
 

Nemzet, nemzetiség, állam        

 Beszámoló a pécsi Civil Közösségek Házában tartott tudományos 

konferenciáról 

  

A pécsi Lengyel Ifjúsági Egyesület 2013. szeptember 12–13-án konferenciát szervezett 

azzal a céllal, hogy hozzájáruljon a nemzeti kisebbségek történelmi múltjának és 

jelenlegi helyzetének kutatásához és széles körű megismertetéséhez. A konferencia 

szervezésében szakmai partnerként az alábbi intézmények működtek közre: 

Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre, August Senoa Horvát Klub, 

Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület, Pannon Kultúra Alapítvány. A 

konferencia létrejöttét az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Országos Lengyel 

Önkormányzat támogatta. 

 A „Nemzetfogalmak és a magyarországi nemzetiségek az új- és modernkorban” c. panel 

nyitó előadását Fekete Sándor, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara 

Politikatudományi Intézetének munkatársa tartotta. Az előadó „Az etnocentrizmus 

evolúciója” című előadásában először magát a fogalmat határozta meg: az ember saját 

kultúrájának megoldásmódjait tartja egyedül üdvözítőnek, jónak, követendőnek, míg másokét 

ezzel összehasonlítva, a sajátjával szembeállítva szemléli. Az ókorban a görögök barbároknak 

nevezték a rajtuk kívül állókat; a középkorban pedig a keresztények a nem keresztényeket 

pogánynak, hitetlennek tartották. Az etnocentrizmus jellemzője, hogy az adott csoport tagjai 

magukat más csoportoknál jobbnak, tökéletesebbnek tekintik –névválasztásuk, egymáshoz 

való viszonyuk egyaránt kifejezi ezt.  A saját kulturális rendszerből való kiindulás irányt ad, 

de egyúttal behatárolja és megszabja az ember viselkedését, gondolkodásmódját és érzelmeit. 

Az előadó azt a kérdést boncolgatta, hogy a létező kulturális sokszínűség mennyiben segíti elő 

az európai himnusz szellemének megvalósulását („testvér lészen minden ember”). Kifejtette, 

hogy ez elsősorban attól függ, hogy kialakul-e az emberiség többségében a közös sors tudata. 

A globalizáció és az ökológiai fejlődés valószínűsíti ezt, de a „testvériség” eszméje csak 

akkor válhat valóra, ha megtalálja minden közösség a maga fenntartható életformáját közös 

bolygónkon. Nos, erre a kérdésre nemigen lehet reményt keltő választ adni. 

 A plenáris ülés következő előadója, Gönczi Andrea „Vallás és etnikum kapcsolata a Kárpát-

medencében élő ruszinok körében” címmel tartotta meg előadását. A történész a 

közelmúltban két hónapot töltött Moszkvában, ahol az Orosz Állami Levéltárban a kárpátaljai 

görögkatolikus egyház brutális felszámolásának történetét kutatta. Sztálin a görögkatolikus 

egyházat a Vatikán kinyújtott karjának tartotta, és ezért már a háború végén elhatározta 

beolvasztását az orosz ortodox egyházba. 1946-ban a „lembergi zsinaton” kimondták ugyan a 
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görögkatolikus egyház „visszatérését” az ortodoxiához, az egyház felszámolása azonban 

Kárpátalján nagy nehézségbe ütközött. Romzsa Tódor görögkatolikus püspök a végsőkig 

szembeszegült a szovjet nyomással, és nyíltan kiállt a római katolikus egyház és a Vatikán 

mellett. A kárpátaljai görögkatolikus egyház felszámolása több lépcsőben zajlott. Először, 

1946-ban javaitól – elsősorban földjeitől – fosztották meg az egyházat. Később a 

monostorokat és a templomokat vették el. Az újonnan érkező orosz pravoszláv egyházi 

vezetők, így Nyesztor püspök és Makariosz érsek, az ily módon megszerzett egyházi javakat 

saját  vagyonként kezelték. A görögkatolikus egyház ellenállásának fő „tartóoszlopát”, 

Romzsa püspököt 1947 őszén meggyilkolták. Az előadó által talált dokumentumok szerint a 

gyilkosságra az egyházügyi tanács elnökének utasítására került sor. 1949-ben a 

görögkatolikus egyház megszűnt létezni. Papjaira, szerzeteseire üldöztetés, mártírsors várt.  

