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Az alábbi cikk elsõ változata egy, a Collegium Budapest által 2000 januárjában rende-
zett interdiszciplináris konferenciára készült, amelynek központi témája a nemzeti ha-
gyomány és a humán tudományok közötti viszony tárgyalása volt. Példának az ujgurok
esetét idéztem, amelyrõl � kis magyar kerülõvel � az alábbiakban is szó esik. A cikk kiin-
dulópontja az orientalisztika helye egy modern Európában, amely tudatosan bõvíti
határait, és igyekszik megszabadulni hagyományos Európa-központúságától. A cikk köz-
ponti érve az, hogy még egy Európa-centrizmust tagadó, alapvetõen egy Európát (Nyu-
gatot) és az önmagát ezzel szemben meghatározó Mást alapul vevõ hozzáállás is leg-
többször szükségszerûen Európa-központú marad. Az ujgur példával ennek a kettõs-
ségen alapuló hozzáállásnak az elégtelenségét szeretném megmutatni, és azt bizonyítani,
hogy bár Európa, illetve a nyugati kultúra jelenléte szinte világszerte jelentõs tényezõ,
a leegyszerûsített kettõsség nem feltétlenül biztosít kielégítõ keretet minden típusú
kulturális találkozás számára. Fontosnak tûnik az is, hogy az ujgurokról a Magyaror-
szágon megszokott, jó esetben romantizáló, kevésbé szerencsés esetben nacionalista
célokat szolgáló megközelítés helyett más kontextusban is szó essék.1

BELLÉR ILDIKÓ

Nemzeti örökség
és identitás a Kínában élõ
ujgur kisebbség példáján

A tanulmány röviden foglalkozik a Kelet-kutatás szerepével és Magyarországnak
a Kelethez való történeti kapcsolatával, amelyet összetettsége miatt nem lehet az
úgynevezett orientalizmusvitát domináló �Kelet és Nyugat találkozása� kettõssé-
ge alapján megközelíteni. A magyarok ázsiai eredettudata fontos tudományos mun-
kákat eredményezett, ugyanakkor nem lebecsülendõ szerepet játszott a magyar
nemzeti örökség kialakításában is. A cikk második fele az ujgurok nemzeti öröksé-
gének alakulását vizsgálja, akiket egyes írások mint a magyarságot a Kelethez kötõ
legfontosabb láncszemet említenek. Az ujgurok egy török típusú nyelvet beszélõ,
mintegy 8 milliós lélekszámú, önálló államisággal nem rendelkezõ muszlim cso-
port, akik a Kínai Népköztársaság északnyugati részén, a Hszincsiang-Ujgur Au-
tonóm Területen élnek. Õk alkotják az autonóm terület lakosságának túlnyomó
többségét, amely Kína összterületének mintegy egyhatodat foglalja magában. Noha
az utóbbi idõkben a magyar õshazakutatók elméletei, amelyek vérségi, nyelvi és
kulturális rokonságot tételeznek fel a magyarok és az ujgurok között, ismertebbé
váltak az ujgur értelmiség körében, az Európához kötõ ideológia mindeddig nem-
igen talált visszhangot az ujgurok hivatalos vagy akár nem hivatalosan artikulált
nemzeti diskurzusában. Európa és a nyugati világ az ujgur identitáson és nemzeti
tudaton belül egyelõre nem kap jelentõs szerepet.
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Orientalisztika

Közismert, hogy az orientalisztikának � amely önmagában különféle tudományágak
gyûjtõneve � a gyökerei a filológiáig nyúlnak vissza, amely a 19. század egyik alaptudo-
mánya volt. Nem egyszerûen a nyelvek egymáshoz való viszonyát kutatta, hanem egyebek
között feladatának tekintette az ezeket a különféle nyelveket beszélõ népek, valamint
kultúrájuk, vallási rendszerük és mitológiájuk tanulmányozását is (lásd Hourani 1991:92).
Definícióját tekintve az orientalisztika homályos gyûjtõfogalom: sok eltérõ, gyakran
egymáshoz csak igen gyenge szálakkal vagy egyáltalán nem kapcsolódó tudományágat
foglal magában, amelyeknek egyetlen közös vonása az, hogy az egzotikum vonzása hív-
ta õket életre. Olyan népek, nyelvek és kultúrák tanulmányozását tûzték ki célul, ame-
lyek Európától távol voltak, és amelyek � az európai perspektívából nézve � alapvetõen
másnak tûntek. A Kelet-kutatás filológiai eredetéhez mind a mai napig hûséges maradt,
ahogyan ezt a különbözõ európai egyetemeken ma is fennálló orientalisztika tanszékek,
illetve intézetek elnevezése is mutatja. Ezt a szövegközpontú filológiai szemléletet ugyan-
akkor az empirikus munkát alapul vevõ antropológusok továbbra is gyakran mint túlha-
ladott, múlt századról ránk maradt csökevényt kezelik, amellyel nem érdemes foglalkoz-
ni. Pedig az orientalisztika és az antropológia sok közös vonással rendelkezik: mindkettõ
a különbségeket, a különbözõséget tartja vizsgálódása tárgyának, és mindkettõ gyûjtõ-
fogalom, amelyet elsõsorban a vizsgált földrajzi terület, illetve a módszer határoz meg.
Emiatt mindkét diszciplína körülhatárolása nehézségekbe ütközik: a Kelet (Orient) meg-
határozása legalább olyan önkényes, mint az antropológia tárgyának a definiálása. Az
idõk folyamán az antropológia szélesítette kutatási tárgyát, például a modern, fejlett városi
kutatás és a történeti szemlélet bevonásával, és ezzel párhuzamosan az orientalisztika
horizontja is tágult.

A Szovjetunió szétesése után a területén létrejött modern közép-ázsiai utódállamok,
amelyekben az iszlám az uralkodó vallás, egyre inkább a nemzetközi érdeklõdés közép-
pontjába kerülnek, és külföldi kutatók számára is hozzáférhetõbbé válnak. Mindez a
korábban nagyrészt Közel-Kelet-központú tanszékeket is látóhatáraik szélesítésére kész-
teti. A hagyományos orientalisztika mûvelõinek egy része egyre inkább érzi annak szük-
ségességét, hogy a társadalomtudományok eredményeit és kidolgozott módszereit is
figyelembe vegye. Mivel mindkét tudományág eredeti célja a Nyugattól különbözõ, �eg-
zotikus� világok kutatása volt, így nem csoda, hogy további érintkezési pontot is talá-
lunk közöttük: mindkettõ az európai gyarmatbirodalmak kialakításának mellékterméke-
ként jött létre, sõt helyenként a gyarmatosítás fontos eszközévé is vált, és a mai napig
viseli a �gyarmatosítás bûnének� súlyos terhét.

