Ovidiu PECICAN

A földi határok Európái
1. Mozgó határ
Európának több határa van, de közülük bizonyos szempontból az a
leg érdekesebb, amelynél Európa, ahelyett hogy véget érne, folytatódik. Nyugaton, északon és részben délen is kiterjedt vizekkel, tengerekkel és óceánokkal találkozik a kontinens. Ezeken a helyeken a
határ földrajzi természetû és végleges jellegû. (Állandóan feltesszük
magunknak a kérdést, hogy a brit szigetek Európához tartoznak-e,
vagy sem, hiszen szigetjellegük hangsúlyozottabb, mint hovatartozásuk.) Más a helyzet keleten és délkeleten. Itt a határ változó, mozgékony, ingadozó. Bizonytalan és adminisztratív jellegû, geopolitikai
frontvonal, megfogalmazhatatlan, bár az áthatolhatatlanságig szilárd. Ez a tény pedig minden, a változékony térségrõl folyó, fizikaiföldrajzi és/vagy rasszista-fiziognómiai diskurzustól eltérõ realitású
b eszédet pontosan a helyére tesz.
Jelentéses az is, hogy a történelem folyamán valóságos mitológia
alakult ki ezekkel a szilárd alapokon, a szárazon született határokkal
k apcsolatban. Jelesen a német mitológia két alapvetõ õstípusát különböztethetjük meg a németek elképzelései közül: a drang nach
Ostent és az India felé irányuló árja migrációt valamikor a történelem kezdetén. De hasonló mítoszokkal vették körül magukat mások
is: az ortodoxok Rómának a Tiberisztõl a Boszporusz partjáig, majd
késõbb Moszkváig való átköltöztetésérõl álmodoztak, míg a szlávok
elõször lelki szemeikkel idézték fel déli és nyugati elterjedésüket,
amit aztán Sztálin valósított részben meg.
Lehet, hogy ez Európa egyik jellegzetessége: más földrészektõl
eltérõen ugyanis egy anyagi, tökéletesen látható és egy illékony, bár
nem kevésbé reális határ között fekszik. Európa kezdete földrajzi,
vége azonban – ki tudná megmondani, pontosan hol? – képzetekben és látomásokban lelhetõ fel. Érdekes, hogy a jórészt vizek által
határolt országokban a képzeteknek és a látomásoknak egy adott
pillanatban meg kellett adniuk magukat a valóság által igazolt elgondolásoknak, vagy legalábbis figyelemre méltó visszhangot találtak azokban. Ennek a térségnek az országai, legalábbis Nagy Károly
örökségétõl errefelé, stabilabbakká váltak, medrei lettek a korai
nemzeti fejlõdésnek, és végsõ soron a modernitást létrehozó kulturális képletek létrehozóinak bizonyultak. Valószínûleg ezért jogos az
az állítás, hogy Európa, lényegét tekintve, félsziget. Ahol a területi
határokra nem jellemzõ a víz jelenléte, vagyis ahol a tenger nem
zárta le teljesen a szárazföld expanzióját, ott az európai népek fejlõdésének egyértelmû jellege megadta magát a formák meglepõ gazdagságának. A morfológiai gazdagság azonban tartósabb ideiglenes
állapottal járt együtt. Lásd a németeket, akik – birodalmaik ellenére
– sokáig, a XIX. századig, képtelenek voltak arra, hogy életképes állami kereteket alakítsanak ki. Ugyanez történt a – végsõ soron szintén német – osztrákokkal: a császárságban ingadoztak a nemzeti és
többnemzeti lecsapódása között. Ugyanígy volt a keleti szlávokkal is.
Az õket körülvevõ kiterjedt szárazföldek szülte terjeszkedési vágy
eg y ik lábukkal Európán kívülre helyezte õket anélkül, hogy
rákényszerítette volna õket a nyugati államiság és kultúra kialakítására.
A „föld jelének”, vagyis a földrész vonzóerejének másik kifejezõdése volt és maradt a visegrádi államok vagy a Balkán térségében található nemzetállamok nyugtalankodása. Összefércelések és felbomlások, újraalakulások és széttöredezések – mindez jellemzõ marad
Csehország és Szlovákia, Lengyelország és Románia, valamint Jugoszlávia és Bulgária történelmére. Itt a mágia teljes forrongásban van,
és úgy tûnik, a szélek hullámzása állandósult.