Az elpusztított egyház újjászervezésére 1990 után került sor, amikor is néhány év leforgása 

alatt több mint ezer templomban éledt föl a görögkatolikus hitélet, és 1991-ben már 5 

görögkatolikus püspök működött Kárpátalján. 

 Ezt követően Stark Tamás, az MTA Történettudományi Intézetének tudományos 

főmunkatársa „Az idegen zsidók deportálása Magyarországról Galíciába, 1941-ben” címmel 

tartott előadást, amely az 1941 nyarán lebonyolított és közel 20 ezer ember meggyilkolásához 

vezető első magyarországi deportálás előtörténetéről szólt. A témakör jelentőségét az adja, 

hogy erre a deportálásra német nyomás nélkül, a magyar kormány döntése alapján került sor. 

A történelmi szakirodalom megoszlik abban, hogy konkrétan mely kormányszervek, 

érdekcsoportok kezdeményezték a formális állampolgársággal nem rendelkező zsidók 

elhurcolását. Az előadó szerint azonban nem az a fő kérdés, hogy kik kezdeményezték a 

deportálást, ugyanis az idegennek tartott zsidóság kitelepítésének kérdésében a magyar vezető 

politikai elit tagjai között konszenzus volt. A fő kérdés az, hogy hogyan alakult ki ez a 

konszenzus. A kérdés megválaszolása során az előadó részletesen beszélt az első világháborús 

zsidó menekültkérdésről. Számos közíró, publicista, valamint parlamenti képviselő már a 

háború alatt, különösen 1918 nyarán követelte a hadiesemények során, illetve a korábbi 

évtizedekben érkező zsidók kitoloncolását. Ez a követelés felerősödött a húszas években, 

amikor az „idegenek” kiutasítására több kormánydöntés is született. Tömeges kitelepítésre, 

deportálásra azonban a két világháború közötti időszakban nem volt lehetőség. A Szovjetunió 

elleni hadjárat megindulása viszont megteremtette a tömeggyilkosságba torkolló „áttelepítés” 

feltételeit. 

A panel záró előadását Gyurok János, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 

Szociológia Tanszékének docense tartotta. Előadásában Gyurok János kiemelte, hogy a 

kisebbségi önkormányzati rendszer kiépülése elvben kedvező helyzetet teremtett a 

magyarországi horvátság számára. Ugyanakkor kialakult egy új kisebbségi elit, amelynek 

feladata több, mint a közösség életének gyakorlati irányítása. Sajnos több kisebbségi közösség 

esetében a politikai és a kulturális vezetés összefonódik. Az új kisebbségi elit nem 

rendelkezik kellő szociális érzékkel, amiről pedig már Bibó István is beszélt. 

 A délelőtt következő panelje a „Konfliktusok és párbeszédek napjainkban” címet viselte. 

Elsőként Balogh Tibor, a Miskolci Egyetem Görögkatolikus Cigány Szakkollégiumának 

hallgatója szólt. „Hogyan gondolkodjunk cigányként a demokráciáról?” című  előadásában 

Balogh Tibor egy kutatást ismertetett, amely azt vizsgálta, hogy hogyan gondolkodik a fiatal 

cigány értelmiség a demokráciáról. A kutatás eredménye úgy foglalható össze, hogy a 

cigányságból hiányzik a demokrácia iránti fogékonyság. Ezt az állítást az előadó számos 

példával igazolta. A cigányság alig él demokratikus jogaival. Jelentős részük távol marad a 

választásoktól. A cigány önkormányzat munkájában részt vevő képviselők sem elég aktívak. 
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A diszkriminációt a cigányság nemcsak elszenvedi, hanem el is viseli, mivel az alapvető 

jogok biztosát, az ombudsmant rendszerint nem tájékoztatják a cigányságot ért 

jogsérelmekről. A cigányság gyenge öntudatára utal az a jelenség, hogy az egyetemet végzett 

roma fiatalok már „kifehérednek”, vagyis nem akarnak cigányok maradni. A cigányság 

számottevő részének a demokrácia iránti közömbössége az előadó szerint abból ered, hogy a 

romák erejét felemészti a szegénység elleni küzdelem, az iskolázatlanságból adódó 

tudatlanság és a többségi társadalomtól való elzárkózás. 

