
Identitás, kultú ra, közössé g

Amennyiben a kisebbsé gek elmú lt
fé lé vszázadban született ]egsike-
rültebb definí cióinak lé nyegi ele-
meit összegezzú k, ú gy az egy adott
á]lam területé n é l  né pcsoportok-
ra Vonatkoztatva perdönt nek to-
vábbra is az a krité rium számí t,
hogy a ftisebbsé qi coportok számbeli
minoritásban llnel2, Fontos eleme
ezeknek a definí cióknak, hogy cso-
portot alkotó egyé neknek a kisebb-
sé gi közössé ghez tafiozását, s en-
nek csoporituddtké nt való meg je-
lené sé t a többsé gé t l eIté I 
etnikus sajátosságok (nyelv, kultú -
ra, vallás, származás) válIalása,
megvallása biztosí t;a, Ez az alapja a
csoport té nyleges lé tezé sé hez el-
engedhetetlen összetartozás,tudatnak, azaz a cso-
porthoz tartozók köZött, a csoporton belül ható cso-
portszolidaritásnak, egyszersmind a kisebbsé gi né p-
csoport fennmaradásához, fejl dé sé hez né lkülözhe-
tetlen (politikai, kulturális, gazdasági, stb,) szervezett-
sé gnek, amely termé szetesen aZ egyes kisebbsé gek,
kisebbsé gtí pusok eseté ben egé szen elté r  szint  é s
er ssé g  lehet-

A kisebbsé g fogalmának meghatározására 1rányuló
er feszí té seknek köszönhet en tehát ma már tisztán
láthatjuk, hogy nem elegend  csupán a csoport kül,
s dleges (számbeli, nyeJvi, települtsé gi stb.) viszo-
nyajt Számba venni, hanem a csoport aktuális közössé gi

identitását meghatározó önké pet - s termé szetesen a
többsé g-kisebbsé g viszonyát alapvet en meghatáro-
zó többsé gi kisebbsé gké pet - is be kell vonni az elem-
zé sbe, Az etnikus identitáSjegyeken tú lmen en tehát
a többsé ghez, i]letve az ál]amhoz é s más közössé gek-
hez való viszonyu]ást, a csoport politikai, gazdasági,
kulturális, jogi helyzeté nek tudatosodását, a kisebb-
sé gi közössé g é s a hozzá tartozó egyé neknek a saját
CSoportentitáShoZ való viszonyát, annak feldolgozott-
ságát, elfogadottságát, ambivalenciáit is figyelembe
kell venni, Más szóval a csoport kohé zióját, bels  szo-
lidaritását é S Szervezettsé gi fokát is felté tlenül vizs-
gálni kell aZ egyes csoportok identitásának átfogó
elemzé sekor,

Anqanqelv - másodnqelv...

Az alábbiakban három konkré t pé ldán a kisebbsé gi
csoportok közössé gi identitásának váJtozé konyságát,
a vá]tozások legfontosabb kivá|tó okait é s irányait
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szeretné m é rzé keltetni a magyar,
országi kisebbsé gek eseté ben

A magyarországi kisebbsé gek
identitását aiapvet en az az immár
másfé l-ké tszáz é v óta tartó akkul-
turációs-asszimilációs folyamat
határozza meg, amelynek következ-
té ben valamennyi kisebbsé qi csoport
eseté ben a magtlar nqelv Vált, illetve
válik dominánssá az egymás közti
é rintkezé sben, a mindennapi
nyelvhasználatban, A kisebbsé gek
eredeti anyanyelve másod,nqelvi po-
zí cióba szorult, iIletve szorul
vissza, mi több a ké tnyelv sé g ter-
mé szetes, családokon belüli inter-
generjciós reprodukciójának is
egyre kisebbek az esé lyei. Ennek a

mára szinte fe]tartóZtathatatlannak t n  nyelwáltási
folyamatnak a három legfontosabb összetev je a ma-
gyar nyelv sé g nemzedé kr l-nemzedé kre való feler -
södé se, a kisebbsé gi csa]ádokon belüli nyelv- é s kul-
tú raátörökl dé s automatizmusainak megsz né se, il-
letve a kisebbsé gi iskolák ma nyelvtaní tási,nyelvhasz-
nálati gyakorlatában mára kialakult csapdahelyzet

