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1 Az egye tem mel mint et ni kai szim bó lum mal va ló po li ti zá lást az etnicitáspolitika avagy az et ni kai iden ti tás 
politikájaegyikjelenségénektekintem.Ennekelemzésébenmindenekelőttazetnikaiidentitástársadalmifelépíté
séreésazidentifikációstratégiáirafigyelőkonstruktivistaszemléletretámaszkodom(példáulBarth1969;Eriksen
1993;Hall1996).Azönállóegyetemreirányulópolitikaigyakorlatotazetnikaicsoporthatárátfölépítőésfenntar
tómechanizmuskéntkezelem.

2Példáulazáltal,hogyMichelFoucaultnyománrákérdezünk,mikéntfonódikösszeebbenazesetbenavaló
ságotreprezentálódiskurzusésavalóságot,többekközöttaszubjektumotlétrehozóhatalom(Foucault1981).
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Kulturális elemzésem célja –CliffordGeertzcel szólva –megérteni „a szimbólumokban
megtestesülőjelentésektörténetilegközvetítettmintáit”,illetve„aszimbolikusformákban
kifejezettörököltkoncepciókazonrendszerét,[…]amelyneksegítségévelazemberekkom
munikálnakegymással,állandósítjákésfejlesztikazélettelkapcsolatostudásukatésattitűd
jeiket”(Geertz1994:65).Véleményemszerintakolozsváriegyetemszimbólumként1 va ló 
értelmezésesegítannakmegértésében,hogyErdélybenazegyüttélésrőlmilyenelképzelé
seketdolgoztakkiésfogadtakelrománésmagyarrészrőlegyaránt.Azegyetemkörüliviták
mindigtöbbrőlszóltakazokelsődlegesjelentéseinél,általukakételitpróbálthelyezkedni,
jelezvénazt,hogymitgondolmagáról,amásikról,valamintazegyüttélésmoráliséspoli
tikairendjéről.

Az et ni kai iden ti tás po li ti ka

Craig Calhoun nyomán az identitáspolitikát olyan jelenségként értelmezem, amely egy
közösségkéntmeghatározottembercsoportönfelismerésévelésmásokáltalielismerésével
kapcsolatos(Calhoun1995),samelyakkoruraljaanyilvánoscselekvésekterét,amikoraz
elismertetésproblematikussá,ennekkimondásapediglehetségesséválik.TovábbáCharles
Taylorelemzésébőlkiindulvaaz identitáspolitikátazetnikaikülönbségekéssajátosságok
elismertetésénekszükségletévelmagyarázom(Taylor1994).Úgygondolomazonban,hogy
azidentitáspolitikanemmerülkiamegnevezésselésazönmegnevezésmásokáltalielis
mertetésével. Ez a gyakorlat szimbolikus hatalomként létrehozza az identitás legitimnek
véltmeghatározásait,és lehetetlenné teszmásokat, továbbáegybizonyospolitikai rendet
érvényesít,melybenméltópozícióbahelyeziaképviseltközösséget.Ezértazidentitáspoli
tikát a megnevezés, helyezkedés és elismertetés politikájaként határozom meg (lásd
MagyariVincze1997).Olyanbeszédmódokéscselekvésekegyütteseként,amelyenkeresz
tülkultúraéspolitikumviszonyátelemezhetjük.2

A ko lozs vá ri egye tem 
és a ro má ni ai ma gyar iden ti tás po li ti ka

Magyari-Vincze Eni kő
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3AnemzetikisebbségstátusátabbanaRomániábankellettelképzelni,amely1918banteljesszabadságotígért
az„együttélőnépeknek/nemzetiségeknek”.De jure biztosítottamindenegyesnemzetiségjogátarra,hogyanya
nyelvéthasználjaazoktatásban,aközigazgatásbanésazigazságszolgáltatásban,éspolitikaiképviselettelrendelkez
zékazújállamparlamentjébenéskormányában;illetveabbanazországban,amelynek1923asalkotmányaegyszer
smindenkorrarögzítetteaztadefiníciót,amelyszerintRomániaegységesnemzetállam.Ésaholéppenakülönböző
politikai, vallási és kulturális hagyományokkal rendelkező régiók végleges egyesítésének kísérletei felett érzett
frusztrációkéskudarcélményekalkotjákamainapiganacionalizmusújratermelődésénekegyiktényezőjét.

4LásderrőlpéldáulKósKárolyfelhívását:„Kiáltomajelszót:építenünkkell,szervezkedjünkátamunkára.
Ki ál tom a célt: a ma gyar ság nem ze ti au to nó mi á ja. De ki ál tom azt is: aki gyá va, aki rest, aki al kud ni akar, az nem 
közénkvaló,mertazamiellenségünk:amiárulónk”(Kós1921).

5ErrőltanúskodikReményikSándornakakisebbségilétalapvetődilemmájávalkapcsolatosálláspontja,mely
véleményem szerint a romániaimagyarságról való gondolkodás és beszélés tekintélyelvű szabályává vált: „mi
elhatározottakvagyunk,hogyutolsócseppvérünkigmegmaradunkszülőföldünkön,smegmaradunkakisebbségi 

Azegyetemrőlvalótársadalmibeszédmódjanemcsakjelentésekrendszeréthozzalétre,
hanemszabályokatisszentesít.Előírjaazintézményrőlvalóbeszédnormáit,megtiltmás
diskurzusokat,sakonstrukciófolyamatátelrejtvetermészeteskéntfogadtatjaelazt,hogy„a
romániaimagyarság”éppenaz,ahogyanazuralmibeszédmódmeghatározza.Perszeeza
diskurzus,melyazetnikaimásikáltalképviseltdiskurzussalszembenésbizonyoskapcso
latok rendszerébenműködik,mindigkonkrétemberekcselekvéseinésérdekeinkeresztül
aktualizálódik.Nemelvontjelentésekkelésszabályokkalvanittdolgunk,hanemegyének
kel és emberek csoportjával, akik/amelyek saját élettapasztalataik révén használják föl a
történetilegrögzülturalmibeszédmódot,nemutolsósorbanarrais,hogyönmagukathatalmi
pozícióbahelyezzék.