2. Birtokolni, vagyis lenni
Természetesen a fenti megállapítások azt is kifejezik, hogy a szerzõ
maga is ehhez az ingadozó térséghez tartozik. Mint ahogy az az inkább metaforikus, mint fogalmi forma, amelyet gondolatai kifejezésére választott, szintén ennek a kifejezõdése. Mert mi más lenne,
mint metafora az a bizonyítás kedvéért kicsit túlhangsúlyozott, geopolitikai és civilizációs kulcsként kezelt leírás a vízi és a földi közti dialektikáról? Ezzel együtt nem mondható kockázatosnak ez a megközelítés, s ha elfogadjuk az írás kódjaként, lehet, hogy valami lényegeset tár fel. Miért? Azért, mert mint ismeretes, a történelem elsõ ismert nagy forradalma a neolitikum volt: a mezõgazdaság felfedezése. A volt gyûjtögetõk és halászok, akik a természeti ciklusok (a holdciklusok, az évszakok stb. váltakozásainak) jó megfigyelõivé váltak,
egyszerre jelentõs döntést hoztak: letelepednek, és élelmüket a föld
mûvelésével termelik meg.
A mezõgazdaság megjelenését a tulajdonnak a fogyasztás szükséglete által meghatározott nomád logikájáról a tulajdon szedentáris
logikájára való áttérés jellemzi – ez utóbbi a tulajdon önmagában
vett birtoklását jelenti, késõbb pedig jelképes hatalmat. Mindaddig az
ember annyit vett el környezetétõl, amennyire a túléléshez szüksége
volt, attól kezdve, mint egy valódi úr, le akarta gyõzni a természetet,
sõt a környezet lényegi megváltoztatására törekedett. A mezõgazdasággal és a föld megmûvelésével, az emberi lakhelyek építésével az
em b er és a föld viszonya egyszerre megváltozott, s ennek a megválto-

zott viszonynak a kulcsa a tulajdon. Az ember és a terület közti szétszakíthatatlan kapcsolatnak ez az „ideológiája” olyan erõs volt, hogy
életünk, még napjainkban is, jórészt alá van neki rendelve. (Csupán
az informatika fejlõdése által kialakított új, virtuális térbeliség változtathatná meg, amely megkettõzi és valamennyire viszonylagossá teszi birtokláson alapuló viszonyunkat a térhez.) Íme, miért marad
szerintem a földi határok Európájáról beszélve a vízi határok Európájával szemben meghatározó a neolitikus típusú viszonyulás a
földhöz és az említett két õselem (a föld és a víz) szimbolikája.
Ilyenformán különbséget lehet tenni egy olyan Európa között,
amelyben a fokozatos expanziót megakadályozta a tenger (amely a
térséget nagyobb népsûrûségre, valamint a mezõgazdaságtól való elszakadásra kényszerítette), és egy másik Európa között, amelyet a
földterületnek a véges térségek által nem korlátozott határtalan birtoklása mozgat, amely a mezõgazdaság rabja maradt, lakossága szétsz óródott a területen, és bizonytalan népsûrûséget eredményezett.
Túl a foglalkozásbeli vonatkozásokon egyrészt az urbánus és kézmûvesipari Európa, másrészt a rurális és agrár Európa két, bár egymást
talán kiegészítõ módon különbözik. Ami radikálisan megkülönbözteti õket, az talán egy bizonyos típusú viszonyulás a földhöz vagy, általánosabban, a tulajdonhoz. Nyugaton a tulajdon egy idõ után szigorúan szabályozottá vált, pontosan meghatározottá, egyértelmûvé. Keleten a mai napig is különbözõ közös, elkülönítetlen vagy nem kielégítõen biztosított formákban létezik, s egyik vagy másik politikai
rendszer hol megszünteti, hol részben visszajuttatja.
Mindezzel szigorú ok-okozati összefüggésben megtalálhatjuk a
társadalmi élet alapvetõ formáit. A Nyugat a szülõkbõl és gyerekekbõl
álló zárt családmodell felé hajlik. A Kelet egy fiú- és lánytestvérekbõl,
sógorokból és menyekbõl álló patriarchális családot gyûjt egy háztartásba, amelyben az unokák, a harmadik generáció, a többrendbeli
unokatestvérek egy családon belül együtt élnek. Ez az egyközpontú
család és a zadruga közti különbség. És ha bizonyos megkötésekkel
is, de mindkét esetben mások a társadalmi betegségek: félelem és
zárkózottság Nyugaton, klausztrofóbia és kollektivizmus keleten.
Csodálkozunk hát azon, hogy Európa egyesítése a másik felfedezésének igényébõl születve nyugaton kezdõdött, míg a kommunizmustól
szabadult Kelet kényszerképzete a futás, az eredeti térségbõl való
megszökés?
