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Ke let–Nyu gat fog sá gá ban: 
Kö zép-Eu ró pa he lye szö ve gek tér ké pén*

Dancsi Katalin

* Ez úton fe je zem ki kö szö ne te met Melegh At ti lá nak és Ved res Ba lázs nak e cikk meg írá sá hoz 
nyúj tott tar tal mi és mód szer ta ni se gít sé gü kért és tá mo ga tá su kért.
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„Kö zép-Eur ópa” fo gal ma sok vi tát meg élt már tu do má nyos ber kek ben. Sok 
min den ki nek oko zott fej tö rést az, hogy mit is je lent, ho gyan le het a leg job ban 
meg ra gad ni a lé nye gét, mely di men zi ók men tén le het vagy ér de mes ér tel mez-
ni ezt a fo gal mat. Leg utóbb az 1980-as évek ele jén bon ta ko zott ki egy vi ta a 
kö zép-eu ró pai és a nyu ga ti ér tel mi ség kö ré ben. A vi ta va la mi kor 1992–1993 
táján fejeződött be, mert az államszocialista blokk széthullásával látszólag
megszűnt alapvetőhajtóereje, így a kérdés lekerült anapirendről.Ebbena
ta nul mány ban rö vi den össze fog lal juk ezt a vi tát, fel vá zol juk, mi ért olyan 
problematikusaKözép-Európafogalom,majdpedigháromalapvetőfontos-
sá gú és vi tát for má ló esszét te szünk vizs gá la tunk tár gyá vá. Há ló zat elem zé si 
mód sze rek se gít sé gé vel fel tér ké pez zük, hogy te ma ti kus szin ten ho vá he lye zik 
a szö ve gek Kö zép-Eu ró pát, és mi lyen mó don konst ru ál ják meg fo gal mát. 
ElsőkéntaHanákPétertollábólszármazócikkleszelemzésünktárgya,majd
Geor ge Schöpflin ta nul má nya kö vet ke zik, vé gül a sort Timothy Garton Ash 
írása zár ja.

A Kö zép-Eu ró pa vi ta az 1980-as évek ben

Az 1980-as évek ben Köz ép-Eu ró pa fo gal ma Milan Kundera Kö zép-Eu ró pa 
tra gé di á ja címűcikkenyománkerültbeújbólaköztudatbaésváltvitatárgyá-
vá(Kundera1984).Közelnegyvenévnyiszünetutánelőször lehetetterrőla
fo ga lom ról ol vas ni a cikk nyo mán nyu gat-eu ró pai és észak-ame ri kai la pok ban 
is. Kundera sze rint Kö zép-Eu ró pa 1945-ig a Nyu gat ré sze volt, ami kor be kö-
vetkezettatragédia,azazaSzovjetunió„rabulejtette,ahelyérőlkibillentette”
(Kundera 1984: 33). A Szovjetunió által képviselt eltérő civilizáció először
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politikaifüggetlenségétőlfosztottamegatérséget,későbbnyugatikultúrájá-
tól, és ez ál tal nyu ga ti iden ti tá sá tól is. Az óta a te rü let si ker te le nül igyek szik 
megőrizninyugati jellegét.Acikknyománmajdnemegyévtizedigtartóvita
bontakozottkiaKözép-Európagondolatkörjelentőségéről,történeti,kultu-
ráliséspolitikaifunkciójáról.Történészek,írók,költők,politikusok1 kap cso-
lódtakbeavitába,adtakhangotvéleményüknekírásbanvagyszóban,előadá-
so kon, ma gán be szél ge té se ken. A vi ta so rán szó lalt meg Hanák, Schöpflin és 
Ash is.

A vi ta, szán dé ka sze rint, meg pró bál ta fe lül bí rál ni a „jaltai” geo po li ti kai 
vi lág ren det Eu ró pá ban. A Kö zép-Eu róp a gon do lat kör fel élesz té se, is mé telt 
felfedezéseavalamikorivasfüggönytőlkeletreelsősorbanegyfajtafüggetlene-
dési kísérletnek számított a keletiesség megtestesítőjétől, a Szovjetuniótól.
CéljaaKelet-Európacímszóalábesoroltterületekszétválasztása,újradefiniá-
lá sa és az önál ló kö zép-eu ró pai iden ti tás meg te rem té se volt.
AKözép-Európáról szólóvitábansokan, sokféle szemszögbőlközelítették

meg a té mát, a vé le mé nyek sok fé le sé ge el le né re még is meg le het ra gad ni an nak 
háromfőbbjellegzetességét.Okey(1992)javaslataalapjánakövetkezőhárom
pontotlehetavitábanelkülöníteni.ElőszörisfeltűnőazeredetiMitteleuropa 
gondolatkörhiánya,amelyEurópánakeztaközépsőrészételsősorbannémet
ér dek szfé ra ként ér tel me zi. Má sod szor, Kö zép-Eu ró pa ér te lme zésének kon-
szenzusoskiindulópontjaaz1914előttikorszakotjelképezőOsztrák–Magyar
Mo nar chia volt, mi vel a Habs burg ko ro na alat ti együtt élés egy pél dát je len tett 
agondolatköréletképességére.Harmadszor,alegtöbbszerzővéleményekifej-
té se so rán utalt a tér ség egye dül ál ló an sok ol da lú kul tú rá já ra, azon be lül az 
irodalomremekműveireis.
Afelsorolthárompontonkívülsokmindenrőlesettszó;könyvkiadók,újság-

kiadók nem győztek fórumot biztosítani a résztvevőknek, a megszólalni
vágyóknak.Ahatalmasérdeklődésellenéreazembernekmégisazazérzése
tá mad, hogy a Kö zép-Eu róp a kon cep ció bi zony ta lan ma radt, sze re pe za va ros, 
és mint ha a fo ga lom nem tud ta vol na ki vív ni lét jo go sult sá gát. Ezért kü lö nö sen 
fontos,hogymegvizsgáljukavitaszövegeitegymélyebbszinten.Felvetődika
kér dés, va jon ho gyan tematizálódott a Kö zép-Eu ró pa gon do lat kör a vi tá ban.
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A Ke let–Nyu gat dichotómia

Ke let–Nyu gat el len tét pár ok ban va ló gon dol ko dás kri ti ká já nak ha tal mas szak-
iro dal ma ala kult ki, elég, ha az egy re duz za dó posztkolonializmus tu do mány-
terület termékeire gondolunk. Ennek egyik neves képviselője Edward Said
(2000) is, aki a Nyu gat Ke let tel va ló fog lal ko zá sát, az orientalizmust vizs gál ta. 
Hangsúlyozza,hogyazorientalizmusegyenlőtlenviszonyt teremtakét félkö-
zött a kog ni tív min ták ki kény sze rí té se szint jén, és ki ala kít ja Kö zel- és Tá vol-
Keletiszlámvallásúországainakleegyszerűsítettésösszemosottmásságképét,
a „Ke let” ké pét a nyu gat-eu ró pai és észak-ame ri kai or szá gok ban. A Kelet 
(Orient)képeamásságreprezentációmintájávávált.Ezagondolkodásmód–
folytatjaSaidgondolatmenetét–erősleegyszerűsítéseatapasztalhatóéletnek,
mertaKeletcímkealattegyrésztösszemosegészeneltérő,lényegilegkülönbö-
ző területeket, népcsoportokat,mintha azoknak lenne valamilyeneredendő,
őketegységgéformázólényegibelsőtulajdonságuk.Másrésztkialakítamin-
denkoriKeletrőlannaktermészetétőlidegenmásságjellemzőket,mintatérsé-
getmeghatározóvonásokat,harmadrésztállandóanszembesíthetőaKeletaz- 
zal az „el ma ra dott sá gá val”, hogy el len té te a nyu ga ti nor má nak.

