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A,,kisebbsé gi tudomány" finanszí rozása

I kisebbsé gl tudományosság le|entósé gé l a hal;
ll.ron tú li magyarok vonatkozásában már l9q0_ azaz
a rendszerváltozás é ve el tt felismerté k é s kimondták
Magyarországon. Az alapvet en az adott kisebbsé ghez
taftozók által anyanyelven folytatott tudományos te-
vé kenysé g, különösen a társada]omtudományi kutatá-
sok (né prajz - kulturá]is antropológia, törté nelem -
m vel dé störté net, nyelvé szet, szociológia - polito-
lógia, stb,), ezen belül is az adott kisebbsé gle vonat-
kozó komplex kisebbsé gkutatás |elent sé ge, ha az a
kisebbsé g á]tal lé tretrozott tudományos inté zmé ny-
ben folyik, igen sokré t ,

- el segí ti a kisebbsé g önké pé nek, identitásának
fejl dé sé t, er sí té sé t;

- megalapozza az anyanyelv é s irodalom, illetve a

né pismeret oktatását a közoktatás é s a fels oktatás
kereté ben, emeli ezek szí nvonalát;

- megalapozza é s eredmé nyesebbé  teszi a kisebb-
sé gi é rdekké pviseleti Szeruezetek tevé kenysé gé t, a ki-
sebbsé gi szervezetek közössé gé pí t  tevé kenysé gé t;

- el segí ti a nemzetisé gi é rtelmisé g kinevelé sé t é S

megtartását, ezzel is hozzálárulva a teljesebb társadal-
mi struktú í a kialakulásához a kisebbsé gi közössé gben;

- el segí ti az anyanyelvi kultú ra ápolását, gazdagi
tását, ami né lkül a kisebbsé g nyeJve fokozatosan sze-
gé nyedne, visszafejl dne.

Saiát, ,,nemzeti" é ftelnisé q né Ikül a kisebbsé gek sem
tudnak (ön)tudatos közössé gké nt m ködni, fennmarad-
ni, ellená]lni a különfé ie asszimilációs nyomásoknak-
Salát tudományos inté zmé nyek né lkül nehé z megtarta-
ni a saját é rtelmisé get, hiszen az jobb hí ián más (több-
sé gi vagy anyaorságbeli) tudományos inté zmé nyekhez
kapcsotódik, ott szocializálódik, s nem marad ideie, é r-
dekl dé se, lehet sé ge a kisebbsé g számára fontos ku-
tatásokra, Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a
tudományos tevé kenysé g is egy folyamaton megy ke-
resztül, amely egyle tömegesebbé  teszi a ré szvé telt a
kutatásban, s az adott populáción belül növekszik a fe|-

lett társadalmakban azok aránya, akiket a kutatásjei-
leszté s foglalkoztat. Ezen tú l nem hagyhatjuk figyelmen
kí vül a kisebbsé gek számára oly fontos társadalomtu-
dományi kutatások bizonyos po]itikai függ sé gé t sem,
Nem mindegy, hogy ki é s milyen é rdekek alapján dönt
arról, hogy milyen kutatásokat fognak szervezni, finan-
szí rozni, milyen cé llal, milyen szempontok szerint é s
kikre bí zzák e kutatások elvé gzé sé t, illetve hogyan in-
terpretálják azok eredmé nyeit, miké nt tálalják azokat a
közvé lemé ny el tt. Nem mindegy a kisebbsé g é rdekei
szempontiából, hogy mely kutatások é lveznek priori-
tást, Az önálló kisebbsé gi inté zmé nyi keretek ]é trehozá-
sa, meglé te kulcsfontosságú  ebb l a szempontból, Az

adott kisebbsé g kutatóinté Zeté t kulturális autonómidja
eqqih alappillé ré  nek kell tekintenünk