Mindezek elismerése mellett nehéz lenne tagadni, hogy mind az antropológusok, mind
az orientalisták fontos feladatokat végeztek el idegen kultúrák leírásával. Még akkor is,
ha Kelet-definíciójuk problematikus és erõsen Európa-centrikus marad, a korai orienta-
listák kezdték meg a keleti kultúrák szisztematikus tanulmányozását, nekik köszönhetõ
feledésbe merült írásrendszerek megfejtése, kihalt és kortárs nyelvek és kultúrák leírása.
A 19. században és a 20. század elsõ felében tevékenykedõ Kelet-kutatók egy része
polihisztorként egyebek között fontos néprajzi kutatómunkát is végzett. Sokrétû törté-
neti, filológiai, régészeti és néprajzi munkájukkal nemcsak a humán tudományok alap-



20
00

 3
 (1

):3
�1

8.
T
a
b
u
la

5

jait vetették meg, hanem az antropológusokhoz hasonlóan az általuk gyûjtött tudás-
anyaggal közvetett módon ugyan, de végeredményben hozzájárultak a kulturális rela-
tivizmus fogalmának kifejlesztéséhez, amely a kultúrák egyenrangúságát hangsúlyozza
a korábban uralkodó hierarchikus rangsorolással szemben (ez még akkor is igaz, ha maguk
nem is vallották a kulturális relativizmus nézeteit). Természetesen mindez nagyon rövi-
den és erõsen leegyszerûsítve mutat be egy bonyolult helyzetet. Az ideológiai dekolo-
nizáció egyik legismertebb mûve Edward Said (1978) Orientalizmus címû könyve, amelynek
egyik központi érve éppen az, hogy a Nyugatnak a Keletrõl alkotott képét a gyarmato-
sítás, az egyenlõtlen hatalmi erõviszonyok határozták meg. Manapság újabb és újabb
publikációk finomítják, helyesbítik vagy éppen helytelenítik a Said által felvázolt képet.
Egyebek között fontos észrevételük az újabb szerzõknek, hogy például az európai mû-
vészek közelítése a Kelet világához mennyiben különbözött a tudósok hozzáállásától:
ahol a tudósok a keleti társadalmakban gyakran csak a stagnálást, ismétlõdést látták, ott
a nyugati mûvészek a Kelet másságából merítettek inspirációt modern megfogalmazá-
saikhoz. A Kelet és a Nyugat kapcsolata természetesen kölcsönös volt kezdettõl fogva,
és fontos arra is rámutatni, hogy ameddig a Nyugat a hagyományost kereste Keleten,
a Kelet a modernet remélte Nyugaton megtalálni. A Kelet�Nyugat kapcsolatot sem le-
het egyszerûen a gyarmati domináció keretein belül magyarázni, hanem a kapcsolatok
bonyolultságának felismerésével együtt szükséges az adás és kisajátítás kölcsönös vol-
tának hangsúlyozása is.2

Mindazonáltal nem szabad szem elõl tévesztenünk, hogy a Kelet és a Nyugat ket-
tõsségének hangsúlyozása továbbra is az Európa-centrizmus veszélyét rejti magában,
akkor is, ha mindezt egy jó szándékú dekolonializációs ideológia kíséri. Nem elég, ha
leszámolunk a hagyományos Kelet sztereotípiájával, szükség van arra is, hogy Európa-,
illetve Nyugat-képünk sztereotipizált homogenitását is megkérdõjelezzük. Mindez kü-
lönösen aktuális most, amikor az 1989. évi változásokat követõen Európa szimbolikus
határai is változnak: újabb csoportok gazdasági és politikai integrációja mögött mások
szisztematikus kirekesztése húzódik. A következõkben azt igyekszünk egy konkrét,
empirikus munkán alapuló példával bizonyítani, hogy a hagyományos Kelet�Nyugat
kettõsség még megreformált, �jóindulatú� formájában sem képes megfelelõ keretet adni
sok egyéb kulturális érintkezés megértéséhez, amelyek Nyugatról nézve periferikusnak
tûnnek, vagy szinte teljesen láthatatlanok.

Az ujgurok Magyarországon

Az ujgurok neve nem teljesen ismeretlen Magyarországon, sõt a többi kelet-európai
országhoz képest valószínûleg sokkal ismertebb az átlag magyar polgár elõtt. Valószí-
nûleg az is igaz, hogy legalább nevük ismerõsebben cseng Magyarországon, mint sok
más, saját nemzetállammal nem rendelkezõ etnikai kisebbség neve a világ bármely tájá-
ról. Magyarország említése az orientalisztikai kutatásokkal és a Kelet�Nyugat kettõssé-
gével kapcsolatban azonnal érdekes problémákat vet fel. Az orientalizmusvita hagyomá-
nyos Európa-meghatározása ugyanis Nyugat-Európára korlátozódott. Said (1978) már
a német nyelvû irodalommal sem foglalkozott munkájában részletesen, és Közép- és
Kelet-Európa többi országáról még kevesebb szó esett nála. Közép- és Kelet-Európa vi-
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szonya a Kelettel � némi hasonlóság mellett � lényegesen más volt, mint Nyugat-Euró-
páé. Erre különösen jó példa Magyarország, hiszen a magyarok Kelettel való kapcsolatát
több sajátos vonás jellemzi. Ezek egyik legfontosabbika a magyarságtudat kettõssége (lásd
Hofer 1994; 1996). Ez egyik oldalról a keresztény Európához való szoros tartozást és
felzárkózási igényt foglalja magában, amely 1989 óta még fokozottabb hangsúlyt kap.
Másrészrõl azonban az ázsiai eredet, a lovas nomád múlt, a magyar nyelv nem indoeu-
rópai, hanem finnugor vagy még inkább török kapcsolatainak hangsúlyozása fontos ele-
me maradt a magyar nemzettudatnak, amely túlélte a szocialista korszakot, és � gyak-
ran egy jobboldali politikai ideológia fontos részeként � az utóbbi évtizedekben ismételt
hangsúlyt kapott.3  A magyar õshaza és a magyar nyelv eredetének kérdései mind a mai
napig fontos területei a magyar történelmi, régészeti, néprajzi és nyelvtörténeti kutatá-
soknak. Ezek a vizsgálatok sok fontos eredménnyel jártak, ugyanakkor lényeges szere-
pet játszottak és játszanak ma is a magyar nemzeti tudat formálásában. Ezeknek a ku-
tatásoknak fontos része a török és mongol nyelvek, valamint a török és mongol nyelvû
népek hagyományainak tanulmányozása.4

