
KISEBBSÉGI EGYHÁZAK ÉS A SZÓRVÁNY

Töp ren gé sek a gon do zás ról, meg tar tás ról és ku ta tás ról

Vetési Lász ló

BEVEZETÕ

A ta nács ko zás egy há zi fel ada ta it fel ve ze tõ alap szö veg ki emelt fel adat ként az
„egy há zak és a szór vány meg tar tás, egy há zi szór vány gon do zás” kér dés kö rét
je lö li ki, és a ku ta tá si fel ada tok mel lett és he lyett el sõ sor ban a cse lek vé si, men -
té si irá nyo kat, a cse lek vés esz kö ze it és túl élé si prak ti ká kat ha tá rol be. En nek
meg fe le lõ en té mánk hoz hûen el sõ ként a kér dés kör és gon do zás elvi alap ja it
kell szám ba ven ni, és a fel ve ze tõ ben sze rep lõ má sik ki emelt és szin te leg fon to -
sabb kér dést, a bel sõ nyelvhasználatiakat. A meg je lölt fõ té mák kö zül ez az
egye dü li, amely a fel ve ze tõ szö veg sze rint is el sõ sor ban nem tu do má nyos kér -
dé se ket cé loz meg, ha nem gyakorlatiakat, „szór vány meg tar tást”, „egy há zi
szór vány gon do zást”. E kér dé sek ki bon tá sa mel lett fel ve ze tõm ben majd meg
kí vá nok ha tá roz ni né hány elvi és ku ta tá si jel le gû fel ada tot is, me lyek bõ ven
vár nak meg ol dás ra.

Egy ház és szór vány – az el múlt ti zen négy év alatt jó né hány kon fe ren ci át
szer vez tünk már, elõ adást is tar tot tunk er rõl a té má ról. Fel vá zol tuk az elvi
dol go kat, di csér tük az egy há za kat, el mond tuk a jel sza vak és szte re o tí pi ák
szint jén, hogy az egy ház a szór vány mun ka le té te mé nye, „a nem zet men tõ” stb.
Ki je löl tük a cse lek vé si irá nyo kat, fel so rol tuk a gon do kat, üzen tünk az il le té ke -
sek nek, leg több ször ma gunk ma gunk nak, az tán ma radt min den a ré gi ben: elõ -
re lé pés, meg ol dá si ered mény nél kül. Ha van nak nagy ki sebb sé gi te ma ti kus
köz he lyek – anél kül, hogy bár kit is sér te ni sze ret nék –, las san ez is, a di asz pó ra-
be széd mód is ko runk nagy et ni kai köz he lye i nek ka te gó ri á já ba tar to zik.

TÖRTÉNELMI HELYZETKÉP ÉS EGY KIS VISSZATEKINTÉS

Az el múlt év szá zad ok ban a szór vány kér dés be széd mód ja és cse lek vé si mód -
ja is – a ma gyar ki rály sá gé, az ál lam po li ti kai szint meg szó la lá sa a nyel vi-et ni -
kai ve szé lyez te tett ség kér dé sé ben is – alap ve tõ en egy ház köz pon tú volt. Is -
mer jük „szór vány ro man ti ka” klasszi kus nagy sze mé lyi sé ge it és al ko tá sa it, a
Pet rás Incze Já nos, a Czelder Már ton, Föl des Kár oly, Makkai Sán dor, Nyírõ
Jó zsef mun kás sá gá nak ha tá sát a ma gyar köz vé le mény meg döb ben té sé re.
Valamennyien papi em be rek vol tak. Õk szól tak, mert õk él tek a prob lé mák
kö ze lé ben.

A kér dé sek ke ze lé sét az is ne he zí tet te, hogy az egy há zi nyelv hasz ná lat ban
év szá zad okon át el sõ sor ban a mi ti kus be széd mód mû kö dik. A szó szé ki szór-
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ványmitizmus, ha nem is ve ze tett ered mény re, de élet ben tar tott egy gond- és
fel adat kört, de egy jel kép rend szert is. Erre év szá zad okon át nagy szük sé ge
volt a ma gyar ság nak. Koós Fe renc regáti vissza em lé ke zé sei és em lék ira tai,
Czelder Már ton nak a ko ra be li egy há zi saj tó ban kö zölt so ro za tai óta, a Rá ko si
Vik tor- és Nyírõ-regények óta az egy ház volt és le he tett a ma gyar di asz pó ra-
kér dés ne u ral gi kus ke ze lé si pont ja. Az egy ház tar tot ta élet ben a kér dést, de az
eh hez fû zõ dõ szór vány-, Me zõ ség-, jaj szó- és pusz tu lás iro dal mat is. Czelder
jo go san lett a Mold va-oláh or szá gi püs pök ön je lölt, és gyûj tött eh hez tá bort
ma gá nak. Le het hi báz tat ni mes si a niz mu sá ért, ke mény am bí ci ó i ért, de az igaz,
hogy egy há za hi va ta los tá mo ga tá si és stra té gi ai szin ten sem ak kor, sem ké sõbb 
nem éb redt rá a hely zet re, nem emel ke dett a cse lek vés ma gas sá gá ba.

SZÓRVÁNYGONDOZÓ LELKÉSZ A DIKTATÚRÁBAN

An nak el le né re, hogy sok ar cú fel adat nak lát szik az egy ház szór vány kül de té se,
a dik ta tú rá ban az egy há zak ve ze té se év ti ze de kig több nyi re lo ká lis kez de mé -
nye zés ként, a he lyi kö zös ség és lel kész hely zet meg ol dó ké pes ség re ala poz va
ke zel te a kér dést. Vol tak bi zo nyos szél sõ ha tá rok, be vol tak je löl ve a szö ges -
drót ok: nem le he tett részt ven ni a köz élet ben, a kö zös ség- és mû ve lõ dés szer -
ve zés ben, de az egy ház bel sõ szol gá la ti te rü le te in vir tu á lis sza bad ság volt.
A lel kész el vég zett min dent, amit a sa ját lel ki is me re te sze rint szak rá lis mun ká -
ja sze rint abba be gyû rûz ve ta lált, és úgy gon dol ta, hogy nem éri el a po li ti kai
szá mon ké rés szö ges drót ja it. A szak rá lis fel ada tok kö zött a bel sõ meg ér zés re
épült a bel sõ sza bad ság. A lel kész, ha ere je, ügyes sé ge en ged te, el me he tett a
bel sõ mun ka ma xi mu má ig, más hol pe dig a szak rá lis mi ni mum alatt tel je sí tett.
A fé lén keb bek nek és a ha nya gok nak meg nyug ta tó is volt, hogy nem le he tett
dol goz ni, mert nem en ge di a ha tó ság. Sza bad volt nem dol goz ni.

A dik ta tú ra egy ház ve ze té se lé nye gé ben ma gá ra hagy ta a szór vány gon do zó
lel ké sze ket is a sa ját ügyes ke dé se ik kel har col ni és át fog ha tó szol gá la ti te rü le te i -
ket ma gán úton be jár ni. És eh hez leg jobb eset ben adta a hall ga tás és szem be hu -
nyás tá mo ga tá sát. Ez is va la mi. Ott „lent” az Is ten háta megett min den ki nek ad -
dig ter jedt cse lek vé si és szór vány men té si sza bad sá ga, amíg lel ki is me re te és
ügyes sé ge, le le mé nyes sé ge. Ama lán cos ku tya, ame lyi ket foj to gat ja, ha ne ki fe -
szül a lánc nak, és még is na pon ta be mé ri sza bad sá ga ha tá ra it (Sütõ And rás).
Ke ve sen lép tek át azon ban me ré szen a szak rá lis ke ret szö ges drót ja in. Ke vés
le he tõ ség ma radt a kö zös ség szer ve zés re, a temp lom, pa ró kia ka pu in túl lé põ
cse lek vés re. Még is, sok min dent le he tett cse le ked ni.

