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Rátkai Árpád

Az  i tí pusú  etní kai közössé gekról

Az í rás szen6e, Dr, Ráthai Árpád cikhet ad,Ott közre a sugedi ké tnaelv  Clnvie|uirea/Eguüttólé s cí m  lapban, melynek

megszefkeszett váltlzatát lapunk 1998. október I5-i szí mában adtuk közre. 1998. december lr-é n meqjelent, követku  lapszá-

mink nozzÁszÓtÁs-ában Dr. Tóth lstván mú zeológus é s törté hé sz, egqben a Szlovák Kisebbsóqi ÖnkormánJzat elnöke rea,

qtilt az í rásra. Rdtkaí  Arpdd meqint tollat ragadott ós cí kket küIdött szerkeszt sé günknek, meluet szerettünk volna meghüldeni a

iuqedi Szlov,ák Kisebbsé gi önkormónazat elnöké nek, de ehhu a szerz  lnelé ben nem járult hozzá. lqy most í rdsát, tnelluel több

ponton a szerkeszt sé g sem é rt eguet , hé ré sé re közöIjük , várluft az é rintettek válaszát , meluet termé szetesen a Baá'xáq lapiain közrea-

dunft, maid ré szünkr  a vitát beí eiezettneft tekintiük-

Kisebbsé geket bemutatni mostanában ké tfé leké ppen
szoktak, Van, aki els sorban törté nelmi mú ltiukról,
hagyományaikról í r, olyannyira, hogy €yakran a ki,
sebbsé gek ielenlegi helyzeté nek bemutatása helyett
is csak a mú ltiukról esik szó. Egy másik, álta]unk kö-
Vetett irányzat szerint a mú lt ismerete a jelen megé r,
té Se miatt fontos, de nem helyettesí theti a ielenlegi
helyzet feltárását, bemutatását, Szeged pé ldáia külö-
nösen alkalmas arra, hogy a kett  közötti különbsé gre
irányí tsuk figyelmünket,

Mennqit é r a m lt?

Kelet-Európában, ebben a most felbomló ,,ré gi világ,
ban", - de különösen a Balkánon - mé g szí vósan tart-
ja magát az a hiedelem, hogy valamely területen é l k
ioeai abból származnak, hogy  seik ré góta azon a

földdarabon é ltek, A miné l impozánsabb törté nelmi
mú lt itt é rvké nt szolgá| az igé nyek é s követelé sek alá-
támasztásához, a privilé giumok igazolásához.

Ezzel szemben az ,,Úi vllág" rendjé nek alap|a az em-
beri iogok é rvé nyesí té se, Ennek megfelel en a kisebb,
sé gi jogok nem mú ltiuk, hanem lé tük miatt il]etik meg
az etnikai közössé geket, tehát egé sz egyszer en azé rt,
mert lé teznek, A mú lt, a hagyományok feltárása é s be-
mutatása most legalább olyan fontos, mint a ,,ré gi vi-
lágban", csakhogy nem valamifé le é rté krend, nem vala-
mifé Ie fontossági sorrend,,,sú lyozás" kialakí tásához,
hanem a jelenlegi helyzet iobb megé rté sé hez. Ebben az
összefüggé sben a törté netisé g aktualitása mé g n tt is,

Amennyiben mé g mindig nem az emberi iogok
alapján állnánk, Szegeden is mindegyik helyi etnikai
közössé gnek elemi é rdeke, kötelessé ge lenne a
,,többszáz é ves mú lt" kimutatása, bármi áron. Akkor
viszont, ha nincs ilyen ké nyszerhelyzet, s csupán a va,
lóság feltárása a cé lunk, bizony rá kell mutatnunk,
hogy ilyen törté nelmi mú ltIUk nincs,

Szegeden tizenhárom szervezett etnikai köZössé g
Van: arab, cigány, görög, lengyel, né met, orosz, ör-
mé ny, román, spanyol (1atin,amerikai), szerb, szlovák,
ukrán é s vietnámi, kivé tel né lkül mind az utóbbi é vti-
zedekben iöttek lé tre, korábban nem lé teztek. El z-
mé nyeik ugyan vannak, hiszen cigány, szerb é s né met
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közössé gek Szegeden máI a XVIII. századlsan is voltak,
de a ielenlegiek nem azok folytatásai, nem azok le-
Származottaiból a]akultak, hanem teljesen ú i, s t ú |

tí pusrl köZössé gek,
Megismeré sükhöz tehát nem a város hajdanvolt et-

nikai köZöSsé geit, hanem a je]enkori migrációt kell
vizsgálnunk,

Honnan jötteh?

