemben csakis a rögtönzött 
helyzetmegoldások kaphatnak érdemi szerepet, de 
ezzel folyamatosan fortyogó üstté teszik a telepü-
lés egészét. A Szerző megértő és résztvevő jelenléte 
(kissé érthetetlen ugyan a méltó személyesség és a 
leíró-tudományos többes szám kontrasztja) olyan 
aprólékos megfi gyelésekre ad módot, amelyek 
példázatosak lehetnének a bárhol és bármilyen 
kisebbség ügyében szólni kívánók számára: a két 
kultúra közötti distancia, a rendszerváltást kísérő 
folytonos és erősödő előítéletesség, a vegyesházas-
ságok belső törvényszerűségei, a paraszti világból 
fakadó magyar felsőbbrendűség domináló hatása, 
mindezt kísérő folyamatos határsértések, oktatási 
szegregáció és kiegyenlíthetetlen társadalmi erő-
viszonyok (stb.) nemcsak a cigány közösség pers-
pektíváit teszik kilátástalanná, hanem a „cigány 
szokásként” aposztrofált túlélési rutinokat is elő-
ítéletesen minősítik át a megértéshiányból fakadó 
ellenségesség tartalmává. Handó Péter kötete, az 
alvó és ébredő konfl iktusok megértésében vállalt 
tolmács-szerepe a tájegységben Szabó Zoltán mű-
véért kiált az asszociációk terén, de a délnyugati 
palócvidék megismerésében annál mélyebb sod-
rású, Michael Stewart eredményeire emlékeztető 
jelentésteret formál.

Kisebbség, ha többséggé lesz, vagy ha környe-
zetében a vesztesség-tudat egyéb külső okok miatt 
eluralkodik, mindig és mindenhol hajlamosab-
bá válik sztereotipizálásra és előítélet-formálásra. 
A megoldásokról, mintákról és példázatokról szá-
mos klasszikus mű forog közkézen, de minden 
bizonnyal méltó jelentősége van (vagy lehet) a 
kortárs felfogásokból, jelenkori interpretációkból 
származó áttekintéseknek. Ezek egyikeként hiány-
pótló szerepet kap az a kötet, melyet Dranik Réka 
formált Kolozsvárott, Sztereotípiák és előítéletek cí-
men a Kolozsvári Egyetemi Kiadónál, hogy tan-
könyvvé válva a megismerés, a belátás, a reprezen-
tációk, a sztereotípia- és előítéletkutatás története, 
módszertana, valamint több mint száz évre vissza-
tekintő példatára segítségével a kortárs gondolko-
dási sémák felé vezesse az érdeklődőt. A cigány, 
zsidó, magyar, szőke nő és boszorkány-sztereotípi-
ák jókora gyűjteménye a kötet mintegy harmadát 
adja, megannyi illusztrációval, szövegidézettel, 
hogy az elméleti eligazító és a kutatásmódszerta-
ni zárófejezet közötti összefüggések harmonikussá 
válhassanak. A Szerző érzékenysége oktatási gya-
korlatra vall, vagyis arra a rutinra, amely a környe-
ző világban elfoglalt hely, a megszerzett ismeretek 
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és az egyén illetve csoport viszonyrendszerében 
kialakult, megerősödött eligazodáskészség alapján 
határozza meg az előítéletek életvezetési értékké 
váló funkcióit: ennek alapján megkülönböztet per-
ceptív (megismerési) besorolást, önmeghatározási 
motiváltságot, a különbözőség előnyéből fakadó 
és a csoporthovátartozási gyakorlat szerinti, illet-
ve ideologikus-érdekérvényesítési dominanciát, 
melyeket ha nem is felment, de árnyaltan helyére 
tesz és elősegíti a sztereotípiák nem-sztereotipikus 
belátásának megoldásait.

A felsorolt példák, akár történetiek (mint a bo-
szorkányságé vagy a zsidóságé), akár jelenkoriak 
(mint a cigányságé vagy a szőke nőké) kontrasztos 
harmóniába kerülnek ezáltal, ami épp az előítéle-
tes felfogásmódok leküzdésében kap főszerepet. 
Hasonló alapállapot leírására „vetemedett” Bet-
sy Udink is, aki Allah és Éva. Az Iszlám és a nők cí-
men jelentette meg pakisztáni élményeit, ahol mint 
diplomata-feleség töltött el három esztendőt 2002 
és 2005 között azzal, hogy holland újságíróként 
és az iszlamabadi nemzetközi iskola felügyelőbi-
zottsági tagjaként bejárta a térség problematikus 
tájait. Kötete kétszázhúsz lapjának lényegében 
mindegyikére jut egy vagy több gyilkosság, kín-
zás, mérgezés, terrorakció, korrupció, önkény, fe-
nyegetés, kizsákmányolás, halál, letartóztatás és 
leszámolás. Mocsok és lepusztultság ül minden 
oldal alján, kegyeletes áhitat minden kezdő soron, 
hazugság és félelem minden köztes mondaton. 
Megkínzott, embertelenné nyomorodott, jogaiktól 
megfosztott, kiszolgáltatott nők és családfők, élve 
pusztuló gyermekek és fi atalok, lerabolt városok és 
létesítmények, kilőtt épületek és felgyújtott falvak, 
elásott életek és kihantolt múlt, iszlám fátylakba 
fullasztott nőiség és fenyegetettség, sikító néma-
ság és torkavéres kegyeletesség ül a huszonhárom 
riportszerűen megírt témán. Ha létezhet minden 
esélytelen kisebbségi kiszolgáltatottságnál re-
ménytelenebb „esélyegyenlőség”, akkor ebben az 
iszlám köztársaságban ez a legdicsőségesebb ered-
mény, deklarált szabadság, politikai és gazdasági 
függésrend eredménye, amely a legmagasztosabb 
vallási vagy politikai vezetőket is éppúgy „egy-
napélő” halottá teszi, mint a hithű katonatiszteket, 
korrupt rendőröket vagy fanatikus vallási hívőket. 
A látszatsikerek birodalmában, a mélyszegénység 
bányamélyi légnyomásától feszülten és a szüle-
tés pillanatától halálra szánt reménytelenségben 
oly gazdag ez a színhely, hogy a legnemesebb 
több ezer éves romok, a hipermodern kikötő és a 
(kényszerűségből fegyveres gárdistákkal közleke-
dő) érdeklődő idegen minden más felfedezése is 

csak újabb lap lehet a pusztulás kalendáriumában. 
A kötet kérdésfelvetése a legfőbb vallási vezetők 
által hírelt biztosítékok meglétének, megtapasz-
talásának lehetősége, de ehelyett a függésrendek 
fortélyos félelmére talál a szerző, a hitek helyett az 
önmegadás esélytelen állapotára, a remény helyett 
a pusztulásra… A kötet olyan sűrű, hogy a legfőbb 
élmény akkor fogja el az embert, amikor leteszi: 
alapvető létkérdések, saját túlélési alkalmassága és 
tehetetlensége válik tétté, miközben a nyomasztó 
atmoszférától szabadulni próbál…