Erre a kor szak ra te he tõ két olyan fon tos szór vány lé pés, mint a Kár pá to kon
kí vü li re for má tus gyü le ke ze tek lel ké szi ál lá sa i nak új já szer ve zé se Bákóban és
Galacon 1974-ben. És a Bu ka rest patyomkin fel fut ta tá sa: a le bon tott temp lom
mel lett a szin te egye dül ál ló temp lom épí té si és gyü le ke ze ti szol gá la ti tér, két
temp lom épí té se, ki ala kí tá sa. Ter mé sze te sen itt nem fe lejt het jük el az ak kor a
kül sõ meg íté lés re kü lö nö sen ér zé ke nyen re a gá ló ro mán po li ti kai ér zé keny sé -
get. Itt nem ta gad ha tó, hogy bu ka res ti épí tés el sõ sor ban nem a bel sõ ügyes ke -
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dés si ke re, ha nem a ro mán kül po li ti kai imázs és ki ra kat épí tés rek lám te vé -
keny sé ge volt.

Min den gond el le né re a leg na gyobb tör té nel mi tett, hogy az egy ház tar tot ta
élet ben a bel sõ ve szély hely zet és a nem ze ti szór vány gon dok tel jes fogalomkö-
rét. Itt a hit épí tés egyet je lent he tett a nyel vi gon dok köz ti szol gá lat tal is. Eb -
ben el évül he tet len ér de me ket szer zett az egy ház. De nem sza bad el fe lej te ni
azt sem, hogy a kér dés rõl egye dül itt, az egy ház ban le he tett be szél ni, oly kor di rekt 
mó don is, és nem fel tét le nül ezópuszi nyel ven, oly kor egé szen me re de ken,
rejt je le zett be széd mód nél kül.

Év ti ze de ken át né hány je len tõs sze mély él tet te a kér dés jel kép- és mí tosz tá -
rát. Õk ezt a folklorizálódott szór vány kér dés nyel ve ze té ben bel sõ vagy nyílt egy -
há zi ti tok ként õriz ték és ad ták to vább. Né hány jel kép ere jû sze mély arca, mun -
ká ja, sze mé lyi sé ge élt és él te tõ dött to vább. A magyarigeni Sze ge di Lász ló, a
nagysármási Herman Já nos, Bá nyai Fe renc ké rõi lel kész, ké sõbb Kövesdi Kis
Fe renc, Sár kány Fe renc ta ní tók. Az egy ház töb bek kö zött ál ta luk hasz nál ta ki
azt az egye dü li le he tõ sé gét is, amellyel még min dig fel lép het a szak rá lis szfé rá -
hoz kö tõ dõ nyel vi-et ni kai fe gyel me zõ erõ ként is.

AZ EGYHÁZ A HAJSZÁLÉR, DE MIT VÁLLALHAT ÉS MIT NEM?

On nan ered az egy ház szór vány gon do zá sá nak le gi ti mi tá sa, hogy ott él a nyel vi
gon dok kö ze lé ben, õ a meg ha tá ro zó in téz mény és sze mély, õ a haj szál ér, leg -
több ször az egyet len vagy épp az utol só. A kor mány zat po li ti kai köz hely ha tá rát
sú rol ja már a téma, a kér dés fel ve tés ki ürült tar tal ma és üze ne te is. Év szá za da
el mond juk ezt, és az egy ház nem kap ta meg le gi tim tör té nel mi he lyét a ki sebb -
ség vé del mi mun ká ban. A mun kát min dig meg kap ja, de az eh hez szük sé ges
anya gi és er köl csi tá mo ga tást már nem.

Az egyik kér dés, hogy kap ja meg az egy ház azt az anya gi és szel le mi se gít sé -
get, hogy en nek a fel adat nak ele get te gyen. A má sik egy elvi, kor mány za ti és
po li ti kai kér dés: ezt a tá mo ga tást fo lya ma to san kell vál lal nia a min den ko ri ro -
mán és ma gyar kor mány zat nak. A har ma dik szak mai-gya kor la ti: al kal mas-e,
és mi ben nem az egy ház struk tú rá ja a szór vány men tés bo nyo lul tabb, össze tet tebb,
sõt, ké nye sebb kér dé se i ben a he lyi tár sa da lom és össztársadalom he lyett el jár ni.
Al kal mas le het-e egy szak rá lis ke re tû (és oly kor szak rá lis kor lá tú) ér tel mi sé gi
erre a sok ar cú és sok ol da lú, fel da ra bo ló és át fog ha tat lan fel adat ra? Med dig
szé le sít he tõ a lel kész, az egy há zi al kal ma zá sú kö zös ség épí tõ, pe da gó gus, nép -
ne ve lõ mun ka kö re, hol van nak a nagy ok ta tá si, köz éle ti hi ány te rü le tek? És vé -
gül: szük ség van-e a mun ká hoz a tel jes ci vil szfé ra moz gó sí tá sá ra.

Szá mol ni kell az zal is, hogy az egy ház a mai nagy ki sebb ség-köz éle ti el vá rá so -
kat, a mul ti funk ci o ná lis, a nagy szo ci á lis és köz éle ti túl ter he lé se ket nem fog ja
bír ni. A szak rá lis te her bí rás mel lett a kö zös ség épí tés fel adat te rü le te nem szé -
le sít he tõ vég te len sé gig. Az animátori fel adat kör igen, de a tény le ges és tel jes
ak tív lo ká lis ki sebb sé gi köz élet ter ve zés már nem. Pon to san be kell ha tá rol ni,
hogy med dig ter jed het ez a te her pró ba.
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HIÁNYZIK A TERVEZÉS

A ki sebb sé gi egy ház nagy gond ja az is, hogy a szór vány gon do zás ban a napi
mun ka ta po só mal ma mel lett ön meg ha tá ro zá sá val, ön nön fo gal mi kér dé se i vel
is küz de nie kell. Köz tük ki emel ten szór vány mí to sza i val. Itt elõ ször is még egy
erõ tel je sen prag ma ti kus cse lek vé si be széd mód van hasz ná lat ban. A ter ve zé si
mu lasz tás el sõ sor ban az egy há zak fe le lõ se i nek mu lasz tá sa. A ter ve zõi szint
gya kor la ti lag nem mû kö dik. Annyi ra nem, hogy el ma rad min den táv la ti ke ze -
lés, prog nó zis, jö võ épí tõ táv lat. Az utób bi más fél év ti zed ben az egy há zak nál is
alig ké szült va la mi lyen sza bá lyo zás, mun ka terv, gon do zá si, dezolálási terv, ve -
szen dõ ér té kek terv sze rû szám ba vé te le, be gyûj té se. He lyi szin ten min den lel -
kész el süllyed a maga lokalitásába, a cse lek vés min den nap ja i ba, a meg él he té si
gon dok ba, és nem lát tá vo labb ra, te kin te te még sa ját kis tér sé gét sem fog ja át.
Mun ká ját a prag ma tiz mus, a dol go kat a he lyi cse lek vés min ták, fel ada tok, tet -
tek, sa ját pusz tu lás él mé nyek fe lõ li kö ze lí té se jel lem zi, de saj nos az is, hogy ott le
is blok kol. Ez vo nat ko zik az egy há zi szór vány ter ve zé sek re is. Ezek leg több je
– be le ért ve a ma gyar kor má nyok ál tal szer ve zett egy há zi szak ta nács ko zá so kat, 
nagy kon fe ren ci á kat is – si ra tó fal lá, él mény be szá mo lók ká és pa nasz zu ha ta -
gok ká süllyed tek, és en nek egyik szem be tû nõ pél dá ja töb bek kö zött a „Ma -
gyar or szág 2000” esz ter go mi ta nács ko zás is, mely nek do ku men tum anya ga a
maga él mény be szá mo lós ne mé ben igen ér de kes és döb be ne tes ol vas mány.

