
 

 

„Hm, magyarként hogyan akarsz te 

bekerülni?  

Nagyon nehéz lesz ez!” 

  

  

Interjú Papp Z. Attilával 

  

  

1969. augusztus 2-án születtem Gyergyószentmiklóson, Székelyföldön. Teljesen magyar 

környezetben nőttem fel. Édesanyám gyergyócsomafalvi, édesapám pedig Kolozsvár 

környékéről származik. Akkoriban Gyergyószentmiklós lakosságának mintegy 90 százaléka 

magyar volt, és én ahhoz az utolsó generációhoz tartoztam, amely a Ceauşescu-érában, még 

magyarul „járt” iskolába. Az utánam jövő évfolyamnak, annak ellenére, hogy tagjai magyarok 

voltak, már románul kellett tanulnia. Én gyakorlatilag az érettségiig magyar iskolába 

járhattam. 

 Édesanyám rokonai közül is kerültek Kolozsvárra, így gyerekkoromban nyaranta nagyon sok 

időt töltöttem itt, illetve apám rokonainál Désen és Désaknán. Az élő román nyelvvel is ilyen 

alkalmakkor találkoztam először, talán már akkor is ragadt rám valami. A gyermekkorban 

tapasztalt román nyelvi közeg azonban csak arra volt jó, hogy rájöjjek nyelvi másságomra, és 

talán arra is, hogy mennyire jó lenne jobban tudni románul. Bár az iskolában bizonyos 

tárgyakat románul tanultam, és érettségiztem is román nyelv és irodalomból, ahhoz, hogy 

románul gond nélkül tudjak kommunikálni, a szükséges nyelvtudást, nyelvi jártasságot és 

könnyedséget nem a Székelyföldön, hanem érettségi után a román hadseregben sajátítottam 

el. A nyelvtanítás gyengesége bizonyos értelemben „örök téma”, a mi generációnk a 9. 

osztálytól ugyanazt a román irodalmat tanulta románul, mint az anyanyelvűek. Ez a mai napig 

nagy gond a román oktatási rendszerben, ám kisebbségi szempontból hasonló a helyzet 

Ukrajnában és Szlovákiában is. 
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 Iskoláimat az érettségiig Gyergyószentmiklóson végeztem, a Salamon Ernő Ipari Líceumban 

érettségiztem. Salamon Ernő egy helyi, Gyergyóhoz kötődő, baloldali, József Attilához 

hasonlatos költő volt. A Ceauşescu rendszerben drasztikusan felszámolták a humán 

tudományokat. Ennek volt a része az is, hogy 1976-77-ben megszüntették mind a 

szociológus-, mind a pszichológusképzést. A filozófia nagyon szűkösen és nagy ideológiai 

kitettség mellett megmaradt. A 80-as évekre ez a tendencia a felsőoktatás után elérte a 

középiskolai szintet is. A nagy iparosítás ideológiája szükségtelenné tette az elméleti képzést, 

vagy legalább is nagyon szűk mértékben és mennyiségben engedélyezte, talán csak a 

tanárképző szakokon. A gimnáziumok is e folyamat szolgálóleányaiként alakultak át ún. 

„ipari líceumokká”. 

 A mi líceumunkban három párhuzamos, de hierarchikus sorba állítható osztály volt. A 

matematika-fizika szakosok jártak az elitosztályba, ezt az ún. elektrotechnika osztály követte, 

majd a mechanika jött. Én a matematika-fizika osztályba jártam, amelynek a fele magyar 

tannyelvű volt, a másik fele pedig román. Mivel elit osztályba jártam, természetes volt, hogy 

én is egyetemre fogok jelentkezni, csakhogy az érettségi előtt néhány évvel bevezették, hogy 

egyetemre felvételezni csak románul lehetett. Ez az iskolai életre úgy csapódott le, hogy noha 

magyar tannyelvű osztályba jártam, a matematikát és a fizikát románul is tanultam. 

