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Az alábbi írás részlet abból a szociológiai nagytanulmányból, amely a budapesti 
nemzetiségi, etnikai népességről - honos népcsoportokról és bevándorlókról 
(közülük a letelepedettekről) - gyűjtött össze és elemzett alapvető adatokat, mint: 
létszám, összetétel, demográfiai-szociológiai jellemzők, térbeli-területi megoszlás, 
nemzetiségspecifikus életkeretek, az 1980-tól 1993-ig terjedő időszakra vonatkozóan. A 
nagyléptékű, Budapest egészét és minden, állandó jelleggel itt élő kisebbséget, a 
bevándorolt ú j etnikumokat átfogó helyzetképet különböző adatforrások felkutatásá-
val, feltárásával, a létező töredék-statisztikák felleltározásával, a kerületi önkormány-
zatok helyismeretével, nemzetiségi szervezeteknél készített mélyinterjúkkal, valamint 
saját számítások segítségével vázoltuk fel. A tanulmány a Budapest Főváros Főpol-
gármesteri Hivatal Városfejlesztési Ügyosztályának megbízásából készült. 

L Önszerveződések a nemzetiségi, etnikai népesség körében 

1. Társadalmi, politikai önszerveződés 
A társadalmi, politikai önszerveződés a nemzetiségi népesség körében elsősorban 

az érdekek artikulációjának szervezeti kereteit hozza létre. Ez akkor történik meg, ha 
nyomás érvényesül valamely érdekcsoport részéről.1 Ha ez a keret már megteremtő-
dött, akkor merül fel a kérdés, hogyan és miként lehetne a képviselt érdekeket érvé-
nyesíteni. 1992 decemberében több olyan budapesti kerületi önkormányzat kisebb-
ségi előadójával, szakemberével is beszélgettünk, akik esetenként é p p a kisebbségi 
érdekvédelmi szervezetek hiányára panaszkodtak és azok szükségességét emelték ki. 

Az elmúlt 2-3 évben a budapesti nemzeti kisebbségek egymás után hívták életre a 
különböző polgári köröket, egyesületeket, érdekvédelmi szervezeteket. Mindezek 
ellenére egy 1992-es országos szakelemzés az önszerveződések kezdetlegességéről 
beszél ezen a téren, jóllehet ez lenne a jövő útja a kisebbségek számára: kilépni a 
privát élet szférájából, bekapcsolódni olyan közösségteremtő tevékenységekbe, 
amelyek különösen a nagyvárosi nemzetiségek életében megtartó erőt képviselnek. 
A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekért alapítvány két évének (1990, 
1991) tapasztalatából2a pályázatok műfajait (témáit) illetően megállapítható, hogy a 
szerveződések, tevékenységek tartalmilag két csoportra oszthatók: a hagyományok-
kal, múlttal foglalkozó és a kisebbségek jelenével, közéletük dinamikájával foglalko-
zók. Az oktatás ebben a vonatkozásban külön kezelt. „A pályázók összetételét és az 
általuk végzett tevékenységeket ismerve feltűnő az az egyoldalúság - írja a szerző — 

1 Nem térünk itt ki azon vélemények ismertetésére, melyek szerint esetenként megkérdő-
jelezhető: mennyire valósak vagy véltek ezek az általuk képviselt érdekek és hogy cso-
portszerveződésről, tágabb önszerveződésről, avagy szúk érdekcsoportok csoportszer-
vezéséről van szó valójában. 

2 Csipka Rozália: A magyarországi kisebbségek azonosságtudata a pályázatok tükrében. 
Régió. Kisebbségi Szemle. 1992. 4. sz. 164-168. old. 
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ami a humánjelleg uralkodó szerepét tükrözi. Jelzések szintjén sem találkozunk 
természettudományos, műszaki ismereteket bővítő vagy akár a nemzetiségi közéletet 
elemző politikatudományi igényeket megfogalmazó értelmiségi szerveződésekkel, 
műhelyekkel, személyiségekkel. Pedig a kisebbségi lét az élet teljességének anya-
nyelvi megismerését, kimondhatóságát feltételezi, ezért a fenti hiányosságokkal, mint 
a jövőben jelentkező és sürgető feladatokkal kell szembenéznünk."3 

Ugyaninnen tudhatjuk meg, hogy országosan „nem jelentkezett igény - helyi közössé-
gek részéről - helyi közéletet dinamizáló, a helyi társadalmakat fejlesztő törekvésekre. Ez a 
hiány szintén jelzi a kisebbségi autonómiák, önszerveződések kezdetlegességét, mely 
ugyan a magyar társadalom általános helyzetéhez igazodik, ám a kisebbségek megmara-
dásának, erősödésének a jövőben kulcskérdése lesz. Ezek a szerveződések (például 
népfőiskolák, helyi szervezetek, önkormányzati társulások, gazdakörök stb.) lesznek 
képesek a kisebbségi lakosság további szervezeti összefogására, az eltérő érdekek megfo-
galmazására, a közös gondok új minőségű képviseletére".^ 

Budapest viszonylatában - bár a cigányság szervezetei számbelileg határozott 
többségben vannak — úgy tűnik, a német nemzetiség belső szervezettsége, az érdek-
képviselet tudatossága egyértelműen a legmagasabb, az öntevékenység foka is, itt 
erősödött az igény a közösségi életre. Sajátos útkeresésükben különböző formában 
majdnem minden, németek lakta kerületben, de főként a külső, egykori „sváb gyű-
rűt" alkotó városrészekben alakultak polgári körök, testvéregyesületek. 

Természetesen az érdekképviseleti szervezeteken kívül - vagy azok tevékenységi 
részeként - jelen vannak a kulturális, hagyományőrző kórusok, tánc- és énekkarok, 
fúvósegyüttesek, hagyományőrző klubok és így tovább. 

Sajátos közösségi életformát jelent a faluról nagyvárosba költözött nemzetiség 
számára a baráti kör, amely az elszármazási hely szerint gyűjti össze tagjait: így pél-
dául a szlovákoknál a Tótkomlósiak Baráti Köre és a Békéscsabaiak Baráti Köre. 

