
A közössé gi identitás é s meg rzé sé nek

A rendszerváltozás óta ez volt az els  olyan tudomá,
nyos igé ny  konferencia, amely öt szekcióban, komp,
lex módon elemezte a hazai nemzeti kisebbsé gek
helyzeté t, Minden ilyen próbálkozás nehé zsé get okoz
a szervez knek, hiszen nagyon elté r  gondokkal,
gyenge é rdeké rvé nyesí t  ké pessé ggel rendelkez , kis
1é tszámú  né pcsoportokra jellemz , saiátos, nehezen
kezelhet  problé mák sokasága kerül ilyenkor napi-
rendre, Ezeket azonban nem megkerülni kell, hanem
megvitatásukra szakmai-tudományos fórumot biztosí -
tani, ahogy tette ezt most aZ Magyal Tudományos
Akadé mia é s a Nemzeti é s Etnikai Kisebbsé gi Hivatal,
Mivel az MTA a legalkalmasabb inté zet a megfelel 
szí nvonal biztosí tásáIa, a ré sztvev k az elismeré s
mellett azt az igé n}t is megfogalmazták, hogy az ápri-
lisi konferenciának legyen folytatása, s az Akadé mia
Kisebbsé g Kutató M helye váljé k ennek igazi koordi-
nátorává, gazdájává.

A szekció munkáiát a sokszí n sé g jellemezte, mind a
tartalmi, mind a fe]vetett ké rdé sek termé szete é s mé ly-
sé ge tekinteté ben, Az e] adások é s az azokat követ  vi,
ták igazolták annak az egyik bevezet  el adásban kifei-
tett né zetnek az id szer sé gé t, hogy a hazai kisebbsé gi
politikában is ,,sok mindent ú jra kellene gondolni"- En-
nek az az els dleges oka, hogy (egyé bké nt hosszú  id 
óta) sok az ellentmondás é s a megválaszolatlan ké rdé s
a hazai kisebbsé gi politikában. (Az é szrevé tel a szakmai
ké rdé sekre vonatkozik els sorban, amelyek 1993 óta
hátté rbe szorultak a valós igé nyekt l igen távol ál]ó ön-
szervez dé si, önkormányzati törekvé sek mellett,) AZ
identitás meg rzé sé vel kapcsolatos ptoblé mák egy ré -

sze meg sem fogalmazódik, a felismeré sek é s az opciók
zöme szakmai hátté r Vagy egyé b felté telek hiányában
nem vaIósulnak meg. A hazai kisebbsé gek nyelvi, kultu,
rális leé pülé se, a termé szetesné l gyorsabb beolvadása
é s az öntudatos, jó szakmai felké sziiJtsé ggel rendelkez 
alkotó é rtelmisé gi ré teg hiánya köZött nyilvánvaló aZ

ósszefüggé s. Ez persze magyarázható a fiatalabb é rte]-
misé g,,é rdektelensé gé ve]", perspektí vahiányával, de a
felsorolt gondok között szoros kapcsolat van é s együtt
alkot|ák azt a problé marendszert, melynek feltárására,
elemzé sé re az adott szekció vállalkozott, Nem vé letlen,
hogy többen szóvá tetté k az é rtelmisé gi ké pzé s mosto-
ha kör lmé nyeit, a fels oktatás sz k keresztmetszeté t
(kis lé tszámrl tanszé kek), vagy az utóbbi é vekben meg,
alakí tott kutatóinté zetek finanszí rozása körüli vitás
helyzetet,

A szekció el adói a nehé zsé gek viszonylag pontos

Elhangzott ,,A magyarországi nemzé tl é s etnikai kisebbsé gek
ké rdé set az ezredí ordulón" cí m  országos kisebbsé gkutató
koní erenclán a Magyar Tldományos Akadé mla é s a Nemzeti
Klsebbsé gi Hivatal közös rendezé sé ben.