Ezt a Nyu gat-Eur ópa és Észak-Ame ri ka köz pon tú, zárt, dichotomizáló be -
széd mó dot – amely a vi lág ki lenc ti zed ré szé re al kal maz za a ma ra dék egy ti zed 
lá tás mód ját, gon dol ko dá sát, ér té ke it úgy, hogy sem ki vé te lek, sem el té ré sek 
nemlétezhetnek,amelyektagolnákeztaleegyszerűsítettképletet,semacím-
kétőleltérőhelyivéleményeknemkapnakszót–kritizáljaBöröcz(1997)is.
Európára vonatkoztatva is megfigyelhető volt ez jelenség, illetve többen

azo no sí tot tak egy ha son ló fo lya ma tot. Ezek kö zé tar to zik Larry Wolff. Állítása 
szerintafelvilágosodásidőszakaalattalakultkiEurópátegykeletiésegynyu-
ga ti fél re osz tó szem lé let mód, amely nek ha tá ra az óta rög zült a kon ti nens kö ze-
pén, töb bé-ke vés be sta bi lan. Elem zé se sze rint Ke let-Eur ópa meg is me ré se, 
majd in tel lek tu á lis, kul tu rá lis és ci vi li zá ci ós ké pé nek meg al ko tá sa a 18. szá zad-
bandiplomáciaiküldöttek,futárok,előkelőkésegyéb,ebbenatérségbenuta-
zók le írá sai ré vén ment vég be. Ezek, a „té nye ken és ki ta lá ci ón” ala pu ló úti 
be szá mo lók a szá zad gya kor la ti lag egyet len for rá sát je len tet ték Ke let-Eu ró pa 
meg is me ré sé re az em be rek több sé ge szá má ra, sa ját ta pasz ta lat hi á nyá ban 
(Wolff 1994: 356). Wolff a 18. szá za di úti be szá mo ló kat ele mez ve ar ra hív ja fel 
a fi gyel met, hogy Ke let-Eu ró pa in tel lek tu á lis meg al ko tá sa so rán az uta zók ala-
kítottákkiennekatérségnekazegyiklegfőbbjellemvonását:köztességét.Rög-
zült Ke let-Eu ró pa ké pe, mint ahol a „ci vi li zá ció és a bar bár ság” együt te sen van 
jelen,acivilizáltésfelvilágosultNyugat,valamintabarbárésműveletlenKelet
ha tár te rü le te, ahol ke ve red nek a nyu ga ti és ke le ti je gyek (Wolff 1994: 13). 
Ezen kép ki ala kí tá sa so rán egy ide a li zált Nyu gat-Eu róp a volt a mér ce, a nor-
ma, ami hez ké pest tér sé günk el nyer te köz tes jel leg ze tes sé ge it. A nyu ga ti pers-
pek tí va ma gá ban fogl al ja a tér sé gek kö zöt ti ci vi li zá ci ós hi e rar chia fel ál lí tá sát 
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is. Wolff szem lé le tes me ta fo rá ja sze rint Ke let-Eur ópa fe lé ha lad va egy ci vi li zá-
cióslejtőrekerülünk.

Az el múlt né hány száz év tör té ne lem ké pé nek át te kin té se so rán Ne u mann is 
eztagondolatmenetetkövetvehasonlítjaOroszországotahhozadiákhoz,aki
„mind ig ép pen ar ra ké szül, hogy csat la koz zon »Eu ró pá hoz«” (Ne u mann 1999: 
112).Oroszországképénekakialakítása is anyugat-európainormáktól való
el té rés alap ján nyert te ret. Melegh (1999) is er re a kö vet kez te tés re jut – töb bek 
között–tanulmányában,amelybenKelet-Európareprezentációjánakfőbbele-
me it vizs gál ja.

Todorova a balkanizmus meg je le né sét a 19. szá zad ra he lye zi. Ez a kép is egy 
ide a li zált, a nyu gat-eu ró pai ön kép va la mi fé le el len té te ként ala kult ki. Ko ra be-
liBalkán-félszigetrőlszólóiratokelemzésesoránmegállapítja,hogyaBalkán-
kép ki ala kí tá sá ban nagy sze re pe volt egy „li ne á ris, evo lú ci ón ala pu ló gon dol-
ko dás mód nak és olyan el len tét pár ok al kal ma zá sá nak, mint pél dá ul fej lett/fej-
letlen, városi/vidéki, iparosodott/mezőgazdasági, racionális/irracionális…”
(Todorova1994:469–470).VéleményeszerintahuszadikszázadsoránaBal-
kánképemegváltozott:akonstitutívmásságképbőlaköztestérségfelémoz-
dult el. Má ra a Nyu gat ho mo gén ön ké pé nek egy gyen gébb ki adá sa ként, a 
Nyu gat „al te re gó ja ként” ke rül be mu ta tás ra (Todorova 1994: 482).
Azelemzésünktárgyátképezőcikkekkiválasztásátazamotívumvezérelte,

hogyadichotomizálólátásmódmindkétoldalánelhelyezkedőkszótkaphassa-
nak aKözép-Európa vita résztvevői közül. Így esett a választásunk egyfelől
HanákPéterre,akiekettősmodellbenakeletifeletreprezentálja.Kiválasztott
cik ké nek cí me: Kö zép-Eu ró pa ke re si ön ma gát (Hanák1988).MásfelőlTimothy
GartonAshre,akiadiszkurzívfalmásikfelénekaképviselőjeLé te zik-e Köz ép-
Eu ró pa? (Ash 1989)2 című cikkével. Végül, egyfajta kontrollnak, egy olyan
szerzőtkerestünk,akibizonyoskötődésekkelrendelkezikmindkétoldalfelé.
ÍgylettGeorgeSchöpflinaharmadikcikkszerzője,mertmagyarszármazású,
de gyer mek ko ra óta kül föld ön él. Kö zép-Eu ró pa ré gi és új meg ha tá ro zá sai című
cik ke írá sa kor a Lon don School of Economics pro fesszo ra volt (Schöpflin 
1989).Természetesenezaháromszerzőnemfedileamaitársadalomtudomá-
nyibeszédmódösszesirányzatát,éssemmiképpennemtekinthetőkavitateljes
körű reprezentánsainak sem.Ennek ellenére hárommérvadó társadalomtu-
dós ról van szó, akik ko moly be fo lyást gya ko rol tak az ér tel mi sé gi köz gon dol ko-
dásra. Célunk az, hogy teszteljük a cikkek elemzése során, érvényesül-e a
Ke let–Nyu gat el len té ten ala pu ló lá tás mód az 1980-as évek vé gén Kö zép-Eu ró-
pa te ma ti kus meg je le ní té se so rán. A Kö zép-Eu ró pa vi ta azért kü lö nö sen al kal-
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mas fel te vé sünk tesz te lé sé re, mert el vi leg az a fel osz tás meg ha la dá sá ra tesz kí -
sérletet.Hipotézisünkigaznakbizonyulakkor,haaszerzőkKözép-Európáta
Ke let és a Nyu gat füg ge lé ke ként áb rá zol ják. Fel te vé sünk ha mis lesz, ha Kö zép-
Eur ópát olyan önál ló en ti tás nak fog ják a cik kek írói te kin te ni, amely „meg za-
var ja” a civi li za tó ri kus Ke let–Nyu gat fel osz tást. Ez az ered mény egyút tal azt is 
jelentené,hogyaszerzőkkiléptekaNyugat-centrikusdichotomizálólátásmód-
ból, és egy több pó lu sú Eu ró pa-mo dell fel vá zo lá sá ra tesz nek kí sér le tet.

