
Az utóbbi negyedszázadban az erdélyi magyar-
ság körében is felgyorsultak azok az etnikai folya-
matok, amelyeknek már évtizedeken át magunk is
tanúi voltunk, elsõsorban a nyugati emigrációban
élõk között, de a trianoni utódállamok szélsõbb ré-
gióiban is. Trianon óta döbbenten követtük a Fel-
vidéken, Délvidéken zajló nagyvárosi etnikai tér-
vesztést, de a politikum, az egyházi közösségépí-
tés és a közbeszéd is igyekezett azt a látszatot kel-
teni, hogy ez nálunk nem lehet idõszerû. Minket
megvéd a hagyományos, erõs magyar transzszil-
ván falumodell, és a mindenkori túléléshez ele-
gendõek lesznek a nagyvárosi etnikai erõtartaléka-
ink is. Aztán bekövetkezett nálunk is az erõteljes
integráció és asszimiláció, de etnikai szemléletvál-
tás, értékátrendezõdés is: megjelent a magyarul
már nem beszélõ identitás-módosult magyar is.

A nagyváros-kérdés dilemmái
Stratégiák – cselekvési tervek nélkül?

A romániai magyar érdekvédelem, a civil szfé-
ra és lényegében az egyházak is ! a szakrális fel-
adatellátásokat leszámítva ! lényegében értetlenül
állnak a nagyváros teljes problematikája elõtt. El-
mondhatjuk, hogy az adatfeldolgozásokon és -
értékeléseken kívül voltaképpen semmilyen elõre-
látóbb tervezés nem történt ezen a területen. Az
egyházakon kívül egyedül a szociális, gyermekvé-
delmi kérdéseket, ifjúsági csoportalakító progra-
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...értsük meg végre: 
az erdélyi 
szórványkérdés 
alapvetõen nagyvárosi
kérdés. A szórványvita
nagy sikere az volt,
hogy a nagyváros 
a szórvány-diskurzus
középpontjába került.

VETÉSI LÁSZLÓ

NAGYVÁROSI SZÓRVÁNYOK,
EGYHÁZI KÖZÖSSÉGÉPÍTÉSEK
Elemzésvázlat (kolozsvári példák tükrében)

Az elemzés a kolozsvári Nemzeti és Etnikai Kisebbségkutató In-
tézet és az RMDSZ által Kolozsváron, 2013. december 13-án szerve-
zett nagyváros-tanácskozáson elhangzott problémafelvetõ elõadás
szerkesztett változata.



mokat felvállaló civil szféra emelkedik ki ebbõl a sorból. Hatása azonban messze a
szükségletek mögött kullog.

Arról van ugyanis szó, hogy az egész nagyvárosi problematika és a városi magyar-
ság ! mint társadalmi csoport és mint szervezési egység ! mind problematikájában,
mind pedig közösségszervezésében majdnem teljesen átfoghatatlan, átláthatatlan és
"mozgathatatlan#. 

Még nagyon messze vagyunk a nagyvárosi cselekvéstervezés profizmusától is.
Méltányolnunk kell azonban, hogy az egyházak és a civil szféra mellett a helyi-terü-
leti RMDSZ-irodák alkalmilag, politikai alapsejtként, nagyobbrészt közösségszerve-
zõ egységként mûködnek sikeres kisközösségeket teremtõ igyekezetükkel, és ezek a
törekvések mindenképpen értékelendõek.

Az egész nagyváros-feltárás is nálunk még gyermekcipõben sem jár. Még a szociog-
rafikus leírások sem jutnak el ide, de még a riportirodalom sem. Az utolsó negyedszá-
zadban mikor olvasott valaki gazdagon adatolt lakótelepi riportot Marosvásárhelyrõl,
Kolozsvárról, Temesvárról vagy Nagyszebenrõl? Mikor látott tényfeltáró riportfilmet a
városnegyedek sajátosságairól? Szilágyi Aladárnak az Erdélyi Riportban folyamatosan
megjelenõ portyázásai kiemelkedõek a szórványjárás tényirodalmában, de õ is csak az
utóbbi idõben jutott el pl. Nagyvárad-Hegyalja nagyvárosi gyûrûjéig. 

Attól meg végképp nagyon messze vagyunk még, hogy az egész problematikához át-
gondoltan, cselekvéstervezési szempontok szerint és tervezetten tudjunk hozzányúlni.

1996-ban, naivan, egy sehová sem vezetõ szórványvitát próbáltam generálni a
Romániai Magyar Szó hasábjain. Ha érdemi vita nem is lett belõle, az már megérte,
hogy Szilágyi N. Sándor többrészes, terjedelmes tanulmányban dolgozta fel a 1992-
es népszámlálás eredményeinek városi adatait, annak illusztrálására, hogy értsük
meg végre: az erdélyi szórványkérdés alapvetõen nagyvárosi kérdés. A szórványvita
nagy sikere az volt, hogy a nagyváros a szórvány-diskurzus középpontjába került.

Az erdélyi magyar nagyváros és nyelvi gyûrûje
Nagyvárosi változások, peremre szorulás, harc Marosvásárhelyért

Rendkívül elgondolkodtató, de lehangoló is egyben, ha összehasonlítjuk egy-egy
erdélyi nagyváros népesedési adatait az elmúló évtizedek változó-romló idõszakai-
ban. Az adatok és a tapasztalati élmények évszázados visszatekintéseiben az is jól
látszik, hogy populációs számban, arányainkban hogyan veszítettük el elõbb a ma-
gyar népességreprodukcióra képtelen, magyar településgyûrû védelme nélkül ma-
radt dél-erdélyi városainkat (Gyulafehérvárt, Szászsebest, Vajdahunyadot, a dévai
csángótelepet például), Marosszék városai közül Dicsõszentmártont, Szászrégent,
Marosludast, és a 60!70-es évekre eljutottunk Szatmárig, Nagyváradig. Elgondolkod-
tató, hogy a második bécsi döntésig még Dél-Erdély városainak nagyobb része is je-
lentõs és az etnikai értékek továbbéléséhez elegendõ, egészséges magyar arányt õr-
zött meg, ami azt jelenti, hogy nagyjából 30!40% volt a jelenlétünk. Annak ellenére
volt ez így, hogy e nagyvárosok nagyobb részének alig volt, vagy egyáltalán nem volt
magyar etnikai védõgyûrûje, ahonnan a magyar népességutánpótlás betelepülhetõ
lett volna.

Nagyvárosainkban a kisebbségeknek és sajátos értékeiknek, másságuknak a fo-
lyamatos természetes és erõszakos bedarálása folyik. De különösen így van ez a nagy
nehézipari városok munkás magyarságával, lásd a Zsil völgyi Bányaság,
Vajdahunyad, Déva, de Brassó, Szeben, Temesvár városait. Ahol nemcsak nagy kö-
zös foglalkozásélmény, nagyiparélmény, de közös veszélyhelyzetek köré összponto-
suló sorsközösségek, különösen a bánya veszélyélményei is összeolvasztották és ol-
vasztják az etnikai határokat.
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Kolozsvár "etnikai romlásán# már nagyjából túltettük valahogyan magunkat, de
nehéz feldolgozni a folytatást: Nagyvárad és Szatmár mellett a nemrég még majdnem
teljesen magyar Marosvásárhely változásait. Pontosan érzékeljük azt is, hogy jelen-
leg Marosvásárhelyért folyik az elkeseredett küzdelem: a tényleges hatalom, a szim-
bolikus terek, értékek birtoklásáért, a nyelvi nyilvánosságért és dominanciáért, az et-
nikai látványokért, egyáltalán a másság elfogadtatásáért. Jól jelzi ezt az is, hogy Ma-
rosvásárhelyen a Bolyai Kollégiumon kívül egyetlen magyar nevet csupán a közel-
múlttól viselõ Bernády Iskola is mekkora politikai harcba került, de nem kis sérelem
Vásárhelynek az sem, hogy ismereteim szerint csupán egyetlen színmagyar középis-
kolája van. Magyar gyermekeink napi sérelmeket szenvednek a párhuzamos kétnyel-
vûség régi vásárhelyi hagyományainak erõszakos felszámolásáért is, a csúfságolás
szembetûnõ példája pedig a "cinikus kétnyelvûség#, pl. az utcanévtáblák színlelt for-
dításai. Fájdalmas arra is gondolni, hogy etnikai szerkezetében Vásárhely úgy néz
ma ki, mint az 50-es évek végén Kolozsvár. Ma már a legmagányosabb erdélyi ma-
gyarok a nagyvárosi középkorúak és idõsek, akik szorongó nosztalgiával, sajgó szív-
vel emlékeznek vissza a régi utcákra, lakóikra, régi üzletekre, elárusítók arcaira, a lo-
kális polgári hangulatra. Helyét keresõ és nem találó, térveszítõ, szorongó nagyváro-
si õslakos lett tehát a hajdani civisz magyar.

