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Az an gol szer zõ pá ros, Nor man Da vi es és Da vid Mo or ho u se leg újabb
 köny ve egy szer re je lent meg an go lul, né me tül és len gye lül, és

a fél re ér té sek el ke rü lé se vé gett két kü lön cí met ka pott: Mic ro kos mos. Port ra it
of a Cent ral Eu ro pen City, va la mint Die Blu me Eu ro pas. Azért volt erre szük ség, 
mert a vá ros sok szí nû tör té nel me mel lé a név vál to zás is járt, s a mai len gyel
ol va só ne he zen fo gad ta vol na el a Bres lau ne vet, és for dít va, a né met tör té -
net írás ha di lá bon áll a Wroc³aw el ne ve zés sel (ezt ne künk ma gya rok nak, azt
hi szem, nem kell kü lö nös kép pen ma gya ráz ni…). A szer zõ pá ros a prob lé ma 
fe lol dá sa kép pen igaz sá gos (és te gyük hoz zá: jó zan) mód szer hez fo lya mo -
dott – az egyes fe je ze tek ben az ép pen adott kor szak ban hasz ná la tos el ne ve -
zés hez fo lya mo dott, te hát Wrot zi la, Wrets law, Press law, Bress lau, Bres lau és
Wroc³aw tör té ne te bon ta ko zik ki a kö zel 600 ol da las kö tet lap ja i ról (a mun ka
leg vé gén a füg ge lék ben szá mos tér kép, régi úti ka la u zok ból való rész let ta lál -
ha tó, va la mint a ha tár men ti tér sé gek ku ta tá sá nak el en ged he tet len esz kö ze:
len gyel–né met és né met–len gyel te le pü lés jegy zék). De még sem csak és ki -
zá ró lag a vá ros szo ro san ér tel me zett tör té ne tét öle li fel a könyv: a szer zõk
azt a célt tûz ték ki ma guk elé, hogy – mi vel sze rin tük a szûk ér te lem ben vett
hely tör té net nek nin csen ér tel me – a vá ros ezer éves éle tét Szi lé zia tar to -
mány po li ti kai, gaz da sá gi, tár sa dal mi és val lá si vi szo nya in ke resz tül mu tat -
ják be. Da vi es-nek és Mo or ho u se-nak azt is si ke rült ki kü szö böl ni, hogy
részt ve gye nek a „kié a vá ros” vagy „ki volt itt elõbb” címû, tér sé günk ben



igen jól is mert ver seny ben, és a „né met Bres lau” vagy a „len gyel Wroc³aw” nap ja -
ik ban egy re el hal vá nyu ló vi tá já ban egyik ol dal mel lett sem te szik le a vok su -
kat. Ehe lyett Kor vin Má tyás tól a har minc éves há bo rú ban har co ló svéd had ve -
zé ren, Len nart Tor tens so non és Iván Ko nyev szov jet mar sal lon át meg mu tat ták
mind azt, ami nem il leszt he tõ be az év szá za dos len gyel–né met ri va li zá lás ba.

Kü lön fi gyel met ér de mel, hogy Nor man Da vi es azon ke vés nyu ga ti tör -
té nész közé tar to zik, aki nem csak ír Kö zép-Eu ró pa tör té ne té rõl, ha nem is me -
ri is azt. (Er rõl az ál lí tás ról meg gyõ zõd he tünk a nem ré gi ben az Osi ris Ki adó -
nál meg je lent mo nu men tá lis Eu ró pájá ban). A kon ti nens nyu ga ti és ke le ti fe -
lét egyen ran gú fél ként ke ze li Da vi es, an nak el le né re, hogy a kö zép-eu ró pai
hely tör té net rend sze rint nem ze ti szem szög bõl vi szo nyul tör té nel mé hez,
más fe lõl ez a faj ta hely tör té net pro vin ci á lis men ta li tást tük röz. Ez a hely is me -
ret se gí tet te õt, hogy a kö vet ke zõ mun ká já nak sze rep lõ jé vé te gye a vá rost, hi -
szen az 1970-es évek ben úti könyv vel a ke zé ben maga fe dez het te fel a vá rost
és la kó it, és újra és újra meg ta pasz tal hat ta an nak tra gi kus tör té ne tét, s en nek
meg fe le lõ en me ta mor fó zi sa it. A mér ték adó len gyel na pi lap nak, a Rzecz pos po -
li tának adott in ter jú já ban Da vi es hang sú lyoz ta, hogy ugyan olyan in do kolt
lett vol na meg ír ni Lviv/Lvov/Lwów/Lem berg/Ily vó tör té ne tét. A vég sõ lö -
kést szá má ra az adta meg, hogy Bres la u ban-Wroc³aw ban kon cent rá ló dott
mind az, ami mind a mai na pig Eu ró pa jel leg ze tes ré gi ó já vá avat ja tér sé gün -
ket: a nem ze tek és kul tú rák sok szí nû ke ve ré ke; fon tos sze rep ju tott a ke let
felé tö rek võ né me tek nek, a so ká ig ve lük és egy más sal is ri va li zá ló len gye lek -
nek, cse hek nek, vé ge ze tül a gaz da sá gi és kul tu rá lis élet ben ki emel ke dõ sze re -
pet ját szott zsi dók nak. Itt, a Né met Csá szár ság ha tár vi dé kén vég be ment nem -
zet épí té si fo lya ma tok kü lön fi gyel met ér de mel nek, csak úgy, mint a 20. szá -
zad két to ta li tá ri us rend sze ré nek, a ná ciz mus nak és a kom mu niz mus nak
a ha tás me cha niz mu sai. Töb bek kö zött emi att is in do kolt le het a kö tet címe –
Mik ro koz mosz, aho vá több vi lág is be szû rõ dött, de ön ma gá ban egy ön ál ló va ló -
sá got al ko tott és kü lön éle tet élt. 

A vá ros Ki jev és Brüsszel, va la mint Upp sa la és Ta ren to kö zött fél úton,
kon ti nen tá lis kli ma ti kus vi szo nyok kö zött fek szik. A vi dék a kõ kor szak tól
kezd ve la kott volt, a kel ták a Kr. e. 4. szá za di in vá zi ó juk kal a szom szé dos Bo -
hé mi á tól el fog lal ták a te rü le tet. De nem csak a kel ták „ven dé ges ked tek” Szi lé -
zi á ban – utá nuk nem sok kal olyan lá to ga tók je len tek meg, mint a szkí ták,
a szar ma ták, de fel erõ sö dött a ger má nok be szi vár gá sa is. Krisz tus szü le té se tá -
ján azon ban az Odera kö zép sõ és alsó fo lyá sá nál gó tok, nar ko má nok és bur -
gun dok te le ped tek le. A Kr. u. 1. szá zad ban a van dá lok, há rom év szá zad dal ké -
sõbb a hu nok hajt ot ták ural muk alá a te rü le tet. A szlá vok, az ed di gi ku ta tá sok
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ada tai sze rint leg alább is, az 5. és 6. szá zad for du ló ján je len tek meg az Odera
me den cé jé ben, fo ko za to san hó dít va meg azt, és a 8. szá za dig 7–8 olyan szláv
törzs rõl tu dunk, ame lyek ne vét – la tin vagy szláv for má ban – meg õriz ték
a for rá sok. A Nagy mor va Fe je de lem ség örö ké be lépõ Cseh or szág laza po li ti -
kai füg gõ ség be von ta Szi lé zi át, ami a né met be fo lyás erõ sö dé sé vel és a ke resz -
tény ség el ter je dé sé vel járt együtt, és bi zo nyos, hogy 990 elõtt a vá ros a cseh
államhoz tartozott.

A dön tõ for du lat 1000 ta va szán kö vet ke zett be, ami kor a vá ros az an na -
les-ek lap ja i ra is be ke rült. III. Ottó né met-ró mai csá szár és Me rész Bo lesz láv
len gyel ki rály gni ez nói ta lál ko zá suk al kal má ból meg ál la pod tak, hogy püs pök -
sé get lé te sí te nek Vra tis la viában (Szi lé zia egész 1821-ig a gni ez nói ér sek ség alá
tar to zott). A 11. szá zad so rán a tar to mány len gyel–cseh el len sé ges ke dés tár -
gya ma radt, Prá ga azon nal ki hasz nál ta észa ki szom széd ja gyen ge sé ge it, és el -
fog lal ta a te rü le tet. A fe u dá lis szét tag olt sá got a még ak kor dön tõ en szláv nyel -
vû tar to mány sem ke rül te el, és 1138–1335 kö zött az ún. Pi ast-le szár ma zot -
tak gya ko rol ták a te rü le ten a ha tal mat. Len gyel or szág új ra egye sí té sét
kö ve tõ en Lo ki e tek Ulász ló di lem ma elõtt állt, hogy vissza tér jen-e a Né met-
és Cseh or szág gal foly ta tott ri va li zá lás ra, vagy for dít sa te kin te tét ke let felé,
azaz a ke resz te sek ál la ma és a Lit ván Nagy fe je de lem ség irá nyá ba. A len gyel ki -
rály az utób bit vá lasz tot ta, és en nek fo lyo má nya ként vá lik a né met be fo lyás
egy re erõ tel jes eb bé Sziléziában.

A né met te le pe sek be köl tö zé se – fõ leg Ba jor or szág ból, Tü rin gi á ból,
Szász or szág ból –, akik ma guk kal hoz ták jog be ren dez ke dé sü ket és szo ká sa i -
kat, a ta tár já rást kö ve tõ en gyor sult fel, s en nek kö vet kez té ben a szláv la kos ság
fo ko za to san né met ese dett el. Pa ra dox mó don a szi lé zi ai her ce gek le te le pí té si
po li ti ká ja a tar to mány meg erõ sö dé sét szol gál ta és an nak re mé nyé ben tör tént, 
hogy a he lyi ural ko dók vissza sze rez he tik a krak kói trónt, nem vet ték fi gye -
lem be a Né met Bi ro da lom hoz való csat la ko zást. 1327-ben a tar to mány át -
ment Lu xem bur gi Já nos cseh ki rály ke zé re, azaz de fac to el sza kad tak a Len gyel -
or szág gal össze kö tõ po li ti kai szá lak, de a gaz da sá gi és az egy há zi kap cso la tok
még erõ sek ma rad tak hosszú év ti ze de kig.

Az, hogy Szi lé zia Cseh or szág gal kö töt te össze sor sát, azt is je len tette,
hogy 200 évig a Lu xem bur gi-, majd Ja gel ló-di nasz ti á ból ke rül tek ki ural ko -
dói, de po li ti kai és kul tu rá lis ér te lem ben egy na gyobb egy ség, a Né met-ró -
mai Bi ro da lom ré sze volt. Így Szi lé zia sem tud ta ki ke rül ni a hu szi ta há bo rúk
ha tá sa it, Wrets la wot azon ban, amely a ka to li ku sok és ki rály hû erõk köz pont ja 
volt, el ke rül te a pusz tí tás. A hu szi tiz mus hoz kap cso ló dik Szi lé zia és Ma gyar -
or szág kö zös alak ja – Ka piszt rá ni Szent Já nos  fe ren ces szer ze tes vá ros be li
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te vé keny sé ge 1453-ban, aki az evi lá gi hi ú sá go kat bé lye gez te meg pré di ká ci ó i -
ban, de egy ben hoz zá já rult a zsi dó el le nes ér zel mek el sza ba du lá sá hoz. A má -
sik meg em lí tést ér dem lõ sze mély Thur zó Já nos, aki ko moly hu ma nis ta ta nul -
má nyok után a vá ros püs pö ke lett, és a ko ra be li ál la po to kat jel lem zi, hogy
„Epis co pus Vra tis la ven sis, Po lo nus”-ként sze re pel az ál ta la alá írt iratokon.

Szi lé zia nem is mer te el a volt hu szi ta, Po gyeb rád György cseh ki rály ural -
mát, és ek kor, a pápa biz ta tá sá ra, Kor vin Má tyás ha da i val el fog lal ta a volt apó -
sa or szá gát, így ke rült ma gyar (és im má ron meg ko ro ná zott cseh) ki rály ként
Wrets law ba, amely ak ko ri ban – Prá ga után – a ki rály ság má so dik leg na gyobb
vá ro sa volt. Az in nen szár ma zó pol gár lány, Krebs Má ria adott éle tet Má tyás
egyet len (és tör vény te len) gyer me ké nek, Kor vin Já nos nak. Má tyás ha lá la
után a cseh és a ma gyar tró non a Ja gel ló-di nasz tia sar jai kö vet kez tek, Ulász ló
és La jos. Mo háccsal azon ban a Ja gel lók nagy ra törõ ter vei du gá ba dõl tek, és
meg je len tek Kö zép-Eu ró pa szín pa dán a Habs bur gok, és Szi lé zia sor sa ez zel
a di nasz ti á val kap cso ló dott össze több mint 200 évre.

A har minc éves há bo rú alatt a dön tõ en pro tes táns Szi lé zia a ka to li kus
Habs bur gok kal el len té tes ol da lon har colt, és Press law had se re ge a fe hér-he -
gyi csa tá ban a cseh ren dek csa pa tai so rá ban vo nult fel. A kez de ti ne héz sé gek
el le né re si ke rült a tar to mány nak el ke rül nie Bécs ha rag ját, de a harc vo nal ba
ke rült – hol az egyik, hol a má sik fél ost ro mol ta a vá rost, ezút tal mint már a há -
bo rú sem le ges részt ve võ jét. A veszt fá li ai bé két kö ve tõ en Szi lé zia vissza tért
a há bo rút meg elõ zõ ál la pot hoz: a Habs bur gok ural ma alatt ma radt to vább ra
is és nem ve szí tet te el a bi ro dal mon be lül a val lás sza bad ság hoz való jo gát, de
meg je len tek a te rü le tén az el len re for má ció szol gá la tá ban álló szer ze tes ren -
dek. Eb ben az idõ ben a tar to mány a bi ro da lom egyik ütõ e ré vé vált, de azt is le -
het mon da ni, hogy már nem volt Bécs irá nyí tá sa alatt, hi szen val lá si-kul tu rá -
lis ér te lem ben kö ze lebb állt az észak-né met tar to má nyok hoz vagy Né met al -
föld höz, mint a fõ vá ros hoz vagy a ka to li kus sá vált(oztatott) Prágához.

 A nö vek võ Po rosz or szág, a Habs bur gok el len lá ba sa azon ban ki ve tet te
há ló ját a szom szé dos te rü le tek re. A Prag ma ti ca Sanc tio el uta sí tá sá val II. Fri -
gyes po rosz ki rály meg kezd te a har cát Má ria Te ré zia el len – ki tört az oszt rák
örö kö sö dé si há bo rú. 1741-ben a po rosz csa pa tok be vo nul tak a vá ros ba és 480 
év vi szony la gos füg get len ség után a tar to mány egy cent ra li zált ál lam ke re te in 
be lül ta lál ta ma gát. De a Habs bur gok nem nyu god tak bele a gaz dag és a fon -
tos ke res ke del mi uta kat fel ügye lõ Szi lé zia el vesz té sé be: 1744-ben ki tört a má -
so dik, 1756-ban a har ma dik (hét éves ként is is mert) há bo rú. A po rosz el le nes
ko a lí ció, amely hez csat la ko zott Auszt ri án kí vül Fran cia or szág, Orosz or szág,
Svéd or szág és Szász or szág, nem tud ta meg ver ni az egy re in kább ki me rü lõ
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Fri gyest, s az orosz cár nõ, Er zsé bet ha lá la, mi ne ku tán szét esett a ko a lí ció,
men tet te meg õt a ve re ség tõl. Az 1763. évi hu ber tus bur gi béke a sta tus quo
an te-t ál lí tot ta vissza és ez zel nem zet kö zi leg is el is mer ték Szi lé zia Po rosz or -
szág hoz való tartozását. 

A na pó le o ni há bo rúk óha tat lan sze rep lõ jé vé vált Szi lé zia és Bress lau
nem csak a fran ci ák el len ví vott fel sza ba dí tó há bo rú böl csõ je lett, ha nem itt
szü le tett meg a leg je len tõ sebb né met ha di ki tün te tés, a Vas ke reszt, va la mint
a né met nem ze ti szí nek (fe ke te-vö rös-arany sár ga), ame lyet elõ ször Lud wig
von Lüt zow Fre i korps-ja hasz nált. Az 1866-os oszt rák–né met há bo rú ban itt ál -
lo má so zott a po ro szok leg erõ sebb had osz tá lya, ami meg aka dá lyoz ta Fe renc
Jó zse fet fõ ha di cél ját – Szi lé zia el fog la lá sát. A po li ti kai vál to zá sok kal pár hu za -
mo san meg vál to zott a vá ros et ni kai és val lá si össze té te le: az evan gé li ku sok
a la kos ság nak több mint a fe lét, a ka to li ku sok mint egy négy ti ze dét, a zsi dók
1%-át tet ték ki, kö szön he tõ en a cseh és a len gyel te rü le tek rõl el szár ma zot tak -
nak. 1871-b en a Né met Csá szár ság ki ki ál tá sa kor Bres lau pro tes táns jel le gét
fel vál tot ta a koz mo po li ta és többvallású jelleg.

Kul tu rá lis te rü le ten a 19. szá zad ban lét re jött mind azon in téz mény,
amely el en ged he tet len egy mo dern vá ros élet ké pes sé gé hez – a szá zad elsõ fe -
lé ben nyílt meg a bo ta ni kus kert, az ope ra és a mû vé sze ti ga lé ria, itt nyi tot ta
meg ka pu it Né met or szág elsõ fi zi o ló gi ai in té ze te. A he lyi egye te men ta ní tott 
ak ko ri ban, töb bek kö zött, a ké mi kus Ro bert Wil helm Bun sen, és itt ta nult a fi zi -
kus Gus taw Ro bert Kirch hof. Az is meg jegy zen dõ, hogy bres la ui volt a né met
mun kás moz ga lom elsõ ve ze tõ je, Fer di nand Las sa le, az ál ta la ala pí tott ADAV
(Össz né met Mun kás szö vet ség) a mai SDP elõd jé nek te kint he tõ.

A na ci o na liz mus meg je le né se a 19. szá zad má so dik fe lé ben rossz jö võt jó -
solt, hi szen a tar to mány Po rosz or szág, Orosz or szág és Auszt ria ha tár vi dé kén
fe küdt és ki ta pint ha tó ak vol tak a vá ros volt ura i nak – az oszt rá kok, a len gye -
lek és a cse hek – nyo mai. A nem ze ti ér zés ép pen azt a sok szí nû sé get von ta két -
ség be és he lyez te zá ró jel be. Az új kor szak, a már csá szá ri Né met or szág új tö -
rek vé se it fe jez te ki a Kul tur kampf, s mi vel a tar to mány la ko sa i nak több sé ge
ka to li kus volt, Szi lé zia igen csak meg szen ved te azt. Vissza ütött Bis marck kan -
cel lár ak ci ó ja, ame lyet a szár ba szök ke nõ szo ci ál de mok rá cia el len in dí tott
meg, ugyan is az ül dö zés el le né re (vagy ép pen ami att) a mun kás moz ga lom
még fe gyel me zet tebb és szer ve zet tebb lett. Szi lé zi á ban pél dá ul az SDP
1871-ben a sza va za tok 0,6 %-át, míg 1890-ben 11,7 %-át sze rez te meg, és egy -
út tal Bres lau a szo ci ál de mok rá cia egyik né met fel leg vá ra lett.

A mun kás ság je len tõ sé gé nek nö ve ke dé se nem vé let len: a 19. szá zad má -
so dik fe lé ben ha tal mas tõ ke in jek ci ót ka pott a tar to mány és fej lõ dé se
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nagy mér ték ben hoz zá já rult a né met gaz da ság si ke re i hez, pl. a szén ki ter me lé -
se és az acél gyár tás te rü le tén (a szi lé zi ai ipar ha té kony sá gá nak emel ke dé sét jel -
zi, hogy 1852 és 1913 kö zött a szén ki ter me lés 34-s ze re sé re nö ve ke dett). A vá -
ros egy ben Ke let-Né met or szág bank köz pont já nak szá mí tott. Bres lau je len tõ -
sé gé nek nö ve ke dé se más te rü le ten is meg fi gyel he tõ: tu do má nyos, kul tu rá lis
szem pont ból egy szo lid, vi dé ki köz pont ból a 19. és 20. szá zad for du ló já ra
nem zet kö zi hír név re tett szert. Hogy mi lyen sze mé lyek fém jel zik ezt a kor -
sza kot, elég fel üt ni egy jobb en cik lo pé di át a „Bres lau” jel szó nál, és a kö vet ke -
zõ ne ve ket ol vas hat juk (akik va la mi lyen mó don köt he tõk a vá ros hoz): a pszi -
chi á ter Alo is Alz he i mer, a fi zi kus Max Born, a bak te ri o ló gus Ro bert Koch. De a
No bel-dí ja sok lis tá ja még im po ná lóbb: The o dor Momm sen (iro da lom – ó kor -
tör té net), Phi lip von Le nard (fi zi ka), Paul Ehr lich (or vos tu do mány), Ger hardt
Ha upt mann (iro da lom). Ér de kes ség ként meg je gyez he tõ, hogy a vá ros hoz köt -
he tõ a jól is mert di ák dal, a Ga u de a mus igi tur ze né je, ame lyet 1880-ban szer -
zett Jo han nes Brahms dísz dok tor rá avatása alkalmából.

Fel ve tõ dik a kér dés: vol tak-e kö vet kez mé nyei an nak, hogy Bres lau a né -
met és a szláv vi lág ha tá rán fe küdt? A szer zõ pá ros sze rint kü lön le ges hely ze te 
mi att a vá ros ki vé te le sen ér zé keny volt a nem ze ti sé gi kér dés re, de né met
több sé ge mi att e te kin tet ben meg en ged het te ma gá nak az ar ro gan ci át. Más
szó val: ex pan zí vabb volt né met sé ge, mint mond juk Ber li né, Mün che né vagy 
Ham bur gé, és ke vés sé vi szo nyult po zi tí van a he lyi len gye lek hez, cse hek hez
vagy a nem asszi mi lált zsi dók hoz. A ki sebb sé gi gyö ke rek kel bíró sze mé lyek
élet pá lyái gyak ran ke resz tez ték egy mást úgy, hogy pár év ti zed del ké sõbb a ha -
tár (vagy a po li ti ka) má sik ol da lán ta lál koz tak. Pél dá nak okán Edu ard Berns te -
in, a „re vi zi o niz mus aty ja” az elsõ vi lág há bo rú elõtt, majd alat ta Ke let-Bres -
lau la kos sá gát kép vi sel te a Re ichs tag ban. Más kar ri ert fu tott be Rosa Lu xem -
burg, aki 1898-ban ér ke zett Fel sõ-Szi lé zi á ba, ahol a len gyel mun kás ság kö zött 
foly ta tott agi tá ci ót a szo ci ál de mok ra ta párt meg bí zá sá ból. A fel osz tá sok alat ti
len gyel po li ti ka egyik ve zér alak ja, Woj ci ech Kor fanty Bres la u ban kezd te el ta nul -
má nya it, Kat to witz (a mai Ka to wi ce) kör ze té bõl 1903-ban par la men ti man dá -
tu mot szer zett, majd a há rom szi lé zi ai len gyel fel ke lés (1918–1920) ve ze tõ je
lett, ame lyek so rán a tar to mány Len gyel or szág hoz való csat la ko zá sát kí ván -
ták el ér ni. A füg get len len gyel ál lam ban mi nisz ter el nök-he lyet tes ként és a ke -
resz tény de mok ra ta moz ga lom ve zé ra lak ja ként im má ron a len gyel tör té net -
írás tart ja szá mon. E há rom sze mély po li ti kai élet raj za ki csi ben Szi lé zia 20.
szá za di tör té ne té re is jel lem zõ.

Az elsõ vi lág há bo rú meg vál toz tat ta a hely ze tet – a bres la u i ak vol tak az
elsõk kö zött, akik meg lát ták az el len sé get ha zá juk kö ze lé ben, de ta núi
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le het tek egy ben an nak is, ho gyan szo rít ják ki az orosz had se re get 1600 km-re
ke let re, és mér nek két ség te len ve re sé get az el len fél re. De 1918-ban Né met -
or szág ezen ré sze érez te meg leg fá jób ban a ve re ség sú lyát – a meg szü le tõ Len -
gyel or szág po li ti kai és fi zi kai va ló ság gá lett, Bres lau ha tá rá tól mint egy 50
km-re. A vá ros ra ma gá ra nem fájt a len gye lek foga, de Fel sõ-Szi lé zi át meg sze -
rez he tõ nek és meg szer zen dõ nek tart ot ták. (1921-ben ket té oszt ot ták Fel -
sõ-Szi lé zi át – a te rü let 61%-a Né met or szá gé ma radt, de az ipa ri be ren de zé -
sek és a szén bá nyák 80%-a len gyel fenn ha tó ság alá ke rült, olyan fon tos vá ro -
sok kal, mint Ka to wi ce [Kat to witz] vagy Chor zów [Kö nigs hüt te].) A má sik
kö ze li szom széd vár, Prá ga az el oszt rá ko so dott vá ros ból a né me tek kel el len sé -
ges Cseh szlo vá kia fõ vá ro sá vá vál to zott. Az elsõ vi lág égést kö ve tõ zûr za va ros
idõk Bres la u ban sem múl tak el nyom ta la nul, ut cai har cok, sztráj kok, nö vek -
võ mun ka nél kü li ség és az ez zel járó lét bi zony ta lan ság, az inf lá ció gyor su lá sa
jel le mez te a we i ma ri köz tár sa ság elsõ éve it. Csak a Stre se mann ve zet te kor -
mány tud ta nor ma li zál ni a hely ze tet, ez azon ban nem tar tott so ká ig.
Az 1929-ben kez dõ dött vi lág vál ság „be gyû rû zött” a vá ros ba is, a szél sõ sé ges
pár tok pe dig egy re na gyobb be fo lyás ra tet tek szert: az 1932-es vá lasz tá so kon
pl. az NSDAP Bres la u ban a sza va za tok 43,5%-át kap ta meg, ez zel Né met or -
szág ban a har ma dik leg na gyobb tá mo gat ott sá got sze rez te itt meg Hit ler.
A szoc de mek egyik fel leg vá ra – fõ képp a gaz da sá gi vi lág vál ság mi att – a ló túl -
só ol da lán ta lál ta ma gát, a bres la u i ak a prob lé má ik ra di ká lis meg ol dá sa mel -
lett tet ték le vok su kat. En nek is kö szön he tõ en az 1938-as Sport fest al kal má -
ból Bres lau el nyer te az „Adolf Hitler leghûségesebb városa” címet.