Kö zép-Eu róp a meg je le ní té sé nek há rom pél dá ja

Az esszék címének és bevezető néhánymondatának az összehasonlítása azt
mutatja,hogymindháromszerzőátvesziazEurópakettéosztottságánalapuló
szem lé le tet annyi ban, amennyi ben bi zony ta la nok a Kö zép-Eu róp a gon do lat-
köréletképességétilletően(1. táblázat).3

1. táb lá zat. Mindháromcikkcímeésazelsőmondatai

Hanák: Kö zép-Eu ró pa 
ke re si ön ma gát 

Ko runk kü lö nös jel leg ze tes sé-
ge: egy letűnt vagy sohasem
volt ré gi ó ban élünk, és sem mi-
lyen más ré gi ó ról nem be szél-
tünk, nem vi táz tunk annyit, 
minterrőla letűntvagysoha-
sem volt Kö zép-Eu ró pá ról. 
Alig ha tar tot tak e tá jon több 
kon fe ren ci át egy ima gi ná ri us 
fo ga lom ról, amely nek tár gya 
vagy tárgy ta lan sá ga szin te a hit-
vitákéhozhasonlít.[…]Amiről
ennyit gon dol nak, hisz nek és 
tud nak az em be rek, az ak kor is 
létező gondolati realitás, ha
ép pen olyan ima gi ná ri us 
konst ruk ció is, mint a négy zet-
gyök mí nusz egy (Ha nák 1988: 
3).

Schöpflin: Köz ép-Eu ró pa 
ré gi és új meg ha tá ro zá sai 

Kö zép-Eur ópa esz mé je egyi ke 
lett azon kí sér te tek nek, ame-
lyek az 1980-as évek ben be jár-
ták egész Eu ró pát. So kan lel-
kesedtek újbóli előbukkaná-
sán a majd nem el fe lej tett ség-
ből,másokértetlenülszemlél-
ték, s megint má sok el uta sí tot-
ták. En nek el le né re gyor san 
meg szi lár dí tot ta hely ze tét az 
Eu ró pá val kap cso la tos po li ti-
kai kér dé sek lis tá ján (Schöpf-
lin1989:67).

Ash: Lé te zik-e 
Kö zép-Eu ró pa? 

Közép-Európa újra időszerű.
A má so dik vi lág há bo rút kö ve-
tő három évtizedben senki
sem be szélt Kö zép-Eu ró pá ról 
jelenidőben:NiniveésTirusz
sor sá ra ju tott. A né met nyelv-
területeken úgy tűnt, hogy
Adolf Hit ler rel ki halt ma ga a 
szó is: Mitteleuropa, és csak 
kí sér te ti es Mitropaként 
ma radt fönn a Né met Bi ro dal-
mi Vasutak étkezőkocsijain.
[…] Prágában és Budapesten
a Kö zép-Eu ró pa gon do la tot 
azonos gondolkodású felnőt-
tek be szél ge té se i ben to vább 
dédelgették, de a közéletből
éppúgy nyomtalanul eltűnt,
mint „Nyugaton”. […] Az
el múlt né hány év ben új ra 
el kezd tünk Kö zép-Eu ró pá ról 
beszélni, éspedig jelen időben
(Ash1989:87).
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Kö zép-Eu ró pa lé te mind nyá juk szá má ra prob le ma ti kus több szin ten is. 
Hanáksorainemlétezőnek(„sohasemvolt”,„imaginárius”)vagyvalahaléte-
zőnektituláljákKözép-Európát,későbba„gondolatirealitás”fogalomutala
régióra (Hanák 1988: 3). Schöpflinnél egy hármas tagolás figyelhetőmeg a
táblázatban.Atérségvalahalétezett,hiszenújbólelőbukkant,ésvanegyrégi
meghatározása is;majdmegszűnt,bárbizonytalanulcsakamajdnemelfelej-
tettségállapotábajutott;végülismétmegjelent,erreutalnakaz„újmeghatá-
rozásai”ésaz„újbóli”fogalmak(Schöpflin1989:67).Ashszövegealapjánis
megszakadtKözép-Európalétezéseamásodikvilágháborútkövetően,életútja
ebbenazesetbenisahármas„létezett–nemlétezett–létezik”(újraidőszerű)
kép let tel ír ha tó le. A két utol só eset ben Kö zép-Eur ópa egy nem szok vá nyos 
bújócskajátékszereplője,holelbújik,holelőkerül,azelsőesetbenpedigmeg-
kérdőjeleződikléte.Nemvéletlenülhasználjákaszerzőka„kísértet”metafo-
rát, mi vel oly ta lá ló an ki fe je zi a ré gió ál lí tó la gos alap vo ná sát, hogy meg le pe tés-
szerűenjelenikmeg,éssosemtudni,valóságos-e.
Közép-Európalétezésénekidőbeliszakaszolásánkívülnemkerülhetielfigyel-

münketazsem,hogymittekintenekaszövegekalétezéskritériumának,mitől
függ, hogy va la mi lé tez het-e. El vet ve min den faj ta egyéb is mér vet, Ash és Hanák 
cik ké ben ma ga a be széd, a vi ta alétezéstkonstituálóegyetlentényező,azazegy
ré gió csak ak kor lé te zik, ha be szél nek ró la. Ez a faj ta „be széd ál tal va ló lét” még 
re la tí vab bá te szi Kö zép-Eu ró pa amúgy is bi zony ta lan sza ka szos lé te zé sét. Schöpf-
linszerintatérséglétezéseegyenesen„politikaikérdés”(Schöpflin1989:67).
Aháromcikkbevezető soraialapjánnyomonkövethető,hogyKözép-Európa
nemkapottönállóstátust,ugyanakkornemisvetettékelteljesenaszerzők,ha-
nem egy faj ta kor lá to zott, kí sér te ti es lé te zé si for má val ru ház ták fel, amely nar ra-
tívszintenlehetővéteszia„fábólvaskarikát”,azazKözép-Európabelehelyezé-
sét egy Ke let-Eur ópá ból és Nyu gat-Eur ópá ból ál ló Eu rópa-mo dell be. Ez a bi -
zony ta lan, kí sér te ti es Kö zép-Eur ópa-meg je le ní tés szé les já ték te ret biz to sít ah -
hoz, hogy úgy le hes sen Kö zép-Eu róp áról be szél ni, hogy egyút tal ne kell jen szem-
be sül ni a meg osz tott Eu ró pa konst ru ált ké pé nek prob le ma ti kus sá gá val.

Az aláb bi ak ban mind egyik cik ket kü lön-kü lön ele mez zük. Azt vizs gál juk, mi - 
lyen fo gal mi kör nye zet ben sze re pel a Kö zép-Eu róp a fo ga lom, il let ve mi lyen té- 
mákkülöníthetőkelefogalomkörül.Atémaszerkezetfeltárásáhozafogalom-
há ló-elem zés mód sze rét hasz nál tuk, amely nek se gít sé gé vel a cik kek te ma ti kus 
szer ke ze te meg raj zol ha tó vá vá lik. A cik kek té má i nak is me re té ben pe dig fel le- 
hetmérni,hogyaszerzőkaKözép-Európagondolatkörkifejtésekormilyenmó-
donközelítikmegakérdést,vannak-eismétlődőtematikuscsoportokKözép-
Eu ró pa kap csán, be le il lesz ked nek-e a té mák a Ke let–Nyu gat dicho tó miá ba.

