
nak kell elõsegítenie, ennek érdekében
azonban nemzetközi szabályozási straté-
giákat kellene kifejleszteni, melyek által a
médiagyakorlatot irányító szabványok ki-
dolgozhatók lennének.

Silverstone könyvének végkicsengése
az, hogy a médiapolisz egyszerre valóság
és ambíció, hiszen még nem áll rendelke-
zésre mindaz, ami megfelelõ mûködésé-
hez szükséges.

A Médiaerkölcs pozitívumai között
említhetõ, hogy napjaink médiáját olyan
nézõpontból közelíti meg, mely inkább
megérteni kívánja annak hatásait és mû-
ködési mechanizmusait, nem pedig ítél-
kezik felettük. Felismeri a média óriási
hatását, és megpróbálja az olvasó figyel-
mét ráirányítani azokra a sarkalatos kér-
désekre, melyek megértése elengedhetet-
len ahhoz, hogy a médiapolisz tudatos és
felelõsségteljes polgáraivá válhassunk. A
szerzõ nagy igényességgel járja körbe a
téma aspektusait, bár néhol kissé elvész a
részletekben. A harmadik fejezetben tár-
gyalt gonosz témája kimondottan érdek-
feszítõ olvasmány, telis-tele találó pél-
dákkal, melyek nagyban elõsegítik a
mondanivaló feldolgozását. 

A kérdéses mû, bár fontos problémá-
kat feszeget, sajnos, nem könnyû olvas-
mány. Gondolatmenete gyakran nehezen
követhetõ, az egyes fejezetekben részlete-

zett fogalmak a könyv több pontján is új-
ra visszatérnek, s ez néha összezavarja az
olvasót. Természetesen ez a téma össze-
tettségének következménye is, néhol a
mondanivaló kidolgozása túlságosan
hosszadalmas. Részben ez lehet az oka
annak is, hogy az eredeti szöveg magyar-
ra ültetése nehézséget okozott a fordító-
nak, ami fõként a mondatok kuszaságá-
ban, némely esetben érthetetlenségében
érhetõ tetten. 

Végezetül kijelenthetõ, hogy Roger
Silverstone könyve képes megvalósítani a
célt, amelyre vállalkozott: általa árnyal-
tabb képet kapunk a médiáról és annak
irányító mechanizmusairól. Felismerhet-
jük, hogy miben kell fejlõdnünk ahhoz,
hogy megfelelõ módon alakítsuk és hasz-
náljuk a médiát, hogy élhetõvé tegyük a
médiapoliszt, hiszen mindannyian annak
lakói vagyunk. A kötet jó szívvel ajánlható
mindazoknak az olvasóknak, akik szeret-
nék jobban megérteni a modern média
összefüggéseit, illetve azoknak is, akik ér-
deklõdnek a média tanulmányozása iránt.
Számos olyan kérdést vet fel, melyekkel
elõbb vagy utóbb szembesülni fogunk a
médiakutatás gyakorlatában, de a nem
szakmabeli olvasó ismereteit is képes el-
mélyíteni, vagy legalábbis ráébreszteni ön-
maga fontosságára ebben a rendszerben.

Bak Ivett
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AKIT A CSÁNGÓK BEFOGADTAK
Tytti Isohookana-Asunmaa: Pieni tarina csángóista

Tytti Isohookana-Asunmaa nevét már
jól ismerik romániai magyar körökben is.
Neve azáltal lett közismert, hogy õ ter-
jesztette elõ az Európa Tanács 1521-es
számú (2001) határozatát a csángó ki-
sebbségi kultúra védelmérõl. Ez a határo-
zat többek között kimondja, hogy a mold-
vai csángók kultúráját el kell ismerni, és a
csángóknak jogot kell biztosítani anya-
nyelvük tanulására, valamint arra, hogy

egyházi szertartásaikat anyanyelvükön
gyakorolhassák.

Finn nyelvû könyve Apró történet a
csángókról címmel meséli el az utat az
Európa Tanács ajánlása elfogadásáig, illet-
ve 2011-ig követi nyomon annak hatását
és a csángók helyzetének változásait. A
könyv személyes hangnemû, részletes ké-
pet ad arról, hogy milyen indítékai voltak
a szerzõnek a felmerülõ politikai és tudo-
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mányos kérdésekben, és hogyan értel-
mezte saját pozícióját.

