
ttltzlis runí pi{ltr

Magunk vagyunk?
avaga

hogyan teremthetnek egymással kapcsolatot a
kisebbsé gekhez tattoz  fiatalok?

A mikor, wmzeli kis?bb\é g?hról beszé |ünk, mi más iut
r-leszürkbe, minr egy embercsopolt akinek a több-
sé gt 1 elté r  az anyanyelve é s kultú Iája, s ezek meg r-
zé sé re, továbbadására tesz er feszí té seket. Egy de-
mokratikus jogállam nemzetisé gi törvé nyei azt a cé lt
{is) szolgálják, hogy a nemzeti kisebbsé gek ápoIják
hagyományaikat, Ez í gy van rendjé n, hiszen ellenkez 
eSetben termé Szetes beo]vadásról, eSetleg tudatos
beolvasztásróI beszé lhetné nk

Amikor azt mondjuk, fiatalok, bizonyára valami mo-
dernre, haladóra, gondolunk. A fiataIok általában in-
kább az ú jabb ví vmányok, mint a hagyományok felé
orientálódnak, A fiatalokat inkább saját függetlensé -
gük, szabadságuk é rdekli, ambiciózusak, bizakodóak_
Ta]án nem é reznek elé g hálát é s tiszteIetet az id seb-
bek iránt, ez azonban megváltozik né hány olyan tu]aj-
donsággal együtt, ami a ké s bbi é letkorban jobbára
elt nik. Termé szetesen a jellemük is sokkal ké plé ke-
nyebb mé g, mint a leln tteké , Mindezek a sajátságok
elé ggé  indokolják, hogy a fiatalokkal külön is foglal-
kozzunk,

Egy nemzeti kisebbsé ghez tartozó fjatal valószí n -
leg mind a né pcsoport, mjnd a többsé gi társadalom,
mind a kortárscsoport elvárásainak szeretne megfelel-
ni, í gy fel kell oldania önmagában azt a többszörös el-
lenté tet, amit környezete Vele szemben támaszt,
(Nem beszé lve arról, hogy mé g önmagának is szelet-
ne megfele]ni ) Egyszerre kell hagyomány rz nek é s
haladónak lennie, kutatnia saját gyökereit é s a jöv -
jé t, Egyszerre kell eleget tennie a családi hagyomá-
nyoknak é s a tObbsé gi társada]om kí hí vásainak, Hogy
melyik lesz domináns, az nagymé rté kben attól függ,
saját korosztálgáú an milyen pé ]dákat ta]ál, A kialakult
normák ugyanis nagymé rté kben alakí tiák az adott
CsoporthoZ tartozók viselkedé sé t, ezen belü] a nemZe-
tisé gi hovatartozáS o]yan alapvet  ieleit is, mint pl, d
nyelvhaszndlatot -

Phhez lapcsolodik tanllságos megtigyelé sem Az
_LJLLTr czIjv lanszé ke kü|öní eIe remzel j\é g  lidta-
1ok gy jt helye, Kik használják valóiában egymás köz-
ti termé szeteS eszközké nt aZ anyanyeIVüket? TapaSZta-
latom szerint a szerbek é s a hanátok (=a szerb é s horvát
szakosok), A bolgár szakosok leginkább magqarul be-
szé lgetnek mé g akkor is, ha egyik vagy mindké t szül -

A szé í z  27 é ves, a budapé stl xvII. kerületi Bolgár Önkor-
mányzat tagia. Egyetemista, szlavlsztikát, finnugortszttkát é s
kultuí álls antropo|ógiát tanül. Három gyermé k é de§apia.
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iük bolgár. Ugyanezt tapasztaltam né hány é wel ifjab-
bak eseté ben, bafáti társaságban é s a nemzetisé gi is-
kolákban is. Mi lehet enneft az oka? Egy bolgár nyelv 
családban é l  ember ugyanolyan jól beszé li az anya-
nyelvé t, mint a szerb. A bolgároknál az anyanyelv
visszaszoru]t a családi körbe, szerepe a mindennapi
é letben csak másodlagos, A fiatal generációnál mé g a
sa|át nemzetisé g vel való é rintkezé s eseté n is A bol-
gároknál olyan csoportnormák hatnak, amelyek az é r-
té krendben vé gbement változásokra, a nagyobb mé r-
té k  asszimiláltságra, nagyobb mé rté k  megfelelé s-
ké szsé gre (csú nya szóval: konformizmusra), vezethe,
t k vissza,