Mindezeket pedig a hatalom elsõsorban nem természetes népességmozgással, ha-
nem a legkegyetlenebb "etnikai idegenkezûséggel# hajtotta végre.

Lakótelepi gyermektársadalom számára a játszóterek mozgásterei is nagy nyelvi
olvasztótégelyek. Erdélyi nagyvárosainkban már alig van mód arra, hogy természe-
tes környezetben anyanyelvi játszótéri közösségek alakuljanak ki. A gyermekek fo-
lyamatosan belebotlanak a másik csoport, galeri nyelvébe, értékrendjébe, hacsak
nem szerveznek fiatal, kisgyermekes szülõk etnikai játszótéri csoportokat és alkal-
makat. Eltûnt a gyermeki magyar térnyelv is, a kiszámolók magyar nyelve, az anya-
nyelvi játék nyelve is. 

A magyar tulajdongyûrû elveszítése, a metropolisz magyarsága

A városi magyarságnak rendkívül szomorú térveszítési élménye az is, hogy ne-
gyedszázada már folyamatosan gyorsuló magyar tulajdonvesztés tanúi vagyunk er-
délyi nagyvárosaink gyûrûjében, különösen az iparilag és lakóparkilag kiemelten fel-
értékelõdött metropolisz övezetekben. A legismertebb és legszembetûnõbb jelenség-
ként ez zajlik Kolozsvár környékén is. Megélhetési területpocséklás, passzív érték-
szerzés. Brétfû, Szopor, Eperjes, Berek, Borháncs, Feleki tetõ oldala összefüggõ terü-
leteit szinte teljes egységében vesztegette el a kolozsvári magyarság, különösen pe-
dig a város legõsibb magyar földtulajdonosi rétege, a hóstáti földész társadalom. Ez
is megérne egy elemzést a közgazdasági szak hallgatóival, vagy a jogon, vagy épp a
szociológián egy szakdolgozatot is, hogy szinte azonos "forgatókönyv# szerint mi-
ként és miért veszítettük el Nagyvárad, Szatmárnémeti, Zilah, Kolozsvár, Nagybá-
nya, Dicsõszentmárton magyar tulajdongyûrûit is. A leglátványosabb és legfájdalma-
sabb magyar jellegû térvesztés mindenképpen Marosvásárhely gyûrûje. A teljes dé-
li, keleti, északkeleti terület magyar többségû tulajdonban volt, és erre terjeszkedett
a leginkább az iparosodás és kertvárosiasodás.

A metropolisz-övezetek kialakulása több irányú, összetett folyamatokat generált
nagyvárosaink vonzáskörzetében. Ami a vidéki magyar közösség számára igen ked-
vezõ, hogy pl. a Kolozsvár környéki magyar jellegû falvakban jelentõs magyar agglo-
merációs terület jött létre a ki- és áttelepedésekkel. A jelenség a "hétvégi magyarság#
kialakulásával kezdõdött, valamikor a 70-es években. Kispetri évtizedek óta a kolozs-
vári magyarság jelentõs rétegének pihenõfalujává, menedékhelyévé lett. Vele kezdõ-
dött tulajdonképpen a falura költözõ, zárt magyar informális etnikai közösségbe ki-26
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menekülõ hétvégi magyar összegyülekezés. Utána nem sokkal erõsödött fel ilyen
"küldetésében# Györgyfalva, Szucság, Vista, Méra. A hétvégiségbõl ! a megközelíté-
si lehetõségek könnyebbedésével ! természetes módon alakult ki az életvitelszerû
kinnlakás. Eközben néhány évtized alatt majdnem teljesen felszámolódott Fejérd
magyarsága, mert a 20 km-es közelséget is legyõzte a megközelíthetetlenség, az út, a
megélhetés és a munkahely hiánya.

1989 után a Nagyvárad gyûrûjében elhelyezkedõ román többségû falvainkba is
olyan méretû lett a városi lakótelepi magyarság kitelepedése, hogy önálló magyar
gyülekezeteket is kellett szerveznünk, és a magyar híveknek templomot építenünk.

De ugyanez vonatkozik a többségiekre is, hisz városok körgyûrûjében elhelyezke-
dõ magyar jellegû falvaink kerültek veszélybe azzal, hogy nagy arányú többségi exo-
dus következett be. Nemrégen még erõs identitású magyar jellegû falvaink erõtelje-
sen védelmezték arculatukat, tulajdonszerkezetüket. Néhány olyan keményen véde-
kezõ településrõl is tudunk, ahol az eladásra szánt telkeket, házakat "kivásárolta# a
közösség, hogy ne kerüljön idegen kézre. Néhány régióban évszázadokig élt a több-
ségi szokás is, hogy "oda nem költözünk, mert az egy magyar falu#. Ez az etnikai "ön-
kontroll# is már a múlté. Ugyanilyen ellenkezõ irányú kitelepedése zajlik Marosvá-
sárhely térségében a románságnak Jeddre, Marosszentgyörgyre, Maroskeresztúrra,
Kakasdra, Marosszentkirályra. 

A hátrányos helyzetbe került falusi jellegû kisebbségi településeink és közössé-
geink már nem bírják felvenni a versenyküzdelmet a rájuk nehezedõ többséggel. Ko-
lozsvár közvetlen szomszédságában elhelyezkedõ Szopor tanya földterületeinek
nagy része nemrég még döntõen magyar tulajdonban volt. Tizenöt év alatt ez a hely-
zet nemcsak megfordult, de úgy tûnik, Kolozsvár környékének egyik leggyorsabban
fejlõdõ hétvégi telepe és kertvárosa lesz.

Mindenik "település-sors# más és más feladatokat ró az egyházra: a maradékfal-
vas, a kitelepülõ metropolisz-falura. De a falvakra is, hisz Kolozsvár környékének
magyar lelkészei is kemény küzdelmet, reklám- és propagandahadjáratot folytatnak
azért, hogy falvaik üresen álló, eladó házaik számára magyar vásárlót szerezzenek.

Lakótelepi agrárproletárok

Az egész nagyvárosi magyarság legárvább népessége az erõteljesen teret és súlyt ve-
szített lakótelepi magyar munkásság. Nemcsak teljes felszámolódás alatt van a klasszi-
kus értelembe vett melós magyar réteg, de a "magyar szaki# is, és nagy lelki válságokat
él át személyi, családi és elsõsorban munkahelyi vonatkozásban egyaránt. A nagyipar
felszámolódásával gyakorlatilag a klasszikus magyar munkásosztály is eltûnt, szak-
szervezeti szervezettsége, csoport-, munka- és szabadidõs élete, klub- és egyleti világa
is. A jelenlegi nyugdíjas klubok, szabadidõs tevékenységek nagy részének rendszeres
tagjai, részvevõi még õk, akik így próbálnak társasági, közösségi életet élni.