A magyarországi nemzeti kisebbsé gek köré ben az
1949-1990_ é vi né pszámlálások közötti né gy é vtized-
ben - a háború s é s a háború  utáni é vek er teljes
etnopolitikai vá]tozásaival, drámai fejlemé nyeivel
SZoroS összefüggé sben, azok köVetkezmé nyeit nem
egyszer en csak türközve, hanem fel is er sí tve - er -
telies asszjmilációs folyamat zailott ]e, A szlovák, ro-

mán, hanát, surb, szlové n anyanyelv  né pessé g száma
körülbelül a felé re csökkent. A né met anyanyeJv ek
száma pedlg l949-ben a migrációs é s Vesztesé gi sta-
tisztikák szerint kiszámí tható magyarországi né met ma-
radé k-közössé g valóságos lé tszámának tí z százalé kát
tette ki, ami nyilvánvalóan a kitelepí té s utáni megfé -
lemií tettsé get tükröz  adatok stabilizálódását 1eJen-
tette,

Az asszimilációs folyamat fol1tonosságára utalnak az
anyanyelvi é s nemzetisé gi hovatartozás szerinti adatso-
rok különböz sé gei é s átfedé sei, A korcsoport-megosz-
lás arányszámai pedig minden magyarországi nemzeti
kisebbsé g eseté ben az elöreqedé s aggasztó je]eit mutat-
ják, A szlovák anyanyelv ek köré ben a l4 é vné l fiatalab-
bak aránya mindössze 5, a né metekné l 7,3 százalé k, a
szlové nekné l 7,7, a horvátoknál 8,9 a szerbekné l pedig
8,3 százalé k. A l0,5 százalé kos országos átlaghoz, s mé g
jnkább a cigányságnál mé rt 35,7 százalé khoz ké pest
egyedül a román kisebbsé g l 1,3 százalé kos adata mutat
valamelyest kedvez bb tendenciát.

A magyarországi kisebbsé gi iskolákat látogató tanu-
lók lé tszámának é s nyelvi diszpozí cióinak alakulása
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szempontlából az anyanyelv családon belüli átörökl -
dé sé nek megszakadása is komoly gondok forrása, En,
nek a jelensé gnek ké tsé gkí Vü] legfó'bb kiváltó té nyez je
a veqqes házasságok magas aránya_ E tekintetben ismé t a
szlovák é s a né met kisebbsé g mutatói a legmagasab-
bak, l990-ben pl, a szlovák anyanyelv , illetve szlovák
nemzetisé g  fé rjezett n k 49, 8, illefue 53,2 százalé ká-
nak volt magyar anyanyelv  fé rie. A né met anyanyelv 
fé rjes asszonyok eseté ben a fé riek 44,2, a szerbekné l
47,ó a sz]ové nekné l 39,9, a horvátoknál 39,6, a í omá-
noknál 34,2 százalé ka volt magyar anyanyelv .

A nem vegyes házasságokban é l  gyermekek anya-
nyelve a legnagyobb mé rté kben a szlovákok eseté ben
különbözik a szül ké t l: a szlovák anyanyelv  házas-
táí sak gyermekinek 49,I százalé kát magyar anyanyel-
v ké nt regisztrálta a né pszámlálás, Hasonlóan magas
az alánya a családon belüli nyelwáltásnak a né metek-
né l é s a szlové nekné l (egyaránt 33,7 százalé k) _ Aro-
mánok eseté ben ez az arányszám mindöSsze 13, a
horvátoknál l8 százalé k_ Az anyanyelv áiörökl dé se a
szerbekné l látszik a legegyé rtelm bbnek: a szerb szü-
l k gqermeheineft mindössze 3,3 szdzalé ka nllt l990-ben ma-
qtjar anuanvelví _ Az anyanyelvi kót dé s erelé t ielzi,
hogy a cigány anyanyelv  szül k gyermekelnek mind-
össze 9, 4 százalé ka volt l990-ben magyar anyanyelv ,
A magyarországi kisebbsé gi közössé gek hiteles