A diszkrimináció és exklúzió, a megbélyegzett-
ség és a kitaszítottság erős sodra olyan közérzet, 
amely ha Pakisztánról olvassuk, még talán a hi-
hető, a menekülésünk reményét keltő állapotot 
tükrözi – hisz nem élünk ott, s még csak szószó-
lói, emberjogi mentői, változást remélő szemlélői 
sem lehetünk… Látszólag túl vagyunk a társadal-
mi szegregációk legfélelmesebbnek tetsző világán, 
fél bolygónyi távolságban élünk tőle… Már ha ez 
a távolság egyáltalán érzékelhető, s amennyiben 
nem Pakisztán az összehasonlítás alapja, hanem 
saját világunk belső dimenziói a határok (aho-
gyan Handó Péter cigány közösségei vagy Dranik 
Réka zsidó fajgyűlöleti példái már épp az imént 
illusztrálták). De az extrém szituációktól és hely-
színektől függetlenül, mi magunk is számos eset-
ben hozzájárulunk olyan besorolási, kategorizálási 
sémák kialakulásához, amelyek akár magunk kre-
álta ideálokat, félszeinkből eredő minősítéseket, 
helyzetfüggő értékszempontokat és értékelési me-
chanizmusokat eredményeznek vagy használnak 
föl. Ezekből nyújt a legkülönbözőbb nem-speciális 
kisebbségekre is jellemző mintát az Erőss Gábor 
és Kende Anna szerkesztette kötet, amelyben tíz 
szerző tanulmányai illusztrálják a magyar oktatási 
rendszerben megerősödött szegregációs tüneteket. 
Túl a szegregáción. Kategóriák burjánzása a magyar 
közoktatásban címmel olyan állapotrajzokat ka-
punk, amelyek a gyermekek fejlődését és életesé-
lyeit szabályozó mechanizmusok között kiemelten 
kezelt diszkrimináció és szegregáció állapotán túl 
érvényesülő hatásokat mutatják, s mint ilyenek, 
inkább általánosan jellemzik azt a mechanizmust, 
amely az iskolakezdéskor már megjelenő egyen-
lőtlenségek között az iskolaérettség, minőségi-kép-
zési kategóriákba sorolás, gyereknevelési értékek, 
fejlődési tempók, fejlesztési modulok terén érvé-
nyesül. Pszichológiai, pedagógiai, szociológiai, ok-
tatáspolitikai, gyógypedagógiai és rejtett tantervi 
sémák feltárására vállalkozó kutatási eredmények, 
sajnálatos folyamatok, „fejlesztési” alapelvek és 
normák pontosításának összehasonlító képletei, 
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két nagyobb vizsgálat anyagából vett összefüggé-
sek rajzolatai adják a kötet tanulmányainak alap-
ját. A „jobb”, a „több” tudásra, a „fejlettebb” vagy 
„egyéni képességekre hangolt” oktatási modellek-
re épülő elemzések bázisán ott találjuk ezek sze-
rint „a problémás tanulókat”, a „fogyatékosokat”, 
a magatartás-zavarosak, az „iskolaéretlen” romák, 
a „jó képességűek”, a fejlesztési igények, a kiemel-
kedőket segítő nevelési célprogramok alanyait… 
Kategorizált gyermekeket, kategóriába szorított 
viselkedés-modelleket, kényszerített szereptuda-
tokat, relatív önképeket… Olyan kisebbségeket 
tehát, akik valójában immár a nagy többséget al-
kotják, s olyan többséget, amely kisebbségei nélkül 
nem bír jelentéssel…

A többség-kisebbség viszonyban – ha nem is 
mai, de múltbéliségében is példázatosan beszédes 
– folyamat a magyarországi kunok históriája, akik 
népvándorlás-kori (avagy utáni) betelepülésük 
idején mintegy kétharmad-annyian voltak, mint a 
honfoglaló magyarok…, ám mai jelenlétüket már 
csupán a helytörténeti monográfi ák őrzik vala-
melyest, vagy szűk körű családi emlékezet a Fel-
ső-Kiskunságban vagy a nagykun vidéken. E táj-
történetek monografi kus feldolgozása is kitartóan 
zajlik, de kiváltképp fontossá válik az a tudomá-
nyos ismeretanyag, amely a megismerő megértés 
során mintegy alapanyagként vagy „kalauzként” 
szolgál a hagyomány és örökség kérdésében. Ez 
örökség megőrzői mellett kutatói, a vonatkozó 
szaktudomány alapozói (Györffy István, Németh 
Gyula, Czeglédy Károly, Ligeti Lajos) nyomdokain 
haladva felnőtt egy második generáció, melynek 
élvonalában Mándoky Kongur István jutott talán 
legmesszebb a turkológia tájain és a Kelet-kutatás 
Körösi Csoma Sándor Társaság nevében indított 
irányain belül. Munkássága a magyarországi kun 
nyelvemlékek és a kipcsak fi lológia terén volt leg-
jelentősebb, de dobrudzsai tatár és nogaj szótára is 
kiemelkedő fontosságú maradt, publikálatlansága 
dacára. Jószerivel publikálhatatlan mennyiségű 
megfi gyelése, jegyzete, feldolgozatlan forrásanya-
ga maradt korai halála után (1944–1992) – miköz-
ben viszont kutatási irányaiban és korszakos meg-
látásainak terében megannyi követője, tanítványa, 
kollégája osztozik. A Kőember állott a pusztán című, 
Birtalan Ágnes – Somfai Kara Dávid szerkeszté-
sében napvilágot látott tanulmánykötet Mándoki 
Kongur István emlékére készült, és ha nem is Tőle, 
de Róla annyi magvas részletet, tudásterületével 
összefüggő kérdéskört tartalmaz, hogy felsorolni 
is súlyos lenne. Ha csak a szerzők neveiből kieme-
lem Baski Imre, Hoppál Mihály, Kunkovács Lász-

ló, Sántha István, Wilhelm Gábor, Somfai Kara 
Dávid nevét, akkor csupán a szakmában járatlan, 
de rokon tudásterületekre is besugárzó hatású ku-
tatókat említek, s még nem szóltam a kazakföldi, 
orosz, tatár, kirgiz szerzőkről és Mándoky Kongur 
hatásáról a külföldi kutatásban, a Felső-Kiskun-
ságtól a kínai Nagy Falig térképre rajzolható me-
zőben. Ez a vitatott (és nehezen vitatható) életmű, 
jószerivel földrésznyi területen munkál, s olyan 
népcsoportközi párhuzamokat, kölcsönhatásokat, 
átvételeket és mintákat mutat föl, amely az ura-
lisztika, altajisztika és turkológia seregnyi proble-
matikájával találkozik. Személyes sorsában saját 
kun gyökereinek visszakeresése is szerepet kapott: 
„Ő is úgy indult, mint minden kunsági magyar: igazi 
magyarnak érezte magát, aki ősei kun eredete miatt, ha 
lehet, még magyarabb, még sajátosabb színt képvisel a 
magyar kultúrában, mint sokan mások. A turkológiában 
való előrehaladtával azonban annyira azonosult tárgyá-
val, a török nomád népek kultúrájával, a mai kunrokon, 
kipcsak-török népekkel, hogy lélekben fokozatosan visz-
szakunosodott, annyira, hogy élő anakronizmusként ő 
volt az ’utolsó kun’ a Nagykunságban…” – írja róla 
a pályatárs Vásáry István az életutat összefoglaló 
írásában (9–14. old.). Mándoky épp úgy áll ott kol-
légái közt, mint a kínai cseréphadseregre emlékez-
tető kőszobrok, a kezükben ivócsészét tartó gránit 
faragványok Ukrajnától a dél-orosz síkságon át a 
Kiskunságig és Bulgáriáig, azaz ismertebb nevü-
kön a „kunbabák” – közös őst szimbolizáló fél-más-
fél méteres kőtömbökként. A többségi kisebbség és 
kisebbségi többség ilyesfajta „keveredése”, etnikai 
kontaktus-zónák kialakulása és kölcsönhatása se-
hol sem ritka a világ etnikai térképén, de a bőszen 
magyar identitástudat reménytelen magabiztossá-
gát mutatja a kortárs kutatások fényében is.

Már csak a kölcsönhatások és az etnikai ta-
goltság, kulturális és vallási kölcsönhatások vagy 
változó identitáshatárok területén is kézenfekvő 
a párhuzam, ha az olvasó a cigány és magyar, iz-
raeli és palesztin, tradicionális és kortárs migrá-
ciókat jellemző variációkat tanulmányozza – mi-
ként teszi ezt a Társadalmi Tanulmányok 2009 című 
ELTE-kiadvány is. A kötetben (immár harmadik 
alkalommal a sorozat történetében) szociológiai, 
szociális munkás, politológiai és kulturális antro-
pológiai tanulmányok, a házi OTDK-n részt vett 
legjobb diákköri dolgozatok szerepelnek, melyek 
közül több is taglalja a kisebbség-többség viszonyt. 
Bisztrai Márton izgalmas és árnyalt írása például 
egy palesztinai keresztény városi kultúra ifjúsági 
normarendszerébe vezet be, ahol a kultúra kon-
textusában a nemek közötti viszonyt, a szexualitás 
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és a párválasztás szabályozó tényezőit, értékek és 
kulturális kölcsönhatások struktúráját mutatja be, 
hasonlóan Varga Blanka írásához, aki a cigány és 
nem-cigány reprezentációk játszmáit mutatja ki 
egy budapesti táncos és zenei szubkultúrában, 
vagy Kiss Nóráéhoz, aki a portugáliai romák la-
kóhelyi szegregációját veszi nagyító alá. Hasonló-
képpen, mint Németh Krisztina, aki a társadalmi 
tények rekonstrukciójának módszerével a sárbo-
gárdi régi zsinagóga padlásán megmaradt vallási 
iratok alapján keresi vissza az életvilág és a kol-
lektív emlékezet lenyomatait, maradványait és a 
város lepusztulásának szellemi örökség-hiányát. 
Az évkönyvek korábbi opuszai is ezt a kortárs ret-
rospekciót mutatják elsősorban, s ha a politológiai 
vagy szociális tematika erre nem is mindig ad mó-
dot a társadalmi rétegződési vagy határolási téma-
körökön túl, a szociológiai és antropológiai dolgo-
zatok szinte mindig a kultúraköziséget taglalják, s 
minduntalan a kölcsönhatások, interkulturális át-
hatások leírásában erősek.