A meg ne ve zés, he lyez ke dés és el is mer te tés po li ti ká ja Er dély ben

A romániai magyar politikai és médianyilvánosságban a romániai magyarság homogén
közösségként jelentkezik, szembehelyezkedve a hasonlóan egyneműnek tekintett „romá
nokkal”.Nemjelenítikmegabelsőkülönbségeket,illetveezeketnemtartjákproblemati
kusnakakövetelésekmegfogalmazásasorán.Aztazelképzelésthozzáklétreéstartjákfenn,
miszerintarománokésamagyarokviszonyamindigagyőztes–vesztesparadigmábanjele
níthetőmeg.Miótaebbenatérségbenazetnikaiidentifikációatársadalmiéskulturálisrend
részénektekinthető,amagyarnemzetiautonómiátésszabadságotjelképezőEr délyt mind ig 
alegautentikusabbéslegősibbrománságotszimbolizálóAr deal lal szem ben ér tel mez ték.

Aromániaimagyaridentitáspolitikaszempontjábólamaihelyzetahuszadikszázadele
jifordulatbangyökerezik,amikorisakisebbségvezetőinekaztkellettkitalálniuk,mitjelent
„nemzeti kisebbségnek” lenni a román nemzetállamban. Másrészt mit jelent osztozni a
magyar kultúrnemzet értékeiben (közös eredet, nyelv, kulturális hagyományok), harmad
résztpedigönállótestkéntkijelölnisajáthatárait.

A megnevezés feladata elejétől fogva szorosan kapcsolódott a helyezkedés tétjéhez. 
Akisebbségipozíciódefiniálásafeltételezteamúltbólörökölt,románokkalszembenifel
sőbbrendűségérzésénekésahatalmiprivilégiumokemlékeinekamegváltozottstátushoz
valóhozzáigazítását,sugyanakkorakisebbségilétnegatívélményeinekafeldolgozásátis.
Azelsővilágháborúutánamagyarkisebbségielitnekasajátállamhiányábankellettmeg
teremtenieméltóságátéspozitívönképét.3Olyankörülményekközött,amikoranemzeti
önrendelkezéselvealapjátképezteKözépésKeletEurópapolitikaiátrendezésének.Azúj
helyzetben születettmeg és vált dominánssá egymoralizáló és viktimizáló beszédmód. 
Aromániaimagyaridentitáspolitikaakisebbségilétetakulturálisautonómiakiépítésével
kép zel te meg ol da ni.4Amagyarkéntvalómegmaradás–mintmoráliskötelesség5–felté

 

replika58



 replika 59

 
(5. folyt.) életkategóriában[…]mimaisnőnivagyunkképesek,mintamabizonyospálmaasúlysakőalatt.
Kisebbségimivoltunkat[…]mártírpéldánakéstanítóküldetésnekvalljuk[…]Azerkölcsitörvénymintmagyar
követelmény bennünk.A transzszilván csillagok pedig felettünk. És semmi más. Nekünk lehet – mert kell”
(Reményik1989).

6Akialakulóbanlevőújmagyarpolitikaielit–egykét„nagyárulót”kivéve–nagylelkűenbefogadottszinte
mindenkit: azországból elvándorolt, ésmostvisszatért disszidenst, az1989es forradalomhősét, anyolcvanas
évekmásodikfelébenlebukotthelyihatalmasságot,azegyetemrőléppenkikerülőifjút,akijátékteretéskarriert
látottazalakulóetnikaipártkülönbözőhelyiés/vagyközponti,politikaiés/vagy„civiltársadalmi”struktúráiban.

7ACeauşescurendszer etnonacionalista kommunizmusa, érdekesmódon, nemcsakmagyar, hanem román
részrőlsemelégítettekiakulturálispolitikátművelőeliteket,ésmindenképpendelegitimáltaazosztályterminu
sokbantörténőkollektívidentifikációt.

8Írásombanrészletesebbenismertetemésértelmezemazokataz1989decembereés1997őszeközöttiesemé
nyeket,amelyekrerendszeresetnográfiaiterepmunkámirányult,deérintemalegfrissebb,mégképlékenysezérta 

teleitasajátkulturálisintézményekkiépítésébenésfenntartásábanlátta.Akultúránakmint
szimbolikusállamnakakitalálásaazönállóállamisághiányánakpótlásárasazönrendel
kezéselvénekalkalmazásáratettkísérletvolt.Astátusváltástmegélőmagyarelitamúltból
örökölt felsőbbrendűségevédelmétazönállókulturális intézményrendszer fenntartásától
remélte.Ezértválhatottakulturális jogokmegszerzésekulcskérdéssé,apolitikapediga
kulturálisjavakértfolytatottküzdelemmé.Akisebbségneketnikaiéskulturáliskategóriák
ban valómeghatározása ilyenmódon reprodukálta a csoportmarginális státusát, holott
éppeneztakartafölszámolni.Eltakartaagazdaságiéspolitikaihatalommegszerzésének
fontosságát,ezzelszembenviszonttúlhangsúlyoztaakulturálishatalomszerepét.Másrészt
azáltal,hogyetnikaikategóriákbankívántelismeréstszerezniakisebbségnek,reprodukál
taannakanemzetállamnakazerejét,amelynekellenőrzésealólönállóhatalmitereketakart
kiszakítanimagának.

Atovábbiévtizedekbencsakerősödöttazerdélyimagyarságotkizárólagkulturálisenti
táskéntmeghatározó koncepció.Még inkábbmegkérdőjelezhetetlenné vált az értelmiség
etnikaimegmaradástcélzómissziója.Aszocializmuséveiben,habárahivatalosdiskurzusa
társadalmiosztálykategóriáibanígértefelszámolniazetnikaialaponszerveződőkülönbsé
geket,egyénésállamkapcsolatát–mindromán,mindmagyarrészről–azetnikai/nemzeti
közösséghezvalótartozásközvetítésévelhatároztákmeg.Idővelamagyarságsajátintézmé
nyeirendremegszűntek,améglétezőktevékenységepedigbeszűkült,apuszta„túlélés”lett
azetnikaiprogram.Nemszűntekmegemlékeztetniakulturálishagyományokmegőrzésé
nekfontosságára,ésazetnikumbavalóbezárkózásrévéngyakoroltellenállásthirdették.