Mellettük kialakult ugyan egy töredékréteg, amely még árnyéka sem lehet a haj-
daninak, hiszen fiatal kétkezi munka súlypontja a külföldi munkavállalásra, cso-
portéletre helyezõdött át. A munkásnyugdíjas réteg alkotja ma a nagyvárosaink né-
pességének döntõ hányadát. Az a réteg, amelyik a rendszerváltás környékén elõzõ
biztos munkahelyeik nyomán mehetett még nyugdíjba, élvezve annak olykor jelen-
tõs, máskor elviselhetõ elõnyeit. A legszomorúbb ebben a nagyvárosi melósrétegben
az, hogy köréjük csoportosult néhány "fagyöngy korosztály#, ezek gyermekei, nem-
ritkán unokái: az a fiatalabb vagy már középkorú réteg, amelyik munkanélkülivé
lett, kora miatt munkát már nem kap, és együtt, szüleik nyugdíjából, jobb esetben fa-
lusi örökségeikbõl élnek meg, vagy épp várják, hogy szüleik, nagyszüleik elmúltával
végre örökölhessenek. 
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Anyanyelvi faluháttér, vegyes házasság, elit-asszimiláció

A nagyvárosi rétegek között külön kell szólni ennek mellékváltozatáról, a nagyvá-
rosi, lakótelepi falusiakról. Õk azok, akik kétlakian vagy az év agráridõszakában na-
gyobbrészt hazaköltözve gazdálkodnak, hazanosztalgiázva háztáji gazdálkodásaikkal
egészítik ki családjuk (gyermekeik, unokáik) jövedelmét. 

Az identitás megõrzés szempontjából az etnikai csoport számára igen fontos kér-
dés, hogy honnan jött, milyen közösségi hátteret hoz magával és õriz meg a nagyvá-
rosi beköltözött. Ez nagyban meghatározza identitását, az értékek túlélését, az integ-
ráció és asszimiláció ütemét is. Tapasztalatból tudjuk, hogy más a kalotaszegi hátte-
rû magyarság és más a szélsõ mezõségi, és egészen más a nyelvhatáron túli. Ott a
legsikeresebb az értékek túlélése, ahol a szülõfölddel való folyamatos kapcsolat élõ
"háttér-országot# képez a kisebbségi mögött. Teljesen más a rendszeresen hazajáró,
kapcsolattartó és más az elszigetelt életvitele, értékõrzése. Fontos az otthon faluhát-
tér fenntartása, a rendszeres hazajárás, az életvitelszerû kapcsolat, sõt, ez akkor si-
keres, ha a közösségi életet, a baráti közösségeket is meghatározza, "visszacsatolja#,
és a párválasztás szabályozásába is normatív, tiltó vagy ösztönzõ erõként lép fel.

A nagyvárosi magyarság veszélyeztetettségének egyik fokmérõje pedig a vegyes
házasság foka és a környezeti nyelvként elsajátítható kisebbségi nyelv ismeretségi
szintje. Egy nagyváros etnikai veszélyeztetettségét a vegyes házasok identitás repro-
dukciója méri le a legjobban. A vegyes házasságok utód- reprodukciós képessége a
nagyváros etnikai jelzõberendezése. A másság átadási szándékának sérülése.

Egy adott arányvesztés mellett a homogén párválasztás "matematikai# lehetõségei
is felszámolódnak. Azok a nyelvi életterek szûntek meg, ahol magyar ismerkedési kö-
zösségek, munkahelyi körök élnek, melyek a tartósabb együttlét mellett a párválasztás-
sá fejlõdõ ismerkedés közösségi bázisai lehetnének. Ma már egy Kolozsvár, Brassó, Te-
mesvár, Szeben méretû erdélyi városban alig alakulhat ki munkahelyi anyanyelvi mik-
roközösség, sem a nagyvállalati szinten, de még a kisvállalkozói közben vagy iskolai
tantestületi környezetben sem kerül anyanyelvi szaktárs, munkatárs.

Sérül és lassan majdnem teljesen felszámolódik a párválasztási kognitív kontroll
is. A fiatalok jelentõs része a párkeresés folyamatában nemcsak hogy nem él az etni-
kai önellenõrzés, a homogén kapcsolatra való törekvés, a tudatos keresés igényével,
de szinte menekülésszerûen szalad bele a vegyes kapcsolatba. A legszembetûnõbb
és leglátványosabb rombolódást ezen a területen talán a kolozsvári hóstáti közösség-
ben figyelhetünk meg. A régi kolozsvári emlékezet még õrzi azokat az idõket, ami-
kor a hóstáti közösség tagjai körében nemcsak hogy teljes képtelenség volt az etnikai
vegyes házasság, de városrész-endogámia, sõt, egyenesen az utcaendogámia is köte-
lezõ volt. Magyar utcai fiú pl. nem udvarolhatott a szomszédos Honvéd utcai leány-
nak. Ezzel szemben a mai hóstáti fiatalokat mára már erõteljesen rombolja a soraik-
ban eluralkodó etnikai vegyes házasság.

A nagyvárosok etnikai-nyelvi veszélyeztetettsége ott folytatódik, ahol már a ki-
sebbségi nyelvek környezeti nyelvként való elsajátításának sincs meg a lehetõsége.
Kolozsvár az 50!60-as évek fordulóján, Marosvásárhely a 80-as évek közepétõl ve-
szítette el a magyar nyelvnek a környezeti nyelvként való átadási formáit, az ebben
jelentkezõ természetes elsajátítási, egymás megismerési lehetõségét is.

A nagyvárosok oktatási kérdései, válságjelenségei is nagy hiányterületei a lakóte-
lepi közösségépítésnek. Miközben ! egyébként jogosan és helyénvalóan ! hatalmas
energiákat fektetünk bele a néhány tanulót érintõ vidéki szórványoktatás szervezé-
sébe, a magyar gyermekek tömegei nagyvároson vesznek el az iskolaválasztás, a
többségi "jobban érvényesülés# tévhitének útvesztõjében. Miközben a szülõk nagy-
városainkban, elvben tucatnyi anyanyelvi iskola közül szabadon és kedvükre vá-28
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laszthatnának. Úgy tûnik a "jobban érvényesülés# mítosza mélyen összenõtt azzal,
hogy a köztudatban a személyi, gazdasági, családi sikeresség erõteljesen többségfüg-
gõ tüneteket termel maga körül.

Itt van egy másik érdekes jelenség is: az elit integrációs-asszimilációs folyamatok,
törekvések. Úgy tûnik, hogy egy adott társadalmi rangon, gazdasági sikerkategórián
felül szinte illik vegyes kapcsolatot kialakítani. Mintha a társadalmi, szakmai, gaz-
dasági siker tartozéka nemcsak a többségi iskola, jobb érvényesülés, de a többségi
elithez való igazodás, értékrend igazítás, az elit házasság is feltétele lenne. Akárcsak
az iskolaválasztásnál, a "jobban érvényesülés# hite és tévhite, a párválasztásban is a
vegyes, a többségi kapcsolat fele mutató tudatos törekvés is a többségi környezetben
való jobb érvényesülés biztosítéka lenne. 

Sõt, a ranglétra egy adott fokán túl vagy bizonyos foglalkozási kategóriáknál kü-
lönösen a csúcs- és divatszakmákban, pl. az orvosoknál, gyárigazgatóknál, csúcsvál-
lalkozóknál már régóta megfigyelhetõ, szinte kötelezõ egy családalapítási belterjes-
ség (orvos, ügyvéd, csúcsvezetõ bármi áron lehetõleg belsõ körben köt házasságot),
a román gazdasági sikerágazatokban, cégvezetõknél, cégtulajdonosoknál is a zárt,
kasztszerû párválasztás a lehetséges sikernek fontos tartozéka.

A nyilvános beszédkészség, fogalmazáskészség sérülése

A nyelvi kompetenciaszint romlásának többek között két kirívó és szembetûnõ je-
le is van. Az egyik a hangos, nyilvános beszédkészség, a hivatalos anyanyelvi meg-
nyilvánulások sérülése. A másik az írás- és fogalmazáskészség romlása. A döntõen
magyar többségû területeket leszámítva a kisebbségi számára alig van alkalom ma-
gyarul fogalmazni, írni, verbálisan megnyilvánulni. A "magyar nyelvi helyzetben#
fogalmazni kényszerülõk szájából gyakran halljuk, hogy nem is tudom, hogy kell
mondani, hogy kell leírni (pl. magyar állampolgári kérelem, magyar egyházzal kap-
csolatos szövegezések).