A Kelettel való találkozás késõbbi fázisai közül talán a legfontosabb Magyarország
három részre szakadása és a középsõ résznek az Oszmán Birodalomhoz való csatolása
volt. A törökkel való több évszázados viaskodás és a török hódoltság kora olyan közvet-
len kapcsolatot jelentett a Kelettel, amelyben a nyugat-európaiaknak nem volt részük.
Nemcsak történelemórák, hanem irodalmi élmények egész sora elevenítette fel a keresz-
tény magyarságnak a pogány törökkel való küzdelmét, amely egy sajátos Kelet-képet
eredményezett. Ezt a Keletet nemigen hozták Belsõ-Ázsiával és a magyar származástu-
dattal kapcsolatba. A török hódoltság irodalmi lecsapódásainak egy része egy, a nyugat-
európaihoz hasonló, részben primitív, vad, kegyetlen, de ugyanakkor egzotikus, színes
és romantikus Kelet-képet eredményezett. A Kelet-kapcsolatok sokrétûségéhez hozzá-
tartozott a számtalan követjárás, a közép- és kelet-európaiaknak az Oszmán Birodalom-
ban betöltött intellektuális szerepe. Ugyanakkor egy már gyengülõ, hatalmát vesztett
Oszmán Birodalom egészen más arcát mutatta Közép- és Kelet-Európának. A 18. és
19. században az Ausztriával szemben vívott, bukással végzõdõ magyar szabadságharcok
számûzött vezetõi több ízben az Oszmán Birodalomban találtak menedéket, amely leg-
alább a kortársak között pozitív érzelmeket ébresztett a korábban ellenségként kezelt
Kelettel szemben.5

Az itt erõsen leegyszerûsített formában ismertetett sokrétûség, amely a magyarok
Kelet-kapcsolatát jellemzi, a modern nemzettudatban egyrészt az ázsiai eredet hang-
súlyozásában kap kifejezést, másrészt a keleti népekkel való több évszázados küzdelem
emlékében. A kereszténység elõtti dicsõséges ázsiai múlt és a Kelet mint ellenség kettõs
képe összeegyeztethetõnek bizonyult a mindmáig fennálló hivatalos felfogással, amely
a magyar nyelv legközelebbi rokonságát a finnugor nyelvek körében keresi, de amely el-
ismeri a magyarságnak a régi török népekkel való igen korai és intenzív kapcsolatát.6

1989 után, amely a Nyugathoz való szorosabb felzárkózási lehetõségeknek egészen
új teret nyitott, megerõsödtek és megszaporodtak a korábban halkan és gyakran csak
távolról hallható hangok, amelyek ismét a magyar�török nyelvi és etnikai kapcsolatok
elsõbbségét hangsúlyozzák a finnugor rokonsággal szemben.7  Zimonyi István (1997:431)
Szûcs Jenõ (1997) munkájához írott utószavában az ilyen török�magyar rokonság el-
sõbbségét bizonyítani kívánó törekvéseket az úgynevezett kultúrnemzet-koncepción
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alapuló elméletekhez köti. Szemben az államnemzet koncepciójával, amelyben nyelvi,
kulturális és állampolitikai keretek egyaránt fontos meghatározók, a kultúrnemzet-kon-
cepció a nyelvi és kulturális tényezõn alapszik, amely nem esik egybe az állampolitikai
kerettel.8  Az állampolitikai kereteken jóval túlmutató török�magyar rokonság elmélete a
kultúrkoncepció keretébe sorolható, ahogyan ez a hozzáállás jellemzi a magyaroknak az
ujgurokkal való rokonítását is. Bár nem hivatkozik konkrét forrásokra, Zimonyi (1997:431)
megjegyzi, hogy a nem tudományos igényekkel fellépõ ujgurelmélet elsõsorban biológi-
ai alapú kutatásokra épül, és hozzáfûzi, hogy ez a fajta rokonságelmélet ugyancsak arra
az alapgondolatra megy vissza, hogy a nagy történeti múlttal rendelkezõ népek szere-
pét kivetíti a magyarságra. Az ilyen típusú eredetnosztalgia azt a fajta erõsen romantizáló
hozzáállást példázza, amely a klasszikus orientalisztikát is jellemezte, nélkülözve annak
tudományos igényességét. Ugyanakkor egyoldalúan öncentrikus marad, amely az ori-
entalisztika Európa-központúságával állítható párhuzamba. Érdemes az érem másik ol-
dalát is szemügyre vennünk, és megvizsgálni, milyen tényezõk alakítják a modern uj-
gurok öndefinícióját.

