
Né met Önkormányzatok Napia

Minden é v januái els  szombalján  jfui qálan sonal hudik az 6let a magyarországi
né meteft, akik 2000. január 8-án, a Millennium é llé ben, Bud,apesten a Klngresszusi
Kdzpontban tdbb mint ezren gg ltek össze a 27I né met kisebbsé qi önkormánqnt ké pvi-

seleté ben. Heirck ottó, az orsziqos öní iormákulÁt elnöhe üdvijzölte a vendé geket é s kitün-
tette a hé pvisel(ft által ftiválasztott három maqqarorsziqi né met samé lqisé get: d,r.

Schwalm Pál nuugalwaz\tt bajai gimnáziumi igazgatót, Kalász MárIOn ] zseí  Attila-
d.fias höIt t, m fordí tót, dr. Calambos Göllner Ferenc pé csi plé bánost- Az ünnepi meguji-
tót dr. kaltenbach len , az orszáqqtJ lé s nemuti é s etnikai hisebbsé gi biztosa mondta.

Tisztelt Hölgyelm é s Uraim,
kedves Vendé gek!

Egy ilyen kerek é vforduló, mint
amilyet nemré g a hátunk mögött
hagytunk, különösen jó alkalmat
kí náI arra, hogy legalább ké pze-
Jetben egy pillanatra megállí tsuk
a rohanó id t é s az í gy el állt
szusszanásnyi szünetet felhasz-
náliuk egy kis számveté sre. Hogy
szemügyre vegyük, mit hagytunk
magunk mögött, é s hogy elgon-
dolkozzunk azon, merre visz az ú t
tovább, É s mivel e számveté sben
egy (Vagy több?l közössé g dolgai-
ról van szó, mi sem termé szete-
sebb, mint hogy ezt akkor tesszük,
ha együtt vagyunk. É s most itt
együtt Vagyunk. Sokan fizikai Va-
lóságukban é s mé g sokkai többen lé iekben vagy paI-
lamenti é s nem parlamenti ké pvisel ik által. Sokak
számára ez utóbbi talán meglep en hangzik. Nem-
zetisé gi rendezvé nyr l lé vé n szó, persze megszoktuk,
hogy az az  , azaz a sz kebb é rtelemben vett csoport

ügye é s nem a mienk, vagyis az eqé sz nemzeti k z ssé gé -

Ez egy bizonyos határig jól is van í gy, mint ahogy aZ
is termé szetes, hogy egy falu vagy város sok ké rdé s-
ben önálló, az   ügyeik nem tartoznak az egé sz nem-
zetre, De egy falu vagy egy város eseté ben sohasem
fordul meg a fejünkben, hogy - fordí tva -  k ne tar-
toznának hozzánk egyben, hogy ne lenne beleszólá-
suk abba, ami az egé sz közössé get é rinti.

Hát persze hogy együvé  tartozunk, hiszen azonos
az országunk, a nyelvünk é s a kultú Iánk, Vághatnánk
í á í öetön, De igaz-e ez? Nem ú gy van-e, hogy ország,
nyelv é s kultú ra, különösen ezen a felé n Európának,
sohasem esett egybe. É s mi mé gis makacsul ú |ra é s
ú jra, mé rhetetlen szenvedé s é s pusztulás árán is
megkí sé reliük el állí tani ezt a sohasem volt egybe,
esé st, é s persze mindig hiába. Legalábbis fizikailag,
mert a fejekben igen gyakran a haza ké pzeté hez csak
egy kizárólagos nyelv, egy kizárólagos kultú ra é s egy,
e nyeJv é s kultú ra által kizárólagosan birtokolt or-
SZág taí tozik, Többryelv sóq, több kultú rdjú sáq ezzel
nem fé r össze, llyenkor többsóqr  é s kisebbsé gr  kez-

dünk el beszé lni, é s amikor az
utóbbiakat, bár nem hozzánk tar,
tozóknak, de hozzánk közel állók-
nak tekintjük, akkoí  kett s identitás-
ról szoktunk beszé lni, Az el bb
emlí tett falu vagy város Iakóinak
is persze megvan a nemzeti mel-
lett, a falusi, városi identitásuk,
de az   esetükben mé gsem esik
szó kett s identitásról, Mindez
azé rt van, mert a jó öreg nemzet-
államban í gy szoktuk meg, é s
mert - legalábbis eddig - ú gy
gondoltuk, hogy ez í gy van jól, É s
mert ez í gy egyszer  é s átlátható,
ltt vagyunk mi é s ott vannak  k é s
köztünk a határ, ami elválaszt.
Persze mindig rossz helyen, mert
folyton átló8 bel lük is meg bel -
lünk is egy-egy darab, de pillanat-

nyilag nem tudiuk arré bb tolni, pedig szeretné nk.
Mert mi vagyunk a 1obbak. Igaz hogy ez í gy sok bajjal
iárt, de sokáig nem volt más alternatí va,

