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Bevezetés

Jannisz Ritszo§z

A g_vökerek persze nem látszanak
De tudod,
AZok larüák a íál.
Ha i8azsátos akarsz ]cnni
Gondolj a gyökerekle,

5.db ó Ká l]n áú.f0 r díl ása

Napjainkban is szembesülnünk ke]l aZZa] a lénn)el, hog!,Kelet-KóZép Eulópában a

politikai ku]rúra egfajta lejtett dinlenZió, A denokíaiikus intéZménuendsZel kialatjtása úen]

hozza meg eg,v idijben a közgondo]kodás rendszen,á]lását is, mely fellehetijen eg.v lrosszú,

generácíókon á!ívelő lb]_,-amal eredrnén_l,e lcsz, A pol]dkai kuttúra mindig aZ adott o$Zág

!óíténelmi tapasztaialaiból ]evonható kóZösségi upasZGla!,

BecsléSek szerint a \'ilágon né8!, óiezerfé]e nye]vet beszélnek, ezzel szemben csák

kétszáZ ország \'an, Él'dekes módon, \iszont csak huszonót ország letrjnti magát

többn!,elvúnek,]

A nemzetköZi éS hazai Szakiroda]omban ncm igazán kapunk pontos dcfiníciót a

kjsebbsé8politikáró1, A kisebbségpotitika kilejezés mellett gyakorta ta]á]koZbatunk ezckke] a

szinonimákka]: einopolílika, nemzetiségpo]itika vag_r egy, adott közösséglc uta]ó

kiíe]ezésekke1: nag_!alság- vag,\ romapoljtika, Enő] a Sajátos, nag,von összeteit

szakpolitikáIól polic),r je]]egii érte]mezéSt dlig lalálunk. Fiikérrt, a poliricsa dinlcllzióban

taláikozha!unk §íZs8álalokkal,

,{ .,kisebbSéspotitika aZ a sokszeíepló§. elméleti és g}akorlati elképzeléSekel.

Süatégiákat, cszköZóket és eíóforásoket felvonu]utó szakpoljtika. ame]y a társada]om

nemzeti-el]rikaj tölésvona]a n1en!én osztja fcl a népesSé8et, az eg_véneket. csoportokat és jogi

' Vó : Gonbos ]ó7sef KiSs \íária Rila: 
'llrJ.ó. 

ilt].4 li\ebbsélekból ll1ó l11} \ddalrh lrtíikr\di, \Iuliikul|r].ális
okwáSi Pogram. Juhá§, G}ula Felsóoktaiási Kiadó, Szesed. l998, 1,1 o

]1q) arors.áyJ1, 20ll),úíIcius 2 ]0:1 _r

'a toLiljla !ar!a]mi o]da]a
- a !oljlila ],onflikiuso! l'o]!,lnata
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SZenélyeke! kifeiezelter1 nemzeti-etnjkai minóségükben érinti, beleérlve a polilikai

döntéShozata]i fol_Y-amat mirlde11 fáZisát,'' 
j

Mielőtt beleásnálk nagunkat Iész]ctescn a témába. fonlosrrak laítom. hog) az

alapvetó fosalmakai lisztáZzuk, A nemze! - ]aijn n.ljl]i igc. je]enlése: számazni, s7ü]etni -
egészen má5 jelen!éssel bírt a középkorban. mint napjainlban. Jelentése akkor |ag_v az eg_,-

tartomál},ban élóket \ag!, eg! adoí !álsada]om fezető rétegeit jelöhe me8, Ma a mag_\,ar,

nyelv a nemze! szót o1},an társada]ni csoponra hasznáija. amelyet n_Ye]vj klrllürális

közösségként larüatunk szán1on. függetlenül atló]. hog},e8y adott á]lamban élnek-e vag,v

sem, ,.A neinzetiséget czze] sze]nl]en nemzeüéSzként. vagl'is az eg1 nenzeüez taiiozók

kózösségének e8},o],ran más államban é]ij rószeként fo§uk fe], ahol szeíepe lem donrináns

és Semníképpen sem áltamalkotó. Az államalkotó ne]nzelhez vag_Y- nemzetekhez, i]]etve a

nelnzeti lóbbséghez képest a nemZeliség többn}ile ksebbségel a]ko!. ezért a ké! loga]mat

\,lönd.er.20 .,,J _df,rd,\o,,J.db_l,-e}al Id,] ./'l]o]i,l:J,ér r\a.z,ra,luk, ''

AZ eürikurn fogalma viszont: ,.,,,aZ eüIliunl lerületileg. bíoló8iailag és ku]tufá]ísan

elkülónülÓ számazáSi csoportok oltan eg!,ú!tese. án,]e],v a tremzel ismérTeiveJ még ntrn

rcnd(,Ne/]k, . .Jpjn J 1Clr/. (l. \ , 
'_. 