Az ujgurok

Az ujgurok a mai Kína északnyugati részén fekvõ és a Kínai Népköztársaság összterü-
letének mintegy egyhatodát magában foglaló Hszincsiang-Ujgur Autonóm Területen
élnek, amelynek egyben névadó csoportját is alkotják. Óriási fizikai kiterjedése ellenére a
földrajzi sajátosságainak következtében, amelynek jellemzõi magas hegyláncok és nagy
kiterjedésû kõsivatagok, az autonóm terület összlakossága mindössze 17 millióra tehe-
tõ. Ennek a számnak majdnem felét adják az ujgurok, akik egy török típusú nyelvet
beszélõ, letelepült, öntözéses földmûvelést folytató muszlim népcsoport. A kínai lakos-
ság aránya jelenleg megközelíti a 40 százalékot.9  A kínain és ujguron kívül a Hszincsiang-
Ujgur Autonóm Terület lakói közé tartozik még tizenegy, a pekingi kormányzat által
hivatalosan nemzeti kisebbségnek nyilvánított csoport, a kazakok, kínai mohamedánok
(hui), kirgizek, mongolok, sibék, oroszok, tadzsikok, özbekek, tatárok, mandzsuk és
daurok. A modern ujgurok formálásában kétségtelenül részt vettek az e területen õsla-
kos indoiráni nyelveket beszélõ csoportok, és a mai Mongólia területérõl az 1. évezred
második felében nagy számban bevándorló török nyelvû népek, többek között a régi
ujgurok is. Ezenkívül tibeti, mongol és egyéb etnikai elemek tartós vagy idõszakos jelen-
léte is hozzájárult etnogenezisükhöz. A terület iszlamizációja nagyjából egy idõben
zajlott a nyelvi eltörökösödéssel, és a 16. századra mindkét folyamat befejezettnek te-
kinthetõ. Noha a terület egy része többször került kínai fennhatóság alá a Han-dinasz-
tia kora óta (i. e. 206 � i. sz. 220), csak a 18. század közepén vált a kínai birodalom
szerves részévé. Muszlim lázadások és elszakadási kísérletek egész sora jellemezte a
tartomány birodalmi történetét, amely 1911-ben a köztársaság kikiáltásával ért véget. A
20. század elsõ felében a térség továbbra is kínai fennhatóság alatt állt, jóllehet ezt a
korszakot kínai kiskirályok önkényuralma jellemezte, akik függetlenítették magukat a távoli
kínai központtól, és egyre inkább a szovjet érdekszférába sodródtak (Forbes 1986). A
központi kormány a kommunisták gyõzelme után, 1949-ben vette ismét kezébe a hatal-
mat, és tartja azóta is szigorú ellenõrzése alatt a területet.
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A tartomány jelenlegi helyzetét a belsõ gyarmati függés jellemzi (Gladney 1998). A
függõségi viszony fenntartását a területen tartózkodó kínai katonaság biztosítja. Az
integrációt bevándorlással megoldani kívánó kormányzat az autonóm terület természe-
ti kincseinek kiaknázására elsõsorban Kína egyéb területeirõl idevándoroltakat alkalmaz,
akiket alkalmazási lehetõségekkel csábítanak a betelepülésre. A sivatagos részek több-
ször voltak atomkísérletek színhelyei, és ezen a vidéken találhatók az ország legnagyobb
büntetõtáborai. 1992 óta a korábban immunitást élvezõ helyi muszlim kisebbségekre is
kiterjesztették a kötelezõen elõírt születésszabályozást, amely az ország egyéb terü-
letein élõ kínai lakossághoz képest egy fokkal engedékenyebb: városi házaspárok két,
falusiak családonként maximum három gyermeket vállalhatnak.10  Mindazonáltal az érin-
tettek az állam beavatkozását sérelmesnek tartják.

1986-ban mintegy fél évet töltöttem Urumcsiban, a Hszincsiang-Ujgur Autonóm
Terület fõvárosában, a Kínai Népköztársaság északkeleti részén. Kutatási engedély hí-
ján az idõ nagy részét az ujgur nyelv tanulására fordítottam. Ugyan kapcsolataim nagy
része ekkoriban ujgur értelmiségiekkel volt, magyar voltom ritkán váltott ki különösebb
reakciót. Megváltozott a helyzet, amikor az 1990-es évek közepén többször hosszabb
idõt töltöttem az autonóm terület különbözõ oázisaiban és falvakban is, összesen mintegy
nyolc hónapot. Az utóbbi években az ujgurok, legalábbis az ujgur értelmiség körében a
magyar�ujgur rokonság elmélete közismertebbé vált. Az ujgurok és kínaiak viszonyát
politikai és gazdasági egyenlõtlenség jellemzi, és így az ujgurokat Európához kapcsoló
rokonságelmélet a nyilvánosság elõtt, a szigorú cenzúra alatt álló ujgur nyelvû sajtó-
ban és médiában nem közölhetõ, hiszen ez további ideológiai alapot szolgáltathat az
ujgur elszakadási törekvések és az ujgur nacionalizmus számára. Ilyen körülmények
között nehéz pontosan tudni, hogy honnan is származnak ezek a nézetek. Ujgur iro-
dalmi folyóiratok és helyi fogyasztásra készült helytörténeti munkák könnyebben elke-
rülik a cenzorok figyelmét és tollát. Ezek gyakran közölnek irodalmi köntösbe öltöztetett
cikkeket, amelyek burkolt vagy kevésbé burkolt formában komoly társadalomkritikát tar-
talmaznak. Ezek a folyóiratok igen népszerûek az ujgur értelmiség körében, falusi isko-
lák tanítói éppúgy olvassák, ha módjuk nyílik a városi könyvtár meglátogatására, mint
városi állami alkalmazottak. Több beszélgetõpartnerem állította, hogy erre vonatkozó
információja ilyen forrásból származott, bár abban nem voltak biztosak, hogy a cikkek
eredetileg magyar szerzõk írásainak ujgur fordításai lettek volna. Valószínûnek tûnik,
hogy az ujgurok magyar �õshazakutatók� tollából származó írásokat olvastak, közvet-
len fordításban vagy átdolgozott változatban.

Mindez a közelmúltban történhetett, és bár az értelmiség köreiben közismertnek tûnik,
az ujgur�magyar rokonság elmélete legjobb tudomásom szerint mindeddig nem vált az
ujgur identitás tárgyalásának szerves részévé. Noha a politikai helyzet az ilyen típusú
témák nyílt feszegetését gátolja,11  az ujgur értelmiség ismételten kísérleteket tesz arra,
hogy identitását, ha korlátozott keretek között is, meghatározza és történetileg igazol-
ja. Ezek a gondolatok óvatosan csomagolt formában hivatalos publikációként napvilágot
látnak, bár némelyikük heteken belül a cenzúra feketelistájára kerülhet. Az ujgur iden-
titást fél- vagy nem hivatalos módon tárgyaló munkák, illetve írásban soha meg nem
jelenõ értelmiségi beszélgetések során a magyar�ujgur kapcsolat egyelõre a kuriózum
szintjén látszik megrekedni, és az ujgur értelmiség eddig nem reagált aktívan arra a le-
hetõségre, hogy a magyar rokonság révén ideológiailag Európához csatolja önmagát. Ilyen
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gondolatnak nyoma sincs az amerikai kulturális antropológus Rudelsonnak (1997) az
ujgur identitást elemzõ munkájában, sem pedig a német földrajz szakos Hoppe (1998)
elemzésében, amelynek központjában Hszincsiang etnikai csoportjai és azok egymás-
hoz való kapcsolata áll, noha mindkét szerzõ elsõsorban az ujgur értelmiség körében
kutatott. A szintén kulturális antropológus Gladney ugyancsak személyes tapasztala-
tok alapján egyenesen azt jelenti ki, hogy �szemben a kínai történelemszemlélettel, minden
ujgur meg van arról gyõzõdve, hogy õseik a ma Hszincsiang néven ismert Tarim me-
dence õslakói voltak� (Gladney 1998:49). Érvem tehát negatív megalapozottságú: ameny-
nyiben az ujgur értelmiség komolyan próbálkozna a magyar�ujgur rokonság ideológiai
felhasználásával, akkor azt az etnikai identitást kutató külföldieknek is sietnének tudo-
mására hozni. Erre azonban nem került sor, magyar látogatónak is csak kuriózumként
említik, és ezt is csak a 1990-es években.