 A következő előadó Bayerné Sipos Mónika, a Pécsi Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kar Interdiszciplináris Doktori Iskolájának hallgatója volt, aki „Együtt  

vagy külön? Párbeszédek és konfliktusok napjainkban” címmel tartotta meg előadását. Az 

előadó a kárpátaljai társadalmi rétegek egymás közötti viszonyait vizsgálta a rendszerváltás 

utáni Ukrajnában.  Szólt a különböző  kárpátaljai magyar szervezetek célkitűzéseiről (magyar 

érdekek képviselete, magyar iskolák ügye, az értelmiség helyben tartása, a szülőföldön való 

boldogulás elősegítése, stb.). A magyar kormány és a kárpátaljai magyar szervezetek 

viszonyát illetően elmondotta, hogy a magyar állam szemében bizony vannak „legitim” és 

„illegitim” szervezetek. Nem szerencsés, hogy a magyarországi belpolitikai megosztottság 

beszivárgott a kárpátaljai magyarok világába is. Az előadó szorgalmazta egységes 

érdekképviselet létrehozását, a nyelvtörvény elfogadását és a békés egymás mellett élés 

megteremtését Kárpátalján. 

 Az ebédszünetet követően került sor a harmadik panel előadásaira. Gereben Ferenc, a 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara Szociológiai 

Intézetének docense tartott előadást „A nemzeti identitás történeti és kulturális elemei” 

címmel. A határon túli magyarok körében végzett empirikus vizsgálatainak alapján Gereben 

Ferenc az identitástudat típusairól és szerkezetéről adott vázlatos képet. Az előadó elmondta, 

hogy az identitás az emberi pszichikum szükségszerű tulajdonsága, s az identitástudat 

kialakulását több tényező is befolyásolja. Az ember egyszerre több identitással is 

rendelkezhet, s ezek az identitásfajták egyre szélesedő koncentrikus körökkel jellemezhetők. 

Az azonosságtudatot tehát általában véve egy olyan összetett és rétegezett tudati 

kapcsolathálónak tartjuk, amely számos szállal köti az egyént a társadalom szűkebb-tágabb 

formációihoz: a családhoz, a lakóhelyi, szakmai, felekezeti, stb. közösségekhez, a nemzethez, 

az európai kultúrához, s végül az emberiséghez. Ezek a kötődések általában nem helyettesítik, 

hanem– egymásra épülve – kiegészítik egymást. Gereben Ferenc ismertette az öt országban 

1998 és 2000 között végzett kutatási eredményeit, amelynek során reprezentatív mintán 

végeztek kérdőíves felmérést a nemzeti, vallási és kulturális identitástudat témakörében. A 

magukat magyarnak vallók körében végzett kutatás során a nemzeti hovatartozást vállalóktól 

megkérdezték, hogy mit jelent a számukra magyarnak lenni. A nyitott kérdésre adott több ezer 

válasz a vélemények és érzések széles skáláját vonultatta fel. A spontán válaszok alapján 

kategóriákat állítottak fel, s így 23 identitáselemet határoztak meg.  Előadásában Gereben 

Ferenc részletesen ismertette a különböző identitáselemek egymáshoz való viszonyát. A 

kutatás értékelése során tapasztalhatták, hogy az ezredforduló határon túlról származó adatait 

sok hasonló vonás köti össze.  A nemzeti hovatartozás-tudat három pillérének a kulturális 

elemek (pl.: anyanyelv, vallás), a pozitív érzelmek és az identitást nehézségek ellenére vállaló 

magatartás bizonyult. 

 A panel utolsó előadója, Fülöp Éva, az MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai 

Intézete Narratív Pszichológiai Csoportjának tudományos munkatársa „A nemzeti identitás 

narratív pszichológiai vizsgálata” című előadásában elmondta, hogy a kutatócsoportjuk 

munkásságának középpontjában egy új szociálpszichológiai paradigma, a narratív 
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szociálpszichológia kidolgozása áll. A jövőben a történelmi traumák feldolgozási folyamatát 

kívánják leírni, illetve a kollektív áldozati szerep jelentőségét kívánják feltárni a magyar 

nemzeti identitás szerveződésében. Fülöp Éva előadásában arról beszélt, hogy az elbeszélések 

egyrészt a személyes és a társas identitás konstrukciójának tekinthetők, másrészt pedig a múlt 

eseményeiről szóló reprezentációk közvetítésében és tagadásában van fontos szerepük. A 

