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A hazai kisebbsé gí kutatóinté zetek m ködé sé nek
egyes ké rdé seir l

Magyarországon számos helyen é s inté zetben foglalkoztak é s foglalkoznak ú gynevezett. kisebbsé gi kutatásokkal, melyek a nemzeti kisebbsé gek né lkül - é s né ha nem is az é rdekükben - törté nnek- Ez a gyakorlat
tipikusan paterna]ista szellemisé g nek t nt, A ki,
sebbsé gi kutatóknak - a rendszerváltás e| tt - nemigen adatott meg, hogy f foglalkozáské nt, anyanyel,
Vükön dolgozhassanak szakterületükön. A tudományos kutatás csak valamiiyen kenyé rkeres foglalkozás mellett vállalt ,,nobile officium" (nemes kötelessé g) lehetett. A magyarországi kisebbsé gi kutató nem
felté tlenül tehetsé gé nek, fe|ké szültsé gé nek,szorgalmának, elé rt eredmé nyeinek megfelel é s azokból logikailag következ , felfele í vel pályát jáft beAz l990-es é vekt l kezd d en a kisebbsé gi é rtelmi,
sé giek - az önszervez dé s adta lehet sé geket kihasználva - saiát nemzetisé gük tudományos megismeré sé ben maguk is ré szt kí vántak venni, ezé rt hozták lé tre
sorra kisebbsé gi kutatóinté Zeteiket, m helyeiket, ahol
szervezett tudományos, szellemi munka folyik. Ezek az
inté zmé nyeka kisebbsé gi közössé gek ú j é letre kelté sé nek lehet sé geit keresik. A kutatók saiát köZössé gük mú ltiával, hagyományaival, iöv ké pé vel foglal,

Be.é nyi Márta

l993-ban Pé csett jött lé tre a Horvát lnté Zet,
amely l9954 l HorvátTudOmáWlOs Kutat k Eggesülete né -

-

koznak. MegkülönböZtetett szerepet tulaidoní tanak Ven folytatia munkáiát.
egyré szt a társadalomkutatásnak, másré szt az é rtelmi- l993-tól Gyulán m ködik a Magqarországi Románoh
sé gi elitnevelé snek. A kisebbsé gek ezen inté zmé nye- kutatóinté zete,
ken keresztül sa|át egyedisé güket hangsú lyozhatják,
- 1994-ben megalakult a Cigáwlsdg Kutat Intfu,et.
nemzeti önarcké pet alkothatnak. Er s nemzeti tudat,
- l99ó elejé n a Magyarországi Ruszinok Szervezete
kezdemé nyezé sé relé trejött a Maqyarorszáqi Ruszinok
ra é s a kisebbsé gi m veltsé gben való otthonosságra
kutat inté ute.
van szüksé g, Ezekben az inté zetekben a k tatók anaa,
nyelvühön m v elhetik é s m vel ik szaktudományukat,
- A Bolgár Országos Önkormányzat l99ó-ban
Bulqaiszlikai l{tlzglgI hozolt |é tre,
Tisztában vannak azzal is, hogy a kisebbsé gi sorssal
sajátos kú ldeté stteljesí tenek. A kisebbsé összefügg
gi szakembernek, kutatónak egyszerre kell tudományt
Kutatóinté zetek tev é kenqs é q e
m ve]ni, é s né pszer sí teni,a foí rásokat feltárni é s
A kisebbsé gkutatást öniSmereti diszciplinaké nt m veöner b l publikálni,
iik a hazai kisebbsé gkutatók, A vizsgálatok a magyarSorra alakultak a kisebbsé gi kutatóinté zetek:
(egye- 1989-ben a dé l-alföldi - e|sósorban bé ké scsabai országi kisebbsé gekkel kapcsolatos teí ületeket
bek me]lett a törtónelmet, az irodalmat, a nyelvet, a
származás - szlovák é rtelmisé gmegalapí totta a SziokuItú rát, a né prajZot, aZ identitáStudatot) foglalják
vák kutatóinté zetet Bé ké scsabán,
- l990-ben Szegeden iött lé tle a József Attila Tudo- magukban.
A hazai kisebbsé gi kutatóinté zetek sokat tesznek az
mányegyetem szláv tanszé ke mellett a Szerb Inté zet.
kutatónemzedé kek felnevelé sé é rt,a tárgyi é s szelú
j
né
met
kutatókö
zö
ssé
g
meg
a
l99l-ben
alakult
lemi emlé kek megmenté sé é rt,konzerválásáé rt, az
Pé csett, maid |995-t l a Germanisztikai lnté Zet kereanyanyelv tudománym ve]é s felté teleinek lé trehozáté ben m ködik a Magaarorszógi Né meteft Kutatási- é s Ta,
sáé rt, a tudományos könyvkiadásé rt é s a szakfolyónárké pzé si Központja
iratok megjelenteté Sé é rt,Ezek a kutatóinté zetek a
magyarországi kisebbsé gi tudományosság szerves ré ,
Kutatólnté
ze,
Románok
Márla
a
Matyarorságl
Dr. Beré nyt
szé t ké pezik, egyben olyan hátté í inté zmé nyek,ameté nek tgazgatóla, ké t nyelven, románul é s magyarul publtkál,
költ . ver§elt legütóbb 98/1. sámunkban közöltük. Itt közölt
lyek pedagógus-továbbké pzé sekkel segí tik a kisebbsé el adása elhangzott ,,A matyarorságl nemzeti é s etnlkal ktgi
oktatást iS,
sebbsé gek ké rdé setaz ezredfordulón" or§zágos ldsebbsé g:
A kisebbsé gi törvé ny 45, szakaszának 3, bekezdé se
kütató koní eí enclán.
.