(ön )meghatáí oZás a é s aZ etnikai azonosságtudat
meg rzé se, fejleszté se, valamint a közössé gek szem,
pont|ából né ]külözhetetlen identitásé pí té s szempont-
;ából a következ  é vekben é vtizedekben az alábbi öt
ké rdé sle felté tlenül választ kellene adniuk a kisebbsé -
gi közé let irányí tóinak, é rtelmisé gi csoportiainak é s
választott önkormányzati, egyesületi vezet inek,

Y ir tudlis hap cs olatr endszer

Maradhat-e a magyarországi é l  kisebbsé gek egyé ni
önazonosság-tudatának é s csoportidentitásának
centrális eleme az az anyanyelv é s anyanyelvi kultú ra,
amely a családi nye]vhasználatban, il]etve a közóssé ,
gen belüli kapcsolattartásban, az oktatáSban é s az ön,
ké pzé sben is egyre inkább hátté rbe szorult? Ez a ké r-
dé s különösen a szomszé dságban é l  nemzetekhez js

köt d , azaz nemzeti kisebbsé gek csoportiához tarto-
zó ,, shonos" (né met, szlovák, román, horvát, szerb,
sz]ové n, ukrán, ruszin), illetve az er s anyanemzeti kö-
t dé seit a nyelvátadásban is az anyaországga1 törté n 
rokoni-nyelvi kapcsolatokban é rvé nyesí t ,,bevándo-
rolt" kisebbsé gi csoporthoz tartozó lengyel, göí ög,
bolgár közössé gek számára bizonyulhat identitásé pí -
té sük szempontjából meghatározó jelent sé g nek,

Egyré szt azé n, mert a határok átjárhatóságával, a
nyelvek, kuhú í ák é tté keinek egyre könnyebb e]ektroni-
kus (digitális, illetve lnternet,alapú ) elé rhet sé gé vel
ré szben ielent sé güket veszí tik a távolságok, csökkenek
az inté zmé nyi, pé nzügyi akadályok, amelyek - a hiányzó
logi, politikai, strukturális é s nyelvkörnyezeti felté telek
mellett - az anyanyelv egyre ritkább használatát, a
nyelwáltást, az anyanyelvi kultú rában való tálé kozódás
hiányát kiváltották é s tartósí tották, Ma, s mé g inkább a
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következ  é vekben, már a jól é s racionálisan m köd 
kisebbsé gi önkormányzatok számára nem elé rhetetlen
a teleház-tí pusú  elektronikus anyanyelvi kulturális köz-
pont kialakí táSa. Az i]yen Internet-alap ozású  számí tógé -
pes központok egé szen ú i, háZtartásokig eljuttatható le-
het sé geket biztosí thatnak a né met, horvát, sz]ovák
vagy é ppen görög, bolgár é s lengyel nyelwel é s kultú rá-
val (sajtóvaI, m vé szettel, tudománnyal stb,) való fo]ya-
matos kapcsolattartásra, Termé szetesen ez a faita virt -

dlis nemzeti kaptsolatrendswr nem pótolhatja sem a többi
hiányzó kisebbsé gi inté zmé n}t, sem az anyanyelvi kör-
nyezetet, sem pedig a családon belüli nyelvátadást, il-
letve az anyanyelv é s az anyanyelvj kultú ra ií ánti é rdek-
l dé st, Csakis ezeknek a té nyez knek a kö]csönhatásá-
ban válhat az ú j elektronikus kapcso]attartás az identi-
tásé pí té s alapeszközé vé ,

