
Ne akarjunk tehát leckét adni e népeknek demokráciából, s főként ne akar
junk ítélkezni egy olyan történelemről, amely, noha európai, nem a miénk! E  
„Kelet” iránti hirtelen támadt érdeklődéssel szemben egyre világosabban rajzo
lódik ki a „Déllel” szembeni érdektelenség. A Közös Piac is inkább a nyugati 
tőke előtt megnyíló Magyarországgal, Csehszlovákiával és Lengyelországgal tár
gyal, míg az egyre kevésbé fizetőképes „Dél” nem számíthat sikerre. Ráadásul e 
folyamat olyan, a tömegkommunikációs eszközök által is közvetített hátsógondo
latok jegyében zajlik, mint „a mi elsődleges érdekeink a demokratikus fejlődés 
útjára lépő Európában és Ázsiában vannak. Mit kezdjünk a visszataszító afrikai 
rezsimekkel?” Azaz, míg a Keletet képesnek tartják a demokratikus politikai fej
lődésre, ugyanezt megtagadják Afrika népeitől, ami azért különösen veszélyes, 
mert egyes körök nem szalasztják el az alkalmat, hogy ideológiát faragjanak eb
ből az új konjunktúrából, hogy „Európát inkább szeressék, mint Afrikát” (Le 
Pen).

Sahin — Tóth Péter:

Annak a Keletnek vége... (avagy mit és hogyan lehet 
látni Párizsból. Egy új szemléletmód ígérete.)

Nincs hálásabb feladat, mint egyetérteni. Még elégedettebbek lehetünk azonban, 
ha vélt igazunk visszhangjára találunk egy rólunk szóló, külföldön papírra vetett 
szövegben. Egyszóval határainkon túl is eljutottak odáig, hogy nem pusztán foglal
koznak velünk, de mintha érteni is kezdenének bennünket. (?) Mert eddig hiába 
magyaráztuk nekik, a kívülállóknak, mi bánt minket, a kölcsönös, ellentétes irányú 
győzködés csodálatos módon minden érzékelhető hatás nélkül jutott zsákutcába. 
M i természetesen azt is tudni véltük, miért nem értettek meg bennünket ők, ezzel 
védekezve az elszigetelődés, a megnemértettség gyötrő tudata ellen, s ez egyben 
megengedte az ő érvelésükben sokszor ott bujkáló lebecsülés fölényes félresöpré- 
sét is. Pedig e tartós kétoldalú egymás mellett (és nem egymásnak) beszélés kudar
cának lényegi oka könnyen megragadható: egymás számára érthetetlen kifejezé
sekkel operáltunk. Félreértés ne essék, nem nyelveink összeegyeztethetetlenségé- 
ben van a hiba, hiszen vaskos szótárak állnak rendelkezésre. E közös értetlenség 
egyszerűen abból fakadt, hogy szavak, fogalmak egész sorát ismételgettük mindkét 
oldalon többé-kevésbé türelmesen egymásnak anélkül, hogy komolyan elgondol
kodtunk volna afelől, vajon mi rejlik (egyáltalán a másik számára van-e valami) 
ezek mögött. És a nyelv elsődleges, ha úgy tetszik mindennapi használatán túli 
területének (azaz fogalmaink történeti, társadalmi valóságfedezetének) feltárására 
már nemigen futotta erőnkből. Most a változás, a változtatni akarás lázában talán 
erre is sor kerül majd.
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Ezért üdvözöljük örömmel az olyan írásokat, niint amilyen Fabienne Federí- 
nié, aki vállalja e múltbéli kényelmes, párhuzamos monológok „eredményeivel” 
való kritikus szembenézést és nem restell a könnyűnek találtatott álbizonyossá
gok helyén támadt űr kitöltésének fáradságos munkájára biztatni francia és ma
gyar (mutatás mutatndis e két nemzetiség tetszőlegesen behelyettesíthető bár
mely, úgymond nyugati és keleti népnévvel) olvasóit. írásának szinte minden 
megállapításával egyetérthetünk, ezzel kapcsolatban bármilyen kommentár feles
legesnek tűnik, sokkal inkább szeretnénk az általa felvetett problémát tovább 
gondolni, egy másik oldalról röviden szemügyre venni.