A könyv elsõ fejezete arról szól, hogy
Tytti Isohookana-Asunmaa (sz. 1947) ho-
gyan került kapcsolatba a moldvai csán-
gókkal. A szerzõ már az 1970-es évektõl
kezdõdõen érdeklõdött a finnugor népek
sorsa iránt, és az 1990-es nyitás után
(1995-ig) kulturális és oktatási miniszter-
ként aktívan együttmûködött a finnugor
népekkel: munkássága különösen fontos
volt az oroszországiakkal való kapcsola-
tok élénkítésében. 

Miután Isohookana-Asunmaa 1995-
ben az Európa Tanács közgyûlésének tag-
ja lett, világos lett számára, hogy feladata
a finnugor népek széles körben való is-
mertté tétele, valamint kisebbségi jogaik
védelme. Ismertté két kisebbségi ajánlás
elõterjesztõjeként vált – még a csángókról
szóló jelentés elkészítése elõtt. A finn-
ugor népekkel kapcsolatos jelentések fel-
terjesztésében játszott szerepének kö-
szönhetõen kereste meg õt Komlóssy Jó-
zsef, az Európai Népcsoportok Föderatív
Uniójának alelnöke azzal a kérdéssel,
hogy a moldvai csángókat miért hagyta ki
jelentéseibõl. Ennek a megkeresésnek az
eredményeként 1999 nyarán Tytti
Isohookana-Asunmaa elsõ alkalommal
látogatott el Moldvába, és azóta ápol szo-
ros kapcsolatot a moldvai csángókkal. A
mûvet több versfordítás is gazdagítja. A
könyvben helyet kapnak a szerzõre hatást
gyakorló olvasmányok, többek között
Yrjö Wichmann moldvai útjairól kap
részletes tájékoztatást az olvasó.

A könyvet nagyon szép kivitelezésû,
népviseletbe öltözött csángókat bemutató
képek illusztrálják, amelyek a hagyomá-
nyos csángó kultúra máig élõ voltát bizo-
nyítják. Habár a szerzõ több helyen leírja,
hogy a csángó közösségek a modernizá-
ció és az elvándorlás következtében fel-
bomlóban vannak, a szerzõ mégis a ha-
gyományos kultúrát tartja megõrzendõ-
nek, leginkább ennek tulajdonít értéket.
A könyvben megjelenik a „noble savage”
képzete, a hagyományos, természetközeli
életmód utáni vágyakozás. A televízióról
például így vélekedik: „A televízió segít-
ségével tudja az államhatalom összeol-
vasztani az egész országot, képes lerom-
bolni a lokális és regionális õshonos kul-
túrákat. A televízió ráerõlteti az emberek-
re az elvárt gondolkodásmódot és nyel-
vet.” (31.) Tytti Isohookana-Asunmaa a
csángók pozitív jövõképét kultúrájuk, tár-

sadalmuk modernizálásában látja, amely-
nek gondolatát a könyv végén fogalmazza
meg. Az etnofuturizmusban az erõt a
nyelvben, a vallásban és a hagyományok-
ban látja, de valamelyest homályban ma-
rad, hogy a nyelvi revitalizáción és az ah-
hoz tartozó írásbeliség fejlesztésén kívül
milyen lépéseken keresztül jöhetne létre
a modern csángó identitás.

A mû részletesen dokumentálja a
csángókkal kapcsolatos kulturális és em-
berjogi visszaéléseket, amelyeket a me-
gyei és a helyi hivatalok, illetve az egyhá-
zi személyek követnek el ellenük. A csán-
gók arra vonatkozó kéréséit, kérvényeit,
hogy élni szeretnének a román törvények
adta jogokkal, gyakran adminisztratív ki-
fogásokkal, félelemkeltéssel próbálják el-
hallgattatni. Tytti Isohookana-Asunmaa
számára különösen a helyi katolikus egy-
házi méltóságok, papok hozzáállása volt
meghökkentõ. 