Aszocializmusbukásautánerőteljesharcindultmegamagyarságidentitásánakújradefi
niálásaésakulturáliskülönbségekmegjelenítésekörül.Ezrészevoltaromániaitársadalmi
és kulturális status quo újrarendezésének, nemutolsósorban az alakuló politikaimezőny
meghatározásának és legitimálásának.6Az 1990. márciusi marosvásárhelyi eseményeket
kivéveezekafolyamatokaszimbolikuserőszakésakulturálisversengésformájábanzajla
nak.7Modelleketakisebbségvezetői–aszocializmussalszembehelyezkedve–atávolabbi
múltbankeresnek.Atöbbségésakisebbség,legalábbisazokmeghatározóelitje,egyaránta
korábbanelkezdett nemzetépítési projekt folytatására törekszik, aminek részeként amúlt
ide a li zál va je le nik meg.

A ko lozs vá ri egye tem mint kul tu rá lis küz dő tér

Elem zé sem8 azönállómagyaregyetemetmint a romániaimagyar identitáspolitikaügyét
kezeli.Eztazintézményt–OrvarLöfgrenkifejezésévelélve–egyszersmindanemzetiiden
titás kulturális küzdőterének tekintem (Löfgren 1989), és azt figyelem, ahogyan rajta ke 
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(8. folyt.) távolságteremtőértelmezésáltalkockázatosabbanmegragadhatófejleményeketis.Adatgyűjtésemhely
színeiamagyarnyelvűfelsőoktatásügyébenaktívszereplőkáltalszervezetttalálkozások,gyűlések,konferenciák
voltak.Kutatásomegyiksajátosságakéntaterepmunkaésazértelmezésazértisösszefonódottavizsgálatminden
szakaszában,mertaszóbanforgóterepmindennapiéletemkerete(volt),ésmindazt,amitazegyetemkörüliese
ményekrőlhallottamésláttam,átszőttékazokatapasztalataim,amelyekaposztszocialistaidentitáspolitikamás
megnyilvánulásainakmegfigyeléseibőlszármaztak(példáulazetnikaipártok,főkéntazRMDSZkongresszusai,
decemberelsejeésmárciustizenötödikemegünnepléseKolozsváron,valamintavárosban1990ótafelfellángoló
etnikaiszimbólumokkörülifeszültségek).

 9„Akolozsváriegyetemnekvanegyörökmissziója:arománszellemiségkinyilvánításaazokonaterületeken,
aholnépünkmegszületett.Ezazegyetemazévezredesküzdelmeketbetetőzőegyesülésszimbóluma,smintilyen
nek,arománakarat,harcéseszmeiségszellemivárávákellválnia”(részletIuliuHatieganurektornakaKolozs
várrólSzebenbeszáműzöttegyetem1941/42estanévénekmegnyitójánmondottbeszédéből,lásdPuscas1994).

10„Amásodikvilágháborútkövetőidőbennemcsakromániai,dekeleteurópaimértékkelmérveisazönálló
magyaregyetemalegnagyobbjelentőségűnemzetiségikultúrintézményvolt”(Csőgör1990).

11Ennekdokumentumaitmagyarrészről1990utántöbbszerkesztésbeniskiadták.LásdpéldáulBarabásés
Joó1990,valamintLázokésVincze1995.

resztülkülönbözőtársadalmipozíciókatbetöltőegyénekéscsoportok–egyrésztarománés
magyarkulturálishierarchia,másrészta„kiazigazibbmagyar”fölöttvitatkozva–ahata
lommegszerzéséértésmegtartásáértharcolnakegymással.Azegyetemakultúránakmint
szimbolikusállamnakkulcsfontosságúelemekéntapolitizáláscéljáváéseszközévévált,az
erdélyirománésamagyarelitekköztiévszázadoskulturálisversengésküzdőterévé.Román
részről a nemzetépítésben szimbolikus jelentőséggel fölruházott egyetemet „a nemzeti
művelődésszentélyeként”,az„Egyesülésszimbólumaként”,„arománakarat,harcésesz
ményszellemiváraként”határoztákmeg.9 Az er dé lyi, il let ve a ro má ni ai ma gyar ér tel mi ség 
számára pedig ugyanaz az intézmény „a nemzeti ébredést”, „a hegyen épített világító
várost”,a„folytonosság”ésa„megmaradás”biztosítékát,„azautonómfejlődés”garanciá
játjelképezte(Gáll1995).10

A ko lozs vá ri egye tem és a kul tu rá lis kü lönb sé gek ke ze lé sé nek min tái

Azosztrák–magyarkiegyezésután,1872benKolozsvárFe renc Jó zsef Tu do mány egye tem 
névenmagyaregyetemetkapott.ErdélyRomániávalvalóegyesüléseezenatérenaztered
ményezte, hogy1919ben amagyar egyetemSzegedre emigrált, ésKolozsváron elkezdte
működésétazUniversitatea Romana a Daciei Superioare, mely1927benazUniversitatea 
Regele Ferdinand I din Cluj nevetkapta.1940benabécsidöntésnemhagytaváltozatlanul
eztahelyzetet:amagyaregyetemvisszatértKolozsvárra,mígarománintézménytSzebenbe
száműzték.1944ben, amikoravárosvezetésea szovjet csapatoknakésazÉszakErdélyi
Demokratikus Szövetségnek a kezébe került (benne aMagyar Dolgozók Szövetségével),
döntésszületettamagyaregyetem„helybenmaradásáról”,éselkezdődtekatöbbékevésbé
konfliktusosegyezkedésekarománegyetemvisszatéréséről.Miutánaromániaiközigazgatás
ismét átvette a Kolozsvár feletti hatalmat, 1945ben döntést hoztak az Universitatea 
Ferdinand I visszaállításáról,valamintegy,habárnemaFe renc Jó zsef Tu do mány egye tem 
jogutódjakéntlétező,deönállómagyarnyelvűállamiegyetemlétrehozataláról.11Ígyaváros
két,egymástólkülönállóegyetemettudhatottmagának1959ig,amikorisakétintézményt
Universitatea Babeş–Bolyai névenegyesítették.1984tőlahivatalosdokumentumokbanaz
in téz mény mint Universitatea din Cluj-Napoca szerepelt,sennekégiszealattamagyarnyel
vűoktatástbiztosítóstruktúra(azúgynevezett„magyarszekció”)egyreinkábbleépült.