A ko rtj rSCSopo rt hoz való tartozáS aZ ií iú korban
í l a Idplermé Szete az embernek, Né zzük meg, hogy
ennek megfelel en milyen lehet sé gei vannak ma egy
nemzeti kisebbsé ghez tartozó fiata]nak, Vegyük els 
pé ldának az isko]át, Szinte mjnden magyarországi
nemzetisé gnek van valamilyen formában iskolája, Le-
het cé I az adott etnikumhoz tartozók felzárkóztatása,
hátrányos helyzetük javí tása. Lé teznek szombati isko-
lák, ahol a gyerekeknek módjukban áll heti egy-ké t
órában foglalkozni anyanyelvükke], Kell  é rdekl d 
eseté n iskolai keretek köZött is oktatnak kisebbsé gi
nyelveket, ]óva1 haté konyabbak azonban a tannyelv 
iskolák, ahol a gyerekek gyakor|atilag minden tárgyat
az adott kisebbsé g nyelvé n tanulnak, Ké rdé s csupán
az, hogy ez a fajta iskola rávezeti-e a gyerekeket arra,
hogy egymás közt is e nyelvet használják, Legé rdeke-
sebb talán a né met nemzetisé g  iskolák helyzete,
ahol a tanulók jó ré sze nem né met származású . A né ,
met nyelv els sorban Né metország gazdasági hatal-
mánál fogva vonzó mások számára is. A né met szár-
mazású  fiatalok egymás közti közleked  nyelve a rna-
gaar, a né metet mint második nyelvet sajátí tiák el. A nem-
zetisé gi ké ttannyelv  iskolákró1 az a vé lemé nyem,
hogy haladónak t nik fe], de azoknak megfelel  iga-
zán, akik egy második nyelvet akarnak elsaiátí tani,
Hadd emlí tsem meg mé g a fe]s oktatási inté zmé nye-
ket, Itt gyakorlatilag minden nemzetisé gi fiatal talál
magának olyan szakot, ahol anyanyelvé vel é s kultú rá,
jával behatóan foglalkozhat é s nagy valószí n sé ggel
találkozhat mé g más nemzetisé g  fiatalokka].

/'t yakran a szül  vá|asztja gyermeké nek az jskolát
\rLz akár e|lenszenvet is kiváIthat a nebu|óban sa-
iát nemzetisé gi nyelve iránt, ha ké nyszerrel í ratiák be



szü]ei a nemzetisé gi iskolába, Teljesen önké ntes ala-
pon sikerrel m ködnek azonban kisebbsé gi ií iú sági szene-
zetek- Ezek szervezett keretet biztosí tanak tagjaiknak a
rendszeres találkozásra, é s számos kulturális progra-
mot szerveznek a 1egváltozatosabb té mákban. Ha-
zánkban a legré gibb a MINK (Magyarországi lfjú  Né ,
metek KözöSSé ge), a G|U (Gemeinschatt Iunger
Ungaí deutscher], amely az ezredfordulón fogja ünne-
peIni tizedlk születé snapját. A szerb fiataloknak '9l
óta van saját egyesületük, A zsidó fiata]ok magyaror-
szági egyesü]ete a Maimlnidé sz Kö'r. A horvátoknak is
van ilyen szervezetük, A bolgárok ifjú sági egyesületé t
'98 februárjában iegyezté k be, Látható tehát, hogy itt
zsenge hajtásokról van szó, nincs mé g mög ttük nagy
hagyomány. Talán az alapí tó tagok sem öregedtek ki
bel ]e, De utánpótlásról minden jól m köd , prospe-
rálni akaró szervezetnek gondoskodnia kellI