A Har ma dik Bi ro da lom sö tét kor sza ka nem tud ta el nyom ni a rend szer
el len lá za dók hang ját. Az egyik ilyen sze mély a bres la ui evan gé li kus lel kész,
Di et rich Bo en hof fer volt, aki a re zsim mel nem együtt mû kö dõ „Hit val ló Egy -
ház” (Be ken nen de Kir che) lel ki pász to ra ként emel te fel a sza vát, és 1945 áp ri -
li sá ban a flos sen bur gi kon cent rá ci ós tá bor ban vé gez ték ki. Ugyan csak a ná cik 
ál do za tá vá vált Edith Ste in, aki ta lán leg job ban jel ké pe zi a vá ros ko ra be li val lá -
si sok szí nû sé gét. Bres la ui or to dox zsi dó csa lád ban szü le tett, itt járt a fi lo zó fi -
ai fa kul tás ra, majd az elsõ vi lág há bo rút kö ve tõ en az egye te men kez dett ta ní ta -
ni. Át tért a ró mai ka to li kus val lás ra és 1942-ben Ausch witz ban halt meg,
1998-ban pe dig a ka to li kus egy ház szent té avat ta mint Eu ró pa tár své dõ szent -
jét. Bres lau ha tár men ti fek vé se más szem pont ból is fon tos nak bi zo nyult,
ugyan is 1918-ban itt ala kult meg az Os te u ro pa-Ins ti tut, amely a bresz ti bé ké -
ben meg szer zett ke le ti te rü le tek mi nél jobb ki hasz ná lá sát volt hi va tott elõ se -
gí te ni. Né met or szág ve re sé ge mi att egy idõ re el ve szí tet te je len tõ sé gét, de
a né met po li ti ka egy re in kább igé nyel te az in for má ci ó kat, és a kö nigs ber gi
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(ma: Ka li nying rád) és a dan zi gi (ma: Gdañsk) test vér in téz mé nye i vel egye -
tem ben a for ron gó ke let-eu ró pai tér ség rõl gyûj tött ada to kat. Maga az in té zet
öt rész leg re osz lott: töb bek kö zött kö zép-eu ró pai jogi, tör té nel mi és gaz da sá -
gi te rü le ten folyt a ku ta tás és az elem zés. Az 1930-as esz ten dõk ben egy re in -
kább Hit ler ex pan zi ós tö rek vé se i nek szol gá la tá ba állt, de így is a maga ne mé -
ben az ún. „are al stu di es” út tö rõ in téz mé nyé vé nõt te ki ma gát és a né met Ost -
fors chung alap ja it rak ta le.

A bres la ui zsi dók szá má ra a náci kor szak tör vény ke zé se és an ti sze mi tiz -
mu sa azt is je len tet te, hogy a vil mo si idõ szak asszi mi lá ci ós po li ti ká ja rö vid éle -
tû nek bi zo nyult. Bár az 1930-as évek vé gé re a 30 ez ret szám lá ló iz ra e li ta kö -
zös ség fele már nem tar tot ta a val lá sát, az idõ köz ben élet be lép tetett disz kri -
mi ná ci ós in téz ke dé sek min den kit érin tet tek. A Kris tály éj sza ka drá má ja
min den két ke dõt meg gyõz he tett a ná cik ter ve i rõl, és en nek meg fe le lõ en fel -
gyor sult a zsi dók ki ván dor lá sa a vá ros ból, de már ezt meg elõ zõ en is a kö zös -
ség mint egy két har ma da az emig rá ci ót vá lasz tot ta. Ugyan ilyen ül döz te tés -
ben ré sze sül tek a he lyi len gye lek, hi szen õk – mint szlá vok – az Un ter -
mensch ka te gó ri á ba so rol tat tak, a ha ta lom be zá rat ta is ko lá i kat, be til tot ta az
anya nyel vû saj tó ju kat, majd 1939-ben min den len gyel nem ze ti sé gû di á kot ki -
dob tak a bres la ui egye tem rõl. Az er rõl szó ló ha tá ro za tot a ba rokk pom pá jú Li -
pót-te rem ben ol vas ták fel: „Mé lyen meg va gyunk gyõ zõd ve ar ról, hogy en -
nek a né met egye tem nek a kü szö bét soha nem fog ja len gyel láb át lép ni.” E so -
rok szer zõi nem tud hat ták, mek ko rát té ved tek.

A II. vi lág há bo rú ki tö ré se köz vet le nül érin tet te Bres la ut, mert a hadi
meg moz du lá sok elsõ front já ra ke rült, de amint tá vo lo dott Nagy-Né met or -
szág ha tá ra (a nyu ga ti len gyel te rü le tek egy ré szé nek be ke be le zé sé vel és a Fõ -
kor mány zó ság meg ala kí tá sá val), ér te lem sze rû en meg szûnt front vá ros len ni, 
és egé szen a há bo rú utol só sza ka szá ig Bres la ut el ke rül ték a har cok. A há bo rú
alatt vál to zott a met ro po lisz et ni kai ar cu la ta, Len gyel or szág ból, a Bal ti kum -
ból és Uk raj ná ból tíz ezer szám ra ér kez tek kény szer mun ká sok. De még
rosszabb sors ban ré sze sed tek a zsi dók, aki ket 1941 jú li u sá tól 1943 jú ni u sá ig
ki lenc hul lám ban de por tál tak. A vá ros ban mind össze sen 160 zsi dó élte meg
a háború végét.

1944 vé gé re már lát szó dott Né met or szág ve re sé ge, és 1945-ben, elõ ször
1813 óta, a vá ros a front vo na lon ta lál ta ma gát. A né met had ve ze tés – bár erre
sem mi kü lö nö sebb oka nem volt – Bres la ut „Fes tung” (azaz ost rom erõd) rang -
já ra emel te, ame lyet a Hit ler ju gend, a nyug dí jas nép fel ke lõk és a ve te rán Waf -
fen SS-osz ta gok vé del mez tek. 1945 ja nu ár já ban meg kez dõ dött a ci vi lek eva -
ku á ci ó ja, de még áp ri lis vé gén, Hit ler ön gyil kos sá ga kor a szov je tek nem
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tud ták be ven ni a vá rost. Má jus 6-án ír ták alá a ka pi tu lá ci ót, ek ko rra fi zi ka i lag
Bres lau nagy ré sze, de min den kép pen an nak né met és zsi dó éle te meg szûnt
lé tez ni.

A ka pi tu lá ci ót kö ve tõ en a le rom bolt Bres lau fe lett az el le nõr zést a Vö rös
Had se reg és az NKVD vet te át, pon to sab ban to vább rom bol ták azt, egész vá -
ros ré sze ket gyújt va fel. De le ját szód tak Ma gyar or szá gon szin tén meg tör tént
je le ne tek is: „má leny kij ro bot ra” hur co lás, gyá rak le sze re lé se és el szál lí tá sa
a Szov jet uni ó ba, a szov jet ka to nák ci vi lek kel szem be ni erõ sza kos ko dá sa.
Nem sok kal a há bo rú be fe je zé se után még min dig kér dé ses volt a vá ros ho va -
tar to zá sa. A vég sõ dön tést a pots da mi nagy ha tal mi kon fe ren ci á nak kel lett
meg hoz nia, ahol fel ve tõ dött Len gyel or szág nyu ga ti ha tá ra i nak „ki sebb ki iga -
zí tá sa”, va la mit a cseh szlo vák, len gyel és a ma gyar ál lam te rü le té rõl a né met
nem ze ti sé gû sze mé lyek kol lek tív ki te le pí té se. Bres lau bir tok lá sá ról a gyõz tes 
nagy ha tal mak kép vi se lõi az utol só pil la nat ban dönt öt tek, a szov je tek hat ha -
tós tá mo ga tá sá val és Chur chill tá vol lé té ben (aki el le nez te Len gyel or szág na -
gyobb te rü le ti gya ra po dá sát, de pont a kon fe ren cia alatt ve szí tet te el a mi nisz -
ter el nö ki szé ket). Ezu tán a len gyel ad mi niszt rá ció meg nö ve ke dett ön bi za -
lom mal és jog ha tó ság gal te vé keny ked he tett az ún. „Vissza tért Te rü le te ken”
(azaz a Né met Bi ro da lom ke le ti fe lén, Szi lé zi á ban, Po me rá ni á ban, rész ben
Ke let-Po rosz or szág ban), így Bres la u ban is. Ám azt is meg kell je gyez ni, hogy
a len gyel po li ti kai kö zeg ben ko mo lyabb szán dék kal nem ve tõ dött fel Bres lau
meg szer zé se – Dan zi got (Gdañs kot) akar ták, de nem Bres la ut vagy Stettint
(Szczecint).

1945 és 1947 kö zött a vá ros et ni kai össze té te le gyö ke re sen meg vál to zott:
el tûnt a né met Bres lau és meg szü le tett a len gyel Wroc³aw. 1945 de cem be ré -
ben még 33 ezer len gyel és öt ször annyi né met volt itt be je lent ve, 1947 már ci -
u sá ra azon ban 196 ezer len gyel és csak 17 ezer né met la kott a te le pü lé sen.
A né met nem ze ti sé gû ek ki te le pí té sét csak a leg rosszabb szí nek ben le het le ír -
ni és jel le mez ni – annyit vi het tek ma guk kal, amennyit el bír tak, majd le zárt
mar ha va go nok ban utaz tak Né met or szág va la me lyik meg szállt zó ná já ba.
Ami kor a vá rost el hagy ták a né met ki ûz öt tek, nyo muk ban meg je len tek a len -
gyel re pat ri ál tak, a „ha za te le pü lõk”. Ám az õ sor suk sem volt könnyebb azo ké -
nál, akik nek a he lyét el fog lal ni vol tak hi va tot tak. Õk az ún. „Kre sy” (Vé gek)
te rü le té rõl ér kez tek, ame lyet a sztá li ni Szov jet unió ke bel ezett be és ala kí tott
át a Lit ván, az Uk rán és a Be lo rusz Szov jet Szo ci a lis ta Köz tár sa ság ré szé vé.
A Lit ván Nagy fe je de lem ség volt fõ vá ro sá ból, Vil ná ból a len gye le ket Gdañsk -
ba vagy Tor uñ ba (Thorn) szál lít ot ták, a lem ber gi e ket (lvo vi a kat) Szi lé zi á ba te -
le pí tet ték át, el sõ sor ban Wroc³awba. A Né met or szág tól el csa tolt te rü le te ket
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a len gye lek több sé ge af fé le kom pen zá ci ó nak tar tot ta Len gyel or szág ke le ti te -
rü le te i nek el vesz té se mi att, ám a re pat ri án sok nem csak hogy el ve szí tet ték
a Vé ge ken a ha zá ju kat, ha nem „Nyu ga ton” egy vad, is me ret len tá jé kon kel -
lett bol do gul ni uk az élet ben. Egé szen 1970-ig, ami kor az NSZK hi va ta lo san
is mer te el Len gyel or szág nyu ga ti ha tá ra it, pro vi zó ri kus, ide ig le nes ál la pot -
nak tar tot ták az ott lé tü ket, mond hat ni a „cso mag ja i kon él tek”. To vább ne he -
zí tet te a re pat ri án sok hely ze tét az, hogy a párt pro pa gan da úton-út fé len har -
sog ta: azok a te rü le tek, ame lye ket el hagy ni kény sze rül tek, so ha sem voltak
lengyelek.

 De kik is ér kez tek erre a „Vad nyu gat ra”, a tej jel-méz zel fo lyó Ká na án ba,
aho gyan azt a hi va ta los szer vek han goz tat ták? A már em lí tett Kre sy-be li re pat -
ri án sok mel lett a vá ros ba le te le ped tek föld nél kü li pa rasz tok; fi a ta lok, akik az
ipar ban pró bál tak el he lyez ked ni; akik egyál ta lán új éle tet akar tak kez de ni; po -
li ti kai disszi den sek, akik a kom mu nis ta ül döz te té sek elõl me ne kül tek.

A len gyel ha tó sá gok azon nal és mér föl des lé pé sek kel lát tak hoz zá
Wroc³aw né met jel le gé nek el tün te té sé hez – a vá ros né met múlt ját fi zi ka i lag
sem mi sí tet ték meg vagy cse rél tek fel más ra, így pl. a Fõ té ren álló Nagy Fri -
gyes-szob rot el szál lít ot ták és he lyé re 1956-ban a nagy len gyel drá ma író, Alek -
san der Fred ro lem ber gi szob ra ke rült; a Do mi ni kanp latz a ret te gett Cse ka meg -
szer ve zõ jé nek, Fe lix Dzser zsinsz kij nek a ne vét kap ta meg. Azok a né me tek,
akik len gyel ál lam pol gár sá got kí ván tak kap ni, be kel lett je gyez tet ni ük ma gu kat 
a len gyel nem ze ti sé gû ek lis tá já ra és emi att sok szor ke reszt ne ve i ken is vál toz tat -
ni kel lett: a Hel mut ból Ka zi mi erz, Hil dá ból Ha li na lett. A hi va ta los pro pa gan -
da azt kezd te hang sú lyoz ni, hogy a 2. vi lág há bo rút kö ve tõ ha tár vál to zá sok kal
Len gyel or szág „csu pán” az ál lam ala pí tás Pi ast-ha gyo má nyá hoz tért vissza, s ily
mó don az 1000 kö rü li ha tá rok egy be es tek az 1947-es ha tá rok kal.

A var sói utó pis ták szá má ra Wroc³aw ide á lis te rep nek bi zo nyult, ahol a ta -
bu la rasa min tá já ra, el le het kez de ni a tár sa dal mi és gaz da sá gi kom mu nisz ti -
kus ter vek meg va ló sí tá sát. Min den adott volt eh hez: na gyobb részt gyö ke rek
nél kü li és meg sem mi sí tett múl tú la kos ság, gya kor la ti lag föl dig rom bolt vá -
ros, ahol a szov jet és a len gyel biz ton sá gi szer vek to tá lis el le nõr zést gya ko rol -
tak. De mind ez álom nak bi zo nyult – a he lyi tár sa da lom túl sá go san ato mi zált
volt ah hoz, hogy egy kö zös szo ci a lis ta masszá ba le he tett vol na gyúr ni õket,
a gaz da sá gi fej lesz té sek pe dig messze el ma rad tak a várt tól. Így nem le het cso -
dál koz ni azon, hogy a sztá li nis ta idõ ket Wroc³aw ban a „stag ná lás kor sza ká -
nak” ne vez ték.

1956 után, az ol va dás éve i ben egy re több né met tu ris ta ér ke zett a vá ros -
ba, hogy meg lá to gas sák az el ve szett He i mat ju kat és az el vett há za i kat. De 
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so kuk nak a lá to ga tás fáj dal mas él ménnyé vál to zott – a Ver tri ebe ne-vissza té -
rõk ész re ve het ték a va la mi na gyon is me rõs össze kap cso ló dá sát va la mi nyug -
ta lan ide gen nel: a régi di csõ ség össze forrt a szo ci a lis ta igény te len ség gel. Bár
foly tak az új já épí té sek (Vá ros há za, szé kes egy ház), az ál ta lá nos be nyo más még -
is az volt, hogy „Typis che Ost po len” te rü le ten jár nak. A Len gyel Nép köz tár sa -
ság az 1960–1970-es esz ten dõk ben fo ko za to san tört ki eb bõl a szür ke ség bõl,
és po li ti kai té ren egy re in kább szá mol nia kel lett a párt ve ze tés nek a wroc³awi
ká de rek kel.

A na gyobb tár sa dal mi meg moz du lá sok, ame lyek meg ráz ták a len gyel szo -
ci a lis ta ál la mot (az 1956-os poz na ñi mun kás fel ke lés, 1968-as an ti ci o nis ta
had já rat, majd az 1970-es ten ger mel lé ki el len zé ki meg moz du lá sok) nem
hoz ták „iz ga lom ba” a vá rost. Kü lön ér de kes ség ként veti fel a szer zõ pá ros,
hogy a „Szo li da ri tás” („So li dar noœt”) szak szer ve ze ti moz ga lom nem a volt né -
met vá ros ban, Wroc³aw ban, ha nem a Bal ti-ten ger part ján fek võ, je len tõ sebb
(hi va ta los és nem hi va ta los) nem zet kö zi kap cso la tok kal ren del ke zõ, a szin -
tén volt né met Gdañsk ban szü le tett meg. De így is, 1980 és 1981 kö zött,
amed dig a „Szo li da ri tás” le gá li san mû köd he tett, a vá rost is át ha tot ta a sza bad -
ság szel le me, és a szak szer ve zet ko moly tár sa dal mi té nye zõ vé nõt te ki ma gát.
A ha di ál la pot 1981. de cem be ri be ve ze té se min den nek vé get ve tett: in ter ná lá -
sok, be bör tön zé sek kor sza ka kö szön tött be. De a Pan do ra sze len cé jé bõl ki sza -
ba dí tott szel le met nem le he tett vissza zár ni. 1985-ben Wroc³aw ban ál lít ot ták
ki a Lem berg bõl oda szál lí tott „Rac³awi cei pa no rá mát”, azt a 116 mé ter
hosszú kör fest ményt, amely a mi Feszty-kör ké pünk höz hasonlítható. A ké -
pet már a 2. vi lág há bo rú alatt el szál lít ot ták, de a kom mu nis ta ve ze tés ha lo gat -
ta res ta u rá ci ó ját és nyil vá nos ki ál lí tá sát, mi vel ide o ló gi ai szem pont ból ké nyel -
met len volt az 1794-es Koœ ci usz ko-ve zet te fel ke lés egyik leg na gyobb csa tá ját
nép sze rû sí te ni, ahol is len gyel ha dak a cári oroszokra mértek vereségét.

A rend szer vál tás sal, a po li ti kai vál to zá sok kal egye tem ben Wroc³aw is új
le he tõ sé gek hez ju tott, fel fe dez he ti, ku tat hat ja sa ját és la kói múlt ját, nem kell
szé gyen kez nie ami att, hogy több nem zet is ma gá é nak vall hat ja a vá ros ha gyo -
má nyát. Lé pés elõnyt je lent het a vá ros je len le gi fej lesz té sé hez és fej lõ dé sé -
hez, hogy kö ze lebb fek szik Ber lin hez és Prá gá hoz, mint Var só hoz, meg kez -
dõd tek a gi gan ti kus res ta u rá lá si mun kák, ame lyek ered mé nye kép pen a leg -
több tu ris ta sze mé ben leg alább olyan szép ség ben pom pá zik, mint Krak kó
vagy Prá ga. Min den adott ság adva van ah hoz, hogy Eu ró pa vi rág ja, „Die Blu -
me Eu ro pas”, aho gyan egy 17. szá za di né met köl tõ ne vez te, azaz Vra tis la -
via-Bres lau-Wroc³aw újra ki vi rá goz zék.
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A könyv nyel ve ze te, il let ve szer ke ze te a da vi e si stí lus jól be vált és fel is -
mer he tõ je gye it vi se li ma gán – ma gya rán a Mik ro kos mos egy re me kül fel épí -
tett, s elõ a dott tör té nel mi esszé. Az anek do ták nak, az egy sze rû sí té sek nek
a szö veg be való „be le ke ve ré se” fel old hat ja és könny eb bé te he ti a nar rá ci ót, va -
la mint ked vet csi nál hat a több száz ol dal át ol va sá sá ra, de nem olt ja ki az itt fel -
gyü lem lett hi bá kat, té ve dé se ket és pon tat lan sá go kat. Tény, hogy a szé les ta -
nács adói kör el le né re, a kö tet ben nem vet ték fi gye lem be a leg messzebb me -
nõ kig a len gyel tör té net írás leg újabb ered mé nye it, il let ve asszi met ri ku san
hasz nál ták ki a né met és a len gyel for rá so kat (ez utób bi ál lí tás az idõ seb bik és
ta paszt al tabb szer zõ, Da vi es szám lá já ra ró ha tó fel ne ga tí van). Egy né mely len -
gyel or szá gi re cen zens a szer zõ pá ros sze mé re veti, hogy el fo gul tan fog lal koz -
tak a vá ros má so dik vi lág há bo rút kö ve tõ tör té ne té vel, mint ha Da vi es és Mo -
or ho u se meg kér dõ je lez te vol na Wroc³aw fej lõ dé sét a Len gyel Nép köz tár sa -
ság ideje alatt.

Az el mon dot tak el le né re, fi gye lem be kell ven ni azt is, hogy az eu ró pai
könyv pi a con a kö tet egy szer re je lent meg há rom nyel ven, te hát nem csak és ki -
zá ró lag a len gyel ol va sót cé loz za meg, és az ilyen szé les ol va só kö zön ség igé -
nye it nem le het min den szem pont ból ki elé gí te ni. Min den hi bá ja el le né re ér -
de mes a kö te tet – va la me lyik nyel ven – a ke zünk be ven ni: meg is mer het jük
be lõ le egy kö zép-eu ró pai vá ros, Bor osz ló (hogy ne fe led jük el a te le pü lés ma -
gyar ne vét sem) szé les tör té nel mi igénnyel és szí ne sen meg írt tör té nel mét.
Ta lán a jó „cso ma go lás nak” is kö szön he tõ en – no meg az egyik szer zõ so kat
ígé rõ en hang zó neve mi att is – a ta va lyi nyár egyik len gyel or szá gi best sel le re
lett a Mik ro kos mos, amit ma nap ság nem sok tör té nel mi tár gyú könyv rõl le het
el mon da ni.

Lag zi Gá bor
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Az ame ri kai ma gyar ság kró ni ká ja
Vár dy Béla: Ma gya rok az Új vi lág ban. Ma gyar Nyelv és
Kul tú ra Nem zet kö zi Tár sa sá ga, Budapest, 2000. 840.

V as kos kö tet tel gaz da go dott a nyu ga ton élõ szór vánnyal fog lal ko zó
ma gyar ság tu do mány. Az Anya nyel vi Kon fe ren cia és a Ma gyar

Nyelv és Kul tú ra Nem zet kö zi Tár sa sá ga ki adá sá ban meg je lent Vár dy Béla
Ame ri ká ban élõ tör té nész pro fesszor mun ká ja, amely az észak-ame ri kai ma -
gyar ság tör té ne tét, tár sa dal mát, kul tú rá ját és éle tét mu tat ja be, gaz dag for rás -
anyag ra tá masz kod va. A té má val fog lal ko zók azért is vár ták ezt az össze fog la -
lást, mert a ko ráb bi mun kák több nyi re az ún. öreg ame ri ká sok kal (az 1880
és az 1914 kö zött ki ván dor ol tak kal) fog lal koz tak és jó val ke ve sebb fi gyel met 
kap tak pél dá ul a II. vi lág há bo rú után ér ke zet tek, az ’56-osok, a Ká dár-rend -
szer ide jén il le gá li san tá vo zot tak, vagy a ha tá ron túli ma gyar ság (fõ leg az er -
dé lyi ek) ki ván do rolt ré te géi, ame lyek a ’80-as évek ben vá laszt ot ták ha zá juk -
nak Ame ri kát.

A könyv meg je le né se azért is fon tos, mert a ten ge ren túl élõ és dol go zó
ma gyar tu do má nyos ság még nem vál lal ko zott ilyen vo lu me nû mun ká ra.
Az is lé nye ges kö rül mény, hogy a mun ka anya or szá gi ki adás ban és ma gyar
nyel ven je lent meg. Ez ta lán re ményt ad hat arra, hogy az itt ho ni és a kül föl -
dön élõ ma gyar tu do má nyos ság a jö võ ben szo ro sab ban együtt mû kö dik.

A más fél mil li ós lé lek szá mú nak tar tott ame ri kai ma gyar ság tör té ne té nek
meg írá sá val az el múlt év szá zad ban né há nyan már meg pró bál koz tak. A ko rai
ta nul má nyo kat le szá mít va Ken de Géza Ma gya rok Ame ri ká ban. Az Ame ri kai ma -
gyar ság tör té ne te címû, 1927-ben Cle ve land ben meg je lent két kö te tes mûve
(a ké zi rat ban ma radt har ma dik kö tet nem je lent meg), volt az elsõ ko mo -
lyabb, a ku ta tás ban ma is jól hasz nál ha tó mun ka. Az elsõ je len tõ sebb an gol
nyel vû össze fog la lást 1948-ban Len gyel Emil ké szí tet te Ame ri cans from



Hun ga ry cím mel. Az Ame ri ká ban író dott, de Ma gyar or szá gon meg je lent je -
len tõ sebb mû vek közé tar to zik Tez la Al bert Va la hol túl, Me se or szág ban… címû
két kö te tes do ku men tum gyûj te mé nye, amely ben a ko rai be ván dor ló cso por -
tok  anya gát dol goz ta fel. Szer zõnk ko ráb bi mun kái kö zül ki eme lés re mél tó
az 1985-ben Bos ton ban ki adott The Hun ga ri an Ame ri cans címû an gol nyel vû
szin té zis.

Az ame ri kai ma gyar ság gal fog lal ko zó anya or szá gi ku ta tás hosszú idõn át
leg fel jebb rész te rü le tek fel dol go zá sá ra vál lal ko zott. Va ló szí nû leg ide o ló gi ai
el len té tek mi att nem jö he tett lét re szo ro sabb együtt mû kö dés a ha zai és az
emig rá ci ó ban élõ tör té ne ti ku ta tók kö zött. (Az ame ri kai ma gyar tár sa da lom -
ku ta tók egy ré sze egyéb ként ér de kes mó don a Kár pát-me den cei ki sebb sé gi
ma gyar ság gal fog lal ko zott.) Ha zai össze fog la lás ként egyet len em lí tés re mél -
tó mun ka Szán tó Mik lós Ma gya rok Ame ri ká ban címû mûve, amely lé nye gé -
ben a té ma kör – ide o ló gi ai kö tött sé gek tõl nem men tes – is mer te tõ je. Az utób -
bi két év ti zed ben már több ki vá ló ta nul mány fog lal ko zott a té má val. Ezek kö -
zül min de nek elõtt Pus kás Ju li an na 1992-ben meg je lent Ki ván dor ló ma gya rok
az Egye sült Ál la mok ban címû mun ká ját kell ki emel ni, amely el sõ sor ban a szá -
zad elõ nagy ki ván dor lá si hul lá má nak tel jes ség re tö rek võ szin té zi sé nek szá -
mít. A pél da mu ta tó össze fog la lá sok kö zött em lít het jük Fe jõs Zol tán A chi ca -
gói ma gya rok két nem ze dé ke címû, ko moly tu do má nyos ap pa rá tus ra és he lyi ku -
ta tás ra tá masz ko dó, 1993-ban meg je lent mun ká ját.

Mint em lí tet tük, Vár dy pro fesszor e mun ká já val az ame ri kai ma gya rok
ku ta tás tör té ne té ben az ed di gi leg na gyobb sza bá sú fel adat ra vál lal ko zott: a vi -
kin gek köd be ve szõ mon dá i tól ki in dul va egé szen az 1990-es rend szer vál tá sig
igyek szik nyo mon kö ve ti a ma gyar ság gal kap cso la tos új vi lá gi tör té né se ket.
Za var ba jön nénk, ha meg kel le ne ha tá roz ni a több mint nyolc száz ol da las
könyv mû fa ját. A szer zõ az észak-ame ri kai ma gyar ság „rend ha gyó tör té nel -
mé”-nek ne ve zi, de ta lán job ban rá il le ne a „kró ni ka” meg je lö lés. Néha azt
érez het jük, mint ha az ame ri kai ma gyar ság kö ré ben oly nép sze rû ka len dá ri u -
mok, al bu mok stí lu sa kö szön ne vissza. Az elõ szó ezt így fo gal maz za meg:
„A fö la dat le he tet len sé gé vel kap cso la tos meg ál la pí tás lé nye gé ben vo nat ko zik 
a je len mun ká ra is, ha bár az ed di gi szin té ti kus pró bál ko zá sok kö zött még ez
a le gát fo góbb. Ma gán vi se li mind a tu do má nyos, mind az anek do ti kus in dí tá -
sú mun kák nak a jel le gét. Te hát lé nye gé ben a nagy kö zön ség nek szánt ek lek ti -
kus szin té zis, amely nem ter he li az ol va sót a sta tisz ti kák, pa ra dig mák és szo ci -
o ló gu sok által kiálmodott társadalmi egyenletek tömegével. Ugyanakkor
azonban részletesen dokumentálja állításait, s azokat alátámasztja egy
nagyméretû bibliográfiával is.”
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Ér de mes rö vi den be mu tat ni a könyv szer zõ jét. Vár dy Béla (Ste ven Bela
Var dy) Ma gyar or szá gon, Nóg rád ber ce len szü le tett 1936-ban. A má so dik vi lág -
há bo rú alatt hagy ta el csa lád já val az or szá got és Né met or szág ba ke rült.
1951-ben a „Di pis”-nek ne ve zett (Disp la ced Per sons) ré teg gel ke rült Ame ri ká -
ba és Cle ve land ben te le pe dett le. Itt kezd te egye te mi ta nul má nya it, majd két
évet töl tött Bécs ben, vé gül az In di a na Egye te men szer zett tör té nész dip lo mát.
Né hány évig az In di a nán és a kan sa si Wash burn Egye te men ok ta tott, ezu tán
1964-ben Pitts burgh-be köl tö zött. Itt a Du qu es ne és a Pitts burgh-i Egye te -
mek eu ró pai tör té ne lem tan szék ve ze tõ pro fesszo ra lett. Szá mos tu do má nyos
szer ve zet el nö ke, ve zet õs égi tag ja. Ti zen hat könyv szer zõ je és mint egy négy -
száz öt ven ta nul mányt írt. El sõ sor ban Kö zép-Eu ró pa tör té nel mé vel fog lal ko -
zik, emel lett az ame ri kai ma gyar ság kér dés kö re ér dek li. Fe le sé ge Vár dy Hu szár 
Ág nes író, iro da lom tör té nész, aki vel több kö zö sen írt mun ká juk van.
Az 1970–80-as évek ben te vé keny sé gük ered mé nye képp Pitts burgh ame ri -
kai–ma gyar tu do má nyos és kul tu rá lis köz pont tá vált – Ma gyar or szág ról ér ke -
zõ ven dég pro fesszo rok kal, tu do má nyos kon fe ren ci ák kal, ele ven te vé keny sé -
get foly ta tó mû ve lõ dé si kö rök kel. Mun kás sá gá ért Vár dy pro fesszor szá mos ösz -
tön díj ban és tu do má nyos el is me rés ben ré sze sült.

