Beré nqi Mária

A magyarorsági kisebbsé gek é s a globalizáci
,,A Magaar Köztórsasdg tertileté n é I , állampolgársáqú nemzeti ós etnikai kisebbsé geh ryelve,
tdrggi é s szellemi kultú rdja, törté nelmi haqyománqai, valamint a hisebbsé gi lé tükkel összeí üqg
más sajátossáqaik egaóni ós közössóqi önannossáquh ré sze_ Mí ndezek különleqes órté fteh, megí rzé sük, ápolásuk é s guarapí tásuk nemcsa[z a nemzeti é s etnikai ftisebbsé gek alapwt jaqa, de a
maqaar nemzet, vé gsí soron pedig az államok é s hemzetek kdzössé qé nek órdeke is_"

(A nemzeti é s etnihai hisebbsé geh iogaiú l szóló |993. é vi
LXXY ll. tö í |,é na P r e am b ulum a\

f, z ú i é vezred küszöbé n valami
firretrezen meghatározhaló tör-

megbirkóznunk a minden edd iginé l gyorsabb változások é s átalakulások, ú j igé nyek e* prelercnciák köZepette?
fu Lurópai Unióban az integrjció
szerepe egyle hangsú lyosabb, Az
Európai Közössé gbe való integráltság státusza egy sor hasznos ha-

té nelmi é s kulturális tapaSZtalategyüttes, akaratlanui is, számadásra
ké sztet. Számot adni az elmú lt századról, akár (nagyké p en] az elmú lt é vezredr l is, Hátha jobban
megismer|ük jelenünket s magunkat js, ha kiterjeszkedünk az id son]óságot hangsú lyoz, elhanyagolja ViSZont a különbözé s lé tjogosultben, é s í gy {esetleg) belátható
lesz, hogy a következ századból, s
ságát. Nem Vitatható, hogy az állaakár az ezredé vb l is, mi közelí t femok közötti gazdasági é s kulturális
lé nk, Nálunk, közé p-európai né együttm ködé s ie]enti a iöV t. EZ
pekné l, különböZ
id beli ré tegek
azonban korántsem sugallhatia azt.
keverednek a kultú ráinkban, Egy,
hogy a nemzeti-kisebbsé gi salátosmásba olvadtunk é s kiváltunk egyságok é s é rté kekmeg rzé se fölösleges
másból, kölcsönös asszimilációk
lenne, Ahogy a festmé nyen a
Beré nyl Márla
é s disszimilációk mentek vé gbe,
kü]önböz
szí neknek megvan a saHol az egyik, hol a másik közé p- é s kelet-európai né p játos funkciójuk, s né lkülük szürké bb, sivárabb lenne a
próbáJta uralni é s integrálni a té rsé get,AZt a földraizi
kompozí ció, ú gy az emberi civilizáció is szegé nyebb leterületet. ahol nem alkalmazható az a mé rnöki eszhet minden egyes közössé g, minden egyes hagyomány
mé ny, hogy minden nemzet é ljen a maga külön, elzárt
elhalásával, Hozzá kel] szokni ahhoz, hogy világunk a
nemzetállamában, mive)hogy a különböz
né p- é s sokfé lesé genalapszik. Számos kultú ra lé tezik egymás
nyeivcsaládok szigetszer en egymás területé be é ke- mellett, é s ezek nem egymás ellen vannak. Meg kell tal dnek. Akátkihez tartozik egy té rsé g,lesz raita ki, nulnunk, hogy a kisebbsé gi identitás é s a kulturá]is
sebbsé g, amely jogokat kí ván, mé ghozzá nemcsak másságok elfogadása az egyetlen eszköz önmagunk
meg zé sé hez a gJobalizálódó világban, Hiszem, hogy a
egyé ni-állampo]gári, de koliektí V jogokat is. Az lesz
hagyományok szerepe tú l az ezredfordulón sem fog
közülünk a leginkább integrativ, amely a legtöbbet
tesz önmaga é s szomszé dai mé ltóságáé rt, rokonszencsökkenni, s a különfé ]e tradí ciók né lkülözhetet]en szellemi é s erkölcsi t ké t jelentenek az azokat meg z kövé é rt,Csak ú gy tudunk egymás barátai lenni, ha az
alárendel dé s viszonyait mindenütt felváltiák az zössé gek számára,
egyenrangú né pek é s szemé lyek viszonyai, Csak ú gy,
ha ezeré ves közös törté nelmünk nevé ben meg tudjuk
í g egyfel l az európai együttm ködé sben termé bocsátani egymásnak a fé lszázados sé relmeket, Vár
szetes követelmé ny a gazdasági, közlekedé si, jogi,
pé nzügyi szervezetek m ködé sé nek é sszer egysé gesi
ránk a Duna-völgyi kiengesztel dé s hosszú munkája,
Most, az ezredforduló küszöbé n, a magyarországi
té se, addig másfel l ugyanez a folyamat a kontinens
kisebbsé gek szerepé r J töprengve, kiindulópontunk
kultú Iája Vonatkozásában szellemi öncsonkí táSt jelenindokoltan ]ehet annak kimondása, technikai civi]i- tene (arról nem is beszé lve, hogy teljesen remé nlteien
zációban é lünk, Környezetünket mind nagyobb mé r- vállalkozásnak bizonyulna)_ Nem hiszem, hogy a hagyo,
té kben a m szaki-technikai felté telek határozzák mánycsere vagy a hagyományok veszni hagyása lenne
meg, é s ez kihí vást ielent a kulturális szfé ra számára
az ezredforduló korpalancsa, a megú iult szemlé let zá]ojs Ebb l adódik a további di]emma, hogyan alakul a ga, a modernitás fé mje|e, Nem gondolom azt, hogy az
kisebbsé gi kultú ra, hagyomány szerepe é s é rté kea integrált Európa, tagadná, vagy semmibe venné a helyi
XXL század ku]tú rájában, Milyen feladatokkal kell csoportok (különösen a kisebbsé gek) kulturális identitáSát, s elvitatná jogukat önnön kulturális öröksé gükDr. Beré nyl Márla a Román Kutatóinté zet igaugatóia.
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höz, a saját nyelvhasználathoz, jellemz