A fel ve ze tõ elõ adás elsõ egy sé gé nek zá rá sa ként úgy tû nik, hogy min den tár -
sa dal mi és ci vil szfé rát erõ sí tõ igye ke ze tünk el le né re az egy ház kö ze lé ben kell
meg ter vez ni a ve szé lyes ré gi ók ér tel mi sé gi kész le té nek fel ja ví tá sát, re ha bi li tá ci ó ját. 
Nem lesz elég ere je sem a ma gyar kor mány nak, sem a ha zai erõ for rás ok nak
arra, hogy két-, há rom pó lu sú ér tel mi sé gi pá lyát ter vez zen és raj zol jon meg a
szór vány ban. Pe dig nagy szük ség vol na a lel kész mel lett a ta ní tó ra és a szo ci á -
lis gon do kat or vos ló di a kó nus ra.

A ter ve zés hez pe dig nem ha nya gol ha tó el – sõt kö te le zõ – a gya kor la ti as sá gi
és hasz nos sá gi szem pont sem. Alig ha van és alig ha ala kít ha tó ki jobb, mû kö -
dõbb és ol csóbb struk tú ra a szór vá nyok men té sé re, mint az egy ház hoz kap csolt,
an nak rend sze ré re épí tett terv. Egy év ez re des mû kö dõ rend szer hez való „rá ka -
pasz ko dás”. Eh hez azon ban több irá nyú ter vet kell ké szí te ni. Az ered mé nyes
mun ká hoz és a tény le ge sen fel mu tat ha tó ered mény hez az egy ház szór vány szol -
gá la ta tel jes rend sze rét át kell néz ni, vál lal ni kell: kép zés, mun ka fel té te lek te -
rem té se, mun ka, fel ügye let. Csu pán az utol só fél év po li ti kai szán dé ká ban érett
meg a gon do lat, hogy a ki sebb sé gi egy ház, a ha tá ron túl szór ványt gon do zó lel -
kész épp egy há zi szol gá la tá ért kap jon vég re rend sze res tá mo ga tást.

BELSÕ EGYÜTTÉLÉSI HAGYOMÁNYOK, KÖZÖS TEMPLOMHASZNÁLATOK

A má so dik té mánk: „Mi kép pen iga zod nak a tör té nel mi egy há zak, a neopro-
testáns kis egy há zak a szór vá nyok nyel vi hely ze té hez, sa já tos interferenciális,
szinkretikus val lá si szo ká sa ik hoz, kul tú rá juk hoz (kö zös nyelv hasz ná lat, pré di -
ká ci ós nyelv, több nyel vû pré di ká ci ók kér dé se).”
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A kö zös temp lom ra és nyelv hasz ná lat ra a ma gyar, ki sebb sé gi gyü le ke ze ti kö -
zös sé gek kö zött eb ben a pil la nat ban há rom gyü le ke zet ben van tör té nel mi pél da 
Er dély ben. A szász és ma gyar kö zös tu laj do nú temp lom van a vár me gyei, volt
Felsõ-Fehér, ma Szeben me gyei Bür kö sön (a mel let te fek võ, ha son ló hasz ná la -
tú ágotakövesdi temp lo mot a 20-as évek ben le bon tot ták). Kö zös temp lom van,
de tel je sen ket té vá lasz tott, önál ló ka to li kus-re for má tus temp lom test tel az
ugyan csak Szeben me gyei Mikeszászán. Kö zös temp lo mot hasz nál nak a he lyi
re for má tus és uni tá ri us kö zös sé gek az udvarhelyszéki Fiátfalván, kü lön meg ha -
tá ro zott szak rá lis tár gyak kal: két úr asz ta lá val, két or go ná val (!) és ha ran gok kal.

Újabb vál to zat ban már van nak egy más ra utalt ság ból, szük ség bõl kö zös sé
ter ve zett temp lo mok is: Feketehalom, Nagyvárad-Szõllõhegy ró mai ka to li -
kus-re for má tus, Magyarandrásfalva re for má tus-uni tá ri us vagy az ún. been ge -
dé ses, át en ge dett temp lo mok. Kõ ha lom temp lo ma ka to li kus tu laj don, de in du -
lás tól is re for má tus és uni tá ri us hasz ná la tú. Emel lett szám ta lan észak-er dé lyi
re for má tus temp lom ban tar ta nak uni tá ri u sok is ten tisz te le tet, dél-er dé lyi szász
evan gé li kus ban a re for má tu sok. Fo lya ma tos és al kal mi át vé te lek elég gyako-
riak az el nép te le ne dett szász né pes sé gû Szász föl dön, egé szen al kal mi hasz ná -
lat ese te áll fenn a Szeben me gyei So mo gyom ban, ahol az or to do xok az épí tés
ide jé re kér ték el a szá szok temp lo mát.

Amint is me re tes, a ro mán nyel vi kö zös sé gen be lül ádáz harc fo lyik az or to -
dox és gö rög ka to li kus gyü le ke ze te ken be lül, de en nek el le né re is van né hány
kö zö sen hasz nált temp lom. Interetnikus kö zös temp lom hasz ná lat ra az er dé lyi 
ma gyar pro tes táns egy há zak ban év szá zad ok óta nem volt pél da.

Iga zá ból e temp lom kö zös sé gek té ma kör ét nem dol goz ta fel sen ki (Páll At ti la 
Csa ba fiátfalvi lel kész írt er rõl egy má so dik lel kész ké pe sí tõ dol go za tot, de más 
hely ze te ket is elem zõ ki ala ku lá su kat és mû kö dé sü ket már nem vizs gál ta).

AZ ERDÉLYI MAGYAR EGYHÁZAK BELSÕ NYELVE

Ka to li kus egy ház

Az er dé lyi ró mai ka to li kus egy ház ban a nyelv hasz ná la tot szi go rú egy ház me -
gyei te rü le ti juriszdikciók sza bá lyoz zák. Ez az egy ház spe ci á li san, in di rekt mó -
don old ja meg a szór vány gon do zást, mert ugyan nem nem ze ti egy ház, de ma -
gyar nyel vi ala pon áll. Emel lett ki kell szol gál nia a nem ma gyar hí ve ket is.
Ta más Jó zsef se géd püs pök a „Ma gyar ság 2000” kon fe ren ci án Esz ter gom ban
még azt je len tet te, hogy Er dély ben 36 ró mai ka to li kus gyü le ke zet ben vé gez -
nek mi sét ro mán nyel vet is.1 Ez va ló szí nû leg csak az önál ló mi sé re vo nat koz -
hat, és ez a szám min den va ló szí nû ség sze rint lé nye ge sen na gyobb és fo lya ma -
to san nö vek võ.

A „má sik nyelv” meg je le né sé nek és fel erõ sö dé sé nek okai igen sok ré tû ek.
A ka to li kus egy ház ugyan is ab ban a hely zet ben van, hogy – egy kis túl zás sal –
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hí ve i ben, gyü le ke ze te i ben bi po lá ri san he lyez ke dik el Er dély ben. Egy fe lõl a szé -
kely egy sé ges ka to li kus tömb ta lál ha tó, más fe lõl a töb bi egy ház zal fe le ke ze ti -
leg ve gyes át me ne ti te rü le ten, a re for má tus ho mo gén bel sõ Er dé lyen át nagy
ki ter je dé sû ek a dél-er dé lyi ka to li kus szór vány te le pü lé sek is. Ezek mel lett
megnövekedett a nagy vá ro si szór vá nyok ban az al kal mi vagy vég le ge sen le te le -
pe dett ka to li kus né pes ség is.