A cigány kisebbség esetében kerületenként változó a helyzet, a több és jól műkö-
dő, a cigány népcsoport számára sokoldalú és hathatós segítséget nyújtó kerületi 
szervezetektől (például a VII. kerület), a kerületekben működő országos csúcsszerve-
zeteik részlegeitől (fiókszervezetek) egészen az egy-két, lelkes képviselő tevékenysé-
géig, sőt a teljesen hiányzó érdekképviseleti szervezetekig (például a VI. kerület)5 

változatos a fővárosi kép. Megszűnő, felbomló és újjáalakuló szervezetekről szerez-
tünk tudomást mélyinterjúink során. 

Igen nagy jelentősége lenne a jól működő cigány érdekképviseletek példáján min-
den, a cigány népesség által sűrűbben lakott kerületben ilyen egyesületek létrehozá-
sa. Ennek részleteire nem térünk ki, megemlítjük csupán kerületi adatközlők vélemé-
nyét, mely szerint a vidékről Budapestre egyre nagyobb számban felköltöző, a 
(fő)városi életbe-integrálódásban támaszra szoruló tömegek beilleszkedésében 
lényeges szerep várna ezekre az egyesületekre. 

Szó esett több kerületben is a cigányság egyik hagyományos önszerveződéséről, 
amely ma nagyvárosi körülmények között is élő hagyomány: a vajdákról. Egyes 
kerületekben kiemelték közösséget szervező és integráló szerepét: ott, ahol „van 
vajdájuk", kevesebb probléma merült vagy merül fel a cigányság hagyományos 
életmódja kapcsán, a közöttük felmerülő vitás kérdéseket is rendezi. A társadalom-
néprajz, de a közigazgatási hagyományok, civil szerveződések története iránt érdek-
lődő kutató számára feltétlenül izgalmas kutatási témát jelenthetne ennek az intéz-
ménynek budapesti területi képlete, alakulása. 

3 Csipka Rozália: i. m. 
^ u.o. 
5 Helyenként politikai szervezeteik is működnek, létesülnek. 
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Új megoldás a hazai nemzeti és etnikai kisebbségek önszerveződései között a saját 
alapítvány létrehozása, nemzetiségi vagy kerületi szinten (például a Ferencvárosi 
Cigányok Felemelkedéséért alapítvány, a Magyarországi Németek alapítvány, a Kő-
bányai Kisebbségekért alapítvány és még sorolhatnánk). Ott, ahol még nem hozták 
létre, csupán idő kérdése, legtöbben tervbe vették. 

Jelentős társadalmi szerepet tölthetnek be a nemzetiségek lakta kerületekben az ott 
működő helytörténeti körök; egyik feladatuk a nemzetiségi nyelv és kultúra megőr-
zése, a nemzetiségi helyi történelem ismertetése, tudatosítása, de ugyanakkor a helyi 
identitástudat kialakításában és ápolásában is kiemelkedő szerep vár rájuk. A nemze-
tiségi helytörténeti kutatás sokoldalú tevékenység (kiállítások, gyűjtemények létreho-
zása, tárgyi múlt emlékeinek felleltározása, helytörténeti gyűjtemény, tájház kialakítá-
sa) szorosan kapcsolódik a kerületekben élő nemzetiségi lakosság múltjához. Ilyenek 
például a pesthidegkúti helytörténeti kör, a pestszentlőrinci, az újpalotai, a tétényi; az 
egykori rákoskeresztúri szlovák tájház gyűjteményét is meg kell említeni, amely 
jelenleg a Bartók Béla-ház raktárában várakozik. A kerületi identitástudat hiányára, a 
hagyományos emberi kapcsolatok átrendeződésére, lazulására, megszűnésére pa-
naszkodtak a n. kerületben; a XVII. kerületben a kerülethez kötődés hiányára, („ide 
jönnek az emberek, aztán elmennek") mások viszont épp az erőteljes helyi identitás-
tudatot tartották megemlítésre méltónak, például a IV. kerületben. A helytörténeti 
körök tevékenysége - érdekes módon - leginkább a külső és főleg a németek által 
(is) lakott kerületekben emelkedik ki, társadalmi szerepükben viszont nehezen 
képzelhető el egy esetleges (szükségessé válható) funkcióváltás, mivel tagságuk 
elöregedett, az utánpótlás biztosításában egyelőre nehézségeik vannak. 

2. Hagyományőrző, kulturális, egyházi szerveződések 

Az egyház és vallás szerepe a nemzetiségi tudat fenntartásában mindig és általában 
jelentős volt, a távolabbi múltban hangsúlyosabb, az elmúlt néhány évtizedben 
leszorított ugyan; mára határozott élénkülés tapasztalható ezen a téren. A hitélet, a 
vallás és az egyház identitástudat-formáló-alakító és megtartó szerepe, összetartó, 
közösségformáló ereje különösen jelentős a szórványban, a nagyvárosi környezetben 
élő nemzetiségek esetében, ez nyújthatja - többek között — számunkra az egy szű-
kebb közösséghez tartozás érzését. Nemcsak a nagyváros atomizáló erejét és hatását 
ellensúlyozhatja, hanem értékes történelmi hagyományt is jelent tagjai számára, 
egyfajta kontinuitást. 

Vallás és nemzetiség kapcsolata Magyarországon sajátosan alakul: gyakran vala-
mely nemzetiséghez kö tődő specifikus hit, amelynek vonzata a saját - legtöbbször 
anyanyelvű — szertartás, istentisztelet, prédikáció, énekek, hitoktatás, — vagy, ha 
univerzálisabb vallásról van szó, akkor váltakozóan kétnyelvű, különböző megoldá-
sokat alkalmazó szertartásokat feltételez. Sőt, esetenként a vallási tudat helyettesíti a 
nemzetiségi hovatartozás tudatát, bár szakirodalomban arra is van példa, hogy a 
nemzetiségi közösséghez tartozni akarás viszonylagos függetlenedést, eltérést is 
jelenthet a saját vallás gyakorlatától, egy ugyan más, de anyanyelven hangzó, saját 
nemzetiségi közösséghez kapcsolódó vallás gyakorlata felé.6 

Az anyanyelvű hitélet anyanyelvű istentiszteletet jelent (egyházi szolgáltatások, 
prédikációk, imák, énekek nyelve), valamint anyanyelvű hitoktatást. 