Ennek több oka is lehet. Talán a legalapvetõbb az, hogy az ujgur identitás legfonto-
sabb, sarkalatos pontja a területi hovatartozás. Erre épül Turgun Almas ujgur történész
1990-ben napvilágot látott és heteken belül betiltott könyve (fordítása: Almas 1994). A
szerzõ figyelmen kívül hagyja a mai ujgurok igen bonyolult etnogenezisét, valamint a
történeti valóságot, amely szerint a régi török nyelvû népek csak az elsõ évezred máso-
dik felében jelentek meg nagy számban ezen a területen, amelyet korábban elsõsorban
indoeurópai nyelveket beszélõ népek laktak. Almas az ujgurok sok ezer éves jelenlétét
hangsúlyozza jelenlegi lakhelyükön. Mindennek célja, hogy a domináns kínai féllel szem-
ben hangsúlyozza népe területi elsõbbségét. A másik ok ezzel szorosan összefügg: az
ujgur identitás alkotóelemeit elsõsorban a jelenlegi területeiken õket körülvevõ szom-
szédokkal való kapcsolatból meríti. Ezek a kapcsolatok alapvetõen kétfélék: egyrészrõl egy
bizonyos szintû azonosulás figyelhetõ meg a volt Szovjetunió területén létrejött új belsõ-
ázsiai köztársaságok népeivel. Meinecke (1922) kategóriáival élve az ujgur identitás is a
kultúrnemzet koncepciójához közelít, hiszen kötõdését tekintve, mint saját államiság-
gal nem rendelkezõ kisebbség, szükségszerûen túllép az államnemzet keretein. Lehetõ-
ségei többrétûek: kereshet azonosulást az iszlám világgal, a török nyelvû népekkel álta-
lában, illetve a szomszédos török nyelvû muszlim népekkel, amelyek az utóbbi években
szabadultak fel a gyarmati sors alól. Egy Európához kötõ rokonságelmélet nehezen il-
leszthetõ a fenti képbe, amely a kultúrnemzet kategóriájához hasonlít, mégis a területi
kötõdés dominál benne. Az a fajta felfogás, amely a nyelvi hovatartozást az etnikai ho-
vatartozással azonosítja, rokonságról, illetve vérségi alapú kötõdésrõl beszél. Ilyen (fik-
tív) alapokon áll az ujgur�magyar elmélet is. Terepmunkám az ujgurok között azonban
sokkal bonyolultabb, az identitást befolyásoló tényezõre világít rá: a Hszincsiang terü-
letén élõ ujgurok és a náluk sokkal kisebb számban jelen levõ egyéb török nyelvû muszlim
népek képviselõi (kazak, özbek, kirgiz, tatár), részben éppen a hivatalos nemzetiségi
politika eredményeképpen, nagyon is tudatosan vonják meg manapság az etnikai hatá-
rokat. A közös vallási háttér, amelyet az iszlám biztosít, és a hasonló történelmi sors
(idegen hatalom gyarmati uralma), valamint a nyelvek viszonylagos közelsége mind fontos
kötõdési alapot biztosítanak, de önmagában egyik sem magyarázza meg a modern uj-
gurok öndefiníciójának sokféleségét, amelynek másik fontos referenciapontját az õket
domináló kínaiak adják.

Ugyancsak a területi hovatartozást hangsúlyozza a következõ példa. Az autonóm
terület homokkal borított romvárosainak egyik legfontosabb régészeti felfedezése azok
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az indoeurópai típusú múmiák, amelyek a vidék eltörökösödését megelõzõ idõkre datál-
hatók. Ami a modern identitás szempontjából fontos, az az, hogy a múmiák semmikép-
pen sem mutatnak a kínaiakéhoz hasonló fizikai tulajdonságokat, és így a modern ujgu-
rok �nacionalizálták�, vagyis integrálták õket saját �nemzeti örökségükbe�. Bár a bioló-
giai folytonosság szerepe tagadhatatlan, ebben az esetben az érvelés célja inkább a területi
folytonosság igazolása, amely gyengíti a kínai fél elsõbbségi igényeit (Rudelson 1997).

A kínai nemzetiségi politika a szovjet modellt követi mind a nemzetiségek meghatá-
rozásában, mind pedig abban, hogy a nemzetiségeket elismeri, és bizonyos korlátozott
jogok biztosításával kísérli meg õket szigorú ellenõrzése alatt tartani (Bergere 1979;
Gladney 1991:66; Mackerras 1998). Az ujgurok ennek megfelelõen autonómiát élvez-
nek, noha ez az autonómia névleges. Az ujgurok �nemzetiségi sajátosságai� bizonyos
keretek között hangsúlyozhatók, sõt ehhez állami támogatást is kaphatnak. A turisták-
nak szóló színes brosúrák az ujgurokat mint táncot és zenét szeretõ, színes folklorisz-
tikai jelenséget mutatják be. Ujgur népi táncosok és népzenészek töltik ki az ujgur nyelvû
televízió mûsoridejének jelentõs részét, és iskolai szünetek alatt az ujgur iskolák egy
része néptánctanfolyamot szervez kislányok számára, míg a fiúk ujgur népi hangszerek
tanulására kapnak lehetõséget. Az ujgur kultúra ilyen módon való hivatalos elismerése
annak tudatos folklorizációjában kap kifejezést, és az ujgur nemzeti örökség megfogal-
mazását engedélyezi hivatalosan, ámde erõsen redukált formában. Ezzel a közéletben
propagált definícióval szemben az ujgur identitás �háziasított� keretek között családi és
vallási ünnepek, étkezési, öltözködési szokások, házassági stratégiák, és a hétköznap
gyakorlatának megannyi, a hagyományokat követõ, de egyben a megváltozott viszonyokra
is rugalmasan reagáló formáján keresztül kap kifejezést és megerõsítést.