A rokonság ilyenfajta hasznosítása csakis két különbözõ fejlõdési
folyamathoz vezethetett. Nyugaton azt eredményezte, hogy nyilvánvalóvá váltak a társadalmi élet közösségi és állampolgári kapcsolatai,
és tompította a (családi-törzsi) vérrokonság szerepét. Keleten a föld
közös tulajdona és a törzsi családok tagjainak együttélése kedvezõen
hatott az ilyen típusú kapcsolatok leleményes kihasználásának kialakulására, s a vérrokonságot bonyolult szellemi-szimbolikus hálózatok erõsítették meg (komaság, keresztapaság, sógorság, nepotizmus
stb.). Mindez a rokoni kapcsolatoknak az állampolgári presztízs kárára történõ megerõsödéséhez vezetett. Ennek fontos következménye nyugaton a pártatlan verseny elõnyben részesítése és a minõséggel összefonódott hatékonyság gyõzelme, míg Európa keleti felén az
õsi kapcsolatok, az alapvetõ társadalmi szolidaritás megerõsödése,
lényegtelenek lévén az ebbõl a helyzetbõl fakadó teljesítmények.
Mint várható volt, ennek az állapotnak a kialakulásában jelentõs
szerepet játszott a különbözõ térségekre jellemzõ vallásosság. A katolicizmus és következménye – vagy utóda –, a protestantizmus, az
egyik erõszakos egyetemességével, a másik munkás individualizmusával éppen azt az ellenerõt biztosította a nyugati társadalmaknak,
amelyre ennek az Ágoston, Anzelmus, Aquinói Tamás, Loyola Ignác
racionalizmusa és interogatív logikája, valamint Luther Márton,
Kálvin János, Zwingli stb. szigorú és fegyelmezett szövegmagyarázata
által alakított mentalitásnak szüksége volt. Róma, az egyházon belüli
vallási egyenlõséget helyezve minden sajátosság elé, a reformáció
elõtt és után egyenlõ távolságot teremtett a hívõk és az Isten között,
ami a késõbbi demokrácia távoli hírnöke volt. Mint ismeretes, a reformáció a maga során kialakította a weberi versengést a keresztény
érdemek megszerzésére a földi életben. Keleten az ortodox egyház,
amely túl nagy szerepet tulajdonított a bizánci császárnak ahhoz,
hogy igazolhasson egy, az önkényuralmitól eltérõ szempontot is,
nem tudott létrehozni alternatívát jelentõ intellektuális mozgalmat.
Sem az ezen az egyházon belüli megújító mozgalomnak, az
isiházmusnak, sem a neki ellentmondó dualista eretnekségnek, a
bogumilizmusnak, nem sikerült hosszú távon és határozottan válságba juttatnia az ortodoxia önkényeskedõ és dogmatikus intézkedéseit. Ugyanígy az ortodox intellektuális élet nem hozott létre olyan
megújító mozgalmat, amilyen a középkorban a katolicizmus által
létrehozott egyetemi mozgalom volt. Mindez azt eredményezte, hogy
miközben a katolicizmus és a protestantizmus felgyorsította az
egyén önmeghatározó társadalmi mozgalmát, létrehozva a modern
társadalom szövetét, az ortodoxia azt az önkényuralmat és társadalmi centralizmust támogatta, amely már jellemzõ volt az Európa keleti felén elfogadott patriarchális típusú hagyományos családban.
A viszonylag türelmes mohamedán vallásban és sokkal késõbb a
kommunizmus türelmetlen ateizmusában a bizánci eredetû ortodoxiával közös volt az egyetlen fõnök és a hatóság elõtti egyfajta közösségi felelõsség elve. Aminek következtében ezen a szinten a folyamatosságok mindig is erõsebbek, mint a megszakítások.

3. Nyugattól keletre és ettõl keletre
Engedtessék meg átismételnem az eddigi megállapításokat. A két Európa közti különbség a következõkben áll: 1. a térségeik természeti
határai; 2. a térségben lakó emberek viszonya a földhöz (a tulajdon
típusához); 3. a társadalmi élet fejlõdésének típusa (állampolgárság
és vérrokonság); 4. a vallásos élet jellegzetességei (egyetemesség és
individualizmus az egyik oldalon, önkényuralom és központosítás a
másikon).