Az egyetem története jól szemlélteti,mikéntkezelték az értelmiségiek a románokés a
magyarokköztikulturáliskülönbségeket,smikéntképzeltékelakétcsoportegyüttélését. 
A szeg re gá ci ós mo dell szerinta„románföld,románegyetem”–„magyarföld,magyaregye
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12Egyébkéntmindaz,amitazRMDSZ„civiltársadalomként”tartnyilván(értsd:amiarománállammalszem
ben,sőtakarataellenérejönlétre„magyarságtermékként”),afelvállalásgesztusávaljöttlétre.Azintézményresta
urálómodelltkövetőszerveződésekahagyománynakmegfelelőenosztottákelmagukközöttaművelődés,oktatás
éskutatásterületét,afelvállalásattitűdjéveljelölvekiazáltaluklefedettszférákat.

13Lásdpéldáulaz1995. február11énkötött,„azoktatással foglalkozószervezetek,egyesületek,alapítvá
nyok,egyébtestületekmunkamegosztásáraésegyüttműködésérevonatkozó”dokumentumot,melybenazegyez
tetésfogalmajelzi:ebbenamezőnybenahatalomelosztásávalsenkisincsmegelégedve,arésztvevőkúgygondol
ják,alegitimitástésaképviseletetújramegújradefiniálni,bizonyítanikell.Habáraz„egyeztetés”folyamatátés
eredményétmagukarésztvevőkismindvégigproblematikusnak,illetvefelboríthatónaktartották,mégisezuralta
–mind a szóban forgó oktatási szervezeteknek,mindpedig azRMDSZ történetének ebben a szakaszában– a
viszonyokdiszkurzívmegjelenítését.

tem”eszmékjegyébenadominánsetnikumamásikat,anemdominánsatmesszireszáműzi
azáltalauraltélettérből,amonokulturalizmusttartjakövetendőésmegvalósítandómintá
nak. A má so dik mo dell a kon szen zu son ala pu ló sze pa ra tiz mus, amely el is me ri a kul tu rá lis 
különbözőségeket, intézményes kereteket is biztosít ezek gyakorlására, demindezt csak
egymástóljólelhatároltvilágokegymásmellettiségébentudjaelképzelni.Aharmadikminta
az in téz mé nyes asszi mi lá ci ót tartjamegoldásnak,akeveredés,alátszatraközösintézmény
adominánscsoporthegemonikustörekvéseittakarja,úgyszüntetimegakulturáliskülön
bözőségeket,hogybekebeleziazokat.

Függetlenülattól,hogyéppenmelyikmintaszerintszerveződött,azegyetemmintnem
zetiszimbólumfelettiátpolitizáltegyezkedésmindigerőteljesenszervezteazerdélyiromán
ésmagyar elit társadalmát.Rögzítette azt ameggyőződést,miszerint a hatalomba került
mindenkori többségnekmindigakisebbségistátusbakerülőtőlvalamitelvonvakellbizo
nyítaniafelsőbbrendűségét.Amindenkorikisebbségnekpedigatörténelmiigazságszolgál
tatásértfolyó(fizikaivagyszimbolikus)harcra,illetveamegfelelővisszavágásig(afizikai
vagy szimbolikus száműzetésből való visszatérésig) tartó túlélésre ésmegmaradásra kell
berendezkednie. Mint ilyen, hozzájárult annak az elképzelésnek a kikristályosodásához,
miszerintazErdélybenvalóegyüttélésnemmás,mintfolyamatosküzdelemarománokés
amagyarokközött.Ebbenagyőztesésazáldozatállandóanújratermeliezeketapozíciókat,
ahozzájukkapcsolódófrusztrációkat,azáltaluklegitimálódóstratégiákatésmagátazetni
kaiterminusokbanmeghatározódótársadalmiéskulturálisrendet.

Az au to nó mia po li ti ká ja a fel ső ok ta tás ban

Amagyarértelmiségiéspolitikaielitjórészeaz1989esfordulatotakulturálisautonómia
(újra)szervezésénekesélyekéntfogtaföl.Aszocializmusidejénelveszítettkulturálisintéz
ményekvisszaszerzéseamagyaridentitáspolitikakitüntetettfeladatává,azautonómiaprog
ramkulcskérdésévévált.Amagyarnyelvűfelsőoktatásegyikelettazoknakazügyeknek,
amelyek révén amagyar elit jelezte a román vezetés felé azt, hogymiként képzeli el a
kisebbségstátusátaszocializmusutániRomániában,milyenpozícióttartméltónakszámára.
Ekérdéskapcsánugyanakkorkikristályosodtakaromániaimagyarpolitizálásbelsőerővi
szonyaiéshatalmiküzdelmeiis,valamintazautonómiaeszméjéreépülőidentitáspolitika
kul tu rá lis stra té gi ái.

Afelsőfokúoktatásügyét1995retizenhat,jogiszemélyiséggelrendelkezőcivilszervezet
vállaltaföl.12Akülönféletársaságok,egyesületek,szövetségek,alapítványokvégnélkülinek
látszóhajlamotmutattak egyrészt arra, hogy intézményeket alapítsanakés tartsanak fenn,
másrésztpedigarra,hogy–azegységnormájánaksúlyaalatt–egyeztessenek.13 A vizs gált 
időszakbanakülönbözőségekregionálisanisszerveződtek.Aközéletaktívszereplőiezta
„központként”,illetve„perifériaként”,valaminta„tömbmagyarságként”,illetve„szórvány
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14EbbeaziránybamutatottamárműködőnagyváradiSulyokIstvánReformátusFőiskola,valamintaMaros
vásárhelyen létrehozandóAranka György Egyetem legitimációs ideológiájának egyik főmotívuma, amely azt
próbáltabizonyítani,hogyKolozsvárhozhasonlóanittisvanazegyetemiközponthozszükségesszellemipotenci
ál.