6 Az ausztráliai magyarok recens szociológiai vizsgálata leszögezte, hogy közülük sokszor 
a katolikus hitűek is gyakran református templomba járnak, az ottan használatos anya-
nyelvük és a könnyen fellelhető népcsoport kedvéért (míg a nemzetek feletti katolikus 
istentisztelet nem szólal meg az etnikumok nyelvén). Anna Ambrosy: A survey of the 
Hungarian Community in Victoria. Edited by Dezsery, Adelaide, South Australia, 1991. 
131. old. 
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Ugyanakkor az ezekkel kapcsolatos egyházi tevékenységen kívül az egyháznak 
tágabb szerep is jut a kisebbségek életének sok más vonatkozásában is: például -
kutatásunk adatai szerint - az egyházi és más jellegű testvérkapcsolatok, partneregye-
sületek létrehozásában, irányításában is. 

Az önszerveződések egyre sűrűbb hálózatán belül a nemzetiségek körében is 
megélénkültek a vallási élettel kapcsolatos törekvések, a változás egyik mutatója az 
az élénk egyházi szerveződés, az anyanyelvű hitélet feltételeinek, kapcsolatrendsze-
rének folyamatos kiépítése, amely érzékelhető különböző adatforrásokból, önkor-
mányzati de akár egyházi kimutatásokból, területi adatokból. 

A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekért alapítvány két évének (1990-
1991) működését elemző, idézett tanulmány megállapítja: „jelentős növekedés tapasz-
talható az egyházi tárgyú pályázatoknál. Ez a korábbi időkhöz viszonyítva alapvető 
elmozdulás fontos és támogatandó, hiszen a hazai kisebbségek összetételét, szocio-
lógiai jellemzőit ismerve tudjuk, hogy az egyház szerepe meghatározó volt a múltban 
és az lesz a jövőben is".7 

Interjúink azt erősítik meg, hogy a nemzetiségi lakosság körében is élénkülőben 
van a hitélet, határozottabban fogalmazódnak meg az igények, igaz, nem a teljes 
populáció részéről, viszont fiatalok és gyermekek is tartoznak a gyakorló vallásos 
kisebbséghez. Ünnepkor a templomlátogatók többszöröse vesz részt - természetsze-
rűen - a szertartásokon. 

Van arra is példa, hogy némely nemzetiség vallási alapon (is) szerveződik: mint a 
lengyelek (Szent Adalbert Lengyel Katolikus Egyesület), vagy a németek (Szent 
Gellért Katolikus Német Egyesület). 

Ma is m ű k ö d ő templomaik egyrészt lokális urbanisztikai értékek, ugyanakkor a 
tárgyi nemzetiségi múlt szerves részét alkotják, a többrétegű helyi identitás egyik - a 
nemzetiség értéktudatában élénken őrzött, a többségi nemzet tagjai számára, azaz a 
köztudatban gyakran ismeretlen, nem is tudatosult — vonulatát, arculatát képezik. 
Mélyinterjúink során ez határozottan érzékelhető volt. 

Környezetük vallásától eltérő, saját specifikus vallásúak így a bolgár ortodox, szerb 
ortodox, örmény katolikus, pravoszláv hitűek; a budapesti bolgár ortodox egyháznak 
régióbeli szerepköre is van: annak nyugat-európai székhelye, központja is egyben. 

Egyházuk megszervezésében is élénkülés tapasztalható: például a görögök próbálják 
intézményesíteni egyházukat, bécsi székhelyű ortodox metropolitával. A kőbányai lengyel 
kápolna 1992. őszén plébániatemplom jogot kapott8; tavalyelőtt megrendezték Budapes-
ten az első bolgár ortodox egyházmegyei zsinatot. Az anyanemzeti kapcsolatok szerves 
része a vallási-egyházi élet területét érintő együttműködés: így például a budapesti horvá-
tokhoz anyaországi lelkész jött, az anyanyelvű hitoktatást is megszervezte. 

Az anyanyelvű hitélet felerősödött ott is, ahol ennek csak a közelmúltban szűntek 
meg egykori, mélyen gyökerező hagyományai: a soroksári katolikus templomban, 
ahol századunk elején,1904-ben tartották - 1 8 0 évi kizárólag német nyelvű istentiszte-
let után - az első magyar nyelvű szertartást, legújabban negyedévenként és ünnepkor 
újból van német nyelvű mise.9 

7 Csipka Rozália: A magyarországi kisebbségek azonosságtudata a pályázatok tükrében. 
Régió, 1992/4. 166. old. 

8 „Hatvan év után teljesült tehát a magyarországi lengyelek vágya: végre van plébánia-
templomuk... a lengyel föld egy darabkáját jelenti számukra, s jelenti majd a jövő nem-
zedékek számára is." - írja a Glos Polonii, a Bem József Magyarországi Lengyel Kulturá-
lis Egyesület lapja 1992 decemberében. A templomban „eskethetnek, keresztelhetnek, s 
elbúcsúztatják az eltávozottakat (...). Talán a pápalátogatás, talán a két országban vég-
bement politikai változások hatására" történt mindez - olvassuk ugyanott. 

9 Zwick József soroksári helytörténész közlése. 
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A fővárosi nemzetiségek anyanyelvű hitéletének jellemző, történeti emlékhelyei a 
következőek: 

Bolgárok: bolgár ortodox hitűek, vasár- és ünnepnapokon anyanyelvű istentiszte-
letet tartanak a IX. kerületi templomban (Vágóhíd utca 15. sz.). Bolgár Ortodox 
Egyház. 

Cigányok: 90%-uk katolikus, a többi református, ortodox. A VII. kerületben mű-
ködik a Keresztény Testvéregyesületek - anyanyelven. 

Görögök: or todox hitűek, az anyanyelvű istentisztelet kérdését most próbálják 
megoldani. 