Er dély ben so kat vál toz ta tott a ka to li kus egy ház nyel vi hely ze tén az is, hogy
a fel szá molt ság fél év szá za da alatt je len tõs szá mú volt gö rög ka to li kus lett a
hit élet ben részt vevõ ró mai ka to li kus temp lom ba járó vagy ak tív gyü le ke ze ti
tag. Más fe lõl a ma gyar szer ze tes ren dek nek is egy re na gyobb ro mán tö me ge -
ket kell szol gál ni uk. Har mad részt nagy szá mú csán gó ság és nyelv cse rés mold -
vai ka to li kus ság te le pe dett Er dély be. Mind ezek együtt já rul tak hoz zá ah hoz,
hogy a ró mai ka to li kus egy há zat Er dély ben egy erõ tel jes csángósodás kí sé ri.
Így egy re idõ sze rûbb kér dés a „má sok” szak rá lis ki szol gá lá sa, a má so dik nyelv
al kal mi vagy fo lya ma tos be ve ze té se.

A bel sõ-, dél- és nyu gat-er dé lyi ka to li kus egy ház ban a má sik vagy több sé gi
nyelv hasz ná la tá nak több vál to za ta kü lön böz tet he tõ meg. A rö vid össze fog la -
ló tól a ve gyes nyel vû mi sén át a leg gya ko ribb a kü lön ro mán nyel vû mise ce leb -
rá lá sa. Er dély mel lett ez a kér dés el sõ sor ban a szél sõ te rü le te ket: a Szö ré nyi és 
Temesi Bán sá got, Orsovát, Szörénytornyot jel lem zik.

Kü lön kell ér té kel ni az Arad, a Temesi és a Szö ré nyi Bán ság sa já tos szak rá -
lis nyel vi szo ká sa it, ahol amint is me re tes, a ka to li kus sváb ság ki te le pe dé sé vel
az el múlt fél év szá zad alatt je len tõs székelymagyar te le pes ré teg, az óta iga zi
szór vánnyá sor va dó né pes ség nyert te ret a Bán ság te rü le tén. Bras só és a Zsil
völ gye mel lett Te mes vár lett a szé kely ség ipa ri me ne kült je i nek leg na gyobb
gyûj tõ he lye. A he lyi sváb-ro mán kul tú rá jú és ve ze té sû ka to li kus egy ház azon -
ban nem kö vet te kel lõ ütem ben, kel lõ igénnyel és fi gyel mes ség gel az új te le pes 
né pes ség nyel vi igé nye it és az új szol gá la ti nyelv be ve ze té sét. A bán sá gi ka to li -
kus ság nak fél év szá za dig több mint fele már ma gyar anya nyel vû vagy ma gyar
kul tú rá hoz kö tõ dõ (vagy szé kely ere de té ben kö tõ dött), de en nek el le né re ez
nem mu tat ko zott meg a ma gyar nyelv be ve ze té sé nek fel aján lá sá ban. Per sze a
ma gya rok mel lett nagy szám ban ér kez tek ro mán nyel vû ka to li ku sok is a Bán -
ság ba. Itt a Bán ság vá ro sa i ban nem rég még szin te min den érin tett te rü le ten
ál ta lá nos nak mond ha tó volt a há rom nyel vû mi se szol gá lat gya kor la ta. En nek
el le né re ez fel tar tóz tat ha tat la nul ha lad a ket tõ, il let ve az egy nyel vû ség felé.

Ezt a ke vert és za va ros iden ti tást szo mo rú an jel zi a ha gyo má nyo san né met
nevû, de sen ki sem tud ja, mi lyen iden ti tá sú bán sá gi ka to li kus püs pö kök ki ne -
ve zé se, akik azon ban nem vesz nek részt a ma gyar tör té nel mi egy há zak elöl já -
ró inak, püs pö ke i nek kö zös sé gi és ér dek vé del mi éle té ben, mun ká já ban.

Kü lön gond és prob lé ma te rü let a ro mán Regát, ahol még min dig nincs tel jes 
ér té kû ma gyar ró mai ka to li kus lel kész, és csak Bu ka rest ben van al kal mi szol -
gá lat. A plé bá nos ott sem ma gyar lel ké szi mi nõ ség ben szol gál, ha nem káp lán -
ként deg ra dál va, be osz tott ként.

A ka to li kus egy ház ban is te hát egy re erõ tel jes eb ben fog lal te ret a több sé gi
nyelv mint do mi náns és köz ve tí tõ nyelv, és szo rít ja ki a ki sebb sé gek nyel vét.
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REFORMÁTUS ÉS A TÖBBI PROTESTÁNS EGYHÁZ

A re for má tus egy ház nyelv hasz ná la tá nak kér dé sét egy lel ké szek kö ré ben vég -
zett elem zés alap ján mér tük fel.2 Ezért en nek rész le te it itt most csak össze fog -
la lom. E fel mé rés bõl ki de rült, hogy a lel ké szek nagy ré szé nek volt más nyel vû
szol gá la ti él mé nye. De en nek el le né re az egy há zak nem akar ják, nem is tud ják 
ke zel ni az et ni kum vál tás kér dé sét. Itt egy fe lõl a ma gán dön té ses, el hall ga tá sos
elv, más fe lõl az al kal mi ság elve van ér vény ben. Sem mi áron-elv alap ján is mû -
kö dik az el uta sí tó ma ga tar tás, amely igen ál ta lá nos, még a ve gyes te rü le te ken
is. A ma gya rul alig be szé lõ dél-er dé lyi te le pü lé se ken is elõ for dul, hogy a kö -
zös ség már csak szak rá lis nyelv ként hasz nál ja a ma gyart.

A szük ség sze rint elve a leg el ter jed tebb. Eb ben több nyi re az al kal mi, ké rés
ala pú nyelv hasz ná lat mû kö dik. El sõ sor ban a te me té se ken, má sod sor ban a
szük ség sze rin ti ve gyes há zas ság ban, a har ma dik al kal mi és bár mi. A min den
mind egy elve – a be ol va dás utol só sza ka szá ban élõk kér dé se.

Min den el uta sí tó ma ga tar tás el le né re a lel ké szi kar érzi, hogy a kér dés sür -
gõs meg ol dás ra, ke ze lés re és egy ház jo gi sza bá lyo zás ra is vár.

Az uni tá ri us egy ház a Szé kely föld köz pon ti ré gi ó i ra kon cent rá ló dik, és ezt
egé szí ti ki a bá nyász vá ro sok né hány ez res szórványosodó né pes sé ge. Az evan -
gé li kus egy ház is bar ca sá gi koncentráltságú, szór vány kér dé sei Bras só és
Szeben köz pon tú ak. Mind két egy ház ban al kal mi gya ko ri sá gú ide gen és több -
sé gi nyelv hasz ná lat mû kö dik. Még nem annyi ra a nyelv cse rés ré te get szó lít ja
meg, ha nem a több sé gi kör nye ze tet. Mind két egy ház ket tõs pó lu sú te rü le ti el -
he lyez ke dé sû. Egy fe lõl a tömb vagy vi szony la gos tömb, más részt a szét szó ró -
dot tak ból több szö rö sen és fo ko zot tan ve szé lyez te tett szór vány hely zet ben élõ
te le pes vagy vá ro si, ipa ri me ne kül tek Dél-Er dély ben, akik bõl önál ló gyü le ke -
ze tek szer ve zõd tek pl. a Zsil völ gyé ben.