Úgy t nik erre nemcsak a kisebbsé gek jOttek rá, ha-
nem mások is, hiszen l998 óta az állam (kormány) be-
szüntette a meglé v  kisebbsé gi kutatóinté zetek inté z-
mé nyi-m ködé si támogatását, A nyolcvanas é vek vé -
gé n, a kilencvenes é vek elejé n lé trejött els  kutatóin-
té zetek (szlovák, román, honlát) é s a kilencvenes é vek kö-
zepé n lé trehozott inté zmé nyek (né met, bolgdr, ruszin
stb,) ]é te, fennmaradása került í gy veszé lybe, annak
ellené re, hogy a kisebbsé gi tórvé ny el í rja az állami
kötelezettsé get ezen a té ren, s t egyes inté Zetek ese,
té ben {szlovák, román) é nlé nqes nemzetközi hé toldalú  meq-
állapodások is kötelez en kjdk eI  m h dé süh finanszí ronisát a
magqar áIlam ré szé r . P,z l998 óta bevezetett, pályázati
rendszer , csökkentett nominálé rté k  ré sz-projektfi,
nanszí rozás nem fe]el meg e kötelezettsé geknek, é s
Ielent sen kor]átozza a kisebbsé gek önállóságát kuta-
tási prioí jtásaik kijelölé sé ben, E tekintetben é rdemes
megfigyelni az egyné mely más magyarországi kisebb-
sé gi finanszí rozási területre is oly jellemz  ,,Bermuda-
sokszög" megjeIené sé t, melynek sarkait ez esetben az
Oktatási Miniszté rium, a Nemzeti Kulturális Öröksé g
Miniszté riuma, a Nemzeti é S Etnikai Kisebbsé gi Hiva-
tal, a Pé nzügyminiszté rium é s az MTA alkotják, s
amelyben a heves egymásra mutogatás, karszé ttárás
é s hitegeté s köZepette t nnek el a kisebbsé gi felada-
tok é s pé nzek, amelyek a magyarországi kisebbsé gi
kutató inté Zeteket lenné nek hjVatottak támogatni,

A kutatáS finanslí rozáS" teré n az ál]amnak igen je-

fl ]enL s szerepe van, Ez í okozottan é rvé nyes a ki,
sebbsé gek által m velt kutatási tevé kenysé gre, hiszen
e tevé kenysé g mögött nem áll szerteágazó többsé gi,
szé ]es társadalmi bázis, amely fogé kony lenne a ki-
sebbsé gi é rdekekre, é s jelent sen ki tudná egé szí teni
az állami támogatást, esetleg biztosí tani tudná a kj-
sebbsé gi kutatóinté zet folyamatos inté zmé nyi m kö-
dé sé nek fedezeté t, Egyé bké nt az áilam könnyen é s vi-
szonylag kevé s pé nzb l eleget tudna tenni kötelezett-
sé geinek a kisebbsé gi tudományos tevé kenysé g finan-
szí rozása teré n. E finanszí rozás ké t ré szb l állhatna,
egyré szt kisebbsé genké nt egy-egy tudományos inté z-
mé ny modell-számí táson alapuló m ködé si alapfi-
nanszí rozását láthatná e] az inté zmé nyi keretek fenn-
maradása-lé tre|ötte é rdeké ben, másré szt a kisebbsé -
gek ké pvisel inek bevonásával pályázati ú ton pí ojek-
teket is finanszí rozhatna, Egy-egy kisebbsé gné l több
m hely is m ködhetne tetsz leges szervezeti keretek
köZött (egyesületi, alapí tványi, országos önkormány,
zat által lé trehozott inté zmé nyi, egyetemi stb.)a kuta-
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tás szabadságának elve alapján, azonban az állam ter-
mé Szetesen korlátozott számú  (nemzetisé genké nt
egy-egy) inté zmé nyre vállalhatna anyagi gaí anciát, A
kulturális autonómia jegyé ben az országos kisebbsé gi
önkormányzat lenne hiVatott arra, hogy döntsön,
mely inté zmé ny kapná meg ezt a garanciát, A pályáza-
ti rendszer  projektfinanszí rozásban termé szetesen
már,,mindenki" ré szt vehetne, azonban a dönté shoza-
tal során biztosí tani keII a kisebbsé gek ké pvisel inek
é rdemi ré szvé telé t, hogy a közössé gek kulturális auto-
nómiája, illetve é rdekei é rvé nyesülni tud janak,

Fontos ]enne, hogy tisztuljon a ké p, mit é rtünk ki-
sebbsé gi kutatóinté Zeten, kisebbsé gi kutatáson, Vé ]e-
mé nyem Szerint itt felté tlenü] figyelemmel kellene
lenni az a]ábbiakra:

- a kutatás az adott magyarországi kisebbsé gre irá-
nyul (alapvet en társadalomtudományi kutatásokra
gondolu nk);

- a publikálás nyelve rendszeresen a kisebbsé g
nve]ve (is);

- az inté zmé ny munkanyelve alapvet en a kisebb,
sé g nyelve;

- az inté zmé ny kutatói progí amiára a kisebbsé gi
közössé g van dönt  befolyással, munkáiában alapve-
t en kisebbsé gi kutatók vesznek ré szt;

