
Megújul a csíkszeredai gim názi
um épülete, éppen az iskola fel
szentelésének 100. évében. Tör
ténelmi pont. Innen jött az ötlet: 
nézzünk szét, hol vannak, mivel 
foglalkoznak azok az egykori 
Márton Áronos diákok, akikre 
az iskola nagyon büszke. Ezen a 
héten Sata Róbert politológussal 
beszélgettünk.

– Böngészve eddigi pályafutását, 
rögtön adódik a kérdés: miért poli-
tológia, miért az Amerikai Egyete-
men, és miért éppen Bulgáriában?

– Az első kérdést nehéz megvá-
laszolnom, az utolsót könnyű. Mi-
ért Bulgária? Mert teljesen ismeret-
len ország volt számomra akkor, és 
kíváncsi voltam. Vonzott az is, hogy 
egy amerikai egyetemre vettek fel, 
angolul kell majd ott tanulnom, 
teljesen más rendszerben, és sok 
más országból jött diákkal találkoz-
hatok. Persze számított az elnyert 
ösztöndíj is, ami biztosította, hogy 
a magam ura lehetek. A politológia 
egyáltalán nem volt akkor még a 
gondolataim között. Valójában az 
amerikai rendszernek köszönhe-
tő a választásom, mivel itt első két 
éven a diákok nem szaktantárgya-
kat, hanem az általános műveltség 
tárgyait kell felvegyék – irodalmat, 
történelmet, vagy akár fizikát. Én 
is így vettem fel egy politikatudo-
mány bevezető órát, amit újabb 
és újabb órák követtek. Érdekelt, 
hogyan lehet a rendszerváltozást 
megérteni, mit tehet egy jogállam 
a kisebbségek védelmében, vagy mi 
is az angol parlamentarizmus alap-
ja. De még nem volt ekkor sem egy-
értelmű a választás, hiszen a polito-
lógia mellett elvégeztem az újságíró 
szakot is. Ez is nagyon érdekelt, az 
egyetemen független újságot ala-
pítottunk néhány barátommal, és 
még egyik bolgár napilap is lehozta 
egy cikkemet bolgárul. 

– Folytatva a sort: amikor tő-
lünk többnyire Nyugat-Európába 
vagy az Egyesült Államokba men-
nek továbbtanulni a fiatalok, az ön 
esetében miért éppen Japán volt a 
választás?

– Japánba már a Budapesten 
elvégzett politológia mesteri után 
mentem, akkor már azon gondol-
kodtam, hogy doktoráljak-e vagy 
válasszak magamnak más hiva-
tást. Azért nem akartam Nyugatra 
menni, mert akkor már öt évet töl-
töttem angolszász oktatási rend-
szerekben, és valami egészen újat, 
valami mást akartam kipróbálni. 
Japán a Föld másik oldalán van, így 
tökéletes választásnak tűnt, és nem 
is csalódtam. 

– Túl a tanuláson, feltételezem, 
két év Japánban különleges élmény, 
tapasztalat lehetett. Miben különbö-
zik az ottani világ a mienktől? 

– A két év Japánban valóban kü-
lönleges volt, és rengeteg új élmény-
nyel gazdagodtam. Minden más 
volt, mint amit addig ismertem. 

Más volt az egyetem, más a kultúra, 
másak az emberek. Az egész világ-
felfogásuk más, mint a mienk, míg 
Európában vagy a nyugati világban 
minden az egyénről szól, a japán 
vagy ázsiai kultúrákban a közösség 
élvez elsőséget. Azt hiszem, ez most 
is nyilvánvalóvá vált, a borzasztó 
szökőár és az atombaleset is bizo-
nyítja, milyen erős az együvé tar-
tozás érzése, a közösség érdekében 
hozott áldozat, ami nélkül talán 
még nehezebb lenne szembenézni 
ezekkel a csapásokkal.

Ha össze kell foglalnom a tapasz-
talataim, szerintem Japán a szélső-
ségek országa – emlékszem, meny-
nyire csodáltam azt, hogy egyfelől 
az ember mindig a legmodernebb 
technikával találja szemben magát, 

de ugyanakkor többszáz éves ha-
gyományok szerint élnek most is az 
emberek. És jól megférnek a tokiói 
felhőkarcolók mellett a kis falusi 
templomok, mindenki számára ez 
a természetes, és az lenne az idegen, 
ha nem ötvöződne az új és a régi az 
élet minden területén. Legendás, 
hogy a japánok milyen udvariasak, 
és ez valóban így is van, de ennél 
még fontosabb az emberek közötti 
tisztelet és bizalom – ami sajnos ná-
lunk nem annyira jellemző. 