Ki je löl tük a cik kek összes olyan fo gal mát, ame lye ket lé nye ges nek tar tot tunk 
ab ból a szem pont ból, hogy azok – il let ve azok egy más sal va ló kap cso la tai – jól 
reprezentáljákacikkgondolatmenetét,aszerzőfőbbérveit.Ezekközöttafogal-
makközöttvonalathúztunk,azazösszekötöttükőket,haazokkapcsolatbanáll-
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4 A fo gal mak ilyen cso port ja i nak az azo no sí tá sá hoz a fo ga lom há lót mát rix for má vá kel lett 
át ala kí ta ni. A fo gal mi kap cso lat-mát rix nak annyi so ra és annyi osz lo pa van, mint ahány fo gal mat 
a fo ga lom há ló tar tal maz. Ami lyen sor rend ben a fo gal mak a mát rix so ra i ba ke rül nek, egy más alá, 
ugyan olyan sor rend ben vannak egy más mel lett a mát rix osz lo pa i ban is. Két fo ga lom kö zös cel lá-
já ban egy 1-es sze re pel, ha azok egy más sal köz vet len kap cso lat ban lesznek, az az ha a fo ga lom há-
ló ban össze vol tak köt ve egy vo nal lal, és 0 ak kor, ha nem volt kö zöt tük kap cso lat. A mát rix át ló ja 
csak 0-ból fog áll ni, az az a fo gal mak sa ját ma guk hoz nem kap cso lód hat nak. A té mák azo no sí tá sa 
négy lé pés ben tör tént. (1) A kap cso la tok alap ján a fo gal mak kö zöt ti tá vol sá gok meg ha tá ro zá sa, 
az az két fo ga lom köz ti leg rö vi debb út vo nal hosszá nak – a kap cso la tok szá má nak – a meg ha tá ro-
zá sa. Ha a két fo ga lom köz vet le nül kap cso ló dik egy más hoz, ak kor a tá vol sá guk 1, ha mind ket ten 
csak egy har ma di kon ke resz tül kap cso lód nak, ak kor a tá vol sá guk 2 és így to vább. Ez ál tal egy 
újabb (tá vol ság-) mát ri xot kap tunk, amely nek át ló ja még mind ig csak 0-kból áll, mert egy fo ga lom 
sa ját ma gá tól va ló tá vol sá ga nul la, de az át ló alat ti és fe let ti cel lák ban 1 vagy en nél na gyobb szá-
mok mu tat ják adott két fo ga lom tá vol sá gát. (2) Hi e rar chi kus klaszterelemzés. A klasz  te re zés az 
egy más hoz kö ze li és a töb bi fo ga lom tól tá vo li fo gal ma kat ren de zi össze. (A fel osz tás hi e rar chi kus, 
az az tar tal maz za a fel osz tá si cso por tok tel jes ská lá ját a leg dur vább fel osz tás tól, ahol min den fo ga-
lom egy cso port ba ke rül, a leg fi no mab big, ahol min den fo ga lom egy ma gá ban egy cso port.) A 
klaszterezőmódszerekközülazátlagoskapcsolatmódszerétválasztottuk,aholaklaszterektávol-
sá gát a két cso port be li ele mek egy más kö zöt ti át la gos tá vol sá gá ból szá mol ja ki az al go rit mus 
(Füs tös és Ko vács 1989: 219). (3) A hi e rar chi kus fel osz tás ból a szá munk ra re le váns fi nom sá gú 
fel osz tás ki vá lasz tá sa, azazatémákatjelentőcsoportokelkülönítése.Amegfelelőfelosztástúgy
választottukki,hogyegycsoportonbelülnelegyenkéthatározottanelkülönülőfogalomkör,illet-
ve egy nek lát szó fo ga lom kör ne ke rül jön kü lön cso port ba. (Ezu tán a tá vol ság mát rix so ra i ban-osz-
lopaiban a fogalmak sorrendje átrendeződött, az azonos csoportba tartozó fogalmak egymás
mel lé, il let ve alá ke rül tek cso por ton ként.) (4) A cso por tok, té mák be mu ta tá sa, meg je le ní té se. A 
fo gal mak új blok kok ba, az az té ma cso por tok ba ren de zett kap cso lat mát ri xa alap ján az össze vont 
té ma tér kép fel raj zo lá sa kö vet ke zett (1., 2., 3. ábrák). Eh hez sok di men zi ós ská lá zást al kal maz tunk. 
Min den té ma cso por tot el ne vez tünk egy olyan fo ga lom mal, ami a cso port köz pon ti fo gal ma, 
amely hez a blokk leg több ki je len té se köz vet le nül kap cso ló dik, vagy olyan szót ke res tünk, ami 
gyűjtőfogalomkénthívenreprezentáljaacsoportfogalmait.Ígyjutottunkelatémákmegnevezé-
sé hez, ame lyek le ol vas ha tók az áb rák ról. Min den cso port egy kü lön ál ló té ma. Mind há rom cikk 
ese té ben volt né hány fo ga lom, ame lyek nem ke rül tek be egyik té ma cso port ba sem, mert csak 
messzirőlkapcsolódtakatémaközpontifogalmáhozvagyatémátalkotófogalmakhoz,ígyezek
„kiestek” az elemzés látómezejéből. Ash cikkénél a 159 fogalomból összesen 6 fogalom volt
olyan, ami nem kap cso ló dott szer ve sen egyik té má hoz sem, ezért a té ma tér ké pen nem ke rül tek 
semmilyenformábanábrázolásra;aSchöpflin-cikknélkerek200fogalomból30esettki,aHanák-
cikk ese té ben pe dig mind a 84 fo ga lom be ke rült va la me lyik té má ba. A ta nul mány ban elem zett 
tématérképen kívül igen tanulságos a témacsoportok belső szerkezetének az elemzése is, 
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takegymással.(Kétfogalomközötthatkülönbözőkapcsolattípuslétezett:ok–
okozat; jelző–jelzett;birtok–birtokos;cselekvő–cselekedett;előbb–utóbb
[időben];csoport–részegység.)Mindháromcikkesetébenegypókhálójellegű,
gráfszerűábrátkaptunk,amelyacikkfogalmaiközöttlévőkapcsolatokhálózata.
Enagyméretűábramegrajzolásanempapíron,hanem számítógéppel történt,
egyolyanprogramsegítségével,amelyahálózatstatisztikaielemzésétislehetővé
te szi. Az elem zés cél ja a szö ve gek té má i nak el kü lö ní té se volt. A té mát úgy de fi-
niáltuk,mintegyolyan fogalomcsoportot,amelyet sűrűszálakkötnekössze,de
vi szony lag ke vés a cso port ki fe lé, má sik cso port fo gal mai fe lé mu ta tó kap cso la ta.4
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(4. folyt.) az az an nak a meg fi gye lé se, hogy egy-egy té má ba pon to san mely fo gal mak ke rül tek, és 
azok ho gyan kap cso lód nak egy más hoz. En nek rész le tes le írá sa azon ban meg ha lad ja e ta nul mány 
ke re te it, mi vel ez to váb bi 22 – össze sen ennyi té ma ke rült el kü lö ní tés re a há rom cikk ben – gráf 
raj zát és le írá sát je len te né (a grá fok meg ta lál ha tók szak dol go za tom ban, a BKÁE könyv tá rá ban).

5 A gyen ge kap cso la to kat nem je löl tük. Gyen gé nek szá mít az a kap cso lat, amely a tér kép 
(bár mely két té má ja kö zöt ti) leg na gyobb kap cso lat szá má nak 10%-át nem ér te el. A Hanák-cikk 
esetében1,aSchöpflin-cikkesetében2,ésazAsh-cikknélszinténaz1-eserősségűkapcsolatot
hagy tuk el.
6Hét témacsoporttal találkozunk ezen a térképen. Ezúttal a fogalmi kapcsolatok 71%-a