szokásaikhoz, a

vallási ei í rásaikhoz é s erkölcsi é rté keikhez.Ha ezt tenné , akkor a kollektí v szabadságjogok tagadásáról be-

szé lhetné nk,A nemzet, a nemzetállam é s a nemzeti kultú rák törté nelmi ví vmányok, A nemzeti kultú ra meg rzé se a globalizáció é s az információs társadalom viszonyai köZepette a kis nemzetek elemi é rdeke, Ezzel
szemben a nemzeti, kisebbsé gi hagyományok é s a korszer európaiság ismereté nek, megbecsülé sé nek egyide j szorgalmaása, egyensú lyának kialakí tása lehetsé gesnek látszik, A számí tógé pes kuLtú ra, az intelnet
nagyszer lehet sé get ad a kisnyelvek ápolására. Pe
elektronikus világháló közegé ben az egyazon etnikumhoz, kultú rához, nyelvhez tartozók köZötti intenZí V interakció fennmaradhat, s t ú i é letre kelhet - akkor is, ha
az interakció ré sztvev i a fóldrajzl té í benegymástól elválasztva é lnek. Hasonlóké ppen: a kisebbsé gi ]é t viszonyai köZött a hálózaton ú j realitást - s nem pusztán ú i
Virtualitást - nyerhet az adott né pcsoport egyedi kulturáliS önazonosság-tudata, AZ információs társadalom s
a mindenütt telenlé v mu]tikulturáliS Viszonyai köZött a
kisebbsé gi kultú ra csakis nyitott lehet, A küls hatásokra fogé konynak, azok folyamatos földolgozására é s integráIására ké pesnek kell mutatkoznia, mivel önazonosságát nem változatlanságban rzi, hanem a tudatos
megú iulásban é s a szinté zisben, A kisebbsé g szellemi
erejé t l, kulturális tellesí tmé nyeit l, ku]turális er forrásainak felhasznáiásától függ, hogyan lesz maga is tevé ú jraformálódó egyetemlekeny ré sztvev je az örökösen
gesülé snek, Persze tudom, hogy ez elé g nehé z dolognak
t nik,
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mú lni, hogy a kihí vásokra megfelel válaszokat tu,

dunk-e adni, s ezek ré vé nmé ltó helyet kapnak-e a magyarországi kisebbsé g1 kultú í ák aZ integráIt Európában, Rajtunk áll, hoey nemzeti m Veltsé günk ké tsé gkí vü) meglé v é rté keigazdagí tani fogiák-e az ósszké pet, avagy elt nnek a törté nelem forgatagában.
A magyarországi kí sebbsé gekcsak akkor tudnak fenn-

maradni

a

következ

é vezredben iS, ha támogatáSt,

megé rté sté s segí tsé getkapnak a tóbbsé gi nemzett l. A
honj kjsebbsé gek é vszázadok óta állampolgárai e hazának. ltt fizeité k az adót, itt katonáskodtak, a többsé gi
nemzettel együtt Viselté k a társadalmi rendszerek minden hiányát vagy elé gté telé t. k ebben a hazában van,
nak itthon, ltt akarnak boldogulni, megmaradni annak,
akiknek születtek, é s a jöv generációiknak továbbadni
az sök hagyományait, kultú ráiát é s nyelvé t, EZé rt, a
nemzeti kisebbsé gek termé szetes módon igé nylik a törvé nyi szint rendezé st, A kisebbsé gi törvé ny rögzí ti azt
a keretet, amelyen belül minden kisebbsé g saját igé nye
é s lehet sé gei függvé nyé ben é pí tkezik, oly módon,
hogy fennmarad számára a továbblé pé s a szervezeti fej-