Amerikában láttam, hogy az ott élõ kemény identitású magyarjaink gépkocsijuk-
ra piros-fehér-zöld vagy Nagy-Magyarország matricát ragasztanak, és így adnak ma-
gukról etnikai jeleket. Érdekes kezdeményezés. Inkább belsõ szimbólum ez, mint
használható, vételezhetõ jelzés, hisz ugyan mekkora a gyakorlati valószínûsége an-
nak, hogy Amerikán átutazva az autópályai száguldásban közvetlen anyanyelvi be-
szédhelyzetbe kerülhet magyar a magyarral?

A személyes találkozási helyzetekben pedig sokan ugyanolyan címeres, három-
színû kitûzõket használnak identitásjelölésre, belsõ azonosításra. Az !Igen, tessék"
mozgalom nagyvárosi üzenetét jelentõségét itt nem az én tisztem értékelni. De nagy-
városi vonatkozásaival mindenképpen ez is megérne egy minden vetületét körüljáró
szakmai tanácskozást. Sokat rontott a nagyvárosi kereskedelmi és ügyfél-kommuni-
kációban az is, hogy az anyanyelvi ügyfeleket ellátó kapcsolatokban a személyzet
számára már régen nem kötelezõ az azonosító névtábla.

Küzdelem a többséggel, az ortodoxiával
A román Kolozsvár

Tudomásul kell vennünk, hogy egy 75!80 százalékban ortodox többségû nagyvá-
rosokban élünk, és a többség másságával, összes fölényével és arroganciájával együtt
kell szembemennünk. Láthatjuk azt is, hogy a zárt szimbólumrendszerû, belterjes
magyar közbeszédnek nem nagyon van mit kezdenie a román Kolozsvárral, Nagyvá-
raddal, Szatmárnémetivel. Különösen és csak lekicsinylõen szólunk a régi román-
ságról, és mély agresszióval és undorral az újgazdag románságról. Talán még a poli-
tikai-önkormányzati, érdekvédelmi, városvédelmi területeknek valamennyire van
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velük kapcsolata, de a "nemzeti közbeszédnek# semmiképpen. Erdélyi nagyvárosa-
ink magyar etnikai énképe nosztalgikus, idõs-centrikus, amivel nincs mit kezdeniük
a fiataloknak, és ez még mindig  a !lesz-lesz-lesz" város, miközben a jelen és a jövõ
egyre inkább !volt-volt-volt" hangulatú. A kolozsvári anyaországi, székely és régi ko-
lozsvári szemléletben a revíziós alapszemlélet dominál. Ebbe pedig nem férnek el "a
mások#, az "õk#.

A hagyományos kolozsvári magyar diskurzusban le lehet nézni és illik is lenéz-
ni a többség "hagymakupolás honfoglalású# terjeszkedését, és ez valóban túlzás. De
bármennyire is fáj, tudomásul kell vennünk, hogy ilyen etnikai arányok mellett egy
lakótelepi közösségben egy 8!10 utcából álló kolozsvári teleprész már egy 4!5 ezer
lelkes, önálló templomra és papra "jutó# ortodox gyülekezeti csoportot gyûjt össze.
Magyarán: a mi arányaink és szabványaink szerint is minden 10!15 utcában lennie
kellene egy ortodox templomnak. Ezt tudomásul kell vennünk akkor is, ha jogos túl-
zásnak tartjuk a fölényes-agresszív szakrális terjeszkedést. 

De az ortodoxiával tulajdonképpen nem csatázik az erdélyi nagyvárosi magyar:
titkos, félõ babonasággal veszi körül õket, miközben látja, egy kicsit talán irigyli is a
többségi lét kényelmes fölényét, mindenekfeletti diadalmát. Egyszerre lenézi és
irigyli, nem érti, zavarja, de kárörvendi a már-már babonás, az ereklyeimádó fanatiz-
musukat, a templomok körül egymás között, a szentségekért, ereklyékért és áldáso-
kért zajló "szent bunyóikat#.

Számolnunk kell és le is kell számolnunk az ortodox misztikummal kapcsolatos
magyar tévhitekkel, belsõ babonákkal. A kemény identitású nagyvárosi magyarság is
jellegzetes védekezési technikákkal operál: a kultúrfölénnyel, "múltfölénnyel#, el-
sõbbségfölénnyel, felsõ- és elsõbbrendûséggel. Ezek a kapcsolatkezelések azonban
nehezen adhatók el a többségieknek, de már a kisebbségi fiatal nemzedékeknek sem.
Az elõttünk járó nemzedékek még státusszimbólumokat gyártottak, önvédelmi rend-
szereket alakítottak ki a "mi Kolozsvárunk#-ból. Fõként a régi magyar utcanévadás
megõrzésébõl, fenntartásából, annak mítoszából. Abból, hogy "Matyi tér#, Széchenyi
tér, Deák Ferenc utca, de már csak a bennfentesebbeknek Wesselényi és Ferenc Jó-
zsef út, sõt Eötvös és Berde Mózes utca. Ezek az emlékõrzési hagyományok elkop-
tak, a szimbólumok (és részben pótcselekvések) is sajnos elmúlóban vannak, "nem
jönnek be# a mai magyar fiatal nemzedéknek. (Próbáljon csak meg valaki megkér-
dezni a fõtéren tanyázó néhány magyar fiatalt, hogy a Mátyás király körüli szobrok
kiket ábrázolnak. Tízbõl nem hiszem, hogy egy is be tudná azonosítani õket.)

A magyar utcanév mitizálásból alig maradt egy-kettõ, még a keményvonalas jobb-
oldali gondolkodású, etnikai hitvallású fiatalok körébõl sem jutnak tovább Dózsa
Györgynél és Budai Nagy Antalnál (amelyek viszont nem régi magyar utcanevek). 

Egy város kisebbségi etnikai állapotát jól jelzi, hogy az arányok, az együttélés, a
természetes szabályozások, együttélések, együttmûködések mentén, miként juthat
hozzá mindegyik egymás mellett élõ etnikai csoport a másik értékeihez, nyelvéhez,
kultúrájához, hogyan kerül, és kerül-e a másság valamennyire mûködõ, elfogadható
(legalább elviselhetõ) emberközelbe.

Vallási sértések, ortodoxia, hang- és látványszennyezés

Az utóbbi évszázad nagy etnikai ránk zúdulásában nem csoda tehát az erdélyi ki-
sebbséginek a többségtõl való elzárkózása. Sõt, a kölcsönös féltékenység sem. A ki-
sebbségieket folyamatosan érik a nyelvi, vallási sérelmek és sértések. Mert a nagyvá-
rosi kisebbségnek keményen meg kell küzdenie az ortodoxia nyelvi-vallási látvány-
és hangfölényével. Olyan képi és szimbolikus térveszítési élményeket, sérüléseket
kell átélniük, mint a többségi csendháborítás, a városi többségi térhangok agresszió-
ja, sértései: a maneleszennyezés, szlujbaszennyezés, ortodox müezinzene. Elsõsor-30
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ban nagyvárosainkban a kisebbségnek az abszolút többséget alkotó ortodoxia !difu-
zoros hitéletét" közel-keleti dallamvilágát, amelyet szakrális szennyezésként, hang-,
zene-spamként kell elviselniük; hallgatniuk kell a nyelvi, vallási kisebbségiek lakó-
telepi ablakától, erkélyétõl 5!6 méterre hetente többször is a hangszóróba üvöltõ pa-
pokat. Bizony igen összetett, kemény vizuális képi-építészeti, nyelvi, zenei sérelme-
zés is zajlik, és ünnepek tájékán: a liturgikus környezetszennyezés mellett felerõsö-
dik a "kolinda-szennyezés# is.

A többség „restitúciós” sérelmei; van morbus maioritatis?