 Romániában akkoriban elit-felsőoktatást folyt, ami azt jelentette, hogy az egyetemi korú 

népességnek csak nagyon kicsi hányada jutott be a felsőfokú képzésbe. Az egyetemre való 

bejutásnak ezért óriási tétje volt, főleg kisebbségiként. Az egyetemre való bejutás, mint 

stratégia, összekapcsolódott a román hadseregbe letöltendő sorkatonai szolgálat idejével. Akit 

felvettek az egyetemre, annak az egyetem előtt csak 9 hónapot kellett a hadseregben töltenie, 

aki meg nem, az másfél évet húzott le. Tudtuk, hogy ezeket a gyerekeket vagy a Duna-

csatornához, vagy a Zsil-völgyi bányákba, vagy a bukaresti metró építkezésére vitték. Aki 

csak tudta, igyekezett elkerülni ezt a másfél évet, és ennek egyetlen lehetősége a mindenáron 

való egyetemre kerülés volt. 

 1987-ben az érettségi után Temesvárra felvételiztem. Mivel – mint mondtam – humán szakok 

nem nagyon voltak, a matek-fizikával kellett valamit kezdenem. A mainstream irányzat 

akkoriban az volt, hogy valamilyen mérnökire jelentkeztünk. Akkor rögtön nem jutottam be. 

Ennek semmi köze sem volt a magyarságomhoz, egyszerűen egy mértani példát rosszul 

oldottam meg és az levitte a pontszámomat. A román rendszerben akkor két felvételi periódus 

volt: a nyári és az őszi. Ősszel olyan helyekre lehetett bejutni, amelyeket a nyári felvételi után 

nem töltöttek be. A nappali tagozatra az egész országban két egyetemen maradt hely, az egyik 

a petrozsényi bányamérnöki, a másik a ploiesti-i olajmérnöki szak volt. Egyikhez se volt 

semmi közöm, de végül úgy döntöttem, hogy legyen Petrozsény. Ősszel felvételiztem a 

petrozsényi egyetem bányamérnöki szakára külszíni fejtésre. Itt volt etnikai kicsengése a 

felvételimnek, hiszen már a jelentkezéskor az egyetemi alkalmazott hölgyemény azt 

mondta/kérdezte: „Hm, magyarként hogyan akarsz te bekerülni? Nagyon nehéz lesz ez!” 

(románul: „Stii ca va fi greu? Ca ungur trebuie sa fi cu 5 minute mai destept decat altii!”) Az 

alaphelyzet ugyanis az volt, 8-10 üres helyre kb. ötszázan jelentkeztünk, tehát óriási 

túljelentkezés volt. A matematikából és fizikából zajló felvételik után azonban 5. helyen 

jutottam be! Ilyen értelemben ez nagy siker volt, talán életem egyik legsikeresebb vizsgája. A 

felvételi után 10 nappal megkaptam Dévára a behívómat a rövidebb időszakra szóló 

besorozásra, így megszabadultam a hosszú katonaság rémétől. Persze a Zsil völgyétől nem, 

mert az egyetem ott várt következő évben. 
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 Petrozsény nagyon sok tapasztalattal látott el. Azt tudtam, hogy sohasem leszek 

bányamérnök, de geológiát tanulni csodálatos dolog volt. A román hadsereg után pedig, ahol 

megtanultam a fiatal férfiak konyhanyelvét, az egyetemen, ahol a csoporttársaim fele nő volt, 

megtanultam a „másik” román nyelvet is. A maga nyomorúságával együtt nagyszerű 

tapasztalat volt olyan helyen élni, ahol reggel, mikor elindultam az egyetemre tehenek, meg 

disznók mászkáltak a tömbházak között. Az első évet becsülettel elvégeztem, ám 1989 végén 

végleg eljöttem Petrozsényból. 

 1990-ben ismét Temesváron voltam, de adminisztratív okokból akkor még nem tudtam 

elkezdeni a szociológiát, ami akkor indult újra. Egy évig újságíróként dolgoztam a Temesvári 

Új Szó-nál, utána felvételiztem Temesvári Egyetemre, és fel is vettek szociológiára. Igazság 

szerint én pszichológus szerettem volna lenni, de abban a rendszerben felvételizni kellett 

biológiából és anatómiából is. Egy háromszáz oldalas anatómiakönyvet kellett szóról szóra 

bemagolni, amit én 1990-ben el is kezdtem, de az anyag egynegyede után feladtam. Nem 

ment se magyarul, se románul.  A szociológián viszont nagyon kényelmes helyzetben voltam, 

mert az egyik felvételi tantárgy éppen a pszichológia volt, amivel már 1990 óta foglalkoztam; 

a másik tantárgy pedig pont a matematika volt, ami nekem nem okozott problémát. 