Horvátok: római katolikusok, anyanyelvű istentiszteletük 1992 őszén valósult meg, 
anyaországi vendéglelkészük van itt. Heti egy hittanórát tart 56 gyermeknek, anya-
nyelven. V. kerületi Váci u. 47/B. Szent Mihály templom. 

A lengyelek: 99%-a római katolikus. X. kerületben, Óhegy u. 11. sz. alatt található a 
lengyel templom, ahol naponta kétszer van istentisztelet, lengyel és magyar nyelven. 
1992. őszéig kápolna volt, most templom lett, önálló jogokkal. Szent Adalbert Katoli-
kus Lengyel Egyesület székhelye. Anyaországi lelkészük van. 

Németek: katolikusok, reformátusok (ez utóbbiak pl. a tétényiek nagy része), 
evangélikusok. Szent Gellért Katolikus Egyesületük - országos, budapesti székhelyű. 
A XXII. kerületben újból nagy búcsút tartottak, ez a hagyományok felelevenítése, 
jellemző közösségi élet alkalmát is jelenti. 1993 augusztusában Soroksáron jubileumi 
ünnepség volt. Pesthidegkúton — Máriaremetei búcsú. A soroksári katolikus temp-
lomban az istentisztelet ünnepek alkalmával német és magyar nyelvű (ének-része is 
kétnyelvű) - negyedévente egyszer német nyelvű. 

örmények: örmény-katolikusok, de görögkeletiek is vannak. Anyanyelvükön is-
tentisztelet vasárnaponként, ünnepnapokon van az Orlay u. 6. sz. (XI. kerület) alatti 
templomban. 

Románok: or todox hitűek, néhány baptista is van közöttük. A VII. kerületi Holló u. 
8. sz. alatti templomukban minden vasárnap 10-1 l-ig van román nyelvű istentisztelet. 
Ide általában 15-20 fő jár el, karácsonykor 200-an voltak. Anyanyelvű hitoktatásról 
adatközlőnknek nincs tudomása. 

Szerbek: kizárólag szerb ortodox hitűek. Anyanyelvű istentiszteletet is tartanak, 
hitoktatás folyik az iskolában órarenden kívül. Templom a Szerb utcában V. kerület-
ben van. 1951-től 1991-ig nem volt itt székelő püspökük, azóta ismét van. 

Szlovákok: evangélikusok vagy katolikus hitűek. Szlovák evangélikus templom a 
Rákóczi u. 57. sz. (VII. kerület) alatt van — egykori templomuk közelében, melyet 
szeretnének visszakapni. Jelenleg kereskedelmi tevékenység folyik benne. Vasárna-
ponként valamint ünnepnapokon 9 órakor szlovák nyelvű istentiszteletet tartanak itt. 

Szlovének: kizárólag római katolikusok (ez az interjú adata - de Székely András Bertalan 
könyvében szlovén evangélikusokról is szó esik, igaz, a muravidékiek között)10 Anya-
nyelvű istentisztelet igénye Budapesten még nem merült fel köreikben. 

Ukrán/ruszinok: pravoszláv vagy görög katolikus vallásúak. Az anyanyelvű isten-
tisztelet lehetősége megvan a Francia nagykövetség melletti, ún. orosz kápolnában 
(VI. kerület) ahová egykor a forradalom után menekült oroszok jártak, és amely ma is 
működik. 

A nemzetiségi hagyományokhoz is kötődő búcsúk, saját szentjeik megünneplése 
nagy tömegeket mozgat meg: a bolgároknál Szent Trifon, a kertészek szentje — febru-
ár 14-i nagy ü n n e p - , Szent Adalbert - a lengyeleké - május 2-án. 

A vallási hagyományokhoz tágabban, de kétségkívül kapcsolódnak azok az ünne-
pélyes, a cigányság számára eseményszámba menő (dísz)-temetések, amelyek egy-

10 Székely András Bertalan: A Rábától a Muráig. Nemzetiségek egy határ két oldalán. 
Püski, Budapest, 1992. 96. old. 
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egy fővárosi kerület cigány-vajdájának eltávozásakor zajlanak le, s amelyeket 2-3 év 
távlatából már folklorizálódottan emlegetnek a kerületi lakosok (például a XIV. 
kerületben). 

n. Nyelv-kultúra-oktatási keretek 

A nyelv oktatása szempontjából az egyes nemzetiségek között nagy a különbség: né-
melyeknél, mint például a német, a szlovák nemzetiségek esetében a nyelv elsajátításának 
intézményes körülményei az oktatási intézményhálózat minden fokán, óvodától kezdve 
általános iskola, gimnázium, egyetemig (ELTE), biztosítottak, másoknál csak valamelyik 
(köztes) láncszem működik, s egyesek esetében intézményhálózaton kívül, a szabadmű-
velés keretében oldják meg a nyelv oktatásának kérdését. 

Budapest több kerületében is működik önkormányzati feladatkörben, vagy fővá-
rosi működtetéssel esetleg alapítványi keretek között, vagy nagykövetség mellett 
nemzetiség nyelvet-nyelven oktató iskola. Kezdeményezések történtek azokban a 
kerületekben, ahol ezek végeztével nem mutatkoztak igények a lakosság részéről.11 

A nyelv, a nemzetiség történelmének, kultúrájának elsajátítása rendszertelenül vagy 
egyáltalán nem történik. Sajátos eset a cigány nyelv és kultúra, történelem oktatása, 
amelynek elsajátítására elvi szinten sem alakultak, kristályosodtak ki a tennivalók: 
igen eltérő és egymásnak ellentmondó koncepciók születtek e téren, bár kétségtelen, 
hogy ezek mindegyike jóhiszeműen célozza a cigányság etno-kulturális értékeinek 
tudatosítását. 