2602

ú gy szól, hogy a kisebbsé gek számára lé trehozott oktatási, nevelé si inté zmé nyekben biztosí tani kell a kisebbsé gi né pismeret, a kisebbsé gek é s az anyaországok törté ne]mé nek taní tását, kulturális é rté keinek, s
hagyományainak megismeí é sé t,A hazai kisebbsé gi
oktatásban most nyí lik 1ehet sé g arra, hogy a
né pismeret-kisebbsé gismeret tantárgy kereté ben oktassák mindezeket. Olyan fontos területek ezek, amelyek felté tlenül hozzátartoznak a kisebbsé gek identitásának meg rzé sé hez, Az emlí tett tananyaghoz tanáí i
ké zikönyvek, tankönlvek, dokumentumgy jtemé nyek,
kronológiák, szöveggy jtemé nyek kellenek, A kisebbsé gi kutatók feladata, hogy ilyen jelleg pubJikációkkal támogassák az isko]ákat, Mivel e tárgykör taní tására a hazai klsebbsé gi fels oktatásban nem ké szí tetté k
fel a pedagógusokat, különböz
továbbké pz tanfolyamokra van szüksé g.
A magyarországi kisebbsé gi kutatóinté zetek zöme
é Vente szervez né praiZi-törté neti-nyelvé szeti táborokat, Ezeken együtt Vesznek ré szí a hazai é s külfóldi
szakemberek, Valamint gimnazisták é s egyetemi hallgatók, Fontosak ezek a táborok, mert leletment funkcióiukon kí vül a kutatók é s fiata]ok számára identitáser sí t jellegük is van,
A kutatóinté Zetek által szervezett szimpóziumok é s
tudományos konferenciák a hazai kisebbsé gek legje]ent sebb kulturális esemé nyei é s fórumai.
]e]ent sek aZ álta]Uk megielentetett tudományos é S
ismeretterjeszt kötetek, periodikáik is, E kiadványok
hasznosak mindazok számáru, akik a hazai kisebbsé gekkel kapcsolatos kutatásokat folytatnak.