Petrusán Gaörgu

inté zmé nyei

diagnózisát tárták a szé p számú  hallgatóság elé , a te-
rápiával kapcsolatban azonban nem alakult ki sem az
annyira kí vánatos egysé g, sem a kihí vásokra adandó
adekvát válaszok tekinteté ben, Ré szben ezú ttal is kí ,
sé rt a mú lt, az ügyben illeté kes szervek vezet i, ké pvi-
sel i igen gyé r é rdekl dé st tanú sí tottak a konferencia
iránt, í gy Iobbára nemzetisé gi eJ adók egymást ,,okí -
tották" (persze, magától é rtet d en ennek is megvan
az el nye),

Viszonylag sok szó esett az identitásválasztás, é s f -
leg -vállalás ké t világháború  közötti, s ré szben mai poli-
tikai körülmé nyeir l, Különösen a tlianoni dönté S utáni
revizionista po]itika, a tudatos magyarosí tás korszaká-
ban jelentett eZ sú lyos gondot, miké nt l945 után a kite,
lepí té sek (TilÉ ovszÉ a L ránt) - Tóth István törté né Sz ugyan-
csak figyelemre mé ltó megáJlapí tásokat tett a megma-
radás esé lyeir l é s az identitás-vállalás krité riumairó]
az egyre sz kül  nyelvalkalmazási lehet sé gek között.

Termé szetesen az identitás definiálása (f leg annak
megnyilvánulási foí mái é s jegyei) szinté n az el adá,
sok közé ppontjában álltak, Iirdekes módon nem
annyira a közössé gi identitás é s annak leí rására való
törekvé s foglalkoztatta az el adókat, ahogy az a szek-
ció té máiából logikusan következett vo]na, hanem az
identitásveszté s é s meg rzé s, a magyarsággal é s más
nemzetisé gekkel való együtté lé s (f leg ennek el -
nyei), a nemzetisé gi inté zmé nyek fontossága, a nem-
Zetisé gi é let átfogó inté zmé nyesí té sé nek igé nye, s -
nem utolsó sorban - a közössé gformálás kapott na-
gyobb hangsú lyt. Nyilvánvaló, hogy a ,,közössé gi iden-
titás", é s annak meg rzé sé hez szüksé ges inté zmé -
nyek, valamint a közössé gformálás között szoros kap-
csolat á]] fenn. Az utóbbi mé gsem azonos az etnikai
csoportos identitással (általában sok a bizonytalan-
ság a szaktermino]ógia használata körül|).

Abban, hogy a kisebbsé gi identitás legfontosabb
meghatározó eleme a nyelv, a szekció el adói é s fel-
szólalói egyeté rtettek, Utóbbiak kifogásolták, hogy -
mintegy az asszimiláció igazolásaké nt, illetve az ezzel

iáró felel ssé e alóli felmenté s szándé kával - az utób-
bi id ben tú l nagy hangsú lyt kaptak a nyilvánosság
el tt é s né hányszor a szakirodalomban is, a nyelwel
azonos, Vagy annak pótlását cé lzó más identitásje-
gyek (származástudat, kett s köt dé s, hagyomány r-
Zé s Stb,) hátrányára. EZ a megenged , elné z  attit d
árt é s fé lrevezet , Ezé rt is hatott elemei er vel Cq ri,
Na49 Sándor ké rdé sfelveté se:,,Kimondható-e, hogy
vé ge az anyanyelvi korszaknak?" A ké rdé sre nem kí -
vánt válaszolni, de a fe]veté s miké ntje egyenl  volt az
állí tással, Eperlessq Ern  is a nyelv meghatározó szere-
pé r l beszé lt, é s ezt a ké rdé st   is felvetette: ,.mi le-
gyen a nyeJweszté s utáni korszakban?" Válasza: anya-
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nyelv  ku]tú ra né lkül nincs é ]etké pes nemzetisé g, ön-
azonosság. A ké rdé s eddigiekné l nyí ltabb felveté sé t
nemcsak az a nyilvánvaló té nyálláS idé zi el . hogy az
id sebb geneí ációk kihalásával elyé sz az,,anyanyelv-
nek" tekintett tájnye]V (eeyé bké nt aZ ú gynevezett iro-
dalmi nyeIv elsaiátí tásának igen fontos eszköze), az
iskola pedig ké ptelennek bizonyult a standard nyelv
tömegmé ret  elsajátí ttatására. Ezzel az eddig folyta-
tott kisebbsé gi politika hitelessé ge ké rd |elez dik
meg, é s szüksé gessé  válik a je]enlegi gyakorlat felül-
vizsgálata, áté rté kelé se.