F]h\ez kaocco]ódva szerelnem mege,nliteni a ryári
Egyernek- es iliú sági táborokat A nyáli tábor a
kapcso]atteremté s kiváló helyszí ne, llyenkor jut ideje
általában az egyik embernek a másikra, Az ifiú sági
egyesüleiek lé tiogoSultságái nemzetkijzi tapaszia]atok
is bizonyí tják, Gyakorlatilag l9ó4 óta lé tezik az a nem,
zetközi szervezet, amely európai kisebbsé gi ifiú sági
szervezeteket vesz fel tagjai sorába, Ez (angol rövidí -
té sseL) a YEN (Youth of European Natjonalities) -
Vagy (né met röVidí té ssel) ]EV (|ugend Europáischer
VolksgruppenJ. A szervezet az európai kisebbsé gek
kultú rájának, nyelvé nek, jogainak meg rzé se é rdeké -
ben tevé kenykedik. Ez a szervezet minden é vben a
hú své t el tti hé ten ta]álkozót rendez, A helyszí n é s a
rendez  é vr l é vre változik, mindig valamelyik tag-
SZervezet kap ekkoi 1ehet sé get a bemutatkozáSra, Ie-
lenleg 2l rendes tagja van a YEN,nek, é s további har-
minccal tart fenn rendszeres kapcsolatot, Magyaror-
szágró1 a GIU aZ egyet]en rendes tag, rendkí vüli tag az
idei hú své t óta a horvátok ifiú sági egyesülete, Gondo-
lom egyre több nemzetisé gi ifjú sági szeí vezet - fe]is-
meí Ve e szervezet jelent sé gé t - felvé telé t ké ri majd a
YEN-be,

Egy j]yen hú své ti szemináriumon a ré sztvev k va]a-
mennyien egy-egy kisebbsé gnek a ké pvisel i, Higgyé k
el, fantasztikus é rzé s megtapasztalni azt, hogy az em-
ber nincs egyedüJ a világban a sorsáva], Ez nagymé r-
té kben segí t a fiataioknak elfogadni önmagukat nem-
zeti kisebbsé giké nt, é s páratlan lehet sé get ad a sze-
mé lyes kapcsolatok lé tesí té sé re, aZ ott eltöltött id 
pedig örök emlé k marad. Jó Ienne, ha a nemzetisé gi
liataloknak több lehet sé gük lenne ilyen vagy ehhez
hasonló rendezvé nyekre el jutni,

f é tezik a nemzelisé gi liatalok pályaorien'ácjóiával
|_les munkavá|la|ásjval toglakozó európai lórum is
Ilyen volt'98 augusztusában a YEN é s a hollandiai frí -
zek á]ta] szervezett ,simmerbarren 500" elnevezé s  ta-
lálkozó- Ez azé rt fontos, mert sok fiatal küzd a megé l-
heté si gondok miatt a migráCió gondolatával, Sok
esetben pontosan a nemZetisé giek lakta területek
vannak gazdaságilag elmaradva, ott nagy a munkané l-

külisé g, Fontos, hogy a fiatalok rádöbbenienek: a
munkahely megválasztásával szinte egy é ]etre elsza-
kadhatnak a sz kebb é rtelemben vett szül fö]dtükt l,
Magyarországon ta]án é rdektelennek t nhet eZ a
Szempont, hisz itt sok nemzetisé g amú gy is csak d1-
aszpórában é l

Egy másik kapcso]atlé tesí té si é s -fenntartási lehe-
t sé gr l is szeretné k szólni, amelynek megteí emté se
ugyan nem a nemzeti kisebbsé gekkel foglalkozó szak-
emberek é rdeme, de lehet sé geinek kiaknázása raj-
tuk, raitunk is mú lik. Ez az elektronikus posta, az in-
formációs világháló, az lnternet, Ez az é vi egyszeri hú s-
Vé ti Szeminárju moknál gyakoribb találkozást tesz le-
het vé  (igaz, csak virtuálisan), de olcsóbb, mint a te-
lefon é s gyorsabb, mint a levé l, (Már akinek a rendel-
kezé sé re áll_) Mennyire fontos, hogy é ppen azoknak
álljon a rendelkezé sé re internet-csatlakozás, akik
amú gy is hátrányban avagy kisebbsé gben vannak,
hadd hozzam fel a,,Telehóz- mazgalom" pé ldáiát,