A Ma gya rok az Új vi lág ban címû könyv né pünk és a ten ge ren tú li kon ti -
nens szin te va la mennyi lé te zõ kap cso la tát igyek szik fel tár ni és be mu tat ni.
A fel dol go zott té ma kö rök annyi ra gaz da gok és szer teá ga zó ak, hogy va la -
mennyi nek össze fog la ló is mer te té se szin te le he tet len. Ta lán ér de mes né -
hány ér de ke sebb rész le tet ki emel ni a könyv egyes té má i ból. Az elsõ ta nul -
mány Ame ri ka elsõ mon da be li és tör té nel mi ada tok kal bi zo nyí tott ma gyar ja i -
ról szól. Így em lí tés tör té nik bi zo nyos Tyrker rõl, aki a fel té te le zé sek sze rint
ma gyar le he tett és a vi kin gek kel 1000 kö rül már meg jár ta az Új vi lá got. A kö -
vet ke zõ té ma kör ben ar ról ol vas ha tunk, hogy Ge or ge Was hing ton fel me nõi
kö zött ál lí tó lag ma gya rok is vol tak. Ezu tán az ame ri kai sza bad ság harc ban fon -
to sabb sze re pet ját szó ma gya rok ról, majd a 19. szá zad elsõ fe lé nek te le pe se i -
rõl és uta zó ir ól ol vas ha tunk. A kö vet ke zõ fe je zet a ma gyar sza bad ság har cot
kö ve tõ Kos suth emig rá ci ó ról és az elsõ ma gyar te le pek rõl szól. A pub li cisz ti -
ka esz kö ze it is al kal maz za a szer zõ, ami kor az Ame ri ká ban meg je lent ma gyar
„ka lan do rok”-ról és „ál hõ sök”-rõl ír. (Ta lán mél tány ta lan ság nak tû nik, hogy
Xan tus Já nos sza bad ság har cos, uta zó és ter mé szet tu dós – aki nek egyéb ként
szá mos ma gyar or szá gi mú ze u mi gyûj te mény meg ala pí tá sát kö szön het jük –
köz tük ke rült is mer te tés re.) A kö vet ke zõ rész ben arról olvashatunk, hogy
a magyarok milyen szerepet játszottak az amerikai polgárháborúban. Ezután
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az egyes városokban jelentõsebb hírnevet szerzett magyar származású
személyekrõl kapunk részletes tájékoztatást.

A könyv egyik leg fon to sabb fe je ze te az 1880-as évek ben meg in dult ki -
ván dor lás tár sa dal mi hát te rét, le bo nyo lí tá sát írja le. Szem lé le tes ké pet ka -
punk az ame ri ka i vá lett ma gya rok te le pü lé se i rõl, tár sa dal má ról, egy há zi szer -
ve ze te i rõl. Majd a ma gyar ság tu dat meg õr zé sé ben fon tos sze re pet ját szó új sá -
gok ról, ka len dá ri u mok ról, év köny vek rõl ol vas ha tunk. Szá mos ed dig
is me ret len adat tal ta lál koz ha tunk az ame ri kai ma gyar ság és az ó ha za kap cso la -
ta it tár gya ló ré szek ben. Új don ság nak szá mít az Ame ri ká ban szü le tett ma gyar 
iro da lom és szín há zi élet is mer te té se. A má so dik vi lág há bo rú után ki ván do -
rolt tár sa dal mi cso por tok be mu ta tá sa nem elég gé vá lik el egy más tól. A má so -
dik vi lág há bo rú után Ame ri ká ba ke rült „di pis”-ek rõl vi szony lag árny al tabb
ké pet fest a szer zõ, az öt ven ha to sok je len tõ sebb lé lek szá mú cso port já ról, be il -
lesz ke dé sük rõl vi szont ke ve seb bet ol vas ha tunk. Ugyan így hi á nyol hat juk
a kö zel múlt idõ szak ban ki ván dor ol tak ról szó ló ada to kat. A kö tet szá mos, ed -
dig is me ret len je len sé get tár fel az emig rá ció esz me vi lá gá ról és tár sa dal mi
szer ve ze te i rõl. Ezek ta lán a mû ku ta tás szem pont já ból leg ér té ke sebb ré szei.
Rész le tes is mer te tés re ke rül a közelmúlt amerikai magyarságának kulturális
élete. Kár, hogy az újvilági és az óhazai magyarság jelenkori kapcsolatainak
bemutatásába szubjektív elemek kerültek, ami gyengíti e nagyszabású mû
igényességét.

A Ma gya rok az Új vi lág ban mér föld kõ nek szá mít a szór vány ma gyar ság ku -
ta tá sá ban. An nak, aki ezen túl ez zel a té má val kí ván fog lal koz ni, elõ ször ezt
a köny vet kell kéz be ven nie. Le nyû gö zõ a mû tu do má nyos ap pa rá tu sa.
A több mint 800 ol da las könyv bõl mint egy 300 ol dal a jegy zet, a bib li og rá fia,
a hely- és név mu ta tó. A mû vet két száz nál több il luszt rá ció te szi szem lé le tes -
eb bé. A ké pek egy ré sze do ku men tum ér té kû és itt jelenik meg elõször
nyomtatásban.

Tar ján Gá bor

Az ame ri kai ma gyar ság kró ni ká ja 151



KÖNYV IS MER TE TÉ SEK
Ki sebb ség jo gi írá sok

Ki sebb ség jo gi írá sok
Var ga At ti la: Nul la pax sine ius ti tia. 
Ka lo ta Könyv ki adó, Ko lozs vár, 2002.

Nincs béke igaz ság nél kül – ezt je len ti a kö tet címe, amely Var ga
At ti la írá sa it gyûj ti egy be. A szer zõ jo gász, Szat már me gye kép vi -

se lõ je a ro mán par la ment ben. A kö tet ben –, amely meg le he tõ sen tar ka
 palettát tár elénk: a szu ve re ni tás fo gal má nak bon col ga tá sá tól kezd ve, a ro -
mán or to do xia ter jesz ke dé sé nek be mu ta tá sá ig, az Eu ró pai Unió in téz -
mény rend sze ré nek át te kin té sé tõl, a ro mán al kot mány mó do sí tá sá ra vo nat -
ko zó elem zé sig, az elsõ vi lág há bo rút kö ve tõ nép szö vet sé gi ki sebb ség vé del -
mi rend szer mû kö dé sé nek is mer te té sé tõl a ma gyar stá tusz tör vény ben rej -
lõ le he tõ sé gek szem ügy re vé te lé ig – sok fé le írás ka pott he lyet. Való igaz,
kis sé ka o ti kus nak tû nik ez a vá lo ga tás, ame lyet át lát ha tób bá tett vol na, ha
a fe je ze tek nek adott – egyéb ként ta lá ló – cí mek nem csak a tar ta lom jegy zék -
ben, ha nem a fe je ze tek ele jén is meg je len nek. 

A sok szí nû ség el le né re a ta nul mány gyûj te mény alap ve tõ en a nem ze ti ki -
sebb sé gek – és kü lö nö sen a ro má ni ai ma gyar ság – jo ga i ra kon cent rá ló írá so -
kat tar tal maz, bár egyes írá sok mint ha kis sé ki lóg ná nak a sor ból. Ilyen pél dá ul 
a Pszi chi át ria és em be ri jo gok címû, mely egy 1997-ben – a Pszi cho szo ci á lis és
 Rehabilitációs Vi lág szer ve zet ál tal – meg ren de zett nem zet kö zi kon fe ren cia
ta nul sá ga it összeg zi.

A kö tet ben sze rep lõ ta nul má nyok egy ré sze ki tû nõ át te kin tést ad
egy-egy jog in téz mény fej lõ dé sé rõl, je len tõ sé gé rõl, anél kül, hogy kü lö nö seb -
ben ki tér ne an nak ro má ni ai vo nat ko zá sa i ra. Ilyen Az ál lam pol gár ság ról címû,
az om buds man in téz mé nyé rõl szó ló Ki vé del mez min ket?, vagy a pol gá ri en ge -
det len ség in téz mé nyét kö rül já ró Em be ri jog vagy er köl csi kö te les ség? A ta nul má -
nyok má sik ré sze a ro má ni ai tár sa da lom ról ad ér zék le tes ké pet, be mu tat va po -
li ti kai gon dol ko dá sát, ide o ló gi ai irá nyult sá gát és jogi kul tú rá ját, ku tat va a ke -



let és nyu gat kö zött ví vó dó, a sok szí nû sé get nem zet ál la mi ho mo ge ni tás ba
kény sze rí tõ ro má ni ai kö zeg ben a ma gyar kö zös ség jog vé del mé nek, ér dek ér -
vé nye sí té sé nek esé lye it (pl. Eu ró pa és a Bal kán kö zött).

A szer zõ a Ro má ni á ban élõ ma gyar ság kér dé sét na gyobb össze füg gé sek -
ben, az anya or szág és Eu ró pa felé te kint ve szem lé li.  Az al kot mány bí rói vé del -
me c. írás ban ki tér a ma gyar és a ro mán al kot mány bí ró sá gok mû kö dé sé nek
össze ha son lí tó elem zé sé re, A ro mán–ma gyar alap szer zõ dés rõl há rom té tel ben
a két or szág kö zöt ti meg ál la po dás ban rej lõ le he tõ sé ge ket tag lal ja, A jog ál lás -
tól a ked vez mé nye kig címû írás ban pe dig a ked vez mény tör vény kon cep ci ó já -
val kap cso la tos né ze te it fej ti ki. Var ga At ti la nem zet stra té gi ai össze füg gé sé -
ben, össze tet ten vizs gál ja Ma gyar or szág mig rá ci ós po li ti ká ját és a ha tá ron
túli ma gyar kö zös sé gek meg ma ra dá sá nak cél ki tû zé sét, és rá mu tat arra,
hogy mind ket tõ össz nem ze ti kér dés, mely nek meg ol dá sa kö zös fe le lõs sé -
günk ha tá ron in nen és túl. 

A nyu ga ti gya kor lat szem elõtt tar tá sá ra, az eu ró pai ke re tek ben való gon -
dol ko dás ra szá mos pél da akad a kö tet ben. Pél da ként em lít he tõk A nem ze ti ki -
sebb sé gek kér dé se a nem zet kö zi jog ban és po li ti ká ban, a ki sebb sé gek hely ze té nek ren -
de zé sé re irá nyu ló kü lön bö zõ eu ró pai al kot mány jo gi meg ol dá so kat be mu ta tó
Az il lú zi ók tól né hány al kot mány jo gi meg ol dá sig vagy a nem zet kö zi ki sebb ség vé del -
mi jog fej lõ dé sét elem zõ, a szu ve re ni tás fo ga lom ha gyo má nyos, el avult ér tel -
me zé sét an nak kor sze rû nyu ga ti fel fo gá sá val szem be ál lí tó A szu ve re ni tás szí ne -
vál to zá sa c. ta nul mány. A nyu ga ti jog ál la mok kal szem ben kri ti kát csak el vét ve
fo gal maz meg a szer zõ, ez leg in kább a nem zet kö zi ki sebb ség vé del mi rend szer
bí rá la ta ként (ld. a Nép szö vet ség ki sebb ség vé del mi te vé keny sé gét be mu ta tó
Nincs béke igaz ság nél kül c. ta nul mányt), il let ve az ál ta lá nos ér ték vál ság nak a nyu -
ga ti tár sa dal mak ra is ki ter je dõ je len sé ge ként (ld. a Ke resz tény év szá zad c. írást) je -
le nik meg. Min da zo nál tal fi gye lem re mél tó, hogy pél dá ul ez utób bi ta nul má -
nyá ban a „nyu ga ti ci vi li zált vi lá got” ál lít ja szem be „Eu ró pa tör té nel mi leg le ma -
radt ke let-eu ró pai tér sé ge i vel”, azt az ér zést kelt ve az ol va só ban, mint ha
Eu ró pa ke le ti fele ép pen ség gel nem is tar toz na a ci vi li zá ci ó hoz.  

A kö tet ben ta lál ha tó ta nul má nyok majd egy év ti zed alatt szü let tek, né me -
lyik még a ’90-es évek ele jén je lent meg. Jó né hány ta nul mány vé gén nem sze -
re pel az elsõ meg je le nés dá tu ma, így az ol va só nem tud ja, mi nek kö szön he tõ
pél dá ul, hogy a nem zet kö zi ki sebb ség vé del mi do ku men tu mok is mer te té sé -
bõl hi ány zik egye bek kö zött az Eu ró pa Ta nács 1995-ös Ki sebb ség vé del mi Ke -
ret egyez mé nye, mely nap ja ink ban egyi ke a nem ze ti ki sebb sé gek vé del mé re
vo nat ko zó leg fon to sabb do ku men tu mok nak. Más írá sok nál azon ban fel tün -
te ti a szer zõ a dá tu mot, és (ép pen a meg je le nés idõ pont ja mi att) ese ten ként
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na gyon ta nul sá gos, mi ben lát ták az érin tet tek egy sor su kat meg ha tá ro zó jog -
in téz mény – pél dá ul a ro mán–ma gyar alap szer zõ dés vagy a ma gyar ked vez -
mény tör vény – je len tõ sé gét, még azok meg szü le té se elõtt.

Bár a ta nul má nyok a meg írás ide jét te kint ve ese ten ként több év nyi tá vol -
ság ra van nak egy más tól, Var ga jog szem lé le té nek, ha úgy tet szik ki sebb ség po -
li ti ká já nak ál lan dó sa já tos sá ga ma radt a jog tör té ne ti, esz me tör té ne ti meg ala -
po zott ság, és az eb bõl me rí tõ cse lek vés re ösz tön zés. Az írá so kat át hat ja a ten -
ni aka rás, a ki sebb sé gek au to nóm kö zös ség ként, köz jo gi jog alany ként való
meg je le né sé nek igé nye, to váb bá sa ját fe le lõs sé gük hang sú lyo zá sa sor suk ala -
kí tá sá ban.

A követ kezõkben fe je ze tenként ve szem sor ra a kö tet tar tal mát.
Út ke re sé sek a ki sebb ség vé de lem te rén. A Ki sebb ség jo gi fo gal mak a jog al ko tás ban c. 

írás rá mu tat, hogy bár ön ma gá ban sem a szo ci a liz mus, sem a de mok rá cia
nem old ja meg a ki sebb sé gi kér dést, a nem ze ti sé gi egyen jo gú ság csak de mok -
ra ti kus vi szo nyok kö zött vál hat va ló ság gá. A szer zõ vé le mé nye sze rint az el -
nem ze ti et le ní tés nek sok fé le for má ja, ide o ló gi ai meg ala po zá sa van, ami ben
nagy sze re pet ját sza nak a tu da to san táp lált fo ga lom za va rok, ter mi no ló gi ai
pon tat lan sá gok. Ezért a nem ze ti sé gi jo gok vé del me min de nek elõtt szem lé let -
vál tást fel té te lez, a ki sebb sé gek kel kap cso la tos jogi és nem jogi fo gal mak he -
lyes meg ér té sét. A ro má ni ai po li ti kai pa let tát át te kint ve arra a kö vet kez te tés re 
jut, hogy hi ány za nak a le tisz tult, egy más tól ren de sen el kü lö nít he tõ irány vo -
na lak, ehe lyett jel lem zõ az ide o ló gi ai meg ha tá ro zat lan ság. A hely zet azért tra -
gi kus a ki sebb sé gek szem pont já ból, mert a po li ti kai osz tály nagy ré sze a na ci o -
na liz mus ban véli fel fe dez ni a hi te les ide o ló gi át és a po li ti kai kép vi se let re fel -
jo go sí tó le gi ti mi tást. 

Ezu tán egy rö vid nem zet kö zi jogi ki te kin tés kö vet ke zik – A nem ze ti ki -
sebb sé gek kér dé se a nem zet kö zi jog ban és po li ti ká ban – az EBEÉ, az ENSZ és az ET
do ku men tu mai alap ján. A po li ti kai jel le gû do ku men tu mok kö zött cél sze rû
lett vol na még meg em lí te ni az 1999-es Eu ró pai Biz ton sá gi Kar tát, mely ép -
pen az au to nó mia vo nat ko zá sá ban te kint he tõ elõ re lé pés nek. Szin tén ki ma -
rad tak a nem zet kö zi szer ve ze tek jogi ér vé nyû, nem zet kö zi jogi nor ma ként
fel fog ha tó do ku men tu mai, ho lott a szer zõ a be ve ze tõ ré szé ben ki fe je zet ten
elõ re ve tí ti, hogy eze ket is rész le tez ni fog ja.

Ehe lyett az ol va só A ro mán nem ze ti ség po li ti ka fõbb irány vo na lai címû ta nul -
mányt ol vas hat ja 1992-bõl, mely ben Var ga rá mu tat arra, hogy a nem ze ti sé -
gek po li ti kai, jogi hely ze tét il le tõ en Ro má ni á ban éles el lent mon dás van a ki -
nyi lat koz ta tott el vek és a gya kor lat kö zött, vissza té rõ tak ti kai elem a hi va ta los
ki sebb sé gi ve ze tõk és szer ve ze te ik le já ra tá sa a köz vé le mény elõtt, a ro mán
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po li ti kai és jogi gon dol ko dás pe dig a te kin tély el vû ség tõl és a ro mán nem ze ti
fel sõbb ren dû ség esz mé jé tõl ter helt. A par la ment a nem ze ti sé gi el len té tek szí -
tá sá nak fó ru má vá vált, te ret ad a ma gyar el le nes ki ro ha ná sok nak, ma gyar or -
szá gi po li ti kai ese mé nyek kel fog lal ko zik, a ma gyar ság kol lek tív meg bé lyeg zé -
sé vel, fe le lõs ség re vo ná sá val táp lál ja a ro mán tár sa da lom ban a ma gyar el le nes
han gu la tot. A vég re haj tó ha tal mat il le tõ en a szer zõ töb bek kö zött ki eme li,
hogy szem be szö kõ a kor mány passzi vi tá sa a ko lozs vá ri pol gár mes ter tör -
vény- és al kot mány el le nes in téz ke dé se i vel szem ben, ho lott a he lyi köz igaz ga -
tás ról szó ló tör vény meg le he tõ sen szé les kö rû ha tás kö rö ket biz to sít a pre fek -
tus nak, a kor mány meg bí zott já nak a tör vény te len in téz ke dé sek fel füg gesz té -
sé ben. El gon dol kod ta tó, hogy Var ga eze ket a szo mo rú meg ál la pí tá so kat
1992-ben tet te és az azó ta el telt egy év ti zed alatt a ro mán nem ze ti ség po li ti ka
fõbb irány vo na lai vaj mi ke ve set vál toz tak. Pél dá ul az el va kult ko lozs vá ri pol -
gár mes ter leg utób bi na ci o na lis ta in téz ke dé se i nek kö vet kez mé nye, hogy a vá -
ros köz te rü le te i nek vil lany póz nái és sze me tes ku kái újab ban a ro mán nem ze -
ti tri ko lór szí ne i ben pom páz nak.

A nem zet ál lam–jog ál lam–ki sebb sé gi lét hely zet és ér dek ér vé nye sí tés
prob lé má ját jár ja kö rül a kö vet ke zõ há rom ta nul mány: Ál lam szer ve zé si al ter na -
tí vák és ki sebb sé gi lét hely zet, Kö zös sé gi au to nó mia, Au to nó mia for mák. A szer zõ ab -
ból in dul ki, hogy Ke let-Kö zép-Eu ró pa ál la ma i nak nagy ré sze nap ja ink ban
kény sze rült meg él ni a nem zet té vá lás fo lya ma tát, ugyan ak kor hi vat ko zik
Schöpf lin György 1989 elõt ti jós la tá ra, mely sze rint „a na ci o na liz mus nem
fog el tûn ni Kö zép-Eu ró pá ból és töb bek kö zött azért nem, mert ez volt a tér -
ség ere de ti tö me gi de o ló gi á ja”. Var ga rá mu tat, hogy nap ja ink ban a múlt szá za -
di tí pu sú nem zet ál lam és az ez red for du lói jog ál lam össze egyez tet he tet len.
A nem ze ti ki sebb sé gek alap ve tõ ér de kei a jog ál la mi ság ér té ke i hez, a mo dern
ál lam szer ve zés de cent ra li zá ci ót, au to nó mi át meg va ló sí tó köz igaz ga tá sá hoz,
il let ve kü lön bö zõ tí pu sú ön kor mány za tok rend sze ré nek ki ala kí tá sá hoz kö -
tõd nek. Ál lás pont ja sze rint egy kö zös ség jogi stá tu sza ga ran ci á ja le het a tény -
le ges au to nó mia gya kor lá sá nak, mert biz to sít ja azt a dön tés ho za ta li kom pe -
ten ci át, amely szük sé ges az au to nóm cse lek vés hez. A ki sebb sé gek hely ze te
szo ro san össze függ a jog ál la mi ság gal: ami lyen mér ték ben vá lik ál ta lá nos sá
a köz vet len de mok rá cia és az ön kor mány za ti ság igé nye egy tár sa da lom ban,
olyan mér ték ben vá lik el fo gad ha tó vá a ki sebb sé gek au to nó mia prog ram ja
a több sé gi köz vé le mény szá má ra. 

A II. fe je zet ben – Po li ti kai pár be széd, jog al ko tá si pró bál ko zás – ta lál ha tó írá -
sok kö zül Az ösz tö nös igaz ság ér zet tõl a fe le lõs jogi tu da tig címû a ke le ti és nyu ga ti
tár sa dal mak jog hoz való vi szo nyu lá sát mu tat ja be: a ke let-eu ró pai, bal ká ni,
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eu rá zsi ai né pek tár sa dal ma i ban fon to sabb az er kölcs, il let ve a nép bel sõ ösz tö -
nös igaz ság ér ze te, mint a jogi ér ték, s erõ tel je sebb, na gyobb ha tá sú a lel ket len 
és ön ma gá ért való bü rok rá cia, mint az éssze rû tör vé nyes ség. Ugyan ak kor
a va lós jogi tu dat rend kí vül ala csony fo kon áll. Ez zel szem ben a nyu ga ti vi lág -
ban a tár sa dal mi gon dol ko dás meg ha tá ro zó ele me a jog.  

A nem ze ti kon cep ció ál tal meg ha tá ro zott po li ti kai rend szer és a ki sebb ség -
vé del mi rend szer össze fér he tet len – ál lít ja a szer zõ A ro mán–ma gyar pár be széd
szük sé ges sé ge címû írá sá ban. A nem zet ál lam dog ma ti kus ér tel me zé se ál la mon
és jo gon kí vül he lye zi a ki sebb sé ge ket, a ki sebb sé gi tár sa da lom in teg rá lá sa vi -
szont csak ak kor le het sé ges, ha a ki sebb ség ál lam al ko tó té nye zõ, po li ti kai jog -
alany. Ezért Az el mé let tõl a tör vény ter ve ze tig  c. ta nul má nyá ban a szer zõ az au to -
nóm kö zös sé gek köz jo gi stá tu sza mel lett ér vel, be mu tat ja az RMDSZ ke ret tör -
vény-ter ve ze tét, amely va la mennyi Ro má ni á ban élõ nem ze ti ki sebb ség
lét hely ze tét sza bá lyoz za. A ter ve zet erõs köz pon to sí tott te kin tély el vû ál lam he -
lyett egy mi ni má lis ál la mot ja va sol, ab ból ki in dul va, hogy a kö zös sé gek meg fe -
le lõ jo go sít vá nyok bir to ká ban ké pe sek sa ját ügye i ket ren dez ni. 

A Szel lem idé zés c. III. fe je zet ben két ki vá ló jo gász, Ja kabf fy Ele mér és Ba -
logh Ar túr élet mû vét tár ja elénk, akik a nem zet kö zi jog és a nem zet kö zi po li ti -
ka te rén so kat tet tek a nem ze ti kö zös sé gek jo ga i ért. Töb bek kö zött õk kép vi -
sel ték az 1925-ben lét re ho zott Eu ró pai Nem ze ti Ki sebb sé gek Kong resszu -
sán a ro má ni ai ma gyar sá got. Eb ben a fe je zet ben be pil lan tást nyer he tünk az
elsõ vi lág há bo rú után, a Nép szö vet ség ke re té ben fo lyó ki sebb ség vé del mi te -
vé keny ség be (Nincs béke igaz ság nél kül), meg is mer ked he tünk Ja kabf fy Ele -
mér 1940-ben meg je lent ki sebb sé gi tör vény ter ve ze té vel, il let ve rész le tes
elem zést ol vas ha tunk Ba logh Ar túr 1928-ban meg je lent A ki sebb sé gek nem zet -
kö zi vé del me c. dol go za tá ról.

A IV. fe je zet ben – Ál lam és egy ház – a Val lás- és fe le ke zet sza bad ság c. írás rá mu -
tat arra, hogy Ro má ni á ban az egy há zak tár sa dal mi fe szült sé gek for rá sai: meg -
fe le lõ tör vé nyes ke ret hi á nyá ban és egy ház po li ti kai kon cep ció nél kül nem si -
ke rült az egy há zak irá nyá ban még az er köl csi jó vá té tel sem, az egy há zi tu laj -
don vissza adá sa még vá rat ma gá ra, az eb bõl fa ka dó tár sa dal mi fe szült sé ge ket
te té zi a nem ze ti ala pú val lá si tü rel met len ség kö vet kez té ben fel lé põ, a ki sebb -
sé gi egy há za kat érin tõ hát rá nyos meg kü lön böz te tés.