A

biZtosí tják, Mondotta: tartsák fenn aZ inté zeteket

azok, akik Ié trehozták,

A hazai kjsebbsé gi é ttelmisé glekcivil

szervezetei

nincsenek olyan anyagi helyzetben, hogy inté zmé nyeket m ködtessenek, A kisebbsé gi kutatók szerint Magyarországon a kisebbsé gi töí Vé ny alapján is állami
feladat lenne a kisebbsé gi inté zmé nyrendszerfenntartása é s m ködteté se, csak m köd kutatóinté zetek
pályázhatnak kutatási prolektekkel. Fé lreé rté sne esSé k: nem a pályáZati rendszer ellen vannak, hanem azt
szeretné k, hogy a kutatóinté zetek kapjanak egy mini_
mális m ködé si költsé gveté st,
A kisebbsé gi kUtatóinté Zetek vezet i megkeresté k
aZ MKM, a NEKH illeté keseit, de nem jártak sikerre],
Ezután a szlovák illetve a román kutatóinté zet vezet ie a kisebbsé gi ombudsmanhoz lordult jogorvoslaté rt,
az 1993-as é rvé nybenlé v kormányhatározatra hivatkozva, A nemzeti é s etnikai kisebbsé gi iogok országgy lé si biztosa ez ügyben ]999 ianuátjában levelet in,
té Zett a NEKH elnöké nek, Ebben többek között ez á]lt:
,,Meqqq z dé sem, hoqq ezen inté zmé nqekjogi é s anqaqi helqzeté nek rendezé se elherülhetetlen é s sürg s, A megoldások termé szetesen sokfé lé k lehetnek, é s ennek kidolqozásában az é rin-

yn ködé ssel kapcsolatos problé rnák

A hazai kisebbsé gkutató inté zetek é s m helyek

tetteknek tárqaalniuk kell, Elí ogadhatatlannak tartanóm, ha
pusztán anuaqi okokból be kellene záratni bármelyí k kutatóin-

é ves

költsé gveté sé t 1993-1997 közötti periódusban a M vel dé si é s KöZoktatáSi Miniszté rium (MKM) Kisebbsé gi F osztálya biztosí totta. Azé rt 1993-a] kezd d en,
mert ez é vben alkotta meg a Kormánq az 1325/|993.
(lV.2.) számú határozatát, mely Bé ké smegye rövid- é s
közé ptávú fejleszté si feladatait foglalja magában, Ez a
határozat kiemelten foglalkozik a megyé ben é l nemZeti é s etnikai kisebbsé gek kultú rájának, oktatásának
ké rdé seivel,A kormányhatározat ré szé tké oez inIé zkedé si program 5, pontja szerint ,,biztosí tani kell Cljulán
a ROmó,n Kutatóinté za, Bé ké scsabána Szlovák hutatóinté zet
folqamatos m ködé sé t-" Ez ügyben az akkori kisebbsé gi
tárcané Ikü]i miniszter levelet í rt a m vel dé si miniszternek, melyben többek között ez állt:
,,A Nemzeti é s Etnikai Kisebbsé gi Hivatal (NEKH)
megvizsgálta a ké t kjsebbsé gi kulturális inté zmé ny
szakmai tevé kenysé gé t,s azt a magyarországi nemzetisé gpoljtika szempontiából is igen hasznosnak é rté keli,

- hanem a többi, akkor már meglé v kisebbsé gi kutatóinté zet is kapott költsé gveté si támogatást
é s projektfina n szí rozást,
Öt é v sikeres m ködé s után ]998 márciusában az
MKM Kisebbsé gi F osztályának vezet je váratlanul
kiielentette, hogy nem kötelesek m ködé si támogatást adni a kisebbsé gi kutatóinté Zeteknek, mert nem a
miniszté í ium hozta lé tre ezeket, Pályázat ú tján kuta-áqi proieklekeI támogatnak, de d köksegveté st nem
helyesen

A 1 325 l 1993.sz. kormányhatározatnak megfelel en,
ké rem Miniszter Urat tegye lehet vé , hogy a ké t kisebbsé gi kutatóinté zet folyamatos m ködteté sé hez
biZtosí tottak legyenek a költsé gveté si felté telek,"
llyen e] zmé nyek után a miniszté rium nemcsak a
ké t kutatóinté Zet költé gveté sé t biztoSí totta, - nagyon

té zetet.