A kínai kisebbségi politika a középiskola szintjéig biztosítja az anyanyelvi oktatást,
ami azzal a következménnyel jár, hogy csak kevesen tudnak a nagyrészt kínai nyelven
történõ felsõoktatás követelményeinek megfelelni, még akkor sem, ha az elõírások sze-
rint a nemzetiségek fiataljai alacsonyabb felvételi ponttal juthatnak be az egyetemekre,
mint kínai kortársaik.12  Csak azokra az ujgur fiatalokra vár biztos, a kínai fiatalokéval
egyenértékû karrier, akik szüleik kívánságára kiskoruk óta kínai nyelvû iskolában tanul-
tak. Ezeket a fiatalokat, noha az ujgurt mint beszélt nyelvet igen jól bírják, a kínai nyelv
magas, anyanyelvi szintû tudása, kínai nyelvû írásbeliségük és ezzel járó kínai �termé-
szetük� eltávolítja saját csoportjuk tagjaitól, akik csak félujgurnak tartják õket. Az értel-
miség tehát egy sajátos, helyben lejátszódó brain-drain (agyelszívás) által megosztottá
válik.13

A modern ujgur nemzeti kultúra legfontosabb alkotórészei a vallás, a nyelv és a te-
rületi hovatartozás. Mivel az iszlám vallást a kínai kormány az ujgurok között a politikai
szeparatizmus szövetségeként és egyben konzervatív, feudális csökevényként tartja
számon, a vallás mint identitásalkotó csak a magánszférában juthat teljes kifejezésre
(Mackerras 1998:32�37). Az ujgurok területi hovatartozását és egységét saját autonóm
területükön ássa alá az a politika, amely jó munkafeltételekkel és egyéb kedvezmények-
kel bátorítja Kína szegény tartományaiból a kínai telepesek bevándorlását. Helyi lakosok
és külföldi megfigyelõk közül sokan tudni vélik, hogy a Hszincsiangba bevándorló kína-
iak felmentést kapnak a Kína más vidékein kötelezõ születésszabályozás alól, amely vá-
rosi családoknak egy-egy gyermeket engedélyez csak. Ezzel szemben, mint említettem,
az 1990-es évek eleje óta a helyi muszlim kisebbségekre is bevezették a kötelezõ szüle-
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tésszabályozást, amelyet az ujgurok, akiket hivatalosan kisebbségként (az sanlik millät)
tartanak számon, ilyen körülmények között különösen sérelmesnek tartanak. A hivata-
losan áttelepülõk mellett szép számmal érkeznek a kínai tartományokból a �szocialista
piacgazdaság� politikája következtében elszegényedett, nem hivatalos bevándorlók is, akiket
az angol nyelvû szakirodalom floating populationként tart számon. Õk egyszerûen ol-
csó munkaerejüket hozzák a helyi piacra (Kane 1995:199). Ilyen körülmények között az
ujgurok egyre inkább tartanak autonóm területük elkínaiasodásától és saját soraik felhí-
gulásától. Ugyanakkor ez a politika éppen hogy erõsíti a területi hovatartozás érzését.

A kínai hatóságok tehát következetesen elõsegítik és bátorítják az ujgurok etnikai
tudatának és ezzel együtt nemzeti örökségének ápolását mindaddig, amíg ezeket alap-
vetõen õk maguk határozhatják meg. Ebbõl a definícióból sok egyéb elem hiányzik, így a
vallás, az iszlám szerepe és a kulturális, illetve nyelvi kapcsolatok, amelyek az ujgurokat
belsõ-ázsiai török nyelvû szomszédaikhoz kötik. Ennek jegyében a kínaiak az ujgurokat
mint saját, egzotikus nyelvét mind a mai napig megõrzõ, színes népcsoportot mutatják
be, amely énekel, táncol, és amelynek nõtagjai különösen vonzóak, akiknek a világa fur-
csa, különös, egzotikuma egyszerre vonz és taszít (Gladney 1994). Más szóval õk a
modern barbárok, akikkel szemben a Középsõ Királyság (Kína saját neve) évezredek óta
meghatározza magát, és amely egyben elõsegíti a kínai nemzet homogenitásának újsü-
tetû mítoszát.

Bár e cikk témája az etnikai identitás, ezt a fogalmat állandóan változó, dinamikus
kategóriaként használom, amely nem tekinthetõ minden más identitásnál magasabban
álló, azokat magában foglaló meghatározásként. Ugyanakkor a legszembetûnõbb, �leg-
nyilvánvalóbb� identitásszintek, elsõsorban a nyelvi és vallási különbözõségek szocioló-
giai elemzése nem feltétlenül segít annak megértésében, hogyan fejezõdnek ki cso-
portkülönbségek a hétköznapok világában. Az identitások sokféleségét itt mindössze
néhány példával szeretném érzékeltetni, olyanokkal, amelyekben az etnikai határokat jelzõ
szimbólumok egyben csoportokon belüli viszonyok jelölésére is alkalmasak. Vagyis az
identitás kifejezésének olyan szintjeirõl van szó, amelyek csoporton (ez esetben az uj-
gurokon) belüli különbségeket fejeznek ki (nemek, generációk, társadalmi osztályok stb.),
ugyanakkor etnikai határok kifejezésére is kiválóan alkalmasak. A megfelelõ táplálkozás-
ról vagy öltözködésrõl alkotott elképzelések egy, a kínaiaktól viszonylagosan elszigetel-
ten élõ, dél-hszincsiangi ujgur faluban a csoporton belüli különbségeket jelzik. A városi
kontextusban, ahol a kínai jelenlét nagyon is számottevõ, ugyanezek a jelek etnikai
különbségek kifejezõivé is válhatnak, anélkül hogy elveszítenék eredeti, csoporton belüli
jelentésüket. Sok ilyen jel csoporton belüli jelentése rejtett marad a másik etnikai cso-
port tagjai, ez esetben a kínaiak elõtt. Egy ujgur asszony ruhája egy kínai megfigyelõ
számára legfeljebb azt árulja el, hogy viselõje ujgur és nem kínai. De az ujgur megfigye-
lõk látják azt is, hogy az asszony falusi vagy városlakó-e, és a rafinált szabásról és az
anyag minõségérõl azt is meg tudják állapítani, hogy az illetõ a jobban keresõ, privilegi-
zált társadalmi csoportok egyikének tagja-e (állami alkalmazott, illetve annak felesége,
esetleg egy gazdag kereskedõcsalád tagja), vagy pedig a szerényebb életmódra kénysze-
rülõk soraiból kerül ki. Az ujgur férfiak külsõ megjelenése, különösen a fejfedõ kiválasz-
tása alkalmas nemcsak a csoporton belüli vallási és területi identitás, hanem a foglalko-
zási, társadalmi és generációs különbségek kifejezésére is, míg a kínaiak számára ez a
sokféleség összességében az ujgurokhoz való tartozást jelzi. Mindezek a szimbólumok
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természetesen az idõk folyamán változnak (például a parasztok igyekeznek az állami al-
kalmazottak divatját követni, akik aztán � önmaguknak az egyszerû emberektõl való
megkülönböztetése végett � újabb divatot kezdeményeznek), mégis mindig megmarad-
nak azon paraméterek között, amelyek a kínaitól való elhatároltságot biztosítják.