Az etnikum- és kultúraközi hullámzások vagy 
konfl iktus-históriák körébe tartozik Végső Ist-
ván és Simko Balázs kötete is, amely Kiskunhalas 
1938 és 1945 közötti legsúlyosabb helyi tragédi-
ájának fókuszba helyezésével a kortárs történeti 
tudat kulturális kontextusba ágyazódó mivoltát 
értékeli föl. A halasi zsidóság elpusztításának 1944 
októberi helyi eseményei csupán dramaturgiai 
csúcspontként regnálnak a 346 oldalas köteten, de 
valójában már az első, 1744-es nyomai a helyi ke-
reskedő-polgárságnak jelzik a zsidóság kiskunsá-
gi teresedését, s a szerzők egészen a mai maradék 
családokkal készített interjúkig nyomon követik 
a térbeli-társadalmi konfl iktushistóriát. A halasi 
zsidóság számbeli és jelentőségét tekintve is mind 
látványosabb növekedése a 18. század közepétől 
egészen a 20. század első harmadáig sem jelentett 
többet a lakosságszámban, mint egy ezreléket, de 
a helyi és környéki (tanyai, városközi, térségi-re-
gionális és nemzetközi) piacon vagy szolgáltatási 
szférában egyes időszakokban a legnagyobb tőke-
erőt, legintenzívebb fejlesztéseket és kultúrafenn-
tartó-hagyományőrző segítséget jelentette a foko-
zatosan elkatolizálódó városban, amely egyébiránt 
a térségben legtovább próbálta megőrizni kiskun 
hagyományait. A „kisebbségek kisebbsége” a ha-
lasi történetben épp az etnikai-kulturális megkü-
lönböztetések helyi folyamatai révén kerülhetett 
jobb helyzetbe, még a zsidótörvények idején is a 
999 helyi iparos-kereskedőből 123 zsidó akadt, de 
az agrárvidéki telek-, termény-, hitel- vagy kultu-
rális-szociális piacon (lapkiadás, nyomda, temet-

kezés, árvagondozás, iskoláztatás stb.) jelentősé-
gük ennél jóval nyomatékosabb volt és maradt is. 
A teljes lakosságon belüli 742 zsidó (2,2% Halason, 
ami körülbelül az országos arányoknak megfelelő 
középszint) jelentős részével az 1944. májusában 
elrendelt gettósítás, majd a júniusi deportálás vég-
zett (mintegy 250–280 ember sorsáról lehet tudni), 
ezt követően a zsidóvagyon széthordása, „össze-
gyűjtése”, a szovjet fosztogatás a gettó területén, 
s utóbb októberben a vasútállomáson németek ál-
tal lemészárolt mintegy kétszáz munkaszolgálatos 
sorsa is illusztrálja, hogy a kisebbségi tolerancia 
határai és hullámai miként alakulnak akár csupán 
néhány év vagy hónap alatt.

E hullámok persze nemcsak a harmincezres 
kiskun kisváros huszadik századi történetére és a 
faji-etnikai-interkulturális hajcihők kisebbségpoli-
tikai fejleményeire jellemzőek. Alig félszáz kilomé-
rettel odébb, a bácsi térségben hasonló változások 
tanúja volt Baja vagy Mohács, vagy az ott kezdődő 
„Bácsvidék” és a szerbséggel kapcsolatba került 
magyar etnikum a Délvidéken már a 17. száza-
dot megelőző időkben is a magát uralkodó nem-
zetnek mutató magyarság konfl iktusait idézte. Így 
hát mindazon népismereti kutatások, melyek a mai 
Délvidéken vagy Vajdaságban keletkeznek, mint 
hozott-hordozott konfl iktusok anyagát mutatják 
föl a legkülönbözőbb traumatizált állapotokat, lé-
gyen szó akár Trianon sokkjáról, akár a délvidéki 
szóláskincsről, iskolázottságról és nyelvről, gazda-
ságról vagy mentális modellekről. Ezt a sokszínű 
mérlegelést példázza a Vajdasági Magyar Művelő-
dési Intézet által kiadott Délvidék/Vajdaság. Társa-
dalomtudományi Tanulmányok című kötet, melyben 
a térség kutatói azt a relatív teljességet tükrözik, 
mely nem az idegenség ítéletéből táplálkozik, ha-
nem a társadalomismeret helyi alapjain áll. Az 
MTA Kisebbségkutató Intézete inspirálta kötet a 
legjava kutatókat és a több évtizedes (majdnem 
százados) kutatásokat fogja-foglalja össze néhány 
írásban: Ózer Ágnestől a történeti tudatról, Káich 
Katalintól a művelődéstörténet és a jelen kihívásai-
ról, Németh Ferenctől és Pejin Attilától a helytör-
téneti kutatásokról, Papp Györgytől a nyelvről és 
frazeológiai kutatásokról, Hózsa Évától a perem-
vidéki szorongatottságban lehetséges életekről, 
Gábrityné Molnár Iréntől a kisebbség- és oktatás-
kutatások vajdasági korpuszáról, Papp Árpádtól a 
történeti- és társadalomkutatások néprajzi kartog-
ráfi ájáról, Hódi Éva Tünde tanulmányából a szer-
biai egészségügyi paradigmaváltásról, Hódi Sán-
dortól a pszichológia problematizálási mezőjéről, 
Hajnal Virágtól a dobradósi beszélőközösségről, 
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Papp Richárdtól pedig a délvidéki magyarság nem-
zettudatának állapotáról kapunk körképet. Utóbbi 
két szerző kulturális antropológiai dimenziókban 
taglalja, s ennek módszertana értelmében tárja is 
föl a „délvidékiséget”, annak ünneptartási, rituá-
lis, megélhetési és interetnikus viszonyrendszerét 
olyan komplexitásként értelmezve, amelyben a lét 
és tapasztalat átbeszélhetőségi állapotai a helyi tár-
sadalmak elemi működésmódjaiként jelennek meg, 
lett légyen szó múltról vagy jelenről, hátrányos 
helyzetről vagy megmaradásról, anyanemzethez 
fűződő viszonyról vagy családszerkezetről. Mint 
tematikus egység vagy tárgyalt problematika nem 
jelenik meg önálló tartalomként a zsidóság helyi 
históriája vagy a cigányság állapota, de az írások 
folytonosan ebben a kontaktzóna-felfogásban lelik 
meg a komplexitás lehetőségét: a szerb és magyar, 
katolikus és pravoszláv, városlakók és bevándo-
roltak, betelepültek és migránsok, elvágyódók és 
kontinuitás-fenntartók sajátos szereptudata kihat 
az iskolázottság, a rokonság, a hitélet, a gazda-
ság, a kapcsolathálók, a nyelvtudás-nyelvismeret, 
a periferizáltság és boldogulás megannyi kérdés-
körére. Már nem is pusztán a kisebbség/többség a 
kulcskérdés, hanem (mint minden etnikus másság 
esetében is) az etnikai csoportszerkezet belső réteg-
ződése, az interetnikus kapcsolatok értéktartalmai, 
a viselkedési stratégiák és kizárási-bekebelezési el-
járások árnyalatai rajzolják meg a lét valóságosan 
mindennapi dimenziót. Olykor még fel-felbukkan 
a dac, az ellenállás, a másként gondolkodás állan-
dóságának lehetősége, feltolul vagy kihívóvá válik 
a származási-házasodási-nyelvhasználati szabály-
rendszerek normatív hatása, a „közösen birtokolt 
folklór”, a közösség és az „idegenlét” drámája, de 
valamiképpen a kötet egésze azt sugallja: lehet a 
nemzetlét társadalmi-közéleti diskurzusát alap-
vetőnek tekinteni a határokon túli közösségek 
esetében, ám ezt valójában a hogyanlét adott ál-
lapota határozza meg, nemcsak a nemzetpolitikai 
diskurzusok szintjén, hanem még sokkal inkább a 
másságban vissza-visszatérő közös motívumok és 
mindennapi kulturális gyakorlatok minőségeiben. 
A kötet a térségi kutatástörténet szempontjain túl 
a jövendő kutatóinak is alapműve lehet, tekintet-
tel a forrásfeltáró, összegző, kitekintést adó és ol-
vasatokat, értelmezéseket felmutatni szándékozó 
etűdökre. Mindezen kutatások annyiban térnek el 
a „szokványos” kisebbségtudományi publikációk-
tól, hogy – rejtetten vagy kiemelten – a kutatói je-
lenlét, a tér- és társadalomismeret mélységi dimen-
zióit felölelni képes népismeret mércéjét tekintik 
magukénak, amely vállalt tudatossággal az empa-

tikus, szubjektív, érintett, „belülről beszélő” állás-
pontra szavaz „a magasabb perspektívából való 
szemlélés sokat tapasztalt politikai és tudományos 
nézőpontjaival szemben” (Hódi Sándor szavai, 10. 
old.). Ez az önismereti műhely-jelleg, a lét árnyalt-
ságának korántsem vitathatatlan sokszínűsége, és 
leírhatatlanságának esélytelensége nyer bizony-
ságot a vajdasági kutatók szempontrendszerében, 
amelyhez akár nem is kell nemzetpolitikai retori-
ka, hazafi as zászlólengetés vagy makacs-dacos ma-
radandóságról bizonykodó ígérvény, mert szinte 
az elemzések anyagában is megszólal a fájdalmas 
elmúlás és küzdelmes-lassú elérvénytelenedés rek-
viemje. Ami azonban még ennek felhangjaiban is 
ott van, az a másság- és méltóságtudat, a kivagyi 
helytállás, a kényszerű reprezentálódás folytonos-
sága, poétikus vagy drámai eltökéltsége…