- megfelel aZ a]apvet  tudományossági krité riu-
moknak 1megfelel  szakmai kvalifikációkkal rendelke-

z  tudományos Vezeté s, tanács; a projektek kiválasz-
tásánál, ióVáhagyásánál, szakmai dolgozatok, publiká-
ciók elfogadásánál, megjelené sük el tt megfelel 
szakmai sz r k alkalmazása),

A kisebbsé gi tudományos inté zmé nyek é s kutatóik
el tt meg kell nyitni a pályázás lehet sé gé t nemcsak
a nevesí tetten kisebbsé gi költsé gveté si té telekre, ha,
nem az általános kutatási pé nzekre is (pl, különfé le
MTA programok),

NyiIvánvaló, hogy a XXI. század elejé hez ké pest a
fent vázolt helyzet egy kicsit Zárt ké pet mutat, s a tu-
dományos tevé kenysé g állami meghatározottsága
mellett más elemek megjelené se egyre kevé sbé  ha-
nyagolható el, Í gy csökken a tudományt magas szí n-
vona]on m vel  kutatók inté zmé nyi í ügg sé ge, nö-
Vekszik (nemzetközi) mobilitásuk, az állami források
mellett nöVekv  Szerepet játszhatnak a különfé le tár-
sadaimi, privát é s nemzetközi források is, s nem
mondhatunk le az anyaországi támogatásokról sem
ezen a területen, Mé gis a mai Magyarországon a nem-
zeti kisebbsé gek vonatkozásában - ismert he]yzetük
miatt - a f  determináló té nyez  mé g egy jó ideig az
állam lesz, mely eleget kell, hogy tegyen köte]ezettsé -
geinek, s t további pozití v meger sí t  jnté zkedé seket
kell tennie a civilizáli, feilett országok közössé gé nek
tagjaké nt,

Lásztlty Pé ro

biztosí totta, Azóta ezek az inté zetek nem kapnak a
m ködé sükre é ves támogatást, Nincsen anyagi fede,
zet sem f állású . sem másodállású  kutatók bé rezé sé ,
re, Pályázat ú tján csak proiektekre ]ehet támogatást
ké rni. Amennyiben nem m ködnek a kutatóinté Zetek,
akkor viszont nem lesz. aki pályázzon. Csak m köd 
é s jól m köd  jnté zeteknek lehetnek projektiei. Ha
nem m ködnek, akkor csak eseti jelleg , rögtönzé ses
doleokkal talá]kozhatunk. Ezen inté zetek é ves m kö-
dé si költsé gveté sé t több kormányhatározat js garan-
tálja, A hazai románok kutatójnté zeté r l pé ldául: az
1025/1993,sz. é s a 2281/1998 (Xll,19) sz, kormányhatá-
rozat rende]kezik, Az utóbbi ó, pontja í gy hangzik: ,,A
magyar hormánq biztlsí tsa a Maggarorszáqi Románok Kuta-
tóinté zete í Oluamatls m ftödé sé hez szüksé qes k ltsé gvüé si í Orrá-
sokat" _ Ezen pont vé grehaitásáé rt a következ k a fele-
l sök: a pé nzügyminiszter, aZ igazságügy-miniszter, a
nemzeti kulturáIis öröksé g minisztere, az oktatási mi-
niszter, a Nemzeti é s Etnikai Kisebbsé gi Hivatal e]nö-
ke. A hazai kisebbsé gkutató inté zetek m ködé se a
mai napig megoldat]an, Ha rövid id n belül ezt a neu-
ralgikus helyzetet nem orvosolják, akkor ezek az inté -
zetek megsz nnek.

Most, az ezredfordulón ki kell ielenteni, hogy a ma-
gyarországi kisebbsé gek csak inté zmé nyesí tett formá-
ban tudják meg rizni identitáSukat, nyelvüket é s kul-
tú ráiukat, lskolákra, könMárakra, kulturális é s tudo-