Visszatérve a nyelvoktatás intézményes különbözőségeire, (melyen belül további 
különböző megoldások, változatok élnek, mint kéttannyelvű oktatás, nyelvoktatás, 
esetleg nemzetiségtől függetlenül a németnek, mint idegen nyelvnek oktatása, de 
amelyben megjelenik a helyi német lakosság is), feltűnő az eltérő igény és érdeklődés 
egyes nemzetiségek között e tekintetben: a XX. kerületben 1990-től működik a Német 
Nemzetiségi Gimnázium, 1991-től beindult a Kossuth Lajos Gimnáziumban a 
kéttannyelvű képzés: a 0-ik évfolyamra hússzoros volt a túljelentkezés.12 Ennek egyik 
oka nyilván a helyi nemzetiségi lakosság jelenléte, de belejátszik a gazdasági fordulat-
tal felértékelődött világnyelv-ismeret megszerzésének fontossága is. Az 1988-89-ben 
„részben nemzetiségi óvodává " átalakult zuglói német óvodába szintén többszörös a 
túljelentkezés. 

A szlovák nemzetiség esetében az oktatási intézmények minden foka biztosított, 
viszont ezek az intézetek nagyon alacsony létszámmal működnek: a Tömő utcai 
óvodában \A gyerek képezi a szlovák csoportot; a XIII. kerületi új általános iskola 
nyolc osztályába összesen 100 gyerek jár, ez körülbelül 10-es osztálylétszámot jelent. 

A kettős állampolgársággal is rendelkező bolgárok és a lengyelek hathatós anyaor-
szági támogatással színvonalas oktatást tudnak biztosítani az azt igénylők számára, 
ugyanakkor megkapják a rendes és a nemzetiségi „fejkvótát" is gyermekeik számára. 

A bolgár nyelv, kultúra, történelem elsajátítására erős az igény, a Bajza utcában 
működő iskolájuk ú j helyet kap majd a IX. kerületben, ahol jelentős önkormányzati 
támogatással már megtörtént az alapkőletétel (így összes intézményeik egyazon IX. 
kerületben működnek majd, ahová egykori hagyományaik révén kötődnek). 

A Lengyel Nagykövetség mellett m ű k ö d ő iskolában újabban tanulhatnak a Magya-
rországon élő lengyel gyerekek is, a diplomatagyermekekkel együtt. 

Sajátos helyzetet jelentettek a volt szerb-horvát iskola szétválásának körülményei-
ről; ez intézményesen megtörtént, területi megoldásra vár. 

1 1 Például 2-3 évvel ezelőtt Cinkotán próbálták felmérni a szlovák nyelv oktatása iránti 
igényt, szerettek volna beindítani egy osztályt, de nem volt rá igény. 

12 Lásd XX. kerület. Kiadja a Fővárosi Önkormányzat. Koordinációs Iroda. 1992. 
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Oktatási intézményekben de tanrenden kívül, vegyes korú gyermekek számára 
folyik a görög nyelv oktatása XIV. kerületi iskolában, a Lővey gimnáziumban jelenleg 
szervezik az ukrán csoportot (emelt szintű nyelvoktatással); a Radnótiban román 
nyelvet oktató osztályt szeretett volna indítani az egyesületük, de érdeklődés hiánya 
miatt ez n e m sikerült. 

A budapest i Szlovén Egyesület rendezésében indult vasárnapi/szombati szlovén 
nyelvoktatás. A Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete szintén szervez, görög 
nyelvoktatást, vegyes korúak számára. 

A XII. kerületi József Attila Művelődési Házban cigány nyelvjárás oktatása folyik az 
ez iránt érdeklődők számára. A cigány (lován) nyelv oktatását megoldották 1992-ben 
a VII. kerületi Hernád utcai iskolában,13 ebben nagy segítséget kaptak a kerületi 
cigány szervezetektől. 

A IX. kerületi Mester utcai (67. sz.) iskolában egy cigány nyelven megírt történe-
lemtankönyvből tanulhattak 1992-ben a gyerekek.14 Felmerült néhány kerületben a 
cigány nyelv oktatásának gondolata elkülönített cigány osztályokban sőt iskolákban: 
a XIX. kerületi Kispesti Roma Iskola tervek szerint a kerületet látná el, megnevezése: 
„cigány-magyar kéttannyelvű iskola", tervezete (több változatban) 300 gyerekre szól. 

A cigányság oktatási kérdéseivel foglalkozó kutatók úgy vélik és úgy tapasztalták: 
a cigány nyelv oktatásának igényét felmérő kezdeményezések egyrészt felülről 
indulnak (ez nem jelentene akadályt), de a szülők ezt hátrányos megkülönböztetés-
ként, szegregációként élik meg, többek között ezért utasítják el annak bevezetését 
gyermekeik tanrendjébe.1 5 

Megoldásokat keresni kell, mert etno-kulturális értékeik - többek között a nyelv — 
megismerése, tudatosítása, fontos szerepet tölthetne be egészséges öntudatuk kiala-
kulásában.1 6 Ebbe az irányba mutat az a X. kerületi kezdeményezés, amely a kerület-
ben élő nemzeti és etnikai kisebbségek oktatási igényeit hivatott felmérni, sajátos 
programokat kidolgozni, mindezt az Oktatáskutató Intézet szakmai segítségével. 

EH. Anyanemzet - kapcsolattartás - partnerkapcsolatok 

Nemzetiségeik manapság nyitott határok közötti, szabad és napi kapcsolatban élhetnek 
anyanemzetükkel. Ezek különböző szintű és jellegű - családi, egyéni, rokoni, közösségi, 
egyesületi, kerületek, városok közötti - kapcsolatok. Jelentőségük a kisebbség számára 
nyilvánvaló. Magyarország nem csupán tolerálja, de elismeri, sőt támogatja a kisebbségek 
igényét az anyanemzettel való kapcsolattartásra. Mindezek mellett Európa figyel a népcso-
portokra, nemzeti kisebbségekre. 

Ezen általános és elvi helyzeten belül az egyes nemzetiségek kapcsolatai anyanem-
zetükkel eltérő módon alakultak és alakulnak, az érdeklődés nem mindig kölcsönös, 
nem mindig szervezett, hanem egyéni, családi szinten marad: ilyenkor az anyanem 
zettel tartott kapcsolatok mellett erősödni tűnnek az ezzel párhuzamos, de azonos 
természetű kapcsolatok a környező országokban élő „rokon-kisebbségekkel". 