 Az oktatás románul folyt. Mind az öt évet Temesváron jártam végig. Egyszer felmerült, hogy 

átmegyek Kolozsvárra, de aztán letettem erről.  Ennek több oka is volt. Az egyik ok az volt, 

hogy engem nem vonzott úgy Kolozsvár, mint a székelyföldi fiatalok legtöbbjét. Mint 

említettem, gyerekként nagyon sok időt töltöttem itt, bábszínházastól, magyar színházastól, 

operástól, botanikus kertestől és Házsongárdig mindent ismertem a városban. Amikor 

felmerült, hogy átmenjek, akkor, elővigyázatos emberként belehallgattam néhány órába. A 

másik ok tehát az volt, hogy nem győzött meg az előadások minősége (az egyik előadó éppen 

alkoholos állapotban tartotta az órát), az ottani hallgatók pedig elmondták, hogy gyakran 

elmaradnak az órák. Annyi előnye lett volna Kolozsvárnak, hogy magyarul tanuljak, illetve 

Kolozsvár magyar kulturális, centrális helyzete bizonyára előnyökkel is járt volna, de az 

akkor közvetlenül tapasztalt szakmai hiányosságok miatt nem vállaltam azt a procedúrát, ami 

egy egyetemváltással járt volna (rektori beleegyezéseket kellett volna kijárni). 

 Temesváron én nagyon jól éreztem magam, jó volt ott egyetemi hallgatónak lenni, és ne 

felejtsük el, ez az időszak a román forradalom utáni eufóriában telt, amelyet diákként 

hatványozottabban megéltünk, és amelyhez az egyetemi campus (a „komplex”, ahogy mi 

hívtuk), az ott élő több ezer diák jelenléte, a város multikulturális jellege, a nagy parkok, a 

Bega menti nyári kertek még inkább hozzájárult. 1991-1992 telén kezdett kialakulni 

kapcsolatunk a Szegedi Egyetemmel, ahova mi nagyon gyakran átjártunk. A Gábor Kálmán 

vezette ifjúságkutatásokba már a legelejétől kezdve bekapcsolódhattunk, és így – a román 

nyelvű szakirodalommal való megismerkedés mellett – rendszeresen olvastuk és megtanultuk 

a magyar szociológiai szaknyelvet. Szintén ezekben az években ismerkedtünk meg Bárdi 

Nándorral, akivel a sors később úgy hozta, hogy 1999-től, Budapesten együttdolgozunk, és ez 

jelenleg is így van. Ekkoriban ismertem meg Setényi Jánost is, aki annak idején az 

Oktatáskutató Intézetben dolgozott, és akinek hatására mondhatni ma is egyik 

szakterületemnek az oktatáskutatást tartom. 1991-ben vagy 1992-ben beléptünk a Magyar 

Szociológiai Társaságba, rendszeresen kaptuk az MSZT folyóiratát, a Szociológiai Szemlét. 

Kántor Zoltán kezdeményezésére, aki egy évvel felettem járt, 1993-ban létrehoztuk a 

Temesvári Szociológushallgatók Társaságát. A Társaság nevében az összes magyarországi 

művészeti és tudományos folyóiratnak írtunk, és kértük, hogy küldjék el számunkra 

kiadványainkat. Meglepetésünkre szinte minden szerkesztőség pozitívan reagált, így 

gyakorlatilag minden folyóirathoz és szaklaphoz hozzájutottunk, és kaptunk egyfajta 
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naprakész áttekintést a magyar társadalom és kultúra helyzetéről, illetve egy-két kurrens 

irányzatról (a Replikát, Balkont, Új Művészetet, Café Babelt, Bukszot stb.-t stb.-t 

rendszeresen olvastuk). Akkoriban tombolt a posztmodern, így mi is rendszeresen olvastuk 

Lyotardot, Baumannt, Gilles Delueze-t, Baudrillard-ot stb.-t. 1996-ban kaptam kézhez 

szociológusi diplomámat, szakdolgozati témám elméleti jellegű volt, a nyelv és hatalom 

viszonyát jártam körül néhány szerző (Bourdieu, Habermas, Foucault, Murray Edelman)  

munkásságára építve. 