15AszékelyföldioktatásiközpontgondolataaCsíkszeredábanelindítotttávoktatástlegitimálódiskurzusban
jelentmeg:„ittafőiskolamagyarságtudatotadéshelyhezköt”.UgyancsakaSzékelyföldfontosságamellettkívánt
szólni,hogyottarománállamiellenőrzéstalángyengébb,mintKolozsváron.

ként”meghatározottterekéscsoportokköztiversengésbenjelenítettékmeg.Eztörténtpél
dáulannakavitánakasorán,amelyaKolozsvárközpontúerdélyimagyarkultúraképével
szembenkétmásikkulturálisközpontotismegkívántnevezni.Azegyikálláspontatöbbi
er dé lyi nagy vá ros te kin té lyét,14amásikSzékelyföldfölényéthangsúlyozta.15Mindkétalter
natívaarománállamiszférátólvalófüggetlenségreépített.Mindkettőaztakartabizonyítani,
hogy„ígyislehet”,„ittislehet”,„akkorislehet,hanemengedik”,„anélkülislehet,hogy
arománállamjóváhagyná”.Ebbőlaszempontbóleltértekakolozsváriönállómagyarálla
miegyetemlétrehozatalárairányulókezdeményezésektől.

Arománállamikeretekenkívülimagyarintézménylétrehozásánakstratégiájaazauto
nómiaprogramrészévévált.AMagyarországróljövőpénzügyitámogatásisennekjelentő
ségétnövelte.A tömbmagyarságot felölelővidékekazanyaországbólérkezősegítség fő
haszonélvezőivoltak,miközbentöbbszempontbólazalárendeltjeivéisváltak.Akolozs
vári Babeş–Bolyai Egyetemen zajló magyar nyelvű oktatás vesztesként szerepelt, mint
ahogyansokanaszélsőségesrománnacionalistapolgármestervárosakéntmagátahelysé
getisleírták.

ABabeş–BolyaiEgyetementöbbévesszünetután1990benindultbeújraamagyarnyel
vűoktatás–elsősorbanatanárképzőszakokon.Hogyholésmiként,azelsősorbanatanári
karösszetételétől(számától,korától,szakmaifelkészültségétől)függött,ésannakhatására
is alakult, hogy– legalábbis a kezdetekben– azokból állt, akikvalamilyen formában az
egyetemistruktúrábanéltékátazelőzőévtizedeket.Különbségekvoltakegyrésztahumán
ésareáltudományok,másrésztazúgynevezettpedagógiaiésnempedagógiaiszakokközött.
Ezutóbbiakközülaközgazdaságtanésajogmaradtlealeginkábbamagyarnyelvűfelső
fokúoktatásmegszervezésében,denemcsakszakmaiokokból,hanempolitikaimeggondo
lá sok ered mé nye ként is.

Az1996igterjedőidőszakamagyarnyelvűoktatásszámáraKolozsváronelsősorban
aztjelentette,hogysajátteretkell(újra)hódítaniazegyetemterénbelül.Hogyhogyan,arra
vonatkozóantöbbféleintézményfejlesztésimodellműködöttegymásmellett,sokszorhar
colvaegymással.Azegyikarománegyetemistruktúrábanelhelyezkedő,ehhezidomuló,a
másikarománszerkezetenkívüllétező,aharmadikpedigazehhezhozzátapadó,deegyút
talpárhuzamosanisépítkezőintézménygondolata.Arománegyetemiszerkezetbeengedé
lyezettenbeleférő,ehhezidomulóintézményépítésitörekvésamennyiségifejlesztésútját
járta: a törvényes kereten belüli minél nagyobb hely kiharcolása, valamint az utolérés
vágya és a lemásolás kényszere szabta meg számára az építkezés logikáját.A román–
magyaregyüttélésazegyetemenbelülugyanis amagyarnyelven folyóoktatás számára
nembiztosítottszakokatéstanrendetmeghatározóautonómiát,ésamagyartanárokrész
vétele a döntéshozatalban korlátozottan érvényesült.A román struktúrán kívüli, önálló
államimagyar egyetem eszméje – amelynek képviseletét az 1990márciusában létrejött
BolyaiTársaságvállaltaföl–azintézményépítéstegyjövőbevetített,teljességretörekvő,
nagypolitikaidöntésektől függőegyetemképnek rendelte alá.Érvrendszereközéppontjá
banatörténelmiigazságszolgáltatáseszméjeállt.Azemodelltkövetőkhasználtáklegin
kábbamoralizálóésviktimizálóbeszédmódot,éstevékenységüknagyjábólkiismerülta
különféle beadványok és a hatalmi szervekhez szóló levelek készítésében, valamint aBo 
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lyai Egyetemhez kapcsolódó évfordulók megünneplésében. A harmadik paradigma az
önállóságésaBabeş–BolyaiEgyetemhezvalótartozásdilemmáját,valamintanapitaní
tássaljárókihívásokatazáltalpróbáltamegoldani,hogybelekezdettegy–aminőségelvét
hangsúlyozó–alternatívintézményhálózatkiépítésébe.Eztúgykezelte,mintakülönlege
senjóeredményeketfölmutatódiákokvédőburkát,deprogramjait–ahivatalosegyetem
árnyékában–nemtudtasokáighatékonyanműködtetni.

Másmásmódonésmértékben,demindhárommodelltulajdonképpenarraafelfogásra
épült,hogyaBabeş–BolyaiEgyetemnemigazána„miénk”,magyaroké.Ezért„nekünk”
gondolkodnunk kell alternatív terek létrehozatalán és fejlesztésén. Emellett a román–
magyarkommunikációnakebbenazintézménybentapasztalhatóhiányamintegyleképezte
azt,amiáltalánosabbpolitikaikontextusbantörtént.Azegyezkedéslehetőségétésformáit
semhelyi,semországosszintennemkerestékkomolyan.Emiattamárfennállóintézmény,
aBabeş–BolyaiEgyetemújragondolásaésrestrukturálásanemtörténtmeg.