A kisebbsé gi kutató m helyek né lkülözhetetlenek

A hazai kisebbsé gkutató inté Zetekben a kisebbsé gek
anyanyelvükön m velhetik szaktudományu kat. A ki-
sebbsé gkutatást önismereti diszciplí naké nt m velik a
hazai kisebbsé gkutatók, Ezen kutatások eredmé nyei
né lkül iskoláinkban sem lehetne taní tani a Né pisme-
ret-kisebbsé gismeret tárgykört. A mostani Kerettan-
tervek is tartalmazzák ezekeí  az ismereteket, amelye-
ket ez é v szeptemberé t l köte]ez en be kell vezetni az
iskolákban, A kisebbsé gkutató inté zetek tehát hátté r-
inté zmé nyek is egyben, pedagógus-továbbké pzé seket
is vállalnak, A kerettantervek é s helyi tantervek alap-
ján ú j tankönyvekre, tanári ké zikönyvekre, kronológi-
ákra, szöveggy jtemé nyekí e, dokumentumgy jtemé -
nyekre van szüksé g. A hazai kisebbsé gkutatások né l,
kül el sem lehet ké pzelni ezen anyagok megí rását,
összeállí tását, Amikor tehát a hazai kisebbsé gkutató
inté zetekr l beszé lünk, óhatatIanul három fontos te-
í ü]etet é rintünk: a kutatáSt é s jsmeretterjeszté st, aZ
oktatáSt (aZ óVodától aZ egyetemekig), valamint a ki-
adói tevé kenysé get, Ha szí nvonalasak kutatási ered,
mé nyeik, akkor szí nvonalas tudományos kiadványaik
is 1esznek a kisebbsé geknek, Mindez persze anyanyel,
ven, llyen ielleg  ,,önkutatást" csak ezek az inté zetek
vé geznek, eZé rt né lkülözhetetlenek

A hazai kisebbsé gkutató inté zetek é ves költsé gve-
té sé t az 1993-1997 közötti id szakban a M vel dé si
é s KöZoktatási Miniszté rium Kisebbsé gi F osztálya
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mányos inté zmé nyekre van szüksé gük, A kisebbsé gi
törvé nyt sürg sen módosí tani kell, hlsz valódi kulturá-
lis autlnómia né lhül nintsen jövfie a hazai nemzeti é s etnikai
kiseú bsóqeknek. Financiális garancia kell ahhoz, hogy a
kisebbsé gek inté zmé nyeiket autonóm módon fenn
tudják tartani, Ha ez elmarad, akkor a kisebbsé gek
asszimilálódnak, Ebben az inté zmé nylendszerben a

kisebbsé gi kutatóinté Zeteknek, amelyekben tudomá-
nyos fokozattal rendelkez  kutatók tevé kenykednek,
lé t|ogosultsága Van, Feln tt Magyarországon egy ki-
sebbsé gi é rtelmisé gi ré teg, amelyre feladatokat lehet
bí zni, amelyt l munkát, s immár eredmé nyeket is le,
het e]várni,

Beré nyi Mária

A Közalapí tvány támogatása

A Magyarországi Nemzeti é s Etnikai Kisebbsé geké rt
KöZalapí tvány igazgatójaké nt a köVetkez  tá|é kozta-
tást tudom adni a 200l. é vi té makörös pályázati kií rá-
sában ú j elemké nt fogadta el a nemzeti é s etnikai ki-
sebbsé gek kutató m helyei é ves programjának támo-
gatását, A kuratórium kisebbsé genké nt egy kutatóm -
hely é ves proglamját támogatia, Pályázni az egé sz
é ves kutatóprogrammal lehet, A megí té lt támogatás
30%-a a kutatóm(ihely m h dé si höItsé qé re igé nyelhet ,
é s számo]ható el,

A pályázatot vé lemé nyeznie é s ajánlania kell az
adott kisebbsé g országos önkormányzatának- A maxi-
málisan igé nyelhet , illetve nyú itható támogatáS
1-500,000,-Ft, Beküldé si határid : 200l, március 9-e,

A m ködé si kö|tsé geken belül e]számolható bé r é s
ennek iárulé kai, rezsi költsé g, valamint technikai esz-
közök beszerzé se. A kuratórium nem támogat é tkezé si
költsé geket, é s é ]vezeti cikkeket, A kutatómí í helyek a

kutatási proiektekkel pályázhatnak az ú gynevezett ku-
tatói plogramok té makörben is, amelyekre azonban
nem számolható el m ködé si kö]tsé g, kizáró]ag a ku-
tatáSsal ösSZefügg  közvetIen köJtsé gek.

Molnár MártonMolnár Márton, a Közalapí tvány lgazgatóia

Az oktaást segí t  kutatásokat támogatiuk

AZ oktatásj Miniszté rium is igen nagy jelent Sé get tu-
laIdoní t a nemZetisé gi kutatásoknak, Ebben az össze-
függé sben é rdemes megemlí teni, hogy elké pzelhetet-
Ien lett volna a né pismeret oktatását bevezetni a 90-
es é vek második felé ben, ha a korábbi é vtizedekben
igen elkötelezett nemzetisé gi kutatók, tudósok nem
feitettek volna ki figyelemremé ltó kutató é s szervez 
munkát, Gondoliunk csak Manherz Károly professzor
ú rra, Eperjesi Ern  né prajzkutatóra, vagy a körünkben
itt lé v  GtJivicsán Anna professzor-a sszonyra é s Beré nqi
Mária i€azgató asszonyra.