Az egy há zak al kot mány jo gi sza bá lyo zá sa 1918-tól Ro má ni á ban át fo gó elem -
zés ta nú sá ga sze rint az egy ház ra vo nat ko zó al kot mány jo gi sza bá lyo zás 1918
után Ro má ni á ban az er dé lyi ma gyar fe le ke ze te ket, egy há za kat ki sebb sé gi
hely zet be utal ta. En nek da cá ra az egy há zak ma rad tak a ki sebb sé gi nyelv és
nem ze ti iden ti tás meg õr zé sé nek egyik leg fon to sabb, ké sõbb egyet len
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vi szony la gos ön ál ló ság gal ren del ke zõ in téz mé nyei. A ta nul mány ból meg tud -
hat juk, hogy Nagy-Ro má nia elsõ al kot má nya 1923-ban te rem tet te meg az
elsõ és má sod ran gú egy há zak ka te gó ri á it, elõ tér be he lyez ve az ural ko dó or to -
dox ro mán egy há zat, il let ve a gö rög ka to li kus ro mán egy há zat, és jog ala pot
biz to sí tott a ki sebb sé gi egy há zak hát tér be szo rí tá sá ra, hát rá nyos meg kü lön -
böz te té sé re. Az 1945 utá ni kor szak ra az ate is ta ide o ló gia, az 1989 utá ni hely -
zet re pe dig a rend sze re zett egy ház jog hi á nya jel lem zõ. Új fe le ke ze tek rõl szó -
ló tör vényt az utób bi év ti ze dek ben nem fo gad tak el, a po li ti kai gya kor lat ban
pe dig jól ki mu tat ha tó az or to do xia mes ter sé ges és tu da tos ki ter jesz té se olyan
te rü le tek re, me lye ken ha gyo má nyo san nem or to do xok, még csak nem is ro -
má nok lak tak. En nek egyik gya kor la ti meg nyil vá nu lá sa a ha tal mas temp lom -
épí té si fo lya mat, ame lyet ál la mi tá mo ga tás sal vé gez nek. Az Ál lam és egy ház vi -
szony rend sze ré nek elem zé se az or to do xi át ha ta lom-egy ház ként mu tat ja be,
mely min dig az ép pen ak tu á lis ha ta lom szol gá la tá ban áll, a tár sa dal mi és po li ti -
kai mo der ni zá ció erõ tel jes fé ke zõ je, rá adá sul a szél sõ sé ge kig el me nõ na ci o na -
liz mus is jel lem zi. 

Az alap ve tõ em be ri jo gok in téz mé nyes vé del mé nek né hány moz za na ta c. V. fe je zet -
ben az em be ri jo gok rend sze ré rõl ol vas ha tunk, majd az 1996 után lét re ho zott
Ki sebb sé gi Mi nisz té ri um in téz mé nyé nek fej lõ dé sét vá zol ja a szer zõ, egé szen
1930-tól kezd ve, ami kor is a Val lás ügyi Mi nisz té ri um saj tó osz tá lyán Ki sebb sé -
gi Ta nul má nyi Hi va tal lé te sült. Ezu tán az al kot mány bí ró ság, az om buds man,
majd a pol gá ri en ge det len ség in téz mé nyé nek rész le tes be mu ta tá sa kö vet ke zik, 
mind há rom eset ben a jog tör té ne ti elõz mé nyek bõl ki in dul va. Var ga rész le tek -
be me nõ en ha son lít ja össze a ro má ni ai és a ma gyar or szá gi al kot mány bí ró sá go -
kat, kö vet kez te tés ként le szö ge zi, hogy „a ro má ni ai al kot má nyo zó nem zet gyû -
lés nem ér tet te meg az al kot mány bí ró ság in téz mé nyé ben rej lõ, a de mok rá ci át
erõ sí tõ gya kor la tot.” A pol gá ri en ge det len ség esé lye it la tol gat va pe dig rá mu tat
arra, hogy Ro má ni á ban a po li ti kai rend szer bár mi lyen el len ál lást a rend szer el -
le ni tá ma dás nak vél, más fe lõl nincs meg a ci vil tár sa da lom nak az a tu da tos sá gi
foka, mely le he tõ vé ten né, hogy tag jai pol gár ok ként cse le ked je nek. A fe je ze tet
a már em lí tett Pszi chi át ria és em be ri jo gok c. ta nul mány zár ja.

A VI. fe je zet – Eu ró pai pil la nat ké pek – ke vés bé il lik a kö tet te ma ti ká já ba,
hi szen itt nem ki sebb sé gi jo gok ról esik szó, ha nem az Eu ró pai in teg rá ció  és 
A jog har mo ni zá ció né hány el mé le ti és gya kor la ti kér dé se c. írá sok ke re té ben az eu -
ró pai in teg rá ció esz me tör té ne ti hát te ré rõl, ki ala ku lá sá ról, alap ve tõ in téz mé -
nye i rõl. Ezt kö ve tõ en – kel lõ jog el mé le ti és jog tör té ne ti meg ala po zás után,
mely nek so rán töb bek kö zött rá mu tat arra, hogy az Eu ró pai Kö zös ség a jog -
tör té net ed di gi le gát fo góbb és leg össze tet tebb jog har mo ni zá ci ós prog ram -
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ját hoz ta – rész le te sen be mu tat ja az EK jog har mo ni zá ci ós prog ram já nak
egyes sza ka sza it.

A VII. fe je zet a Po li ti kai, jogi töp ren gé sek, elem zé sek cí met vi se li. Var ga meg ál -
la pít ja 1998-ban ke let ke zett Ön vizs gá la ti kí sér let c. írá sá ban, hogy 1990 után az
ér tel mi ség ré szé rõl fo ko za tos vissza hú zó dás, a köz éle ti sze rep lés tõl való tá -
vol ma ra dás ta pasz tal ha tó. A je len le gi po li ti kai elit (eli ten ha tal mi po zí ci ó ban
lé võ ket ért, akik hez nem fel tét le nül tár sul ma gas in tel lek tu á lis tel je sít mény)
ren del ke zik ugyan re á lis ha ta lom mal, vagy is az zal az esz köz rend szer rel,
amellyel a cé lo kat meg le het va ló sí ta ni, de nem ren del ke zik az zal a kon cep ci o -
ná lis és pers pek ti vi ku san meg ha tá ro zó cél rend szer rel, ame lyet a szim bo li kus 
ha ta lom mal bíró ér tel mi ség meg tud na ha tá roz ni. 

Az Eu ró pa és a Bal kán kö zött c. ta nul mány sa já tos meg vi lá gí tás ba he lye zi
az ol va só szá má ra mind a ro má ni ai ki sebb sé gi lét, mind a ro mán nem zet ál la -
mi ság fo gal ma it. A szer zõ rá mu tat arra, hogy Ro má nia kü lön bö zõ kul tú rák
üt kö zõ te rü le te: Er dély a nyu ga ti ke resz tény kul túr kör szer ves ré szé hez tar to -
zik, Mold vá ban a mé lyen át élt or to do xia, míg a déli Ha vas al föl dön a fel hí gí -
tott or to do xia a jel lem zõ, vé gül Dob ru dzsá ban és a Du na-del ta vi dé kén az et -
ni kai tar ka ság a meg ha tá ro zó, amely be tö rök és isz lám kul túr vo ná sok is be le -
tar toz nak. Var ga ta lá ló an jegy zi meg a fen ti ek alap ján: „Nos így néz ki ma az
egy sé ges és et ni ka i lag ho mo gén nek meg ál mo dott ro mán nem zet ál lam.” Ki -
fej ti, hogy a ro mán kül po li ti ka sa já tos sá ga az a két szí nû ség, ami vel, bár meg fo -
gal maz za az eu ró pai in teg rá ció szük sé ges sé gét, iga zo dik a ke le ti, bal ká ni in -
teg rá ci ós kí sér le tek hez. 

Bár a Vita a szu ve re ni tás ról és a Szu ve re ni tás szí ne vál to zá sa c. ta nul má nyok
meg je le né se kö zött évek tel tek el, tar tal mu kat te kint ve egy más ra épül nek, ki -
egé szí tik egy mást. Var ga rá mu tat, hogy a nyu ga ti ál la mok ban a gya kor lat rég túl -
ha lad ta az el avult el mé le ti konst ruk ci ó kat, az eu ró pai egy sé ges ülé si fo lya mat át -
ér té kel te és új ra fo gal maz ta a szu ve re ni tás fo gal mát. Így mire Ke let-Eu ró pá ban
az ál la mok for má li san és a szó ha gyo má nyos ér tel mé ben el nyer ték szu ve re ni tá -
su kat, az új eu ró pai-nem zet kö zi vi szony rend szer ben e fo ga lom ha gyo má nyos
össze füg gé sé ben ér tel mét vesz tet te, hi szen a nem zet ál lam he lyett más ér ték -
rend szer ál tal de fi ni ált iden ti tás vá lik egy re in kább meg ha tá ro zó vá. Gomb ár
Csa ba sza va i val élve: „A ter ri to ri á lis ál lam kép ze té hez kap cso ló dó oszt ha tat lan
szu ve re ni tás he lyét egy re in kább a funk ci o ná li san ta golt szu ve re ni tás fog lal ja
el, ami azt je len ti, hogy bi zo nyos funk ci ók ál la mi ak ma rad nak, má sok, két ség kí -
vül a fon to sab bak, az in teg rá ci ós köz pon tok hoz ke rül nek.” 

A fe je zet vé gén a szer zõ a ro mán al kot mány mó do sí tá sá nak le he tõ sé ge it
jár ja kö rül el mé le ti és gya kor la ti szem pont ból (El mé le ti töp ren gé sek az al kot mány
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le het sé ges mó do sí tá sá ról, il let ve A ro mán al kot mány mó do sí tá sá nak fõbb té te lei). Var ga
le szö ge zi, hogy az 1991-ben el fo ga dott al kot mány mi ni má lis kon szen zust sem 
biz to sít alap ve tõ kér dé sek ben. Szé les kö rû és rész le tes mó do sí tá si kon cep ci ót
vá zol fel, ja vas la ta érin ti töb bek kö zött az ál lam ön meg ha tá ro zá sá nak kér dé sét,
az ál lam pol gá ri jo gok ka ta ló gu sá nak ki bõ ví té sét a nem ze ti ki sebb sé gek egyé ni
és kol lek tív jo ga i val. Né hány köz in téz mény mó do sí tá sá ra is ja vas la tot tesz, pél -
dá ul a he lyi köz igaz ga tá si au to nó mia bõ ví té sé vel egy ide jû leg meg szün tet né
a pre fek tus in téz mé nyét, il let ve nö vel né az al kot mány bí ró ság sze re pét.

Az Itt hon és vagy ott hon c. VIII. fe je zet érin ti leg in kább a ro má ni ai ma gyar -
ság és az anya or szág kap cso lat rend sze rét, kö zös prob lé má it. Nem egé szen
 illik az itt sze rep lõ írá sok közé a fe je zet ben el sõ ként sze rep lõ Az ál lam pol gár ság -
ról címû írás, mely ki me rí tõ át te kin tést ad az ál lam pol gár ság mint jog in téz -
mény fej lõ dé sé rõl, sza bá lyo zá sá nak nem zet kö zi jogi ke re te i rõl, a töb bes ál -
lam pol gár ság sza bá lyo zá sá ról, de nem szól konk ré tan a ro mán vagy a ma gyar
sza bá lyo zás ról.

1994 no vem be ré ben, az alap szer zõ dés meg kö té se elõtt szü le tett A ro -
mán–ma gyar alap szer zõ dés rõl há rom té tel ben, mely ben Var ga meg ál la pít ja, hogy bár 
az RMDSZ vé le mé nyét a két kül ügy mi nisz té ri um meg hall gat ta, az RMDSZ
nem je lent meg har ma dik fél ként a szer zõ dés ben, mi vel nem nem zet kö zi jogi
jog alany. Az RMDSZ az alap szer zõ dést csak olyan for má ban tar tot ta meg fe le lõ -
nek, ha ez zel pár hu za mo san egy ki sebb ség vé del mi meg ál la po dást is alá ír a két
fél.  Mint az köz is mert, a cikk meg je le né se után, 1996-ban lét re jött a ro -
mán–ma gyar alap szer zõ dés, az ezt ki bon tó, rész le te zõ ki sebb ség vé del mi meg -
ál la po dás azon ban a mai na pig nem szü le tett meg.

A szom szé dos ál la mok ban élõ ma gya ro kat meg il le tõ egyes ked vez mé nyek rõl szó ló
tör vény kon cep ció ter ve ze tét elem zi Var ga A jog ál lás tól a ked vez mé nye kig c. írá sá -
ban, amely 2000 au gusz tu sá ban szü le tett, csak nem egy év vel a ked vez mény tör -
vény 2001. jú ni u si el fo ga dá sát meg elõ zõ en, így meg ál la pí tá sai egy olyan ter ve -
zet re vo nat koz nak, mely utóbb még so kat vál to zott. En nek el le né re ta nul sá go -
sak le het nek, kü lö nö sen a je len leg zaj ló mó do sí tá si fo lya mat kap csán. 

A kö tet utol só írá sa a Men ni vagy ma rad ni (egy ha tá ron túli ma gyar di lem mái)
cí met viseli. Az elõt tünk álló év szá zad egyik meg ha tá ro zó prob lé má ja lesz
a sze mé lyek ha tá ro kon át íve lõ ván dor lá sa, mig rá ci ó ja, ami ter mé sze tes kö vet -
kez mé nye az eu ró pai in teg rá ci ós fo lya mat nak. Var ga At ti la amel lett ér vel,
hogy amennyi ben Ma gyar or szág be ván dor lá si po li ti ká já ban al kal maz po zi tív 
disz kri mi ná ci ót a ha tá ron túli ma gya rok ja vá ra (mint ahogy pl. Né met or szág
elõny ben ré sze sí ti a né met szár ma zá sú ak be ván dor lá sát), ak kor azt a tel jes
jogú EU-tag ság meg szer zé sé ig tud ja meg ten ni, mert ké sõbb jó val ne he zebb
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lesz, ha nem ép pen le he tet len. Vé le mé nye sze rint Ma gyar or szág nak egy
olyan pár hu za mos és dif fe ren ci ált stra té gi át kell al kal maz nia, amely egy részt
fo ko za tos fel ké szü lést je lent az EU-nor ma rend szer kö ve tel mé nye i re, más -
részt biz to sít ja a ma gyar be ván dor lók, le te le pe dést ké rel me zõk elõ nyös meg -
kü lön böz te té sét, de csak olyan mér ték ben, hogy az ne ered mé nyez zen kö rük -
ben tö me ges ki ván dor lá si hul lá mot szü lõ föld jük rõl. Vé le mé nye sze rint „de -
mog rá fi ai prob lé mát nem le het és nem sza bad kö zös ség meg szün te tõ
po li ti ká val meg ol da ni”. A ro má ni ai ma gyar ság kö ré ben 2002 már ci u sá ban
vég zett fel mé rés bõl ki de rül, írja Var ga, hogy el sõ sor ban a fi a tal kor osz tály az,
amely leg in kább ki akar te le ped ni, még hoz zá egy re nö vek võ arány ban. A vá -
ro si ak lé nye ge sen na gyobb arány ban mu tat nak ki ván dor lá si szán dé kot, mint
a fa lu si ak, és a ki te le pü lé si szán dék a szór vány vi dé ke ken, il let ve azo kon a te rü -
le te ken a leg ma ga sabb, ahol ki sebb ség ben van a ma gyar ság. Vé gül, ami a ré gi ó -
kat il le ti, jel lem zõ sa já tos ság, hogy a ha tár tól tá vo labb és ne he zebb gaz da sá gi
hely zet ben levõ Szé kely föl dön és Kö zép-Er dély ben ala cso nyabb, míg a ha tár -
hoz kö ze leb bi és né mi leg fej let tebb Par ti um és Bán ság vi szony la tá ban jó val
ma ga sabb a ki ván do rol ni szán dé ko zók ará nya, itt érez he tõ a ha tár von zá si ere -
je. Var ga fel hív ja a fi gyel met arra, hogy van egy olyan tár sa da lom lé lek ta ni
adott ság, mely alap ve tõ en be fo lyá sol ja és sa já tos sá te szi az Er dély bõl Ma gyar -
or szág ra való át te le pü lést: itt a ha gyo má nyos ki ván dor lás hoz ké pest egy for dí -
tott je len ség gel ta lál ko zunk. Ál ta lá ban, ha a több sé gi ál lam pol gá rok el hagy ják 
or szá gu kat, vál lal ják a ki sebb sé gi lé tet, vagy vá lasz tott új ha zá juk ban a be ol va -
dást, az új iden ti tást. A Ma gyar or szág ra te le pü lõ ha tá ron túli ma gya rok ese té -
ben más ról van szó: „egy ki sebb sé gi lét bõl a több sé gi lét be ju tás ról, egy jog ta -
lan és igaz ság ta lan (és ek ként is meg élt) dön tés nyo mán el sza kí tott te rü let rõl
az anya or szág ba tör té nõ át köl tö zés rõl.” 

Var ga At ti la is mer te tett kö te te az írá sok igen nagy vál to za tos sá ga mel lett
egy sé ges szem lé le tet tük röz, a szer zõ ki for rott jogi gon dol ko dá sá ról, át gon -
dolt és át fo gó ki sebb ség po li ti kai meg kö ze lí té sé rõl ta nús ko dik. A Nul la pax
sine ius ti tia min den, a ki sebb sé gi jog és a ki sebb sé gi lét iránt fo gé kony ol va só
szá má ra ta nul sá gos le het: egy-egy jog in téz mény be mu ta tá sa ré vén, il let ve
a lé te zõ jog rend fe le lõs ség tel jes vál toz ta tá sá ra, to vább gon do lá sá ra ösz tö nöz -
ve, tu da tos jogi gon dol ko dás ra sar kall ja az ol va sót, mi köz ben be pil lan tást en -
ged a ro má ni ai tár sa da lom és a ro má ni ai ma gyar ság ví vó dá sa i ba.

Gö röm bei Sára
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KÖNYV IS MER TE TÉ SEK
A hosszú ro má ni ai át me net gyõz te sei

A hosszú ro má ni ai át me net gyõz te sei
Cu lic Iri na: Câºti gã to rii. Eli ta po li ti cã ºi de moc ra ti za re în
Ro mâ nia, 1989–2000 [A nyer te sek: a ro má ni ai po li ti kai elit és
a de mok ra ti zá ló dás, 1989–2000] 
Li mes Ki adó, Ko lozs vár, 2002. 223.

A ro mán köz be széd nek tar tó san köz pon ti ki fe je zé se az „át me net”
  („tran zí ció”). A ro mán köz be széd – be le ért ve a tár sa da lom tu do -

má nyos meg kö ze lí té se ket is – töb bet tud kez de ni a tran zí ció-fo ga lom mal,
mint a „rend szer vál to zás” fo gal má val. A rend szer vál tás mint ha rö vi debb
idõ sza kot je len te ne (leg alább is e so rok író já nak idõ per cep ci ó ja sze rint).
Ez az idõ szak kez dõ dik a po li ti kai ha ta lom vál tá sá val (ke rek asz tal-tár gya lás -
sal, bár so nyo san, zûr za var ban, mint pél dá ul Ro má ni á ban), és tart ad dig,
amíg a po li ti kai elem zõk ki me rik, po li ti ku sok pe dig be me rik je len te ni,
hogy gaz da sá gi, al kot má nyi-köz jo gi, tár sa da lom szer ve zé si, köz po li ti kai stb.
ér te lem ben meg tör tént a rend szer vál tás. A  „tran zí ció”  vi szont egy
hosszabb, las súbb fo lya ma tot su gall; ben ne van a régi rend szer bu ká sá nak
moz za na ta, amit egy bi zo nyos idõ sza kot je len tõ „át ál lá si”, át ala ku lá si fo lya -
mat kö vet. En nek az át ál lás nak a ro mán vál to za ta las sú, bá tor ta lan. Gon dol -
junk arra, hogy Ro má ni á nak még min dig nincs mû kö dõ pi ac gaz da sá ga –
a leg utób bi uni ós or szág ér té ke lés sze rint.

Eb ben a las sú fo lya mat ban sa já tos mó don kör vo na la zód tak azok a fel té te -
lek, ame lyek kö zött egy új gaz da sá gi (és po li ti kai) elit ala kul ha tott, arat ha tott
si kert vagy ép pen vall ha tott ku dar cot.  Is mert, hogy az új ro mán elit egy szer re 
vált eb ben a fo lya mat ban az „át me net” ér de kelt jé vé és el le nér de kelt jé vé, és
ha nyer tes volt, gyak ran nem a vál to zás nak, ha nem a vál to zás fo lya ma tá nak
a nyer te se. Vagy is nem a vál to zás be fe je zé se, ha nem in kább e fo lya mat el hú zó -
dá sa, fe le más mi vol ta állt ér de ké ben. Ér de kelt volt a rend szer vál tás ban, de
nem volt ér de kelt ab ban, hogy az áta la kí tás kö vet ke ze tes és ra di ká lis le gyen –



pél dá ul nem volt ér de kelt a tel jes pri va ti zá ci ó ban. Így az „át me net” las sult, és
a ku ta tó szá má ra is ele gen dõ idõ táv la tok, köz tes pe ri ó du sok, cik lu sok mu tat -
koz nak meg, egy szó val van mit elem ez ni, össze vet ni, kor sza kol ni. Ta lán
ezért is a ro mán „tran zi to ló gia”, an nak a szak iro dal ma rend kí vül gaz dag; bár
te gyük hoz zá, hogy az iga zi, mód sze res, em pi ri kus lá ba kon álló elem zés a ke -
ve sebb.  (A ro mán tár sa da lom fej lõ dé sé rõl szó ló ér tel mi sé gi-kö zí rói dis kur -
zus ha gyo má nyo san pre kon cep ci ós, spe ku la tív, ami vi szont ugyan ak kor két -
ség te le nül gaz dag gá, szí nes sé te szi – azok szá má ra, akik ezt a dis kur zust sze re -
tik). Cu lic Iri na kö te te tény sze rû sé ge mi att is ki emel ke dik a ro má ni ai
tran zi to ló gi ák – vagy ta lán gyak rab ban: tran zi to zó fi ák – so rá ból. A hosszú ro -
má ni ai át me net ben sa já to san je le nik meg azok nak a köre, akik e tar tós fo lya -
mat gyõz te sei: az új elit. Ezek rõl a gyõz te sek rõl szól a kö tet, ami vol ta kép pen
egy kis sé hosszú ra si ke re dett szo ci o ló gi ai ta nul mány.

A be ve ze tõ ben nem hi á ba ke ve red tünk bele abba a fo gal mi spe ku lá ci ó -
ba, hogy az „át me net” rész ben kü lön bö zik a „rend szer vál to zás tól” – leg alább -
is kon no tá ci ók szint jén. A kö tet ben a szer zõ kü lön-kü lön elem zi az elit ki ala -
ku lá sá nak egyes sza ka sza it. A sza ka szok ugyan meg fe lel nek az egyes ro má ni -
ai par la men ti cik lu sok nak (1990–1992, 1992–1996, 1996–2000), ám ezek
a sza ka szok nem csu pán idõ be li ke re tek, ha nem kü lön bö zõ fel té tel rend sze rek
kor sza kai. Ugyan is Cu lic nem egy sze rû en kor sza kok ba ren de zi elem zé sé -
nek tár gyát, ha nem – s ezt több ször hang sú lyoz za – az egyes sza ka szok ra jel -
lem zõ té nye zõk kel pró bál ja ma gya ráz ni a po li ti kai elit ala ku lá sát. A meg ha tá -
ro zó té nye zõk nem spe ku la tív dis kur zus ban, ha nem füg get len vál to zók ként
il lesz tõd nek a vizs gált je len ség hez; az elem zés szo ci o ló gi ai, sta tisz ti kai jel le -
gû. A szer zõ óva tos az ope ra ci o na li zá lás ban, bá tor az ada tok ér tel me zé sé ben,
bár kü lö nö sebb mo del le zés re nem vál lal ko zik (azért sem, mert szá mos al ter -
na tív ma gya rá zat tesz te lé sé re, úgy tû nik, nin cse nek ada tai; eze ket a té nye zõ -
ket azon ban fel so rol ja, szá mol ve lük). Ke re si azo kat a fo gó dzó kat, ame lyek
a más or szá gok kal való össze ha son lí tás ban rej le nek. Így a kö te tet ma gyar vo -
nat ko zás ban is ér de kes sé te szi az, hogy Cu lic rész le tek be me nõ en elem zi
a ’89 utá ni ma gyar elit kon fi gu rá ló dá sá nak meg ha tá ro zó it is. A ma gyar or szá -
gi (új) po li ti kai elit jól meg ha tá ro zott, ha gyo má nyok ban is gyö ke re zõ vo na -
lak men tén ala kul, s a bel sõ tö rés vo na lai is ilye nek. A po li ti kai pár tok tár sa da -
lom ba ágya zot tak. Ez a be ágya zott ság-fo ga lom  sem spe ku lá ció: ar ról van szó,
hogy alap ve tõ, elem zés sel ki emel he tõ té nye zõk ad nak egy bi zo nyos eli tet, s en -
nek az elit nek bi zo nyos hely ze tét, erõ po zí ci ó ját. Vagy is meg ha tá roz ha tó egy
sor olyan té nye zõ, kri té ri um, me lye ken az új elit több jel lem vo ná sa mú lik.
Ma gyar or szá gon pél dá ul meg ha tá ro zó a val lá sos té nye zõ. Egyes pár tok
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(a szer zõ pél da ként a KDNP-re és az FKGP-re utal) a val lá sos sá got mint sa já -
tos men tál is, ide o ló gi ai me zõnyt je le ní tik meg, és ily mó don ér vé nye sül tár sa -
dal mi be ágya zott sá guk. Az MSZP elit je a volt ál lam párt kö ré bõl szár ma zik,
de az át ala ku lás élé re állt, és ez zel egy má sik tár sa dal mi be ágyaz ott sá got ért el.
A li be rá lis elit tár sa dal mi-kul tu rá lis hát te re szin tén jól kö vet he tõ, az elem zés
so rán el kü lö nít he tõ. A ma gyar or szá gi po li ti kai fo lya ma tot is me rõk szá má ra
a ro má ni ai szer zõ so rai kis sé ma dár táv la to sak, ahogy mon da ni szok tuk, kis sé
„ce u sak” (értsd: a Kö zép-Eu ró pai Egye tem re – a CEU-ra – jel lem zõ le egy sze -
rû sí té sek), vi szont jól rá vi lá gí ta nak arra, hogy a ko lozs vá ri szo ci o ló gus nõ mi -
lyen szem pon to kat ér vé nye sít az elit hely ze té nek tag la lá sá ban.  Rá mu tat,
hogy az ilyes fé le tár sa dal mi be ágya zott ság alig mond ha tó el a ro má ni ai (új)
po li ti kai elit rõl. A kö tet egyik lé nye ges mon da ni va ló ja, hogy míg más or szá -
gok ban (Ma gyar or szá gon, Len gyel or szág ban) az elit ré szei (értsd: fõ leg a po li -
ti kai pár tok) kö zöt ti tö rés vo na lak ter mé sze te sek ab ban az ér te lem ben, hogy
a tár sa da lom ré teg zõ dé se it ké pe zik le, Romá ni á ban az elit-ta go ló dás nem kö ve ti
a tár sa dal mi-kul tu rá lis ta go ló dást. A szer zõ ez eset ben is ma gya rá zó té nye zõ ket
(füg get len vál to zó kat) ke res, hogy ezt a be nem ágyaz ott sá got ér tel mez ni tud ja.
Az ér tel me zés so rán a meg ha tá ro zó té nye zõk tu laj don kép pen az elit ré szek
kö zöt ti de mar ká ci ós vo na lak ról szól nak (ez mód szer ta ni lag is adó dik, hi szen
sta tisz ti kai elem zés rõl van szó.) 

A ro má ni ai elit esze rint a kö vet ke zõ vo na lak men tén  ta go ló dik.
Az egyik vo nal (té nye zõ, vál to zó) a kom mu nis ta idõ szak ra vo nat ko zik.