 Friss diplomásként pályáztam a varsói CEU-ra, de itt állítólag már működött valamilyen 

nemzetiségi vagy országok szerinti kvóta, és talán a bukaresti lobbi is erős volt, és így ide 

nem jutottam be (Temesvárról ketten jutottunk el a bukaresti felvételi interjúig, ám csak 

csoporttársamat vették fel, Bukarestből úgy tudom viszont több személyt is). Lehetőségem 

nyílt viszont a budapesti ELTE Szociológiai Karán működő, az UNESCO által támogatott 

Ethnic and Minority Studies programra beiratkozni, amelyet Csepeli György és Örkény Antal 

vezetett. Így 1996-ban diákként kiköltöztem Budapestre. 

 Tanulmányaim alatt leginkább arra törekedtem, hogy minél többet olvassak, és hogy 

kihasználjam a Budapest nyújtotta kulturális kínálatot. Rengeteget jártam színházba, és talán 

még többet moziba. Úgy fogtam fel akkor, hogy ez egy ideiglenes állapot, itt vagyok egy-két 

évet, de utána hazamegyek. Erős érzelmi szálak vonzottak vissza akkoriban még Erdélybe, a 

szüleim még éltek, és az akkori menyasszonyom, akivel egyszerre végeztünk Temesváron, és 

Csíkszeredában kapott állást, szintén visszavárt. Ezek az érzelmi kötődések biztonságérzetet 

nyújtottak, és azt a reményt táplálták, hogy mindenképpen vissza fogok menni. Akkoriban, ha 

Budapestről „hazamentem”, Csíkszeredába mentem, ám a nem túl messzi városkában éltek 

szüleim is. 

Budapesten először a Nándorfejérvári úti kollégiumban laktam, ahol egy nemzetközi 

előkészítős társaság jött össze. Egy évig egy arab fiatalemberrel laktam együtt, ami szintén 

érdekes élményt jelentett. Maga a kollégium működése is figyelemre méltó volt. Már közel 

jártam a harminchoz, de olyan szigorral kellett este 11-re hazaérni, amit korábbi kollégiumi 

éveim alatt egyáltalán nem tapasztaltam. Ha este 11 után értem haza, akkor 20 forint 

kapupénzt kellett fizetni, pontosabban húsz forintos érme formájában. Hiába volt mondjuk 

100 forintom, ha nem volt érmém, akkor nem engedtek be a kollégiumba. Egy év múlva 

átköltöztem a Márton Áron Szakkollégiumba, a Kunigunda utcába. 

Menet közben kiderült, hogy az ELTE Minority Studies elvégzése nem jelent felsőbb képzési 

szintet nekem, mint a temesvári diplomám, maximum annyi előnye lehet, hogy kapok egy 

magyarországi szociológus diplomát. Ez kissé elbizonytalanított, de szakmailag nagyobb 

perspektívát jelentett nekem az, hogy 1997-ben – sikeres felvételi után – elkezdhettem az 

ELTE szociológiai doktori iskoláját. Annak ellenére, hogy elvégeztem a Minority Studies két 

évét, mivel nem volt tétje, nem írtam meg a szakdolgozatomat. Így minden erőmmel a PhD-

re, az ottani vizsgákra, abszolutórium megszerzésére koncentráltam. A kutatások szintjén 

szerettem volna az ifjúságszociológiai vonalat tovább vinni Gábor Kálmán irányítása alatt, de 

kiderült, hogy mivel ő még nem kérte korábbi egyetemi doktori címének átminősítését PhD-

ra, ezért nem lehetett témavezető tanárom. Témát kellett váltanom és témavezetőt kellett 

hozzá keresnem. Mivel 1999-től már a Teleki Intézetben, egy helyen/szobában (kezdetben 