A 90-es é vtizedben alakult nemzetisé gi kutatóinté ze-
tek a nemzetisé gi kutatásokban min sé gi változást hoz,
tak. E változás egyik fontos eleme, hogy az addig elszór-
tan meglé v  szakmai kapacitást egy helyre koncetrálták
é s egysé ges szellemi er vé  szervezté k, Másik lé nyegi
vonásuk, amely megkülönbözeti a nemzetisé gi té mákat
kutató m helyek többsé gé t l, hogy anuanuelven kutatnafr

é s publikáInak, Mindezeket figyelembe vé ve az Oktatási
Miniszté rium é s annak |ogel dje a M vel dé si é s Köz-
oktatási Miniszté í ium kezdetekb ] fogva anyagilag is
támogatta e kutatóinté Zetek munkáját,

Már a 90-es é i,tized els  felé ben jelent s tevé kenysé -
get fe;tett ki a cigány, a horvát, a né met, a román é s a
szlovák kutatóinté zet- Az é ytized mások fe]é ben örven-
detesen meqndvekedett a nemzetisé gi kutatáSok iránti
igé ny, elkezd dött a kutatómunka a többi nemzetisé g-
né l is, Termé szetesen e kisebbsé gek is megfogalmazták
támogatás iránti igé nyüket. Világossá vált tehát, hogy a
támogatási keretek csak akkor é rhet k el az összes é rin-
tett számára, ha azokat a miniszté rium nyí lt pályáZat ú t-
ján osztja el, Ebb l egyesen következett, hogy a rendel-
kezé sre á]ló támogatási összeget a vállalt fe]adatok
függvé nyé ben több ré szí e kell elosztani, í gy eqq-eqy m -
helq a korábbinál kevesebb tám\qatást kapoü. Ett l az id -
szaktó] az Oktatási Minjszté rium é s jogel dje konkré tan
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meghatározott, oktatást segí t  kutatáSokat támogat, AZ
é venké nt benyú itott kutatási té mák általában a kisebb-
sé gi né pismeret oktatását Segí t  projekteket tartalmaz-
nak, E té mák kiemelt támogatása ké t okból is szüksé -
ges, Egyré szt a kisebbsé gi né pismeí etnek, mint ú i disz-
ciplí nának az oktatása mé g |óideig szakmai támogatáS-
ra szorul, másré szt pedig e té makörbe szinte minden
konkré t feladat beletartozik. amit a kutatóinté zetek ed-
dig is Vé geztek, tehát különöSebb megköté sek né lkül
továbbí a is támogathatók maladtak, A pályáZati felté te-
lek között kezdetekt l az is szerepel, hogy egy adott
proiekt megvalósí tásához elnyert támogatásnak a liar-
minc sz]í mlóí lát az inté zetek a té ma kutatásával összefüg-
g  rezsiköltsé gekre, dologi kiaddsokra fordí thatják, Ezzel az
oktatási tárca iS hoZZá kí Vánt járulni az inté Zetek fenn-
tartási köhsé geihez, legalább a kisebbsé gi oktatást
é rint  kutatások mé rté ké ben, A kutatóinté zetek fenn-

í aftására az oktatási Miniszté rium sem vállalkozhat é s
kezdetekt l fogva ilyen felel ssé ge nem is volt,

E m helyek tanSZé ki keretben, esetleg civil kezde-
mé nyezé sre, egy-egy civil szervezet kereté ben jöttek
lé tre, Alapí tásukban nem vett ré szt az állam, a mi-
niszté rium sem. Egy-ké t a]apí tó okmányt áttekintve
az derült ki, hogy a m ködé shez szüksé ges forráso,
kat e szervezetek pályáZatok ú tián kí Vánják biztosí ta-
ni,

AJ oktatási Miniszté rium továbbra is az iránt kötelezj
el magát. hogy a nemzetisé gi oktatást Segí t  kutatá,
sokat - pé nzügyi lehet sé gei függvé nyé ben - luznte
meghird,etett páIqázat hereté ben támogatia, Úgy vé ljük,
hogy a tárca e keretben az idevonatkozó kormányha-
tározatok álta1 el í rt támogatáSi kötelezettsé gé t a iö-
v ben is tellesí teni tudja,

simon lstvánné

A dé lutáni keí ekasztal beszé lgeté sen Doncsev Toso, slmon lstvánné
é s Eí b Mária

Matheidesz Dóra a Holland Királyl Nagykövetsé g ké pvisel ie
é s Várfalvi Attila az Etnonel cí m  internetes honlap szerkeszt ie
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