Valóban, egyszer s mindenkorra végeznünk kell a Kelettel vitáinkban, közös 
elmélkedéseink során. Ami annál könnyebb -  tehetjük hozzá kajánul —, mert e 
„Kelet” a szemünk láttára, szinte magától múlik ki. Ám helyzetünk még ennél is 
egyszerűbb, mert -  s ez talán paradoxonnak tűnhet -  a Kelet nincs is, sosem 
létezett, hacsak nem annak a nagyszabású, sajnos több évtizeden át elevenen ha
tó fogalmi ködösítésnek a részeként, amelynek gyökereit oly könyörtelen pontos
sággal ragadja meg (és buzdít egyben kitépésükre) a fent említett írás szerzője. 
Miről van ugyanis sző? Arról, hogy az utóbbi évtizedek európai embere egy 
alapvetően kelet-nyugati tájolású koordinátarendszerben volt kénytelen tengetni 
(szellemileg ez mindkét, materiálisán sajnos inkább csak a keleti félre érvényes) 
életét, s e földrajzi eredetű fogalmak, Kelet és Nyugat, sajátos politikai jelentés
sel töltődtek fel. Fontos, hogy e kifejezések eredeti, geográfiai tartalmára utal
junk, mert éppen ez kölcsönözte számukra az objektivitás, a tudományosság 
álarcát, hiszen kinek jutott volna eszébe megkérdőjelezni az emberi civilizáció 
kezdeteitől nyilvántartott és jelentőséggel bíró égtájak létezését. így e megdönt
hetetlenül stabilnak tetsző fogalmak sikerrel vették be magukat a „mindennapi 
tudat” szintjére is, az újságolvasó ember nélkülözhetetlen szellemi mankóivá vál
tak- Nem elég azonban, hogy „geopolitikai” jelenünk alapvető rendező elvévé 
lett e felosztás, mintha történelmünket is ennek jegyében próbálták volna egye
sek (át)értelmezni. JE nézetek tükrében az európai civilizáció fejlődése a kelet
nyugati tengely mentén tűnt egyedül leírhat ónak és magyarázhatónak. A min
dent átfogó és egyszerűsítő magyarázat vágya, amelyből az egyes országok, régi
ók, népcsoportok vagy kultúrák keletinek, vagy nyugatinak minősítése szárma
zott, csak éppen a legfontosabbat fedte el: ezen „objektívnek” tűnő (és éppen 
ezért szükségszerűnek kikiáltható történeti mozgáspályát implikáló) címkék vég
telen önkényességét, nevezetesen azt az egyszerű igazságot, hogy minden keleti
nél van keletebbi is, olyannyira, hogy az a végén egyszer csak már nyugati. Ez 
az eszmefuttatás persze így még nem több, mint olcsó szellemeskedés, amely 
visszaél a Föld gömb formájával, de a probléma, sajnos, ennél súlyosabb követ
kezményekkel is járt. Az evidencia igazoló bélyegét magukon hordozó földrajzi 
fogalmak ugyanis lassan előjelet kaptak, s végül Nyugat és Kelet maguk lettek a 
jó és rossz, a pozitív és negatív pólus szinonimái. Viszonylagosságuk képzete ez
zel teljességgel odalett. A továbbiakban annyit fejeztek ki, hogy a Föld egy adott 
pontján elhelyezkedő megfigyelő (egy kultúra, egy politikai, vagy katonai szövet
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ség szócsöveként) adott pillanatban kit tekint magával egy táborban levőnek, 
kiktől akaija (olykor csak közömbösen, néha határozottabban) elhatárolni ma
gát, s főként kikkel szemben (ez az „ellenség”) kívánja saját identitását katego
rikusan megfogalmazni, saját legfontosabbnak vélt értékeit felsorakoztatni a má
sik fél „utálatosságával” szemben. Ez persze esetenként a feje tetejére állította 
az eredeti földrajzi logikát, hiszen Finnország, vagy méginkább Japán „nyugati- 
ságáról” csak a geográfiai tényező teljes figyelmen kívül hagyásával lehet beszél
ni.