ösztöndíjasként) dolgoztam Kovács Évával, ő elvállalta a témavezetést. A kisebbségi téma 

megmaradt. Említettem, hogy dolgoztam a kisebbségi sajtóban Temesváron, így kapóra jött, 

hogy a romániai magyar sajtó szociológiai elemzésével foglalkozzak. A disszertációt 2002-

ben kellett volna leadnom, de kértem egy év haladékot. Időközben családi tragédiák értek, 
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1997-ben meghalt édesapám, amit alig dolgoztam fel, mire 2002-ben meghalt édesanyám. A 

disszertációmat végül 2004. január első napjaiban adtam le. A disszertáció megvédése rajtam 

kívülálló okok miatt húzódott el. Az egyik opponensi vélemény ugyan fél év múlva 

megérkezett, a másik opponensi véleményt azonban csak hosszú utánajárás után 2005 végére 

kaptam meg. A védésre így 2006. márciusban, tehát a dolgozat leadása után több mint két 

évvel került sor. Egy pályázat eredményeként a dolgozat kötet formájában, Keretizmus. A 

romániai magyar sajtó és működtetői 1990 után címmel a védés után nagyon gyorsan 

nyomtatásban is megjelent. 

 Apám halála kicsit elbizonytalanított a visszatérést illetően, illetve rá egy évre az akkori 

menyasszonyommal is szakítottam, de akkor még ezerrel hittem, hogy hazamegyek, sőt, még 

inkább szerettem volna is, hogy édesanyám közelében legyek. Kaptam is ajánlatokat 

Erdélyből, akkoriban tanítottam a Kolozsvári Babes-Bolyai Egyetemen is, és 2001-ben nyílt 

meg a Sapientia Egyetem is. Felmerült, hogy esetleg oda mennék tanítani. 2002-ben, amikor 

meghalt édesanyám is, egyértelművé vált számomra, hogy legalábbis érzelmi szinten nincs 

értelme a hazatérésnek. Különben is akkor Magyarországon jobbak voltak a foglalkoztatás 

körülményei, esélyei, mint Romániában. És persze, az is lehetőség lehetett volna, hogy 

Nyugatra megyek. 

 2001. januárjától már állandó munkatársként dolgoztam a Teleki Intézetben, ahol több 

kutatási témával foglalkoztam. Az Intézet támogatta, hogy a doktori disszertációm empirikus 

anyagát megalapozzam, feldolgozzam, és a dolgozatot megírjam. A határon túli kisebbségi 

oktatás kutatása ekkor kezdett intézményesülni. Már említettem, hogy a szegediekkel 1993-tól 

milyen szoros kapcsolatban álltunk. Nekem ezzel párhuzamosan az akkori Oktatáskutató 

Intézettel is egyre inkább szorosabbra fűződött a kapcsolatom. Cikkeket, tanulmányokat, sőt 

egy kötetet, A román oktatás fehér könyvé-t is lefordítottam. A fordítások következtében is az 

oktatás, mint kutatási téma egyre inkább kezdett körvonalazódni. 1998-ban írtam egy nagyobb 

tanulmányt a romániai magyar kisebbségi oktatásról; ettől kezdve, leszámítva a doktori 

disszertációm időszakát, mondhatni folyamatosan a kisebbségi oktatás valamilyen 

változatával foglalkozom. 

 2003-ban egy képzési projekt alkalmával Kaposváron ismertem meg (amúgy zalaegerszegi 

származású) későbbi feleségemet. Az Ec-Pec Alapítvány égisze alatt 2002 végén indult egy 

közel egy éves antidiszkriminációs Phare projekt, amelynek én voltam a vezetője. Ennek az 

országos hatókörű projektnek a során antidiszkriminációs képzéseket tartottunk arról, hogy 

hogyan lehet az előítéleteket csökkenteni.  2005-ben összeházasodtunk, családot alapítottunk, 

két lányunk született. Így most természetesen nem aktuális a hazatérés gondolata, de ez persze 

nem jelenti azt, hogy kizárnám annak a lehetőségét, hogy majd nyugdíjas korunkban egy 

hargitai fenyves melletti kis házban kövessük wifin vagy valami kütyü segítségével a világ 

dolgait… 

 2002 után Németh Szilviával közösen folyamatosan részt vettem a magyarországi romák 