ta lál ha tó a té má kon be lül, és 29%-uk a cso por tok kö zött. Ez a vi szony lag ma gas arány azt mu tat-
ja, hogy a szö veg jel le ge alap ján a fo gal mak nak a hét té má ra va ló el kü lö ní té se sze ren csés nek 
bi zo nyult. A tér ké pen be hú zott té ma kö zi kap cso la tok (a nem je lölt gyen ge kap cso la tok kal 
együtt) te szik ki a 29%-ot.
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A cso por to kat, az az a té má kat egy-egy tér kép áb rán je le ní tet tük meg, ahol a 
témákatabennükszereplőfogalmakszámávalarányosátmérőjűkörökképvi-
se lik. A sok di men zi ós ská lá zás mód sze rét hasz nál tuk a té mák el he lyez ke dé sé-
nekameghatározására:atémák,azazfogalomcsoportokazegymáshozvezető
kapcsolataik számától függően kerültek közel vagy távol egymáshoz.Fontos
meg je gyez ni azon ban, hogy ha két té ma egy más hoz kö zel ta lál ha tó (az az sok 
fogalmikapcsolatkötiösszeőket),aznemjelentsemmiféletartalmi,értelem-
be li ha son ló sá got, csu pán azt, hogy a két té mát együtt, egy más hoz ké pest vagy 
egymásra vonatkoztatva fejti ki a szerző.A közelség lehetséges úgy, hogy a
szövegbenakét témahasonlóságáról van szó,de éppúgy előfordulhat az is,
hogyakéttémaszögesellentététecsetelihosszanaszerző.Azábrákjelzika
té mák kö zöt ti kap cso la tok szá mát is.5 A kap cso lat a két té ma kö zött nem fel-
tét le nül azt mutatja, hogy azok köz pon ti fo gal mai köz vet le nül kap cso lód nak 
egymáshoz,előfordulhat,hogy–példáulaz1. ábra alap ján – a ’Kö zép-Eu róp a’ 
fo ga lom cso port va la mely fo gal mai kap cso lód nak a ’pe rem hely zet’ fo ga lom cso-
port fo gal ma i hoz. A té ma tér ké pek a cik kek fo gal mi struk tú rá ját hi va tot tak 
fel tár ni, ér tel me zé sük csak a cik kek tar tal má ra vo nat koz tat va le het sé ges. A 
té mák el ne ve zé se vagy köz pon ti fo gal muk, vagy ilyen hi á nyá ban a fo ga lom cso-
port in tu i tív tar tal ma és az ere de ti szö veg alap ján tör tént. Az áb rát úgy kell 
te kin te ni, mint egy be széd te ret, ahol a cikk rész le te sen ki fej tett, az ér ve lés fel-
épí té sé ben kulcs sze re pet ját szó té mái a tér kép kö ze pén he lyez ked nek el, mert 
ezeksokkapcsolattalrendelkeznekatöbbitémafelé.Atérképszélenlévőka
cikk ér ve lé si szer ke ze té ben is pe ri fe ri kus he lyet fog lal nak el, ke vés bé ki fej tet-
tek, csak né hány má sik té má hoz kap cso lód nak.

A felbukkanó Közép-Európa

Az 1. ábra Hanák ta nul má nyá nak a té ma tér ké pe6, s két jel leg ze tes sé ge van. 
Egyrészta’Kelet’ésa’Nyugat’csoportokegyetlenkapcsolattalsemkötődnek
egy más hoz, ezért ke rül nek az áb ra két el len té tes szé lé re. Ez a fo gal mi kap cso-
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lat há ló egy Ke let–Nyu gat fel osz tá sú vi lág kép re utal, mert ’Ke let’ és ’Nyu gat’ 
fo gal mi cso port ja a té ma tér kép szem ben ál ló tér fe le i re ke rül. Más részt a ’Kö -
zép-Eur ópa’ té ma a tér kép kö ze pén he lyez ke dik el, cent rá lis po zí ci ó ban, min-
den té má hoz kap cso lód va (ki vé ve az ’élet mód’ cso por tot, amely gya kor la ti lag 
egy egye dül ál ló té ma). A Kö zép-Eu ró pa té ma há rom olyan cso port hoz kap cso-
ló dik, ame lyek nem csak hoz zá, ha nem egy más hoz is sok szál lal kap cso lód nak. 
Ezekközüla’peremhelyzet’blokkerőskapcsolatbanálla’Nyugat’témávalis.
Ebbőlanyugatikapcsolódásbólkövetkezik,hogya’Kelet’–’Nyugat’tengelyre
nézvenemszimmetrikusatémákelrendeződése,azokvalamivelközelebbáll-
nak a ’Nyu gat’ pó lu sá hoz, mint a ’Ke let’-éhez. A Kö zép-Eu ró pa gon do lat kör 
tárgyalásasoránelkülönülő,a’Közép-Európa’csoportközvetlenkörnyezetét
meg ha tá ro zó há rom blokk a ’Nyu gat’ té ma köz ve tett ha tá sa alatt áll a kö vet-
kezőlogikailáncolatban:aNyugathozképestértelmezettperemhelyzeterősen
hata térségkultúrájára,magáraa térségreésannaketnikai sokszínűségére.
Tehát a szerzőnyugat-európaiperspektívából szemléli térségünket, amely a
Nyu gat pe rem vi dé ké vé vá lik. A ’Ke let’ té ma „ki lóg” az áb rá ból, nem áll kap cso-
latban,csakegyetlentémával;helyzeteperiferikus.Acikksúlypontjaa’Közép-
Eu ró pa’ té má ra és an nak a ’Nyu gat’ té má hoz va ló vi szo nyá ra ke rül.

1. áb ra. A Hanák-cikk té má i nak a tér ké pe

Sokszínűség

Kultúra

Peremhelyzet

Közép-Európa

Kelet

Életmód

Nyugat

3

33

3

4
6

3
4

2

Ezenatérképena’Nyugat’blokkegyveleazonossúlyúkategóriátképviselő
’Ke let’ blok kal áll szem ben. Mind két kör egy for ma nagy sá gú, te hát a két fo ga-
lom kö rül be lül egy for ma rész le tes ség gel ke rült ki fej tés re. Ugya nak kor, ha 
meg néz zük en nek a két fo ga lom cso port nak a tar tal mát, ki de rül, hogy a szö veg-
be li kap cso la tok hi á nya el le né re a ’Ke let’ a ’Nyu gat’ tü kör ké pe ként je le nik 
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7Ebbenacikkbenishéttémacsoportotkülönítettünkel.Afogalmikapcsolatok69%-akerült
té ma cso por to kon be lül re, és 31%-a a té mák kö zött van.
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meg.A’Nyugat’témakifejtéseakövetkezőfogalmakmenténtörténik:„mo-
bil”,„alulrólépítkező”,„liberalizmus”,„kereszténységésreformáció”és„fej-
lett at lan ti ci vi li zá ció” (Hanák 1988: 3). Ez zel szem ben a ’Ke let’ té mát a kö vet-
kező fogalmakalkotják:„immobilitás”,„felülrőlépítkező”,„autokratizmus”,
„or to do xia” és „Ázsi á ba tor kol ló” (Hanák 1988: 3). A ’Ke let’ té ma tö ké le tes 
el len pont ja lett a ’Nyu gat’ té má nak, mind egyik fo gal ma az el len pó lu sa, min-
den jellemzője ellentéte a nyugati jellemzőknek.A normát a ’Nyugat’ téma
tes te sí ti meg, a ’Ke let’ té mát eh hez az ide a lisz ti kus kép hez vi szo nyít va tü kör-
benjelenítimegazesszé,ugyanúgy,ahogyanaztazalábbelemzendőSchöpflin-
esszé ese té ben is ta pasz tal ni fog juk.

Mint fen tebb lát tuk, a Kö zép-Eu ró pa té ma kör is a Nyu gat hoz vi szo nyít va je le-
nikmeg.Szemléletespéldaerreacikkbevezetője.Kívülről,azaznyugatrólnéz-
ve Közép-Európából csak egy „letűnt”, „imaginárius”, „sohasem volt” térség
lát szik (Hanák 1988: 3). A ’Kö zép-Eu ró pa’ té ma fo gal ma i nak is me re te is meg-
erősíti a térségnek önállóan nem vagy csak bizonytalan létezésére vonatkozó
nyugati nézőpontot, mert a következő fogalmak kerültek a ’Közép-Európa’
té má ba a fen ti e ken kí vül: „nem föld raj zi egy ség”, „nem tör té ne ti ré gió”, 
„mítosz”, „közbülső”, „kísértet”, „vita”, „hitvita”, „viszonylagosság”, „megosz-
tott ság” stb.

A ’Kö zép-Eur ópa’ té ma ezen bi zony ta lan sá gai el le né re van egy jól meg fog-
ható,atémánkívülesőfogalmikör,amelyrészbenelkülönülatematikustér-
ké pen a ’Nyu gat’ té má tól, most a leg több kap cso lat tal a ’Kö zép-Eur ópa’ té ma 
felérendelkezik.Ezek:azetnikai’sokszínűség’,a’kultúra’ésa’peremhelyzet’
témák,amelyeketaszerzőelsősorbana’Közép-Európa’témávalegyüttfejtki,
így en nek mint egy kon tex tust biz to sí ta nak. Bár az egyik a há rom kö zül – a ’pe r- 
emhelyzet’ csoport – erős kapcsolatban áll a ’Nyugat’ témával, és ennyiben
nemtekinthetőkezekatémákcsupán„saját”,a„Közép-Európa”csoporthoz
tar to zó té mák nak, még is e há rom nak a ’Kö zép-Eur ópa’ cso port hoz va ló nagy-
számúkapcsolataimiattkijelenthető,hogyaHanák-cikkkísérletetteszarra,
hogy„belülről”definiáljaKözép-Európát,olyantémákáltal,amelyeknemcsak
a ’Ke let’ és a ’Nyu gat’ té mák vi szony la tá ban, azok hoz ké pest vagy azok hoz 
kötődvekerülnekkifejtésre.