Egy folyamatos fölényre, történelmi elsõbbrendûségre, sõt, magasabbrendûségre
nevelt nemzet nehezen fogadja el, hogy "útjában áll# a mások birtoklása, nyelvi zak-
latásként értékeli a sajátján kívüli többi nyelvet, és nemcsak a magyart, de a cigányt
is. Felháborítónak tartja-érzi, hogy a belvárosban a kisebbségiek öröklött "érdemte-
len# történelmi elõjogokkal, birtokkiváltságokkal rendelkeznek. Nemcsak a magya-
rokra haragszik, akik elõtt "meg kell alázkodnia# pl. az ingatlanpiacon, hanem a bel-
városban jelentõs ingatlantulajdonnal rendelkezõ magyar-német evangélikusokra,
sõt a Széchenyi téri zsidóságra is.

Az ortodoxia dilemmája

A szakrális szolgálat és szolgáltatás dilemmájának jellegzetes példája az ortodox
egyház. Az ortodox templomépítési kultúra nem sokat változat ezer év alatt: a szak-
rális liturgikus egyház jellegzetes példája. Minden templomépítéssel liturgikus teret
épít csupán, és nincs helye benne a közösségszolgálati térnek, a szabadidõs helysé-
geknek, a szolgálati élettereknek. Ennek ellenpéldái a neoprotestáns egyházak csa-
ládcentrikus, szeretetszolgálat-centrikus térkialakításai. A nagyvárosi ortodox egy-
házak is most élik át nagy válságaikat: azt, hogy a szertartás egyházakból szolgáló,
lelki egyházzá kellene válniuk, vagy menthetetlenül és könyörtelenül bedarálja híve-
iknek a belsõ hitélmény utáni lelki éhsége és a nagy neoprotestáns ébredés. Ez az
egyház most éli át a misztikus, liturgikus közösségbõl a lelki élmény- és hitközösség-
gé válás hiányának-kihívásainak válságait, különösen a neoprotestánsokkal, köztük
elsõsorban a pünkösdizmussal való versenyben. 

Magyar foglalkozás- és élettér-szigetek a visszaszolgáltatott ingatlanokban, 
a cigánygettós Kolozsvár

A nagyvárosi magyar közösségek fennmaradása szempontjából életfontosságú,
hogy mennyire maradhatnak meg magyar anyanyelvi munkahelyek, foglalkozásszi-
getek, alakulhat-e ki anyanyelvi lakótér, mekkora számú a környezeti nyelvet beszé-
lõ többségiek vagy az egymás nyelvét beszélõ csoportok száma. 

A magyar nagyvárosi kisvállalkozók köré rendezõdõ, többnyire magyar alkalma-
zottakból szervezõdõ munkahelyek kialakítása a kisebbségi vállalkozók jelentõs ré-
szének alapvetõ igénye. Ezeknek a munkaközösségeknek helyzetét és pozitív nyelvi
közérzetét jól jelzi a magyar háttérrádiózás jelenléte, ezek hallgatásának gyakorlata.
Ezért ezeket !paprikarádiós munkahelyek#-nek is nevezhetjük.

A nagyvárosok központi bérlakásaiban hetven éve folyamatosan zajlik a magyar-
ság térveszítése. Mégis, ha megfigyeljük, a belvárosban, a központban mintegy 1 km-
es átlóban helyezkedik el a kolozsvári magyar intézményrendszer 70!80 százaléka.
A tapasztalati magyar Kolozsvár-élményeinkhez, de a többség sérelemérzetéhez is
hozzátartozik a !belvárosi magyar Kolozsvár" képe, ahol "túlreprezentáltnak érzi# a
magyar intézményrendszert, különösen a magyar iskolarendszert. 

Visszaszolgáltatott magán- és egyházi ingatlanok magyar többségû lakóközösségei
lettek a legjellegzetesebb új keletû, számottevõen megnövekedett nagyvárosi új ma-
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gyar életterek, lakószigetek. Ezek közül a legismertebb magyar kisközösség lett Kolozs-
váron Szentegyház utca, az Arany János és Pavlov utcák, és még inkább a Magyar ut-
ca 1. szám. Itt diadalmas visszaszámlálással valóságos sikerélmény volt, amikor az
utolsó román is önszántából elhagyta az ingatlant, és a népes magyar gyermeksereg
vette át a belsõ tereket. A Magyar utca 1. szám alatt élõ kisebbségi románság számára
pl. az 58 lakásból álló magyar többség által lakott ingatlan egyszerûen elviselhetetlen-
né és lakhatatlanná, "élhetetlenné# vált a többségiek számára. Nem tudták elviselni a
térveszítést, a már nem természetes nyelvi elõzékenységet, fölöslegessé és értelmetlen-
né vált nyelvi kiszolgálás és udvariaskodás elmaradását, az új lokálisan domináló
többségi nyelvet, a mindennapi nyelvi mellõzöttség- és sérelemélményeket. Innen ért-
hettek meg õk is valamit abból, amit mi már Trianon óta is kisebbségi sorsnak és mor-
bus minoritatis-nak nevezünk. Ez lenne hát a morbus maioritatis?

De nemcsak románok fele zajló asszimiláció van nagyvárosainkban, hanem a
mélyszegénységben és szegregációban élõ, csak a cigány nyelvet beszélõ roma né-
pesség egy része olyan kirekesztetten él, hogy egyszerûen "nem jut hozzá# a román
nyelvhez, nyelvi közösséghez. Az egyik kolozsvári külvárosi román iskolában a ci-
gányteleprõl kötelezõen beiskolázott gyermekekhez tolmácsot kellett fogadni, hogy
a tanítónõ szót értsen velük. Ennek jellegzetes élettere volt és részben ma is a Pillan-
gó telep, a Dallas és a Patarét.

A magyar egyház – nagyvárosban; 
egyházi közösségépítési technikák

A nagyvárosi egyházak típusai, egyházi városszerkezetek

A nagyvárosi egyházat és az egyházi feladatokat is meghatározza a régió, a terület
városszerkezete, a lakótér típusa, a népesség és foglalkozás szerkezete. Minél hetero-
génebb egy nagyváros, városrész, annál erõteljesebb külsõ beavatkozásra, új gyüle-
kezetépítési és cselekvési technikákra van szükség. 

Egységes gyülekezet az, ahol a szolgálati feladatokat a település teljes társadalmi,
etnikai szerkezetében kell átgondolni. Vannak központi, belvárosi bérház jellegûek
és lakótelepi gyülekezetek. Ezeknek tipikus példái a csak tömbháznegyedekkel ren-
delkezõ ún. blokkegyházak. A falusi jellegû gyülekezetek külvárosi magánházakban
élõ, már-már faluközösségszerû városrészekbõl állnak. Vegyes szerkezetûek a nagy-
városi gyülekezetek szinte valamennyien, mert behálózta õket egyrészt a lakótelepi
tömbrengeteg, magánházak, majd a villanegyedek sora. Külön terület és réteg vala-
mennyi nagyvárosban a belvárosi bérházak kiöregedõ maradék magyarsága, akár-
csak az új kolóniává alakult, a városhoz hozzánõtt metropolisz övezetek.

Vallási peremre szorulás – az identitás peremre szorulása

A szakrális keretek nem minden közösségépítési rendszerekre alkalmasak. Nem
szólítanak meg, nem érnek el minden társadalmi réteget. A kisebbségi egyházak, la-
kónegyedi gyülekezeti közösségek körül is koncentrikus körök formájában helyez-
kednek el a vallásgyakorló rétegek. Akik a legközelebb vannak az egyházhoz, a rend-
szeres hitgyakorlók természetes módon a kisebbségi identitás felvállaláshoz, tovább-
adásához is a legközelebb vannak. Ahol totális, teljes családot átfogó egyházi aktivi-
tás van, ahol a gyermekek és több nemzedék együtt hitüket gyakorló keresztyének és
aktív egyháztagok, ott az identitás megõrzése természetes védelmi folyamatok között
zajlik.

Azt ma már biztosan állíthatjuk, hogy aki az egyházi közösségi életben nem vesz
kellõ intenzitással részt, az az esetek többségében etnikai identitásának is peremére32
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szorul. De ugyanakkor arról is beszélni kell, hogy ahol az egyház csak formális fel-
adatokat lát el, és nem vesz részt a közösségépítés tágabb területeiben, és nem terjed
ki szolgálata az egyházon és szakrális téren is túlmutató közösségszervezésig, ott
megnövekszik az identitás-feladás is. Az egyház hitépítõ tevékenysége, a lelkész ak-
tivitása is pontosan lejelzi és szeizmográfként majdnem pontosan követi az egyház
etnikai szolgálatát is. Régi közhely, hogy ahol inaktív az egyház, a lelkész, a gyüle-
kezeti élet, hogy nemzedékekre nyomon követhetõ az etnikai értékekhez való meg-
romlott viszony is.