oktatásával kapcsolatos kutatásokban az OKI keretén belül. 2003-ban az OKI kapott egy 

megbízást a Világbanktól egy Policy note elkészítésére. Ehhez át kellett tekinteni a romák 

oktatásával kapcsolatos jogszabályokat, majd mi fókuszcsoport-interjúkat készítettünk arról, 

hogy az érintett szereplők mit értenek a szegregáció és az integráció alatt. Később szintén vele 

több kutatást folytattunk a romák iskolai integrációja vonatkozásában, ezek közül az egyiknek 

országos visszhangja is lett, mert adataink alapján jeleztük, hogy noha az integráció fontos 

dolog, a helyi megvalósítás során sok olyan tényezővel kell számolni, amelyek lehet, 
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Budapestről nem látszanak, az érintett pedagógusok számára nem mindig egyértelmű az 

integráció stb. 

 Ezekben az években vezető munkatársa voltam a Határon Túli Oktatásfejlesztő 

Programirodának (HTOF) is. Itt a határon túli magyarok oktatására vonatkozó 

háttérkutatásokat végeztünk, illetve tanulmányokat írtunk. Részt vettünk a Sapientia, a 

komáromi Selye Egyetem megalakulása előtti háttérmunkálatokban is. 

 2006 novemberében éppen Chicagóban interjúztam amerikai magyarokkal egy Teleki 

Intézetes kutatás kellős közepén, amikor két interjú között a maileket átolvasva megtudtam, 

hogy intézetünk 2006 végén meg fog szűnni. Ezek után néhány Telekis kollégámmal együtt 

2007 januárjában az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézetébe kerültem, de 2007 

nyarától a Miniszterelnöki Hivatal (MeH) felsőoktatási szakreferenseként is dolgoztam, amit 

csak azzal a feltétellel vállaltam el, hogy a kutatói állásomat megtarthatom. 

 2009 tavaszán egy kalandos szakmai történet után már megszabadultam a köztisztviselői 

állásomtól, történt ugyanis, hogy az előbb említett amerikai kutatás alapján született mintegy 

félezer oldalas könyvünket (Beszédből világ) a MeH akkori vezető munkatársa, Törzsök Erika 

egy szalonképtelen, szakmailag irreleváns „jelzés” alapján kvázi betiltotta, azaz 

adminisztratív módon megakadályozta a könyvek terjesztését, a kötetek pedig hónapokig a 

kiadó intézet alagsorában hevertek.[1]  

 Ugyanennek az évnek a nyarán az Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézetben 

igazgatóváltás történt, és rövid időn belül egyértelművé vált számomra, hogy ebben az 

intézetben nem tartanak reális szakmai igényt a munkámra, az intézeti légkör is egyre 

feszültebbé vált. 2010-ben kaptam egy docensi állásajánlatot a Miskolci Egyetemtől, amit 

elvállaltam. A docensi állás elvállalása nem tett jót az amúgy is kellemetlen helyzetemnek az 

intézetben, ahol ezek után csak félállású, egy évre szóló határozott idejű, státusban 

maradhattam. A miskolci lehetőséget mégiscsak elvállaltam, mert arra gondoltam, „be kell 

biztosítanom” magam, hiszen nem tudhatom, mi fog történni a kutatóintézetben. Az egy éves 

szerződésem lejárta után, egyre rövidebb idejű hosszabbításokra került sor. Az utolsó 

szerződésem 2012. júniusában járt le, amikor is azt hittem, hogy több szerződést nem fogok 

kapni. Ezzel szemben negyed állásra, vagyis heti 10 órára kötöttek velem hat hónapos 

szerződést. 

 Mivel az intézetigazgató megbízatása 2012-ben lejáróban volt, az MTAKI-s munkatársaim 

részéről felmerült, hogy pályázzam meg az igazgatói széket, mivel minden feltételnek 

megfelelek. A pályázatom intézeti koncepciója munkatársaim jó részével egyeztetett közös 

alkotás, amely véglegesítésekor még nem tudhattam, hogy elődöm nem fog indulni a 

pályázaton. Végül egyedüli pályázóként „nagy esélyekkel indultam”, és el is nyertem az 

igazgatói pozíciót. 