A vo nal egyik ol da lán a kom mu nis ta rend szer rel szem be ni el len ál lók köre ala -
kul ki. A ta gok Ro má ni á ban ke ve sen vol tak (ke ve sen le het tek), kom mu ni ká -
ci ós le he tõ sé gük cse kély volt, és cse kély po li ti kai tõ két ala kít hat tak ki, s azt is
csak a vál to zást kö ve tõ köz vet len idõ szak ban tud ták va la me lyest kon ver tál ni.
A rend szer ked vez mé nye zett jei (az ál la mi vál la la tok gaz da sá gi-bü rok ra ti kus
elit je, pár tak ti vis ták stb.) sok kal job ban, ma ga biz to sab ban, ott ho no sab ban
mo zog tak a nyil vá nos ság ban és a köz igaz ga tás út vesz tõ i ben köz vet le nül 1989
után, sõt ké sõbb is. Õket „csí zió-ér té sük” mel lett kez det ben nép sze rûb bé tet te 
az is, hogy nyu gal mat, tár sa dal mi (nem ze ti) meg bé ké lést, sta bi li zá lást hir det -
tek 1990 te lén és ta va szán, köz vet le nül az elsõ vá lasz tá sok elõtt. Ez sok kal ha tá -
so sabb – értsd: nép sze rûbb – volt, mint a kom mu nis ta el le nes pro pa gan da.
Ugyan is (tesszük hoz zá a szer zõ gon do la ta i hoz) ezt a kom mu nis ta el le nes pro -
pa gan dát az an ti kom mu nis ta elit „esõ után kö pö nyeg” mód já ra tud ja foly tat ni:
’89 elõtt nem te het te a rend szer bru ta li tá sa és éber sé ge mi att, ’89 után pe dig a tö -
me gek igen nagy ré szé nek sze mé ben tárgy ta lan ná vált a kom mu niz mus-el le -
nes ség. Ke ve sen vol tak, akik úgy gon dol ták, hogy a pri va ti zá ció ké se del me, a 
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to vább ra is fenn tar tott túl zott köz pon to sí tás, a xe no fób ma ga tar tá sok stb.
a kom mu niz mus to vább élõ fe néi és a ve lük szem be ni fel lé pés egyál ta lán
nem tárgy ta lan. Mi több: pél dá ul a pri va ti zá ció a tö meg sze mé ben a mun ka -
nél kü li sé get je len tet te. Így az tán a poszt kom mu nis ta elit (volt no menk la tú ra)
ön ér de ke mi att, a volt el len ál lók cse kély köre pe dig a tö meg hez vi szo nyí tott
hul lám hossz kü lönb ség  mi att nem tud tár sa dal mi lag „be ágya zód ni”. 

A ro má ni ai elit vo ná sa i nak jó ré sze – véli a szer zõ – vissza ve zet he tõ
a rend szer vál to zás kö rül mé nye i re, az utób bi ak pe dig a ro má ni ai kom mu nis -
ta dik ta tú ra jel leg ze tes sé ge i re. A kom mu nis ta dik ta tú ra Ro má ni á ban egy
szul ta nis ta po li ti kai rend szer volt. A szer zõ kis sé so kat idõz e téma fe lett,
a maga mód ján ok kal: a ki lenc ve nes évek ren de zet len sé ge it, elo dá zá sa it, ma -
gá nak az elit nek a he te ro ge ni tá sát, ki nem for rott sá gát, „be nem ágya zott sá -
gát” jó részt arra ve ze ti vissza, hogy Ro má nia szul ta nis ta rend szer ben élt
Ceauºescu or szág lá sa ide jén. A szul ta nis ta rend sze rek jel lem zõ je a tel jes köz -
pon to sí tás, min den al ter na tív meg nyil vá nu lás ki vé te les sé ge és ala csony, alig
lé te zõ in téz mé nyes sé ge. A köz po li ti kai in téz ke dé sek (ha egyál ta lán „köz po li -
ti ka i ak nak” ne vez he tõk) ka o ti ku sak, ön ké nye sek. Ve zér kul tusz van, az or -
szág ve ze té sé ben a „szul tánt” maga az egyed ural ko dó vá tett ide o ló gia sem
köti, a ve ze tõk tõl nem ide ge nek a di nasz ti kus meg nyil vá nu lá sok stb.

A szer zõ sze rint a ro má ni ai elit ta go ló dá sá nak egy má sik sa já tos vo na la
a ’89-es for ra da lom mo men tu má hoz kap cso ló dik. A for ra da lom ban való
rész vé tel – vagy idé zõ jel ben: „rész vé tel” – egye sek szá má ra nagy po li ti kai tõ -
két adott. Ez a mo men tum is a volt ap pa rat csi kok nak ked ve zett: vé gül a volt
po li ti kai elit tud ta iga zán „le ve zé nyel ni” a for ra dal mat, fenn tar ta ni a ren det. 

Vé gül az elit ta go ló dá sá nak egy har ma dik vo na lát a rend szer vál tás mint
de mok ra ti zá ló dá si fo lya mat mi ben lé te ha tá roz za meg. Ezen a pon ton is utal
a szer zõ a ro má ni a i tól el té rõ, fõ leg ma gyar or szá gi pél dák ra, ahol ezt a fo lya -
ma tot egy alku jel le mez te – a ke rek asz tal-tár gya lá sok –, mely alku fo lya ma -
tá ban (tesszük hoz zá a szer zõ gon do la ta i hoz) egy szer re szü le tett meg az új
ma gyar de mok rá cia és vál tak nyil ván va ló vá azok a tár sa dal mi lag is be ágya -
zott ide o ló gi ai tö rés vo na lak, ame lyek az új po li ti kai me zõny ben a kü lön bö -
zõ elit ré sze ket kon fi gu rál ták. Ro má ni á ban a po li ti kai vál tás egy po li ti kai szán -
dék nyi lat ko zat tal, an nak fel ol va sá sá val kez dõ dik (1989. de cem ber 22-re vir ra -
dó an). Ezt egy zûr za va ros, kap ko dó át me ne ti idõ szak kö vet te az ide ig le nes
kor mány és par la ment idõ sza ka, ami kor a kü lön bö zõ eli tek két ség be esett,
ám egy ol da lú küz del met foly tat tak egy más sal. A volt kom mu nis ta el len ál lók
könnyen asz tal alá sö pört ér ve lé se, re to ri ká ja fe le má san ve het te fel a har cot
a ma ga biz to san moz gó ré gi-új elit re to ri ká já val, prak ti ká i val. Ily mó don nem
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is volt re á lis esé lye an nak, hogy a ki ala ku ló elit ré szek vol ta kép pen tár sa dal -
mi-kul tu rá lis- men ta li tás be li kö rök bõl emel ked je nek ki, azo kat ké pez zék
le. Nem egy sze rû en csak ar ról van szó, hogy ezek az elit ré szek nem bi zo -
nyos ré teg ér de ke ket kép vi sel nek, ha nem sok kal több rõl: egy mással szem be -
ni hely ze tük és egy más hoz és ön ma guk hoz való vi szo nyu lá suk nem ké pe zi le 
az egyes tár sa dal mi-kul tu rá lis-men ta li tás be li kö rök hely ze tét, il let ve vi szo -
nyu lá sa it.  Jó ko ra le egy sze rû sí tés sel és köz he lyes sé téve azt le het mon da ni,
hogy az egyes elit ré szek nek „nincs tö meg alap juk”, nem a meg lé võ, tár sa dal -
mi lag-tör té nel mi leg ki ala kult cso por tok ra jel lem zõ vo nu la to kat tük rö zik.
Ez zel kap cso la tos a ko lozs vá ri ro mán szo ci o ló gus nõ ta nul má nyá nak egy to -
váb bi kulcs gon do la ta: a ro má ni ai (po li ti kai) elit nem in teg rált.

Va la mely po li ti kai elit ak kor in teg rált, ha a) kö zös szo ci a li zá ci ós hát tér ben, 
azaz kö zös nor mák ban, já ték sza bá lyok ban osz to zik; b) ha egy kö zös, jól meg -
ha tá ro zott rek ru tá ci ós rend szer ben ala kul hat ki; c) ha jól ki ala kí tott for má lis
és in for má lis há ló za ti kap cso la tok ban mo zog. Fon tos az elit ho mo ge ni tá sa,
ér ték rend be li kon szen zu sa, cso port szo li da ri tá sa, rek ru tá ci ós sza bá lya i nak el -
fo ga dott sá ga, a tár gya lá si-egyez te té si csa tor nák kon szo li dált sá ga. Mind ezek
hi á nyoz nak a ro má ni ai po li ti kai elit ese té ben. A szer zõ sta tisz ti kai elem zés
nyo mán mu tat ja be, hogy a kü lön bö zõ ro má ni ai par la men ti cik lu sok alatt ve -
ze tõ vé vált (kor mány)párt(ok) mi lyen he te ro ge ni tást mu tat tak, kö vet ke zés -
kép pen mi lyen haj szál re pe dé se ik vol tak, ame lyek men tén bi zo nyos párt sza -
ka dá sok utóbb be is kö vet kez tek.

A szer zõ fi gyel mez tet: az elit de zin teg rált sá ga ne he zí ti a de mok rá cia kon -
szo li dá ci ó ját egy dik ta tú ra utá ni or szág ban, de ez ön ma gá ban nem le het ele -
gen dõ ma gya rá za ta an nak, hogy Ro má ni á ban mi ért nyú lik olyan hosszú ra az
át me net. Min den eset re ez a sa já tos át me net sa já tos nyer te se ket: sa já tos eli tet
pro du kált.

Ma gya ri Ti va dar
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A szerb hor vát nyelv (új) ar cai
Bu gars ki, Ran ko: Lica je zi ka [A nyelv ar cai]. 
Be og rad, 2001. 246.

Bu gars ki, Ran ko: Nova lica je zi ka [A nyelv új ar cai].
Be og rad, 2002. 262.

Ran ko Bu gars ki két újabb kö te tét sze ret ném be mu tat ni a ma gyar ol -
va só kö zön ség nek, me lyek ben a szer zõ a test vér- és szom széd há bo -

rúk kal fém jel zett vi ha ros kö zel múlt utol só har ma dá ban (A nyelv ar cai:
1997–2000), il let ve a poszt mi lo se viæ-i éra elsõ két nap tá ri évé ben (A nyelv új
ar cai: 2000–2001) szü le tett írá sa it adta köz re. E kö te tek az 1994-ben elõ ször
meg je lent Je zik od mira do rata (A nyelv bé ké ben és há bo rú ban) és az azt há rom
év vel ké sõbb kö ve tõ Je zik u društ ve noj kri zi (A nyelv tár sa dal mi vál ság ban) c. ki -
ad vá nyok szer ves foly ta tá sai. A fõ ként nyel vé szet tel és nyelv szo cio ló gi á val
fog lal ko zó ku ta tó az ún. ex-ju gosz láv tér ség ben az ez red vég utol só év ti ze dé -
ben le zaj lott, a nyel vet (is) több szem pont ból (át)ala kí tó ese mé nyek tár sa dal -
mi és po li ti kai  ve tü le te it elem zi. A szé le sebb ol va só kö zön ség ér dek lõ dé sé re 
is szá mot tar tó té má kat a tu do mány dis kur zu sán túl/kí vül is ér tel mez he tõ re -
gisz te re ket hasz nál va ve szi gór csõ alá. A tu dós tól el vár ha tó ob jek ti vi tás és
a fo lya ma to san dez in teg rá ló dó dél szláv tér ség napi po li ti kai ese mé nye i be
aka ra ta el le né re is tel jes sze mé lyi sé gé vel be le vont ér tel mi sé gi szub jek tív ref -
le xi ói egy mást át szõ ve ala kít ják a kö te tek szö veg vi lá gát.

Az el já rás si ke res sé gét mi sem bi zo nyít hat ná job ban, mint az a tény, hogy 
a fen ti kö te tek bõl A nyelv bé ké ben és há bo rú ban  címû már há rom ki adás ért
meg. 1997-ben az élet mû ad dig (ön ál ló szer zõi) kö tet ben még nem pub li kált
írá sa it tar tal ma zó A nyelv tár sa dal mi vál ság ban címû mint a so ro za tot záró ki ad -
vány hagy ta el a nyom dát. Az ese mé nyek azon ban rá kény sze rí tet ték Bu gars ki 
ta nár urat, hogy to vább ra is nap mint nap szem be sül jön a há bo rú ra való ké -
szü lõ dés nyel vi gya kor la to zá sa i val. Az 1995 nya ra és 1998 õsze kö zöt ti



idõ szak is – bár de jure ép pen nem zaj lott fegy ve res konf lik tus az ex-ju gosz láv
te rü le te ken – a há bo rús ké szen lét kö ze pet te telt. 

Amíg a ne héz tü zér ség, mint ul ti ma ra tio, pi hen ni lát szott, ad dig a nyil vá -
nos ság bé ké sebb nek vél he tõ te rü le te in to vább mé lyül tek a lö vé szár kok.
A konf lik tus – ha lom háb ban is – to vább gör gött az egy ko ri ál lam szö vet ség et -
no po li ti kai dom bor za tát is nagy részt meg ha tá ro zó nyu gat-ke le ti lej tõn.
A Szá va tor ko la tá nál ek kor már a dél-szer bi ai tér ség et ni kai ho va tar to zá sá nak
kér dé sét vég le ge sen el dön te ni hi va tott fel vo nás ra han gol tak a gyû lö let be -
széd sza vak kal is ölni ké pes pro mi nen sei. Az ál ta luk kel tett hang za vart pró bál -
ta el lenp/fron toz ni egy, az elõb bi ek nél jó val ke ve sebb ta got szám lá ló, fõ ként
tu dó sok ból és köz írók ból álló vir tu á lis (nyelv)kö zös ség, mely nek egyik cél ja
a tár sa dal mi nyil vá nos sá got ura ló tó nus le mez te le ní té se le he tett. E szo ro sabb 
for má ci ó vá ta lán soha össze nem álló csa pat ból Bu gars ki mel lett az õ kö te te it
(so ro zat)szer kesz tõ ként jegy zõ Ivan Èo lo viæ emel he tõ ki. Èo lo viæ a szó ban
for gó tá gabb idõ szak ban e té má ban há rom köny vet adott ki, ame lyek an nak
el le né re, hogy nem ép pen ne kik állt a kor-sze rû ség zász la ja – Bu gars ki elsõ
köny vé hez ha son ló an – több ki adást is ki kö ve tel tek ma guk nak a szerb könyv -
pi a con. A mind má ig ta lán leg in kább nép sze rû Há bo rús kup le rájból az Élet és
Iro da lom és a (régi) Ma gyar Nap ló ré vén a ma gyar ol va só kö zön ség szá má ra
is hoz zá fér he tõ vé vált né hány fe je zet (pl. a cím adó szö veg A há bo rú kup le rá ja, va -
la mint A gyû lö let tõ ké je). Ez zel el len tét ben Bu gars ki írá sait ke vés bé el ér he tõ or -
gá nu mok ban for dít ot ták le (A há bo rú dis kur zu sai [vá lo ga tás az elsõ kö tet bõl] =
Sym po si on ’95/1, il let ve A há bo rú nyel ve = Új-Vi dé ki Mû hely ’96/2). Ezek mel -
lett csu pán az elsõ kö tet egy BUKSZ-ban kö zölt is mer te té sé rõl tud a re cen -
zens. A kö ze leb bi múlt ho zott némi po zi tív for du la tot, ami kor is a Te le ki Lász -
ló Ala pít vány jó vol tá ból köz re adott Vi szoly gás a vá ros tól c., a kor társ szerb tár sa da -
lom tu do má nyos szö veg test bõl min tát kí ná ló an to ló gi á ba mind két szer zõ tõl
be vá lo ga tás ra ke rült egy-egy hosszabb írás. Üröm az öröm ben, hogy Bu gars ki -
tól egy a rá jel lem zõ tó nus tól el té rõ, ér zel mi leg fû töt tebb hang vé te lû szö veg
 került e kö tet be (A po li ti kai be széd mi to lo gi zá lá sa), Èo lo viæ-tól pe dig egy po pu lá ri -
sabb te ma ti ká jú esz me fut ta tás (A foci, a hu li gá nok és a há bo rú). Az utób bi té ma vá -
lasz tá sát te kint ve két ség kí vül nem áll tá vol a szer zõ tõl, ám a tár sa da lom ku ta tás -
nak mint szak má nak a [re]pre zen tá ci ó já ra tö rek võ vá lo ga tás ba ta lán egy el mé -
le ti leg ki mun kál tabb, na gyobb je len tõ sé gû szö ve get lett vol na cél sze rûbb
ki vá lasz ta ni az ala pul vett Szim bó lu mok po li ti ká ja c. kö tet bõl.

Szerb hor vát György a fen ti an to ló giá hoz kon tex tu sul szol gá ló írá sá ban
(Tár sa da lom ku ta tás a há bo rús évek Szer bi á já ban) Vic tor Klem pe rer mél tán
 ismertté vált köny vecs ké jé hez, A Har ma dik Bi ro da lom nyel véhez ha son lít ja
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Bu gars ki mun ká it. Ez zel, ami a te vé keny ség je len tõ sé gét il le ti, csak egyet le -
het ér te ni. Van azon ban né hány olyan kü lönb ség a két opus kö zött, amely ta -
lán túl mu tat ön ma gán. A Ling va Ter cia Im pe ria a náci bi ro da lom bu ká sát kö ve -
tõ en, mint egy ‘em lé ke zet bõl’ író dott, Bu gars ki vi szont a Mi lo se viæ-re zsim
alatt és az át me net kez de ti sza ka sza so rán ki gyûj töt te a rend szert mi nõ sí tõ
nyel vi jel leg ze tes sé ge ket, mun ká i ban a tár sa da lom nyel vi arc élét vá zol ta fel.
Klem pe rer in kább sa ját él mé nye it fel idéz ve fest ké pet a to ta li ta riz must mû -
köd te tõ kog ni tív me cha niz mu sok nyel vi ar ti ku lá ci ó i ról, fõ leg an nak a ma gán -
szfé rá ban le csa pó dó vo nat ko zá sa i val (az ál ta la is meg élt [nyel vi] ter ror ral)
fog lal ko zik. Az utó la gos fel dol go zás a két rend szer lé nye gi kü lönb sé gét je le ní -
ti meg. Bu gars ki te vé keny sé ge a hi va ta los nyil vá nos ság ra fó ku szál, mi köz ben 
fel vil lant ja an nak al ter na tí vá it is. Nyel vi leg ez a re zsim el ne ve zé sé ben mu tat -
ko zik meg: a zsar gon ban de mok ra tú ra „szak ki fe je zés” egy részt az azt lét re hí vó
po li ti kai struk tú ra fe le más vol tá ra mu tat rá (fe lül rõl ve zé relt, szi mu lált nép -
ura lom), más részt az el nyo más me cha niz mu sá nak kor lá ta it is meg je le ní ti
(a tár sa dal mi al ter na tí va élõ/nyel vi je len lé te).

A ha son ló sá gok a hi va ta los nyelv hasz ná ló i nak in ten ci ó in és az ön nön ha -
tal mi és nyel vi já ték te rét fel per zse lõ elit nek a va ló ság tól tör té nõ fo ko zó dó el -
sza ka dá sá ban ér he tõk tet ten. A ki üre se dõ re to ri ka az el len ség kép fo lya ma tos
„elem ber te le ne dé se”, ani má ló dá sa ré vén sa ját ver bá lis lég gömb jé nek ki puk ka -
ná sát jel zi elõ re. A két könyv kö zöt ti pár hu za mok és kü lönb sé gek azt sej te tik, 
hogy amíg a ha ta lom ál tal ger jesz tett gyû lö let be széd nek, ha más hol nem is,
de leg alább a nyelv hasz ná lat ban kialakulhat alternatívája, addig van némi
remény a társadalmi viszonyok belsõ megújulására.

Bu gars ki ku ta tó nyel vé szi ta pasz ta la tai alap ján még azt is fel ve ti, hogy az
et ni kai konf lik tu sok fegy ve res össze tû zés be való for du lá sa a nyil vá nos szó -
hasz ná lat elem zé sé vel elõ re je lez he tõ: a gyû lö let be széd el- és ki ter je dé se,
a tár sa dal mi konf lik tu sok nak a po li ti kai elit ré szé rõl szor gal ma zott et ni ci zá lá -
sa el vi leg ope ra ci o na li zál ha tó oly mó don, hogy a köz- és tö meg mé dia szó -
kész le té nek és hang vé te lé nek mennyi sé gi elem zé sé vel elõ re ve tít he tõ a konf -
lik tus új szin ten vár ha tó meg je le né se. Az in for má ció tár sa dal ma ként em le ge -
tett XXI. század technikai vívmányai nyomán talán már nem puszta
(alkalmazó) nyelvészi utópia ez a felvetés. 

Bu gars ki nyel vé sze ti szem pont ból ma sem tart ja in dok olt nak az ún. szerb -
hor vát vs. hor vát szerb (még a szerb és/vagy hor vát pá ros kü lön bö zõ kom bi ná ci -
ói is hasz ná la to sak) nyelv ön ál ló, az ál la mi ság ki ví vá sá val au to ma ti ku san
együtt járó meg kü lön böz te té sét. A Srpskohr vats ki: ko li ko je zi ka? [Hány nyelv is
a szerb hor vát?] c. ta nul mány ezt az ál ta lá nos nyel vé szet nek mint szak tu do -
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mány nak azon kon szen zu á lis ál lás pont já ra ve ze ti vissza, hogy egy-egy nyelv
(meg)léte – még ha az tör té ne ti leg lé te sül, ala kul és tû nik is (ese ten ként) el –
tár sa dal mi/kul tu rá lis pro duk ció kér dé se. Ha a nyelv lé te zé sé nek há rom alap -
kö ve tel mé nyé bõl – (1) a szer ke ze ti [struk tu rál is], (2) a le szár ma zá si [ge ne a ló -
gi ai] és (3) a fel hasz ná lá si [szo ci ál pszi cho ló gi ai] ve tü let – töb bé-ke vés bé vál -
to zat la nul adott az elsõ ket tõ (a má so dik utó lag – elv ben – kép te len meg vál -
toz ni), ak kor ad dig, amíg az el sõ bõl kö vet ke zõ köz ve tí tést (:for dí tást) nem
igény lõ köl csö nös ért he tõ sé gi kö ve tel mény nek ké pes meg fe lel ni, nem in do -
kolt an nak a szak tu do mány né zõ pont já ból tör té nõ új bó li el ha tá ro lá sa, át ne ve -
zé se. Az ilyen át ke resz te lé sek nem nyel vé sze ti okok ból, a nyelv ál tal ki kény -
sze rít ve kö vet kez nek be, s csu pán egy azon en ti tás kü lön bö zõ je lö lé sé nek te -
kint he tõk. Ezen „csõ lá tá sá val” azon ban egye dül lát szik ma rad ni, leg alább is
ami a poszt ju gosz láv szak tu do má nyos disz kur zív te ret il le ti. (A szerb hor vát
nyelv vel kap cso la tos át ne ve zé si fo lya ma tok ról ma gya rul bõ veb ben, ki csit „kí -
vül ál lóbb”, de nem ke vés bé hoz zá ér tõ né zõ pont ból Nyo már kay pro fesszor
ér te ke zik a Ma gyar Nyelv ha sáb ja in). A nem zet kö zi gya kor lat ban te ret nyert
ket tõs ség re Bu gars ki is utal, esze rint „aka dé mi ai szin ten” meg ma rad ni lát -
szik a kö zös meg ne ve zés, de az al kal ma zott nyel vé sze ti gya kor lat ban, kü lö nö -
sen a nyelv ok ta tás ban az azt el sa já tí tók ma guk dönt he tik el, hogy mely va ri -
áns sal egy be vá gó el ne ve zést kí ván ják fel tün te tet ni a nyelv vizs gá juk ban/dip lo -
má juk ban. Egy tu do má nyos kon fe ren ci án en nek az ál la pot nak a meg vi ta tá sa
so rán fel ve tõ dött, hogy a szerb hor vát ter mi nus a nyel vé sze ti  mun ka anyag,
míg az idõ köz ben po li ti ka i lag le gi ti mi tást nyert va ri án sa i nak meg ne ve zé se –
bos nyák, hor vát és szerb, il let ve ne gye dik elem le het az egye lõ re csak je löl ti
stá tus ban lévõ mon te neg rói – a konk rét meg va ló su lá sok je lö lé sé re szol gál -
hat. E ja vas lat tal kap cso lat ban szer zõnk azt a meg ál la pí tást tet te, hogy be nyo -
má sa sze rint a je len lé võk kö zül egye dül õ mond hat ja el ma gá ról, hogy nem
egy konk rét nyel ven, ha nem a fen tebb mun ka anyag ként megjelölt valamin
gondolkodik és kommunikál.

A har ma dik, prag ma ti kai di men zi ó ban – az amúgy sza ra je vói szü le té sû,
ma gát szerb hor vát anya nyel vû és az iden ti tás ka te gó ria tel jes el le he tet le nü lé -
sé ig a ju gosz láv „nem zet hez” tar to zó nyelv hasz ná ló ként ön be so ro ló, Belg -
rád ban élõ – szer zõnk is kész sé ge sen tu do má sul ve szi a meg-, il let ve át ne ve -
zés gesz tu sá hoz kap cso ló dó, jól ki raj zo ló dó tár sa dal mi igény(eke)t, mely(ek) 
a nyel vi leg kom pak tabb or szág tömb pol gár há bo rú út ján tör té nõ el/le ha tá ro -
ló dá si fo lya ma tai után (1991–1995) is mét pusz ta al kot mány jo gi és nyel vé sze -
ti kér dés sé let tek. (Hogy a két idõ szak kö zött mi tör tén[he tet]t, az zal a te ma ti -
kus egy ség két ko ráb bi kö te te fog lal ko zik.) Ám a nyelv(ek)et az alap tör vény
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jog for rá si ha tal má val ko di fi ká ló vég sõ szót új fent nem a nyel vé szek fog ják ki -
mon da ni. Az így ki ala kult (s a tag köz tár sa sá gi al kot mány szint jén már 1974
óta kü lön ál ló) hor vát nyelv mel lett 1993-óta az ad dig csu pán kü lön ál ló nem -
zet ként, de nem nyelv ként funk ci o ná ló bos nyák is bír a leg ma ga sabb jogi ko -
di fi kált ság stá tu sá val. Kér dés, hogy a da y to ni bé ke kö tést megelõzõ háborús
viszonyok közepette ki[k] és mi módon döntött[ek] ez ügyben. A negyedik
szegmens, a montenegrói eddig pusztán csak „alsóbb szinten” deklaráltatott
önálló nyelvként.

Az ön meg ne ve zés iránt tá masz tott igé nyek nem csak nyelv szo ci o ló gi ai,
de nyelv pszi cho ló gi ai von za tok kal is bír nak. A Mon te neg ró ál la mi sá gát sa ját
nem ze ti in teg ri tá suk fel té te le ként szá mon tar tó (szép- és köz)írók – bár
a szer zõ sze rint ‘ko moly nyel vész’ nem sze re pel kö zöt tük – ön azo nos sá guk
csor bu lá sa ként él nék meg, ha egy, a tel jes kü lön ál lás, az ön ál ló ság rö vid távú
prog ram já val ka cér ko dó (tag)ál lam nak nem len ne ön ál ló, sa ját nem ze ti azo -
nos sá gát kog ni tí ve rep re zen tál ni ké pes – né ven ne ve zett – nyel ve. A Nyo már -
kay ál tal is fel idé zett poszt szo ci a lis ta mo dell sze rint „im már nem az ál lam ha -
tá roz za meg a nyel vet, ha nem a nyelv az ál la mot”, azaz a nyel vi kü lön ál lás (ön -
ál ló ság) mel lett fel hoz ha tó ér vek te szik jo go sult tá az újon nan ke let ke zõ
ál la mok ön ál ló sá gi tö rek vé se it. Bu gars ki szel le mé ben: ha nem is a nyel vé -
szek, de a nyelv hasz ná lók hoz nak ezen kér dé sek ben a po li ti ka in téz mény -
rend sze rén át fut ta tott, bár a szak tu do mány nyelv- és vi lág szem lé le te men tén 
nem is min dig kel lõ ér vek kel meg tá mo ga tott, de min den kép pen le gi tim
(: [nyelv]po li ti ka i lag ér vé nyes) dön té se ket. Szer zõnk ezen fo lya mat jel lem zé -
sé re hasz nál ja a nyel vi ter ve zés in kább po li ti kai, sem mint szak mai  ter mi nu sát.
Ez olyan, a nyelv fej lõ dés so rán már más kor is be ve tett esz kö zök kel ope rál
(más né zõ pont ból: ma ni pu lál), mint például a purizmus, vagy a nyelvi
küzdõtér decensebb terrénumán egészen új, a szaktudományosság régióiban 
már nem igazán  diskurzusképes, vagy a nyelvészek legvadabb, orwelli
‘ihletettségû’ rémálmait is alul/felülmúló intézményekkel áll elõ.