Mára azonban a helqzet alapllet en megvdltozltt,
A nemzetállami keret ugyanis számos tekintetben

sokat veszí tett ielent sé gé b l. Nemcsak azé rt, mert a
határok egyre kevé sbé  választanak e] fizikailag é s a tö-
megkommunikációnak köszönhet en mé g kevé sbé
kulturálisan, hanem azé rt is, mert alapvet en megvál-
tozoí í  az egyé n, a kisebb közössé g é s az állam viszo-
nya,

A mai polgár nem alattvaló, nem az állam - ponto,
sabban az államhatalmat biztosí tó elit - szolgája,
Jogai vannak, amelyeket kiké nyszerí thet. Megválto-
Zott aZ egyé n é S a nemzeti közössé g, a haza viszo-
nya. Hazafiság egykor valaminek a felté tel né lküli
szolgálatát ielentette, olyan valaminek, aminek
meghatározásába a legtöbb ,,hazafinak" nem volt be-
leszólása. A legkevé sbé  persze azoknak a honpolgá-
roknak, akik nem az államalkotó többsé ghez tartoz-
tak.

A hazafiság, a nemzethez tartozás egykor - é s so-
kak számára ma is - egy domináns nyelvi kultú rával
való teljes azonosulást ie]entett é s jelent, A másfai-
ta nyelv é s kultú ra, a többes köt dé s a kis falusi, vá-
rosi közössé g szintjé n mé g elfogadható, s t helyen-
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Heinek ottó é s a kltüntetettek dí . schwalm Pál, Kalász Márton é s dr. Galambos Göllner Ferenc

Hüszonöt é ve é nekel együtt a Veszpré m megyei ú rkú ti
asszonykórus, mely ezú ttal ls nagy slkert aratott

A száz tagú  móri fú vószenekar
flataliat, vezet iük Acsai sándor,
alpesi k rtöket is megszólaltattak
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A solymárl Hunyadt |ános Átalános lskola táncosai,
a tavalyi országos cyermektáncfesztlvál gyóztesei

A gálamí í soí  ptogramiában sváb lakodalmast mutattak be
a Vé mé ndi Tánccsoport é s a fú vószenekar tagiai

Baitai L,{iszló ké priportia



ké nt termé szetes Volt, de a nemzet Szintié n aZ egy-
szí n sé gen Volt a hangsú ly,

Í gy van-e ez ma is? Vannak, akik szerint igen, s t
vannak, akik ú gy gondolják, hogy a határok elmosódá-
sa, a nyelvek é s kultú rák keveredé se a nemzet lé té t ve-
szé lyezteti. Különösen a kis nemzetek lé tót fé ltik so-
kan a globalizálódó világtól, Ezek a fé lelmek nem is
né lkülöznek minden alapot. De mi a válasz ezekre a
kihí vásokra? A homogé n nemzetállami keretekbe való
bezárkózás talán? Az idegen vagy annak hitt kultú ra
e]]eni állandó küzdelem? Lehet-e a nemZeti köZössé g-
hez való viszony fokmé r je az egynyelv sé g, az
egynemzeli kuItú ra te]s bbrend sé gé nek hile? Es hd
a válasz mindezekre a nem, akkor hogyan raizoliuk
meg a nemzetké pet, ame]y alkalmazkodik a mai kihí -
vásokhoz, é s hogyan illeszkedjé k ebbe a sz kebb
nemZetisé gi közössé g?

Ezek olyan ké tdé sek, amelyekre válaszokat kell ta-
lá]nunk é s e válaszok helyessé gé n mú lik a mi generá-
ciónk, de mé g inkább az utánunk következ k solsa.
Sokkal nagqobb a tlt tehát annál, hogy a válaszadást el-
hamarkodjuk.

Vannak, akik ú gy gondolják, hogy a válaszokat a
nagy, a nemzeti közössé g szintjé n kelJ keresni. Ez
esetben a ké rdé s ú gy hangzik, milyen iegyen a nemzet
ké pe? A hagyományosnak é s igazságosnak vé lt ké plet
SZeIint ezt teí mé SzeteSen a számszer  többsé g í zlé sé -
nek kell meghatáí oznia- A kisebbsé gek ré szletké rdé -
sekben, a saját szintjükön, ,,frulturóIis ügqekben illetóke-

seft", Ez esetben mindig nagy a veszé lye annak, hogy
az ilyen ké p állóké p lesz, merev, rugalmatlan, egyszí -
n , Ennek egyenes következmé nye, hogy a polgárok-
nak ehhez kell a]kalmazkodniuk, ennek kell megfeleJ-
nlUK