Mindezeknek megfelelõen Európa, még ha közvetlenül nem is
vesszük figyelembe a politikai „függönyöket”, két különálló részre
oszlik: Nyugat-Európára és… a Másik Európára. Az egyik a föld és a
vizek között alakult ki, és szerzõdéses alapon rendezte a tulajdont és
az emberi kapcsolatokat, racionális, aktív és méltányosságközpontú.
A másik elsõsorban földi és változó, kollektivista a tulajdonnal való
viszonyában, családi-törzsi társadalmi szempontból; alapvetõen homogén, ellentmondás nélkül önkényuralmi, centralista módon szervezi meg önmagát, meddõ és viszonylag amorf.
Csupán a másodikra szorítkoznék, a kevésbé megkülönböztethetõre, amely a Nyugat prizmáján keresztül nézve nehezebben fedi fel
arcát. Ez a Másik Európa felváltva mindig hol a nyugati terjeszkedés
tárgya, hol a nyugat felé való terjeszkedés központja volt. Nyilvánvaló,
hogy ezek a történelem folyamán egymást követõ mozgások nem az
õket létrehozó imperializmusok kétségtelen bizonyítékaiként érdekelnek, hanem mint az egyik csoportnak a másik ellenében kifejezett önazonossága aktív megnyilvánulásai. Így, miután az ókorban,
kezdeti szakaszában a Római Birodalom kelet felé terjeszkedett, Biz ánc a középkorban kiterjesztette uralmát nyugatra is. Azután a
Boszporusz öröklõje, a török porta, a keleti szellem másik – pogány
– megtestesítõje, minden erejével megpróbálta meghódítani a Nyugatot, de csupán Bécs közelébe jutott (1683). Nyugaton volt a válaszadás sora, s õ elõretolt karjával, a Habsburg Birodalommal, a Balkánig ért el. Késõbb, 1945 után, Kelet – az új formát nyert Szovjetunió
k épében – megint elõrelépett, veszélyesen, nyugat felé. Csupán az
1989-es év forradalmai mutatnak egy újabb keleti áramlás kezdeteire, vissza, az eredeti meder felé.
Mindez nagyon jól tudott, de ismételése szükséges volt annak a
területnek megjelölése érdekében, amely alá van vetve a Kelet és a
Nyugat közti ingadozásnak. Így világosan láthatóvá válik a másik Euró p a térsége, amelyben a nyugati és keleti kulturális rétegek, ha nem
is mindenütt egyformán, egymásra tevõdnek. Azt lehetne mondani,
hogy ez a másik Európa Ausztriánál kezdõdik, és Moszkváig tart
(hogy hagyományos módon nevezzem meg azt a valóságot, amely
olyan különbözõ elnevezéseket viselt, mint a Cári Birodalom, Szovjetunió vagy a FÁK). De voltaképpen magában foglalja Németországot
is, amelyben hosszú ideig vallásháborúk dúltak, amely sokáig szétforgácsolt volt, és csupán a második világégés pusztító kalandja után
vált a racionális és demokratikus Nyugat motorjává. Mert a modern
k o r kétségtelenül az iparosított és a versenytárs nélküli gazdasági-kato nai hatalmat megteremtõ Nyugat sikerét ismerte el, amely – eszméivel együtt – modellként tételezte magát. Még az ezzel ellentétes,
az 1917-es bolsevik felfordulás által elõtérbe helyezett szélsõbal forma is a nyugati (marxista) eszmék feldolgozása volt. Nem csoda tehát, hogy nyugatosodásának fokától függõen a másik Európa testében két rész különböztethetõ meg. Az egyik – az egyetlen, amelyik
Nyugattól is, Kelettõl is különbözik valamennyire, vagyis Közép-Európa – könnyen körülírható az elõbb említett négy alapvetõ kritérium
segítségével. Ami ebben a kulturális, társadalmi és geopolitikai
szempontból Kelet és Nyugat között fekvõ térségben közös a Kelettel,
az határainak túlnyomórészt földi jellege és a nemzeti-nyelvi, valamint vallási szempontból multikulturális történelmi tapasztalat. Ami
pedig a Nyugattal való közös vonásokat illeti, azok közé az uralkodó
vallás és kultúra, valamint mentalitás tartozik.
Ez a kettõsség, amely mint láttuk, kizárólag sajátos jegyeket hoz o tt létre, Nyugattal és Kelettel egyaránt összetéveszthetetlenné tette
Közép-Európát. Nem hiszem, hogy a nyugatosodásra való jelenlegi
törekvés rövid távon radikálisan eltörölné azokat a keleti vonásokat,
amelyek a több évszázad alatt kialakult létezési módra jellemzõek.