l dé s, a közössé gi öné pí té slehet sé ge, Termé Szetes

ugyanis, hogy egy né hányezres kisebbsé g igé nyeiben é s
iehet sé geiben egyáltalán nem hasonlí tható öSSze egy
több százezressel, Lehet Sé get kell viszont adni, hogy
minden kisebbsé g kialakí tsa saját tágan é rtelmezett
környezeté t, Kulturá]is autonómiáí a van szüksé g, hi-

szen a magyarországi kisebbsé gek csak inté zmé nyesi
tett formában tudnak küzdeni a megmaradásé rl, az
asszimiláció ellen, A kisebbsé gek ezen inté zmé nyeken
keresztül sa|át e€
yedisé güket hangsú lyozhatják, nemzeti önarcké pet alkothatnak, Er s nemzeti tudatra é S a ki-

sebbsé gi m veltsé gben való otthonosságí a van szük-

Sé g, A nemzeti identitáS megé lé Se, fenntartása é s ápoIása nemcsak individuális jog, hanem felté tlenül kollek-

tí v is, hiszen a nemzeti hovatartozást megé lni csak társas formában lehet, A kisebbsé gi törvé ny els dleges
cé lja olyan körülmé nyek é s inté zmé nyes keretek biztosí tása, melyek közepette a magyarországi nemzet1 é s etnikai kisebbsé gek hosszú távú fennmaradása lehetsé ges, Egy közössé g, egy né pcsopoft addig é letké pes,
amí g é rté keketké pes teremteni, s azt a világban fel is
tudia mutatni. Egy inté Zmé nyi keret addig lé tjogosult,
amí g biztosí tani tudia az é té kek1é trehozásának kereté t,
s ké pes kié pí tenie sze]lemi é rté kekcseré jé t,A nemzetisé get, f ké nt nyelve, kultú rája é s az ebben megnyilvánuló etnikai tudata különböZteti meg a Vele együtt é l
többsé gi nemzett ], A kultú ra fenn tudja tartani a nemZeti é ]et kereteit, meg tudja rizni a kollektí V azonosSágtudatot, a fe]bomlott köZössé gi szolidaritást, Egy kisebbsé g é letereje attól függ, hogy mennyire ké pes elkülönült közössé gké nt megszervez dni A magyar államnak különleges felel ssé ge a területé n é l kisebbsé gek
- mint a kulturális é s etnikai közössé gek - megmaradásának támogatása, Kultú rájuk, nyelvük, valIásuk, illetve
hagyományaik meg rzé se szempontiából fontos, hogy
saiát iskolarendszerük é s kulturális-tudományos jnté zmé nyeik legyenek, EZt aZ inté Zmé nyrendszertköltsé gve,

té si forrásbó] kell fenntartani, A pé nzügyi vetü]etek

ré szletes kidolgozása is me]l zhetetlen: mi az, amit az
állam köteles állni, s melyek azok a területek, aho] a kisebbsé g saját er b l is tudja biztosí tani a fedezet-^t, il1etve amelyekre pályázatok ú tján lehet támogatáSt SZe-

rezni.
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rende]kezé sek saiát szel]emüknek e]lentmondó hatá-

sokat eredmé nyeznek az alkalmazás büIokratjkus ú tVeszt iben, Minden törvé ny annyit é r, amennyi megvalósul bel le, l848 óta Magyaí országon nagyon sok
kisebbsé gi töí Vé ny é s rendelet látott napvilágot, de
ezek í rott malasztok maradtak mostanáig, Ké tsé gtelen, hogy a 1egutóbbi l993-as kisebbsé gi törvé ny által
nyú jtott lehet sé gekkel az aktí V - identitáSukat megrizni, é s ennek é rdeké ben tenni is akaró - kisebbsé gek tudnak é ln] leginkább. A rendszerváltás óta elindult vagy feler södött önszeí vezé si í olyamatok bizonyí tják, hogy a hazai kisebbsé geknek igé nyük é s szán-

dé kuk meglelelni e kihí vásnak, Igé nyük é s szándé kuk
a fennmaradás, a kisebbsé gi ]é t é rté keinek é s sajátosságainak meg rzé se, ápolása é s átörökí té se.
Jó lenne az é vszázaddal együtt elbú csú ztatni a feledé kenysé g korát, a be nem váltott í gé retek é s a meg-

szegett fogadalmak korszakát! Fog,e Sikelú lni? AZt

gondolom, hogy lejárt a fogadkozások ide|e, é s most
már i]]ene cseIekedni is,
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