'e letl..<9e\ el "

A kisebbséSi.jogok védelmét sajnos nem nevezhetjük á]!aIálos tendenciának,

Európában jellenrzóen a tóriénelnli kisebbségekel íog]rdják e], rnint államaikoló

üsebbségeket. A kisebbségi log eg},fe]ail áI]anon belűli Szabá),ozáSként. másfelől

nemzelközi színtóren jelenik meg. EZek soksZoI nem adnak ponios megharározá_cl, hos} kik

lekinthetiiek kisebbségnek. és a kérdés g_\akofta á11 a polílikai csarározások kőZéppontjában-

A Pszichológiai Lcxikon szerint a ,.Kiscbbségek a népes§óg rag_, löbbségéiajl

kütönböZó !álsadalmi csoportok, Álulában fé\,e. a kjsebbsésekó], mini értéktelen.

kikóZöSítert csopoilokól beszé]ünk. amel}eket a !öbbség megvei. és ol,.vkoí Io5SZ

bfuásnódban résZesí!i statiSztíkai éítelembelr a nenlesek és a \állalkozók ugyancsa}.

ksebbségnek szánútanak. né8setn nelezik őket annak, továbbá nincs réSZük negatí\

megkülönbőzteté_§ben 5em. hanem éppen ellenkezóleg, eljikénl ismeik e] ákel Fttő]

fügsellenü], bizon_los !álSadallni körülmén},ek hatásáía, aZ elitbó1 is vá]hat kisebbség, veg}ük

példáu] a főnemeseket e ftancia foíadatorn idején, \ag) a pol8árságo! a kommunista

ibrTada]om alatt, A kisebbSések lehe!ó_rég sz.dnt ke1-űlík a nyih,árosságot, Saját !ön,élr_!cik

j 
úlvi!,kj§ebbsegio bud§man I]üdala/liLes/]0825099].doc Dob!s Ba]áZs: Á l"as]ar.rs.átj ki?bbsé3Po]ínka a

kiebb,égi iöfléE módasíln].nút ll't/'ü.n, ]C10, ]nár.ius 1l, 11 30
5 Ronsi.s TFnác: l'ér, ,.n.elisé3 és ó]laJn. Kcleí Kö.éP és Dé1].e]eí,EutópIlban tt ]9. és a )0. ,.Li.allbdn,
\apYiLág Kiadó, Budales!.200,1 10 o,



szerin! élnek, éS áhalában kűlönleges humorélZók jc]lemzi óket. így keletkeztek többek köZótt

.,a zsidó \jccek'', Példa: Egy ZSidó ralálkozik a NeW York-i metlóban eg_v feketélel. ?ü

lórténetesen eg!,zsidó ú]ságot o1\as. odaszól neki: ..Ne leléZd a bajl|" ''g

A táíSadalmi csopoltok - eselünkben a kjsebbsések létében megl]atározó szerepet !ölt

be a táíSadalrú stálusz. me]},hatássa] ran a csopoft asszimi]ációjá],a, A Státusz kia]akítáSában

Szán]os ténvező jálszik Szelepet: a denrogáíjai e]oszlás. a populáció na8ysága !ag! aZ

jntézménYes támogalottság, A ki\ívott preszíZs jelen!ős hatás! g},akoiol a csopoít ónLuda!ára.

összetartó erejére,9

! \l'o]igang Scbmidbrue.| Pl:í.h.b8'.i le]ilnr, Ho].ap KiJdó, G\óL 2t]Li ]]0 o
9 \:ö,: Rózsa!öls} i -{dé1: Gondoldtak é,l:é|dirck a kirebhsé9 í öbbré t \ is.on\ á|ljl a nal\da,l.ó|,1e.|. sit
Éai]. r;, in: ,1 tjs.l,]]Jás.tó ől ólló 1Li sdddlan iórlJlikl u\dí, lqú híhllulólis oklníLljj lró8 r.,n, JL!há57 G}aLa

Fe]\|joktaiási Kradó, szeged. ]99E. 103 o



1 , Kisebbségek a nemzetközi joglendszelben

]elenióS különbség van a modem. pluíáli§ és aZ ósj. polgád demokráciák kőzőti. ,\

]egrlag!,obb kü]ónbsé8 a szabad halalornsZen,ezódésben !an. á hi!ataloS és a polgári