 Új helyzetemben elsőként szükségesnek tartottam az intézet felépítésének diszciplináris 

alapokra épülő átalakítását. Két osztályt hoztunk létre, az egyik Kisebbségtörténeti és 

Etnopolitikai Osztály, a másik a Kisebbségszociológiai és Antropológiai Osztály nevet viseli. 

 Az intézet újragondolásánál továbbá abból indultam ki, hogy az intézet szakmailag az elmúlt 

években nagyon elszigetelődött. Többször megéltem azt, hogy negatív jellemzőkkel illetik és 

ellenpéldaként emlegetik. Első elhatározásom az volt, hogy ki kell nyitni az intézetet a világ, 

azaz a szakmai közösség felé. Már januárban elindítottuk a rendszeresen megszervezett, ún. 
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kisebbségi műhelyszemináriumokat, hogy legyenek események, ahol kutatásokat, kéziratokat, 

vagy már megjelent köteteket mutatunk be vagy vitatunk meg. Ehhez kapcsolódik, hogy 

elindítottuk a Facebook profilunkat is. Ezzel párhuzamosan élőbbé tettük az intézet honlapját 

is, ahol rendszeresen megjelennek a látókörünkbe került kisebbségi kutatások ismertetői. Akit 

érdekel a kisebbségkutatás világa, az ma már bőségesen talál információkat a honlapon és a 

Facebook oldalunkon is.   

 A másik irány annak újragondolása volt, hogy melyek azok a kutatások, amelyeket érdemes 

továbbvinni és melyeket nem. Az elmúlt néhány évben az elődöm megfogalmazásában 

állandóan azt hallottuk, hogy az intézetben „cigányprojekt” folyik. Bebizonyosodott, hogy ezt 

a kutatást abban a formában nincs értelme folytatni, mert különösebb eredményt nem hozott. 

Már az igazgatói pályázatomban is kiemeltem, hogy az a típusú romakutatás, ami itt folyt, az 

nem a romákról, hanem egy intézeti belső építkezésről szólt. Nem azért folyt ez a kutatás, 

mert azt a romák helyzete a mai napig megkövetelné, hogy minél pontosabban rálássunk a 

romák helyzetére, hanem a kutatásvezető(k) elképzeléséről erről a világról. Ezt ráerőltette 

azokra a fiatal munkatársakra, akiket kvázi beszállítónak, azaz nem önálló munkavégzésre 

vettek fel. A szakmai nyilvánosság híveként tavasszal egy nyilvános kutatási beszámolót 

tartottunk, amibe persze belekalkuláltam azt a veszélyt is, hogy ha a fogadtatás nem lesz 

egyértelműen pozitív, akkor az visszahathat az intézmény megítélésére is; a konzekvenciák 

levonásához azonban mindenképpen szükség volt a szembenézésre a tágabb szakma 

véleményével. 

 Egy munkahely azonban nem működhet úgy, hogy folyamatosan bábáskodunk a kollégáink 

felett. Egy kutatóintézetben az egyéni ötleteknek, az önállóan és csapatban végzett 

munkáknak, a projektszemléletnek kellene érvényesülnie. Az én felfogásom az, hogy 

mindenkinek adjuk meg azt a teret, amiben ki tud bontakozni, de az nem az én dolgom, hogy 

munkája minden lépését megmondjam, vagy megtanítsam interjúzni. A kérdés itt nem az, 

hogy tud-e a kutató önállóan dolgozni, mert valamennyire mindenki tud, hanem az, hogy tud-

e önállóan olyan tudományos értéket teremteni, amellyel a hazai szakmai mezőnybe be tud 

robbanni, vagy jelen tud lenni a nemzetközi szakmai életben. 

Az intézet kutatásainak megtervezésénél abból kell kiindulni, hogy többféle kisebbség van. 

Ennek az intézetnek mindenképpen erénye, hogy a különböző kisebbségekkel (magyarországi 

nemzetiségekkel, romákkal, határon túli magyarokkal, migránsokkal, magyarországi 

zsidósággal) kapcsolatos kutatások egy intézeti keretben zajlanak. Intézetünknek részét 

képezik a különböző judaisztikai kutatások is, mostanában jelent meg például egy, a 

kárpátaljai zsidóság kutatására épülő kötet is. 