A nyu gat-eu ró pai nor ma

Akövetkezőtérkép(2. ábra) a Schöpflin-tanulmány fo gal mi há ló za ta alap ján 
elkülöníthetőtémákatábrázolja.7Atérképlegnagyobb,középenelhelyezkedő
té má ja az ’Eu ró pa’ fo ga lom cso port, amely nek min den szem pont ból do mi náns 
pozíciója a cikkbenelfoglalt kulcsfontosságú szerepéről tanúskodik.A tanul-
mány sa já tos tar tal mi fel épí té se ad ma gya rá za tot ar ra, hogy a tér ké pen mi ért az 
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’Európa’témadominál.Azesszéelsőfele–aszerzőszándékaiszerint–Európa
ésOroszországösszehasonlításárólszól,valójábanazonbanEurópáról,azeuró-
paiságkellékeinekfelsorolásszerűrészletezéséről.Közép-Európaebbenahét
és fél ol da las rész ben a leg ele jén egyet len mon dat ere jé ig sze re pel (így hang zik 
ez a mon dat: „Kö zép-Eu ró pa, amint az vár ha tó, va la hol e két pó lus kö zött 
he lyez ke dik el”), és a leg utol só be kez dés ben öt mon dat ere jé ig je le nik meg 
(Schöpflin 1989: 68). A ta nul mány má so dik fe lé ben – össze sen hat al fe je zet ben 
– öt fé le té má ról ol vas ha tunk. Ezek le nyo ma ta lett a tér kép öt to váb bi té má ja. 
Ezek kö zül a fe je ze tek kö zül az egyik két kü lön ál ló té ma ként je le nik meg az 
ábrán.Ez„Aháborúutánikorszak”címűkisfejezet,amelybőla’megrázkódta-
tások’ésaz’ideológia’témákszülettek(Schöpflin1989:78–79).Háromfejezet
együtt al kot ja az önál ló an el kü lö nült ’Kö zép-Eur ópa’ cso por tot, a „Val lás a 
határvidéken”,„Aredukcionizmusveszélye”és„Acselekvőtörténelem”feje-
zetek(Schöpflin1989:75–77).Amaradékkétfejezetkétkülöntémakéntjele-
nik meg a tér ké pen, ezek let tek a ’na ci o na liz mus’ és az ’iden ti tás’ cso por tok.
Acikkközpontihelyzetű, legtöbbfogalmattartalmazótémájaaz ’Európa’

cso port. A ta nul mány cí mé hez ké pest, amely Kö zép-Eur ópa meg ha tá ro zá sa it 
ígértenekünk,meglepőezazeredmény.Egyerős(Nyugat-)Európaközpontú
szem lé let jel lem zi a cik ket. Az áb rá ból le ol vas ha tó egy részt, hogy ’Kö zép-Euró-
pa’ csak mint ’Eu ró pa’ iker té má ja je le nik meg sa ját té mák nél kül. Mind azok a 
„sza tel lit” té mák (a ’meg ráz kód ta tá sok’, ’iden ti tás’ és a ’na ci o na liz mus’), ame-
lyek a ’Kö zép-Eur ópa’ té ma ár nya lá sá ra szol gál nak, kap cso lód nak az „Eu ró-
pa” cso port hoz is. E há rom cso port kontextualizálja a két utób bit. Más részt 
mindaháromelkülönülaz’Oroszország’csoporttól.Ha’Oroszország’témája

2. ábra. A Schöpflin-cikk té má i nak a tér ké pe

Oroszország

Nacionalizmus

Ideológia

Közép-Európa

Identitás

Európa

Megrázkódtatások

5

5
3

4

3

3 3

3

17

14
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felől tekintünk a térképre, látható, hogy ez kilóg a többi közül, egyik olyan
té má hoz sem kap cso ló dik, ame lyek a cikk szer ke ze té ben az ’Eu ró pa’ és a 
’Közép-Európa’csoportokárnyalásátszolgálják.Az’Oroszország’témaalehe-
tőlegmesszebbtalálhatóazelőbbi„szatellit”témáktól,ésfőkéntaz’Európa’
té ma kon tex tu sá ban ke rül be mu ta tás ra.
A cikk tartalmának ismeretében kiderül, hogy annak első fele kizárólag

Európávalfoglalkozik,mégakkoris,haéppenOroszországról(vagyazEgye-
sült Ál la mok ról) szól nak az egyes mon da tok – a Hanák-cikk ese té ben is ér vé-
nyesülő„tükör-perspektíva”miatt(Kovács–Melegh1995).Azesszéáltalhasz-
nált Eu ró pa-fo ga lom va ló já ban csak Nyu gat-Eu ró pát je len ti, más kü lön ben 
ezekaz állítólagos európai jellemzőkKözép-Európában is érvényre jutottak
vol na. Már pe dig az eu ró pai vo ná sok di a dal ra ju tá sát ku darc nak, gyen ge pró-
bál ko zás nak köny vel het jük el tér sé günk ben, mert Schöpflin sze rint Kö zép-Eu-
ró pa eu ró pa i sá ga „lé nye ge sen gyen géb ben ju tott ki fe je zés re”, mint Fran ci a or-
szágévagyanémetalfölditerületeké(Schöpflin1989:74).Tehátazokazállí-
tólagos európai jellemzők, amelyek térségünkben csak lényegesen gyengébb
formábanésbizonytalanulismerhetőkfel,leginkábbnyugat-európaivonások.
Oroszország megjelenítése – és valamennyire meglepő módon az Egyesült
Államoké is–ebbőlanyugat-európainézőpontból történikazelső részben.
Nyu gat-Eu ró pa a nor ma, amelyállandóviszonyításialapotnyújtOroszország,
Kö zép-Eu ró pa vagy ép pen az USA le írá sá hoz.
Oroszországleírásasoránkétfélenegatívtechnikátfigyelhetünkmeg.Egy-

részthiányoznakbizonyos„nyugatijellemzők”.Ezafajtaszövegépítésfigyel-
hető meg a következő mondatokban. (A második oszlop forrásmegjelölést
tar tal maz ol da lak sze rint.)

–Oroszországeltérazeurópaimintától,mivelnemrendelkezik(…)-vel 68.o.
–(…)formáknagyonidegenmegoldásnakszámítanakOroszországban 68.o.
–aklímazordabb,atermőidőrövidebb,mintEurópában 68.o.
–agyengeminőségűföldekarányameghaladjaazeurópaiátlagot 68.o.
–elképzelhetetlen,hogyOroszországban(…)történjen
[amiEurópábantörtént] 69.o.

–Oroszországbanelsemindultezafolyamat[amiEurópábanelindult] 69.o.
– a tu do má nyos szfé ra nem tett szert au to nó mi á ra 69. o.
–OroszországbanavallásnemtudottEurópáhozhasonlóanmegjelenni 71.o.
–Oroszországbannemezahelyzet[mintamiEurópában] 72.o.