Egyház a lakótelepi közösségben

A fokozottan hátrányos nyelvû kisebbségi társadalomban és így a nagyvárosban is
az egyházak jelentik a közösségszervezés hajszálér-hálózatát. Évtizedek óta próbál-
juk e sajátos kérdésekre felkészíteni a lelkészeket, nehézségeire, buktatóira felhívni
a figyelmet. 

A nagyvárosi felekezeti és etnikai csoportterápiás feladatok nagy részét az egyhá-
zak látják el szakrális feladatvégzéseik mentén. Ez egyben be is határolja a feladat-
végzés lehetõségeit és korlátait is. Munkájának többsége szakrális tartalmú vagy kí-
sérõtartalmú, és jelentõsen ki is zárja az nem aktívan vallásos, hitgyakorló rétegeket.
A nyelvi és vallási peremhelyzet is nagyban összefügg: akik a hitélet gyakorlásának
határán túl helyezkednek el, azok nyelvi peremhelyzetbe is kerülnek. A nagyvárosi
magyar közösségek nagy gondja, hogy nincs elegendõ terük, motiváltságuk arra,
hogy informális közösségekbe szervezõdjenek, vagy azokba betagolódjanak. 

Az egyház szakrális, közösségi-diakóniai és anyanyelvi szolgálatában két törek-
vés mentén próbálkozik cselekvési, kitörési pontokat találni. 

Az általános és elsõdleges technikája a kifele építkezés, a honfoglalás stratégiája:
megpróbál zártságából kilépni, és részt venni a társadalomban az anyanyelvi intéz-
ményrendszer megõrzésében, kifejlesztésében, visszafoglalásában, az érdekvédelmi,
önkormányzati harcban, iskolateremtésben, közösségfejlesztésben, sõt, olykor a
pártpolitikában is. Ezen a területen jogos, de alanyi jogon meg nem adott kisebbsé-
gi intézményrendszer kialakítása, visszaállítása a cél. Az egyházi honfoglalás tipikus
példája a tordai önálló magyar Jósika Miklós középiskola indulása, mely a helyi re-
formátus, katolikus és unitárius lelkész kezdeményezõ, lelkesítõ és cselekvõ hozzá-
járulása nélkül nem jöhetett volna létre. 

Az egyház másrészt a befele építkezés eszközeivel cselekszik. Ezt én Noé-bárka
effektusnak nevezem. Az egyház mindent, amitõl a többségi társadalom természetes
vagy mesterséges-erõszakos módon megfosztotta, ami a fogyás következtében, a
többségi erõszak nyomán, a nagytársadalmi mozgásban megsemmisült, és már nem
indulhat újra, megpróbálja beépíteni az egyházba. Ez nehéz és veszélyes dolog, hi-
szen az egyház nem bírhat magába újraépíteni egy másik teljes értékû rendszert úgy,
hogy megduplázza a társadalmi, kormányzati intézményeit, feladatellátását. Szeren-
csére ezek a technikák legtöbbször vegyes szerkezetûek.

Szolgálat és szolgáltatás, nyelvcsere

A nagyvárosi magyarság számontartása, megkeresése és megszólítása az erdélyi
magyar egyházak munkájában követhetõ nyomon a legeredményesebben, de még
így is messze van az elvárásoktól, feladatoktól. A gyülekezeti tagok folyamatos meg-
szólításhoz, hitéleti és anyanyelvi mozgósításhoz a híveik, a lakótelepi magyarság
regisztrációja, számbavétele, folyamatosan érvényes nyilvántartása szükséges. Az
egyházak adatbázisai nagyon fontosak, funkcionálisak, a rendszeres egyházfenntar-
tást fizetõkrõl folyamatosan frissítik és életben tartják az adatokat, de mégis nagyon
jelentõs a lappangó, rejtõzködõ, hosszabb ideje külföldön dolgozó réteg. 
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Az elmúlt tizenöt évben többször voltak kísérleteink a kolozsvári lakónegyedek
magyarságának lakásról lakásra zajló, teljességre törekvõ összeírásos regisztrációjára.
Ez csak részlegesen és csak nagyon hiányosan sikerült. Kényelmes az egyház hozzáál-
lása: aki ide akar tartozni, az járjon templomba. Kényelmes a magyarság vezetõinek ál-
láspontja is. Végezze el ezt a regisztrációt az egyház. Neki van apparátusa, támogatói
háttere, erkölcsi tõkéje, sõt felhatalmazása és feljogosítása is. Ebben is van igazság: az
egyházaknál élõ és funkcionális az adatanyag. Mert csak a funkcionális adatgyûjtésnek
és kezelésnek van értelme. Ezen kívül nem mindenki végezheti ezt el úgy, hogy adat-
gyûjtésével személyiségjogi, adatvédelmi stb. problémákat ne vessen fel. Az egyházak
lakótelepi adatbázisaiknak külön érdekessége, hogy miközben szidalmazzuk az állami
népszámlálás helyi eredményeit, legszívesebben ezekre hivatkoznak, azzal, hogy "bár
csak legalább annyian lennénk, mint a hivatalos adatokban#$

Az egyházaknál is ! bár ez rájuk jellemzõ a legkevésbé ! az önkéntes munkások-
ból is nagy hiány van. Nincs elegendõ emberük a beteggondozáshoz, a családokkal
való rendszeres kapcsolattartáshoz, gyermekfoglalkoztatáshoz és általában a széles
kitekintésû közösségi terepmunkához. Nagy kísértés a hívekkel való rendszeres kap-
csolattartás, a rendszeres családlátogatás elmaradása. Ezzel jelentõsen sérül a kap-
csolattartás is. Sok területen tehát a közösségépítés a lehetõségekhez vagy azok alsó
szintjéhez igazodik, a problémakezelés sokszor látszat-, felszínes kezelés.

Az egyház sokarcú tevékenységeivel lényegében a közösségi szolgálat és lelki
szolgáltatás feladatvégzése között keresi helyét az erejét meghaladó nagyvárosi mun-
kában. A gyülekezeti közösségben végzett anyanyelvi szolgáltatások egészen gazdag
ötlettára alakult ki az orvosi rendeléstõl, a gyógyszertáraktól, a turkálókon át a sze-
génygondozásig: gyermekgondozás, hátrányos, fogyatékos gyermekek számontartá-
sa, nyelvkurzusok, kézmûves tanfolyamok. De az egyháznak a szakrális feladatvég-
zés "korlátaival# is szembesülnie kell, mert a gyülekezeti közösség peremén elhe-
lyezkedõk nem mindenben és mindenkor vállalják a reguláris vallásosságban való
részvételt is. Vannak, akik számára ez már nem teljes értékkel vállalható. Emellett
nem mindenben duplázható, sõt, triplázható meg a nagyvárosi intézményrendszer
többségi, állami magyar mellett egyházira is.

A nagyvárosok magyar történelmi egyházainak nagy gondja az is, hogy az asszi-
miláció felerõsödésével megjelent a nyelvcseréseket és a többségi környezetet kiszol-
gáló egyházi-liturgikus kétnyelvûség sokféle változata. Elsõsorban a temetések alkal-
mával, de egyre erõsödõ ütemben érte el az elsõ áldozás, konfirmálás, esketés, ke-
resztelés nyelvét, sõt, a templomi szolgálatokét is. Ebben a történelmi egyházaknál
sajnos teljes a zûrzavar, szabályozatlanság. 