Bu gars ki for má lis mo del lek kel is elõ ruk kol a szét tar tás fo lya ma ta i nak áb -
rá zo lá sá ra (Res tan dar di za ci ja srpskohr vats kog u svet lu so ci o ling vis ti è ke te o ri je
[A szerb hor vát nyelv re stan dar di zá lá sa a nyelv szo ci o ló gia el mé le te i nek fé nyé ben]). En -
nek elsõ je len tõs ál lo má sa az 1965-ös hor vát kez de mé nye zés, mely a hor vát
iro dal mi nyel vet pró bál ta meg „ki emel ni” a szerb hor vát nyel vi nor ma elõ ta gi 
do mi nan ci á já nak ha tás kö re alól. Utol só ak kord ja pe dig vél he tõ en a ma ra dék
ál lam kö zös ség vi szo nya i nak ki kris tá lyo so dá sá val fog be kö vet kez ni, mi nek
után el dõl het, hogy a mon te neg rói nyelv hasz ná lók jog for rás ban rög zí tett ön -
de fi ní ci ó ja meg elég szik-e a szerb nyelven belüli kiejtésbeni elkülönüléssel,
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vagy a megnevezés szintjén is érvényt kíván szerezni az elkülönülési
(nyelv)politikának.

A fen ti fo lya mat egé sze alig vett igény be más fél év szá za dot, ami nem
mond ha tó kü lö nö seb ben  hosszú pe ri ó dus nak egy nyelv ki ala ku lá sá nak
össze tett tör té ne té ben. A szét tar tás, il let ve az együ vé tar to zás mér té ké nek
a po li ti ka ha tá sá tól ke vés bé súj tott mód sze ré ül Bu gars ki a kont raszt ív nyel vé -
szet esz köz tá rát ja va sol ja (Kont ras tiv ni pris tup po li cent ri è noj stan dar di za ci ji [A po li -
cent ri kus stan dar di zá ció kont raszt ív meg kö ze lí té se]), ahol a (a) sta bi li tás, a (b) kon ver -
gá lás és a (c) di ver gá lás ál la pot-,  il let ve fo lya mat raj za i val áb rá zol ha tó egy-egy
nyelv ak tu á lis lét mód ja. Fel ve té se sze rint az an gol nyelv szol gál hat kont -
roll-vál to zó ként a szem be sí tés nél, mi nek ún. nagy va ri án sai, a brit és az ame ri -
kai an gol vi szo nya sta bil, ál ta lá ban véve azon ban in kább a szét tar tás a do mi -
náns (ír, wa le si stb.). Ugyan ak kor egy, a ma még csak ki ala ku ló ban lévõ, szup -
ra va ri áns, az ún. vi lág an gol te kin te té ben az egy sé ges ülés fo lya ma ta fi gyel he tõ 
meg. Mind ezt – a szer zõ in ten ci ói nyo mán – a re cen zens azért tart ja fon tos -
nak ki emel ni, hogy a lát szat ne ír has sa fe lül a me ga tren de ket: a szerb hor vát
nyelv szét szá la zó dá sá nak a há bo rúk tük ré ben való szem lé lé se kor arra kö vet -
ke ztet het nénk, hogy az va la mi egye di, bor zal mas és meg is mé tel he tet len je -
len ség. Ez ko ránt sincs így, már ami a nyelv fej lõ dé sét il le ti. A fo lya mat pusz -
tán esz kö ze i ben tér el ra di ká li san a meg szo kot tól. A nyelv hasz ná lat di ver gá lá -
sa össze függ ugyan a há bo rú val, de an nak nem egyértelmû következménye.

Annyi ban azon ban tény leg a vi lág ten de ci á val el len té tes irány ban ha lad -
nak az ese mé nyek, hogy a föld je len leg mint egy öt-hat ezer re te he tõ ön ál ló
nyel vé nek több sé gét in kább fe nye ge ti kö zép tá von az el tû nés réme, sem mint
a to vább osz tó dás ve szé lye. Szak em be rek nagy já ból ezer re tak sál ják azon
nyel vek szá mát, ame lyek hosszabb tá von is si ker rel lesz nek ké pe sek da col ni
a fel szá mol ódás ki hí vá sá val. Mind ezek mel lett nap ja ink ban az egy or szá gon
be lü li több nyel vû ség te kint he tõ az ál ta lá nos nak. Az egy ko ri Ju gosz lá via
a maga hú szegy né hány nyel vé vel is ebbe a mo dell be volt be il leszt he tõ. A há -
bo rú kö vet kez té ben a szerb hor vát do mi nan ci á jú te rü le te ken, ahol an nak va ri -
án sai ke ve red ve és egy más ra ré teg zõd ve for dul tak elõ, az erõ sza kos la kos ság -
cse rék, ki te le pí té sek és me ne kül tár ada tok kö vet kez té ben e va ri án so kat il le tõ -
en is ho mo ge ni zá ló dott te rü le tek ala kul tak ki. Bu gars ki vo nat ko zó ok fej té se
szü lõ vá ro sá nak, Sza ra je vó nak a re gi o ná lis köz nyel vi nor má ját elem ez ve ve -
szi kez de tét, ahol egy más mel lett élõ, kü lön bö zõ et ni kum hoz tar to zó em be -
rek hasz nál ták ugyan azon ur bá nus szo ci o lek tust; majd a kan to ni zált Bosz nia
e szö veg ben ed dig bos nyáknak for dí tott, de va ló já ban a hi va ta los ság ban bosz ni -
aivá ke resz telt nyel vi kény sze rült sé gé nek sze ren csét len sé gét tag la ló (de nem
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os to ro zó) be mu ta tá sá val foly ta tó dik; s jut el – a pár sor ral fen tebb em lí tett,
nyel vi leg is meg tisz tí tott te rü le tek lé té nek kons ta tá lá sa után – a nap ja ink Belg -
rád já ban is fel lel he tõ „rej tõz kö dõ több szerb hor vá tú ság” fel fe de zé sé ig. Ez
utób bi ra ho zott pél dá ja a „mély ré te gi mon te neg ró i ság”, amely re egy arány -
lag régi, de kö ze li nek nem mond ha tó is me rõ sé nél fi gyelt fel, aki szak mai kör -
nye ze té ben, a Belg rá di Egye tem böl csész ka rán a közép-szerbiai köznyelvnek 
megfelelõen szokott verbálisan megnyilvánulni, mígnem a Crna Gora
státusát firtató politikai diskurzus egyetemi körökbe való begyûrûzésekor
saját érzelmi elkötelezõdését – az addig ki kö vet kez tet he tet len származását is
felfedõ (anya)nyelvi variánst – a montenegrói ijekavicát használva tudta csak
megvallani. 

A bosz ni ai vs. bos nyák nyelv apó ri á já ban az ál lam nyel vi és a nyelv hasz ná -
lói ke reszt ség kér dé se ma ni fesz tá ló dik. A há bo rút elõ ké szí tõ gyû lö let be széd
so rán a szerb saj tó a musz lim la kos ság ál tal le ki csi nyelt or to grá fia fegy ve rét is
be ve tet te  A szerb hor vát nyelv sza bá lyai sze rint a nem zet ne ve ket nagy kez dõ -
be tû vel kell írni. A fõ ként bosz ni ai il le tõ sé gû, a szerb hor vát jé sí tett vál to za tá -
nak ún. što kav ver zi ó ját be szé lõ „musz li mok” a szleng ben ma már csak Ti to -
niknak mon dott ti tói Ju gosz lá via utol só, ha to dik ál lam al ko tó nem ze te ként
nyer tek jo got e nagy kez dõ be tû höz, ám ek kor még – az or wel li egyen lõbb ség
szel le mé ben – nem bír hat tak sa ját nyelv vel, be kel lett ér jék a szerb hor vát fen -
tebb kö rül írt vál to za tá val. Az új idõk sze lé vel be kö szön tõ kol lek tív jog fosz -
tott ság elõ re ve tí té se ként az írott saj tó szer bebb ré sze a ’90-es évek for du ló ján
el kezd te kis be tû vel hasz nál ni a musz lim ter mi nust, ez zel fe le ke zet té fo koz -
va le azt. A – nem csak át vitt ér te lem ben – két tûz közé ke rült nem zet nek a há -
bo rús kö rül mé nyek kö zött mi e lõbb meg kel lett ne vez nie ön ma gát és nyel -
vét. A te rü let re való uta lás ként lett az utób bi bosz ni a i vá – „egy ál lam, egy
nyelv” be i deg zõ dés –, ami akár úgy is ér tel mez he tõ, hogy a bos nyák a ve lük
aka ra tuk el le né re kül sõ nyo más sal egy ál lam ala ku lat ke re tei kö zött tar tott
hor vá tok és szer bek felé gesz tust tet tek. Az utób bi ak azon ban kü lön al kot -
mánnyal ren del kez nek a kül vi lág ál tal egy sé ges nek té te le zett ál la mon be lül
(ez len ne a nem túl jó hírû /Bosz ni ai/ Szerb Köz tár sa ság (Re pub li ka Srpska),
mely nem té vesz ten dõ össze a va la mi vel ké ré szebb éle tû, mára tel je sen
 eltûnt Kra ji nai Szerb Köz tár sa ság gal (Srpska Re pub li ka Kra ji na), mely nek né -
hai te rü le té re ti pi kus pél da a nyel vi leg ho mo gén né váló tér ség). A bosz ni ai
szer bek Bosz nia és Her ce go vi nán be lü li rész köz tár sa sá ga – al kot má nyos jog -
for rás ide vagy oda – tény leg egye dül ál ló nyel vi ag resszi ó ra ra gad tat ta ma gát.
Sa ját alap tör vé nye sze rint te rü le tén a szerb nyelv eka vi cás (pl. belo – fe hér) és 
ije ka vi cás (pl. bi je lo – fe hér) vál to za ta egya ránt ér vény ben kell le gyen a hi va ta -
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los nyelv hasz ná la tot il le tõ en, de a va ló ság ban ’93-ban egyik nap ról a má sik ra
a hi va ta los mé di um nak ki zá ró la go san át kel lett tér ni az itt gya kor la ti hasz ná -
lat ban soha nem lévõ eka vi cá ra. E nyel vi ter ror kö vet kez té ben a he lyi szer bek 
iden ti tá sá ban fi no man fo gal maz va is za va rok lép tek fel. Po li ti kai ve ze tõ ik és
azok mé dia bé li fegy ver hor do zói a belg rá di nyelv vál to za tot pró bál ták meg
erõ sza ko san rá juk kény sze rí te ni, ami nek al kot mány el le nes sé gét csak
1998-ban mondta ki a palei/Banja Luka-i alkotmánybíróság.

Bu gars ki a poszt ju gosz láv ál lam ala ku la tok al kot má nya it ta nul má nyoz va
(Je zi è ne po li ti ke u država ma nas led ni ci ma biv še Ju gos la vi je [A volt Ju gosz lá via utód ál la -
ma i nak nyelv po li ti kái]) egyéb fur csa sá gok ra is fel fi gyelt. Ál ta lá nos ten den cia,
hogy az utód ál la mok ban az egy ko ri Ju gosz lá via jog for rá sa i hoz ké pest szû kí tõ
jel leg gel ke rül tek meg ha tá ro zás ra a ki sebb sé gek jo gai (itt most a pra ga ma ti ce
kü lön ál ló szerb hor vát nyel vi va ri án sok is ki sebb ség nek ve en dõ ek). Csu pán
a szlo vén al kot mány szól té te le sen az ún. tör té nel mi ki sebb sé gek (ma gya rok és 
ola szok) nyelv hasz ná la ti jo gá ról, akik nek össz lét szá ma alig ha lad ja meg a tíz ez -
ret. A más dél szláv nem zet bõl szár ma zó kat, akik sok kal szá mo sab ban van nak,
gaz da sá gi mig rán sok ként ke ze li a szlo vén jog szem lé let, s így szá muk ra nem
biz to sít kol lek tív jo go kat. Az egy ko ri or szág má sik vé gé ben, Ma ce dó ni á ban az
ál lam- és a hi va ta los nyelv nek a la kos ság egy ne gye dét ké pe zõ al bán po pu lá ci ó -
ra való ki ter jesz té se okoz prob lé má kat. A szerb hor vát tér ség utód ál la ma i ban az 
egy nyel vû ség irá nyá ba tör té nõ el moz du lás pa ra dox ugyan, hisz az alap té zis sze -
rint de fac to to vább ra is egy nyelv rõl van szó, így itt a kor lá to zás nem is a nyelv
kom mu ni ká ci ós szint jét érin ti, ha nem a va ri án sok kö zöt ti hi va ta los hasz ná la -
tot, il let ve az írás mó dok (ci ril és la tin) elõny ben ré sze sí té sét. Azaz a nyelv hasz -
ná lat szim bo li kus és po li ti kai as pek tu sa it érin ti. Szer bi á ban pél dá ul a ci rill be -
tûs írás mód el sõbb sé gét tör vény mond ja ki, de ugyan ezen tör vény le he tõ sé get
ad a la tin be tûs írás mód hi va ta los hasz ná la tá ra is. A nyil vá nos ság ugyan ak kor
a ci rill be tûs írás mód el nyo má sá val kap cso la tos kvá zi vi ták kal bí be lõ dik. Ez a faj -
ta „meg élt ve szé lyez te tett ség” is a nyelv po li ti ka szim bo li kus ve tü le té re irá nyít -
ja rá a nyel vé szet és a nyelv szo ci o ló gia figyelmét. 

Bu gars ki két utol só kö te té ben, a szerb tár sa da lom prob lé má i val kap cso la -
tos ál lás pont ja ki fej té se mel lett, a Szer bi á ban is elõbb-utóbb je lent ke zõ több -
nyel vû sé gi kész te tés ál tal ke let ke zõ ki hí vá sok ra is fel hív ja a fi gyel met.
A szerb hor vát nyelv hosszabb tá von va ló szí nû sít he tõ va ri áns ele mek re tör té -
nõ bom lá sa sen kit sem sar kall hat – a hu mor és a tu dat lan ság ha tá rán na pon ta
el hang zó – nyi lat ko zat ko mo lyan vé te lé re, mi sze rint a szerb hor vát utód nyel -
ve it be szé lõk ele ve több nyel vû ek len né nek. A nyelv zsar go no so dá sá val
ugyan ak kor olyan ten den ci á kat is le je gyez, ame lyek a két- és több nyel vû ség
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elõ re tö ré sé nek le het nek a me ga la po zói. Alap be ál lí tó dá sa sze rint „az egy nyel -
vû ség gyó gyít ha tó” (Lingvistièki pogled na jeziènu buduænost [Szakmai kitekintés
a nyelvi jövõkre]).

A szó össze vo nás sal (blen de) ke let ke zett, zsar gon szül te ki fe je zé sek – me -
lyek kö zül a Ti to nik és a de mok ra tú ra sza va kat már e re cen zió szö veg te rén be -
lül is volt sze ren csénk al kal maz ni – so rá ba még olyan po li ti kai és nyelv szim -
bo li kai kon no tá ci ó kat hor do zó sza va kat le het meg em lí te ni, mint a ré geb bi és 
a kö ze leb bi múlt ra vo nat ko zó Yu tó pia és Vu ko war, az elõ zõ re zsim vég nap ja i -
ban a vá lasz tók ri o ga tá sá ra hasz nált NA TOk rá cia, az át me net hez kö tõ dõ nép -
íté le tet is tar tal ma zó ka taszt roj ka, vagy az idõt len nek lát szó maf fi a vel liz mus. Lé -
te zik ma gya rul ért he tet len, de némi meg vi lá gí tás után szem lé le tes sé te he tõ
fo ga lom is. A volt ve zér ki ada tá sát kö ve tõ en az ex el nök bõl (pred sed nik) pre sed -
nik lett, ami hez ugye bár csak egy betû el ha gyá sa szük sé ges. A je len tés át ala ku -
lá sa pe dig ah hoz a fel tett, de meg nem en ge dett szi tu á ci ó hoz len ne ha son lít -
ha tó, mely ben egy hi po te ti kus ma gyar párt- vagy egyéb el nök bõl ül nököt kre -
ál ná nak a kö rül mé nyek, ami ko ris le tar tóz ta tás ba ke rül. Az ere de ti ki fe je zés
Slo bo dan Mi lo se viæ-nek a há gai Nem zet kö zi Tör vény szé ken meg kez dett
vizs gá la ti fog sá ga ide jén ter jedt el a nyil vá nos ság nem egé szen hi va ta los szint -
je in (Dvi je reèi u jed nom: lek si è ke skri va li ce [Ket tõ az egy ben: szó össze vo ná sok]; Otk -
ri va mo nove skri va li ce  [Újabb szó-össze vo ná sok]; Novi pri me ri žar go ni za ci je [A zsar -
gon kép zõ dés újabb pél dái]) .

Bu gars ki köny ve i ben, a szak mai ér tel me zé se ken túl, meg pró bál a szerb
tár sa da lom ban hát tér ben lévõ ér té kek (to le ran cia, több nyel vû ség) mel lett ér -
vel ni. Ok fej té sei köz ben mind vé gig igyek szik tény sze rû ma rad ni, mi köz ben
arra is ügyel, hogy a tõle el té rõ ál lás pon tot kép vi se lõ ket se hoz za kel le met len
hely zet be. A több sé gé ben még a le tûnt re zsim reg ná lá sa ide jén szü le tett írá -
sok egy al ter na tív Szer bia ké pé nek meg te rem té sén is mun kál kod tak. De té ve -
dés len ne azt hin ni, hogy ez a kon ku rens or szág- és nem zet imázs ki fe lé irá -
nyult vol na. A szö ve gek hang vé te lé bõl és fel épí té sé bõl jól ki ve he tõ, hogy
azok sok kal in kább a bel sõ, szerb(hor vát) nyil vá nos sá got cé loz zák, sem mint
a kül hon jó in du la tát ke re sik. Még az olyan, elsõ lá tás ra anak ro niz mus nak tet -
szõ alap té te lei is, mint a szerb hor vát nyelv mel let ti ki ál lás, vagy a ju gosz láv ság 
fel vál la lá sa sem a tör té ne lem ke re ké vel együtt len dül ni kép te len or to do xia
meg nyi lat ko zá sai. Ezek egy a sa ját kva li tá sa i val tisz tá ban lévõ tu dós nak a bel -
sõ kész te té sei és ér ték vál la lá sai kö vet kez té ben össze ál ló, szel le mi ön ál ló sá gát
hir de tõ meg nyil vá nu lá sai, aki nem haj lan dó ak kor sem alá vet ni ma gát a kor -
szel lem dik tál ta kö ve tel mé nyek nek, ha így eset leg gon do la tai ve szí te nek nép -
sze rû sé gük bõl. Az itt be mu ta tott kö te tek és szer zõ jük fõ eré nyét azon ban
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még is a nyelv hasz ná lat tisz tes sé gé nek vissza ál lít ha tó sá gá ért ví vott csen des és
a há bo rú(k) dis kur zu sa i nak ép pen ak tu á lis kon junk tú rá i tól ma gát mind vé -
gig tá vol tar tó, kö vet ke ze tes küz de lem ben véli fel fe dez ni a re cen zens. Ez az
a szál, amely re a szö veg ben be mu ta tott és az azo kat meg elõ zõ, itt most csak
meg em lí tett kö te tek egya ránt fel fûz he tõk, s amely nek ta nul sá gai nyo mán
a szerb nyil vá nos ság disz kur zív tere ké pes le het túl lép ni az el múlt majd más -
fél év ti zed nyelv hasz ná la ti ki sik lá sa in. Mert a nyelv ar cai min dig ké szek
a meg úju lás ra, és min deh hez csak el kö te le zett és értõ, a sa ját és a má sok hi bá i -
ból egya ránt okul ni ké pes nyelv hasz ná lók ra van szük ség. E ka te gó ri á ba fel tét -
le nül be le ér ten dõ ek a köz be széd passzív fo gyasz tói is, hisz a nyil vá nos sá got
ala kí tók is – anél kül, hogy fe le lõs sé gü ket bár mi lyen tekintetben csökkenteni
próbálnánk – csak olyan dolgokat képesek feltálalni a fogyasztóknak, amit az
még hajlandó befogadni. E befogadókészség (át/vissza)alakításában a szerb
társadalom talán a legtöbbet éppen a Bugarski által (is) képviselt, a  köz- és
a szakírás közötti arányokat igen jó érzékkel vegyítõ publikációs
tevékenységnek köszönhet.

Pap Ti bor
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Két szlo vák de mok ra ta a nem ze ti sé gi kér dés rõl

Két szlo vák de mok ra ta a nem ze ti sé gi
kér dés rõl
Mi ku láš Dzu rin da: Kde je vola, tam je ces ta. Moj maraton.
[Ahol akarat van, ott van az út. Az én maratonom.]
Bratislava: L. C. A. Koloman Kertész Bogata, 2002. 111.

Pe ter Za jac: Más na pos or szág. Esszék, ta nul má nyok. [Ford.:
Föl des Pi ros ka.] Po zsony: Kal lig ram, 2002. 301.

Az el múlt év ben két, a ma gyar ol va só szá má ra egyál ta lán nem ér dek-
 te len könyv je lent meg Szlo vá ki á ban: Mi ku láš Dzu rin da Kde je

vola, tam je ces ta (Hol aka rat, ott út is van) és Pe ter Za jac nak a Kal lig ram ál tal
ma gyar nyel ven meg je len te tett mun ká ja Más na pos or szág cím mel. Két olyan
szer zõ rõl van szó, akik ízig-vé rig de mok ra ták nak vall ják ma gu kat és azok -
nak is te kint he tõk, ám még is je len tõs kü lönb ség van kö zöt tük po zí ci ó ju kat
és fel fo gá su kat te kint ve. Mi ku láš Dzu rin da a Szlo vák Köz tár sa ság mi nisz ter -
el nö ke, hi va tá sos, gya kor la ti po li ti kus. Pe ter Za jac in kább el mé le ti szak em -
ber, iro dal már, de egy ben po li ti kus is. Dzu rin da az 1998-as szlo vá ki ai kor -
mány vál tás le gen dás hõ sé nek is te kint he tõ, aki 1998 nya rán, ver seny ke rék -
pá ron kam pány ol ta vé gig az or szá got s párt ja ma gas szá za lék arányt ért el a vá -
lasz tá so kon. Már azt meg elõ zõ en a Me è i ar-el le nes de mok ra ti kus erõk
össze fo gá sá nak él vo na lá ba ke rült, s a vá lasz tá sok után a köz tár sa sá gi el nök õt 
bíz ta meg a kor mány ala kí tás sal. Pe ter Za jac az 1989–90-es cseh szlo vá ki ai
bár so nyos for ra da lom ki emel ke dõ sze mé lyi sé ge és esz mé jé nek máig is oda -
adó híve. Li be rá lis gon dol ko dó, a je len meg íté lé sé ben a mér cét szá má ra el sõ -
sor ban az 1990–92-es évek po li ti ká ja és de mok ra ti kus örök sé ge je len ti, míg
Dzu rin da mér cé je in kább a me è i a ri idõ szak hoz vi szo nyí tás, az 1998 utá ni
kor mány za ti adott sá gok és le he tõ sé gek Eb bõl ere dõ en az el múlt 4 év meg íté -
lé se sem le het azo nos a két szer zõ ér té ke lé sé ben.



Utal ni kell arra, hogy mû fa ji lag nem azo nos jel le gû a két ki ad vány. Dzu -
rin da köny ve in kább me mo ár, az el múlt négy év sa ját meg kö ze lí té sû, sze mé -
lyét, küz del mes gya kor la ti po li ti kai te vé keny sé gét elõ tér be he lye zõ em lék -
irat, amely nyil ván nem ok nél kül még a vá lasz tá si cik lus le zá ru lá sa elõtt ke -
rült ki adás ra. En nél fog va fél re ért he tet le nül ak tu á lis po li ti kai cé lo kat
szol gált, a vá lasz tá si kam pány szer ves ré szé nek is te kint he tõ. Si ker ként ér té -
ke li az el múlt négy évet, de egy ben be fe je zet len nek, mond ván, hogy Szlo vá -
kia a „ma ra ton fu tá sa”, in teg rá ci ós fel zár kó zá sa so rán el ju tott a cél fe lé ig, a be -
fe je zés, ami töb bek kö zött egyet je lent a NATO és az EU tag ság el éré sé vel,
a kö vet ke zõ kor mány za ti cik lus ra vár. En nek egyet len jár ha tó útja az, ha Szlo -
vá kia azon az úton ha lad, amely re 1998-ban lé pett. Azt el is me ri, hogy a kor -
mány za ti mun ka a jö võ ben ja ví tás ra szo rul.

Za jac köny ve szé le sebb ho ri zon tú, je len tõs mér ték ben érint elvi, el mé le -
ti és tör té nel mi kér dé se ket, és alap já ban véve ta nul mány kö tet nek te kint he tõ, 
adott té mák hoz kap cso ló dó, ko ráb ban és a kö zel múlt ban meg írt cik kek, ta -
nul má nyok gyûj te mé nye, me lyek bõl vi szont egy ér tel mû en ki tû nik ha tá ro -
zott, kri ti kai ál lás fog la lá sa ko runk, Szlo vá kia tör té ne ti fej lõ dé se és nap ja ink
szá mos alap ve tõ kér dé sé ben.

Mind két mun ka nem csak a szlo vák kér dés meg íté lé se, de kap cso la ta ink
és a nem ze ti sé gi po li ti ka meg íté lé se szem pont já ból is ér de kes és fon tos ele -
me ket tar tal maz, en nél fog va ér dek lõ dés re tart hat szá mot a ma gyar ol va sók
kö ré ben is. Az aláb bi ak ban a két kö tet nek csu pán a nem ze ti sé gi vo nat ko zá sa i -
val kí vá nunk rész le te seb ben fog lal koz ni, ne ve ze te sen a nem ze ti sé gi prob lé -
ma sa já tos és több vo nat ko zás ban eltérõ hangsúlyú megítélésével.