A fentiekre tekintettel arra [zé rem Elnök urat, hoqq kezd,emé a koordinótiót az illeté hes miniszté riumlk között annak

nqezze

é rdeké ben,hogq közösen szülessen megn|jugtató é s hosszú távra
kiható dönté s a kisebbsóqeh hutatóinté zetei 1oqi é s anyagi helqzeté neh rendezé sé ró1,"

A NEKH elnöke ez é v március ele]é n megbeszé lé st
kezdemé nyezett a kisebbsé gek kutatóinté zetei l999,
é vi költsé gveté si támogatásának koordinálása é rdeké ben, A tanácskozásra meghí vást kaptak a kutatóinté zetek vezet i, az országos kisebbsé gi önkormányzatok
elnökei, az oktatási tárca é s a Nemzeti kulturális
Öröksé g Miniszté riumának ké pvisel i, A tanácskozá-

son kiderült, hogy ez é vben senki sem tudia bjztosí tani a kutatóinté Zetek m ködé si költsé geit, AZ oí szágos
önkormányzatok ké pvisel i elmondták, hogy inté zmé -

nyek fenntartására é s m ködteté sé re nem kaptak
anyagi támogatást, orbán Viktor miniszterelnökke1

tórté nt ( l999. március l 2, ) találkozóiuk el tt a kisebbsé gi önkormányzatok Vezet i l2 pontos ]evelet inté ztek hozzá, A levé 1 2. pontja í gy hangzik: ,,Elengedhetetlennek tartiuk a magyarországi kisebbsé gek kulturális autonómiájának megvalósí tását, A kormány ré SZé r l határozott iogi é s anyagi garanciákat tartunk
szüksé gesnek az önkormányzatiság é s a kisebbsé gi
kulturális autonómia ré szé tké pez inté zmé nyhálózat2603

nak a kisebbsé gi önkormányzatok áhal törté n átvé telé hez, ú j inté zmé nyek kialakí tásához, a kisebbsé gi
ónkormányzatok é s inté zmé nyekm ködteté sé hez,"
A sors jróniáia, hogy mí g a kisebbsé gi ombudsman
vizsgálatot tart a szlovák é s román kutatóinté zet m ,
ködteté sé vel kapcsolatos ügyekben, l998, decembe-

ré ben születik egy ú jabb kormányhatározat, A

228l/|998. (XIL l9.) Kormányhatározat közli a Magyar
KöZtársaság é s Románia Aktí V Együttm ködé si é s
Partnersé gi KormányköZi Vegyes Bizottsága Kisebbsé gügyi Együttm ködé si Szakbizottsága által kidolgozott, a mellé kletben köZZé tett a|ánlásokat, E határoZat ó, pontja í gy szól: *h maqqar ftormánq bizt\sí tsa a Ma-

qqarorszáqi ROmdnOft Kutatóinté zete í Oluamatos m ködé sé hez
szüksé qes költsé gveté si forrásoftat_" Az ajánlások ó, pontlá-

nak Vé grehajtásáé rt a következ k a felel sök: pé nzügyminisztel, igazságügy-miniszteí , nemzeti kuiturális
öröksé g miniszteí e, oktatási minisztet Nemzeti é s Etnikai Kisebbsé gi Hivatal elnöke, Ez a határozat már
é rvé nyben volt, amikor a NEKH elnöke által összehí ,
vott, fent emlí tett megbeszé lé sen kiderült, hogy nem
biztosí tiák a költsé gveté si forrásokat,
A kisebbsé gi törvé ny, az é rvé nybenlé v kormányhatározatok ellené re, a hazai kisebbsé gi kutatóinté zetek m ködé sé nek ké rdé se nem megoldott, ezek tevé kenysé ge ellehetetlenül, A hazai kisebbsé gi kutatóinté zetekr ] em]í té sttesz,,A Magyaí Köztársaság jelenté se az Európa TanáCs Nemzeti Kisebbsé gek Vé delmé r l szóló Keretegyezmé nyé nek vé grehaltásáról"
szóló munkaanyag is (1999), de a m ködé si zavarokról nincs benne szó,
A nemzeti identitás megé lé se,fenntartása é s ápolása nemcsak szemé lyisé gi, hanem feIté tienül kollektí v |og is, hiszen a nemzeti hovatartozást megé lni csak
társas formában ]ehet, A kisebbsé gi törvé ny els d]eges cé ]ja olyan körülmé nyek é s inté zmé nyes keretek
biztosí tása, melyek közepette a magyarországi nemzeti é s etnikai kisebbsé gek hosszú távú fennmaradása
lehetsé ges. Az áilam számára ugyanakkor oiyan kötelezettsé geket fogalmaz meg, amelyek inté zmé nyes vé delmet é s garancját kell, hogy Ielentsenek a kisebbsé gek számára. Iirezni viszont azt lehet, hogy nehezen,
vagy egyáltalán nem születik meg a politikaj akarat a
nemzeti közössé gek önrendelkezé si joga gyakorlatának megteremté sé re,
Minden törvé ny annyit é t amennyi megvalósul bel le, Ké tsé gteIen, hogy a törvé ny által nyú jtott lehet sé gekkel az aktí v, identitásukat meg rizni é s é rdeké ben tenni is akaró kisebbsé gek tudnak é lni leginkább,
A rendszerváltás óta elindu]t vagy feler södótt ónszervez dé si folyamatok bizonyí tiák, hogy a hazai kisebbsé geknek igé nyük é s szándé kuk megfelelni e kihí vásnak, igé nyük é s szándé kuk a fennmaradás, a kisebbsé gi lé t é rté keineké s sa|átosságainak meg rzé se, ápolása é s átörökí té se,