M indezzel együtt, amint a keleti tényezõk hatásától az utolsó évszázadokban megszabadult Németország és Ausztria példája mutatja,
úgy tûnik, hogy a nyugatosodás folyamata megfordíthatatlan. Ez határozottan felgyorsul és megerõsödik majd Közép-Európa rövid idõn
belüli szinte teljes integrációjával az Európai Unióba.

4. Kelet és Délkelet
Hát Kelet-Európa? Ebben a térségben, amelyben az õt megszakító
helyi tengerek ellenére a földrész eléri teljes térbeli kiterjedését,
szintén két részt lehet megkülönböztetni: Európa tulajdonképpeni
keleti részét és a délkeleti részt. El kell mondanunk, hogy DélkeletEurópa azt a helyet foglalja el a tulajdonképpeni Kelet-Európához képest, amelyet Közép-Európa foglalt el a Nyugathoz képest. Míg KeletEurópát lényegében más, zárt területek határolják, addig DélkeletEurópa maga is olyan, mint egy tenger mosta félsziget. Éppen ez a
félsziget hozta létre azt a gondolkodás- és érzésbeli formát – a keleti
vallásosságot –, amely jó másfél évezrede uralkodik, s amely csak
késõbb terjedt el északkeleten, a tulajdonképpeni Kelet-Európában.
Délkelet sajátossága Kelettel szemben történelmi és demográfiai
tapasztalatából fakad. Az ókorban, a görög, majd hellén és római tapasztalat birtokában, a klasszikus világ kemény magja volt, modell a
R égi Világ számára. Ugyanez maradt az elsõ évezred során is, minthogy miután a Római Birodalom nyugati fele elesett a barbárok csapásai alatt, Bizánc lett annak egyedüli közvetlen folytatója. Ez a rész
m agában foglalja a Balkán-félszigetet és a Dunától északra a mai Rom ánia délnyugati részét (Olténia, Erdély). Ettõl a vonaltól észak-keletre továbbra is ott éltek a kárp népek, a szkíták törzsszövetségei, késõbb pedig ez a messzire, a keleti sztyeppékig nyúló térség menedék ül s z o lg ált a szlávok demográfiai áradatának, és a turáni
vándornépek szinte kötelezõ útvonala lett. Így tehát míg Délnyugat
maga a Római, majd késõbb a Bizánci Birodalom volt, a Kelet vallási
és civilizációs szempontból csupán másolata volt ez utóbbinak.
Ez lenne hát a két térség civilizációjának történetében a legjelentõsebb különbség. A múlt többi részében a térségek hasonlítanak,
mert mindkettõben, a történelmi pillanattól függõen változó mértékben, keveredett az ortodoxizmus, a pogányság (mohamedanizmus)

és a nyugati behatás, de ez a keveredés mindig elsõsorban ortodox
környezetben történt.
Egy másik különbség a népsûrûségben mutatkozik meg, amely
m indig fordított arányban áll a terület nagyságával. Oroszországban
és az általa bekebelezett területeken, éppen a nagy kiterjedés miatt,
kisebb a népsûrûség, mint a Balkán-félszigeten. Ez késztette
Schöpflin Györgyöt arra, hogy egy régebbi tanulmányában arra a következtetésre jusson: a nagy kiterjedésû és viszonylag ritkábban lakott területek kedvezõek az önkényuralmon alapuló kormányforma
kialakulásához (a cárizmus és a kommunizmus).*
Mindazon körülmények közül, amelyek Délkelet- és Kelet-Európában közösek, itt csak néhányat sorolok fel röviden, azokat, amelyek napjainkban meghatározó módon nehezítik a két térség átalakítását. Így, azt hiszem, figyelembe kell vennünk elsõdleges mezõgazdasági jellegüket, beleértve azokat a társadalmi viszonyokat, amelyeket ez a jelleg kialakított (zadruga típusú család, kollektivizmus/vag yonközösség, maffióta típusú vagy méltányosságellenes rangsorolás ) . Azonkívül szóba kerülhet a rurális paszeizmus és
tradicionalizmus, ami alól a szovjetek által terjesztett kommunizmus sem kivétel, hiszen a dolgozók egyenlõségén alapuló földi parad icsom a társadalmi megoszlás és a társadalmi osztályok megjelenése elõtti társadalom iránti nosztalgiáról árulkodik.