Neoprotestáns nyelv hasz ná lat

A ket tõs vagy töb bes nyelv hasz ná lat a neoprotestáns gyü le ke ze tek ben sok he -
lyen csak a lát sza tát nyújt ja a bé ké nek és a nyel vi ki egyen sú lyo zott ság nak.
Egy részt szór vány vi dé ke ken mû kö dõ, ha gyo má nyo san ma gyar ala pí tá sú kö -
zös sé gek ben a ma gyar mel lé oda ren de lõ dött a ro mán nyelv is. Más részt a köz -
ben meg vál to zott ará nyok ban a be gya kor lott ság okán to vább élt a ket tõs
nyelv hasz ná lat szo ká sa. Ez in kább egy régi nyel vi szo kás to vább élé se. Az új
he lye ken azon ban lé nye gé ben ar ról van szó, hogy az „ahol fel tét le nül mu száj,
ott be ve zet jük” elve ural ko dik. Alig van pél da arra, hogy újon nan ala kult gyü -
le ke ze tek ben ket tõs nyelv hasz ná lat tal in dul na a kö zös ség szer ve zés. Az új he -
lye ken az „úgy is tud min den ki a ro má nul” elve ural ko dik, és lé nye gé ben „el -
un ják” az anya nyelv hasz ná la tát. A kis gyü le ke ze tek ben a val lá si test vé ri ség is
saj nos csak for má li san mû kö dik, és a tü re lem is csak vé ges a nyel vi, nyelv hasz -
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ná la ti kér dé sek ben. A hit vagy/és anya nyelv konf lik tu sá ban saj nos min dig a
több sé gi nyelv gyõz, amely do mi nan ci á ját, he ge mó ni á ját még a nyel vi leg ki -
egyen sú lyo zott vagy ma gyar több sé gû te rü le te ken is ag resszí ven ér vé nye sí ti.
A neoprotestáns egy há zak ese té ben min den ve gyes te rü le ten min den eset ben
a ki sebb ség nek kell tûr nie, õ ve szít, õt fe nye ge ti leg in kább a val lá si lag ho mo -
gén há zas sá go kon ke resz tül is a be ol va dás és az üte mes fel szá mo ló dás. A fel -
fo ko zott hit él mény kö zös sé gi él mé nye nyel vi kö zös ség is, amely egynemûsít,
ho mo ge ni zál.

A neoprotestáns egy há zak nyelv hasz ná la ta alap ve tõ en nem vál to zott az el -
múlt tíz év alatt. Meg ala kul tak azon ban a nyel vi ala pon szer ve zett egy ház tes -
tek, kon fe ren ci ák. Ahol erre nem volt mód, ott a gyü le ke ze ti élet két nyel vû
ma radt, és to vább ra is a for dí tói nyelv hasz ná lat van ér vény ben. Er dély ve gyes
né pes sé gû te rü le te in, ahol ve gyes gyü le ke ze ti kö zös sé gek ala kul tak, ez a szét -
vá lás, a szét vá laszt ha tó ság is lé nye gé ben for má lis ma radt. Itt egy ha gyo má nyo -
san két nyel vû gya kor lat foly ta tó dott, más hol az újon nan ala kult gyü le ke ze tek
ese té ben már nem lé pett ér vény be a ket tõs vagy a má sik nyelv hasz ná lat. Ki
kell mon da ni azon ban, hogy bár mi lyen ki egyen sú lyo zott nak lát szó nyelv hasz -
ná lat el le né re a ki sebb sé gi és fo ko zot tan hát rá nyos kör nye zet ben és hely zet -
ben lé nye gé ben min den ve gyes neoprotestáns kö zös ség ben a ma gyar nyelv és kul -
túr kör ve szít. Ez a nyelv szo rul vissza, ezt a nyel vet „unja el” a leg ha ma rabb a
nyel vi ké nye lem.

SPECIÁLIS DIASZPÓRÁK

A nyel vi vál ság je len sé gek azon ban el ér ték a lel ké szek bel sõ éle tét is. Saj nos az 
utób bi idõ ben több tri a no ni ré gi ó ban ér zé kel jük a lel kész csa lá dok nyel vi vál -
sá ga it, iden ti tás za va ra it. Nem csak a rossz di a lek tus ural ko dott el, ha nem fo -
lya ma to san és tény sze rû en bi zo nyít ha tó a be ol va dás is. Nö vek võ ben van a ma -
gyar lel ké szek ve gyes há zas sá ga is. Er dély ben már lel kész gyer me kek nagy
szám ban nem jár nak, nem jár hat nak ma gyar is ko lá ban, ro má nul ír nak le ve let
szü le ik nek, át ve szik a ro mán kul tú rát. Mély in teg rá ció kö vet ke zik be, ahol a
lel kész olyan mé lyen épül be a te le pü lés több sé gi éle té be, hogy szin te tel jes ér -
ték rend jét át itat ja a má sik nyelv és kul tú ra.

Új faj ta, spe ci á lis egy há zi di asz pó rák van nak ki ala ku ló an, fel erõ sö dõ ben.
Soha nem volt ilyen mé re tû Er dély ben a ha gyo má nyo san me rev és el vá lasz tott 
et ni kai ha tá rok fel la zu lá sa. A ro mán nép szám lá lás ada tai sze rint is köz is mer -
tek a ma gyar né pes sé gen be lü li tör té nel mi et ni kai ré te gek, a „ki sebb sé gek ki -
sebb sé gei”, diaszpóralétünk szubdiaszpórái, a ma gyar anya nyel vû ro mán ság,
né met ség, a ma gyar zsi dó ság, ör mény ség. Igen fi gye lem re mél tó gya ra po dást
fi gyel he tünk meg azon ban ab ban, hogy az egy re erõ tel je sebb in teg rá ló dás ban
je len tõs szá mú ma gyar lány megy férj hez ro mán or to dox lel kész hez. Je len tõs
szá mú a ma gyar hát te rû vagy ki egé szí tõ kul tú rá jú or to dox lel kész, szá mot te -
võ en meg je lent a ve gyes csa lád ból szár ma zó, oly kor ma gyar nevû or to dox
lel kész ka te gó ri á ja is. A ma gyar–né met ve gyes há zas sá gok ban nagy szá mú
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szász evan gé li kus lel kész nek van ma gyar et ni kai hát te re, má sod la gos kul tú rá -
ja. Ki sebb szám ban él kö zöt tünk ma gyar kul tú rá jú vagy el ma gya ro so dott né -
ger és fél vér, oly kor „ma gyar val lá sú”, nem rit kán „szé kely né ger” gyer mek és
ser dü lõ is. A ci gány ság nyel vi-et ni kai és val lá si at ti tûd je min den tõl és min den -
ki é tõl el té rõ.

Va la mennyi ük sa já tos arc, fel adat, aki ket az egy há zak nak va la mi kép pen
meg kell szó lí ta ni uk.

A HIT VAGY/ÉS ANYANYELV DILEMMÁJA

A ki sebb sé gi egy há zak a ma gyar vagy ma gyar ere de tû és iden ti tá sú egyé nek,
hí võk lel ki, ke resz tyén ér té kek kel tör té nõ ki szol gá lá sá ban egy re ne he zebb
hely zet ben van nak, mert fo lya ma to san vá lasz ta ni uk kell a hit val lás és a nyelv
kö zött. Ez lát szó lag könnyen át hi dal ha tó nak tû nik ugyan, de lé nye gé ben igen
ne héz kér dés. Nem me he tünk bele a nyel vi kér dé sek és vi ták rész le te i be, de a
nyel vé szek sze rint a szak rá lis nyel vet a kul tusz ban részt ve võ nek nem min den
eset ben kell ér te nie. A szak rá lis nyelv le het a nem ér tett ma gyar is. Nem tud juk
azt sem, hogy a nyel vi más ság tel jes vál la lá sa a jár ha tó út vagy a tel jes, vagy
rész le ges el zár kó zás. Mind ket tõ nek van nak ala pos ér vei és hí vei is.

A szak tu do mány nak a ma gyar tör té nel mi egy há za kat a ta pasz ta la tok fel dol -
go zá sá val és na gyon ala pos ku ta tá sok kal kell se gí te nie ab ban, hogy itt a he lyes
vagy arany kö zép utat meg ta lál ják. Egy sé ges re cept nem ad ha tó, de az a baj,
hogy ezen a te rü le ten a te o ló gia és nyel vé szet nem min den eset ben van egy vé -
le mé nyen. De a tu do mány nak leg alább vál lal nia kell, hogy szak em ber ként az
egy há zak mel lé áll, és az ed dig ame ri kai, eu ró pai ma gyar és Kár pát- me den cei
val lá si-nyel vi együtt élé si, nyelv vál tá si és nyelv hasz ná la ti ta pasz ta la to kat fel -
dol goz za.