1[ ,Telehaz,civil l,ezdem e_r r ezé <e n a lapu lo tn'ormj
.nciós, teleko,n m u n tkációs, e.elelkenl >zociolit li
pusú  segí t , szolgáltató központ, Szinte kivé tel né lkül
kislé ]ekszámú , hátrányos helyzei  települé seken jön
lé tre, A mozgalom maga Skandinávia azon ré szé r l
eredeztethet , ahol igen alacsony a né ps r sé g, a te-
lepülé sek egymástól távol esnek, AZ információáram-
lás korunk álta1 diktált tempója mellett ezek a teJepü-
lé sek bizonyára retteneteSen ]emaradtak Volna, i985-
ben mé g csak né gy teleház lé tezett, az is csak Své dor-
szágban. Magyarországon '94-ben nyí lt meg az els 
teleháZ. AZóta nem telt el o1yan sok id , de a
teleházak száma rohamosan növekszik, Legfrissebb
adatok szerint Magyarországon 57 teleháZ m ködik é s
közel 80 áll fejleszté s a]att, Anyagi támogató1 az Egye-
SüIt Államok USAID Dem Net program ja, az E\J ré szé -
r l a Phare-program, a különböz  hazai miniszté riu-
mok, é s legú |abban a Magaar Teleház Sziivetsé g, Cé ljuk
nem kisebbsé gl inté zmé nyek támogatása, mé gis a
legfrissebb támogatottak között találjuk a Babarci Né -
met Nemzetisé gi Fú vószenekart é s a Tótszerdahelgi HOruát Ka,
tolikus lfjú sáqi Kört iS, Folyamatban van egy a horvát
nemzetisé g ek lakta települé seket öSSZeköt  on-line
hálózat kié pí té se, Nem vé letlen az, hogy már dolgoz-
nak,,A rrri teleházunh" cí m , a mozgalmat bemutató film
nemzetisé gi nyelvekre törté n  lefordí tásán, Mindez
összhangban áll a kormány Modernizációs Programjá-
Va] é s a Nemzeti Információs Straté giáVal is,

Korántsem akarom azt mondani, hogy a kisebbsé gi
önkormányzatoknak teleháZakat kei]ene ]é trehozniuk,
Csupán é rzé keltetni akartam, hogy mennyire fontos
az, hogy azok az állami inté zmé nyek, amelyek alá tar-
toznak a kisebbsé gi szervezetek, fentr l jöv  kezde-
mé nyezé ssel is segí tsé k eI  a bekapcsolódásukat az
1nteí net-há]ózatba, Milyen eI nyök származnak bel -
1e? Lé trehozhatják pé ldáu1 saját honlapiukat, ahon-
nan az é rdek] d k els  ké zb l tudhatnának meg alap-
vet  dolgokat az adott szervezetr l vagy a kisebbsé g-
r l, Megtudhatnánk be] le pé ldául, hogy milyen ren-
dezvé nyeket szerveznek, Azaz az informácjó ró]uk sza-

2467



badon hozzáfé rhet  lenne, É s termé szetesen  k is
hasznos információkhoz jutnának általa, Napraké sz
adataik lehetné nek a kií rt pályázatokról, ]ehí vhatná-
nak pálvázati adatlapot (miniszté í iumok, soros,
MNEKK, stb,), vagy megtekinthetné k más kisebbsé gi
szervezetek honlapját, É s ami a mindennapokban ta-
lán a legfontosabb, tudnának egymással 1evelezni, Az-
az é ló kapcsolatok fenntartására adhat lehet sé get,
Ebben az esetben nem az lesz a lé nyeg, hogy valamely
nemzeti kisebbSé g nyelVé n é rkezzen az üzenet, hanem
az, hogy a kü]önfé le nemzetisé gek országhatárok né l-
kül gondolatot cseré lhetnek a kisebbsé gi lé tr l,