Ez a „mindenséggel mérd magad” eltökéltség, 
az „Univerzum unió Etikája” fogalmazódik meg 
abban az életműben is, melyről Kerékgyártó István 
irodalom- és művészetkritikus írt portrémonográ-
fi át. Hőse és főalakja Szentandrássy István, avagy 
inkább a kortárs renaissance-nak az az alkotója, 
aki nemcsak Madonnákat, piétákat, bohócok és 
torreádorok, testőrök és püspökök pompás báját 
varázsolja sötéten vöröslő dinamikába, de fi gurái 
Villon, a Biblia, Shakespeare és Greco, Szindbád és 
Django Reinhardt látványvilágához illő gazdag-
sággal tündöklenek egy vészesen szuverén varázs-
lat nyomán. Mindez akár végtelen távol is lehet-
ne a fentebb tárgyalt tematikáktól. Szentandrássy 
azonban talán minden magyar cigányfestőnél is 
dúsabb színpompával és elemi természetességgel 
oldja cselekményességét a cigányság miliőjébe. Az 
a patriarchális és szenvedélyes életvilág, amely 
sem irodalmi, sem tudományos felmutatásakor 
nem tud talán ennyire hiperrealista lenni, itt ese-
tenként már a szürrealizmuson túli átélésvilágba 
kalauzol, mégis gyökereinél ott a cigányság táplá-
ló természetessége, drámai marginalizáltsága, be-
fordult boldogsága és feszülő robbanékonysága. 
Aligha illenék visszafogott érvekre építeni ezt a 
rövid refl exiót, s elbeszélni jól temperált szavakra 
épülő összekötő szótárával a képek sistergő mássá-
gának hullámzásait, hisz a megértő tudományos-
ság legföllebb dadogva lenne képes a Hieronymus 
Bosch-ra, Picassóra, olasz renaissance nagymeste-
rekre hangolt tematikát és kompozicionális elegan-
ciát értékelni. A Péli Tamás tanítványaként önálló-
suló Szentandrássy a fi guralitás és a szürrealizmus 
olyan intenzitását komponálja tematikus egészbe 
Villon balladái, párizsi női, Lorca Cigány románca, 
a tradicionalitás és a kulturális újjászületés klasszi-
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kus hagyománya kontextusában, hogy az ettől lát-
szólag földrésznyire idegen cigány világok szinte 
csak kontrasztként férnek bele. Ugyanakkor min-
den fi gurája, minden tekintete, test-színe és indula-
ta a Bari Károlytól, Holdosi Józseftől megismert vi-
lágot, a Szász Endre híres korszakát univerzálisan 
felülmúló színkezelési technikát és a saját sorsból, 
kisvárosi környezetből hozott természet-élményt, 
lovakat, zöldeket, szeleket, sötétlő arcokat és tágult 
szemeket idézi. A festő ötvenedik születésnapját 
köszöntő kötet (2007) a L’Harmattan és a Kossuth 
Klub olyan vállalkozása, amely a hazai legszínvo-
nalasabb képzőművészeti albumkiadás igényes-
ségét tükrözi (akkor is, ha állami támogatottsága 
okán a kötet nem forgalmazható); Lugosi Győ-
ző sorozatszerkesztő vállalt célja továbbá, hogy a 
Roma Kincsestár a megőrzött cigány kultúra kom-
ponált látványvilágának felmutatója lehessen.

S ha már képek, összképek és népéleti „tájké-
pek” harmóniáját idézzük, hadd kapjon egy friss-
nél is harmatosabb kiadvány méltó hangot a jóné-
hány „korosabb” opusz között. Korossága ugyan 
ennek is megvan, de más értelemben és más állan-
dóságban: Főzy Vilma szerkesztésében egészen 
frissen jelent meg a Néprajzi Múzeum Tárgykataló-
gusai sorozat 15. kötete, A piaroa gyűjtemény, amely 
a Regionális Gyűjtemények első köteteként Bog-
lár Lajos antropológus Venezuelában, az Orinoco 
mentén élő, az amazóniai kultúra jellegzetességeit 
magán viselő indián népcsoport körében gyűjtött 
anyagát mutatja be. A piaroák az 1960-as évek vé-
géig hagyományos életmódot folytattak őserdei te-
lepüléseiken, amely nyilván már akkor is átmeneti 
fázisban volt, de az etnológiai szakirodalom még 
csupán mint ismeretlen világról beszélhetett róla. 
Az 1967–68-ban terepmunkát végző Boglár Lajos 
(akkor a Néprajzi Múzeum Amerika gyűjteményé-
nek muzeológusa) és Halmos István népzeneku-
tató a tradicionális piaroa kultúra nagyjából teljes 
tárgyi anyagának összegyűjtésével egészítette ki 
mindezt, s a tárgyhasználat módjait és változatait 
fotókon, fi lmeken és hangfelvételeken is megörökí-
tette. Hat év múltán, midőn Boglár visszatért ked-
ves terepére, a piaroák életkörülményei már jócs-
kán megváltoztak, ők maguk a helyi kormányzati 
nyomásra a főutakhoz közelebbi állami telepekre 
költöztek, és beletörődtek abba, hogy ezzel meg-
kezdődött kulturális asszimilálódásuk korszaka. 
A Boglár-gyűjtemény anyagának most megjelent 
(csupán) egyik szelete nemzetközi értéktérben is 
fi gyelemre érdemesített mennyiségű és minőségű 
tárgyról szól, a kiadvány pedig (460 tárgy színes fo-
tóját és leírását tartalmazva) nem csupán a szakmai 

közönség számára lehet izgalmas, hanem a további 
77 fekete-fehér korabeli fénykép révén a tárgyké-
szítés, az eszközhasználat, az életmód, a művészi 
alkotó tevékenység hihetetlenül gazdag rendszerét 
is fölmutatja. A „puszta katalógus” nem valamely 
kis lapozgatós füzetke tehát, hanem karakteres kö-
tet, amely a „primitív kultúra” sokrétegű mélysé-
gét és árnyaltságát fölmutatni képes dokumentáció 
is: ekként az élelemszerzés és táplálék-készítés, a 
vadászat, a növénytermesztés, a mindennapi élet 
kellékei mellett az ékszereket, a varázsosan gazdag 
tolldíszeket nem különben megjeleníti, kiegészítve 
a varázsláshoz használt tárgyakkal és a közösségi 
szakrális rítusokban szereplő maszkokkal, ame-
lyeknek talán utolsó példányai kerültek Boglár La-
jos révén a magyar és nemzetközileg rangos nép-
rajzi múzeumokba.