13 Idegen nyelv helyett. 
14 Karsai Ervin történelemtanár könyvéből. 
15 Forray R. Katalin, Hegedűs T. András: A cigány etnikum újjászületőben. Akadémia, 

1990. i. m. 
16 A VIII. kerületben, ahol legnagyobb létszámban élnek Budapesten cigány kisebbség-

hez tartozók, úgy ítélik meg, hogy .bizonyos körülmények még nem érettek arra, hogy 
külön cigány osztályt vagy netán iskolát létesítsenek a kerületben" 
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A Magyarországon legalább száz éve megtelepedett honos nemzeti és etnikai ki-
sebbségek eredete, identitástudata, kötődése eredet-országához, -nemzetéhez sem 
egyforma P 

A kapcsolatok jellegét, intenzitását ezen kívül nyilván több olyan lényegi vonatko-
zás is meghatározza, mint az anyanemzet „imázsa" nemzetközi és hazai síkon, 
kapcsolattörténeti hagyományaink, közös múltunk az illető országgal, esetleges vitás 
kérdéseink vagy épp ellenkezőleg, pozitívan fejlődő kapcsolataink. Az utóbbi évek 
változásai következtében megerősödött például a „német kapcsolat" - a hazai néme-
teknek „most jó" — vélekednek a társkisebbségek és számadatokból is érzékelhetjük a 
németség vállalásának sokrétű motivációját. 

Az 1980-as évek elejétől — leginkább az egykor kitelepített és ma is kint élő néme-
tek által kezdeményezett testvéregyesületek széles tevékenységi skálán karolják fel az 
itteni kisebbséget. A kapcsolatot kereső német partnerek a partnerkapcsolatok, 
társegyesületek tevékenységéhez komoly jogi-szervezeti feltételek megteremtésére, 
háttér kidolgozására számítanak. Az invesztáló vagy befektetni szándékozó kinti réteg 
nem elhanyagolandó szociológiai jellemzői, hogy ők Magyarországról elszármazott, 
kitelepített, elüldözött németek, akik érzelmileg motiváltak az óhaza felé, de egy 
elöregedett nemzedék. Felmerül a kérdés: utánuk következő generáció is ugyanezt 
az érdeklődést tanúsítja-e majd a testvérvárosi kapcsolatok iránt, vagy ez alábbhagy 
és más irányba fordul a befektetési kedv? (A Soroksár-Nüitingen és a Pesthidegkút-
Mosbach kapcsolatot is az ezekből a közösségekből egykor kitelepítettek szorgalmaz-
ták és ápolják). 

A XX. kerületiek 1988 őszén létesített partnerkapcsolata németországi testvérvá-
rosukkal, Nürtingennel, a pesthidegkútiaké Mosbach-hal, a XXII. kerületé Bonn XXII. 
kerületével nem csupán fejlesztési lehetőséget, de erkölcsi, tudati támogatást, össze-
tartó erőt is jelentenek. Mosbach-ban 1980-ban alakult meg a Pesthidegkútról kite-
lepített németek egyesülete: Heimatverein Pesthidegkút - Mosbach. A kapcsolatot 
1988-ban kezdték tőlünk is viszonozni, a kezdeteknél az ófalusi egyház keretében és 
támogatásával, 1990. június 30-án kötötték meg a testvérvárosi szerződést. Mosbach 
mellett megkereste a pesthidegkútiakat Fulda város: invesztálási lehetőséget keres-
nek. Königsstein úgyszintén. De a pályázatok döntéseiben „kellő háttérre" számíta-
nak. 1992-ben a rendőrségek kapcsolatfelvételét ünnepelték Budapesten a Mosbach 
és a Pesthidegkút kapitányságok. A XXII. kerületben 1988 óta él a kapcsolat Bonn 
azonos számú kerületével, testvérvárosi és ifjúsági kapcsolat áll fenn közöttük. De élő 
a kapcsolat egyéni, személyes utakon is: ebben a kerületben becslések szerint majd-
nem minden negyedik-ötödik családnak van kint élő rokona. A III. kerületi önkor-
mányzattól Békásmegyer-Ófalun bérel a Kolping-Szövetség helyiséget tanfolyamai 
számára — talán nem esetleges itt sem a hely megválasztása. 

Külkapcsolataink alakulása ha nem épp meghatározza, de befolyásolja nemzetisé-
geinknek anyanemzetükkel fenntartott kapcsolatát. A magyarországi románok gyors 
asszimilációjához minden bizonnyal hozzájárulnak az országaink közötti vitás kérdé-
sek is, miként a szlovákság tudatára is a „keményedő" kapcsolatok Szlovákiával. 

A budapesti román egyesület nem áll például kapcsolatban az áttelepülő román nem-
zetiségű állampolgárokkal - rendezvényein viszont előfordulnak erdélyi magyarok.18 

Az anyaországbeli változások, események kihatnak az itt élő kisebbség helyzetére, 
közérzetére is; a szerb nemzetiségi szervezet megkérdezett vezetője kutatási témának 
javasolja: miként hat a Magyarország és Szerbia közötti kapcsolat az itteni szerbség 

17 Közülük egyesek több, mint 300 éve, nemzetté alakulásuk előtt, megőrizvén nyelvük 
archaikus elemeit, a mai irodalmi nyelvtől lényegesen eltérő tájnyelvüket, mások alig 
egy évszázada érkeztek. 

18 Mélyinterjúk adatai szerint. 
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tudatára? Az örmények, akik eddig maximális támogatást kaptak „anyaországuktól" a 
Szovjet Kultúra és Tudomány Házán keresztül,19 amelynek programjában teret kaptak 
jelentősebb értékeik, ezenkívül könyvekkel, teremhasználattal segítették őket, most 
úgy érzik, inkább ők azok, akik támogathatnák anyagilag és erkölcsileg örményor-
szági nemzettársaikat. 