De nem ez az egyedül lehetsé ges megközelí té si
mód, Ha fordí tva né zzú k, a ké tdé s ú gy hangzik, miiyen
legyen a polgá1 az egyé n, a kisebb közössé g? EZ eset-
ben a nemzet ké pe mozaikszer en ebb l tev dik
össze, Az el bbi model1 felülr J é pí tkezik, az utóbbi
alulról, Nos az elmú lt ké tszáz é v a francia forrada]om-
tól a lL világháború ig a felülr l é pí tkezé s jegyé ben
telt el. A háború  befeiezé se után nem sokkai Adolf
Gassrr sVáiCi föderalista,,cemeindeí reiheit als Rettung
Eur\pas" cí m  m vé ben (,,PQ, önftOrmánazatisáq mint Eu-
rópa meqmentí le" . A szerk,) egé szsé ges é s töré keny de-
mokráciákról beszé lt é s a kett  köZti különbsé get ab-
ban látta, hogy az egé szsé ges demokrácia alulról, a
töré keny felülr l é pí tkezik. Talán ez a gasseri felfogás
közelebb áll a mai kor követelmé nyeihez, több sikerrel
bí ztat.

EZé rt té riünk hát vissza a korábban feltett ké rdé shez,

azaz milqen legqen a polgár2 Ehhez alké rdé ské nt hozzáte-
heí iük, legqen-e különbsé g kisebbsé qi é s többsé qi palqár kdzdtt?

Az utóbbi ké rdé st a vé gé re hagyhatiuk abban a remé ny-
ben, hogy ha megváIaszoltuk az el z t, akkor az utóbbi-
ra már nem kelI válaszolni, Azt hiszem, a vá]asz nem ki
vánja t lünk ú j elmé letek megalkotását. Az emberlsé g
törté nelme során a vallások é s más társada]omformá]ó
ideológiák elemejb ] összeállí thatók azok az elvárások,
amelyek eligazí tanak bennünket a mai bonyolult viszo-
nyok köZött is,

E szerint a haza |ó polgára: mentes az alattvalói
magatartástól, maga akarja kezé be venni a sorsát é s
boldogulását, nem másoktól várla azt, embertársait
nem származásuk, hanem tulaidonságaik aIapján
í té li meg, nyitott a világra, a sajátján kí vú ) meqbetsülí
mások kultú ráját, nem tör kizá ró lagos ságra, számára
aZ együttm ködé s é s nem a konfroniáció az irány-
adó magatartás-forma, kollektí v identjtáSát a köZös
é rté kek aIapján keresi é s vállalla, az emberi mé ltó-
ságban hisz é s maga 1s ré szt vá]la1 annak megvé dé -
sé ben, a szo]idaritás, a baiba jutottak segí té Se je]-
lemzi é s számára az egyenl sé g fe]té teIe nem az
azo n osság.

A hagyományos felfogás szerint, amit ma az é rintet-
tek is jobb hí ján vallanak, a kisebbsé gi közössé gek
csak az ú n. kisebbsé gi ügyekben illeté kesek, Kü]önö-
sen jól követhet  ez a felfogás a parlamenti ké pviselet
körüli vitában, A té nyleges integráció azonban é ppen
azt le]enti, hogy a kisebbsé geknek ki kell törniük ebb  a get-

t b l é s a társadalam szenes ré szé vé  kell válniuk- Ré szt kell
venniük mindazokban a folyamatokban, amelyek az
egé sz közössé gre é rvé nyes tartalmat hordoznak, Töre-
kedniük kell arra, hogy az a hagyományos kózfelfogás,
amely  ket marginális helyzetbe szorí tja, megváltoz-
zé k, A feladat igen nagy, hiszen é vszázados, s t örök
é rvé ny nek hitt dogmákat ke]l megváltoztatni, de
meggy z dé sem szerint a siker esé lyei jobbak, mint bármi
kor az európai törté neleynben.

Lehet, hogy ezt sokan máské pp gondolják, hiszen
saját korunkka] szemben gyakran vagyunk szkeptiku-
sak, de azt gondolom, az elmú lt tí z é vben ielent s lé -
pé Seket tettünk, Legalábbis a jogi kereteket é s inté Z-
mé nyeket illet en, Amit tennünk kell - támaszkodva
ezekre a keretekre - az, hogy megfelel en tö]tsük meg
ezeket a kereteket tartalommal, ami elvezethet a köz-
gondolkodás kí vánt módosulásához,

Minden kudarc, veszé ly é s bizonytalanság ellené re
szerencsé snek mondhatluk magunkat, hogy ré szesei
lehetünk ennek a ké tsé g kí vül izgalmas korszaknak,

Boldaq ú 1 é vet kí vdnoft é s mí ndezehhez soh sikert mindnqá-
junknak|
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