!ár§adalom Szét\átásában, Ezek aZ ehek éS jntézmén,lek eg,varált megmutalkoznak a

keresztény,derlokrata- Szocialista. ]iberális és konzen,atív politikaj szemlé]etben és

kijvetelmén)IendsZerben,

A polirikai 8ondolkodásban és g,\'akor]atba11 meghonosodolt aZ a nózet. hog)'a

hatalom irár!í!ó etejét meg kell ó\nj a hata]onüoncenlrációtól. Tho as ]efferson utal erre,

mikol ezt moDdja: .,É-s senki sem fog negfeledkezni szent alapehü!kró1. hog} noha minden

eseiben a lóbbség atarata gyóz. ennek aZ akalaülak a tóIvén!, érte]mében indokoltnak ke]]

lennie; és arró] sem, hog), a kisebbSégnek j§ ugyanoI),an lo8ai val1rlzik, me]\,cket ug]aDo])an

tör!ényeknek ke]] !édelmezniük és ezeklek a törvénreknek a rnegsénése egyel jelenl\en a7

A nen1zeli éS etnikai kiscbbségek szen,ezódési fomái a táIsadalom denrográiiai,

etnikai ragoltságáía épű], Á demokácia azon vonása. miszerinl a kisebbSégbó] tóbbség vá]hat

itl nen1 ]e]entkezik. eZ inkább a po]jtikai moz8almak, párlok ü\,á]!sá_!a, czén a többség-

ksebbség problémája a]apre!ó társada]mi és politikai problémái von maga után. A p]ulális

demokácia \,í\,]nán!,a. nriSzednl !an Ichctőség a kisebbségek intéZmén}es keleteinek

megn_lj]vánulására. halirlmas elijle]épéSt jelenl a tradíciók, kulturá]is éíékek védelmében,

EzZe] a kisebbségek kcvésbé \annak kiSzolgáltatva aZ adolt hatalornnak.

Ha a kifejezést halljuk: kisebbség. a rnássága és a hátrányos he]Yzetre esszociálunk

először. EZófi a kisebbség\,éde]en elsódleges alapeh,ei a Szabadsás, aZ eg},enlijség éS a

humaniznus, Ezen eh,ek inléznényesűléSc Se8íti elő a lén_\ieges kisebbség\,édelnet és

köZó]etbcn ra]ó részréte]ükei, TeháL. a kele! adott. eZen nil Sok núlik azon, mennyíre aktív aZ

ado!t kisebbSég, nenn}ire je]ennek me8 az önsZervezódés kúlónbóZő formái.

AZ e]ri kjscbbsési politikíval kapcsolatos;m lelve!ódik egy kérdéS: politikei \ dg) josi

kérdéSló] \,an e szó. Á \,á]a_§Z: mindkelló. de elsajsorban tennéSzelesen politikai kérdésró1

beszéthe!ünk. A jogíejtódés vívmánla aZ, hog, a jogj szemé],v in!éZmén_\'e nem csak

a8ánlo8i. hiiüen1 köZjosi ka€gó a js 1ehet, Tehát, a különbözó csopofiok. kóZösségek jogi

személ)ekként vató elfogadása harás! g,vakoro]t a kisebbségek alkotmán.\os éS közéleli

L]Idézi Sanru }lilrál} \:ö, Saru l1üá1) .,l ,klrar tj!.}l,Jé3i i.néa], Püski Kiadó, Bud!!es|, l995, 38,o,



viSzon,vaila is, Ezze1 kjtiSZtult a kisebbség\,édelern !ar!a]ma. a kiscbbségge] kapcsolatos elvek

me3honoSodtak a j oglendsZeIben.

Á nemzetköZi jo8i SZabál),ozás csak negatív szempontból kőzelíú lneg a kisebbségek

\,édelmél, mint a diszkrimináció Yag!, a genocídiun] tilalma. Nem je]ent meg nrcg a

jog!édelem pozití\ oldala. aZ ún. pozjtí\,, di§Zkrlmináció. amely a köZéletben elijn!,óSebb

ne8külónbóZtelést biztosít, Nem felejtheljük e1, hog)- átfogó tálsadalmi ploblémáró] van Szó.

iTúnd köZé]etj- politikai, gazdaságj, mind kuliurális érlelemben, íg!, feltéden szükséges a

kiSebbségvédelenr e]őtérbe hel},eZése.

AZ enbeá logokat kéL csoponla SZoká§ fe]osztanr: eg!énj és kollektív jogoka {z

e8!,énl negilletó jogok minden emberi 1én;- elidegeníthetetlen jogai. de ezekkel ]nosi

íész]etesen r]em fo3lalkozoú. 1tiszen nem eZ a nnulmán}om cé],]a. Ezzel cl]entétben a

koLlekdr jogok bizon)-os társadalrni csopoítok pri\,i]egizáh hel_lzetét hívaloltak nlegtelernteni.

gondoljulrk ilt a nenlzetjségi. vallási csoporlosuláSokra vag,Y éppen a rlarginális

cs opo]-tosu]ásokra. 
1 ]