Az azon ban egé szen biz tos, hogy az egy há zi szol gá lat kö zös sé gé ben a ki -
sebb sé gi anya nyel ven szer ve zett egy há zak szak rá lis te vé keny sé gé ben való rész -
vé tel, a hit él mény nyel vi kö zös sé gi él mény is egy ben. Ez pe dig az iden ti tás
meg ma ra dá sá nak egyik biz tos zá lo ga. Ezen az úton kell az egy há zak nak ha lad -
ni uk, hogy kö zös ség te rem tõk, nyel vi és lel ki ott hont ki ala kí tók le gye nek.

Csán gó egy há zi vo nat ko zá sok

Az egy ház és szór vány kér dés kö rét a csán gó kat il le tõ en is rend be kell ten ni.
Ha egy ház ren di kér dé sek ben nem is, de a lel ki gon do zás kér dé sé ben lép ni
kell.

Egy szer ta lán va la ki meg ír ja a csán gó nyelv vál tás és két, il let ve egy nyel vû ség 
me ne tét és hely zet kép ét is. Ezt a kér dést tár sa da lom-lé lek ta ni lag is rend be
kel le ne ten ni. Ma Er dély ben és a tel jes ma gyar nyelv te rü le ten di vat a ja ni csár
pa pok szi dal ma. Se hol ennyi etnikus ba bo na nem foklorizálódott és mi ti zá ló -
dott, mint a csán gó kér dés ben. Ezek közé tar to zik a „ja ni csár pap”, faj tá ját
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ül dö zõ mold vai ka to li kus pap stig má ja. Úgy ér zem, hogy ez nincs rend betéve,
át gon dol va.

Nem hi szem, hogy kö ze lebb rõl vol na nyi tás ra le he tõ ség, egy ház po li ti kai
aka rat a csán gó kér dés ke ze lé sé re. Ne u ral gi kus ele me it, a ket tõs és bietnikus
iden ti tás sa já tos tár sa da lom-lé lek ta ni ele me it ala po san ele mez ni kel le ne. Én
el tu dom kép zel ni, hogy a nyel vi hely zet elem zé sé re és a ket tõs etnicitás mér le -
ge lé sé re a két nyel vû ség ku ta tá sá ban oly nagy ta pasz ta la tok ra szert tett Bartha
Csil la kap jon meg bí za tást. Kü lön ér de kes ség len ne ezt a mun kát az õ nagy
nyu ga ti ma gyar ta pasz ta la ta i val el vé gez ni és a két min ta ré gi ót „össze ha son lí -
ta ni”.

AZ EGYHÁZAK EGYRE SÛRÛSÖDÕ FELADATAI

Még meg kö ze lí tõ leg is ne héz szám ba ven ni, hogy a ma gyar ki sebb sé gi egy há -
zak mi lyen ha tal mas ki ter je dé sû te rü le ten, hány te le pü lé sen tel je sí te nek szol -
gá la tot. Er dély pe rem ré gi ó i nak több mint fél ezer te le pü lé sén csak az egy ház
van je len szak rá lis, nyel vi, kö zös ség épí té si szin ten. Vagy ha már nem is él ott
egy ház tag, szá mon tar tá si és jel ké pes je len lé ti szin ten. Nincs sen ki más, aki le -
eresz ked ne az etnikus lét és fel szá mo ló dás mély sé ge i be, a min den na pi küz de -
lem be. Nincs aki ezt vál lal ná, aki ide ér té ke ket szál lí ta na le, aki le vin né az
egye te mes sé get, a ma gyar glo ba li tást. És a szór vány már szin te tel jes egé szé ben 
egy szer re lett glo bá lis és ré szecs ke kér dés, a nagy men tés és tö re dék ér té kek be -
gyûj té sé nek gond ja és fel ada ta.

Eb bõl is ere dõ en az egy ház fel ada ta i nak sok ré tû sé gét és az egy ház szór -
vány ke ze lé sé nek multifunkcionalitását az is adja, hogy akár csak az egy ház, a
szór vány kér dés kö re is a ki sebb sé gi tár sa da lom min den sze le té vel érint ke zik. És
ez zel vissza tér tünk elem zé sünk ki in du lá si kér dé se i hez. Az egy há zat sok ol da -
lú sá ga ne héz fel adat elé ál lít ja, mert to tá lis in téz mény ként kell fel lép nie, vagy
min den tár sa dal mi sze re pet, fel ada tot, in téz ményt va la mi lyen for má ban meg -
dup láz nia vagy leg alább pár hu za mo sí ta nia. Ez pe dig ér tel met len és le he tet -
len. A tel jes ro má ni ai ma gyar és hi ány zó in téz mény rend szer fel adat kör ét kel -
le ne meg dup láz ni. Ez így nem megy.

A lel kész a pe rem re mé nyé nek utol só pró fé tá ja, ki szál lí tó ja. In nen ered
min den cse lek vé si te rü le ten a kap ko dás, szét esés, a kel lõ fi gye lem össz pon to -
sí tás hi á nya. A prob lé ma ke ze lés be te hát szin te min den ki sebb sé gi in téz ményt
meg kell szó lí ta ni, be kell épí te ni. Nagy gond, hogy ezt mi ként ér jük el: ho gyan
épít se ki min den or szá gos in téz mény a maga szór vány meg fe le lõ jét, vagy fel -
adat meg ol dá sai ér de ké ben ho gyan épül jön bele az or szá gos in téz mé nyek be.
Ezért is esik szét mun kánk, lesz egy szer re szo ci á lis, szak rá lis, gaz da sá gi, ok ta -
tá si, if jú sá gi kér dés.

Köz hely, hogy a lel kész ma radt az utol só bás tya. De eh hez a papi hi va tás
vég zé sé hez a lel készt egy mul ti funk ci o ná lis mun ka kör re kell fel ké szí te ni, oda
ki kül de ni, ab ban se gí te ni és fel ügyel ni. Ré geb ben még hit tünk ab ban, hogy
há rom lá bú értelmiségkitelepítési, közösségrehabilitációs terv ké szül het: a ta ní -
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tóé, a lel ké szé és a di a kó nus-fa lu gond no ké. Ma már a 300 lé lek nél ki sebb kö -
zös ség ben örül nénk, ha a kö zös ség épí tõ lel kész csa lád mul ti funk ci o ná lis te le pü -
lés gon do zó, kö zös ség fej lesz tõ mun ka kö re szü let het ne meg: a lel ké sze ké és a
tisz te le tes asszo nyo ké. Mert a lel kész nem ma gyar ta nár, nem nyelv mû ve lõ,
nem me ne dzser, nem ag rár mér nök, nem mû ve lõ dé si in téz mény, nem szín ját -
szó és ren de zõ, nem vál lal ko zó és a kö zös ség fej lesz tõ, ha nem együtt min de -
nik bõl egy ki csi. Ami egé szen biz tos, hogy kis kö zös sé gi animátor. Ezt az ará -
nyos ada go lást kell meg ta nul nia, ezt kell neki meg ta ní ta ni, tör vé nyi leg is
be ha tá rol ni. Az az iga zi lel kész, aki egy vagy több rész- vagy összfeladatba való
tel jes el mé lyü lés he lyett meg ta lál ja a le osz tás és szét osz tás he lyi mód ja it és
sze mé lye it.

A tár sa da lom az egy há zak tól egy részt töb bet vár el, mint amit az el vé gez het, 
más részt mind azt el vár ja, amit maga nem tud, de nem is akar el vé gez ni. Illú-
zióinak tel je sí té sét vár ja az egy ház tól, lel ki is me re te meg nyug ta tá sát.