A multikulturális egye tem és a kom mu ni ká ció vál to zó esé lyei

1996novembereparadoxonokkaltelikihíváseléállítottaaromániaimagyarságképviselőit.
AzRMDSZkormánybakerülésévelelvilegmegváltozottarománvezetésselvalókommu
nikációesélye.Azújfeladatnemtöbbésnemkevesebbvolt,mintújragondolniapolitikai
célokat és eszközöket.A zavarodottságot főleg az idézte elő, hogy az 1990–1996között
többékevésbékoherensenkidolgozottmagyarnemzetikulturálispolitikát,melyaromán
sággalszembenhatároztamegönmagát,azújhelyzetbenarománsággalegyüttkellettvol
namegvalósítani. Egyértelműbbé váltak az ellenzékiség idején gyakorolt egységpolitika
belsőtörésvonalai,ésazegymástólegyreinkábbeltávolodóMarkóBélaésTőkésLászló
nevévelfémjelzetttáborokpolitizálásánakkülönbségei.Azállamimagyaregyetemügyéta
kormányzásbanvalórészvételfeltételekénthatároztákmeg.Azújhelyzetbenzajlótárgyalás
kompromisszumos megoldást eredményezett. Az önálló magyar egyetem politikája a
román–magyar,valamintamagyar–németmultikulturálisegyetemfelettiküzdelmekbetor
kollott.Nemalakultátgyökeresen,deváltozástindítottbeazErdélybenegyüttélőetniku
mokkapcsolatának,valamintahelymegosztásánakelképzelésében.

Afordulatutánrövidideigúgytűnt,aközösintézménybenbeindulhatennekmegosztása
feletti,alulrólfelfelétörténő,pragmatikusegyezkedés.Azegyetempolitikaiinstrumentali
zálásának hagyománya, a mai hatalmi érdekellentétek és a kommunikáció hiánya miatt
azonbannemeztörtént.Amultikulturálisegyetemgondolatátaszétválásalternatívájaként
a rektor kezdeményezte. Az egyetem ügyének aktuálpolitikai jelentőségét pedig az új
miniszterelnök,VictorCiorbeanyilatkozataiisalátámasztották.

Errealapozvaazegyetemmagyartanárai1997márciusábanazzalakérésselfordultaka
rektorhoz,hogynevezzekiazegyetemmagyartagozatánaklétrehozataláttárgyalóbizottsá
got.Abizottságlétrejött,skétszemélymegbízástkapottarra,hogyakollégáivalvalóegyez
tetésutántegyenjavaslatotetagozatadminisztratívfelépítésére.Amagyarésaromántanárok
másmás helyen ésmásmás időpontbanüléseztek,miközben amédiában és a politikusok
nyilatkozataibanegyrekonfúzabb,ellentmondásosabbkoncepciókjelentekmeg.Ígymáraz
elejétőlfogvaszembekerültekegymássala„román”ésa„magyar”tábor,illetveazAgachiés
aSzilágyiprorektoroknevévelfémjelzetttervezetek.Ezektehátnemalapultakakülönböző
tanszékekenegyüttdolgozórománésmagyarkollégákközöttiegyeztetésen.Amagyaranya
nyelvű tanárok többsége úgy gondolta, hogy az általuk elfogadható kompromisszum nem
kerülhetellentétbeazRMDSZkulturálisautonómiájánakaprogramjával,ésnemgyengítheti
aszövetségtárgyalásipozíciójátakormányban.ABabeş–BolyaiEgyetemátalakításárólfolyóbeszé 
detegyértelműenbehatároltaajólismertkoncepció:aromániaimagyarságnakazönállóegye
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temhezvaló jogamegkérdőjelezhetetlen,mint ahogyan semmikétségnem fér ahhoz sem,
hogyennekaközösségnekerre,éscsakiserrevanszüksége.Ezértaromán–magyarközös
egyetemetalegjobbesetbensemmintvégcélt,hanemminteszközt,snemmintvégső,hanem
mintátmenetimegoldástképzeltékel.Ezpedigegészenmáslogikát,felállástésérvrendszert
mozgósított,mintazastratégia,amelyakolozsvárimultikulturálisegyetemetvéglegesenés
teljesmeggyőződésselarománokésmagyarokegyetemekénthatároztavolnameg.

Amajdanikiválásbangondolkodómagyarfélegy,aközösegyetemenbelüljólelkülönült
magyarstruktúrának(karokrendszerének)alétrehozatalát javasoltamindazadminisztrá
ció, mind pedig az oktatás vonatkozásában.A román fél ezzel szemben az úgynevezett
„magyar nyelvű tanulmányi vonal” megszervezését szorgalmazta, és a Babeş–Bolyait
három–román,magyarésnémet–vonalkeretekénthatároztameg.Ezajavaslat–amagya
rokértelmezésében–nembiztosítottmegfelelőstátustéselegendőhatalmat,autonómiátés
garanciátamagyarnyelvűoktatásszámára.Ígyeztanélkülutasítottákel,hogyintézménye
sengondolkodnilehetettvolnaazon,miként„élhetőbe”azígykiépíthetőstruktúra.

Abelsőegyetemivitátlezáródokumentum(„ABabeş–BolyaiEgyetemmultikulturális
struktúráinakkialakítása”)végülisegyszerűenkimondtaazintézménymultikulturálisjel
legét.Ennekjelentésefölöttazonbannemjöttlétremegegyezés,sarésztvevőknemdolgoz
tak ki közös stratégiát amegvalósítására.A vita gyakorlatilag befagyott, erről a pontról
láthatóansenkisemtudottkimozdulni.Apárhuzamostanulmányivonalakelvétsenkinem
utasítottael,ésegyetértésövezteaztis,hogyamagyarfélBabeş–Bolyainbelüliautonómi
ájánakkérdését–amennyibenazazoktatásitörvénymódosításáhozkapcsolódik–anagy
po li ti ká ban kell to vább tár gyal ni.