Dzu rin da köny vé ben több fe je zet ben érin ti a nem ze ti sé gi prob lé mát,
min de nek elõtt a szlo vá ki ai ma gyar ság hoz fû zõ dõ vi szo nyát. A gya ko ri né zet -
el té ré sek hang sú lyo zá sá val is elis me rõ en, tisz te let tel szól, és ma gas ra ér té ke li
a MKP kor mány za ti sze re pét. Utal érett ál lam pol gá ri, po li ti kai ma ga tar tá sá ra 
a gyak ran ki ala kult kri ti kus hely ze tek ben, kezd ve a kor mány ala kí tás tól és
a kor mány zás egész idõ sza ká ban, ami kor lé nye gé ben a MKP vég sõ dön té sei,
meg font olt mér le ge lé sei men tet ték meg a kor mányt és tet ték le he tõ vé a kor -
mány prog ram cél ki tû zé se i nek az elõbb re vi te lét. En nek so rán em lí tést tesz
a föld kér dés ben ki ala kult vi tá ról, a nyelv tör vény, al kot mány mó do sí tás bo nyo -
dal ma i ról, a ki sebb sé gi nyel vi char ta el fo ga dá sá nak ne héz sé ge i rõl és fõ ként
a köz igaz ga tá si és te rü le ti át szer ve zés ki éle zett vi tá i ról, me lyek õt ne héz dön -
té sek elé ál lít ot ták. Vé gül – így íté li meg utó lag is – ezek ben az ese tek ben a kor -
mány nak és a par la ment nek az „or szá gos, ál ta lá nos” il let ve több sé gi (nem ze -
ti) ér de kek fi gye lem be vé te lé vel kel lett el fo gad ha tó dön té se ket hoz ni,
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el is mer ve, hogy e dön té sek nem vol tak „op ti má li sak”. Dzu rin da min den eset -
ben a több sé gi aka rat ra hi vat ko zik, miközben azt érzékelteti, hogy számos
vonatkozásban megértést és együttérzést tanúsított a magyarok – szlovák
részrõl sokak által túlzottaknak tartott – követelései iránt, még akkor is, ha
végül ezek kielégítésére nem került sor.

Za jac fej te ge té sei a nem ze ti sé gi prob lé má val kap cso la to san szé le sebb ho -
ri zon tú ak és a je lent il le tõ en erõ sen kri ti kai hang vé te lû ek. Za ja cot mé lyen
fog lal koz tat ja a nem ze ti sé gi prob lé ma meg ol dá sa ál ta lá ban, szé le sebb össze -
füg gé sek ben. Kö zép-Eu ró pa kulcs kér dé sé nek tart ja, hogy az et ni kai sok fé les -
éget ke zel ni tud ja. Azt vall ja, hogy a meg ol dás az eu ró pai ci vi li zá ció tér sé gén,
az eu ró pai ci vi li zá ci ós fo lya ma to kon be lül kép zel he tõ el, ezen be lül in do kolt
egy kö zép-eu ró pai kul tu rá lis ré gió tény le ges meg te rem té se. Meg íté lé se sze -
rint a de mok rá ci á ban a szu ve rén nem zet lé tét fel té te le zi, hogy a sza bad ál lam -
pol gá rok az egyes em be rek és a ki sebb sé gek jo ga it tisz te let ben tart sák, a más
nem ze te ket és et ni kai cso por to kat meg be csül jék. Meg jegy zi: tör té nel münk
leg na gyobb nyo mo rú sá ga, hogy nap ja ink ban, ami kor már sen kit sem fe nye -
get sza bad sá gá nak, ne tán éle té nek el vesz té se, csu pán ki vé te le sen, el vét ve hall -
ha tó a til ta ko zás hang ja, ami kor má sok, ki sebb sé gek (ezen be lül kü lön meg -
em lí ti a ma gya ro kat) em be ri jo ga it kell meg vé de ni. Saj ná lat tal ál la pít ja meg,
hogy a szlo vák de mok ra ti kus köz vé le mény sér tõ döt ten és fruszt rál tan re a gál
a nem ze ti sé gi kér dés re, míg a szlo vák na ci o na lis ták min den játsz má ban biz -
tos kéz zel ve tik be a ma gyar kér dést. En nek okát ab ban lát ja, hogy a szlo vá kok 
job ban tar ta nak a ma gya rok tól, mint a bel sõ konf lik tu sok fo ko zó dá sá tól, a de -
mok ra ti kus erõk pe dig job ban fél nek at tól, hogy el ve szí tik tá mo gat ott sá gu -
kat, mint at tól, hogy az or szág fej lõ dé se an ti de mok ra ti kus irányt vesz. A szlo -
vák de mok ra ták több sé gé nek „kor lá to zó”, „op por tu nis ta nem ze ti sé gi po li ti -
ká ja” ne he zí ti a ma gyar de mok ra ták kal való együtt mû kö dést, mi köz ben
tü rel mes nem ze ti sé gi po li ti ká ra hív ja fel a fi gyel met mind két ol da lon. A „so -
kat kö ve telj, hogy va la mit el érj” ra di ká lis ki sebb sé gi hoz zá ál lás ku dar cot val -
lott. Köl csö nös en ged mé nyek re van szük ség az Al kot mány el ve i nek ér vé nye -
sí té sé vel. A leg alap ve tõbb kö ve tel mény nek az ön igaz ga tás el vé nek ér vé nye sí -
té sét te kin ti. A „nem zet ál lam ként való meg ha tá ro zás” óha tat la nul ki vált ja
a ki sebb sé gek te rü le ti au to nó mia irán ti igé nyét, ami az al kot má nyos ke re tek -
nek a fel la zu lá sát von hat ja maga után. Za jac elv ben nincs el le ne az au to nó -
mia gon do la tá nak. „Nincs ben ne sem mi – ál la pít ja meg –, ami ne vol na le gá -
lis vagy le gi tim”. Bí rá ló an szól ar ról, hogy a je len le gi kor mány ko a lí ció „ké pes 
volt fel ál doz ni az or szág éssze rû te rü le ti fel osz tá sát” is csak azért, ne hogy „a
ma gya rok sa ját me gyé hez jus sa nak”. Úgy lát ja azon ban, hogy a ki sebb sé gek
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leg ér zé ke nyebb prob lé má i ra (ok ta tás, kul tú ra, fi nan szí ro zás stb.) je len leg az
önigazgatás elvének érvényesítése az egyetlen megoldás. A történelmi
megegyezés része lehet a beneš-i dekrétumok miatt elszenvedett egyéni
sérelmek orvoslása is, amennyiben még vannak ilyenek. Szükségesnek tartja
elérni, hogy a nemzetiségi kérdések körüli vitát ne a nacionalisták
moderálják, hanem ezzel szembe állítsák a demokratikus felfogást és érveket. 
Vallja azt az elvet, hogy a nemzetiségeket érintõ kulcsfontosságú
kérdésekben ne lehessen nélkülük, vagy akaratuk ellen dönteni.

A fen ti ek bõl is lát ha tó, hogy Za jac el sõ sor ban a de mok ra tá kon, il let ve
a ma gu kat de mok ra ták nak val ló po li ti ku so kon kéri szá mon a prob lé mák kö -
vet ke ze tes meg ol dá sát, hív ja fel a fi gyel met fe le lõs sé gük re (be le ért ve az ér tel -
mi sé get is), anél kül, hogy át fo gó an ér té kel né a Dzu rin da-kor mány idõ sza ká -
nak nem ze ti sé gi po li ti ká ját, szól na az ered mé nyek rõl, a me è i a ri idõ szak hoz
vi szo nyí tott lé nye ges vál to zá sok ról. Úgy íté li meg, hogy a Dzu rin da-kor -
mány ide jén a nem ze ti sé gi vi szo nyok a kez de ti eny hü lés után újra fagy pont ra 
ju tot tak. A ma gya rok mára már tisz tá ban van nak vele, hogy a szlo vák de mok -
ra ták nem el kö te le zett, kor rekt part ne rei a ma gya rok nak, de raj tuk kí vül más
part ne rek nem jö het nek szá mí tás ba. Tud ják, hogy gyak ran hoz tak ál do za tot
az utóbb gyen gé nek bi zo nyult po li ti kai part ne re ik ha tal mi tö rek vé se i ért. Azt
is tud ják, hogy nem tá masz kod hat nak a szlo vák ér tel mi ség elit jé re sem, mert
oly kor ba rát sá gos arca ellenére, az is cserbenhagyja õket, és hogy az Európai
Unió biztosai számára is fontosabb az uniós ajánlások minimuma, mint
a kisebbségi kérdések megnyugtató megoldása. 

Mi ért van nak a MKP- nak tá mo ga tói a szlo vák la kos ság kö ré ben? – te szi
fel a kér dést Za jac. A vá la sza: a ma gya rá za tot a párt nak a po li ti kai stí lu sá ban,
és ér de mi po li ti ká já ban kell ke res ni. A MKP soha sem mi lyen jog ta lan vagy
an ti de mok ra ti kus lé pést sem tá mo ga tott, soha nem szö vet kez tek an ti de mok -
ra ti kus, na ci o na lis ta po li ti kai tö mö rü lé sek kel. Tá mo ga tott min den gaz da sá -
got és köz igaz ga tást érin tõ re for min téz ke dést, nem keveredett korrupciós
botrányokba.

Mi ku láš Dzu rin da köny vé ben ugyan csak utal arra, hogy az utób bi idõ -
ben a nem ze ti sé gi kér dés te kin te té ben ne ga tív irány ban vál toz tak a vi szo -
nyok, de ezek el sõ sor ban az el múlt évek ma gyar kor mány za ti po li ti ká já val
füg ge nek össze. A ki egyen sú lyo zott ma gyar–szlo vák kap cso la tok kul csa 1998 
után a köl csö nös ér de kû Eu ró pa po li ti ka lett. Azt a jó ér zést, hogy jó úton ha -
lad a két or szág, az el múlt idõ szak ban két do log ár nyé kol ta be – ál la pít ja meg.
Ne ve ze te sen a ha tá ron túli ma gya rok ról szó ló tör vény és a Be neš-dek ré tu -
mok kér dé sé nek az is mert fel ve té se, ami a szlo vák na ci o na liz must erõ sí tet te,
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olyannyi ra, hogy el le ne a kor má nyon be lül is fel kel lett lép ni. Úgy lát ja, hogy
az em lí tett tör vény egyes ele mei és a ma gyar po li ti ku sok ál ta li in terp re tá ci ók
a „Nagy-Ma gyar or szág” szim bó lu mát elevenítik meg, miközben õ inkább az
olyan szimbólumokat hangsúlyozza, és részesíti elõnyben, mint a Mária
Valéria híd újjáépítése. 

M. Dzu rin da az el múlt évi szlo vá ki ai vá lasz tá sok ered mé nye kép pen
újabb le he tõ sé get ka pott kor mány ala kí tás ra, s arra is, hogy a nem ze ti sé gek ér -
de ké ben az elõ zõ cik lus mu lasz tá sa it pó tol ja. A kor mány prog ram nyi lat ko za -
tá ban több konk rét, jól el le nõ riz he tõ kö te le zett sé get vál lalt: ki sebb sé gi tör -
vény el fo ga dá sa, a re gi o ná lis és ki sebb sé gi nyel vi char ta re a li zá lá sa, 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 a su gár zás idõ -
tar ta mát), az ed dig nem ne ve sí tett föl dek köz sé gi tu laj don ba he lye zé se.
Ahogy a szlo vák Köz ügyek In té ze té nek a szlo vák tár sa da lom hely ze té rõl szó -
ló 2002. évi je len té sé ben ol vas hat juk, az MKP rész vé te le a kor mány ban hoz -
zá já rul hat az MKP po zí ci ó já nak to váb bi erõ sö dé sé hez, s elõ se gí ti, hogy
a nemzetiségi kisebbségek jogi helyzetének javítását szolgáló célok
realizálódjanak. Nem kívánatos, hogy újra értelmezési viták zavarják meg
azok megvalósítását.

Bo ros Fe renc
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A nyolc va nas évek óta át ala kult a gon dol ko dás Eu ró pá ban a ré gi ók ról.  
  Az ál lam he lyett a glo bá lis tér, és az EU-szint ke rült elõ tér be, vele

a re gi o ná lis ci vil há ló za tok kér dé se, írja Ke a ting. 1990-es évek ben a re gi o ná -
lis szem lé let mód ön ál ló sá ga még na gyobb ra nö ve ke dett, je len van a glo bá -
lis, az eu ró pai és a re gi o ná lis fej lõ dés rõl foly ta tott vi ták ban. A re gi o ná lis–eu -
ró pai és a glo bá lis szint fej lõ dé sé nek komp lex tár sa da lom tu do má nyi vizs gá -
la ta át for mál ta a ré gi ók ról való gon dol ko dást, azok töb bé nem to le rált, meg -
tûrt elem zé si egy sé gek, a nem zet ál lam, a tár sa da lom és a kul tú ra ke re te i ben
gon dol ko dó ko ráb bi tár sa da lom tu do má nyi ref le xi ók min tá já ra. A re gi o ná lis 
po li ti kák nagy mér ték ben eu ro pa i zá lód tak. Az új tár sa da lom tu do má nyi
meg kö ze lí té sek szá mot vet nek ez zel a meg nö ve ke dett je len tõ ség gel. Ke a -
ting ki eme li a kö vet ke zõ meg kö ze lí tés mó do kat, is ko lá kat:

* Ké szült az MTA ál tal tá mo ga tott Re gi o ná lis fej lõ dés és mik ro in teg rá ció a Nyu gat-Du nán tú lon ku -
ta tás ke re té ben (Ber zse nyi Dá ni el Ta nár kép zõ Fõ is ko la Eu ró pa-ta nul má nyok In té ze te).



– a piac „tár sa dal mi konst ruk ci ó ja”(„the so ci al const ruc ti on of the mar ket”)
– a tár sa dal mi tõke („so ci al ca pi tal”)
– az al ku val nem mó do sít ha tó köl csö nös füg gõ sé gek („unt ra ded in ter de -

pen den ci es”)
– az együtt mû kö dés re épü lõ gaz da ság („as so ci a ti o nal eco no my”)
– a ta nu ló ré gió („le ar ning re gi on”)
– a ver seny elõ nyök („com pe ti ti ve ad van ta ge”).
A re gi o ná lis fej lesz té si po li ti ka szint jén Ke a ting a kö vet ke zõ ten den ci á -

kat és to vább fej lõ dé si tart ja sa rok kö vek nek:
– de cent ra li zá ció („de cent ra li za ti on”)
– in téz mény épí tés („ins ti tu ti on-bu il ding”)
– em be ri erõ for rá sok („hu man re so ur ces”)
– ku ta tás, fej lesz tés, tech no ló gia transz fer („re se arch, de ve lop ment, tech no -

logy trans fer”)
– kis vál lal ko zá sok, sa ját ala pú fej lõ dés („small firms and en do ge no us de ve lop -

ment”).
A tár sa da lom tu do mány ban „kon szen zus van ar ról, hogy je len tõs vál to zá -

sok tör tén tek, de ar ról ke vés bé, hogy mi ben is áll nak ezek a vál to zá sok”. A „bi -
za lom” és a „tár sa dal mi tõke” kon cep ci ói sze rin te al kal ma sak le het nek arra,
hogy a „nem szi mul tán re cip ro ci tás” prob lé má ja meg kö ze lít he tõ le gyen eb -
ben a komp lex fo lya mat ban: „Olyan vi szo nyok jö het nek lét re, ame lyek ben
a bi za lom és a ko ope rá ció meg nö vek szik an nak a tu da tá ban , hogy re cip ro ci -
tás jön majd létre”.

Nem vé let len, hogy a tár sa dal mi tõ ké vel fog lal ko zó elem zé sek ben né -
mely kor hi vat koz nak Po lá nyi Ká roly gaz da ság ant ro po ló gi ai kon cep ci ó i ra,
azon ban a több sé ge in kább mai szer zõ ket, pl. Ke a ting, Fu ku y a ma, Put nam,
va la mint Ja mes Co le man klasszi kus nak te kint he tõ kon cep ci ó ját idé zi. Az au -
to nó mia és a re gi o na li zá ció kér dé se az új szak iro da lom ban nem pusz tán po li -
ti kai-ad mi niszt ra tív, ha nem kul tu rá lis és gaz da sá gi-tár sa dal mi ka te gó ria. A vá -
ros fej lesz té si ku ta tá sok alap ján ve ze ti be a „fej lesz té si ko a lí ció” ka te gó ri á ját,
ame lyet a re gi o ná lis fej lesz tés re si ker rel le het al kal maz ni. 

Ke a ting a kö vet ke zõ szin te ket tart ja össze ha son lí tás szem lé le ti cso mó -
pont ja i nak:

– kul tú ra és iden ti tás, mint a ma ga tar tást és a vi szony rend sze re ket ala kí -
tó té nye zõk

– az in téz mé nye ket úgy kell meg vizs gál ni, mint a kul tú ra és az ér té kek
lét re ho zá sá nak és mû kö dé sé nek mo tor ja it, va la mint a ra ci o ná lis ko -
ope rá ci ó nak a ke re te it
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– olyan tár sa dal mi vi szo nyok, ame lyek a he lyi vál lal ko zói osz tály lé tét le -
he tõ vé te szik, va la mint a tõke és a mun ka be vo ná sa a fej lesz té si ko a lí ci -
ó ba

– olyan po li ti kai min ták és a po li ti kai ver seny olyan szer ke ze te, ame lyek
arra mo ti vál ják a po li ti ku so kat, hogy a fej lõ dést elõ se gí tõ po li ti ká kat fo -
gad ja nak el

– vé gül azok a po li ti kák és po li ti kai in téz ke dé sek, ame lye ket a ré gi ók ban 
al kal maz tak, össze füg gés ben a lét re ho zó in téz mé nyek, ak to rok és at ti -
tû dök kom bi ná ci ó já val.

Ke a ting ál ta lá no sít ha tó konk lú zi ó ja, két spa nyol ré gió össze ha son lí tó
elem zé se nyo mán: „a ki hí vás ab ban van, hogy a mo der ni zá ló re gi o na liz mus
felé fej lõd jünk, mind a tra di ci o na lis ta re gi o na liz mus sal, mind pe dig a glo bá -
lis neo-li be ra liz mus sal szem ben, amely meg sem mi sí te né a ré gi ót, mint a nyil -
vá nos cse lek vés ke re tét. Ez a kö ve tel mény az in téz mény épí tés, kul tu rá lis po li -
ti ka és gaz da sá gi fej lõ dés szer ves kap cso ló dá sát írja elõ […] Ka ta ló nia és Ga lí -
cia […] egya ránt ugyan az zal a ki hí vás sal ta lál koz nak, a fej lesz té si mo dell
lét re ho zá sá nak prob lé má já val, és mind ket tõ nek meg van a maga ere je és gyen -
ge sé ge eb ben, ha eu ró pai össze ha son lí tás ban vizs gál juk õket. Amit pél dá juk
meg mu tat az az, hogy a ré gi ók a po li ti kák nak nem csu pán a fo gyasz tói, akik
a fej lõ dés egyet len glo bá lis mo dell jé hez iga zod nak, ha nem kü lön fé le stra té gi -
ák kal le het sé ges mo bi li zál ni a tár sa dal mi és kulturális forrásokat”.

Ke a ting össze fog lal ja a prob lé ma át fo gó meg kö ze lí té sét: a ’60–70-es
évek a re gi o ná lis po li ti kai szint sta bi li zá lá sá hoz ve zet tek Nyu gat-Eu ró pá ban,
a nyolc va nas évek vé gé tõl azon ban a re gi o na liz mus új hul lá ma fi gyel he tõ
meg.  En nek hát te re a po li ti kai mo bi li zá ció új hul lá ma és a nem zet kö zi rend -
szer, va la mint az EU kon ti nen tá lis rend sze ré nek vál to zá sa, ami kor már nem
csak az ál la mok át szer ve zé sé nek ügye, mint ko ráb ban, sõt maga az ál lam is
meg vál to zik e fo lya mat ban. Az ál lam au to ri tá sa há rom ol dal ról is ve szély be
ke rült: a nem zet kö zi vé vá lás, a re gi o ná lis-lo kál is meg úju lás, va la mint a piac
és a ci vil tár sa da lom, ame lyek ero dál ják ha gyo má nyos funk ci ó it. Az új re gi o -
na liz mus már nem csu pán a szin gu lá ris nem zet ál lam je len sé ge („it is not con ta i -
ned wit hin the fra me work of the na ti on-sta te”), ha nem a ré gi ók eu ró pai és glo bá lis
ver seny ben van nak egy más sal. A régi és az új re gi o na liz mus am bi va lens kap -
cso lat ban van nak egy más sal: „Az új re gi o na liz mus mo der ni zá ló és elõ re
 tekintõ, szem ben a régi tí pu sú pro vin ci a liz mus sal, amely el len ál lást fej tett ki
a vál to zás sal szem ben és a ha gyo má nyo kat õriz te. Azon ban a régi és az új re gi -
o na liz mus egya ránt rá van nak kény sze rít ve az együtt mû kö dés va la mi lyen
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for má já ra, egy bo nyo lult szö vet ség re, amely új szin té zist ke res az uni ver zá lis
és a partikuláris között.” 

Glo ba li zá ció, eu ró pa i zá ló dás, re gi o na liz mus

Az EU és a glo bá lis rend szer ve szé lyez te tik az ál lam köz ha tal mi funk ci -
ó ját, ami erõ tel je sen ki hat az ál lam és a ré gi ói kö zött fenn ál ló vi szony rend -
szer át ala ku lá sá ra. A pár hu za mos fo lya mat, a ré gi ók, a ci vil tár sa da lom és
a pi a cok fe lõl in du ló eró zió sem ke vés bé kí mé let len az ál la mi szu ve re ni tás
és az ál la mi funk ci ók szem pont já ból. Azon ban Ke a ting sze rint túl zás len ne
az ál lam és az ál la mi szu ve re ni tás el tû né sé rõl, ki ha lá sá ról be szél ni, hi szen in -
kább nor má lis, va ló di transz for má ció zaj lik, amely ben ma gá nak a po li ti ká -
nak az ér tel me is át ala kul, a de mok rá ci á é val együtt. A glo bá lis rend szer,
a mo dern kom mu ni ká ci ós tech no ló gi ák, az in di vi du a li zá ció a tár sa dal -
mi-po li ti kai tér, vagy te rek új kris tály alak za ta it ered mé nye zik, ame lyek ben
a ré gi ók sík ja meg erõ sö dik, a ko ráb bi nál köz pon tibb je len tõ sé gû vé vá lik.
A ré gi ók ról mint a fej lõ dés mo tor ja i ról ír  Ke a ting („re gi ons as eco no mic dy na -
mos to the downg ra ding of sta tes”), de rög tön hoz zá te szi, hogy ez a fo lya mat per -
sze nem prob lé ma men tes, hiszen:

– nem jön lét re az egy sé ges ter ri to ri á lis hi e rar chia rend je
–  a re gi o ná lis ke re tek a tár sa dal mi rész te rü le tek el té rõ és sok szor el len té -

tes szem pont jai sze rint nem min dig es nek egy be
– nem min den ré gi ót ra gad ma gá val ez a di na mi kus fo lya mat
–  a po li ti ka au to nóm sze re pet tölt be a fo lya mat ban, szem ben a mar xis ta

és funk ci o na lis ta gaz da sá gi-tár sa dal mi de ter mi niz mus fel té te le zé se i vel
– te hát nem új, ki egyen sú lyo zott kris tály szer ke zet az „új re gi o na liz -

mus” vi lá ga, és nem is ha son lít a „ré gi ók Eu ró pá ja” szlo gen nel szug ge -
rált új vi lág hoz.

A kü lön fé le nyu gat-eu ró pai rest ruk tu rá ci ók ta pasz ta la ta it rö vi den át te -
kint ve Ke a ting az aláb bi kö vet kez te tés re jut: „Eb bõl a fo lya mat ból a ré gi ók ke -
let ke zé sét két vo nat ko zás moz dí tot ta elõ. Egy rész rõl, a ré gi ók olyan po li ti kai
aré nák ká vál tak, ame lyek ben té má kat for mál nak, po li ti ká kat vi tat nak meg,
dön té se ket hoz nak és for rá so kat osz ta nak el. Ezt elõ moz dít ja a de cent ra li zá ci -
ós ten den cia a po li ti ká ban és a tár sa dal mi moz gal mak ban, va la mint az a trend
hogy ter ri to ri á lis je len tõ sé get ad nak a po li ti kai vi ták nak. Más rész tõl a hely -
hez kö tött be ru há zá so kért, pi a co kért és más le he tõ sé ge kért fo lyó ver seny
meg nö ve ke dé se a ré gi ón be lü li po li ti kai ver senyt he lyet te sít he ti a ré gi ók kö -
zöt ti po li ti kai ver sennyel. Eb ben a já ték ban, a ré gi ók ak to rok ká vál hat nak
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a dön tés ho za tal új rend sze ré ben […] A ré gi ók úgy jöt tek lét re, mint a po li ti -
kák lét re ho zá sá nak új hely szí nei, a cse lek vé sek rend sze rei, mint a glo bá lis
rend szer önálló aktorai”.

A re gi o ná lis iden ti tás sok ér tel mû fo gal ma nyit pers pek tí vát a po li ti ka és
a re gi o ná lis mo bi li zá ció felé. A szük ség kép pen se ma ti ku san át te kin tõ fej te ge -
té sek ben fel buk kan, de nincs kel lõ kép pen ki fejt ve a „re gi o ná lis po li ti kai szub -
kul tú ra” fo gal ma, amely más tí pu sú, po li ti kai kul tú ra szem pon tú elem zé sek -
ben ko mo lyabb hang súlyt ka pott. Ke a ting így kon cep ci o ná li san kis sé üres, az
iden ti tás sal kap cso la tos vég te len iro da lom hoz ké pest ke vés sé in no va tív fej te -
ge té se még is ad egy frap páns össze fog la lást ar ról, hogy mi az „új re gi o na liz -
mus”: „össze kö tõ ka pocs a ré gió és a nem zet kö zi avagy az eu ró pai rend kö -
zött, ré gi ók kal, ame lyek ke re sik a sa ját he lyü ket az ál lam ban, Eu ró pá ban és
a nem zet kö zi pi a con”. Má sutt: „A ter ri to ri á lis iden ti tá sok gyak ran a Gra no -
vet ter-fé le ér te lem ben vett gyen ge kö té se ket je len te nek, nem nagy a kö tõ e re -
jük, és gyak ran együt te sen hat nak tá gabb (pl. eu ró pai-Sz.M) kö te lé kek kel
[…] A ré gi ók a po li ti kai ér té ke lés és cse lek vés mér cé i vé vál hat nak annyi ban,
amennyi ben a po li ti kai té mák re gi o na li zá lód nak és a tár sa dal mi in téz mé nyek 
a po li ti kát re gi o ná lis ke ret ben je le ní tik meg […] Né hány szer zõ […] még
min dig úgy te kin ti a re gi o na liz must, mint a kés lel te tett mo der ni zá ció je len sé -
gét, át me net ben a hi ten ala pu ló pre-mo dern vi lág ról a mo der ni zá ci ó ra és
a nem zet ál lam ra. Ez igaz le he tett még a 19. szá zad ban, de a hu sza dik szá zad
vé gén a nem zet ál lam gyak ran túl gyen ge ah hoz, hogy uni tá ri us nem ze ti kul -
tú rát és iden ti tást kép vi sel jen. A ré gió ugyan el tûn het az iden ti tást meg ha tá ro -
zó hely ze té bõl, de hát ra hagy hat olyan ér ték- és ma ga tar tás min tá kat, ame lyek
meg kü lön böz te tik egyik ré gi ót a má sik tól, mi köz ben a nyelv egy re fon to sab -
bá vá lik. Ugyan ak kor ép pen ség gel új té mák me rül nek fel, ame lyek meg oszt -
ják a ré gi ó kat a re gi o ná lis ér té kek, ma ga tar tás és iden ti tás vo na la in, kap cso lód -
va a globális gazdaságban betöltött helyzetükhöz.”