narratív pszichológia abból a feltételezésből indul ki, hogy a csoportidentitás jellegzetességei 

kibonthatók a narratívákból és objektíven, empirikusan vizsgálhatóvá válnak a csoport 

elbeszéléseinek elemzésével. Fülöp Éva elmondta, hogy kutatócsoportjuk ezt a megközelítést 

elsősorban a magyar nemzeti identitás vizsgálatára alkalmazta, több OTKA kutatást is 

végeztek e tárgyban. E vizsgálatok a történelmi szövegek tartalomelemzésével tárják fel a 

szövegek sajátosságait, különös tekintettel az érzelmi vonatkozásokra és a traumatikus 

események megjelenítésére. 

 Az első nap délutánjának kezdő előadását Orsós Anna, a Pécsi Tudományegyetem 

Romológiai Tanszékének vezetője tartotta. „Ambivalencia az anyanyelv és identitás 

kapcsolatában” c. előadásában Orsós Anna arra a kérdésre kereste a választ, hogy vajon igaz-

e, hogy a kisebbségben élők az anyanyelv használatának fontosabb szerepet tulajdonítanak, 

mint a többségi nyelvhasználók. Megállapította, hogy az általa vizsgált roma népesség e 

kérdésben sem lehet homogén, mivel a magyarországi roma népesség eleve több csoportból 

áll. Identitás és nyelvhasználat kapcsolatának összefüggéseit illetően elmondta, hogy a 

különböző csoportok (romungrók, oláhcigányok, beások) különféle módon viszonyulnak 

ehhez a kérdéshez; a roma népesség 71%-át alkotó romungrók csak magyarul beszélnek, 

ugyanakkor a 8%-ot képviselő beások a román archaikus nyelvjárását beszélik. Az előadó 

hangsúlyozta az oktatás kiemelkedő jelentőségét. Az oktatási stratégiák nagymértékben 

meghatározzák, hogy egy adott kisebbségi közösség a nyelvmegtartás vagy a beolvadás 

mellett dönt-e. 

 A következő előadást Minorics Tünde adjunktus, a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési 

és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar Kulturális Örökség Kutatócsoportjának vezetője tartotta. 

Előadásában hangsúlyozta, hogy az „örökség” fogalma egyre gazdagabb értelemben 

használják, nem csupán statikus, múltra vonatkozó jelentése van. Ha az egyes közösségek 

számára az örökség egyben élő hagyományt is jelent, amely innovatív, állandó mozgásban, 

változásban van, akkor van jövője a kulturális örökségnek, különben elhalványul, eltűnik. Az 

előadó megemlítette az UNESCO szellemi kulturális örökségvédelmi tevékenységét, majd 

részletesebben kitért az UNESCO reprezentatív listájára 2009-ben felkerült, mohácsi 

busójárás hagyományának ismertetésére. 

 A nap utolsó előadójaként Kasznár Attila, a Terrorelhárítási Központ Tudományos 

Tanácsának titkára szólt a migráns kisebbségek helyzetéről. Előadásában Kasznár Attila 

elsősorban a kínai kisebbség kérdésével foglalkozott. Kiemelte, hogy az őshonos kisebbségek 

helyzete, megítélése, intézményi struktúrája ma Magyarországon többé-kevésbé rendezettnek 

tekinthető. A Kínai Népköztársaságból egy kisvárosnyi migráns érkezett Magyarországra 

1989 óta. A migráns közösség kisebbségi jogaival kapcsolatban, annak ellenére, hogy számuk 

indokolttá tehetné, jelentős hiátus mutatkozik. Szükség volna törvénymódosításra, hogy ne 

csak a 100 éve itt élő nemzetiségek, hanem az egyéb kisebbségi közösségek helyzetét is 

törvény szabályozza Magyarországon, így tudnának a hazánkban élő nemzetiségek 

biztonságos törvényi, kulturális társadalmi, szociális kertetek között élni. 

 A konferencia második napjának délelőttjén plenáris ülésének kezdő előadását Paulik Antal, 

az Emberi Erőforrás Minisztérium Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért 
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Felelős Államtitkársága Nemzetiségi Főosztályának vezetője tartotta.  „Nemzetiségpolitikai 

alapvetések a hatályos jogszabályok tükrében” címmel. Az előadó ismertette mindazokat a 

változásokat, amelyek 2010-től kezdve következtek be a jogszabályi környezetben. 