– Fel sem merült, hogy ott marad? 

– Dehogynem. Sok társam 
maradt is, munkát vállalt, van, aki 
most is ott van. Hívtak engem is, 
hogy maradjak, csináljam meg ott 

a PhD-t, de végül a Közép-európai 
Egyetemet, Budapestet választot-
tam. Szerettem Japánban lenni, de 
sose gondoltam, hogy ott maradok, 
így lett hát újra Pest az otthonom. 
Szeretek az egyetemen lenni, azt 
csinálhatom, amit szeretek, és so-
kat utazom a különböző konferen-
ciák vagy projektek miatt. Az egye-
temen is igazi nemzetközi társaság 
van, rengeteg országból van diák és 
tanár, mindig megismerkedhetsz új 

emberekkel, és sokat lehet tanulni 
tőlük. Szeretem magát a várost is, 
nagyon élhető, a központ elég kicsi, 
hogy minden elérhető legyen, de a 
város elég nagy, hogy bárki bármi-
lyen igényét ki tudja elégíteni a sok 
beülős hellyel, mozival, színházzal, 
koncerttel vagy épp egy múzeum-
mal vagy könyvesbolttal. Most itt a 
helyem, de a jövő bármit hozhat.

– Kutat. Mit? 

– A doktori disszertációmat a ki-
sebbségi jogokról írtam, és most is a 
társadalmi sokszínűség kérdéseinek 
tanulmányozása az egyik fő kutatá-
si témám. Legújabb projektünkben 
azt tanulmányozzuk, hogy az egyes 
társadalmi szereplők viszonya a társa-
dalmi sokszínűséggel szemben (vagy 
egyszerűen megfogalmazva a kisebb-
ségekkel szembeni attitűd) milyen 
hatással van az európai integrációra. 
Gondoljunk csak a bevándorlásra 
vagy az Unió utóbbi bővítéseire, 
ezek mind-mind fontos kérdéseket 
és problémákat vetnek fel a nem-
zetállam számára. Az Unión belüli 
diverzitás növekedésével csak még 
fontosabbá válik a kérdés, hiszen ha 
egy társadalmi szereplő – legyen az 
politikai párt, média, társadalmi/ci-
vil szervezet vagy akár egy kutatómű-
hely – ellenzi a társadalmi sokszínű-
séget, akkor nagy valószínűséggel a 
tagállamok közötti további integráci-
ót is ellenezni fogja. Mi azt reméljük, 
hogy lehet ezt orvosolni, hisz közös 
problémákra csak közös megoldá-
sokat lehet találni, és ez csak akkor 
valósulhat meg, ha közös párbeszéd 
alakul ki az érintett felek között, le-
küzdve, ha kell, fenntartásainkat.

– Térjünk rá egy kicsit a közép-
iskolás évekre. Milyen emlék maradt 
önben arról a négy évről? 
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Sata Róbert 1994-ben végzett 
a csíkszeredai Márton Áron 
Gimnáziumban. Az American 
University in Bulgariára járt 
egyetemre, politológia és zsur-
nalisztika szakon diplomázott 
1998-ban. A budapesti Kö-
zép-európai Egyetemen po-
litológiából szerzett mesteri 
diplomát 1999-ben, majd az 
International University of 
Japan nemzetközi kapcsolatok 
mesterdiplomáját szerezte meg 
2002-ben. A politológia dok-
torit 2006-ban védte meg a Kö-
zép-európai Egyetem Politoló-
gia tanszékén, és maradt ugyan-
itt, ahol kutatóként és akadé-
miai koordinátorként dolgo-
zik. Legfontosabb publikációi: 
A multikulturális pluralizmus 
– a kisebbségi jogok normatív 
teóriája (2006), A társadalmi 
egyenlőtlenségek Kelet- és Kö-
zép-Európában: Magyarország 
(2009), A multikulturalizmus 
újragondolása: megoldás a 
tár sadalmi sokszínűség és kul-
turális különbségek kérdéseire 
(2010), A diverzitás és az euró-
pai publikus szféra (2010).


