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Szollosy Vag6 Laszl6 hozzaszolasa
HOlgyeimes Uraim, azzal a tudattal, hogy ez a mai
temanak csak egy nagyon szUkszelvenye, igyekezni fogok meggyozni onoket, hogy a regionalizal6d6Eur6paban igenisezzel is foglalkoznikell.
Ehhez a tema korliljarasanehany alapfogalom tiszmzasat igenyli. Most nem fontossagi sorrendben, de az
identimsr61foltetlentil sz6lni kell, ha a vallas es nernzeti
megmaradasr61beszeltink.
Az identitas tOrtenelmileges tarsadalmilagadott szerepmintakkal val6 azonosulas. Ebbol kovetkezik, hogy
minden embemek annyi identitasa van, ahany szinten,
ahany vonatkozasban kapcsol6dik, azonosul masokkal,
akar racionalis, akar erzelmi sfkon.Ez lehet nernzeti, vallasi, hivarnsbeli,de sokkal hetkoznapibbis, mint pI. hobby, lak6helyi,kozos iskola stb.
A szemelyi azonosulasnaka ktilonbozokateg6riai atmenetileg ellentmondasba kerlilhetnek egymassal. Sot
tart6san is, mert elofordul, hogy az ember olyan viselkedesre kenyszerlil,ami ellentmondelveinek,erko1csimeggyozodesenek, nernzeti, vallasi erzeseinek. llyenkor az
ember hiitlenne valik onnon identirnsanak valamelyik
elemehez. Van erre gyonyorUbibliaipelda. Peter, aki mieloll a kakas megsz61altvolna, haromszor tagadta meg
Mesteret. De ez egyt1ttalarra is pelda, hogy mit jelent az,
hogy ha a tObbsegellensegesenviszonyula kisebbseghez,
vagy a tOmegaz egyenhez.Tehat a toleranciahianya ilyen
kovetkezmenyekkeljar. Es ezzel kapcsolatosaz elso kerdesem. Vajon ez a regionalizal6daserosftenifogja a tole75
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ranciat? Ha egy regi6ban vagyunk, akkor most toleninsabbak is lesztinkegymashoz?
A kovetkezo - tovabb haladva -, melyek azok az
identirnskateg6riak,amelyek a tObbseg es a kisebbseg
viszonyaban jelentkeznek? Ezek a nernzeti es a vallasi
hovatartozas,es mindeD,ami ezekbolkovetkezik,a nyelv,
az frasm6d, a kultura, beleertve a kulturalis orokseget, a
szokasokat, a hagyomanyokates a teljes eletvitel-kultlirat
is. Es, ha mar a nemzetet emlftettem,ugy erzem, bogy a
nernzetfogalmanaka tisztazasaraitt es most sztiksegvan.
Egy altalanosan elfogadottdefinfci6 szerint, a nernzet
tOrtenelmilegkialakult politikai, nyelvi es kulturalis kozosseg. Olyan nemzet azonban, amelyre ez a meghatcirozas ervenyes volna, Eur6paban pillanatnyilag nines. Az
idezett meghatcirozastulajdonkeppenegy vulgaris osszeYODelS.A politikai nemzet es az etnikai nernzet
definici6janakaz osszevonasa.Emlekeztetotil:a politikai
nernzetegy orszag osszes allampolgara,az etnikai nernzet
pedig nyelvi es kulturaIis kozosseg. A politikai nernzet
identifIkaci6s kateg6riai geopolitikai, jogi, gazdasagi,
tehat objektfv, targyi meghatarozottsaguak.Az etnkikai
nernzethez tartozas a szellemiseggel ftigg ossze, nyelv,
kultura, vallas,hagyomanyok,tOrtenelmimult stb.
Itt, a mi sziikebb komyezettink,Kozep-Kelet-Eur6pa
aIlammlsulyos terseg. Bizonyftja mindaz, amit ma itt
Egeresi Sandort61 es masokt61,is hallottunk. Meg a
regionalizaI6dasis allami szinten indult, es hala istennek,
bogy vegre belattak, bogy a civil szervezeteknek is van
benne keresnival6juk. De ez nem esak a
regionalizaI6dassalvan fgy. 11 eve mukodik a Muvelodesi Szovetseg, holnaputan lesz az elso alkalom, bogy a
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tartomanyi konminy elfogad benntinketkvazi partnemek,
mert a tartomanyi palyazatok velemenyezeseben reszt
vesz a MiivelodesiSzovetsegis. Nem a donteshozatalban,
csak a velemenyezesben.
Tulajdonkeppen mi is tOrrentitt az elmult - BallaLajos-Laci szerint - ketszaz ev alatt? Az allam gyarmatosftetra a teljes kozeletet: a kozigazgatast,a tOmegffijekoztafast, az oktatast, a kulturat, a sportot, a zenet, a vallast is.