 A határon túli magyarokról szóló mérvadó kutatások szintén ide, illetve az itt dolgozó 

kutatókhoz kapcsolódnak. Az intézetben nemzetközileg is jelentős migrációkutatások folynak. 

Ezen kívül ennek az intézetnek kellene helyt adnia a magyarországi nemzetiségekkel 

foglalkozó kutatásoknak is.  Ez nem olyan egyszerű, különösen, ami a romakutatásokat illeti. 

Ebben a témában nagyon széles a szakmai mező, és azt kellene kitalálni, hogy ezen belül hol 

van a mi helyünk. Ezen a téren azonban látok továbblépési lehetőségeket. Például az erdélyi 

magyarok és az erdélyi, illetve a romániai nemzetiségek közötti szocio-demográfiai eltérések 

összehasonlító kutatását a magyarországi viszonyokra alkalmazva is el kellene végezni. Itt az 

egyik legnagyobb forrást a népszámlálási adatok jelentik, de ezen túlmenően lehetne a kérdést 

rész-rendszerszerűen is megközelíteni. A kisebbségi alrendszereket, mint a nemzetiségi 

oktatás, vagy média, vagy más társadalmi alrendszereket szintén érdemes lenne kutatni. A 

kutatási tervek szintjén egyre inkább hangsúlyozzuk a kisebbségi kompetenciák feltárásának 
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szükségességét is, amellyel megragadhatjuk azt a sajátosság-együttest, amellyel a különféle 

kisebbségi közösségek bírnak. 

 Terveink megvalósulását nagymértékben meghatározza, hogy mire van pénz, és optimistán 

fogalmazva az is, hogy „mire nincs még” pénz. Kutatásokra az OTKÁ-tól lehet forrást 

szerezni, valamint nagy fantáziát látok a különböző nemzetközi együttműködéssel 

megvalósuló kutatásokban. A migrációs kutatások területén jól állunk, sikerült több projektet 

is hozzánk csatornázni. A határon túli magyarokkal kapcsolatosan idén nyertünk egy OTKÁ-t 

is. A magyarországi nemzetiségekkel kapcsolatos kutatásokra nem minden esetben látom még 

a forrást, sőt nemrégiben még arra sem kaptunk pénzt az EMMI Támogatáskezelőtől, hogy a 

létező nemzetiségi intézmények és kutatóintézetek vezetőit egy konferencia erejéig 

összehívjuk. 

 A roma kutatásokkal kapcsolatosan sok mindent lehetne kutatni, de mivel itt a legszélesebb a 

mezőny, itt sem egyszerű kutatási pénzekhez jutni. Az év elején pályáztunk egy kvantitatív és 

egy kvalitatív elemekre épülő roma oktatási témával, de mivel nem nyertünk, csak a 

kvantitatív részt tudjuk elkezdeni. Amíg nincs külső támogatás, addig saját forrásból, a saját 

munkaidőt kihasználva, még feldolgozatlan adatbázisokat, kutatási anyagokat lehet elemezni. 

 Szót kell ejtenem még az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontján belüli 

teljesítményértékelés rendszeréről is, amely igyekszik mérhetővé tenni a kutatói feladatok 

eredményeit, és alapkoncepciója, hogy a nemzetközi tudományos közösség felé kell nyitni és 

ezen belül a folyóiratcikkeket, az impaktfaktoros tanulmányokat részesíti előnyben. A 

teljesítményértékelési rendszernek sok eleme van, és meggyőződésem, hogy középtávon kihat 

az egyéni kutatói stratégiákra is, így értelemszerűen a Kisebbségkutató Intézetre is. 

  

Az interjút készítette és szerkesztette: Bindorffer Györgyi 

  

 Jegyzetek 

 

1 Az eltérő álláspontokat vesd össze: 

- Papp Z. Attila: Beszédből – ideiglenesen „zárolt”– világ. Kísérlet egy öntényfeltáró riportra. 

http://epa.oszk.hu/00000/00036/00074/pdf/197-235.pdf 
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