A néprajzi „termékkatalógus” interkulturális 
jelentősége persze talán kevesek számára nyilván-
való… Pedig a Boglár Lajos emlékére, születésének 
80. évfordulójára megjelentetett két kötet (Nyitott 
Könyvműhely Kiadó, Budapest) pontosan illuszt-
rálja a kutatásnak, a kultúrák közötti transzferek-
nek, a belátásoknak és átéléseknek oly gazdag 
világát, amely a legmagasságosabb művészetek 
elvontságáig kalauzolja az olvasót. A Wahari. Az 
őserdei kultúra kötetben Boglár 1967–68-ban kez-
dett és 1974-ben folytatott kutatóútjainak gyűjtött 
anyaga olvasható a piaroa indiánokról, Wahari-
ról mint kultúrhéroszról és mitikus ellenfeleiről, a 
természeti népként modernizálódni csak lassacs-
kán kezdő Orinoco-vidéki „erdei emberekről”. Ez 
a szinte „kollektív emlékezetet” felmutató kötet 
ma már lassacskán maguknak a piaroáknak is a 
múlt történelem-tankönyve lesz, ráadásul olyan, 
amit nem egy „jöttment” idegen magyar írt, aki 
arra szaladt egy fotómasinával két napra, hanem 
olyasvalaki, aki a nyelvet, a szokásokat, a vallást, 
a szertartásokat, az etnográfi ai és művészeti isme-
retanyag teljességét kívánta rögzíteni, megérteni és 
továbbadni, mert Ő maga is Sao Paulóban szüle-
tett, s gyerekkori élményként hordozta az indián 
létforma tartalmait, hogy azután szinte egész éle-
tében foglalkozzon a dél-amerikai indiánokkal. 
Ugyanott és ugyancsak most, Boglár tiszteletére 
jelent meg másik kötete, A sámán nyaklánca. Indián 
kultúrák, melyben a maga „mozaikos” módszeré-
vel a társadalmi és kulturális, vallási és gazdasági 
jelenségkört bemutatta, megpróbálta mindezt eset-
tanulmányokká formálni, s csupán egykori diákjai, 
követői szerkesztették önálló írásait most „globá-
lis dél-amerikai indián kötetté”. Az időfelfogástól 
a politikáig, a gyermekneveléstől a sámánizmusig, 
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a tárgyhasználattól a vallásig megannyi helyi vál-
tozatot, árnyalatot, módot és hitet rögzítve egyfajta 
teljesség-képet ad Boglár a nambikwarák, a piaro-
ák, a wayanák, a guaranik és a botokudo indiánok 
élet- és hitvilágáról, az ősi-modern indián kultúrák, 
művészi és hitbéli, gazdálkodási és életmódbeli 
változásairól. Egységben a különbözőség, különb-
ségekben a hasonlóság itt is, ahogyan a teljesség és 
a részek kiegészítik vagy fenntartják egymást, rá-
adásul a köztes létben és átalakulásban keltik élet-
re a módosulások árnyalatait és a transzformációk 
nyomorúságos vagy pompázatos változatait.

Ezt a messziről nézve állandó, évezredesen 
„moccanatlan”, „egzotikus” és mégis reális konst-
rukciót taglalja egy sor tanulmányban (egészen 
konkrétan 22-ben) az a kötet, melyet épp most 
adott ki a pécsi Publikon kiadó, Csizmadia Sán-
dor és Tarrósy István szerkesztésében. A bőség 
zavara szintúgy jellemző itt is: hiába tagolt a kötet 
négy nagyobb tematikus fejezetre (Állam és állami-
ság Afrikában; Afrikai identitások, afrikai konfl iktusok; 
Tradíció és átalakulás; Nyelv, nyelvpolitikák és irodal-
mi reprezentációk), a maga négyszázhúsz oldalán 
tanulmányonként is kínál annyi információt, hogy 
valóságos kulturális kincsestárrá lesz az opusz 
egésze. Hozzávéve, hogy az Afrika ma. Tradíció, 
átalakulás, fejlődés cím csupán kevéske asszociáci-
ót ébreszthet, ha általánosabb körvonalakat ad is, 
mert mindegyre rá kell ébrednünk, hogy az afri-
kanisztika évtizede megkezdett, és néhány éve be-
rekesztett oktatása fergeteges tudatlanságban tart 
bennünket. Ha valakinek fogalma is lenne, merre 
esik Kongó vagy Tunézia, milyen katonai potenci-
ál vagy vízügyi helyzet jellemzi a Nyugat-Szaharát 
vagy a Nílus-vidéket, szinte bizonyosan semmit 
sem tud a gambiai helyzetről vagy a mali hős-
eposzokról, az eritreai földhasználat módjairól és 
a núbiai turizmusról, a nigériai irodalomról vagy 
az edo világképről. Gyermekkatonaság és egysé-
gesítő nyelvpolitika, geopolitikai stratégiák vagy 
nemzetközi segélyezés, államépítési és nemzetközi 
erőviszonyok színes áradata zúg elő a kötetből, s 
nem véletlen, hogy a kiadó egyúttal nyomatékos 
segítője is a Pécsett most kialakított egyetemi Af-
rika Kutatóközpontnak, szerkesztőségi háttere az 
Afrika Tanulmányok folyóiratnak és közrebocsátó-
ja megannyi afrikai tematikának (vízkonfl iktusok-
tól keleti migráció-politikáig), s oktatóhelye vagy 
képző intézménye az ily módon ismét helyét lelt 
kortárs afrikanisztikának. Ami a legutóbbi Afri-
ka-konferenciáról és (részben a kötet szerzőinek, 
részben másoknak) nemzetközi érdeklődési vagy 
szaktudományi köreiről elmondható, elsősorban 

az, hogy ismét megkésve s kissé vonakodva kezd 
csupán ráállni a magyar tudományos érdeklődés 
az Afrika-kérdések belátására és megértésére… 
Hogy csupán egyetlen példát említsek a sokból: 
a nemzetközi transzferekét, nevezetesen hogy az 
amerikai olaj- és katonai érdekeltség, a kínai piac, 
az indiai munkaerőpolitikai célrendszer máris ott 
van Afrikában, milliós nagyságrendekben (akár 
tőkéről, akár földtulajdonról, akár bevándoroltak-
ról van szó), miközben az európai rácsodálkozás 
maximum a turista-kalandokig jutott el, a vízház-
tartás védelméig, a rezervátumok fontosságáig, a 
gyémántbányászattól független természeti kin-
csekig és kulturális örökségig még aligha. Pedig 
ezek konfúzus jelenlétének mikéntjeiről szólnak 
az itt közölt tanulmányok, nem forszírozva, de 
szerényen sürgetve, hogy lessünk már oda egy 
pillanatra, s vegyük észre, hogy a többszörös Eu-
rópa-méretű földrész jelentése és jelentősége igen-
csak változó-félben van az utóbbi évtizedekben, s 
ennek megértése nem csupán belátás, hanem sok-
szor hiányzó ismeretek és változó kommunikálás 
eredménye, következménye is.

Az eredmények és jelentések érthetősége per-
sze mindig vitatható, ha ekkora földrészről vagy 
1700 nyelvről, birodalmi méretű és aprófalvas 
térségekről, tájakról, egyszóval változó evidenci-
ájú terekről van szó. E tranzakcionális, cselekvé-
sekben és közlésmódokban rejtekező jelentés-tér 
átrajzolódó formaváltozata lett témává az Ivaskó 
Lívia szerkesztette tanulmánykötetben is: Érthe-
tő kommunkációk címen a közlésmódoknak olyan 
izgalmas változatosságát tálalják a szerzők (szám 
szerint tizennégyen), amiről elsősorban az juthat 
eszünkbe, hogy a nyolcvanas években „divatba 
jött” kommunikálás kifejezés ma már mi mindent 
takarhat (szó szerint), miközben olykor fölfeslik ez 
a szövedék, s megjelennek slágerszövegek (Nagy 
Gergely), konstruktivista rendszerfogalmak (Tóth 
Benedek), új beszéltnyelvi galaxisok épülő jelenét 
taglaló állapot-ábra (Szécsi Gábor), vagy a felejtés 
mint kommunikációelméleti kihívás problematiká-
ja (Karácsony András), hogy az irodalmi zsurna-
lizmusról (Szajbély Mihály) vagy a bulvárműfajok 
tabloidizációs hatásairól (Andok Mónika) már ne 
is szóljak, mint tudásunk stabilitását elbizonytala-
nító provokációról. A kötet nem annyira friss mi-
voltában, inkább a kultúraközi (vagy netán rop-
pant eltérő közlési kultúrák közti) állapot-ábrái 
miatt izgalmasan illeszkedik ebbe a kultúraközi 
kultúrákat vizsgáló kötetválogatásomba. A hason-
ló tematikai meglepetésekkel gyakorta szolgáló 
kommunikációs főiskolai kötetek, iparművészeti 
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egyetemi kiadványok, kultúraelméleti aspektuso-
kat fölvonultató szakkönyvek egyre sorjázó töme-
gében valódi ráébredések örömét kínálja egy-egy 
ilyesfajta kötet, melynek valószínűleg a szűkebb 
körű szakmai hivatkozások némelyikén túl alig 
terjedhet hatóköre, pedig rangját a tematizált anya-
gok korszakos kérdései és válaszai hitelesítik, nem 
okvetlenül a kiadó neve.