Mivel a csa]ádokban már nem, vagy csak elvé tve
örökl dik az anyanyelv, s az iskolai nyelvoktatás haté -
konysága sem kielé gí t , felé rté kel dnek a közössé g-
formáIást cé lzó tevé kenysé gek, amelyekbe er teljes-
ebben kellene bevonni a fiatal korosztályt, Ennek mo-
tivációs eszköztára azonban szegé nyes, m ködé si 1f -
leg pé nzügyiJ felté te]ei bizonytalanok, A közössé gfor-
málás teré n a legsikeresebbek - é rthet  okok miatt -
a vallási közössé gek voltak, ezé rt aZ identitás meg r-
zé sé ben, f leg az ú gynevezett nemzetisé gi vallások
eseté ben, ezek é rtek el figyelemre mé ltó eredmé nye-
ket, Ugyanezek a közössé gek, hagyományaiknál fogva
segí thetnek abban, hogy a lI. világháború  után meg-
SZüntetett szervez dé seket ú jiáé pí tsé k. Ezzel össze-
függé sben hangsú lyozták az el adók a sokszí n  kö-
zössé gek ]é tesí té sé nek fontosságát, a meglé v knek
pedig haté konyabb támogatását, A helyi é s regionális
köZössé gi házak lé tesí té se lehet ebben az egyik leg-
hathatósabb eszköz, Fontos felismeré s, hogy a gyen-
ge, töré keny né pcsoportok é leté nek meghosszabbí tá-
sa csak stabil inté zmé nyekkel lehetsé ges,

A. Cerqela András eddig kevé ssé  exponált ké rdé st
Vetett fe] a kisebbsé g é s privatizáCió összefüggé sé r l
tartott el adásában, Kit é rdekej, hogyan é lnek a nem-
zetisé gek ebben az átmeneti id szakban? Milyenek az
é letkörülmé nyeik? Mié rt nem mutatkozik a kisebbsé gi
jeJenlé t a privatjzációban? A ké rdé ssorra] é rzé keltettel
a biztonságos anyagi hátté r megteremté sé nek lelen,
t sé gé t, ugyanakkor bí rálta a politikai csatározások
negatí v következmé nyeit.

Barics Ern  páí huzamot vont az anyanyelvismeret é s
az identitástudat állapota között, Az utóbbjról é rtekezve
aí ra keresett Választ, mié rt ióval er sebb a határon tú li
magyarok ragaszkodása az anyanyelvhez, mint a hazai
nemzetisé geké , E té ma kapcsán bontakozott ki a bizott-
ságban az egyik legtartalmasabb Vita. A ké rdé s további
kutatásokat igé nyelne, hiszen az el adó sem iutott sok-
ka] tovább a ké rdé sfelveté sné l,

Egy el adás foglalkozott a hazai kisebbsé gek kutató-
inté zeté nek helyzeté vel, az é rtelmisé gi ké pzé sben, a
szakemberek nevelé sé ben betöltött szerepé vel, de az
el adás után lezailott Vitában a jelenlé v k egysé gesek
vo]tak abban, hogy a kutatóbázis ké rdé sé t rendezni kell-

A záró el adás a ruszjnok törté neté nek ismerteté -
sé vel foglalkozott.

Né hány konkré t javaslat é s ajánlás:
- Az é letké pes nemzetisé gi kutatóinté zetek finan-

szí rozási ké rdé sé nek rendezé se.
- Az oktatási, kulturális, gazdasági, szociális stb, in-

té zmé nyek er sí té se, kié pí té se,
- A hazai nemzetisé gek nyelvi állapotáról ké szí tett

tanulmány megjelenteté Se,
- 2000-ben ú jabb kisebbsé gi konferencia rendezé se,

Petrusán István frakcióvezet ...
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... é s a konfeí encla hallgatósága
Baitai László f-.lVé telei