1996novemberétamagyarságképviselőiaváltozáslehetőségekéntértékelték,ugyanak
koramultikulturalizmusemefentrőlésarománokrészérőljövőajánlatátinkábbgyanús
nak,semmintkielégítőnektartották.AmultikulturalizmusnakmintaBabeş–BolyaiEgye
temmegreformálásánakjavaslatátamagyarokarománhegemóntörekvésekújabb,álcázott
változatakéntkezelték.Románrészrőlpedigelfogadhatatlannaktartották,hogyarománság
jelenlététazegyetemenamagyaroknaknagyobbhatalmatadvaújrakellenevagylehetne
definiálni. Különböző forrásokból táplálkozva, de mindkét részről a másikkal szembeni
frusztrációkkeveredtekafelsőbbrendűségérzésével.Azattólvalófélelem,hogyamásik
becsapminket,együttjártazzalahittel,hogynemszólhatbelesajátügyeinkbe.Ennekered
ményekénta felekeredetikiindulópontjaiéselképzeléseiazegyüttműködéshatárairólés
lehetőségeirőlgyakorlatilagújratermelődtek.

Amultikulturalizmusvitájábanújraelmélyülőromán–magyarszembenállásméginkább
átpolitizálódott,amikorazegyetemrektoraoktatásügyiminiszterlett.1998elsőfelébenúgy
jelentmegamultikulturalizmusügyeanyilvánosságelőtt,minta„Markóversus Marga”
küzdelemtétje.AMagyarországontörténtkormányváltástkövetőenottismételőtérbekerült
azösszmagyargondolkodás.Ennekmegfelelőenamagyarkormányjelezte,készanyagilag
istámogatniazegyetemlétrehozását,amennyibenarománkormánykériezt.Végsősoron
azegyetemrőlvalóbeszédismételtávolodottazintézménymindennapiéletétől.Az„együtt
nemlehet”élményeújratermelődött,azálláspontoknemközeledtekegymáshoz,snemszü
letettközöskezdeményezésazetnikaihatárokátlépésére.

1998őszénarománkormánydöntésthozottegymagyar–németmultikulturálisegyetem
megalapításáról.Létrejött egy újabb bizottság,melynek ki kellett dolgoznia az új állami
intézménylétrehozatalánakkonkréttervétéslehetőségeit.Paradoxmódon,adöntésthozó
kormánytagjaként,azoktatásügyiminisztererrenemadtaáldását.Ugyanakkora„Marga
multikulturalizmusától” idegenkedő magyar politika elfogadta a németekkel megosztott
multikulturálisintézménygondolatát.Ellenálltarománokkalközösegyetemikeretekkiala
kításának,deelfogadottegyolyanstruktúrát,amelybenbiztosítottnakláttaamagafölényét.
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(Köztudott:anémetnyelvenvalótanulásigénye–anémetanyanyelvűlakosságszinteteljes
eltűnésévelsanémetnyelvetbeszélőkésanémetnyelven tanítókaránytalanulalacsony
számamiattis–maRomániábanigencsekély.)ÉppenezértaPetőfi–Schilleregyetemter
vébenamagyarfélhasonlóképpenhasználtafölanémetkisebbséget,mintahogyanaromán
a ma gyart és a né me tet a ma ga sa já tos multikulturális el kép ze lé sé ben.

Abizottságmunkájánakeredményérőlszólómagyarbeszámolóalapvetőenamagyarság
nakazönállómagyaregyetemhezvalójogáthangsúlyozta.Zavaroselképzelésbenecsetelte,
mikéntkapcsolódik–bizonyosszakokrévén–aPetőfi–Schillertovábbrais,decsakátmeneti
leg,aBabeş–Bolyaihoz,miközben–másszakokrévén–MarosvásárhelyenésSzebenben
fogműködni.Ezazálláspont,valamintakormányrészérőlmutatkozókéslekedésegyaránt
arróltanúskodik,hogyakompromisszumoskéntértékeltmegoldássalegyikfélsincsmeg
elégedve.Azegyikazértnem,mert túlságosankevésnek,amásikpedigazértnem,mert
túlságosansoknaktartja.

1996novembereutánaromániaimagyarpolitikusokésértelmiségiekszámáraalegna
gyobbkihívástannakfelmérésejelentette,mikéntlehethatékonyanéspragmatikusanrészt
venniahatalomban,szemelőtttartvaakisebbségiérdekeket.Ebbenazújhelyzetbenazon
baneddignemtörténtmegaromániaimagyarkisebbség„újrakitalálása”,akorábbikultu
rális stratégiák feladása és apolitikai képviselet szimbolikus tétjeinek azújradefiniálása. 
Amagyar kisebbségi vezetésen belül az sem tisztázódott,miként tudRománia „magyar
minisztere”egyidőbenésegyszemélybenazellenzékiségbenkidolgozottmagyaretnicitás
politikaképviselőjekéntésarománállamtisztségviselőjekéntgondolkodniéscselekedni.A
magyarpolitikusokegyrészeerőteljeskételyeketfogalmazmegarománkormánybanvaló
részvételjogosságátvagyértelmétilletően.Véleményükszerintakormányzásbanvalórész
vételtcsakasajátosmagyarérdekekhatékonyképviselete legitimálhatja.Eközbenamai
ellenzéketképezőrománnacionalistapártok–nyilvánmásokoknálfogva–szinténmegen
gedhetetlennek tartják azt, hogy úgymond „saját hazájukban” a románokat a magyarok
irányítsák.Aközöskormánybanvalórészvételellenéresemtudotthatékonykommunikáció
kialakulni a románés amagyarpolitikusokközött.Azúj helyzetben is újratermelődik a
szembenálláséspárhuzamosságstratégiája.Aszélsőségesmagyarésrománnemzetipoliti
ka–egymássalpolemizálvaugyan,de–összejátszikazeurópai integrációt ésazátfogó
gazdasági,kulturálisésmorálisreformottámogatókegyüttműködéseellen.Ezértelkerülhe
tetlen, hogy az autonóm kulturális intézményrendszer központi magjaként kezelt önálló
magyaregyetemettovábbraisvitáliskérdésnektekintsék;hogyamagyarelittöbbségében
úgy gondolja, e körül a kérdés körül kell legitimitását igazolnia, ebben kell a romániai
magyarság elvesztett méltóságát, morális tartását visszaállítania.A román elit egy része
pedigazthigygye,mindezalapjaibanveszélyeztetiarománnemzetépítésbiztonságát.