Mint kiadó, éppenséggel aligha indít meg nagy-
ipari hírgyártásra beállt nagy orgánumot a Csong-
rád Megyei Népművelők Egyesületének új kötete, 
melynek esetében a válogató-szerkesztő Török Jó-
zsef a tavalyi nyári egyetemi előadások megjelen-
tetése után nem kapcsolta ki a számítógépét, ha-
nem nekiállt az előadások és „kis elbeszélések” 
folyamatának felhőszintű sodrásával összefüggő 
egyetemességek válogatásának, és legott kihozta 
a tudományos piacra Közművelődési Nyári Egyetem 
1999–2008 című kötetüket. A (közel hatszáz olda-
las) könyv a nyári egyetemek előadásaiból, alkal-
manként 8–15 előadó szövegéből állt össze, bár 
korántsem mindegyik prezentáció került bele. Ha 
lehet a fentiek szellemében annyit kimondani, úgy 
hát vállalom: a tíz év során elhangzott 89 előadás-
ból épp az sugárzik ebben a kötetben, mennyire 
nem lehet a látszólag egymástól távoli tematikákat 
sem úgy hallgatni-olvasni, hogy azok kölcsönha-
tásait, kihívó kérdéseit vagy válaszait ne az ösz-
szefüggésekben és interferenciákban értelmezzük, 
akkor már nem is tűnik indokolatlannak a kötet le-
emelése az újdonságok polcáról. Török József, aki-
nek nemcsak a tíz évnyi kitartó egyesületi szerve-
zés és ambíció köszönhető, hanem e szemléletmód 
aláhúzása is a negyvennégy előadás szövegének 
beemelése és gondozása révén, szinte vitathatat-
lan cáfolatként mutat rá, hogy a „nép művelése” 
mint műveltető-képző felfogásmód nemcsak any-
nyiban tűnt el a felszínről, hogy maguk a műve-
lésről gondolkodók is rászorulnak az önművelésre, 
hanem azt is eléri, hogy az öt tematikus egységbe 
tagolt előadásokból a folyamatos képzés-képződés 
és problematizálás-alkalmazás univerzuma sejlik 
föl. Az olvasó nyilván sejtheti, hány nevet lenne 
érdemes kiemelni ebből az akadémiai szintű nyári 
konferenciázásból, ezért valószínűleg megbocsátja 
nekem, hogy itt most a Kegyes Befogadóra kell bíz-
zam, mely tematika, melyik előadó vagy korszak 
érdekli inkább. A kultúra és gazdaság, kultúra és 
társadalom, érték és képzés, műveltség és térbeli-
ség, történelem és kortárs látásmódok olyan széles 
tárháza világlik elő akár egy-egy prezentációból is, 
hogy méltatlan lenne sematikus képletek fölidé-
zésére vállalkoznom. Cserébe viszont, az alapos 

elemzés vagy a teljes előadói névsor helyett arra 
bíztatom az Olvasót: ha a magyar művelődés- és 
tudás-történet jelen állapota érdekli, ne feledje a 
kiemelt bibliográfi ai tételek közé venni ezt a köte-
tet, mely mellett az éves konferencia-kötetek is el-
érhetőek persze, ez itt most csak a kiemelt ajánlásra 
méltó válogatás közülük. De az utókor olvasatai-
hoz hermeneutikai vagy tudástörténeti szempont-
ból annál súlyosabban hozzájárul ez az opusz!

A kénytelen elnagyolás sorsára jut a következő 
kötet is, melynek jelentőségét többszörösen kelle-
ne itt aláhúznom, minthogy az utóbbi évek (évti-
zedek?) egyik legizgalmasabb és „legkortársabb” 
kultúraelméleti-kultúrakutatási szövegválogatásá-
ról van szó. A L’Harmattan Kiadó gondozásában 
jelent meg a pécsi egyetemi műhelyek közül is a 
legmozgalmasabb, a Kultúratudományi Doktor-
iskola hallgatóinak és oktatóinak jóvoltából szü-
letett fordításgyűjtemény, mely Sokféle modernitás. 
A modernizáció stratégiái és modelljei a globális világ-
ban címre hallgat (szerkesztői: Niedermüller Péter, 
Horváth Kata, Oblath Márton és Zombory Máté). 
Utóbbiak, az oskola doktoranduszai nemcsak el-
sajátítják és értelmezési tartományokba illesztik a 
kultúrakutatás kortárs iskoláit és irányzatait, ha-
nem kommunikálásához is hozzájárulnak ezzel a 
fordítási gesztussal. Sokféle (szó szerint követhe-
tetlenül sokféle) modernitási struktúrát és konst-
rukciót vonultatnak föl, hogy csak néhány szer-
zővel jelezzem ezt: Charles Taylor, Benjamin Lee 
és Edward LiPuma, Shmuel Eisenstadt, Dominic 
Sachsenmaier, Arjun Appadurai… Mobilitások és 
különbségek, perspektívák és értelmezések, poszt-
koloniális elméletek és „subaltern” tanulmányok, 
mesternarratívák és monocivilizatorikus teóriák, 
kultúrafogalmi mintázatok hömpölyögnek a kö-
tetben, fensőséges gazdagsággal jelezve, hogy a 
korábbi évtizedek és évszázadok kultúraképe(i), 
mely(ek) a térben és időben „bezártnak” tekinthe-
tő helyi kultúrákról alkotott szemléletmódot avittá 
teszik, immár tarthatatlan(ok), s helyettük a köz-
tességek, a transzferek, a kölcsönös cserék és kul-
túraközi áthatások teljesebb rendjéről kell fogalmat 
alkotnunk, s ez kapja a „sokféle modernitás” vagy 
„alternatív modernitás” jelzőt. Mindez nem elvont 
metateória csupán, hanem kényszerhelyzet szülte 
refl exió, amelyet a társadalmi élet szerveződésé-
ben már nem nemzeti/regionális/földrésznyi gaz-
daságok és kultúra-fogalmak tesznek érvényessé, 
hanem a multiplikálódás, a sokszorozódó sokféle-
ség empirikus tapasztalata inkább. Niedermüller 
Péter bevezetője méltó összegzést ad erről, kifejez-
ve a reményt, hogy alternatív irányzatok, értelme-
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zési perspektívák és kreatív adaptációs gyakorlat 
segíthet bennünket talán (már az európai sokféle-
ség értelmezésben is), így az egyre radikalizálódó 
dinamizmusok felfedezéséhez, meglátásához és 
megnevezéséhez is mindenkit, aki a kortárs kérdé-
sek és lehetséges válaszok gondját magára vállalni 
képes.

Hasonlóképp merész kérdésfelvetéssel él Bras-
sai László is, aki Válasz a kockázati társadalomra: az 
élet értelmességébe vetett hit című kötetében az ön-
azonosság-építés és értelemkeresés alternatíváit 
veszi sorra rövid eligazító elemzésében. Az „élhe-
tő élet” perspektíváját a rizikó-központú gondol-
kodás helyett az erőforrás-alapú válaszokban és 
refl exekben nevezi meg, a védőhatások társadal-
mi tereit és az élményhatásokra pozitív válaszo-
kat adni képes „elköteleződő személyek” bíztató 
életmintáit véve alapul. A relatíve vékonyka kö-
tet (170 oldal) utolsó harminc oldala a felhasznált 
szakirodalom jegyzéke, ami nem a tájékozatlanság 
sepsiszentgyörgyi bizonytalankodását mutatja, ha-
nem épp a magatartástudományok roppant széles 
viselkedési és értelmezési horizontjának átfogási 
kísérletét, a lehetséges válaszok keresésének vég-
telen tartományából kimetszett kört, amely att-
rakcióra sokszor éppen az erdélyi tudományosság 
volt képes impozáns példáival az elmúlt néhány 
évszázadban is. Brassai a perszonális és közössé-
gi fejlődésfogalmak áramából indul ki, s a husza-
dik századi pszichológiai paradigmaváltás kérdé-
sén átvezetve az életvezetési kérdések korszakos 
gondjaiig vagy a lehetségesen időszerűnek tekint-
hető válaszokig ívelő problematikát abba a bizal-
mat sugárzó tartományba kalauzolja, amelyben a 
bontakozó lélek és a társas terében eligazodás-kép-
telenné vált ember talán még meglelheti minimális 
kapaszkodóit. Persze – s ez a kötet fő vállalása – 
ehhez éppen azoknak kéne az élet értelmességébe 
vetett hitet úgymond „kézbe adnia”, akik sokszor 
maguk sem birtokolják, nem látják át vagy nem ke-
zelik refl exíven a kor kulturális és pszichés sodrá-
sának gondjait.