A xVIII-xlX. századi szegedi kisebbsé gek törté nete a

magyarságba törté n  beo]vadás, beolvasztás esemé ny-
soIa, Ez a folyamat vé ges, lezárult, A lelenkori etnikai
közössé gek az elmú lt harminc-negyven é v gyorsuló üte-
m  hazai é s nemzetközi migrációiába gyökereznek, A
város - l9óO-ban mé g jelenté ktelen számú  é s arányú  -
nem magyar né pessé gé nek növekedé si üteme felgyor-
su]t, é s mára megtí zszeí ez dött. F leg a migráció nyo-
mán következett be ez a gyarapodás, de ma már leg-
alább ennyire járul hozzá a termé szetes szaporodás is.

A betelepülé s forrásterületeit - a közössé geket repre-
zentáló - legtekinté lyesebb vezet ik születé si helyé nek
vizsgálatával táIhatiuk fel, l995-ben Szegeden hat ki-
sebbsé gi önkormányzat alakult (cigány, görög, né met,
román, szerb é s szlovák), összesen harminc kisebbsé gi
önkormányzati ké pvisel vel. Közülük huszonketten
(73"/") nem szegedi születé s ek voltak. l998-ban az ú jjá-
alakult testületek ké pvisel inek é letkora negyvenné gy
é vre csökkent a korábbi ötvennel szemben. közöttük is
a betelepül k maradtak többsé gben, a harmincból hu-
Szonegyen (70%) másutt szü]ettek, Ekkor három ú jabb
kisebbsé gi önkoí mányzatot is választottak {lengye]t, ör-
mé nyt é s ukránt)- Most aZ öSSZesen negyvenöt kisebb-
sé gi ónkormányzati ké pvisel  ké tharmada (ó7"/o) másutt
szü]etett, A legtöbben (24%) Bé ké s megyé ben, É rdekes,
hogy a külföldön Születettek (l37") többsé ge nem a
Kárpát-medencé n be]ülr l, hanem mé g távolabbi té gi,
ókból, országokból származik,

Mindezek ismereté ben egyáltalán nem meglep  az
a körülmé ny, hogy nincs is kizárólag szegedi születé -
s ekb l álló önkormányzat. Mindössze háromban - a

cigány, a lengyel é s a né met eseté ben - vannak több-
sé gben, ötben pedig kisebbsé gben a szegedi születé -
s ek. Mindez peí sze nem szé gyellni való dolog, ame-



lyet nem lé tez  helyi törté netükkel kellene takargatni,
Nem el ny é s nem hátrány, csupán következmé nye é s
kifejez dé se annak, hogy nem ,,é vszázadok óta Szege-
den é l  szlovákságot" ké pviselnek, hanem olyan ú j,
helyi etnikai közössé get, amelynek gyökerei nem hely-
ben, hanem a migrációban keresend ek.

Hogqan szervez dtek?

A migráció nyomán az egyé nenké nt vagy családonké nt -
különböz  helyekr l é s elté ró id pontokban - Szegedre
betelepültek, ú i lakóhelyükön szervez dtek közössé ggé ,
A tizenhárom etnikai egyesület - a hetvenes,nyolcvanas
é vekben alaku|t el dszervezeteiket is ide számí tva - a
következ  é vekben alakult; l975-ben szlovák, l977-ben
dé lszláv, l980-ban lengyel, l984-ben orosz, l987-ben né -
met, l989-ben cigány, l99l-ben román, l995-ben vietná-
mi é s górög, l99ó-ban ukán, l997-ben aí ab, l998-ban
örmé ny, l999-ben spanyol (latin-amerikai), tehát nem-
csak a kisebbsé gi populációk, hanem civil szervezeteik is
ú jak, A szerb ortodox egyházközsé g az egyetlen szervezet,
amely é vszázadokon átí velve, mintegy öSSZeköti a XVIII.
századi szerb közössé get a jelenkorival. Itt sem arról van
szó azonban, hogy a hajdani szerb közössé g lesárma-
zottai alkotnák a ielenlegit, Szerb anyanyelvükön beszé l 
családok voltak ugyan mé g a hatvanas é vekben is, de - a
vé rsé gi kontinuitás e vé kony szálacskája ellené re - a
szerbekre is é rvé nyes, ami a többi etnikai közössé gre,
mivel lé tsámban csakhamar felülkerekedtek a más tele-
pülé sekr l, más megyé kb l származók (a nyolcvanas
é vekt l pedig é ppen a jugoszláviából é rkez k sáma nö-
vekedett leg€yorsabban ),