A magyarországi kormányzati é s önkormányzati ki-
sebbsé gpolitika kapcsolata 1994 óí a nem tudta kialakí -
tani azt aZ,,állandó é rtekezleti" fórumát, é rdekegqeztet 
mechanizmusát, amelyben az 1993. é vi LVll, kisebbsé gi
törvé ny nyomán lé trejött magyarországi kisebbsé gi
önkormányzatokat az igazá.r haté kony é s mindenki á1-
ta] elfogadott közössé gé pí té s, iJletve közössé gi é rdek-
vé deiem kulcsfontosságú  inté zmé nyeiké nt lé phetné -
nek fel. Ezeknek a szerepköröknek a tisztázása né lkül
ugyanis mind a parlamenti ké pviselet egyre kí nosab-
bá váló, kölcsönösen medd  - ráadásul a kisebbsé gi
Csoportok közötti é rdekegyezteté st is né lkülöz  po,
lé miáiban, mind pedig az antidiszkrjminációs jogsza-
bály igé nyé nek konkretizálásában nem lehet igazán
áttöré st remé ]ni. Hiszen a kormány é s az önkormány-
Zatok köZötti viszony korrekt szaLlályozásának, az állau-
dó eqqeztet  fórumnak a hidntlában nem csupán a kisebb-
sé gi önkormányzatok válhatnak í övidtávon zsákutcás
inté zmé nyeké , hanem az egé sz magyarországi kisebb-
Sé gpo]itika is beleszorulhat a kisebbsé gi ké rdé sek ke-
zelé sé ben a fölötté bb drága, ugyanakkor ióré szt ver-
bális megoldásokkal megelé ged  magatartásba,

Minthogy a Baí áhá{ szeí keszt sé ge által kezdemé nye-
zett konferenciának nem lehetett cé lja a magyarországi
cigánysággal kapcsolatos ké rdé sek tárgyalása, itt csu-
pán egyetlen o]yan motí Vum eí eié ig szeretné m a roma
közössé g pí oblé máját megemlí teni, amely óhatatlanul
az egé sz magyarországi kisebbsé gi politikai é s közé letre
komoly hatással van, Ma már kevesen vitatják annak a
té nynek a megállapí tását, hogy a magyarországi cigány-
ság gond|ainak, a roma közössé gek iogi, szociális, gaz-
dasági, m veltsé gi hátrányainak megoldása a kisebbsé -
gi törvé ny keretei között aligha remé lhet . A kisebbsé gi
önkormányzati rendszer elvileg ugyan alkalmassá tehe-
t  az ilyen kompJex feladatok el]átására, de maga a ci-
gányság, s annak é rtelmiSé gi, politikai vezet i js é zik,
hogy a jelenlegi önkormányzati rendszer átalakí tása
nem elé gsé ges, Lehet, hogy a magyarországi cigányság
é rdeké ben miel bb külön iogszabályok é s inté zmé nyek
megalkotása válik kí vánatossá, lehet, hogy a kormány-
zati struktú rán belül kell é rdemi jogkörökkel fe]ruházott
inté Zmé nyt ié trehoznj, de a változtatások sürget  szük-
sé gszer sé gé r 1 ma már egyre többen - cigányok é s
nem cigányok - meg vagyunk gy z dve, A cigányság