Érdekesen alakul az anyanemzethez fűződő kapcsolat a fent említettek esetében: a 
kapcsolatkeresés az itteni kisebbség részéről átirányul — vagy kiegészül? - a környező 
országokban szintén kisebbségben élő nemzettársaik felé, azok egykori befogadó 
országa felé: a magyarországi szlovák fiatalok a budapesti Szlovák Ifjúsági Szövetség 
szervezésében cseretáborozásokon vesznek részt romániai és jugoszláviai szlovákok-
kal, amelyek a nyelvi közösség élményét is táplálják (ők is hasonló tájszólásban 
beszélnek, míg a mai „élő" szlovák irodalmi nyelv erőteljesebben különbözik ettől). A 
budapesti szerbek keresik a kapcsolatot a romániai szerbekkel, úgyszintén a Bécsben 
élő nagyszámú szerb vendégmunkás-közösségekkel. Ugyanígy, a világban szétszóró-
dottakkal (nyugati szerbek), akiknek támogatásával könyvek kiadására is sor kerül, 
akár nyugati könyvpiaci igényeket kielégítendő. 

A lengyelek, a bolgárok, a görögök, az ukránok esetében is élő - esetenként ép-
pen élénk - az anyaországgal fenntartott kapcsolat. Az egykori bolgár cár, idelátoga-
tásakor felelősséggel nyilatkozta, hogy „még egy ilyen bolgár közösséggel nem talál-
kozott világot jártában; kiemelkedő az összetartásában, intézményeiben " 2 0 A görög 
miniszterelnök ittjártakor, akárcsak a lengyel miniszterelnök asszony vagy az ukrán 
kormányküldöttség nem mulasztották el meglátogatni itteni kisebbségeinket. 

A cigány népcsoport sajátos helyzetben található e tekintetben, talán ide sorolhat-
nánk a találkozókat a pakisztáni és az indiai nagykövetséggel, valamint más, európai 
országokban élő roma népcsoportok vezetőivel. 

Nem elhanyagolandók esetenként nemzeti kisebbségeinknek a Világszövetségeik-
kel fenntartott és ápolt kapcsolataik sem (ezek közül néhány megújhodóban, átalaku-
lóban). 

Új dimenziót jelenthet a kínai közösség esetleges híd-szerepe anyaországa felé — 
de ez számbeli és szerkezeti fejlődésének függvénye, így a távolabbi jövő kérdése. 

IV. A nemzeti és etnikai kisebbségek és szervezeteik terveiről 

1. Igények, elvárások a kerületi és a fővárosi önkormányzatokhoz 
Általános és ugyanakkor leggyakoribb igényként merül fel, nemzetiségenként és 

kerületenként is a meglévő vagy tervezett szervezetek, egyesületek, együttesek 
működésének infrastrukturális biztosítása, egyszerűbben szólva: a helyiség kérdése. 
Ennek az igénynek különböző fokozatait észlelhettük: teremhasználat, klubhelyiség, 
ügyfélfogadási helyiség rendelkezésre bocsátásától teljes vagy időszakos használatra, 
terembér átvállalásától, egészen (önkormányzati tulajdonú) ingatlanok rendelkezésre 
bocsátásáig, használatba adásáig, de több esetben egykori ingatlanok (leginkább 
egyházi jellegűek: templom, rendház, stb. mint például a szlovákoknál21, románok-
nál, szerbeknél, lengyeleknél)22 visszaigényléséig. 

19 Az utód 1991. áprilisa óta az Orosz Kulturális Központ. 
2 0 Mélyinterjúk adatai szerint. 
2 1 A VII. kerület Rákóczi út. 57. sz. alatti egykori szlovák evangélikus templomról van 

szó, melynek visszaadása „gesztus" lenne a szlovák-magyar kapcsolatok rendjében is. 
(mélyinterjúk adata) 

22 Az Angelianum (Váci u. V. ker.) és Thökölianum (Veres Pálné u., V. ker.) egykori 
épületeinek visszakérése is szóba került. Ugyanígy, a X. kerületi egykori lengyel 
„szegényházé" is. 
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Nem csupán egyetlen nemzetiségi szervezet vezetője ismertetett meg azzal az el-
képzeléssel, hogy kis központjukat alakítanák ki Budapesten, nem feltétlenül vagy 
kizárólag kulturális jellegűt, hanem gazdálkodó, önállátásra törekvő tevékenységet 
(is) folytató központot, amely egyúttal szellemi energiákat összpontosítana, a nemze-
tiség életének fontos műhelyévé válna (a bolgárok budapesti, vagy a kecskeméti 
görög központ példájára az örmények, ruszinok). 

Sajátos és gyakrabban felmerülő gondok kapcsolódnak az infrastrukturális ellátott-
sághoz, technikai felszereltséghez irodán belül: könyvtár vagy könyvek hiánya, 
televízió- rádiókészülék nélkülözése, általában az elégtelennek tartott költségvetési 
támogatás, a tervekhez viszonyított csekély részesedés. Sokukon hathatósan segít az 
anyaország, mások — helyi kerületi, de akár központi országos szervezetek is — 
jelentős anyagi támogatást kapnak a kerületi önkormányzat részéről (Magyarországi 
Bolgárok Egyesülete, Nagytétényi Polgári Kör és így tovább). Megint mások úgy 
érzik, inkább ők támogathatnák anyaországbeli nemzettársaikat (örmények). 

A tizenhárom, Magyarországon honosnak tekintett nemzeü, etnikai kisebbség szerveze-
teinél folytatott adatgyűjtés eredményeképpen megállapítható, hogy tevékenységük során 
egyesek kapcsolatba kerültek a kerületi vagy a fővárosi önkormányzattal, megkeresték 
annak képviselőit vagy valamelyik ügyosztályát, mások viszont nem fordultak „házon 
belül" senkihez, nem adtak életjelt magukról. A kerületi önkormányzatok sem azonos 
szinten végzik a kisebbségek ügyeivel történő célirányos tevékenységet: sokuknál műkö-
dik kisebbségi, emberi jogi bizottság (szakértői csoport támogatásával a Vm. és a X 
kerületben). Másoknál egy szűkebb és más jellegű kisebbségi érdekvédelmi tanács látja el 
(XI1L kerület) a lakosság e részével kapcsolatos sajátos feladatkört, megint máshol az 
általános emberi problémáikon kívül egy kisebbségi előadó („biztos", esetleg „szószóló") 
foglalkozik a kérdésekkel. Olyan kerületi önkormányzat is akad, ahol semmilyen részleg 
(még kisebbségi referensi szinten sem) foglalkozik külön e témával, lévén hogy - tudtuk 
meg - a kerület lakosságának összetételére nem jellemző a nemzetiségi, etnikai népesség 
magasabb aránya és „nincs felszínen a probléma", tehát e speciális területet lefedő tevé-
kenységre sincs szükség. 