Oda kell el jut nunk, hogy az egy há zat a maga szak rá lis mun ká já ban se gít sük.
Az egy ház nak mun kát sze ret adni min den ki, leg in kább a szór vány ban a tár sa -
dal mi el vá rás, de a po li ti kai elit nem lát ja, nem ér té ke li bel sõ éle tét és mun ká -
ját. Egy ha mis pá lyá za ti rend szer rel szün te le nül mel lék pá lyák ra kényszerí-
tet te. Pe dig a di rekt men té si fel ada tok he lyett az in di rek tet kell ki épí te nie. Ne
az zal kezd jük, hogy ad junk neki kint rõl diaszpóravédelmezõ szo ci á lis fel ada -
to kat, ha nem he lyez ked jünk bele az egy ház kül de té sé nek és szol gá la tá nak bel -
sõ fo lya ma ta i ba. Mi sem bi zo nyít ja ezt job ban, mint az, hogy az egy ház sa ját
bel sõ szak rá lis, egy há zi szol gá la tai kö zel más fél év ti ze dig, egé szen az utób bi éve kig 
se hol, egyet len tá mo ga tá si rend szer ben sem je len tek meg. A lel kész, ha be te ge ket 
se gí tett, pá lyá zat tal kap ha tott a szo ci á lis alap ból vagy a Mocsáry Ala pít vány -
tól. Ha bent la kást, kol lé gi u mot épí tett, az OM-tõl. Ha if jú sá gi tá bo ro kat szer -
ve zett és mû ve lõ dést irá nyí tott, a NKÖM-tõl vagy a GYISM-tõl. Ha vál lal ko -
zott, az Új Kéz fo gás tól. De azért, hogy a szak rá lis fel ada ta i nak tar to zé ka ként,
az anya nyelv utol só haj szál ér kül de té sét el vég zi, ezért az utób bi idõ kig sen ki
sem tá mo gat ta.

Egy ér tel mû te hát, hogy ha a ki sebb sé gi egy há zak szol gá la tát va la mi lyen
nor ma tív tá mo ga tás nem te kin ti a ma gyar nyelv misszi o ná ri u sá nak, nem sza bad
és nem le het tá mo ga tás ról be szél ni. A min ta a né met mo dell le het ne. Az er dé -
lyi szá szok és a töb bi te rü le tek népi né met je i hez ha son ló an, ahogy Né met or -
szág af fé le anya or szág sze re pet vál lal ér tük, a fel szá molt népi né met te rü le tek
fenn tar tá sá nak min tá já ra a ma gyar szór vány vi dé ke ket is ki emel ten vé dett et -
ni kai zó ná nak kell te kin te ni.

A ma gyar kor mány és a ha tá ron túli egy há zak mû he lyé ben a 2003. év vé gé re 
el ké szült a ki sebb sé gi egy há zak se gí té sé nek, a lel ké szek ma gyar or szá gi fi ze té -
sé nek és fizetéskiegészítésének ter ve is, amely – ha lesz rá pénz – va ló szí nû leg
új fe je ze tet nyit hat majd a szór vány kér dés ben. En nek vég re haj tá sa is az egy -
ház ra vár.

Eh hez azon ban új szem lé let is kell: az ed di gi mi ti kus, misz ti kus be széd mó -
dot fel kell vál ta nia és ki kell egé szí te nie a re á lis és cse lek võ, hit val ló ke resz -
tyén be széd mód nak.
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KUTATÁSI FELADATOK

Vé gül csak vá zol ni tu dom a nagy ku ta tá si pa ra mé te re ket, ame lyek on nan lent -
rõl, problémaközelbõl lát sza nak és sür get nek. Ad tam ilyen jel le gû öt le te ket a
szór vány stra té gi á ban, a Ma gyar Ki sebb ség 2000. 2. szá má ban, ad tak töb ben is
az el múlt 14 év duz za dó ma gyar or szá gi és ha tá ron túli szór vány ku ta tá sa i ban
is.

A fo ga lom ról

A mai meg be szé lé sen is ki de rült, hogy a fo ga lom meg ha tá ro zá sá val még min -
dig adó sak va gyunk. Itt is van még bõ ven fel adat. Vé le mé nyem sze rint az is
baj, hogy min dig be le esünk a fo ga lom ke re sés csap dá já ba. Már vol tam né hány
tu cat olyan ta nács ko zá son, ahol sem mit nem tud tunk meg be szél ni, mert vagy
nem hasz nál tunk kö zös fo gal mat, vagy min den ér té kes elem zés a fo ga lom -
görcs höz ve ze tett. Nem jó, ha e kér dé sek rõl a meg ha tá ro zás gör cse, a fo ga lom -
füg gõ ség mi att már nem tu dunk ér dem ben be szél get ni. Olyan, mint az arany -
láz, mint a ká bí tó szer-füg gõ ség, mint az odüssze u szi szi ré nek éne ke. Azt
hi szem, hogy az a ku ta tó jár el böl csen, az nem gör csöl be a fogalommeghatá-
rozás kény sze ré tõl, aki meg elég szik a je len ség fõbb ele me i nek ki je lö lé sé vel, a
kö rül já rás sal, a kér dés kör egy-egy ele mé nek fel vá zo lá sá val, és an nak men tén
ke re si a maga szá má ra ki je lölt utat.

Én már jónéhány éve bi zo nyos té má hoz adek vát és ré teg je len té sû szór vány fo -
gal mat hasz ná lok, és az elem zé se ket a ki tû zött, meg ol dás ra váró fel adat köré
ren de zem. Szá mom ra a szór vány fo ga lom egy ér tel mû en nyel vi-et ni kai ve szé lyez -
te tett ség és en nek ve szé lyes sé gi fo ko za tai kö zött ke re sem a meg ol dást, és eb -
ben a mód szer ben még nem csa lód tam.

Szo ci og rá fi ai, szo ci o ló gi ai fel ada tok

Az egyik cse lek vé si, „ku ta tá si” irány a régi, klasszi kus ma gyar le író szocioló-
giai és iro dal mi szo ci og ra fi kus ha gyo má nyok foly ta tá sa len ne. Az, amit a ma -
gyar és er dé lyi szo ci og ra fi kus is ko la meg te rem tett. En nek rész le te i be nem
me he tünk bele, de Ma gyar or szá gon a 80-as évek tõl kez dõ dõ en már erõ sen
meg mu tat koz tak a klasszi kus szo ci og rá fia avítt sá gá nak je lei, a 90-es évek tõl
már – né hány iro dal mi ki vé tel tõl el te kint ve – a tel jes ma gyar nyelv te rü le ten hal -
dok lik a klasszi kus szo ci og rá fia, vagy át ment ri port ba, il let ve a pub li cisz ti ká ba,
és a pub li cisz ti ka azt hi szi, hogy a ri port be is töl ti a szo ci og rá fia tel jes kül de té -
sét. Íme egy te rü let, ahol egy hely ze tet, fel ada to kat és ten ni va ló kat szám ba
vevõ jel leg gel a szór vány kér dés sel újat le het be hoz ni. Ta lán egy jó fel rá zó szo -
ci og rá fi á val a szór vány kér dést is mét cse lek vé si hely zet be le het hoz ni.

A „szociografizálásban” is meg hú zód nak a nagy ku ta tá si és problémafelve-
tési veszélyzónák is: a pro vin ci a liz mus, regionalizmus, szak sze rût len ség. De a
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sa já tos er dé lyi ha gyo má nyok tar to zé ka a le író ku ta tás, a ku ta tás hely zet meg ol -
dó kö zel sé ge, a prob lé ma meg ol dó pa ran csa fe lõ li meg kö ze lí tés. Mond hat -
nánk úgy is, hogy a stra té gi ai, a köz hasz nú ku ta tás. Nem iga zán en ged he ti meg
a mai ma gyar szór vány- vagy ve szé lyez te tett et ni kum ku ta tó, hogy csak ste ril
ku ta tást vé gez zen. En nek a ve szé lyei is lát sza nak, mert egy részt el csúsz hat nak
a prag ma tiz mus ba, más részt nem lesz nek szak sze rû ek.