1999elejénaBabeş–BolyaiEgyetemmultikulturalitásánakkérdéseidőlegesenháttérbe
szorult, mint ahogyan maga a multikulturalizmusvita is másod, harmadrangúvá vált a
romántársadalommásproblémáihozképest.Agazdaságireform,azeurópaiintegráció,a
demokratizálódásáltalábanvévenemváltaktársadalmatmozgósítóésösszetartótényezők
ké,ésnemtudtákazetnikaihatárokatáthidalni.Ugyanakkoramultikulturalizmusgondola
tánakmegjelenésemégisfontosváltozáskéntértelmezhető.Hiszenaromán–magyaregyütt
élésrőlfolyónyilvánosbeszédbenolyankommunikációsterethozottlétre,amelybenavita
románrészről–úgytűnik–meghaladjaamagyarsággalszembeniasszimilációspolitikát,
ésmagyarrészrőlminthaháttérbeszorítanáamindenképpeniszeparatizmust.

Elképzelhetőazonban,hogyazeurópaiintegrációbanlemaradt,marginálispozícióbakerült
állambanújraerősödnekakulturalizáló,etnizálóidentitáspolitikák,atisztakulturálishagyo
mányokmegőrzésérefelszólítógyakorlatok.Megtörténhet,hogymagaamultikulturalizmus
eszméje,melymostmég igen képlékeny állapotban létezik, abban a változatban rögzül,me 
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lyetmaanyugatitársadalmakbana„kulturalista”szemléletnekkijárókritikávalbírálnakmind
jobb,mindpedigbaloldaliértelmiségiek(lásderrőlGoldberg1994;May1991).Hiszenamai
romániaimultikulturalizmusvita,azátmenetegyikjelenségeként,aváltozásemlítettjeleivel
együtt,magábanhordozzaakulturáliskülönbségekfundamentalistaésesszencialistaelképze
lésétis.Valójábanmégnemjutotteladdig,hogyamultikulturálisnevelés,atöbbnyelvűség
avagyakultúrákkeveredésénekkérdéseithatékonyanésnyíltantárgyalja.Politikaiügyként
egyelőreatörténelmiigazságszolgáltatásésamorálisjóvátételterminusaibanközelítimega
közösfelsőoktatásiintézménymegosztásánakproblémáját.Messzeállmégattól,hogykritikai
multikulturalizmusként el tudja képzelni a társadalmi identitások sokféleségét, a kulturális
keveredéstésazetnikaihatárokátjárhatóságát.Nyugatrólátvettmodellkéntegyelőreinkább
ahelyinacionalizmusokhatásaalattformálódik,ígyamultikulturalizmusjelentéseErdélyben
a ro mán és a ma gyar ér tel me zés szem ben ál lá sá ból bon ta ko zik ki.

Hivatkozottirodalom

BarabásB.ésJoóR.(1990):A ko lozs vá ri ma gyar egye tem 1945-ben. A Bo lyai Egye tem szer ve zé sé nek vá lo ga tott 
do ku men tu mai. Budapest:MagyarságkutatóIntézet.

Barth, Fredrich (1969): Introduction. InEthnic Groups and Boundaries. The Social Organization of Cultural 
Difference.F.Barthszerk.Bergen:UniversitetFerlaget.

Calhoun, C. (1995): Social Theory and the Politics of Identity. In Social Theory and the Politics of Identity.  
C.Calhounszerk.,9–37.Oxford:Blackwell.

CsőgörL.(1990):Előszó.InA ko lozs vá ri ma gyar egye tem 1945-ben. A Bo lyai Egye tem szer ve zé sé nek vá lo ga tott 
do ku men tu mai. Budapest:MagyarságkutatóIntézet.BarabásB.ésJoóR.szerk.,8.Budapest:Magyarságkuta
tóIntézet.

Eriksen,HyllandT.(1993):Ethnicity and Nationalism. Anthropological Perspectives.London:PlutoPress.
Foucault,Michel (1981):TheOrder ofDiscourse. InUntying the Text: a Post-Structuralist Reader. R. Young 

szerk.London:Routledge.
GállE.(1995):Azegyetemeszméi–erdélyimagyarváltozatokéstörekvések.InKo runk, 4.
Geertz, Clifford (1994): A vallás mint kulturális rendszer. In Az ér tel me zés ha tal ma. Ant ro po ló gi ai írá sok. 

NiedermüllerPéterszerk.,63–103.Budapest:Századvég.
Goldberg,A. T. (1994): Introduction: Multicultural Conditions. InMulticulturalism: a Critical Reader. D. T.

Goldbergszerk.,1–45.London:BasilBlackwell.
Hall,S.(1996):WhoNeedsIdentity?InQuestions of Cultural Identity,S.HallésP.duGayszerk.,1–18.London:Sage.
KósK.(1921):KiáltószóErdély,Bánság,KőrösvidékésMáramarosmagyarságához.InMa gyar Ki sebb ség, Új

folyam,I(1).
LázokJ.ésVinczeG.(szerk.)(1995):Er dély Ma gyar Egye te me 1944–1949. Marosvásárhely:CustosKiadó.
Löfgren,O.(1989):TheNationalizationofCulture.InEthnologia Europaea,XIX:5–23.
MagyariVincze,E.(1997):Antropologia politicii identitare nationaliste(Anacionalistaidentitáspolitikaantropo

lógiája).Cluj:EFES.
May, Stephen (1991): Critical Multiculturalism and Cultural Difference: Avoiding Essentialism. In Critical 

Multculturalism: Rethinking Multicultural and Antiracist Education. Stephen May szerk., 1–11. London:
FalmerPress.

Puscas,V. (szerk.) (1994):Alma Mater Napocensis. Idealul universitatii moderne (AlmaMaterNapocensis.A
modernegyetemeszméje).ClujNapoca.

ReményikS.(1989):„Lehet,mertkell”.InNem le het. A ki sebb sé gi sors vi tá ja. Budapest:Héttorony.
Taylor,C. (1994):The Politics ofRecognition. InMulticulturalism: A Critical Reader.D.T.Goldberg szerk.,

75–107.London:BasilBlackwell.

 

replika66