Hánuan beszé Iik anuanuelvüket?

Nag}yárosi diaszpórában é l  kisebbsé gekr l lé vé n
szó, itt nyoma sincs azoknak az - identitás fenntartá-
sát szolgáló , eleve adott mechanizmusoknak, ame-
lyek agrárkörnyezetben é vszázadokon át kiválóan m -
ködtek, más nyelv  környezetben az identitás fe]té tele
az ltthln következetesen használt anyanyelv, maId az
anyanyelvhasználat további er sí té se a qqermekközössé -
qekben, vé gú l az anyanyeJv tanulása a hözoktatásban-

A szegedi közoktatási rendszerben tanuló nem ma-
gyar anyanyelv  gyermekek számát viszonylag jól is-
meí iük, l998-ban l57 cigány, l07 szerb, 45 román, 39
arab, 2l né met, 20 orosz, l7 horvát, l2 angol, l2 len-
gyel, 8 ukrán, ó vietnámi é s 5 spanyol anyanyelv  diák
volt (a többiek ötné l kevesebben),

A kisebbsé gek közül a cigányság a iegnagyobb, s a
velük kapcsolatos társadalmi problé mák sú lya is na-
gyobb, mint az összes tóbbi kisebbsé gé  együttvé ve,
Összesen 776 cigány tanuló vesz lé szt a közoktatás-
ban, de közülük csak l57 a cigány anyanyelv .

A iöv t fürké szve leghelyesebb vizsgálódásunkat az
óvodásokra sz kí teni, P,z I998/99-es tané vben a ma-
gyarokon kí vüI 51 cigány, 26 szerb,24 arab anyanyelv 
gyerek járt óvodába Szegeden, mí g a többi nemzetisé -
g  mind tí zné l kevesebb volt,

Nagyon is kiemelten kell foglalkozzunk tehát a ci-
gány, a szerb é s az arab közössé g helyzeté vel, ám a
né met, a szlovák é s a görög közössé gekr l is é rdemes
szót ejteni. Abban az etnikai közössé gben, ahol az ri|
generáció nem örökli szülei anyanyelvé t, ott felülkere-
kedik a nyelweszté s, gyengül az etnikai identitás. Ha
ezek a tendenciák folytatódnak, akkor ké tsé ges a helyi
né met, szlovák é s görög közössé gek jöv je, fennmara,
dása, Elt né sük, vagy akár csak szerepük csökkené se,
gyengülé se nem kí vánatos fejlemé ny lenne, többek
között azé rt is, mert csökkentené  a város etnikai, kul,
turá|is sokszí n sé gé t, Ezt a sajnálatos tendenciát
azonban nem azzal kell ,,ellensú lyozni", hogy többet
í runk róluk, hanem szí vós szervez  munkával, s a tu-
datosság er sí té sé vel.

A nyelweszté si folyamatot ugyanis meg lehet állí -
tani. A kisebbsé gi szervezetek legfontosabb feladatai
köZé  tartozik a szül k meggy zé se a családban törté ,
n  anyanyelvhasználat el nyeir l, továbbá anyanyelvi
gyermekközössé gek szervezé se is,

A szerb, arab, orosz, lengyel, vietnámi é s görög kö-
zössé gben tapaszta]ható ilyen törekvé s, A szerbek é s
a né metek önálló óvodai csoportot indí tanának, Ezek
a tevé kenysé gek nem pótolhatók, nem helyettesí the-
t k semmi mással. Szervezé sük a kisebbsé gi civil szer,
vezetek, a kisebbsé gi önkormányzatok, a kisebbsé gi
aktivisták közös feIadata

vörös len  raiza
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