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KözéP-euRóPaisÁguNK avagy  egy RegioNÁLis modeLL saJÁtossÁga

Elena Rodica COLTA

Közép-európaiságunk avagy  
egy regionális modell sajátossága

A közép-európaiság fogalom mint lehetséges regionális modell egy 
olyan mátrix-szerű tér létezésére vonatkozik (az úgynevezett „harmadik 
Európa” vagy Közép-Európa), amely az egymást követő újrarendezések 
miatt nehezen körülhatárolható, illetve történelmi és geopolitikai szem-
pontból is vitatható. 

Ugyanis, a „Mitteleuropa (Közép-Európa) mint történelmi és geopoli-
tikai fogalom nem felel meg egy pontosan meghatározható földrajzi való-
ságnak; ugyanakkor ez a térség, természeténél fogva, a körülményeknek 
megfelelően homályos és változó körvonalakkal rendelkezik” (Jacques Le 
Rider: Mitteleuropa. Polirom, Iaşi, 1997, 1).

Noha a Mitteleuropa (Közép-Európa) egyik elfogadott értelmezése a 
pán-germanizmus újabb hagyománya felé mutat, számunkra itt a másik, 
a Német-Római Szent Birodalom régi hagyományán alapuló meghatározás 
a fontos; eszerint a Mitteleuropa-elképzelés úgy jelenik meg, mint a közép-
európai térségben visszaállított harmónia mítosza, terve vagy utópiája.

Ebben a burkolt állításban felfedezhető a német nép egyfajta messia-
nizmusába vetett hit, illetve a német nép úgy jelenik meg mint az egyedüli, 
amely képes rendet teremteni a különböző nemzetek között. 

Végül pedig, a krízisidőszakokban, mint például a II. világháború után, 
amikor a térség országai szovjet uralom alá kerültek, a „Közép-Európa” 
mint fogalom gyakorlatilag kikerült a használatból, a régi Mitteleuropa 
pedig sorsközösségként lett újradefiniálva, amely kompenzációképpen 
lehetővé tett egy olyan, a homo habsburgiensis-en alapuló közép-európai 
identitást, amely továbbélt a régió emlékezetében, és ezért a homo sovieti-
cus nem tudta eltávolítani.
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KözéP-euRóPaisÁguNK avagy egy RegioNÁLis modeLL saJÁtossÁga 

Mi több, ebben a határokon átnyúló térségben az ittélők számára ér-
vényes közép-európai ember úgy jelenik meg, mint aki pacifista/békés 
szellemben oldja meg a problémáit és toleráns, non-diszkriminatív módon 
viszonyul a másikhoz.

Végül, az Európai Unióval való teljes harmonizációban a közép-eu-
rópai kollektív képzelet az öreg kontines ezen „központjában” lévő mind-
egyik, több etnikumú ország esetében továbbra is érvényes együttélési 
modellt körvonalaz, mely az aranykorban (amelyben mindenki a biroda-
lom állampolgára volt) kialakult közös attitűdökön és magatartásformákon 
alapul és amelyek ma is működnek a csoportközi kapcsolatokban: etno-
kulturális sokszínűség, tolerancia, kétnyelvűség, kulturális kereszteződés, 
vegyes házasságok.

A romániai kisebbségekre összpontosító, Folyamatok és léthelyzetek – 
kisebbségek Romániában című kötetbe beválasztott tizenhat tanulmány új-
jászervezi a közép-európai térség „határait”, annak mozgásban lévő teljes 
népességével. A diakronikus és szinkronikus mozgások egyrészt közössé-
gek kialakulását, csoportok történelmét, fenntartott vagy elrendezett/meg-
oldott konfliktusokat, magatartásokat, vagyis valóságszeleteket és vállalt 
átalakulásokat foglalnak magukban, másrészt pedig olyan meghatározó 
változásokat, amelyek lehetővé teszik a kisebbségek önmeghatározását 
és elkülönülését. Azonban mindegyik esetben, még a diszkriminált vagy 
visszautasított csoportok esetében is, a közös, ismerős térségben való egy-
más melletti közelség tapasztalható, szemben a távoli, idegen térségekkel. 

A kötet tanulmányai nemcsak a térségben élő különböző etnikumok 
együttélését próbálják megvilágítani, hanem arra is magyarázatot keres-
nek, hogy hogyan szerveződik a nemzeti identitás olyan régiókban, ame-
lyekben a különböző vallási és/vagy etnikai identitások „keverednek”.

Elena Rodica COLTA

Alternatíva hiányában a térségbeli értelmiség a Habsurg birodalom 
mint az elveszített aranykor mítosza felé fordult, amikor Közép-Európa még 
szerves egészet alkotott. Ez a megközelítés implicit módon egy nemzetek 
fölötti, emlékek tárházát magábon foglaló tér és egy nemzetek fölötti iden-
titás mellett érvelt.

1990-ben, azt követően, hogy az orosz imperializmus többé már nem 
ellenőrizte a kelet-európai térséget, Pierre Béhar is elfogadhatónak találta a 
közép-európai konföderáció elnevezés alatt újra felvetett Habsburg mintát. 
Béhar érvei részben azon alapultak, ami összekötötte ezen térség népeit: 
szerinte a Duna mentén elő összes nép „egy sorsszerű együttélésre hivatott, 
mély és szinte ősi érzést táplál, ami a földrajzi adottságok által meghatáro-
zott gazdasági kapcsolatokon, illetve a történelem során kialakult kulturális 
kapcsolatokon, de főként ezeknek a népeknek a védelem iránti szükségén 
alapul, hiszen túl gyengék voltak, illetve túlságosan magukra voltak hagy-
va ahhoz, hogy megőrizzék identitásukat az olyan erős szomszédaikkal 
szemben, mint amilyen Németország és Oroszország voltak”.

Béhar megfogalmazásában „minden ellenére, beleértve az 1867-es ki-
egyezést is, ez az érzés tartotta össze a Duna-menti politikai közösséget” 
(Jacques Le Rider: Mitteleuropa. Polirom, Iaşi, 1997, 72). Egyes történészek, 
mint például Sorin Mitu szerint Közép-Európa legfontosabb meghatáro-
zó eleme az a kitartás, amellyel a térségbeli képzeletbeli határokat és az 
identitást keresik (Sorin Mitu: Europa Centrală, Răsăritul, Balcanii: geografii 
simbolice comparate. International Book Access, Cluj-Napoca, 2007, 170). 

És mégis, amikor 2000 után az értelmiségi nosztalgia ellenére felme-
rült a választás lehetősége aközött, hogy egy közép-európai várólistára 
kerülni, vagy a brüsszeli Európai Közösség teljesjogú tagjává válni, a volt 
kommunista országok az utóbbit választották.

*
2007-ig ez a választás a térség szinte összes országának az európai 

uniós integrációját jelentette, de az identitás megismerésének horizontjait 
szemlélve láthatjuk, hogy ebben a fluktuáló határokkal rendelkező térség-
ben a közös hagyományok, hasonló életstílusok, a közös kulturális emlé-
kezet, bizonyos érték-szolidaritás és az identitás diskurzusának kifejezési 
mechanizmusai továbbra is működnek. Másképpen mondva, egy olyan 
kulturális térről van szó, amely túllép az országhatárokon, és egyrészt a 
kulturális terület fogalmának újragondolását vonja maga után, másrészt 
pedig egy új térkép megrajzolását teszi szükségessé.



573

a szeRzŐK NévsoRa

a szerzők névsora
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