Másrésztugyaneztalogikátkövetiaszerzőakkoris,amikornemhiányokatálla-
pítmeg,hanemOroszországotmintazidealizáltNyugatellenpontjátmutatjabe.
Látható,hogyOroszországcímkéimindenbenellentétesekaNyugat-Európával
kapcsolatbanhasználtakkal.EbbőlaperspektívábólOroszországegyetlenmeg-
ha tá ro zó je gye kons ti tu tív más sá ga, az az de fi ní ció sze rint min den ben a Nyu gat 
el len té te. (A har ma dik osz lop for rás meg je lö lést tar tal maz ol da lak sze rint.)
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 Nyu gat-Eur ópa cím kéi Orosz or szág cím kéi, mint el len pont ok

– sok em ber – ke vés fa lu, nagy tá vol sá gok 68. o.
–aföldterületszabályozása –emberekellenőrzése 68.o.
– függetlenváros –elnyomottváros 70.o.
– az ál lam csök ken ti az egyé nek  – az ural ko dó alatt va ló it 
 felettihatalmát  sajáttulajdonnaktekinti 70.o.
– a nyu ga ti egy ház cél ja az ér té kek  – az or to dox egy ház cél ja 
 belsővétételevolt  akülsőengedelmességvolt 71.o.
–aváltozásüdvözlendő –aváltozáskatasztrófa 72.o.

Megjegyzendő,hogy–éppenafentikifejtésitechnikamiatt–atérképenközel
kerülegymáshozaz’Oroszország’ésaz’Európa’téma.Sokfogalmikapcsolat
van kö zöt tük, mert hol ugyan azok kal a sza vak kal ope rál a szö veg a két cso port 
leírásakor(csakOroszországesetébena„nem”szóvalegészítikialeírást),hol
ugyan azok ban a di men zi ók ban ke rül le írás ra a két cso port, ame lyek nek a jel-
zőiellentétesek.Ezekösszekapcsoljákakéttémát.(Példáulegyilyenösszekö-
tődimenzióa városok jellemzésének fogalmikapcsolata:Európa–városok:
független;Oroszország–városok:elnyomott.)Eza térképegymásfajtaszö-
veg fel épí tést kép vi sel, mint Hanák szö ve ge, ahol a ’Ke let’ és ’Nyu gat’ cso por-
tok nem áll tak egy más sal kap cso lat ban. Ugya nak kor a nyu ga ti pers pek tí va 
mind két szö veg ben ér vé nye sül, mert Schöpflin ha son ló mó don (Nyu gat-) 
EurópáhozviszonyítvafejtikiOroszországravonatkozómondanivalóját,mint
Hanák. (A Hanák-cikk ese té ben sok kal ke vés bé volt exp li cit a ’Ke let’ és a 
’Nyu gat’ tü kör be ál lí tá sa, így – mi vel kó do lá sunk so rán az exp li cit fo gal mi kap-
cso la to kat vet tük fi gye lem be – e té mák kö zött nem je löl tünk fo gal mi kap cso-
la tot, az az a tér kép két el len té tes ol da lá ra ke rül tek.)
Oroszországreprezentációjakapcsánmeglepő,hogyaz’ideológia’témakör

ál tal fel ölelt mar xi–le ni ni dokt rí na fo ga lom kö re a tér kép szé lén pe ri fe ri kus 
helyzetbenvan,ésnemkapcsolódikafogalomcsoportokhoz,mégOroszorszá-
géhozsem.Azatény,hogynemállkapcsolatbanaz’Oroszország’témával,úgy
interpretálható, hogy az ’Oroszország’ blokkhoz nem tartozik hozzámarxi–
lenini örökség. Ebből a kapcsolathiányból arra lehet következtetni, hogy az
’Oroszország’csoportelsősorbannemideológiaireprezentáció.

Össze fog la lás ként: Schöpflin cik ké nek a té ma struk tú rá ja el tér ugyan a 
Hanák-szövegbelső struktúrájától az ’Oroszország’ és az ’Európa’ csoportok
egymásköztikapcsolataimiatt,mégismegfigyelhetőmindkéttérképenaszöve-
gekNyugat-központúsága.Schöpflincikkébenezannyiraerős,hogy ’Európa’
lett a cikk cent rá lis té má ja, amely mind egyik té ma ki fej té se kor vo nat koz ta tá si 
pont ként szol gál. Va la mint, a Hanák-szö veg gel szem ben, a ’Kö zép-Eur ópa’ 
fo ga lom cso port nak nincs önál ló, az ’Eu ró pa’ té má hoz nem kap cso ló dó té má ja. 
EzaszövegsemadjafelaKelet–Nyugatdichotómiát,sőtaHanák-szövegnél
minthaegyfokkaljobbankiéleznéazt,legalábbisOroszországtekintetében.



152 replika

8Afogalmakközöttlévőösszeskapcsolat74%-akerülttémacsoportokonbelülre,ésamara-
dék 26%-nyi kap cso lat a té mák kö zött van, a té ma cso por to kat kö ti össze. 
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Kö zép-Eu ró pa, a re a li tás és az esz me

Az aláb bi, 3. ábra az Ash-cikk té ma tér ké pe. A szö veg ben 8 té ma cso por tot tud-
tunk hasz nál ha tó mó don el kü lö ní te ni.8Atérképfeltűnőjellegzetessége,hogy
több olyan té ma cso port van, ame lyek a be széd, vi ta fon tos sá gá val kap cso la to-

3. ábra. Az Ash-cikk té má i nak a tér ké pe
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sak. Ide so rol ha tók a ’be széd Kö zép-Eur ópá ról’, az ’ér tel mi ség sze re pe’ és a 
’fo ga lom sze re pe’ té mák. Ez utób bi meg ne ve zés a „Kö zép-Eur ópa fo gal má nak 
sze re pe nyu ga ti ol va sók szá má ra” cím rö vi dí tett vál to za ta. Mind a há rom té ma 
egya ránt kap cso ló dik a ’Kö zép-Európa’ és a ’Nyu gat’ cso por tok hoz, az esszé-
ben e két utób bi vi szony la tá ban ke rül nek ki fej tés re.
A’beszédKözép-Európáról’témamegjelenésenemigazánmeglepő.Máraz

elsőnéhánysorelolvasásautánegyértelművolt,hogyabeszédnekAshszerint
fon tos sze re pe van a ré gió kí sér te ti es lé te zé sé nek szem pont já ból. Meg jegy zen-
dő,hogyebeszédigazialanyaa’Nyugat’,hiszen,mintaztazelsősorokisiga-
zol ják, a nyu ga ti vi tat ko zók vol tak az iga zi élet re hí vók. Ugya nis, amíg ki zá ró-
lagPrágában ésBudapesten „dédelgették” a gondolatot, azmégnemadott
okotannakfelélesztésére,időszerűségére(Ash1989:87).

A cikk to váb bi jel leg ze tes sé ge az ’ér tel mi ség sze re pe’ és a ’fo ga lom sze re pe’ 
csoportokelkülönülésébőladódik,ésugyaneztaNyugat-központúlogikáttük-
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rözi. Különösen, ha hozzávesszük a ’Nyugat’ témát is, amely a kettő között
helyezkedikel,azazaszerzőgondolatmeneténekkifejtésesoránakételőbbit
az utób bi ra vo nat koz tat ja. Mind az ’ér tel mi ség sze re pe’, mind a ’fo ga lom sze re-
pe’ té mák Nyu gat-Eu ró pa szá má ra nyúj tott hasz nos sá guk alap ján me rül nek fel 
aszövegben.Ígyfordulnakaztánelőolyanmegjegyzésekpéldáulavitacélját
illetőenaszövegben,hogyaKözép-Európafogalommárakkorishasznos,ha
„csakemlékeztetiazamerikaiésbritújságolvasót,hogyKelet-Berlin,Prágaés
Bu da pest nem ugyan azon a he lyen fek szik, mint Ki jev vagy Vla gyi vosz tok, hogy 
SzibérianemaCheckpointCharlie-nálkezdődik…”(Ash1989:87).
Megfigyelhetőatérképenatémáksokfélesége.Acikkközpontifogalmaa

’Kö zép-Eur ópa’ té ma. A tér kép kö ze pén he lyez ke dik el, min den té má hoz kap-
csolódik,ésalegnagyobbátmérőjűkörreprezentálja.Hanákhozhasonlóana
szerzőa’Közép-Európa’témakifejtéséhezhasználjaalegtöbbfogalmat,ame-
lyek nagy ré szét nem tárgy al ja rész le te sen, mert azok nem kü lö nül nek el önál-
lótémákra.Aszövegszerkezetismeretébenkijelenthető,hogyatématúldefi-
niált,ugyanisaszerzősajátvéleményénkívülösszefoglaljaháromközép-euró-
pai ér tel mi sé gi Kö zép-Eu ró pá ról szó ló gon do lat me net ét is. Ash cik ke így vá lik 
magaisegyszövegekrőlszólószöveggé.