ED eszé  tpm eddig remzetisé qekró| szervezetekr ]
.Eld" n", slabajel'e|eiteni, hogy ezeket d csopol-
tokat egyé nek, individuumok alkotják, Minden egyes
ember maga dönti e] azt, hogy milyen etnikai identi-
tással rendelkezik, EZé rt nagyon fontos, hogy ápoljuk

a szemé lyes kapcsolatok 1é tí ejötté t é s továbbé lé sé t.
Ugyaní gy az egyé nben alakul ki a másik nemzetisé g 
elfogadásának ké pessé ge, a tolerancia, É s hogy ennek
milyen óriási jelent sé ge Van, azt mindnyájan tudjuk,
Az elfogadás alapja pedig az ismeret, Ami ismer s
számomra, arra nyitottabb vagyok; könnyebben elfo-
gadom, minL al ismeretlent, Ezé rt hangsú lyozram
ennyit aZ interetnikus kapcsolatokat_ Kell  odafigyelé ssel
ezek a attit dök fiatal korban pozití van befolyásolha-
tók, s ezzel megalapozható egy öntudatosabb é s tole-
ránsabb nemzedé k kialakulása.

Javaslatom tehát az, hogy az illeté kesek adjanak lehe-
t sé get a fiatalokrrak az  ket é rint  találkozókon, konfe-
renciákon való ré szvé telre, é s teremtsenek pálvázati ie,
het sé get a kisebbsé gi önkormányzatok é s egyesületek
számára, hogy bekapcsolódhassanak az Internet há]ó-
zatba é s egyé b te]ekommunikációs í endszerekbe.

iacsev nikolai

A gyertya lángia mellett
Egq tizenóves gondolatai

üIöh equ üres szoba közepé n,

Söté t van, s csah eE4 gtlertqaszál lánqí a é q. Né ha nagaobb
lángra lobban, s é n csak figqelem- Fiqttrelem az é q  fé nljt, amely
mindent magában rejt. Iátszik velünk, mé gis velünk é ru_ Bána-
tunkban, örömünkben lsztozik, s nern fé l könrycseppjeinktó1 sem.

Emlé keinket idé zi é s melegsé ge betölti egé sz valónkat- Elfogad ben-

nünket olyannak, amilgeneft vagyunh, Kiköté sek né IküI. Ega ap-
ró világ, amelq nljuqodt ós bé ké s, Nem siet, minden percet é Ivez é s

kihasznál_ P,z ólet ijrdmeinek ól_ Nem ismer ií qtlságet, becsváqqat,

er szahot. Mindenftineft jut a meleqé b , de nem csak melegsó4et

kapok t e. Mint ega apró tükörben, magamat lótom benne.

Egqedül vaqyunk? Magáryosah vagtlunk? Te é s a t z egqeh

vagytok. Mé Iqen beletekintve, é rté kelheted tetteidet, s amit mé q
vé qbe szeretné l vinni,

A láng áIlandóan váItozih, mint az emberi é let. Eqq kis elsu-
hanó szell , s mind,en mássá lesz. Eqé sz é Ietünft a lánqban rej-

t zik,
Mindenki szí vé ben van eqq ilqen lánq,. Ezt a lánqlt csak ak-

klr ldthatiuk, ha magunhba né zünk-
S ha eqyszer, valamikor, ez a t z kialszih, elveszitiük önma-

qunkat...
Badalian Szilvia

özönt z
Menekülnek az állatok,.,
é s mi iS,
mert lángba borult a Föld
poIa.

Nem ácsolt senki bárkát,
mert nem volt kinek, é s
nincsen hova,

Difamerian Aí tin

órmé ng szemeft

örmé ny szemek,
gyönyöI  SZemek,
l-,VeZreclek ota
t z é g bennetek,
Szenvedé ly é s fájdalom
szikrázik be] letek,
ES e szemekL,öl
olvasni ]ehet,
Bennetek
több ezer é ves
törté nelem peregl
Rengeteg kí n é s
gyötlelem közepette
Mé gis é ltek,
ti örmé ny emberek
Mint gyötr d ,  sZinte
örmé ny szemeitek,
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cí m  örmé ny foJyóiratból,Badalian Szilvia