Az emberi �temperamentumról�, illetve természetrõl szóló ujgur elképzelések, me-
lyeknek szintén fontos szerepük van a másokkal való viszony meghatározásában, az
emberi test alapvetõen hideg vagy meleg beállítottságából indulnak ki. Leegyszerûsített
formában az a lényege, hogy a hideg beállítottságú embernek meleg, a meleg természe-
tûnek viszont többnyire hideg típusú ételekkel kell biztosítania a teste egyensúlyát. Az
ételek meleg és hideg kategóriáinak semmi köze ezek hõmérsékletéhez, hanem kulturá-
lis megegyezésen alapulnak. A lényeg az, hogy az ujgurok a kínaiaktól való különbözõ-
ségüket nemcsak a szemmel látható fizikai és szokásbeli különbségekben látják (például
abban, hogy szemben az ujgurokkal, a kínaiak rendszeresen fogyasztanak disznóhúst).
A kínaiak vendégszeretetének egyébként egyoldalú elutasítása az ujgurok részérõl an-
nak az általános aggodalomnak a kifejezõje is lehet, amely a hideg és meleg alapelve alap-
ján való �természet�, illetve temperamentumszabályozást figyelembe nem vevõ orga-
nizmusok potenciális tisztátalanságából fakad. Az emberi természetrõl alkotott elkép-
zelések is dinamikusak, és elutasítják a vérségi alapú besorolást. Temperamentum lehet
alapvetõen kínai vagy ujgur, vagy akármilyen más, néven nevezhetõ csoporthoz kötött
(például a diaszpóraközösségek között, Kazahsztánban gyakran esik szó orosz vagy kazak
természetrõl).

Az emberi természetrõl szóló elképzelések természetesen nem egységesek, és egye-
sek nagyobb súlyt fektetnek a biológiai predesztinációra, esetleg nemekhez és bõrszín-
hez is kötik a hideg vagy meleg vérmérsékletet. Sokkal gyakoribb azonban, hogy a tem-
peramentumot nem adottnak, hanem szocializáció útján befolyásolhatónak tartják. Noha
normatív alapokon sokan állítják, hogy a kínaiak és az ujgurok között nincs házasság,
konkrét esetek kivételként erõsítik a szabályt. Ilyen vegyes házasságok leszármazottai-
nak esetében a szocializációs környezet (ujgur vagy kínai iskola) dönti el az egyén ter-
mészetbeli és egyben etnikai hovatartozását is. Még egy örökbe fogadott kínai gyerek is
felnõhet ujgur temperamentummal, ha ujgur családban nevelik, és ujgur iskolába jár. A
felemás kategória ritkán tolerált, és gyakorlatilag az ujgur családból származó, de kínai
iskolát végzettekre alkalmazzák csak a �félujgur� kifejezést. Vagyis olyan esetekre, ahol
a szocializáció megosztott: a �vérségi� kapcsolat itt se döntõ.

A normatív szinten tiltott és a gyakorlatban helyenként elõforduló vegyes házassá-
gok, valamint a csoportoknak a több évszázados egymás mellett élése természetesen
feltételezi a kulturális kölcsönhatás megannyi lehetõségét. Egyebek között ezt tanúsít-
ják a kínai jövevényszavak az ujgur nyelvben, különösen a déli dialektusban, vagy az
étkezési kultúrában megfigyelhetõ számos kínai hatás. Ugyanakkor a Hszincsiangban
élõ ujgurok és kínaiak egyetértenek abban, hogy az itt született vagy legalább régóta itt
élõ kínaiak különböznek a Kína egyéb területeirõl késõbb ide érkezõktõl, noha a külön-
bözõség pontos mibenlétét nehezen lehet megfogalmazni.

Az etnikai identitást befolyásoló és kifejezõ tényezõket korántsem merítettük ki. Ezek
a vonások igen gyakran csoportok közötti sztereotípiákban fogalmazódnak meg, ame-
lyek valóságos megfigyeléseken, félreértéseken vagy feltételezéseken alapulnak (Bellér�
Hann, sajtó alatt). Példáimmal az ujgur (és közvetve minden más) identitás bonyolult-
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ságát próbáltam illusztrálni, amely területi kötõdésen alapul, és egyrészt a kínai nem-
zetállam képviselõivel szemben határozza meg önmagát, másodsorban a környezõ, kul-
turálisan és nyelvileg kötõdõ csoportokkal való közös vonásainak óvatos elismerésével.
Ezekben a bonyolult kapcsolatokban, amelyeknek szimbólumai a csoporton belüli kü-
lönbségeket éppúgy képesek kifejezni, mint a más csoportokkal való határokat, egy Eu-
rópához kötõ származási-vérségi kapcsolatnak aligha lehet helye: ugyanis éppen a hét-
köznapokban megnyilvánuló hasonlóságok vagy különbségek megfigyelésének vagy meg-
állapításának lehetõsége hiányzik. Ez pedig gátolja akár a távoli magyar, akár a török
rokonság fenntartás nélküli elfogadását vagy legalább figyelembevételét az ujgurok prag-
matikus identitásépítésében.

