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NEMZETI ÉS REGIONÁLIS IDENTITÁS KÖZÉP-EURÓPÁBAN 
A Regionális és Kisebbségi Kultúrák Kutatóműhelyének kiadványa a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

Bölcsészettudományi Kar Európa-Tanulmányok Központ gondozásában 

A tanulmánykötetet a Cseh Centrum és a Visegrádi Klub 
által közösen rendezett kerekasztal-beszélgetésen mutatták be. 
Gál Jenő, a Cseh Centrum igazgatója kifejezte, mennyire fon
tosnak tartja az ilyen és ehhez hasonló kiadványokat, amelyek 
segítik egymás országainak a mind jobb megismerését. 

A kötetet a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szlavisztika-
Közép-Európa Intézet kutatói hozták létre. Ajánlásuk szerint a 
történetírás új, a rendszerváltás óta elért eredményeit, néző
pontjait kívánják megismertetni egyetemi hallgatók, történe
lemtanárok, történészek, irodalmárok, szociológusok és polito
lógusok körével éppúgy, mint akár a külpolitikai döntéshozó
kéval. 

A kerekasztal-beszélgetés résztvevői körében a könyv szer
kesztői és a tanulmányok szerzői is képviseltették magukat, így: 
Kiss Gy. Csaba, az E L T E művelődéstörténésze, Gereben Ferenc 
szociológus, a PPKE Szociológiai Intézetének oktatója, Ábra
hám Barna, Illés Pál Attila, Halász Iván, a PPKE BTK Szlaviszti
ka-Közép-Európa Intézet adjunktusai, Stekovics Rita néprajz- és 
társadalomkutató, Mészáros Andor, a PPKE B T K Szlavisztika-
Közép-Európa Intézet tanársegéde. 

A bevezetőben említés esett Illyés Gyula Szellem és erőszak 
című művéről, amely megjelenése idején figyelmeztetett arca, 
milyen nagy a zűrzavar a nemzet fogalma körül. A helyzet ma is 
hasonló. Akkoriban a fogalmat tisztázás, szembenézés helyett 
elhallgatták, ma annyit beszélnek róla, ettől való devalválódá
sától félthetjük. A szerzők kiemelték: tárgyilagosságra töreked
tek, tudván, mekkora a felelőssége annak, aki ma ezzel a témá
val foglalkozik. Az orosz kolonizáció után fellélegző népek 
rendkívül sokszínű nemzeti, regionális és politikai törekvéseiről 
való ismeretek hiányában sztereotípiákkal élünk, és sajnálato
san éppen a környező népeket nem ismerjük eléggé. A kötet 
célja, hogy körképet adjon a térségről, hogy ezzel egy realiszti
kusabb Közép-Európa-kép alakulhasson ki a köztudatban. 

Közép-Európa fogalmának értelmezése a történelem min
den szakaszában ellentmondásos, vitákra okot adó nézeteket 
szült. Nyugatról tekintve az elmúlt időkig az egész „vörös" vagy 
„rózsaszín" tömb Kelet-Európaként lett aposztrofálva. Az elne
vezés az 1989-ben kezdődött gyökeres változások ellenére máig 
él. De az itt éleik meghatározásai is eltérőek. A különböző nem
zetek Európába irányulásuk mértéke szerint definiálják saját va
lamint szomszédjaik helyzetét közép- vagy kelet-európainak, 
vagy használják a Balkán kifejezést. (Csak egy érdekesség, amely 
a könyvbemutatón a hozzászólások egyikeként hangzott el, hogy 
például a népzene területének kutatói a cimbalom és a nagybő
gő alkalmazása szerint határolják a területet Közép-Európának, 

ennek alapján nem tartozik ide például Horvátország vagy 
Burgerland). 

Ez a kiadvány a modern nemzené válás útjának közös vonásai 
alapján használja a Közép-Európa fogalmat annyira kiterjesztve, 
hogy az elmúlt századok közös gazdasági, társadalmi és kulturá
lis térkapcsolatai alapján a Magyarországgal szomszédos orszá
gok népei, régiói mellett Dél-Lengyelországot, Moldvát, Buko
vinát, Galíciát és a Balkán északi övezetét is idesorolja. 

Ez a hipotézis, amely megjelenik a kötetbe szerkesztett ta
nulmányokban, vitára adhat okot, amelytől az alkotók nem 
zárkóznak el. 

Négy tematikus fejezetben kaptak helyet a jórészt az új ge
nerációt képviselő történész-kutatók (főként magyar, kisebb 
részben határon túli szakemberek) tanulmányai. 

Az első nagyobb egység a Közép-Európa kulturális és vallási 
régiói címmel elméleti írásokat tartalmaz a tágabb térségről. 