Hasonlóan széles fogalomkört, de látszólag a 
múltba révedő felfogásmódokat, a kulturális ant-
ropológia jelenkutató attitűdjével tálalt érvényes-
séget mutat föl a csupán ritkán refl exiós fókuszba 
kerülő miskolci tanszék oktató-kutatója, R. Nagy 
József, aki vagy évtizedes kitartással vizsgálódik 
az egykori „munkásvárosok” valóban javarészt 
munkás miliőjében. A Boldog téglafalak között című 
kötetben a legmeggyőzőbb kutatói alapállást vá-
lasztja a korábban is, de a politikai rendszerváltás 
időszakában már elszántan elhanyagolt északke-

let-magyarországi térség munkáskolóniáinak vizs-
gálatakor (amely doktori értekezésként is megáll-
ja helyét). Az antropológus szerepe itt nemcsak a 
munkássá lett parasztság előtörténetének vázlatát 
megalkotó, az átmenetek következményeit szo-
ciológiai és városnéprajzi dimenzióban részletező, 
hanem a térségi munkásság szerepvesztésének tör-
ténelmi drámáját átélni segítő vállalásban mutat-
kozik meg leginkább. A diósgyőri munkásság és 
a miskolci vasgyári kolónia „gyarmatként” való 
vizsgálata itt azt a kutatói attitűdöt tükrözi a szisz-
tematikus leírás, érzékeny bemutatás, elkötelezett 
állásfoglalás, értelmező kultúrakutatási mintakö-
vetés értelmében, melyet a szerző által többször 
idézett Szabó Zoltán megértő közelhajolása sugallt 
a harmincas évektől – mindenfajta térségi átalaku-
lás, de különösen a parasztizáló munkásság leíró 
elemzése terén. R. Nagy a miskolci antropológus 
tanszék hallgatóival közös kutatás és terepfelmé-
rés gyakorlatát emeli (korábban közölt írásaihoz 
hasonlóan) abba a kiüresedett tudományfelfogási 
térbe, amelyben az „avult tematikák” úgy kapnak 
jelentést és jelentőséget, hogy épp a kutató segít rá-
döbbenni fontosságukra, épp vizsgálódásai köny-
nyítik meg a belátást, hogy itt éppoly gyarmato-
sító, kolonizáló helyzetről van szó, mint a világ 
bármely más „primitív társadalmában”, amelyben 
nem a primitívség a lényeges (ez csupán a fenkölt 
elnyomók jelzője az elnyomás jogosnak való fel-
tüntetése kedvéért, a „felkultúrásítás” jogának ki-
vívásárt és a kiszolgáltatottság tartósításáért), ha-
nem a kolonizálás módja, miértje, célja és értelme, 
vele együtt a kultúrafosztás állapota és a periferi-
zálás szándékának legitimálása is. A szerző egyike 
a hazai munkáskutatás kortárs kísérletezőinek, s 
egyik leghatékonyabb, legkövetkezetesebb kuta-
tója az antropológia kínálta „munkástematika” 
életmód- és hagyományértékelő attitűdjének. Tér-
ség-specifi kus alapkutatása – beláthatóan – hosszú 
korszakra (vissza és előre) lesz fundamentális esz-
köz a munkáskép alakulásához, a tárgyalt–megis-
mert–bemutatott közösségek önálló (szub?)kultú-
ráinak teljesebb megértéséhez.

Ha R. Nagy József munkáját a korszakunkra jel-
lemző tematikus elemzések és az újraformálódó, 
átalakuló társadalmi nagycsoportok (osztályok? 
rétegek?) fontos forrásmunkájának neveztem a 
munkáskolóniák rudabányai, kazincbarcikai, szu-
hakállói, diósgyőri, borsodnádasdi miliőinek meg-
jelenítése szempontjából, akkor illő lenne méltó 
párhuzamban tárgyalni G. Furulyás Katalin opu-
szát is, aki az ünneplési szokások vizsgálatában a 
társadalmi-közösségi részvétel új formáit mutatja 
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fel falusi környezetben. A falunapok szerepének, 
a gazdasági-politikai átmenet közepette lehetsé-
ges fesztiválozási játéktér kialakulási formáinak 
bemutatásával azt a szabadidős létformát illeszti 
megfi gyelési keretébe, mely a falvak (akár „karak-
ter nélküli”) saját terében az új hagyományok meg-
formálásának gyakorlatával járul hozzá a kulturá-
lis identitásformák megismeréséhez. Ha az ünnep 
mint kulturális rítus jellemezhette a falut a nem-fa-
lusi környezetben hiányzó szertartások idején, s ha 
a falusi létformák teljesség-értékű átélésének igé-
nye új szimbolizációs formát és közeget képes te-
remteni, akkor e jelenséget mint hagyománytartó, 
értékőrző, szerepátrendező, minőségalakító, funk-
cióval kiteljesítő kultúraformát kell (vagy lehet) ér-
tékelni. A falunapok saját értéke és tere, valamint 
a mintegy rászerveződő kulturális ipar turisztikai, 
egzotizáló, értékmentő funkciói evidens módon kí-
nálják magukat a kutatói fi gyelem számára. A Fa-
lunapok című kis kötet e kultúrakutatási, fejlesztési, 
integrációs miliőt állítja fi gyelme középpontjába, s 
aprólékosan taglalva az ünnep-ideológiákat, a falu-
napok forgatókönyvének mintegy morfológiai lát-
képét nyújtva tárgyalja a kevesek által megfi gyelt 
jelenségsort. Ezzel mintegy jelzi is, hogy a Magyar 
Művelődési Intézet egykori kutatási tematikái, 
szubkultúra-elemző vizsgálódásai csak látszatra 
lettek a múlté, valójában a társadalmi részkultú-
rák iránti fi gyelem, a különbségek és azonosságok 
rendszerező típusú megismerése korántsem avult 
el mint kutatói feladat, sőt életben maradásának 
legfőbb jele, hogy a jelen korszak tüneményei felé 
képes fordulni, és arról ad áttekintést, ami épp ko-
runkat jellemzi.

Kissé „morbid” analógia, de hasonló közeg, a 
hétköznapi lét megemelt pillanatai kínálják a te-
matikáját ugyanazon intézmény egy másik kiad-
ványának, A mi kis falunk címen közreadott illuszt-
ris albumnak. A cím talán inkább szimbolikus 
hívószó, a belterjes, intim miliőt idézi, lakótéri 
léptéktől függetlenül is. Nem csupán falvakról és 
paraszti idillről van szó, hanem azokról a városi 
lakóközösségi kísérletekről is, melyekre az MMI 
2009-ben public art programot írt ki, s melynek be-
számolóit is tartalmazza a kiadvány: a „mi kis fa-
lunk” Szegeden, Miskolcon, Győrben vagy Duna-
újvárosban éppúgy a lakótér része, mint Karakó 
vagy Hegyhátszentmárton, Nemeskeresztúr vagy 
Eger esetében. A lépték a lényeg, a „saját tér”, saját 
identitás, avagy éppen a kölcsönzött, vendégül hí-
vott, befogadott, kísérletileg átemelt… Sőt, a kötet 
mintegy zárófejezete a „Net-tér” jelenlétét is kimu-
tatja, a hálózatiság és kapcsolatépítés új léptékét, 

a „globális falu” helyi kapcsolati pontjait, melyek 
a perszonális vagy csoportszintű térhasználatban 
föltétlenül analógiát kínálnak az egykori mik-
ro-miliők otthonossága vagy szubkulturális jellege 
felé. A tíz szerző részmunkáit, az egyes fejezeteket 
és témacsokrokat Kertész László és Leposa Zsóka 
szerkesztette egybe, s a kötet minden lapján a vi-
zuális stimulusok olyan tömege van jelen, amelyek 
padlómatricák grafi káit, térfotókat, internetes kép-
leleményeket, kistelepülési közösségi élmények 
vizuális nyomait, szín-tereket és fényképbe öltöz-
tetett re-habilitációs gesztusokat, térben lecövekelt 
lufi kat, tipo-grafi kai pózokat és kihívásokat, táj-
felismerési játékokat és folton-folt színtündöklé-
seket tartalmaznak az értelmező szövegeken túl, s 
mindezeket egy sajátos téri-tematikai struktúrába 
rendezték. Térbútorok, hímzett betonfelület, em-
berformáló mű-labirintus, madárpótló madarak, 
tükörbe másolt városvízió, gyanúkeltő bizalomka-
merák, de-geometrizált grafi ttik, garázsfesztivál és 
magánköztársasági szavazócédulák meghökkentő 
trükkjeivel készültek public art performanszok, 
melyek foglalata most ez a kötet. Mint könyvnek 
nem lesz talán komoly hatása a művészeti pia-
con – azonban épp az a kultúraköziség, a saját és 
a globális, a „miénk” és a „másoké” közötti csaló-
ka utak, értelmezések, belátások végtelensége, ami 
jelen van benne, refl ektál a külső világ zordsága, 
barátságtalansága ellen kimondható perszonális 
elutasításokra, megszemélyesítésekre, elvonatkoz-
tatásokra. Ezek a terek és keretek, tartalmak és de-
formált formák, reformált üzenetek és megnemesí-
tett idegenségek adnak apró kis esélyt az életviteli 
belátásokra, az „élhető világokért” még esélyes 
küzdelem módjaira… Fontos kiadvány ez, s lehet 
jövője, amennyire a mai „retrókat” (performált 
módon) még egyáltalán értékelhetjük. Az új típusú 
public art „a mi kis” falunk, terünk, közterünk és 
magánfi rkáink vagy köztes-időleges lenyomataink 
bolygóit alakítja kistelepülésen és nagyvárosban, 
halott és élő világokban egyaránt. Talán ezért is 
ART ez a publikus gesztus, mert nem állhatja meg, 
hogy helyspecifi kus beavatkozásokat ne kezdemé-
nyezzen, jelen esetben 47 település és ugyaneny-
nyi művész kísérleteként. Ha az elemző értékelés 
(Kertész László vagy Lágler Péter – Talata Dudás 
Katalin) szerint ezeket a „mi kis világainkat” nem 
is lehet teljességgel áthatott miliőknek nevezni, a 
művészet mint komplex kulturális rendszer jelen-
léte és beavatkozása az életvilág mint komplexitás 
rendszerébe akkor is teremtőképes lehet, ameny-
nyiben nem csupán a kényszerű szürke sodródás 
részeinek tekintjük magunkat, hanem identitásunk 
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alakításához segítségül hívjuk a vágyképek és il-
lúziók tudatos játékának de- vagy rekonstrukciós 
hatásait.