Áttekintette a legfontosabb változásokat, és vázolta a jövő évi nemzetiségi választások 

megváltozott szabályait. Az Alaptörvény kimondja, hogy a nemzetiségek államalkotó 

tényezők – védi nyelvüket, kultúrájukat. Paulik Antal kiemelte, hogy a magyarországi 

nemzetiségek életében két sarkalatos törvény a meghatározó: a 2011. évi CLXXIX. törvény a 

nemzetiségek jogairól, valamint a 2011. évi CCIII. törvény az országgyűlési képviselők 

választásáról. A nemzetiségi területen minden új jogszabály előkészítésében részt vesz a 

Magyarországon élő 13 kisebbség. A nemzetiségek jogairól szól, 2011. évi CLXXIX törvény 

sokoldalú és kiterjedt egyeztetéseket követően született meg. A korábbi visszaélések 

kiküszöbölése érdekében a 2014. évtől kezdve a nemzetiségi támogatás a népszámlálási 

eredményekhez kötött. A megújult jogszabályi héttérnek köszönhetően folyamatosan nő a 

nemzetiségi önkormányzatok által működtetett intézmények száma. Paulik Antal ismertette a 

különböző szakmai törvényeket, amelyeknek a végrehajtási utasításai részletesen tartalmazzák 

az állami feladatellátás konkrét gyakorlatát, a továbbiakban pedig részletesen beszélt a 

nemzetiségek helyzetéről a 2014. évi országgyűlési választásokon. 

 A délelőtti plenáris ülés következő előadója Örkényi Judit, a Baranya Megyei 

Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztályának vezetője volt, aki előadásában az 

önkormányzatok törvényességi felügyeletéről és a nemzetiségi önkormányzati jogokról 

beszélt. Az előadó először ismertette a törvényességi felügyeleti eszközöket, majd részletesen 

elemezte a Baranyai megyei cigány önkormányzatok helyzetét, térképeken bemutatva a 

cigány kisebbségi önkormányzatok számának 1994 és 2010 közötti alakulását. Az előadó a 

továbbiakban beszélt a jegyző szerepének alakulásáról, valamint a nemzetiségi 

jogérvényesítés különböző területeiről. 

 A délelőtt második felében a „Civil hálózatok, kooperáció, finanszírozás” témakörében a 

nemzetiségi lét gyakorlati példákkal való illusztrálására került sor. Elsőként Győrvári Gábor, 

a Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon igazgatója 

ismertette a vezetése alatt álló intézmény életét, és külön kitért a horvát nyelvű média (rádió, 

TV, nyomtatott sajtó, könyvkiadás) és kulturális élet színtereinek ismertetésére is.  Ezt 

követően Déri Ildikó, a pécsi székhelyű Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium 

igazgatója beszélt az általa vezetett intézmény történetéről és működéséről. 

 Az ebédszünetet követően került sor Matkovits-Kretz Eleonóra, a Magyarországi Németek 

Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre elnökének előadására, aki egy konkrét példán, a Német Kör 

országos és nemzetközi összefogásban megvalósított projektjeit bemutatva demonstrálta, 

hogy milyen komoly potenciál rejlik a civil partnerségben, a tematikus együttműködési 

hálózatok kialakításában. Végül Frank Gábor, a Pécsi Német Önkormányzat elnöke tartott a 

kisebbségi jogok, önkormányzatiság és politikai érdekképviselet témájában előadást, 

amelynek során a hazai nemzetiségek és különösen a német nemzetiség életét keretbe foglaló 

törvénykezés gyakorlati megvalósulásáról beszélt. 

 A konferencia minden előadását élénk érdeklődés kísérte, és az egyes szekciók végén a 

jelenlévők értékes hozzászólásaikkal gyarapították a hallottakat. 

  

A beszámolót Osvát Anna készítette 
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Az ELTE BTK francia-könyvtár szakán végzett. Pályáját a Corvina Kiadóban kezdte, ahol 

1982 és 1994 között korrektorként és kéziratelőkészítőként dolgozott. Ezt követően több évig 

egyéni vállalkozóként műfordítói és szerkesztői munkát végzett. 2001 és 2011 között az MTA 

Kisebbségkutató Intézetében dolgozott tudományos ügyintézőként. Jelenleg az Alapvető 

Jogok Biztosának Hivatalában dolgozik, mint titkársági referens. 
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