Összegzés

Az ujgurok állandó konfliktusban élnek az õket irányító kínai állammal, és a fölöttük
hatalmat gyakorló etnikum képviselõivel. Ezt a kapcsolatot, mint ahogy általában az isz-
lám világ és egy másik nagy kultúrkör � például a kínai � találkozását sem lehet egyedül
és kizárólagosan egy Kelet�Nyugat polaritással magyarázni. Természetesen Európa sze-
repe nem zárható teljesen ki az elemzésbõl, hiszen, amint láttuk, a kínai állam nemze-
tiségpolitikája a sztálinista szovjet modellt követi. A 20. század elsõ felében az orosz
gazdasági és kulturális hatás igen számottevõ volt, különösen a tartomány északi ré-
szében. Ennek ellenére állíthatjuk, hogy a több mint háromszáz éves, többször meg-
szakított gyarmati uralom eredményeként a modern ujgurok nemzetépítõ erõfeszítése
elsõsorban a kínai és nem pedig a nyugati konstrukcióval való dialógus, illetve arra való
reakció eredménye. Az ujgur nemzeti öntudatra ébredés a modernizáció szükségessé-
gének felismerésével szoros összefüggésben fejlõdött, és az elsõ ilyen irányú törekvé-
sek, amelyek az oktatás megreformálását érintették, valóban nyugatról kaptak ihletet
(Bellér�Hann 2000). De ez a Nyugat nem Nyugat-Európa volt, hanem Európa két �be-
teg embere�: a hanyatló Oszmán Birodalom példája és a muszlim tatárok felvilágosodási
mozgalma az ugyancsak szétesés elõtt álló cári Oroszországban. Elsõsorban a terület-
tõl nyugatra fekvõ muszlim világ, az arab�perzsa kultúrkör hatásával kell számolnunk,
noha az indiai szubkontinens irányából érkezõ befolyás sem volt jelentéktelen. Az eu-
rópai nagyhatalmak, elsõsorban a Közép-Ázsiában terjeszkedõ Oroszország és az Indi-
ában érdekelt Anglia e stratégiailag fontos, ütközõzónának tekintett területen a �Great
Game� néven közismertté vált politikai versengésen keresztül próbálta érvényesíteni a
befolyását. Ennek ellenére sem az õ képviselõiknek, sem a mintegy fél évszázadon át itt
mûködõ svéd missziónak a jelenléte nem hagyott jelentõsebb nyomot a helyi kultúrá-
ban. Noha közismert, hogy Kínára a Nyugat felé nyitás milyen nagy hatást gyakorolt,
a kínai�ujgur viszony megértésére a Kelet�Nyugat kettõsség azért sem biztosít megfe-
lelõ keretet, mert a kínai�muszlim, illetve kínai�ujgur szembenállás gyökerei jóval a szo-
cializmust megelõzõ korokra vezethetõk vissza, legalább a 18. század közepére, amikor
a terület elõször került tartósan a kínai birodalom fennhatósága alá.

A kínai állam részérõl a kisebbségek folklorizálása hasonló mintát követ, mint amit az
orientalizmusvita szószólói az európai gyarmatosítók sajátosságának tulajdonítottak: a
kisebbséget egzotizáló sematikus reprezentáció többet mond a gyarmatosítókról, mint
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az általuk ábrázolt alárendelt népcsoportokról. Más szóval kifejezve: vagy egy fordított,
esetleg belsõ orientalizmussal (Gladney 1998:51) állunk itt szemben, vagy el kell fogad-
nunk, hogy az Európa-, illetve Nyugat-központú kiindulópont korlátolt, még akkor is,
ha önkritikus, mivel nem egy kizárólag Európára jellemzõ sajátosság, hanem bizonyos
egyenlõtlen erõviszonyok hívják életre. Az ujgurokat tehát a domináns, keleti partner
�orientalizálja�.

Noha az Európához való kapcsolat (magyar�ujgur rokonság) már potenciálisan ren-
delkezésre áll, az ujgur értelmiség egyelõre nem élt ezzel a lehetõséggel, és nem építette
bele nemzeti örökségének hivatalos vagy nem hivatalos ideológiájába. Lehet, hogy ez
csak idõ kérdése. Mindenesetre egy másik magyarázat is elképzelhetõ. Noha mind az
ujgur, mind a magyar identitásnak fontos része a történelmi kontinuitás, a magyarok
ázsiai rokonságtudatának a területiség gyenge láncszeme marad, hiszen az õshaza hol-
léte továbbra is bizonytalan. Marad a vérségi alapokra építés lehetõsége, mivel a területi
kontinuitás csak a honfoglalástól kezdve válik fontossá.

A modern ujgurok körében éppen a pragmatikus meggondolásokon alapuló, terüle-
tiségre és nem elsõsorban vérségi alapokra épülõ identitás az, amely gátolja az Európá-
hoz kapcsoló ujgur�magyar rokonság elméletének ideológiai felhasználását. A területi
kötõdés alapvetõsége az ujgur identitás konstrukciójában, azonban nem zárja ki a szom-
széd, nyelvileg rokon, vallásilag, kulturálisan és történetileg hasonló tapasztalatokkal
rendelkezõ népek felé való nyitottságot, és ez potenciálisan köti az ujgurokat az iszlám,
illetve a török népek világa felé. A nemzeti hagyomány hangsúlyozása tehát önmagá-
ban nem feltétlenül elszigetelõ, lehet befogadó oldala is. Izoláló tényezõként jelenik meg
azonban a magyar identitáskonstrukcióban, amely egyszerre néz Kelet és Nyugat felé:
származási ideológiáját tekintve önmagát Európa szerves részének, de ugyanakkor az
európai népektõl és nyelvektõl elszigeteltnek tekinti, távoli rokonait a messze keleti õs-
hazában keresi. Sem az ujgur identitás, amelyet nagymértékben a kínai állammal való
kapcsolat határoz meg, sem a magyar, amelynek része a török népekhez (esetleg az
ujgurokhoz) vagy akár Belsõ-Ázsiához való nosztalgikus kapcsolat, önmagában nem
magyarázható a leegyszerûsített Kelet�Nyugat kettõsséggel, amelyet az orientalisztika
és az antropológia hagyományos, eredeti definíciója hallgatólagosan is magában rejt.
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ILDIKÓ BELLÉR-HANN

National heritage and identity among the Uyghur in China

The paper briefly considers the role of Oriental Studies and the complex relationship of Hungary
with the Orient throughout its history. This is very different from the patterns emerging from the
�Orientalism� debate that is usually dominated with rather simplified views of the �east meets west�
type. The awareness of the Asian origins of the Hungarians has produced important scholarly work
and at the same time has also become a significant element in the construction of Hungarian na-
tional heritage. The paper then looks at the national heritage discourse of the Uyghur, who from
time to time are identified by some Hungarians as their closest relatives in Asia. The Uyghur are a
Turkic speaking Muslim minority (numbering approximately 8 million) living in the Xinjiang Uyghur
Autonomous Region in Northwest China. The Uyghur, whose autonomy is nominal, form the titular
majority within the province, which makes up about one-sixth of the total area of the People�s Re-
public. Although Hungarian �homeland seekers� have recently managed to reach Uyghur intellec-
tuals, at present few are prepared to use this in their official or unofficial national heritage discourse.
Europe and the western world in general remain peripheral to Uyghur self-definition and national
heritage construction.