Ezen a pon tos szük sé ges nek tar tok né hány meg jegy zést köz be vet ni a ré -
gió ku ta tás in ter disz cip li ná ris meg kö ze lí té sé nek ve szé lye it il le tõ en. A sok fé le
sza ko so dott ku ta tá si te rü le tek in teg rá lá sá nak kí sér le te kor alig ke rül he tõ el a fe -
lü le tes, se ma ti kus fel dol go zás. Ha egy szer re aka runk a mik ro- és a mak ro-öko -
nó mia, a szub kul tú ra, a po li ti kai kul tú ra, az iden ti tás kép zõ dés, a ki sebb sé gek
stb., vagy a „sur vey re se arch”-nek ne ve zett te rü let min den ol da lá ról va la mit át -
ven ni az „új re gi o na liz mus” cím sza vá ba, ak kor va la mi fé le fe lü le ti, se ma ti kus
tu do má nyos be vá sár ló-tu riz mus, vagy shop ping cen ter- be vá sár ló ko csi lesz
a fo gal munk ból, szem lé le tünk bõl, ame lyet akár „új eu ró pai ré gió ku ta tás nak”
is le het ne vez ni. A má sik ve szély pe dig a re gi o ná lis rész egy sé gek, vagy rész kul -
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tú rák en semb le-ja, ami ál tal ki kö tünk egy új mó di ré gió-ka rek te ro ló gi á nál,
amely nem sok kal jobb a ha gyo má nyos nem zet ka rak te ro ló gi ák nál. Eze ket va la -
mi lyen ala pos tár sa da lom tu do má nyi in teg rá ci ós igény, rosszabb eset ben vi -
szont fe lü le tes fél mû velt ség fog hat ja össze. 

Re gi o na liz mus és po li ti kai rend szer

Ke a ting kí sér le tet tesz a pár tok és a sza va zói ma ga tar tás re gi o ná lis elem zé -
sé re az  EU-ta gok po li ti kai rend sze re i ben. Konk lú zi ó ja: „Nyu gat-Eu ró pá -
ban a vá lasz tói ma ga tar tást meg ha tá roz za a re gi o ná lis kon tex tus, amely a nem -
ze ti po li ti kai té mák ér tel me zé sé re, és a he lyi ek meg je le ní té sé re szol gál. Ta lán
be szél he tünk va la mi fé le ho mo ge ni zá ci ós ten den ci á ról a má so dik vi lág há bo -
rú után, bár ez is in kább csak lát szat volt, mint va ló ság, mi vel a pár tok nak
a nem ze ti szin ten zaj ló ver seny hez kel lett iga zod ni uk, ki ter jeszt ve üze ne te i -
ket az egész ál lam te rü let re, né mi leg el té rõ üze ne tek kel. Azon ban a nyolc va -
nas évek óta ez a ten den cia meg állt, sõt bi zo nyos te kin tet ben a visszá já ra for -
dult. A pár tok nak egy re in kább te kin tet be kell ven ni ük a kü lön bö zõ (re gi o ná -
lis – Sz. M.) fel té te lek és té mák kü lönb sé ge it, és ön ma guk is részt vesz nek
a ré gi ók vál to zó tár sa dal mi konst ruk ci ó já nak fo lya ma tá ban.”

A „tár sa dal mi tér” re gi o ná lis as pek tu sa i nak szám ba vé te le az „as so ci a ti ve
life” tel jes ke reszt met sze tét nem, de an nak bi zo nyos cso mó pont ja it lát tat ja.
El sõ ként a „ca pi tal-la bo ur” re lá ci ó it elem zi a ré gi ók ban, va la mint az új re gi o -
na liz mus ha tá sát erre a vi szony rend szer re, ame lyet a „bu si ness or ga ni za ti -
ons” és a „tra de un ions” ma ga tar tá sá ban vizs gál. „A re gi o ná lis üz le ti és szak -
szer ve ze ti cso por tok egya ránt meg ha tá roz zák a re gi o ná lis po li ti kai kon tex -
tust  és meg ha tá ro zot tak a re gi o ná lis po li ti kai kon tex tus ban. Aho gyan a ré gió
a gaz da sá gi be avat ko zás és át ala ku lás ke re té vé vált, olyan in téz mé nyek ki ala -
ku lá sát se gí tet ték (a fen ti cso por tok – Sz. M.), ame lyek meg nö ve lik sze re pü -
ket eb ben a fo lya mat ban és hoz zá já rul tak ah hoz a szé le sebb dis kur zus hoz,
amely a ré gi ót te ma ti zál ta. Ily mó don össze köt te tést hoz nak lét re a gaz da sá gi
át ala ku lás tól a po li ti ka csi ná lás hoz és a politikai intézményekhez.”

A ci vil tár sa da lom egye sü lé se i nek, asszo ci á ci ó i nak és a re gi o na li zá ció ten -
den ci á i nak össze füg gé sét Ke a ting így jel lem zi: „A ci vil tár sa da lom szer ve ze -
tei, az egy há zak tól a sport klu bo kig, és kul tu rá lis egye sü le te kig se gí te nek a he -
lyi tár sa dal mi tér lét re ho zá sá ban, az iden ti tás és kö zös cé lok el éré sé re irá nyu -
ló a ko ope rá ció új ra te rem té sé ben. Ter ri to ri á lis ci vil tár sa dal mak ta lál ha tó ak
meg a tör té ne ti nem ze tek erõ sen de fi ni ált ré gi ó i ban, mint pl. Ba jor or szág,
avagy sok hely ütt Skan di ná vi á ban. Fran cia or szág ban, Olasz or szág ban és
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sok hely ütt Spa nyol or szág ban a ci vil tár sa da lom in kább lo ka li zált jel le gû, a vá -
ro sok ra vagy akár a ru rá lis kö zös sé gek re épül. Ezek a lo kál is te vé keny sé gek
ma guk is re gi o ná lis cso por to su lá sok ré szei le het nek, és ki sebb vagy na gyobb
szo ci á lis ko hé zi ós ere jük ré vén elõ se gít he tik az ’el kép zelt kö zös ség’ meg va ló -
su lá sát, de le het nek izo lál tak, sze pa rál tak egy más tól.”

A re gi o ná lis tár sa dal mi tér har ma dik ele me ként Ke a ting a „re gi o nal mass 
me dia” sze re pét eme li ki a glo bá lis, eu ró pai, nem zet ál la mi és a re gi o ná lis nyil -
vá nos ság kap cso la tá ban. Össze fog la ló té zi se: „A tech no ló gi ai fej lõ dés és a de -
re gu lá ció alá ás ták a nem ze ti mû sor szó rás rend sze re it  és be ve zet ték a glo bá lis 
te le ví zi ó zást, de ugyan ak kor csök ken tet ték a he lyi és a re gi o ná lis mé dia lét re -
ho zá sá nak költ sé ge it és kor lá ta it. Ez meg nö vel te a he lyi és a re gi o ná lis tel je sít -
ményt a mé di á ban és ez re gi o ná lis pers pek tí vát adott a köz po li ti kai té mák -
nak, azon ban hang sú lyoz ni kell ha tá sa i nak sok fé les égét, ame lyek a po li ti kai
tar ta lom tól, va la mint a ré gió és a re gi o na liz mus je len té sé tõl függ nek.”

A re gi o na liz mus po li ti kai irány za tai

Ke a ting szisz te ma ti zál ja és elem zi a re gi o na lis ta po li ti kai-esz mei irány -
za to kat szisz te ma ti zál ja is. Több ide ál tí pust írt le, ame lyek sze rin te kü lön fé -
le képp kom bi ná lód hat nak az eu ró pai po li ti kai gya kor lat ban. 

1. Kon zer va tív re gi o na liz mus. A kö zös sé get védi a mo der ni zá ci ó val szem -
ben, fõ ként a nem zet ál lam ni vel lá ló ten den ci á it uta sít ja el. „Ál ta lá nos ság ban
a tra di ci o na lis ta és a kon zer va tív re gi o na liz mu sok vissza szo rul tak, aho gyan a re -
gi o na li zá ci ót egy re in kább a mo der ni zá ci ó val és a vál to zás sal azo no sít ot ták.”

2. Bur zsoá re gi o na liz mus. Az a po li ti kai irány zat, amely a fej lett ré gi ók po li -
ti kai irány za ta it jel lem zi, és meg akar sza ba dul ni az ál lam tra di ci o ná lis be fo -
lyá sá tól, olyan szer ke ze te ket kí ván in téz mé nye sí te ni, ame lyek le he tõ vé te -
szik a mo der ni zá ci ót.  Mai tár sa dal mi hor do zói: „a mo der ni zá ló re gi o ná lis
tech nok rá cia, gyak ran kap cso lat ban a köz szfé ra me nedzs ment jé vel és a hi va -
tá sos ter ve zõk kel mind a kor mány zat ban, mind pe dig az egye te me ken.”

3. Prog resszív re gi o na liz mus. Fej lõ dés és de mok rá cia, egyen lõ ség, szo ci á lis 
re form a cé lok, bal-li be rá lis és öko ló gi ai irány za tok, szo ci a lis ták a fõbb hor do -
zók. Aho gyan hely ze tét Ke a ting jel lem zi: „elég gé gyen ge ma radt, al ko tó ele -
me i nek sok fé les ége, he te ro ge ni tá suk kö vet kez mé nye kép pen, és a ne héz sé -
gek mi att, ame lyek a gaz da sá gi fej lõ dés al ter na tív pa ra dig má já nak lét re ho zá sá -
ban rejlenek.”

4. Jobb ol da li po pu lis ta re gi o na liz mus. Ugyan csak a cent ra li zált ál lam az el -
len sé ge, de fel lép a mig rán sok be te le pí té se, a szo ci á lis mo ti vá ci ó jú
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új ra el osz tás el len is, a „Lom bard Li gát” em lí ti pél da ként.  Tár sa dal mi bá zi sa
az alsó kö zép osz tály és a kis üz let tu laj do no sok („lo wer midd le clas ses and
small bu si ness pe op le”).

5. Na ci o na lis ta moz gal mak (Na ti o na list mo ve ments). A re gi o na liz mus és
a na ci o na liz mus el kü lö ní té se Ke a ting és más szer zõk sze rint is prob le ma ti -
kus te re pe a re gi o na liz mus  kon cep ci ó já nak. Pél dái a nyu gat-eu ró pai sze pa ra -
tis ta moz gal mak, a basz kok, a ka ta lá nok stb.

6. In teg ra tív-de zin teg ra tív és au to no mis ta re gi o na liz mus. A kü lön fé le re gi o na -
lis ta po li ti kai irány za tok a nem zet ál lam hoz való vi szony ban vi tat koz hat nak
ma gu kon be lül is, pl. a ha gyo má nyos vagy a prog resszív tá bo ron be lül is meg -
le het az au to no mis ta és a sze pa ra tis ta vo nal, amely az irány za tok al tí pu sa i nak
el kü lö ní té sé hez ve zet het. Ezt így lát ja Ke a ting; „Nin csen kon zisz tens vi -
szony a re gi o na liz mus tí pu sá nak a bal-jobb ská lán való el he lye zé se és az ál ta la 
prog ram ként kép vi selt (nem ze ti – Sz. M.) in teg rá ció avagy dez in teg rá ció fo -
ko za tai között.”

A több al tí pus Ke a ting sze rint a mai po li ti ká ban két nagy mo dell be il leszt -
he tõ; me lyek kö zül az egyik tér nye ré se ta pasz tal ha tó: „Még min dig két tí pu -
sa van a re gi o na liz mus nak, a kon zer va tív és de fen zív re gi o na liz mus, amely
a tra di ci o ná lis tár sa da lom ban gyö ke re zik, el zár kó zó, el len áll a vál to zá sok -
nak; és ez zel szem ben áll a prog resszív re gi o na liz mus, amely a tra dí ci ót a mo -
der ni zá ció esz kö ze ként kí ván ja fel hasz nál ni. Ez a kü lönb ség meg je le nik
a köz vé le mény ben, a tár sa dal mi cse lek vés ben és a po li ti kai moz gal mak ban is. 
Azon ban ál ta lá nos ság ban meg ál la pít hat juk, hogy a re gi o na liz mus (Nyu -
gat-Eu ró pá ban! – Sz. M.) a prog resszív ol dal ra állt, a de mok ra ti kus érett ség
és a mo dern ség fel té te le i hez való al kal maz ko dás te kin te té ben. (Az új re gi o na -
liz mus – Sz. M.) Pers pek tí vá já ban a po li ti kai mo bi li zá ció funk ci o ná lis új ra -
struk tu rál ódá sa össze függ az új po li ti kai te rek és po li ti ka te rü le tek lét re ho zá -
sá val. Azon ban nem lé tez nek min den ütt ré gi ók, és ahol lét re jön nek, ott a ré -
gi ót  épí tõ po li ti kai cse lek vés ter mé ke ként”.

A ré gió „ fel ta lá lá sa” az Eu ró pai Uni ó ban?

A ré gi ók Ke a ting sze rint ál lan dó an új ra ter me lõ dõ tár sa dal mi ke re tek,
nem ele ve adott en ti tá sok. Foly to nos új já szü le té sük há rom re pro duk ci ós
me cha niz mu sa:

– a funk ci o ná lis szük ség sze rû ség a gaz da sá gi-tár sa dal mi fo lya ma tok ból,
– a po li ti kai tér le he tõ sé ge a par ti ci pá ció és mo bi li zá ció szá má ra, 



– nor ma tív de mok rá cia el mé le ti szem pont ból a po li ti kai fo lya mat át lát -
ha tó sá gá nak és el le nõ riz he tõ sé gé nek kö ve tel mé nye a ci vil tár sa da lom
ré szé rõl.

Aho gyan Ke a ting az eu ró pai ci vil tár sa dal mi „ci vic cul tu re” ré sze ként, va -
la mint az EU in téz mé nyes me cha niz mu sá nak vál to zá sa i ból ere dõ po li ti kai
le he tõ ség szfé ra ként ér tel me zi az új re gi o na liz mus EU-min tá it, úgy a té má -
ban hoz zá ha son ló an gyak ran hi vat ko zott szer zõ, Bri gid Laf fan azt a té mánk
szem pont já ból köz pon ti je len tõ sé gû kér dést vizs gál ja meg, hogy va jon az
EU re gi o na liz mu sa mi lyen sa já tos sá gok kal ren del ke zik in ter kon ti nen tá lis
össze ha son lí tás ban, van e „sa já tos nem zet kö zi e se dé si min tá ja”?  Az EU sze -
rin te „a vi lá gon a leg ex ten zí vebb és in ten zí vebb for má ja a re gi o na li zá ci ó nak,
az egye dü li re gi o na liz mus, ame lyet a po li ti kai tér de mok ra ti zá lá sá nak a cél ja
ve zet a nem zet ál la mo kon túl […] az in téz mény épí tés, jog al ko tás, a po li ti kák
in teg rá ci ó ja és pi ac te rem tés, ame lyet az EU lét re ho zott a nem zet kö zi e se dés
sa já tos, ön ál ló je gyek kel kö rül ír ha tó mo dell jét je len ti.”

Laf fan té zi sei az  EU-re gi o na liz mus sa já tos sá ga i ról: „Az EU a ’mély’ re gi -
o na liz mus sa já tos for má ját kép vi se li, amely más, mint a vi lág egyéb re gi o na -
liz mu sai. A nem zet kö zi rend szer se me lyik má sik re gi o na liz mu sa nem jel le -
mez he tõ ha son ló kap cso la tok kal sem a mély ség, sem pe dig a szé les ség vo nat -
ko zá sá ban.  Se me lyik más re gi o na liz mus nem hasz nál ta ki a le he tõ sé gét
an nak, hogy ilyen mér ték ben meg vál toz tas sa a te rü let, az iden ti tás, és a funk -
ció re la tív kong ru en ci á ját. Az eu ró pai re gi o na liz mus ’mély’ a ter je de lem, az
in téz mé nye se dés és a nor ma tív meg ala po zá sok vo nat ko zá sá ban egya ránt”; il -
let ve: „Mi ért ho zott lét re az EU ilyen mély re gi o na liz must a vi lág más ré sze i -
vel szem ben? A re gi o na liz mus for má ja nagy mér ték ben kon tin gens az zal a po -
li ti kai, gaz da sá gi és geo po li ti kai kon tex tus sal, amely ben ki fej lõ dött. A má so -
dik vi lág há bo rút kö ve tõ en Eu ró pa sa já tos hely ze te a rend és a jó lét irán ti
igényt szült, egy for ma súllyal. A biz ton ság, a po li ti kai re ha bi li tá ció és a po li ti -
kai gaz da ság tan sa já tos mó don kap cso lód tak össze az eu ró pai pro jekt ben.”

Az EU-n be lü li re gi o na liz mus struk tú rá it meg ha tá roz zák ma gá nak az
EU-nak a struk tú rái. „Fel kell ad nunk azt a né ze tet, hogy az EU a ha gyo má nyos
ál la mi ság avagy a nem zet irá nyá ban fej lõd ne.  Az Unió kap cso ló dik a po li ti kai
rend mû kö dõ min tá i hoz és for dít va, hoz zá já rul ezen for mák át ala ku lá sá hoz.”
„Az ak to rok, az ér de kek, a pre fe ren ci ák, sõt ma guk az iden ti tá sok is szub ti lis mó -
don ala kul nak át” (eb ben a fo lya mat ban – Sz. M.). En nek kö vet kez té ben lesz a re -
gi o na liz mus új re gi o na liz mus, aho gyan azt Ke a ting elem zi, és te szik az EU sa já -
tos sá gai sa já tos sá ezt a re gi o na liz must Laf fan meg kö ze lí té sé ben.
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„Mi ért ép pen az eu ró pai re gi o na liz mus pro du kált ilyen komp lex és in no -
va tív in téz mé nyes rend szert? Elõ ször is, az EU-t nem he ge món hely zet re ala -
poz ták, olyan he ge món sze re pé re, amely ké pes el le nõ riz ni az EU dön tés ho za -
ta li fo lya ma tát. Az Unió egyen súly ra épült Né met or szág és Fran cia or szág kö -
zött, va la mint a ki sebb és a na gyobb ál la mok cso port jai kö zött. Egyik ál lam sem 
ren del ke zett pre do mi náns ha ta lom mal eb ben a rend szer ben és en nek kö vet -
kez té ben egyik ál lam sem tud ta tel jes mér ték ben ér vé nye sí te ni pre fe ren ci á it.
Va ló já ban az Unió leg na gyobb gaz da sá gi erõ vel ren del ke zõ ál la ma (NSZK –
SZ. M.) tu da to san fel ad ta a ’nagy ha tal mi’ igé nyét és haj lan dó volt be le si mul ni
a nem zet kö zi e se dés több szin tû fo lya ma tá ba. A NAF TA-ban az asszi met ri kus
vi szo nyok jó val szig ni fi kán sabb sze re pet ját sza nak. Má sod sor ban, a nyu gat-eu -
ró pai ál la mok Max We ber-fé le ér te lem ben vett ál la mok, ame lyek ben do mi -
náns sze re pe van a köz jog nak, a ko di fi ká ci ó nak és a for má lis in téz mé nyek nek.
Har mad sor ban, a gaz da sá gi in teg rá ció ol da lán, a nyu gat-eu ró pai ál la mok nagy -
mér ték ben sza bá lyo zott gaz da sá gi-tár sa dal mi tér rel jel le mez he tõk. A pi ac te -
rem tés nek a nem ze ti sza bá lyo zás alap ja i ra kel lett fel épül nie. Ne gyed szer, mi -
vel az in teg rá ció ex pe ri men tál is és prag ma ti kus fo lya mat volt, in téz mé nyek re
volt szük ség a nem ze ti ak to rok szo ci a li zá lá sá ra a kol lek tív prob lé ma meg ol dás -
ra, és az esz mék be csa tor ná zá sá ra (en nek fo lya ma tá ba – Sz. M.), va la mint a kö -
zös prog ra mok ról való meg egye zés re…az ér dek cso por tok, ré gi ók, vá ro sok és
nem ze ti par la men tek mo bi li zá ci ó ja (e fo lya mat ban – Sz. M.) a brüssze li po li ti -
kai tér je len tõ sé gé nek meg nö ve ke dé sét mu tat ja”.

Az Unió in téz mény rend sze re és po li ti kái a re gi o ná lis tár sa dal mi net -
work-ök transz na ci o na liz mu sá hoz ve zet nek mind az EU-n be lü li, mind az
EU-n kí vü li kap cso lat rend sze rek ben, amely ten den cia az eu ró pai és re gi o ná -
lis ci vil tár sa dal mi pro jekt ben konk lu dál. „Fon tos vo ná sa az eu ró pai po li ti kai
tér meg élén kü lé sé nek és re le váns sá vá lá sá nak a nem ze tek fe let ti há ló za tok és
a ha tá ron át nyú ló mo bi li tás elõ moz dí tá sa. Az Unió költ ség ve té sét egy re gyak -
rab ban hasz nál ják fel a cso por tok és te rü le tek kö zöt ti kap cso la tok és há ló za -
tok tá mo ga tá sá ra a tár sult tag ál la mok kö zött, a di ák cse re, a R&D há ló za tok,
ha tá rok men ti együtt mû kö dés és kü lön fé le tár sa dal mi cso por tok eu ró pai há -
ló za tai lét re ho zá sá nak for má já ban. A tag ál la mok ön kén tes szer ve ze te i nek
egy re nö vek võ há nya da érzi an nak szük sé ges sé gét, hogy EU szin ten szer ve -
zõd jön meg, s nem csak a tag ál la mon be lül. Ez rész ben a nem ze ti szint ’push’
fak to ra i nak tud ha tó be, mint ami lyen a költ ség ve té sek csök ken té se, avagy
a ’co py cat ting’. Van nak ’pull’ fak to rok az EU szin ten is. A Bi zott ság tu da to -
san tá mo gat né hány há ló za tot, pl. az eu ró pai nõk há ló za ta it, lob by szer ve ze te -
it, a mun ka nél kü li eké it, avagy a sze gény ség el le ni moz gal ma kat. Több száz
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nem tá mo ga tott (eu ró pai – Sz. M.) há ló zat is lé te zik Brüsszel ben. A Bi zott -
ság és a Par la ment be fo lyá so lá sa ezen cso por tok egyik, de nem ki zá ró la gos cél -
ja. A brüssze li ak ti vi tás EU tá mo ga tá so kat hoz, al ter na tív lob by-start égi át je -
lent het, új po li ti kák esz mé it hoz hat ja, ame lye ket vissza visz nek a nem ze ti
rend sze rek be is.  A Bi zott ság ezt a te vé keny sé get kri ti kai je len tõ sé gû nek te -
kin ti sa ját és az Unió le gi ti mi tá sa szem pont já ból egya ránt.”

Az EU nem zet kö zi té ren is hoz zá já rul ha tal ma, in téz mény rend sze re, de -
mok ra ti kus net work-jei és kon zul tá ci ós-konf lik tus meg ol dó, va la mint ko ope -
rá ci ós tech ni kái és in téz mé nyei ré vén a glo bá lis ci vil tár sa da lom fej lõ dé sé hez.

Az EU re gi o na liz mu sá nak mai for má it ki ala kí tó komp lex gaz da sá gi, po li ti -
kai és kul tu rá lis fo lya ma to kat Laf fan ha son ló an írja le, il let ve elem zi, mint Ke a -
ting. Ezek az EU-nem zet-ré gió kö zöt ti új vi szony rend szer ki ala ku lá sá hoz ve -
zet tek, amely ily mó don „EU-re gi o na liz mus ként” jel le mez he tõ. „Ám bár az
EU nem lé pett túl a nem zet ál la mon, de meg vál toz tat ta a po li ti kai au to ri tás mû -
kö dé sét Nyzgat- Eu ró pá ban amennyi ben a nem ze tit az eu ró pa i hoz kö töt te és
az eu ró pa it a nem ze ti hez. Eu ró pa ’mély’ re gi o na liz mu sa sza kí tást je lent Eu ró -
pa múlt já val – az im pe ri a lis ta Eu ró pá val, a há bo rú val és a ha tal mi egyen súllyal. 
A je len le gi rend szer a na gyobb ál la mok egy más kö zöt ti, és a ki sebb és a na -
gyobb ál la mok cso port jai kö zöt ti ér zé keny egyen súly ra épül fel. Az ál lam ha ta -
lom dif fú zi tá sa jel lem zi, a ha ta lom és a konf lik tu sok meg sze lí dí té se.”

*
Ke a ting és Laf fan is fel hív ja a fi gyel met arra, hogy re gi o na li zá ció és eu ró pa i zá -
ló dás nem prob lé ma men tes és evo lu tív-prog resszív fo lya ma tok. For rá sa ik,
alap ja ik sok fé lék, konf lik tu sos és komp le men ter, avagy kon szen zust elõ idé -
zõ, avagy le het sé ges sé tevõ jel le gük is le het. Le het, de nincs min dig így. Az ed -
di gi EU-n be lül is egyen lõt len a re gi o na liz mus fej lõ dé se, a tör té ne ti, kul tu rá -
lis és ad mi niszt ra tív ha gyo má nyok, a te rü le ti nagy sá gok és po li ti ka ér tel me zé -
sek sok fé lék, ame lyek ben a ré gió és az EU ta lál koz nak. Az egyen lõt len ség és
egye net len ség csak nö vek szik a le het sé ges ke le ti bõ ví tés ré vén, amely vissza -
hat majd a re gi o ná lis és struk tu rál is po li ti kák jel le gé re. A „szlo ge nek Eu ró pá -
ja” he lyett a „va ló di EU” Ke le ten még csak le he tõ ség, avagy fe nye ge tés.
A naiv ré gió-utó piz mus az ad mi niszt ra tív re for mok lát sza tát ered mé nyez he -
ti, olyan „ri tu á lis in no vá ci ók” ha gyo má nyá nak foly ta tá sát, ame lyek épp
a kom mu nis ta rend sze rek sa já tos sá gai vol tak, ami kor a Bi ro da lom cent ru ma
ki ad ta szlo ge nek kö ve té sét  kre a tí van mí mel ték a pro vin ci ák, il let ve azok ré gi -
ói. A re gi o na li zá ció és az eu ró pa i zá ló dás a konf lik tus meg ol dás új te re pe it és
új tí pu sú konf lik tu so kat je le nít meg nem a po li ti ka, hi e rar chia, ha ta lom
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vé gét, ha nem új fe je ze te i nek meg nyí lá sát je len ti. A ci vil tár sa dal mi net work,
a glo bá lis és az eu ró pai net work ön ma gá ban nem de mok ra ti kus erõ, csak
azzá le het meg fe le lõ in téz mé nyes és kul tu rá lis hát tér ben, kon tex tus ban.
Ilyet fog e majd biz to sí ta ni az EU a poszt kom mu nis ta or szá gok nak? Nyílt
kér dés, hisz az in téz mé nyes át ala ku lás a bõ ví tés sel pár hu za mo san egye lõ re
nyílt végû fo lya ma tok. A re gi o na liz mus nak az eu ró pai po li ti kai kul tú rá ban
min den eset re sok fé le és vál to zó ha gyo má nyai van nak, ame lyek a de mok ra ti -
zá ló dás alap jai, avagy a „de mok rá cia de mok ra ti zá ló dá sá nak” fo lya ma tai szá -
má ra se gít sé get je lent het nek. A ke le ti bõ ví tés ebbe az amúgy is sok fé le egyen -
sú lyon ala pu ló rend szer be in kább új bi zony ta lan sá gi ele me ket, sem mint új
bi zo nyos sá go kat ve zet be. A bi zony ta lan ság azon ban a de mok rá ci ák foly to -
nos és ki kü szö böl he tet len ve le já ró ja, mely nek kap cso la ta a jog ál la mi rend igé -
nyé vel ko ron ként vál to zó. Min den eset re ez egy olyan fo lya mat lesz, ahol
több ha jót épí te nek egy szer re pár hu za mo san a nyílt ví zen, hogy azu tán
együtt ha józ za nak ké sõbb meg ha tá roz ha tó ho ri zon tok felé. A re gi o na liz mus
szint je a ha jó épí tés egyik nél kü löz he tet len bor dá za ta, és egy ben a flot ta fon -
tos eleme. 

Sza bó Máté
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