Az Európai Tanácsban a csángókérdés
emberjogi problémaként van jelen, nem
tudományos vitaként vagy egy etnopo-
litikai kampány részeként. A szerzõ elis-
merõen szól a magyar tudósoknak (Po-
zsony Ferencnek, Tánczos Vilmosnak,
Szilágyi N. Sándornak, Benõ Attilának
stb.) a 2002-es jászvásári csángókonferen-
cián tanúsított magatartásáról. E kutatók
Isohookana-Asunmaával együtt lándzsát
törtek amellett, hogy Románia tényként fo-
gadja el, Moldvában létezik egy vallási és
nyelvi kisebbség, amelynek törvényes jo-
gokat kell biztosítani, vagyis engedélyezni
és biztosítani kell számukra az anyanyelv-
használatot az oktatásban és a vallásgya-
korlásban. Õk ahelyett, hogy belebonyo-
lódtak volna a teljesen meddõ magyar–
román vitába, azt hangsúlyozták, emberjo-
gi szempontból teljesen irreleváns, hogy
az adott népcsoportnak mi a nemzetisége
vagy a történelmi eredete. Ugyanakkor a
finn olvasók számára Pozsony Ferenc
tárgyszerû – történelmi folyamatokat
összefoglaló – elõszava nem hagy kétséget
a csángók magyar eredete felõl sem.

Tytti Isohookana-Asunmaa minden
tõle telhetõt megtett az Európai Tanács
ajánlása után is, hogy a vallásgyakorlás és
oktatás terén tapasztalható jogsértések ne
folytatódjanak Moldvában. Csángóföldön
legutóbb 2010-ben járt. Fáradhatatlanul
felkeresi a helyi elitet, hogy felhívja fi-
gyelmüket a szabad anyanyelvhasználat
fontosságra. Apró elõrelépéseknek is tud
örülni, például annak, amikor az egyik124
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helyi pap megengedte, hogy a templom-
ban vasárnaponként három óra után sza-
badon énekelhetnek és imádkozhatnak
anyanyelvükön a hívek. A politikában is
igyekszik mindenkit meggyõzni, és min-
denkivel szóba áll, így a véleménykü-
lönbségek ellenére a román kollégákkal is
jó kapcsolatot ápol. Vadim Tudorral való
találkozásáról például azt írja, hogy
Vadim Tudor demokráciafelfogása élesen
különbözik a nyugat-európai nézetektõl.
A már említett jászvásári konferencián,
amelyet a Román Tudományos Akadémia
szervezett, felszólalt Gheorghe Bejan is,
aki egyben a Dumitru Mãrtinaº Szövetség
elnöke. A szerzõ megjegyezte, hogy min-
denki számára kínos volt végighallgatni a
provokatív elõadást, amelynek végén a
taps is elmaradt. 

Tytti Isohookana-Asunmaa hálás Ma-
gyarország nemzetközi porondon nyúj-
tott támogatásáért, illetve elkötelezett 
híve – a finnugor kulturális kapcsolatok
ápolása részeként – a finn–magyar barát-
ságnak. Mégsem ért mindenben egyet a
magyarországiakkal. Zavarónak tartja

például, hogy lépten-nyomon Trianonról
kérik ki a véleményét. Továbbá amikor
Magyarországon a csángókról beszél, ki-
fogásolják, hogy nem hangsúlyozza elég-
gé azt, hogy a csángók magyarok. A szer-
zõ önálló kultúrahordozóiként tekint a
csángókra, összehasonlítja õket azokkal
az oroszországi finnugor kisebbségekkel,
amelyek nem rendelkeznek saját állam-
mal. A nyelvi kérdésben pedig a
meänkielihez (Észak-Svédországban õs-
honos finn kisebbség által beszélt, koráb-
ban finn nyelvjárásnak tekintett, ma hi-
vatalosan elismert önálló nyelv) hasonló
megoldást látna jónak, mivel szerinte így
megszûnne a gyakran említett „magyar
veszély”, amely gátolja a csángók románi-
ai elfogadását, elismerését. Így vagy úgy,
megkérdõjelezhetetlen, hogy Tytti Iso-
hookana-Asunmaa a csángók elkötelezett
híve és fáradhatatlan jogvédõje. Ahogy ír-
ja, jelentését kritikával illették mind a ro-
mánok, mind a magyarok, de örül annak,
hogy a csángók továbbra is barátjuknak
tekintik.

Petteri Laihonen
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