konklú zí ók

A nagylé legzet közössé gi cé lok sikereinek elenged,
hetetlen felté tele a kis lé pté k , precí Zen kórülhatárolt
2604

közössé gi cé lok kit zé sé bené s sikerre vitelé ben szerzett tapasztalat. Az elvé gzett munka jelzós kí ván lenni
arra vonatkozóan, hogy van már Magyarországon egy
kisebbsé gi é rtelmisé giré teg, amelyre feiadatokat le-

het bí zni, amelyt l munkát, eredmé nyeket lehet immáI elvárn i.
Egy közössé g, egy né pcsoport addig é letké pes,amí g
é lcé keket ké pes alkotni, s azt a világban fel is tudla mutatni, Egy inté zmé nyi keret addig lé t|ogosult, amí g biztosí tani tudia az é rté keklé trehozásának kereté t, s ké pes
kié pí tenie szel|emi é rté kekcseré jé nekkereteit,
A nemzetisé get, f ké nt nyelve, kultú rála é s az eb,
ben megnyilvánu]ó etnikai tudata különböZteti meg a
Vele együtt é l többsé gi nemzett l. A kultú ra fenn
tudja tafiani a nemzeti é let kereteit, meg tudia rizni
a kollektí v azonosságtudatot, a felbomlott közössé gi
szolidaritást. ,,Nyelvé ben é l a nemzet". Másfé I é vszázada emlé keztet Szé chenyi figyelmezteté se - nem
csökken é rvé nnyel é s id szer sé ggel. Mé g inkább
igaz ez a megállapí tás a kisebbsé gek nyelvé re, A nyelv
azonban már ré góta többet jeJent a sz ken é rtelmezett nyelvhasználatnál. A nyelv fogalmába egyre inkább beleé rtiük az ií odalmat, amely az anyanyelvb I
sarjadt ki, a né phagyományt, a törté nelmet, Tehát kultú ráiában é l, marad fenn é s ú jul meg a nemzet é s a
nemzetisé g egyaránt, Ezé rt van szüksé g olyan kisebbsé gi kutatóinté zetekre, ahol anyanyelvé n m Ve]heti
tudományát a kisebbsé gi kutató, akiben valami kett sé g munkál: a szakmai tiSZteSSé g é s a közössé gi küldeté s.

Egy kisebbsé g Vitalitása attól függ, hogy mennyire
ké pes elkülönüIt közössé gké nt megszervez dni, A magyar államnak különleges felel ssé ge a területé n é l
kisebbsé gek

-

mint kulturális é s etnikai közössé g

-

megmaradásának támogatása, A kisebbsé gek kultú rája, nyelve, valiása, illetve hagyományai meg rzé se
szempontiából fontos, hogy saját iskoIájuk é s kulturális-tudományos inté zmé nyeik legyenek.

Ma a hazai kisebbsé gi kutatóinté zeteknek folyamatosan harcolniuk kell lé tüké rt, a lé tükhöZ szüksé ges
erkölcsi é s anyagi felté teleké rt, é s ugyanakkor a jöv t,
a táV]atot biztosí tó iogi Státuszé rt,
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