(Folytatás a következõ lapszámban)

A XIX. században, amikor a lengyelek nagy költõje, Adam Mickiewicz
a „szív rejtett alkotmányáról” értekezett, a nemzetrõl való gondolkodás egyszerre modern és romantikus premisszái alapján úgy tûnt: az
alk otmány nem több és nem más, mint nemzetet konstituáló szerzõd és. E romantikus-modernista, sajátosan közép-európai perspektíva
az t sugallta: összhangba lehet hozni a „szív rejtett alkotmányát” – a
népszellemben megfogalmazódó közösségi hagyományt – a polgári
k öz össéget konstituáló szerzõdéssel, vagyis az írott alkotmánnyal. Azaz: sikerül-e olyan szabályokat megfogalmazni, amelyek demokratikus rendbe és intézményi valóságba ültetik át a „népszellemet”. Úgy
tûnt, ez a felfogás, e jogi-közösségi paradigma szorosan és szervesen

derült, hogy az etnikai feszültségek és gazdasági sokkhatások közepette alakuló, fejletlen középosztállyal rendelkezõ (vagy anélküli) kelet-közép-európai társadalmak nem tudják gyorsan, konfliktusmentesen átvenni ezt a modellt.
M ind ez – Stephen T. Holmes szerint – a nyugati
k onstitucionalizmus filozófiai alapjainak belsõ korlátaira is rávilágít.
„A liberalizmus – írja – [...] egyszerre individualisztikus és kozmopolita jellegû irányzat. Nemigen adhat tanácsot tehát a kelet-európaiaknak abban, hogyan bánjanak állandó nemzeti kisebbségeikkel.”
Azaz, tehetnénk hozzá, mit tegyenek, ha ugyanazon országon belül
eltérõ „népszellemek” versengenek egymással, amelyeknek a polgári
közösség kialakításáról eltérõ elképzeléseik vannak. Továbbá – írja
Holmes – a nyugati alkotmányosság elvei csak akkor léphetnek érvénybe, ha a területi határok szilárdan rögzülnek, és sikerült megadni a választ a kérdésre: ki tekinthetõ a közösség tagjának?
*
A kilencvenes évek elsõ felében a kelet-közép-európai országok
k ét markánsan eltérõ utat választottak az alkotmányozás tekintetéb en. A reformok tekintetében kevés eredményt felmutató Bulgária és
Románia – paradox módon – sietett új alkotmányt elfogadni, miközben a reformok útján sikeresebbnek tûnõ országok megelégedtek
k orábbi alkotmányaik módosításával. Ebben elsõsorban a nemzetközi legitimáció iránti igény országonként eltérõ mértéke mutatkozott
meg.
Csakhogy a Holmes által vázolt problémakör és az európai nyom ásra, „gyorsan” végbemenõ alkotmányozás rendkívül felemás
helyzetet teremtett. Ennek egyik oka az, hogy a Párizsi Charta – mely
csup án egy politikai nyilatkozat – teljesen új értékhierarchiát vezetett
be a nemzetközi dokumentumok nyelvezetébe. Ez az értékrend a
Charta struktúrájából következik, ugyanis míg az 1975-ös Helsinki
Záróokmányban az emberi jogokkal kapcsolatos részletes elõírások at a harmadik kosár tartalmazta, addig a Párizsi Chartában ezek
már prominensebb helyre kerültek: közvetlenül a preambulum utáni rész foglalkozik velük. Ez egyértelmûvé tette, hogy az alkotmányok
emberi jogokkal foglalkozó fejezetei a legfontosabbak a nemzetközi
jogrend belpolitikát legitimáló politikai szerepe tekintetében.
Így történt ez a román alkotmány kidolgozása során is: az emberi
jogokra vonatkozó fejezete jóval korszerûbb, mint az államszerkezetre, a társadalom és közhatalom viszonyára vonatkozó fejezetek. Míg
az emberi jogokra vonatkozó rendelkezések egyértelmûen az „európai rendelést” tükrözik, az államhatalmi szervek mûködésére és visz onyára vonatkozó elõírások sokkal inkább a rendszerváltás kezdetén kialakult (posztkommunista) hatalmi helyzetet rögzítik, s ezt az
állam „egységének és oszthatatlanságának” a keretébe helyezve tulajdonképpen egy „alkotmányozási metafizikával” erõsítik meg.