Beréiyi István szociálgeográfus Közép-Európa kulturális ré
gióiról írva részletesen kifejti a címbéli fogalmak összetettségét, 
értelmezési nehézségeit. Közép-Európa keleti határai még az eg
zakt természeti földrajz számára is bizonytalanok. Kulturális ré
gió az Európa Tanács 93-as deklarációja szerint az a kultúrtáj, 
amely megfelel az emberi (gazdasági, társadalmi, ökológiai és 
esztétikai) tevékenységek által kialakított természeti tájnak. 
Tehát földrajzi térbeli egység, amely funkcionálisan és struktu
rálisan homogén, és egy történelmileg kialakult közigazgatási 
szerkezettel rendelkezik. A kulturális régió, és az ezzel szorosan 
összefüggő regionális tudat (öntudat, haza, identitás) kutatásai 
tudományos vitát gerjesztettek, amelyben az állásfoglalók egy 
része a modernizálást, globalizációt gátló vagy kifejezetten an
nak ellenhatásaként fellépő folyamatként értelmezték a regio
nalizmust. 

Gereben Ferenc a vallási és nemzeti identitásról, míg Tomka 
Miklós a térségben lezajló vallási változásokról ad szociológiai 
kutatásokon alapuló körképet. 

A vallási és nemzeti identitás kérdése szorosan összefonó
dott Közép-Európában a történelem folyamán. Magyarországon 
a vallás erős védő és támogató szerepe a korábbi századokban is 
jelen volt, a 20. században pedig a trianoni rendezés következ
tében állammá váló, de még erősebben a kisebbségi létbe taszí
tott népcsoportok-nemzetek számára játszott kiemelt szerepet. 

A volt kommunista országokban az egyházak és vallások -
túlélve a szekularizációt és vallásüldözést - megújultak. (Eköz
ben Nyugat-Európában éppen ellenkező előjellel mutatható ki 
változás: az utóbbi évtizedben visszafejlődött az aktivitás e té
ren.) A magukat vallásosnak vallók százalékos aránya Lengyel
országban a legmagasabb (94%), Románia a második (a ma-
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gyarságon belül is a székely magyarság kötődik a legerősebben a 
valláshoz). 

A folyamat a 80-as évek végén kezdődött, amit az elemzők 
egy része szerint a világnézeti válság, a közeledő összeomlás ál
tal generált „erkölcsi vákuum" okozott. A tanulmány részlete
sen foglalkozik a megújulás relativitásával, és ellentmondásos
ságának kérdéseivel. 

Az identitástudat, nemzeti identitás kérdéseiről szólva 
hangsúlyozza sok-sok összetevőjét (család, szűkebb környezer, 
régió, felekezeti és nemzeti közösség), amelyek ideális esetben 
egymásra simulva erősítik egymás hatását, és alakítják ki az ön-
identitás tudatosságát. 

A kötet második fejezete - A nemzetfejlodés főbb csomópont
jai - a térség nemzeteinek nemzetté válási folyamatait mutatja 
be. A magát történelemszeretőnek valló ember a magyar vo
natkozásokon keresztül ismeri a környező országok történetét. 
Ezért rendkívül érdekes akár az oszrrák identitástudat kialaku
lásának a mai napig tartó folyamatát megismerni (Ausztriában 
1956 óta évenként közvélemény-kutatást tartanak arról, léte
zik-e osznák nemzet.), akár a lengyel, cseh, szlovák, román 
nemzettudat fejlődését, vagy a volt Jugoszlávia területén élő 
népek nemzetté válásának küzdelmeit. 

A magyar nemzettudat változásairól Kósa László tanulmá
nya nyitja a fejezetet. 

A Regionális tudatok, kisháza', táfhaza-]<atődések fejezet vitatott 
kérdéseket is felvet, így a montenegrói függerlenség kérdését 
(Pósa Krisztián), vagy a több mai állam terülerén is élő ruszin 

népcsoport jövőjét, amellyel három tanulmány is foglalkozik 
(Kobály József, Juraj Vanko, Maria Sója). Itt olvashatunk még 
az erdélyi román regionalizmus helyzetéről a 2. világháború 
idején (Ábrahám Barna), valamint egy horvátországi, jugoszláv 
régiós áttekintést is kapunk (Jadranka Grbic Jakopovic, Gáb-
rity Molnár Irén). 

Hazai viszonylatban Gereben Ferenc - Nagy Attila egy 1970-
80-as években készült felmérések alapján készült, most aktuális 
függelékekkel ellátott tanulmányát közli a fejezet. Magyarország 
olvasás- és érréktérképének egy nyugat- és egy kelet-magyaror
szági megyében való vizsgálata alapján tárt fel regionális különb-
séger a kulturális tőke, a mentalitás, az olvasás- és könyvkultú
ra, az értékek világa és az identitások tekintetében. 