Hasonképpen árnyalt és demisztifi kált kultú-
raköziségek sorjáznak a Pécsi Tudományegyetem 
bölcsészkarának Kerényi Károly Szakkollégiuma 
által kibocsátott testesebb kötet írásaiban, mely 
mint évkönyv Annona Nova 2009 címre hallgat 
(szerkesztette Vörös Dóra, Major Zoltán és Vörös 
Zoltán). A könyv diákdolgozatokat tartalmaz, af-
féle műhelymunkákat, a szó jó értelemben véve 
elitképzési környezetben és önképzőköri szorga-
lommal formált gondolatkísérleteket, melyek sok 
esetben igen kiérlelt szaktudományos opuszok. 
A tizennégy szerzői mű három fejezetbe (Meg-
ismerés és tudás; Társadalom és művészet; Ér-
telmezés és megértés) taglalva leginkább fi lozó-
fi ai, politológiai, lingvisztikai, művészetelméleti és 
megismeréstudományi diskurzusokat vonultat föl, 
köztük mitikus időről, zombifi lmről, szentkultusz-
ról, globalizációról, nyelvpolitikáról, heideggeri 
létfelfogásról, modernitásról és anti-konvenciona-
lizmusról, szükségszerűségről és moralitás-elmé-
letekről is. Izgalmas interpretációk, tudáshoz mél-
tó alázat, értelmezéseket újrafogalmazó bátorság, 
naiv-tudatos rákérdezés, és egyáltalán, a tapaszta-
lat mikéntjét a kultúrák széles körei szerint és hul-
lámainak megfelelően újragondoló merészséggel 
még jónéhány teoretikus kísérlet, amit a kötet rejt – 
talán mondani sem kell, továbbgondolásra, vitára, 
tépelődésre méltó ajánlatok egytől egyig. A jólelkű 
olvasónak csupán a kultúratudomány szemüvegét 
és teoretikus magabiztosságát kell felöltenie, hogy 
élvezetet találjon a kötet dolgozataiban, de ezzel 
a belátással viszont jóérzésű meglepetéseket hal-
mozhat föl arról, mennyi féktelen gazdagság fér 
bele a jelen-s-jövő tudásaiba, ami eddig még szin-
te sehol sem volt jelen. Köztesség, tudásköziség, 
interdiszciplinaritás és a meggondolások gazdag 
tára kínálkozik itt, közeli és speciális harmóniában 
a föntebb ismertetett könyvekkel, gondolatokkal.

Jelenek és jövők, létek és hiányok konstrukci-
óira kérdez rá ugyancsak az a tanulmánykötet, 
melyet Gantner B. Eszter és Réti Péter szerkesz-
tésében a Nyitott Könyvműhely adott közre Az 
eltűnt hiány nyomában. Az emlékezés formái címen. 
Film, képzőművészet, narratíva, emlékezéspolitika fe-
jezetcímek taglalják a tanulmányok sorát, melyek 
a legkülönbözőbb memoár-gyakorlatok és konst-
rukciók mentén formálják újra a nekünk fontosat, 
a saját olvasatot, a fölkínálható narratívákat. Filmi 
és irodalmi identitás-alakzatok, holokauszt-interp-
retációk, az ábrázolhatóság, az emlékeztetés me-

tódusai, a közösen megalkotott memoárformák és 
artisztikus gesztusok (botlatókövek, jelölt helyek, 
emlékeztetők, kommemoratív kísérletek) alkotják 
a kötet tematikáját, jobbára fi atal szerzők tanulmá-
nyait, egy 2006–2007 során rendezett előadás-so-
rozat anyagából vett értelmezés-narratívát. Mint 
ekképp kiderül: a hiány, az elmúlás, az „egyszer 
volt világok” mai idézhetősége nemcsak lehetőség, 
hanem esetenként (mint itt a zsidóság-témakörben 
felvonultatott identitás-nyomozások formáiban 
is) kötelesség, vagy legalább kísérlet kell legyen, 
hogy az emlékezés formáiba emelje azt is, aminek 
már talán inkább a nemléte adja létformáját. „Le-
hetetlen, de muszáj… tehát lehetséges” – mint ezt 
az első írás címében is közli, az emlékezésformák 
mint politikai akaratok, mint társadalmi konszen-
zus tárgyai, mint a saját múlttal való szembenézés 
lehetősége és felelőssége adják annak kényszerét, 
hogy élővé váljon, ami nem tudatos, nevet kapjon, 
amelynek hallgatás volt a sorsa oly sokáig.

Már hogy egyáltalán lehetséges-e identitáso-
kat konstruálni ott, ahol azok nincsenek jelen, s 
van-e esélye kereteket szabni az értelmezés kísér-
leteinek? – E kérdésekre ismét csak az irodalom-
tudomány, a pszichológia és a kulturális antro-
pológia, a történettudomány és a kultúratörténet 
segítségére szorulva kaphatunk válaszokat a fen-
tebbi kötetet egy sorozat részévé tevő másik tanul-
mány-válogatásban. Kép – keret. Az identitás konst-
rukciói címet viseli ez a könyv, melynek szerkesztői 
közül Gantner B. Eszter az előző mű szerkesztője 
is (munkatársai ezúttal Schweitzer Gábor és Var-
ga Péter), szellemisége pedig követi az identitások 
keresésének lehetséges verzióit, imázsait, kereteit 
és tartalmait. A tizenkét egyetemi előadás kötetbe 
szerkesztve az „átbeszélés” állapotába hozza a té-
makört, nem pusztán a zsidóság kérdését, hanem a 
másfajta másságokét is: a pszeudo-identitásokat, a 
zsidó-keresztény ünneplésformákat, a Babits-élet-
mű alakjait, a monarchia korának közszellemét, a 
nemek közötti fóbiák, a vallások közötti konfl iktu-
sok, a népek közötti belátások megannyi verzióit. 
Bizonyítást nyer az is, miképpen és mennyire nem 
azonos önmagával, amely annak mutatja magát, s 
mi módon nem statikus, folyamatos és tartós vagy 
végleges az identitás mint eszköz, jelenség, állapot 
és cél. Folyamatokról, átmenetekről, egymást for-
máló hatásokról, dinamikus változásokról és kon-
tinuus másságokról vagy másságkezelésekről szól 
tehát a legtöbb írás, mégpedig nem a rendszerlogi-
ka, a folyamatszervezés vagy a kibernetika aspek-
tusából, hanem az interdiszciplináris tranzíciók 
oldaláról. Arról a kultúraközi kultúráról, melyről 
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fentebb szinte a legtöbb felmutatott mű szól, s ar-
ról a korról, melyben ez a biztosra formálódott bi-
zonytalanság kezd immár kezelhetővé szelídülni, 
melyben a tudni nem lehetséges dolgokról is tu-
dományos igénnyel lehet narratívákat kezdemé-
nyezni…

Megannyi kötet kínálkozna még ismertetésre vagy 
futó jelzésre legalább – gyors vagy még gyorsabb 
olvasatban. De van egy adott tempó, amely már 
nem teszi lehetővé sem a megismerést, sem a be-
látást, sem a tudomásulvételt… Szeretném ezt el-
kerülni – már csak az olvasó gyorsolvasási készsé-
gére tekintettel is. Inkább majd máskor folytatom, 
kevésbé kapkodósan, a teljesség nagyobb remé-
nyével…
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