Ebbõl következõen az elmúlt tíz év során az alkotmánnyal szembeni kritikai attitûd is megkettõzõdött. Az emberjogi rendelkezések
p rimátusát szem elõtt tartó kritikusok azt vallották, hogy az alkotmányt éppen emberjogi rendelkezéseire való tekintettel kell mûködtetni, mert ez – hosszabb távon – olyan jogintézmények kialakulásához és megszilárdulásához vezet, amelyek alapvetõen fontosak egy
demokratikus Románia számára. Ezt a stratégiai elgondolást képviselte a Román Helsinki Bizottság, annak vezetõ teoretikusai és emb erjogi aktivistái, Gabriel Andreescu és Renate Weber. A „történeti
alapokon” álló politikai erõk (elsõsorban a Demokrata Konvenció
m eghatározó politikusai) viszont az 1991-es alkotmány néhány államszervezeti cikkelyét kifogásolták (államforma, a parlament összetétele, az államelnök hatásköre), a kérdést azonban az alkotmány legitimitásának megkérdõjelezésével próbálták napirendre tûzni, ami
nagyon sokáig lehetetlennek bizonyult.

k apcsolódik a XVII–XVIII. század, azaz a tulajdonképpeni nyugati
modernitás idõszakában kialakult angol–holland–amerikai alkotm ányossághoz.
Ma, a kelet-közép-európai rendszerváltás elsõ tíz éve után nem világos, hogy a térség országai tulajdonképpen melyik alkotmányos
modellhez tértek vissza, és – legalábbis némelyikük esetében – még
az is kérdéses, hogy egyáltalán igazodnak-e valamilyen európai hag yományhoz. Így azt sem állíthatjuk, hogy alkotmányos kapaszkodóik segítségével „visszatértek” nemzeti létük autentikus kereteihez.
Bár a Nyugat a saját alkotmányos modelljeit szorgalmazta, hamar ki-

A z , hogy lehetetlennek bizonyult e kérdés napirendre tûzése,
nagyrészt az alkotmányról való gondolkodás sajátos „metafizikájával” magyarázható, azzal az „örökérvényûséggel”, amellyel az
1991-es alkotmányozó gyûlés az alaptörvényt felruházta. A román
alkotmány Európa legmerevebb alkotmányai közé tartozik, a felülvizsgálását szabályozó 146–148. szakaszok procedurálisan szinte
lehetetlenné teszik módosítását, sõt a felülvizsgálat körébõl néhány
szakaszt – ezek az államnacionalizmus fontos támaszai – még ki is
zárnak. Olyan sajátossága ez a román alkotmánynak, amelyre kevés
külföldi példát találunk (a francia alkotmány a monarchia visszaál-
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Az alkotmányreform
esélyei

lításának örökös tilalmát mondja ki, a német alkotmány pedig az
emberi méltóság tiszteletben tartását és a föderáció elvét – !!! –
nyilvánítja megváltoztathatatlannak).
A román alkotmány „örökérvényûségének” becikkelyezése
most, tíz évvel az alaptörvény elfogadása után vált igazán a fejlõdés
gátjává: a felülvizsgálat – úgy tûnik – csak a kérdések egy nagyon
szûk körében lesz lehetséges.
*
Bizonyosnak tûnik tehát, hogy az õszi parlamenti ülésszak idejére tervezett alkotmánymódosítás elhúzódó politikai alkufolyamatot ígér. Az alkotmánymódosítás szükségességét azonban a legtöbb
parlamenti párt felismerte, és e felismeréseknek két fontos forrása
v olt: 1. a törvényhozás lassúsága és a kormányzás terén az elmúlt
tíz év során tapasztalt diszfunkciók; 2. az európai integrációs folyamat által megkövetelt változások.
U gyanakkor kitapinthatók a változás fõ irányai is – három jellegzetes álláspont kezd körvonalazódni. Az elsõt a Nagy-Románia Párt
(PRM) képviseli: szerinte alkotmánymódosításra nincs szükség. Ez
a nézõpont értelmezhetõ annak közvetett bizonyítékaként is, hogy a
román alkotmány jó néhány kérdésben egy posztkommunista elit
érdekeit és szemléletét rögzíti. Ugyanakkor a PRM attól tart, hogy
bármilyen módosítás engedményeket eredményez a kisebbségeknek, és korlátozza azt a nemzeti szuverenitást, amellyel a jelenlegi
alkotmány alapján Románia rendelkezik.