Persze mindezzel továbbra sem mondtunk semmi megdöbbentően újat. Szá
mos példát idézhetünk az európai önmeghatározás történetéből, amelyek más 
típusú, noha természetesen minden esetben egyfajta értékelő mozzanatot is ma
gukba foglaló földrajzi hivatkozási! identitásokat juttatnak kifejezésre. Ebben az 
értelemben fonódott össze a középkori keresztény (katolikus) Európa és a Nyu
gat fogalma, míg a szintén krisztusi forrásból táplálkozó ortodoxia kiszorult e 
táborból és átcsúszott a keleti „térfélre”, alig kevésbé „idegen” státusba jutva 
így, mint a pár excelience Keletnek (sőt mesés Keletnek) tekintett iszlám világ. 
Ez az alapvetően vallási szempontokat előnyben részesítő földrajzi szemlélet az
után nagyjából a XV. századtól, a  humanista geográfia megjelenésétől kezdve 
lassú eróziónak indult, hogy a keresztény Nyugat és barbár Kelet megosztottság 
helyét az (egységesnek tekintett) Európát a centrumba helyező szemlélet foglalja 
el. Az átmenet lassúságát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az olyan, a ko
rábbi szempontból periférikus területek, mint Oroszország, vagy a török uralom 
alól felszabaduló Balkán csak hosszas szellemi vajúdás eredményeként foglalhat
ták (foglalhatják) el helyüket e „laicizált" Európában. De vehetünk egy másik 
példát is az újkorba lépő Európa történetéből, egy másfajta rendező elv létének 
bizonyítására. Voltaire a XIV. Lajos századá-ban északi és déli hatalmak vetél
kedésének színtereként mutatja be kontinensünket, s az előbbiek közé sorolja az 
olyan, a marxista történettudománynak oly kedves „fáziskésésben lévő”, „kelet
európai jellegzetességeket (pl. örökös jobbágyság) mutató” országokat, mint 
Lengyelország, Oroszország, vagy Poroszország. A  XVI-XVI1. század európai 
történetét taglaló összefoglaló munkák (Braudel, Chaunu, vagy Hajnal István 
nevét ragadjuk csak ki találomra) evidensnek tekintik a korabeli európai törté
nések észak-déli (egyben protestáns-katolikus) tengely mentén történő bemutatá
sát. Az ilyen és ehhez hasonló példák sorát nyilván még gyarapíthatná egy ko
molyabb elemzés. Mi most csak azt szeretnénk leszögezni: a modem, XX, száza
di Kelet-Nyugat szemlélet nem más, mint az identitások történetének egyik (el
sősorban európai) fejezete, s még csak azt sem állíthatjuk, hogy minden előz
mény nélkül való (gondoljunk csak arra, hogy a magyarság hovatartozásának di
lemmája legalább a reformkor óta állandóan visszatérő téma, vagy említhetnénk 
az orosz „nyugatosok” és „szlavofilek” meg-megújuló vitáját, sőt a XEX. századi 
nagypolitika egyik központi problémáját, az ún. „keleti kérdést” is, amely érte
lemszerűen a magukat nyugatiaknak tudó hatalmak gondja volt). Azt sem 
mondhatnánk, hogy egyeduralkodóvá lett századunkban, hiszen a dekolonizáció
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ismét felvetette az Észak-Dél szemlélet jogosultságát. Ez utóbbi visszavezet írá
sunk kiindulópontjához és inspirálójához, Fabienne Federini cikkéhez. Mi az, 
amit ennek szerzőjével (legalábbis a mi olvasatunk szerint) együtt fontosnak tar
tunk kiemelni?

Először is azt, hogy búcsúzzunk el az „objektivitás” tudományosan úgymond 
mindent igazoló köntösébe bújtatott sommás bölcsességektől, s fedezzük fel újra 
a fogalmak értékének viszonylagosságát. És, ha ez megtörtént, akkor terjesszük 
ki (esetleg) geopolitikai szótárunk ma oly divatos egyes kulcsfogalmainak (Kelet, 
Nyugat, Észak, Dél, balkanizálódás, Európa(!) stb.) jelentésmezőjét. Mindenek
előtt óvakodjunk attól, hogy e szükségszerűen bizonytalan fogalmakat értékmé
rővé avassuk. Azaz a „Nyugat” (sem a szerepét lassan elhódító „Európa”) nem 
kell feltétlenül a szabadság, már-már az abszolút jó szinonimája legyen, ugyan
úgy, ahogy a „Kelet” meghatározást hallva se a feneketlen nyomorra asszociál
junk rögtön.

A volt „Kelet” lakói ne arra vágyjanak elsősorban, hogy „nyugatiak” legyenek, 
hogy kritikátlanul hasonuljanak egy eredeti jelentéséből kiforgatott földrajzi fo
galmat zászlajukra tűzve. Ami annál is fontosabb, mert ez utóbbi valóban jogos 
vágyak és igények kifejezőjévé vált, ám nem feledtetheti velünk egy pillanatra 
sem, hogy metaforáinknak, legyenek azok bármily szépek és csábítóak, urai kell 
maradjunk.

Tóth Péter fordításai
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