A dinamikus változások következtében a kisebbségek lakta kerületek egy részé-
ben előtérbe kerülnek olyan kisebbségi és egyúttal területi lokális érdekek, amelyek 
önállóságot és súlyt szeretnének teremteni a kerületrésznek (a német nemzetiség 
esetében a történeti-települési hagyományokkal szoros kapcsolatban; a cigány nép-
csoport esetében inkább a közigazgatási-jogi és kisebbségi önigazgatás alapján). 

Néhány, nem túl régen, csupán körülbelül négy évtizede Budapesthez csatolt, 
előtte évszázadokra (legalább 250 évre) visszatekintő önálló múltú település, jelenleg 
kerületrész közigazgatási elkülönülésre törekszik: ezeket egykor kompaktabb német 
lakosság lakta, de ma is nagyobb számban élnek itt német nemzetiségűek. 

Kezdeményezések történtek a kerületből való kiválásra, a főváros határán be-
lül23önálló közigazgatási egységként való működésre: ezek a törekvések nem függet-
lenek a nemzetiségi polgári körök tevékenységétől sem: 1991-ben Pesthidegkúton 
tartottak a különválásról népszavazást, végül köztes megoldásként Városrészi Ön-
kormányzat született. 1992-ben Soroksáron tartottak népszavazást a XX. kerületből 
való kiválásról, melynek rendezése továbbhaladt. 1994 áprilisa óta parlamenti döntés 
eredményeképpen XXIII. kerületként elkülönült, de a helyhatósági választásokig 
együtt marad Pestszenterzsébettel. 

A XXII. kerületben a Budafoki-Árpád utcai részen szintén felmerül egy közösségi 
ház igénye, a közösségi életre vágyók „ugrásra készen" állnak; kérdés, hogy mennyi-
ben jelent ez közigazgatási függetlenségre törekvést és mennyiben vezet el oda? Á 

2 3 Mindhárom, németek lakta és hasonló törekvésű kerület külső Budapest határán talál-
ható. 
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XXII. kerületről kiadott összefoglaló24megemlíti, hogy „...az elmúlt négy évtized n e m 
volt e legendő és alkalmas arra, hogy kialakuljon a lakosságban egy egységes kerületi 
öntudat.2 5 Főként Budafok és Nagytétény lépett erős identitástudattal az ú j helyzetbe, 
Budafok akkor fiatal... Nagytétény pedig évszázadokra visszatekintő, de legalábbis 
250 éves községként áldoztatott fel Nagybudapest oltárán. Nagytétény önállósági 
törekvései természetesek. Ezeket a kerületi önkormányzat képes kezelni."26 

2. További kutatásra tervezett (javasolt) kérdések 

A kérdésünkre (mit tart a megkérdezett nemzetiségi szervezet vezetője az adott 
nemzetiség legégetőbb gondjának és javasol további kutatás tárgyának)2 ' begyűjtött 
válaszok között vannak többször előfordulók, ezek közös gondokat elevenítenek fel 
néhány nemzetiség esetében. Mások egyedi, sajátos kérdéseket, melyek a kisebbség 
jellegzetes helyzetéből, eltérő múltjából, jelenéből következnek. 

Közös gond és többek véleménye szerint feltárásra leginkább érdemes az asszimi-
láció üteme, okai: a románok, a szerbek körében ezt találják aggasztónak, feltérképe-
zését szükségesnek. 

Míg a cigányság körében bőséges a „legégetőbb" gond és a felmérésre ajánlott vo-
natkozás - szociális helyzet, lakásgondok, demográfiai szerkezet súlyos tünetei, a 
foglalkoztatottság, oktatás, kultúra kérdései - addig mások, például a horvátok a 
legújabbkori szerveződésekre, a kedvező változásokra figyelnek fel, ezt tartják a 
legizgalmasabb, legérdekesebb kutatási feladatnak. 

Egyes nemzetiségek vezetői úgy vélekednek, helyzetükkel, múltjukkal, jelenükkel 
kapcsolatosan bármit, azaz mindent tudományos vizsgálat tárgyává tehetnének mert 
esetükben ez még mind feltáratlan, kutatás szempontjából szűz terület: így például a 
magyarországi ruszinok, vagy a magyarországi örmények. (Ez utóbbiak körében 
egészen konkrét javaslatként hangzott el a magyarországi örmény hadifoglyok és 
fordítva: az örményországi magyar hadifoglyok kutatásának kérdése). 

Sajátos helyzetben található a bolgár és a lengyel nemzetiség is. A kettős állampol-
gárság bevezetésével nemrég sokan felvették közülük a magyar állampolgárságot is, 
ez új körülmények és helyzet elé állítja őket: az identitásmegőrzés, a nemzetiség 
megmaradása sajátos, ismeretlen, feltáratlan körülmények közé kerül, új kérdések 
fogalmazódnak meg - miként őrizhetik meg így identitásukat, - melyek válaszra 
várnak. 

Demeter Zayzon Mária 

2 4 A XXI. kerület. Kiadja a Budapest Főváros Önkormányzata. Koordinációs Iroda. 1992. 
2 5 A kerületi öntudat hiányára panaszkodtak a II. kerület pesthidegkúti városrészi ön-

kormányzatnál, a kerülethez kötődés hiányáról a rákoskeresztúriak is. 
2 6 A XXII. kerület. Kiadja Budapest Főváros Önkormányzata. Koordinációs Iroda. 1992. 

38. old. 
2 7 A cigány, görög, horvát, lengyel, örmény, román, szerb, szlovén, ukrán/ruszin egyesü-

letek, szervezetek vezetőivel a mélyinterjúk adatfelvételét Sz. Dévai Judit szociológus 
készítette. 
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