A második álláspont konszenzusként körvonalazódik a Nemzeti
Liberális Párt (PNL), a Demokrata Párt (PD) és a Szociáldemokrata
Párt (PSD) között. A konszenzus – úgy tûnik – a parlament létszámának csökkentésében, a két ház feladatkörének szétválasztásában, a kormányátalakítás kérdésében, a rendeleti kormányzás
(sürgõsségi rendeletek) korlátozásában, a mentelmi jog szûkítéséb en és a tulajdon garantálásának kérdésében alakítható ki. Ezekhez
azonban további kérdések is kapcsolódhatnak – például a választási rendszer reformja, a konstruktív bizalmatlanság intézményének
b evezetése (német mintára) –, amelyekben szintén kialakulhat az
együttmûködés. A kör, amelyen belül a kormánypárt–ellenzék kons zenzus kialakítható, a kormánypártot, a Liberális Pártot, a Demokrata Pártot és az RMDSZ-t jelenti. Ugyanakkor e csomaghoz kell sorolnunk azokat a – több párt alkotmánymódosító indítványai közt
szereplõ – javaslatokat is, amelyek az EU-integráció követelményeihez igazítanák a román alkotmányt. Azonban az EU-s kérdések jóval elnagyoltabb megfogalmazásban jelennek meg, s minthogy a
szuverenitás-attribútumok átadásáról van szó, a román alkotmány
történeti örökségével való – kényes – szembenézést is jelentik. Ez
pedig jóval nehezebbé teszi a konszenzus kialakítását.
V égül létezik egy harmadik álláspont, amelyet egyedül az
RMDSZ képvisel, és amely az állam jellegének és a közhatalmi jogosítványoknak az állam szerkezetét érintõ reformját fogalmazza
meg. Bár az RMDSZ csupán e napokban dolgozza ki tételesen is alkotmánymódosító javaslatait, azok minden bizonnyal tartalmazzák
majd a román állam nemzetállamként való meghatározásának törlését az alaptörvény elsõ szakaszából és valamilyen alkotmányos
biztosítékot a kisebbségek nyelvhasználatára, valamint kollektív jogainak gyakorlására. Nem kizárt, hogy a regionalizmus alkotmánycikkelybe foglalására is javaslatot tesz az RMDSZ.
E javaslatok azonban már oly mértékben érintik az uralkodó
szuverenitás-koncepciót, hogy minden bizonnyal a román politikai
elit egészének elutasításába ütköznek. Az uralkodó szuverenitáskoncepció meghaladása rendkívül nehéz, mivel „metafizikaivá” válása két tradíció találkozásának eredménye. Egyrészt abból adódott,
ho gy a román állam története csak a nagy egyesítéseket ismeri, és
az alkotmányok éppen az egység foglalatainak és garanciáinak szerepét kívánták betölteni. Másrészt Románia számára a politikai modernizáció példaképe az õt mindig támogató Franciaország volt, s ez
kihatott az alkotmányjogi gondolkodásra és intézményekre is, különösen az állam (nemzetállam) eszméjének a követésében. Az „unité et indivisibilité” – egység és oszthatatlanság – a mindenkori francia írott alkotmányok fundamentális elve, a politikai rendszer és az
állam állandónak minõsülõ értéke, és ez a román alkotmányjogi
gondolkodás szintén erõs hagyományává vált.
Mégis, számításba kell venni azt a tényt, hogy az e tradícióval
való számvetés demokratikus feltételei tulajdonképpen most – az
õszi alkotmánymódosítás idején – adottak elõször. Ha az RMDSZnek sikerül saját javaslatait összekapcsolnia az európai integráció
k érd ésköre révén napirendre kerülõ szuverenitás-átruházási
kérdésekkel, az komoly kihívást jelent az ország politikai elitje számára.
És emellett létezik egy másik kihívás is, amelyet talán még kevesebben érzékelnek: a mostani alkotmánymódosításnak az is tétje,
hogy sikerül-e Romániát a szerves alkotmányfejlõdés útjára terelni.
Ez elsõsorban az Alkotmánybíróság szerepkörének kiterjesztését
követeli meg, az úgynevezett „láthatatlan alkotmány” üzembe helyezését.
Egy aktív, az alkotmány és törvények értelmezésével az alapvetõ
folyamatokat befolyásolni tudó alkotmánybíróságra Romániának is
nagy szüksége van. E testület döntéseivel azt a „láthatatlan alkotmányt” írná folyamatosan, amely megakadályozná, hogy valamely
politikai testület (parlament, kormány) egy adott politikai helyzetb en pillanatnyi érdekeinek megfelelõen értelmezze az alkotmány
és – vele összefüggõen – egyes törvények cikkelyeit. Hosszabb távon
ez nemcsak a szerves alkotmányfejlõdés esélyét jelentené, hanem
azt is megakadályozná, hogy a politika metafizikai jellegû alkotmányos tradíciók rabjává váljék.
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