Az 1989 utáni politikai törésvonalak a választói magatartások 
tükrében nagy témaköre már átvezet a politika, az aktuális tör
ténések világába. A szociológia, politológia eszközeivel az elő
zőekben megismert tények, folyamatok közéleti-politikai vetü
letei bomlanak ki, s megmutatkozik a pártok támogatottságá
nak háttere, országok szerinri bontásban. 

Az alábbi államok választási földrajzát ismerhetjük meg 
részleteiben: Lengyelország (TAeslaw Macit), Csehország és 
Szlovákia (Halász Iván), Románia (Bakk Miklós), Szlovénia és 
Horvátország (Szilágyi Imre), Bosznia (Kiss Gyöngyi), Jugoszlá
via (Gábrity Molnár Irén). 

Kiss Gy. Csaba utószavában a történelmi, kulturális háttér
elemzésén alapuló következtetések olvashatók. 

Szeder Erika 

KISS G Y . C S A B A 

NEMZETTÉ VÁLÁS ÉS REGIONALIZMUS KÖZÉP-EURÓPÁBAN 
A nemzeti és regionális identitás Közép-Európában című könyv utószava 

Első pillantásra feszültséget érzünk nemzet és régió fogalma 
között. Nemcsak azérr, mert a nemzet - akár politikai-területi, 
akár nyelvi-kulturális közösségi dimenziójában - szükségképpen 
régiókat foglal magában, hanem azért is, mert mintha a nemze
ti állam a politikai és gazdasági szerveződés magasabb szintje 
volna. Ügy tetszik, a nemzetté válás folyamata egységesülést és 
központosítást jelentett, a törvényszerű modernizáció útját ha-
tározra meg. A régió pedig, a tartományi különállás, az auto
nómia e folyamat felől nézve valami meghaladandó jelenséget 
mutat, olyan körülményeket, amelyeken túl kell lépni a fejlő
dés érdekében. 

A francia forradalom idején a jakobinusok, majd a napóle
oni császárság olyan egységes nemzetállam létrehozására töre
kedett, amely fölszámolja a tartományi különbségeket, kiiktatja 
a közigazgatásból, oktatásból a helyi nyelveket. Vendée, a láza
dó tartomány az ellenforradalom szinonimájává vált, a nem 
francia nyelvek szószólóit a sötét reakció képviselőinek bélye
gezték. Franciaországban győzött a központosított francia nem
zetállam eszméje és gyakorlata, és mintául szolgált két évszáza
don keresztül az európai kontinensen. A Román Köztársaság 
jelenleg érvényben lévő alkotmánya például preambulurnában 
„egységes román nemzetállamról" beszél. 

Ismeretes, hogy az európai kontinens középső részén más 
körülmények között ment végbe a nemzetté válás. Alapvetően 

mások voltak a politikai-eszmei, a társadalomtörténeti és gaz
dasági föltételek a 19. és a 20. században is. A dinasztikus biro
dalmi keretekkel kisebb vagy nagyobb mértékben szemben ál
lott térségünk mindegyik népének nemzetállami „terve", elkép
zelése. Kis túlzással azt lehet mondani, hogy Közép-Európában 
sorra a Vendée-k diadalmaskodtak. Így tehát a nemzeti moz
galmak viszonyát a létező államokhoz ambivalensnek tekint
hetjük. A nemzeti eszme képviselői természetesen mindenütt 
kitűzték a nemzeti állam célját, és itt a célkitűzést kell hangsú
lyozni, hiszen az adott körülmények között nem volt olyan ál
lam, amelyet sajátnak lehetett tekinteni, szuverén politikai in
tézményekkel, önálló gazdasági térrel. így a nemzeti állam in
kább a vágyak, a remények és a képzelet birodalmához tarto
zott, ezért játszott térségünkben annyira fontos szerepet a nem
zeti közösség és identitás megteremtésében a kultúra, az iroda
lom és a civil társadalom, beleértve az egyházakat. 

Mindehhez pedig el kellett készíteni ennek a jövendőbeli 
egységnek a képét. Ezt a munkát gyakran tudósok, írók, művé
szek végezték el. Művészeti alkotásokban, tudományos művek
ben és publicisztikai írásokban. A mi esetünkben is kulcsszó 
volt az egység. A különböző felekezeteket, nyelvjárásokat, tár
sadalmi csoportokat, rájakat, tartományokat összefoglaló egy
ség. „A nemzetet mint az egység hangsúlyos formáját kezdik 
úgy tekinteni (különösen a 19. század romantikusai), mint az 
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