Fi gye lem re mél tó Kö zép-Eu ró pa-meg je le ní té si stra té gi át tük röz a ’Nyu gat’, 
’Közép-Európa’,’Keletihatalomhatása’és’Kelet-Európa’négyszereplőstér-
kép rész let. Nem lát ha tó az áb rán egy Ke let és Nyu gat, vagy egy Ke let-Eur ópa 
ésNyugat-Európatémákegyenrangúmegfeleltetésétjelölőtengely,semegy
há rom szög Kö zép-Eur ópa té má já val ki e gé szül ve, mint há rom egyen ran gú 
pó lus. ’Kö zép-Eur ópa’ té má ja elem zé sünk te ma ti kus szint jén há rom, egy más-
sal köz vet le nül nem össze ha son lít ha tó ka te gó ria kö zé ke rült. Ezek kö zül, 
kö zel sé gük mi att, a ’Nyu gat’ és a ’ke le ti ha ta lom ha tá sa’ té mák az a két té ma-
cso port, ame lyek hez ké pest ’Kö zép-Eur ópa’ fo ga lom cso port ja el nye ri köz tes 
ér tel mét.

A Kö zép-Eur ópa gon do lat kör új meg je le ní té si stra té gi á ja a Kö zép-Eu ró pa-
képmegosztása egy idealizált ’Közép-Európa’ témára és a realitást jelentő,
periferikus’Kelet-Európa’témára.Ezamegosztásaszövegésatémátfelépítő
fo gal mak is me re té ben vá lik nyil ván va ló vá. A ta nul mány ban ez ol vas ha tó: „De 
ez az új Kö zép-Eur ópa ép pen ennyi: egy esz me. Még nem lé te zik. Ke let-Euró-
palétezik–Európánakazarésze,amelyetkatonailagellenőrizaSzovjetunió”
(Ash 1989: 101). Hogy mennyi re ide a li zált és ez ál tal egy szer smind von zó, va la-
mint a szin tén ide a li zált és ho mo gén nek áb rá zolt Nyu gat-kép pár ja ez a Kö - 
zép-Európa-kép, az a szerző utolsómondatából derül ki: „Ha ezt tekintjük
Kö zép-Eur ópá nak, ak kor a pol gá rai kö zé sze ret nék tar toz ni” (Ash 1989: 102). 
Azideális,decsakeszmeiszintenlétezőKözép-Európavonzó,ezértképlete-
sen a Nyu gat tal egyen ran gú stá tust kap. A re á lis Kö zép-Eur ópa ez zel szem ben 
vi szont egyál ta lán nem von zó, ezért ke le ti stá tus ba ke rül, és rög tön sze man ti-
ka i lag is „Ke let-Euró pá vá” vá lik. Sa já tos meg ol dás Kö zép-Eur ópát ket té vá-
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lasz ta ni egy ide á lis és egy re á lis fél re, ugya nak kor jól il lesz ke dik ab ba a lá tás-
mód ba, amely úgy be szél Kö zép-Eu róp áról, hogy vál to zat la nul hagy ja a Ke let–
Nyu gat dichotómiát.

Összeg zés

Össze fog lal va a há rom cikk elem zé si ered mé nye it, a cik kek té ma szer ke ze tét 
tekintvemegállapíthatjuk,hogyatanulmányokeltérőstratégiákatképviselnek
sa ját Kö zép-Eu ró páh oz kap cso ló dó gon do lat me net ük tár gya lá sa so rán, még is 
szembeötlőadichotomizálóperspektívadominanciájaaszövegekben.
AKelet–Nyugatfelosztásbanrejlőegyensúlytalanságrautalójelekatérké-

peken, hogy amindenkoriKeletet képviselő témák a beszédtér perifériáján
je len nek meg, és a tük rö zé ses be mu ta tás mi att hi e rar chi kus vi szony ba ke rül tek 
az’Európa’vagya’Nyugat’témákkal.AKelettelszembeesőtérfélrekerülta
té mák súly pont ja mind há rom cikk ben, ugya nis a be széd tér köz pont já ban az 
’Eu ró pa’ (vagy a ’Nyu gat’) és ’Kö zép-Eu ró pa’ té mák és kap cso la ta ik áll tak, 
va la mint a „sza tel lit” té mák sem kap cso lód tak a Ke let hez. A ’Ke let’ mint egy 
rész le te zés re nem ér de mes fo ga lom cso port kü lö nült el. Tech ni kai el len té ma-
ként, esz köz ként a töb bi tér ség ki fej té sét, meg al ko tá sát se gí tet te Hanák és 
Schöpflin cik ké ben – mint az egy sé ges Nyu gat tör té ne ti és ci vi li zá ci ós el len té te 
–, míg Ashnél az ide a li zált Kö zép-Eu ró pa el len pár ja.

E szem lé let és a Nyu gat-köz pon tú be széd mód mi att a tér ké pek ar ra sem 
mutattakpéldát,hogyKözép-Európafogalmaönállóan,aKelettőlésaNyu-
gat tól füg get le nül vagy ve lük egyen ran gú stá tus ban is meg al kot ha tó len ne. A 
köztes Közép-Európa-kép dominált, azaz Közép-Európának a jellemzője
meg ma radt az a bi zony ta lan köz tes ség, ami ab ból fa kadt, hogy va la mi faj ta 
homogénKelet–Nyugatfelosztásalapjángondolkoztakaszerzők,ekoordi-
ná ták men tén de fi ni ál ták Kö zép-Eur ópát. A tér ké pek mel lett a Ke let tel és a 
Nyugattal való egyenrangúság és önállóság hiányátmeggyőzően illusztrálja
Kö zép-Eur ópa bi zony ta lan lé te zé sé nek fel tá rá sa is mind há rom cikk ben, a 
bevezetőkalapján.AzEurópátkettéosztóvilágképbenKözép-Európaönálló
en ti tás ként nem tud ta meg vet ni a lá bát. Hanák és Ash csak kí sér le tet tesznek 
aKözép-Európa-eszmeaNyugattól(ésaKelettől)független,önállótémákon
ke resz tül va ló ki fej té sé re.
Úgytűnik tehát,hogyaszövegekbenKözép-Európakoncepciójaahelyett,

hogy át ala kí tot ta vol na a Ke let–Nyu gat mo dellt, át vet te Ke let-Eu ró pa ha gyo-
mányosszerepét,mintacivilizációésbarbárságköztesterülete(lásderrőlmég
Melegh 2001). Az elénk tá ru ló kép ér tel mé ben meg ál la pít ha tó, hogy a „har ma-
dik utas” tö rek vés el le né re egy Eu ró pát ket té osz tó lá tás mód ural ta a cik ke ket. 
Eb ben a meg osz tott ság ban azon ban a min den ko ri Ke let egy nyu ga ti ho mo gén 
fejlődésimodellellentétevolt,ésnempolitikai,ideológiai,gazdasági,esetleg
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ka to nai ala pon kü lö nült el Nyu gat-Eu ró pá tól. Te hát nem a hi deg há bo rú 
te rem tet te másságkép je lent meg a cik kek ben (ez alól Ash Ke let-Eu ró pa-ké pe 
je lent bi zo nyos ki vé telt), ha nem a Wolff ál tal be mu ta tott tör té ne ti, kul tu rá lis 
és ci vi li zá ci ós hi e rar chi kus másságkép, és ez a dichotóm lá tás mód Kö zép-Eu-
róp át a köz tes ség fog sá gá ban tar tot ta.
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