A magyar neoprotestánsok vallási élete a nagyvárosok egy részében sikeresen
anyanyelvi tagolódású, önálló egyháztestként mûködnek. Más részük viszont a ve-
gyes területen kétnyelvû, esetenként szinkronnyelvûek a szolgálatok, melyeket na-
gyobbrészt végül is csak legyõz a domináns, a minden réteg és csoport által ismert
és beszélt többségi nyelv. De ugyanúgy a baráti, hittestvéri kapcsolatokban, majd a
párválasztásban is gyõz a vallási hasonlóság mindennél fontosabb, etnikai hovatar-
tozást is felülíró szabályozása.

Gyakorlati ötlettár
Az egyház cselekvési lehetõsége, küldetése és határai

Abban valamennyiünknek egyet kell értenünk, hogy az önkormányzati, érdekvé-
delmi, civil és egyházi szférával közös küzdelmet kell folytatnunk azért is, hogy kre-
atív ötletekkel élõ és szimbolikus nagyvárosi anyanyelvi közösségeket hozzunk lét-
re. Olyan ötletek kellenek, amelyek nagy közös és közösségi élményeken keresztül34
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alakítanak ki lelki-fizikai egységet, közösségi tudatot. A nagyvárosi magyar egyházak
munkájában azonban sok a párhuzamosság és kevés az együttmûködés. Az egyhá-
zaknak felekezeteket átfogó olyan komplex közösségi életet kell kialakítaniuk, ami-
be bele kell férnie majdnem mindennek: szakrális feladatokon túl a szabaidõklub jel-
leg, közös népnapozás, szilveszterezés, tánckör, egyéb szakmai körök, táncház, népi
mesterségek. 

A szervezett magyar nevelõszülõi hálózatok is nagyon hiányoznak az árvagyer-
mek problémák megoldásából. Nagyvárosainkban jelentõs számú a halmozottan ve-
szélyeztetett, kallódó magyar gyermekréteg. Az árvák, a családalapító fiatalok segí-
tése mellett a nagyvárosi magyarságnak is fel kell készülnie az idõsgondozó hálóza-
tok kialakítására, a házi beteggondozás megszervezésére, öregotthonok kialakítására.
A családi jellegû regionális gyermekházak mellett ma ! minden nagyobb településen
! égetõ szükség van idõsgondozó hálózatokra. 

Szakmai rétegszervezések és rétegélmények is kellenek: nagyvárosi magyar orvo-
sok, vállalkozók, a magyar mecénatúra rendszeres találkozóira. Több nagy, közös vá-
ros- és lakótelep-élményre is szükség lenne. Magyar bálok, farsangok, közösségi
együttlétek, a hajdani szakszervezeti élet szervezeti keretei mintájára. Nagy közös
nyelvi sikerélmények is kellenek. Néhány visszaszerzett belvárosi bérházban kevés
pénzzel, sok közmunkával közösségi tereket lehetne kialakítani, ahol fiatal, öreg,
tánccsoport, és néptáncos rendszeresen találkozhatna. Régi terv, hogy a tágas belvá-
rosi pincehelységekben multifunkcionális közösségi helyeket lehetne kiépíteni.
Annyi nagy belvárosi bérház pincéje üres és lakatlan, hogy azokban nyugodtan kö-
zösségi tereket, találkozó helyeket, mulatságos teret, szabadidõ klubokat lehetne lét-
rehozni. És sorolhatnám a lakótelepi közösségépítés további ötlettárát: nyelvtanulás,
szilenciumi program, iskolások begyûjtése délutánonként, szabadidõklub, közössé-
gi játékok, foglalkozások, népi mesterségek elsajátítása, tanfolyamok, csonkacsalád,
kismamaklub, gyermekkörök, lelki tanácsadás, munkahely közvetítés. Kalandtúrák
szervezése, kézimunkázás, állásbörze, barátság, ismeretség, közös születésnap, ma-
gányosok klubja, idõsek szabadidõs klubja, korosztályok találkozója, évfordulók
megünneplése, közös ünneplések, születés- és névnapok. 

Közben nem szabad szem elõl tévesztenünk, hogy Romániában az egyház, és
köztük a nagyvárosi is, még mindig a legszélesebb társadalmi csoportokhoz, em-
berekhez és problémáikhoz legközelebb elhelyezkedõ intézmény. Nálunk az orto-
doxia hátterében a kisebbségi egyházak is szerencsésebb helyzetben vannak. Eu-
rópában mi is egy 60!70%-os egyházi bizalmi indexszel rendelkezõ, már-már
sámánikus társadalom részesei vagyunk, ahol az egyház szinte démonikus nagyha-
talom és egy egész sor kérdés kezelésében is megkerülhetetlen. Ennek felelõsség-
teljes üzenete, küldetése van a kisebbségi egyházak, de a kisebbségi magyarság tö-
megei fele is. Ugyanakkor azt is tudomásul kell vennünk, hogy a román társada-
lomban is, különösen nagyvárosban, gyorsuló ütemben morzsolódik az egyházak
erkölcsi bizalmi tõkéje.

Az egyház azonban küldetésében és szerkezetében is sok területen alkalmatlan
arra, hogy kicsiben és zárt anyanyelvi térben reprodukálja a nagytársadalmat, a for-
mális és informális közösségi élet egészét. Legfennebb annak kicsinyített mását
nyújthatja. Ugyanaz, ami nagy lehetõsége az egyháznak a léleképítésben és hitközös-
ségben, nagy hátránya is a "másfajta közösség# fele való nyitásban. Be van határol-
va a szakralitásba, annak keretei közé. A kisebbségi egyház csak bizonyos határok
és korlátok között segíthet a kisebbségi közösségi és intézményi formák kialakításá-
ban, ki- és beépítésében. Szakrális küldetését esetenként akadályozza, ha önálló ad-
minisztratív keretû intézményteremtést tervez. Ez a hasadás majdnem mindenütt
megjelenik, ahol az egyház külsõ, önálló életet élõ intézményépítésbe kezd.
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Meg kell értenünk azt is, hogy ezek informális csoportok, amelyeket a csoport
tagjai maguk választanak és eldöntik az idetartozás élményét is. Hatásuk nem, alig
vagy csak távoli hullámokban jut el a munkahelyig, az oktatásig, a társadalmi nyil-
vánosságig. Pedig a jó hangulatú, közérzetû informális közösségek el kell vezessenek
oda, hogy az érintettek a formális anyanyelvi közösségeket is megkeressék. A hagyo-
mányõrzõk, néptáncosok, kézmûves körök csak egy adott pontig "kísérik el# a kisebb-
ségi csoport tagjait a homogén közösségi kapcsolatokban. De ugyanakkor el is zárják
az immunizálások elõl. A gyakran zárt anyanyelvi iskolák védelmébõl, a közösség-
bõl való kilépés után pedig a fiatalok gyakran védtelenül, szinte végzetszerûen ro-
hannak bele a többségi kapcsolatokba, különösen a vegyes házasságba.

Továbbá a nagyvárosi cselekvési terveknek is az lenne a végcélja, hogy egymás-
ba fûzhesse a szorosan összefüggõ lelki, nyelvi, szociális kérdéseket, problémákat, a
kezelések és megoldások láncszemeit. Hogy lehetõségek szerint láncolatokban ter-
vezhessen. Mert hiába old meg két-három összefüggõ kérdést (pl. árva gyermekek
örökbeadása, hivatásos nevelõszülõ-keresés), ha utána ismét utcára kerül a gyermek,
fiatal, mert a következõ láncszemek (megélhetés, lakhatás, munkahely, anyanyelvi
csoport, családalapítás anyanyelvi közösségben) a láncból már hiányoznak.

Az egyházak példamutató szolgálatai között külön ki kell emelnem Jakab Gábor
Kolozsvár-kerekdombi plébános kajántói családtelepítési akcióját, mely minta érté-
kû a nagyváros-szórvány organikus közösségépítésben, a fiatal házasok segítésében.
Arról van szó, hogy az erõsen elszórványosodó kajántói római katolikus egyház
visszaszolgáltatott földterületét felosztotta 43 fiatal, ferences lelkiségben élõ kisgyer-
mekes család között, melyekre közösen családi házakat építettek, és ezzel a gyüleke-
zet lélekszáma megháromszorozódott. Egyszer találkozik ebben a tervben a szolgáló
egyház igazi küldetése és alázata. 