pé ldáia ké tsé gkí vül a iegegyé rtelm bb adalé k ahhoz,
milyen nagyok a törvé ny által elismert tizenhárom ki-
sebbsé g helyzeté n belüli különbsé gek, EZé rt a köVetke-
z  é vek kisebbsé gi identitáspolitikájában rendkí vül fon-
tos feladat lehet a sajátos ké rdé sek, egyedi megoldások
katalógusainak kidolgozása, a vád- é s dacszövetsóg ,,kisebbsé -
gi kerehasztallogihdjának" kiegé szí í é se az egymás különbö-
z sé geinek tiszteletben tartásán alapuló differenciált é s
rugalmas ajánlatté teli gondolkodásmódjávaL
A magyarországi kisebbsé gek helyzete önazonosságuk
é s önszervezettsé gük, az anyanemzeti támogatási for,
mák megtartó ereje mellett els sorban a magyaror-
szági magyar többsé ggel való többcsatornás kapcso-
latrendszeren, pontosabban szólva a magyar nemzeti
közóssé ggel va]ó viszony, köt dé s további alakulásán
áll vagy bukik. É s itt most nem egyszer en a joginté z-
mé nyekre, kormányzati é s a|apí tványi támogatások
rendszeré re, a külónböz  nemzetközi aiánlások, ké tol-
dalú  szerz dé sek teliesí té sé re gondolok, hanem arra
a saiátos magyar-nemmagyar kett s köt dé sre,
amely a mai magyarországi kisebbsé gi közössé gekhez
tartozók dönt  többsé gé re jellemz . A 200l, é vi né p-
szám]álási eredmé nyek fontos, bár minden bizonnya1
nem teliesen egyé rtelm  tájé kozódási alapot nvú it-
hatnak majd nekünk abban a tekintetben, hogy a nem
magyal nemzeti, etnikai nyelvi é s kulturá]is köt dé -
sek]<el rendelkez  magyar á l la mpol gár oknak mekko ra
hánaada tekinti maq t maguar anaaryelv neft, magaar nem-
wtisé gí inek, illetve, hogy a magukat nem magyar anya-
nyelv ek é s nemzetisé gú ek közül hányan köt dnek a
magyar nyelvhez é s kuILú ráho/ is,

Az iskolák sziqetinté zmé nqek...

A magyarországi kisebbsé gi identitásé pí té s szem-
pontiábóI ez a ké rdé s a legeslegfontosal:b: lehet-e a
rnlstani, törté netileg hialahult labilis, kieqyensú Iltrozatlan,,ftet-
tí s köt dós m1d,ellt" tartós kisebbsé qi id,entitdsbázisnak tekinte-
rri? Hiszen a ké t világhábonl közötti, maid a Kádár-
korszak elejé re jellemz  tudatos asszimilációs törek-
vé seknek, illetve a kisebbsé gek eseté ben asszimiláci-
ós következmé nyekkel járó belS  társadalmi mobili-
tásnak, migráCióS folyamatoknak köszönhet en a kö-
zössé gek jóIé szt e]veszí tetté k a maguk hagyományos
regionális, falusi bázisát, az anyanyelvjáráson alapuló
lokális kulturális hátteret.

A kisebbsé gi közössé gek XXL század eleji magyar-
országi kett s köt dé sé t a kutatási eredmé nyek SZe-
rint inkább a nem magyar származástudat, az elmú lt
é vtizedben ú jra felé rté kel d ben lé v  csaiádi é s kö,
zössé gi tradí ciók a hordozói, Az ,, shonos" kategóIiá-
ba soroiható magyarországi kisebbsé gek választott ú j
nemzeti anyanyelvé t (anyanemzeteik irodalmi nyel_
vé t) sainálatos módon mé g mindig csak az esetek ki-
sebbik ré szé ben sikerül olyan mé rté kben megtaní tani,
hogy az egyfalta ké tnyelv  bázis megtelemté sé vel is
hozzáiáruljon a kett S identitás stabilizá]ódásához. A
telies nyelwáltás é s a nemzeti anyanqelv megtartása, il-
letve,,ú lratanulása" |elzi a kisebbsé gi identitásé pí té s
nyelvpolitikai alternatí váit, Ma már talán a hazai ki-

sebbsé gpolitika minden feIel s té nyez je é rzé keli,
hogy semmiké ppen sem tekinthet  pozití v modellnek
az a gyakorlat, amely a nyelwáltási folyamatokat kí -
ván|a felgyorsí tani, Mint ahogy az sem t nik járható
ú tnak, hogy radikális beavatkozásokat támogatva, a
jelenlegi nyelvi adottságokat figyelmen kí vül hagyva -
a kisebbsé gi közössé gek eseté ben a az aktí v nyelvis-
meret é s nyelvhasználat váljon bármilyen formában is
a közössé ghez taí toZáS egyedüli kí lté riumáVá.