Igen, a vallast is, mert nernzetallammintjara nemzeti egyhazakat igyekezett minden allam teremteni. Igy aztan
nemcsak azok rekednek kfvtil, akik mas nyelven beszelnek vagy fmak, hanem azok is, akik mas templombajarnak. Szamunkra ez ktilonosen azert jelentos, mert az
anyaorszagonkfvtilelo magyarsaglegnagyobbreszt olyan
kozegben el, ahol nemcsak a nyelv es a kulrura jelent
megktilonbozteto sajatossagot tObbseges kisebbseg kozott, hanem a keleti vagy a nyugatikeresztenyseghezva16
tartozas is a bizanci es a r6mai kultura tObbszorosattetelii
harnsrendszerevelegytitt.
Es akkor itt jon a masodik kerdes. Valtoztat-e ezen
valamit a regionalizal6das?Ha ravetftem az elmondottakat a meghfv6val egytittkapott kis terkepre, nyilvanval6,
hogy egyetlen kerdesemet vagy megallapftasomat sem
ken ujrafogalmazni.Sot, egyes megallapftasoktalan.meg
tUlenyhek is. Nyo1c-tfzevvel ezelott egy hason16ertekezleten, ahol a vallas szerepevelfoglalkoztunk,meghozza a
vallas szerepevel a nernzeti onmegtartas szempon~ab61,
akker ugy fogalmaztam, hogy szemben az allam egyre
kemenyebb nyelvi-kulturalis kizar6lagossagaval, lelkeszevel anyanyelvenbeszelhet a hfvo, veheti fal a szentsegeket, siratha~a el halottait, vallhatja meg biineit, kaphat
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nijuk feloldozast, anyanyelven magasztalhatja Istent,
imadkozhat es enekelhet, tanulhatja a hittant, kerhet es
kaphat tanacsot, lelki gondozast.Ezzel szemben ma altalanDsjelenseg, es elsosorban katolikusokra vonatkozik,
hogy az egyhazi gyakorlatbanitt nalunk hatterbe szorul a
magyarnyelv.
Most jon a harmadik kerdes: Bele kell-e ebbe tOrodflUnk,mint a csangoknak,akik evszazadoketa tiirik,hogy
a magyar az ordog nyelve, vagy netan kikeresztelkedni,
mint a maradekiak tettek bo szaz evvel ezelott, arnikor a
gyakovoi pUspok megtagadta keresUket, hogy magyar
papot adjon nekik, es erre az egesz falu - egy szalig attert a reformatusmITe.A valaszt,ugy erzem kinek-kinek
maganak kell megfogalmaznia,elsosorbanpersze az egyhazak felelosvezetoinek.
Itt es most azonban ugy erzem, hogy nem eIeg, ha
csak felveteseket, dilemmakat osztok meg onokkel, hanem egy olyan cselekvesi programot is kellene legalabb
tovabbfejleszthetootletkent korvonalazni,amely konvertibilis lehet egy euroregioba. A konvertibilitcisalatt azt
ertem, hogy gyakorlatravalIDate.Nem tudok jobbat ajanlani, mint amit ket evvel ezelott a sokunk altal ismert es
mindeD bizonnyal tisztelt Tempfli Jozsef pUspok urtol
hallottam egy Szatmamemetiben megrendezett karpatmedencei forumon. 6 fgy sorolta fol a szellemi, elsosorban vallasi vagycivil tertiletenvalo teendoket:
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eroszakmentesellenallasa jogsertesekkelszemben
lemondasa barcit-ellensegnezopontrol
szabadnyilvanossag
a kritikaelfogadasa,
az ideologiaies nernzetibezarkozaselutasftcisa
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kiaIlas a szegenyek,a nelktiloz6k,a kitaszftottak,a
jogfosztottakmellett
a szeretet hirdetesees gyakorlasa

Befejezestilpedig engedjenekmeg egy talan erzelg6sell hangz6, de szfvemhez nagyon kozelaIl6 gondolatot.
Egy magara hagyott nep vagy kiskozossegesak azzal vedekezhet, bogy 6vja aImait. A mi kotelessegtink ma itt,
holnap, kinek-kineka maga a maga komyezeteben,a maga kiskozossegeben t6bb mint tovabbaImodni a neptink
aImait. VaIlalnunk kell az egytittgondolkodast es az
egytitteselekvest, ugy ahogy a ket vilaghaborU kozotti
szabadkai nepkorosok megfogalmaztak. Neptinkkel neptinkert! Hogy nekem, Szo1l6syVag6 Uszl6nak ne kelljell mindeD alakalommal kemem, bogy engem ne
Szelesinek frjanak, hanem Szo1l6synek.Hogy a magyar
sztil6nek ne kelljen nyilatkozatot adnia, bogy magyar
6vodaba vagy magyar iskolaba akarja fratni a gyereket.
Hogy ne kelljen megvfvniaa hareM,bogy magyar hittanra
jarhasson a gyerek. Hogy a bajmoki sztil6knek ne kelljen
a ptispokur intervenei6jatkemi, bogy gyermekeikmagyar
nyelvii szentmise kereteben jarulhassanak az els6 szent
aIdozashoz.Hogy a massag ne legyen megbelyegz6 cfmke. Koszonom.
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