Magyar közösségi hálózatok

Gyakran érzékeljük, hogy a rendezvények hangja nem ér el a szélekre, lakótelepi
szigetekre. Hétvégén a 8!10 magyar jellegû kolozsvári kulturális megmozdulás több-
nyire elitrendezvények, értelmiségi együttlétek, találkozók széles kínálatai-változa-
tai. Érdemes megfigyelni, hogy ezek törzsgárdája lényegében ugyanaz a száz-kétszáz,
enyhén változó összetételû törzsközönség.

A nagyvárosoknak pedig az egyik legszomorúbb gondja, hogy intézmények nyúj-
totta anyanyelvi közösségi élmény lehetõsége és az azokkal való élés gyakorlata na-
gyon gyakran nem találkozik. Kolozsváron minden magyarhoz eljut hetente néhány
olyan populáris esemény, amelynek részese, megszólítottja, kedvezményezettje le-
hetne. A színház, opera csúcsélményétõl a nótaestekig, klubszerû, szabadidõs ese-
ményekig. A magyarság szélsõ rétegeinek jelentõs része, nem is beszélve a vegyes
házasokról, az asszimilánsokról, mégis elszigetelõdik az etnikai csoportélettõl. Talán
csak a funkcionalitás és az "etnikai szolgáltatás# adhat erre valamelyes kilépõt.

Valószínû, hogy a modern hálózatelméletek következtetéseibõl és tanulságaiból
következõen nagyvárosi kis magyar közösségi hálózatok kialakítása lesz egyfajta le-
hetséges jövõ. A nagyvárosi kisebbségi túlélés lehetséges technikája, lehetõsége a
családi, baráti közösségi láncolatok kialakulása. Az erõsen hátrányos arányú nagy-
városi magyarság számára olyan anyanyelvi hálózati rendszereket kell kialakítani,
amelyek anyanyelvi környezetben teremtik meg az informális és formális közössége-
ket. Hogy ezek mennyire valósíthatóak meg egy erõteljesen többségbe integrált tár-
sadalomban és rétegnél, azt még nem tudjuk, de mindenképpen meg kell próbálni.
Ennek mai ismereteink szerint egyetlen lehetséges gazdája az egyház lehet. De azzal
is számolni kell, hogy a reguláris vallásosságtól való erõteljes további eltávolodás és
ennek növekedése a közeljövõben ezt bizonyára nem mindenben fogja elõsegíteni.36
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Felkészülve sem szakmailag, sem lelkileg azonban erre sem vagyunk. Még az egyhá-
zak sem.

Valószínû, hogy a virtuális anyanyelvi közösségek, társasági oldalak, a modern
elektronika eszköztárai is beépíthetõek ebbe a hálózati rendszerbe. De a virtualitás
nem pótolja az élõ helyzeteket, az anyanyelv aktív használatát és a közösség élõ mû-
ködését. Meg kell adnia a szemtõl szembeni kapcsolat lehetõségét, a személyességet,
az érzelmi tényezõk kibontakozását.

A Kolozsvári Magyar Napok sikersorozatai

A Magyar Napok fél évszázad óta a legjelentõsebb összmagyar, nagyközösségi tér-
ben zajló tömegmegnyilvánulások Kolozsváron. A sérült önértékelésû közösségek-
ben nagy nyelvi nyilvánosságokra, etnikai térélményre is nagyon nagy szükség. Ki-
vonulásra a magán- és egyházi szférából, a zárt etnikai terekbõl a közösségi térbe, je-
len lenni ott, ahol egyébként az intézményes életmûködésében mindent a többség
számbeli fölénye és fölényessége birtokol és bitorol. Sikere azt bizonyítja, hogy egy
arányait erõteljesen elveszítõ, folyamatosan fogyó, sérülõ etnikai csoportnak nagy kö-
zös nyelvi-etnikai sikerélményekre van szüksége, és ezt jelentõs mértékben meg is le-
het teremteni. Még akkor is kiemelkedõ lenne ez, ha "csupán# ünnepélmény lenne,
és ennek nem azonnal és nem minden esetben lenne közvetlen hozadéka a civil élet-
szervezés fellendülése.

Három alkalom után fontos lenne egy alapos hatástanulmányt végezni eredmé-
nyességérõl, jelrendszerérõl, vételezett és elsikkadt üzeneteirõl. Megérne ez akár egy
magiszteri dolgozatot is. Különösen azt kellene nyomon követni, hogy a város mek-
kora és milyen jellegû magyar és asszimiláns rétegei vesznek részt benne, vagy ma-
radnak ki ebbõl. Az a csapat, amelyik megtervezi ezt, jól gondolja, hogy összes réte-
geiben és régióiban is el kell érnie a magyarság megszólítását, hogy minden réteg-
nek, korosztálynak, foglalkozásnak, kulturáltsági szintnek, õslakosnak, jövevénynek,
egyetemistának, gyermeknek, nyugdíjasnak nyújtania kell valamit, a hóstáti operett-
igénylõktõl a melóson, nyugdíjason és az egyetemistákig és egyetemi tanárokig. 

Ahová viszont már csak alig ér el a Magyar Napok hatása, az a vegyes házas, az
erõteljesen asszimiláns magyarság rétege. De vannak olyan programok, amelyek
egyetemes referenciaszemélyeken keresztül egyszerre megszólítják az értelmiségit,
munkást, fiatalt, gyermeket, de akár olyan közös Kolozsvár-élmények és sikerek is
vannak, mint a Szent Mihály-templom tornyának meglátogatása. 

A magyar napokkal, a szimbolikus terek jelképes birtokbavételével megszületett
és ismét visszahelyezõdött a kolozsvári köztudatba, szimbólumrendszerbe a köztéri
nyelvként honfoglaló magyar nyelv, nyelvi nyilvánosság és az ezzel járó erõsödõ nyel-
vi önértékelés és önbizalom is.

Valóban tehetetlenek lennénk?

A kolozsvári magyar csúcs(elit)értelmiség jelentõs része sokáig úgy vélte, hogy az
anyanyelvi közösségében egy zárt szakmai, etnikai mioritikus ("ábelikus#?) térben
él, szimbólumokkal, emlékekkel és álmokkal védelmezett mitikus helyzetben, olykor
védett etnikai "munkahely-burokban#. És ha "mindent megtesz#, "van jövõ#. Minden
másoktól hallott etnikai gondot, sorscsapást ezzel hesseget el magától: "ez velem
nem történhet meg#. Aztán hirtelen földrengésszerûen kell megélnie az asszimiláció,
a veszteség személyes érintettségeit és tehetetlenségét. Rá kell döbbennie arra, hogy
gyermekein, unokáin keresztül szembesül az asszimilációval, vegyes házassággal,
nyelvromlással, a "nem lehet#, "nincs értelme# szindrómákkal, sõt, családjában meg-
jelennek a más etnikumú utódok, az egyenes ágú leszármazottak között is. Minden
létkérdésnek és létértelmezésnek kapuja, amikor az elméletek, a nagy cselekvések
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mellé a magyar értelmiségre a személyes érintettség zuhan rá, és a tehetetlenség kö-
vetkezik be: amikor a kutatás, cselekvés, tervezés tárgya és szenvedõ alanya egyszer-
re õ maga és a családja.

Álljon itt végül egy kolozsvári magyar csúcsértelmiségi apa vallomása: "Lányai-
mat óvodától kezdve magyar intézetekbe járattam, az egyetemet is magyarul végez-
ték. Rendszeresen részt vettek az iskolai néptánccsoportban, csak magyar baráti kö-
zösségben jártak, magyar barátaik voltak. Teljes közösségi életüket magyar közösség-
ben élték meg. Nagyobbik lányom elsõ munkahelyérõl két hét után hazaállított egy
jóképû, kreol arcú caracali diplomás fiatalemberrel. ! Õ a barátom ! mondta, majd
egy hónap után összeköltöztek. Mindez már öt éve tart. Nem tudom, mit tegyek.
Mondd meg nekem, mit csináltam rosszul, hol rontottam el?# 

Nagyon sajnáltam, de nem tudom megmondani$
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