Külön elemzé s tárgyaké nt 1enne csak é rdemes fog-
]alkozni a mai magyarországi kisebbsé gi oktatási in-
té zmé nyek nyelvtaní tási é s jdentitásé pí té si tevé keny-
sé gé Vel, Ehelyütt aZ általánosí táS kockáZatát é s hibá-
ját, egyszersmind szándé kom szeí int vitára ingerl ,
provokatí v modorát is vállalva, ké t - talán a ké rdé skör
öSszetett kontextusából kiragadottnak t n  , té nye-
z re szeretné m felhí vni a ftgyelmeL a maqqarorszáqi kí sebb-
sé qi aktatási rendszeren belül é rvé nqesül  ké tnqelv sé 7-model!
haté horysága eggenes aránqban van a családon belüli nyelv-
használattal é s a kisebbsé gi ngelvek társadalmi elfoqadottsógá-
val, meqbecsültsé gé vel é s hasznosí thatósáqóval. Minthogy a
kisebbsé gi anyanyelvek oktatásának ezek a családi,
társadalmi hátté rté nyez k alapvet en negatí V irányt
jeleznek, az er feszí té seiben magára maradó oktatási
inté zmé nyeket hiba lenne b nbakszerepre káIhoztat-
ni. A magyarországi kisebbsé gi iskolák az önkormány-
zatok aktí v szerepvállalásának, illetve szerepvállalási
lehet sé geinek hiányában ma mé g o1yan sziqetintfu,mé -
nqeft, amelyek igen cseké ly mé rté kben tudták szolgálni
a közössé gi identitásé pí té s alapozó, iöv t é pí t  fel-
adatait.

A másik té nyez ve] enné l js ritkábban szembesü] a
magyarországi kisebbsé gi oktatásügy: meglehet sen
kilátástalan válIalkozásnak t nik bármely nemzeti
nyelvnek anyanyelvké nt Való (ú jra)taní tása, ha a
nyelvtanulást nem kapcsolja össze az iskola, a tanár
az adott nemzet törté nelmé nek, kultú Iájának, földraj-
zának, gazdaságának megismerteté sé vel,

A magyarországi kisebbsé gek többsé gé nek közössé gi
identitásában ma igen cseké ly mé rté kben van jeien a
nemzeti nyelvet hordoZó nemzet ismerete. EZ termé sze-
tesen összefügg azzal a té nnyel is, hogy a magyarorszá-
gi kisebbsé gi közössé gek többsé ge jóval a szomszé dos
nemzetek nemzetté -válás folyamatának sikeres befeje-
zé se el tt alaku]t ki, tehát nem köt dnek olyan er s
szálakkal a nemzetj ií odalom, kultú ra é s inté zmé ny-
rendszer XIX, századi h skorához, mint pé ldáuI a szom-
szé dos államok l9l8-1920 között kisebbsé gi helyzetbe
került magyar közössé gei, Ugyanakkor ezen a hel}zeten
akár rövirl távln is váltlztatnt lehet, amint azt a né met, horvát,
szlovdk vagq akár a szlové n pé lda is mutatia.

A fentiekkel a magyarországi kisebbsé gi közössé gek
identitásé pí té sé nek né hány alapké rdé sé re kí vántam
rámutatni, egyszersmind arra szerettem volna feihí vni
a figyelmet, hogy a köZöSSé gi önazonosság megtartá-
sában, meger sí té sé ben a reális helyzetfeJmé ré s, a
közössé gi straté gia helyes megválasztása mellett a
többsé g-kisebbsé g, illetve az anyanemzet-kisebbsé g
viszony- é s kapcsolatrendszerek folyamatos átgondo,
lása sem kerülhet  meg,
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