Nem sza bad el fe lej te nünk azt sem, hogy a szór vány ku ta tá si te rü le ten még
min dig nin cse nek rend be téve az el mé le ti és tu do má nyos ala pok, vagy ha van -
nak is, több nyi re em pi ri ku sak és prag ma tiz mus sal dú sí tot tak. A ha tal mas te rep -
ta pasz ta la ti él ményt még min dig nem tud ta fel dol goz ni a tu do mány el mé le te.
Ne héz rend be ten ni az etnikus fo lya ma tok sok ar cú sá gát, szin te kö vet he tet len -
sé gét.

A leg na gyobb hi ány a szór vány ku ta tás te rü le tén ta lán ott mu tat ko zik, hogy
a ku ta tók nem he lyez ték bele a nagy nem zet kö zi össze füg gé sek be. Mi csak a mi
nagy fáj dal munk kal va gyunk el fog lal va, de rá kell jön nünk arra, hogy a nagy
eu ró pai, sõt vi lág di asz pó rák kér dé se ter mé sze tes mó don tar tal maz za az ana -
ló gi á kat és át hal lá so kat is a ma gunk et ni kai ve szé lyez te tett sé gé nek kér dé se i -
hez. Ha van ma nagy mu lasz tás, az az, hogy hi ány zik a tu do má nyos in for má -
ció cse re, a nagy nem zet kö zi össze füg gé sek fel dol go zá sa és be dol go zá sa a
ma gyar szór vány kér dés be, ami pe dig van, az nem jut el az egy há zi, po li ti kai
szin te kig, nem ér kez nek el a cse lek vés gond ja i val küsz kö dõ nyel vi kis ré gi ók -
ba.

A stra té gi ai, cse lek vés köz pon tú ku ta tás nak is na gyon hí ján va gyunk. Nem
te lik el olyan év, hogy nem kér ne va la ki pénzt szór vány adat bá zis el ké szí té sé re. 
Meg kell ér te nünk, hogy az ilyen szé les és ki ter jedt adat bá zis el ké szí té se csak
cse lek vés és prob lé ma meg ol dó kö zel bõl ké szül het, oda, an nak el len õr zé si, ja -
ví tá si és ér vény ben tar tá si kö ré be kell vissza tér nie.

A leg na gyobb ku ta tá si hi ány te rü le tek, gon dok to vább ra is a nyel vi ek, a nyel -
vé sze ti ek. Jól ha lad az össze ha son lí tó nyel vé szet, a két nyel vû ség ku ta tá sa, de
még sem ért jük iga zán a nyelv hasz ná lat, a nyel vi tér vesz tés bel sõ, mély és eg -
zisz ten ci á lis kér dé se it. Tele va gyunk nyel vi gon dok kal. A ma gyar nyelv hasz ná -
la ti ér té ké nek le ér té ke lõ dé se Kár pát-me den cei összmagyar je len ség. Nem ért -
jük a ma gyar nyelv ilyen ha tal mas mé re tû el ér ték te le ne dé sét a ha tár és a
ki emelt körû nyel vi ré gi ók ban és az egész Kár pát-me den cé ben. A nyel vi tér erõ
ilyen mé re tû rom lá sát.

Le het, hogy so kan nem tud ják, de eb ben a pil la nat ban az egye te mes ma -
gyar ság nak nincs egyet len, az egész Kár pát-me den ce ma gyar nyelv te rü le tén
fog ha tó ma gyar nyel vû rá di ó ja. A Kos suth Rá dió már rég nem az. Ön ma gá ért
be szél, hogy a Sza bad Eu ró pa meg szû né se óta tart ez az ál la pot.

Nyel vé ben hal a szór vány!
El in dult a ked vez mény tör vény élet be lép te té se, de hi ány zott az ala pos és

majd nem ki me rí tõ elõ ze tes elem zés és ha tás ta nul mány a ked vez mény tör vény
leg fon to sabb kül de té sé rõl: a ha tá ron túli sé rült etnicitást fel ér té ke lõ cél já ról és
vár ha tó ered mé nyes sé gé rõl, az etnicitás re ha bi li tá lá sá ról. Még nem késõ, de
ezt is el kell vé gez ni. A gyer mek pén zek, az ok ta tá si-ne ve lé si tá mo ga tás vár ha -
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tó ered mé nye min den képp jó té kony ha tá sú lesz. Min den bi zonnyal moz gó sí -
ta ni fog ja a csa lá do kat, a ma gyar ok ta tás vá lasz tá sá ban ed dig he zi tá ló szü lõ ket,
nö ve li a ma gyar ság konk rét anya gi ér té két. Ha nem is túl bel sõ és tisz tes sé ges, de 
af fé le meg él he té si ma gyar sá got, anya gi ér ték el vû ma gya ro so dást fog kre ál ni, ami 
nem baj. A baj az, hogy ennyi pénz bõl jut ha tott vol na en nek a fo lya mat nak egy
ala pos és ol csó elem zé sé re is. Így ki en ged tük a szel le met a pa lack ból, és ki tud -
ja, hol áll meg. Ha re ha bi li tá ci ós cél za tú, ak kor a tá mo ga tot tak kö ré be bele
kel lett vol na ke rül ni ük a szórványmagyaroknak és az óvo dá sok nak is, és még
szé le sebb le het ne a kör. Fe lü le ti ke ze lés sel és imp ro vi zál va pe dig nem le het
ma gyar ság ter ve ket ké szí te ni.

Kü lön kell ki emel ni a csán gó ku ta tá so kat is. Itt – egyéb ként tel je sen érthe-
tõen és a leg na gyobb ve szé lyez te tett ség ben – az irányt alap ve tõ en a folk lór ku -
ta tá sok ha tá roz zák meg. Az ott zaj ló et ni kai fo lya ma tok me ne te, irá nya, üte me
és a fel szá mo ló dás egé szé nek a rend sze re ti tok. En gem kü lö nö sen az et ni kai
át me ne tek, az ér ték rend za var, e las san tel je sen ki egyen sú lyo zat lan ro mán
kultúrdominancia ér de kel ne. Én is na gyon sze ret nék ol vas ni már egy szo-
ciolingvisztikai és ma ga tar tás ku ta tá si tu do má nyos elem zést a csán gó pap ság
etni kum vál tá si fo lya ma i ról, és en nek tu do má nyos ma gya rá za ta i ról, az ér ték-
rend za var ról, sõt, zûr za var ról, a hal lat lan el lent mon dás ok, el té ré sek egyez te -
té sé rõl, ahol az ott ho ni csán gó ma gyar kul tú rá jú pap sa ját népe és anya nyel ve
el len agi tál, mi köz ben ott hon any já val csak ma gya rul tud be szél ni. Ehe lyett a
ku ta tás he lyett ná lunk csak a ja ni csár pa po zás fo lyik. Ho gyan le het a nyel vi-et -
ni kai szfé rá ban is ilyen hal lat lan el lent mon dá so kat egyez tet ni és egyet len sze -
mé lyi ség ben együtt él tet ni? Ho gyan le het egy et ni kai cso por tot szel le mi leg is
ve ze tõ klé rus nak fel dol goz ni azt, hogy a maga mai új és vál lalt ro mán ka to li kus 
iden ti tá sá ért a múl tat is meg akar ja vissza fe lé vál toz tat ni, és tud hoz zá szem -
reb be nés nél kül ha zud ni?

Van te hát bõ ven egy há zi, po li ti kai, kö zös ség épí té si és tu do má nyos fel adat.
De ezek el vég zé sé hez a pusz tu lás él mé nyek ha lál han gu la tá nak le beg te té se he -
lyett foly tat ni kell az ala pos és terv sze rû kö zös mun kát. Ha tá ron in nen és túl.
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