Összességében tehái elmondha6, hogt a kisebbségek oníende]kezési joga ugyan

fokozalosan telel n"ven a nernzelközi logbaD éS a társada]ome]méleli irodalomban. de ez a

gtakorlalban més nenl nevezhető általánoS tendenciáúak,

1, i, Töfténelmi háttéI

Az ember ősidók óta küZd aZ emberi és kollek!ív.jogok kiví!á_ráéí, a legkülönfé]ébb korok

társada]mi rendszeleiben. Ha me8haltjuk ezt a kfejezés!: enrberi jo8ok. eszüntbe jutnak e

tó énelem órán szerzelt ismerelejnkbi)l Hanlmurapi töll,éb-eil1. a Függetle ségi

I\,ilarAo.:arlr vag],éppcn aZ Eg!,esül! Nenzetek sZet'!ezeiének mulüássága.

] \ó,: BsN,free§eb hu/,,./A9i]Okilebbse!:ek?20i't2onenrzeüozj'Z20joqbaD doc Dr, Szemesi síDdo.: ]
]isebbsé|ek a ry l..ll:ö.i j.8r.n, |okta!ási segé&n}a3] 2010. ftbruá.2], 13:] 0

'] PéLdliu1] Sze\uáhs kiSebb§érrek 1roDrosZeruá]isok.

']De flolgan l90]-ben úlálta me_q l|ánban a iij ,én]kön}l,et

l1]1-16,júliusa-énkerú]t]ó\án.s},ás.a Júlju§.1. a fuggellenség napja a LisA nernzeli únn3pe, ,i]e§,3

szó\ elsési ál]ani fijijnne!e,

6



._A7 e]nberi iogok áitatárosak. e]idegeníthetetlenek. egymássa] összekapcsolt és

e8_YmáStó1 függó jogok. anrch,ek mindenkjt megilletnek. allnál fo8!a. hog,v emberi lén},, és

dr el}.k J/ . mb. r é. d- a,,.-r k, /li \ ,./on\ l erinll( "

Bővebb elenzésr nl,ilvál!alóan aZ einikai- nemzeti kisebbségek jogairó] mutatok be,

A kisebbSégek \,édelméIól szóló el_cij jogtórténeli dokunenlu két évszáZadda] eze]ó!i. ]E]5

bcn ke]etkezetl. a bécsi konsresszuson, AuSZüia. a PorcsZ Biloda1o]n és aZ olosZ Birodalom

a kisebbségben élő le gye1 népnek külónbözó jogokat biztosírort.ró Majd nem sokkal késóbb .

1s7E-barl. a Török Birodalom biztosított jo8okat a lerüle!én é]ő \allási és nemzeri

kisebbségeknek.

A XX, században rnég nem alakult ki a kisebbsési kérdéSt meg\,á]aszoló polidka. ez a

kérdé_c alá volt rende]re a nagvhatalmj löIek\,éseknek, Ezen jogok nemzetközi szinten csak

1918 után 1eltek intéZmén}esítve, A NépSzö\,erség Egyezségoknránya u8!an nem fog]alkozoll

kisebbség\ édelem]nel. de a Yitágháború után ]élrcjótt békeszerzórlések már taíal]nazlak

eflajta kikötéséket. amelyeket a NépsZó!elség Tanácsa hív.Ltott felügyelli,r' Mint ]áüatjuk,

eZ na8}, elóretépés \o]t a kisebbség! édel em jnléZmén_\esülési ]épcsőfokain, Eredetileg ug!,an

minden otSzágra kilerjedó. általánoS sZabál,lozásr szerettek vo]na é^,én)Ie juüami. de \,égül

csak lizenha! államol S]került kölelezni, EZen elv i5 Sú]_toSaD csorbu]t azonban a g}'akor]atban,

aZ L vi]á8hábolú \,esztes hata]mai. a németek. mag!,aíok. oSZúákok ejogban nem részesühek,

Mirl! lnajd 1áúatjuk, e jogok beta]rtaráSa senrniképpen sem nlent zökkenórnen|esen. a

fol,lamat bonyoluhsága miati, A panáSZ rnegfoga] azása után, petíció folmájában a

fólilkárhoz kel-ű]t. aK azl felülbírá]ra. ho8!, elfogadharó-e, nlajd ezu!fu került csak e]bíIá]ásla

a kisebbségi bizottsá_gban, AZ ]939 is beküldött 8E5 panasz jelentőS része elakadt a

biZottsá8ban, ane]) milrdőssZe ötSZór nondolt tanácsol és hálonlszor indítolt ítélethozatalj

eljáást, I11en módon a lendszell Senk1 senl vette komoltan. hi_§Z haiástalannak bizon)ult a

g,vakor]alban,

.\ NépSZö\,e§ég ]e_ena8!,obb rívmánla. ho8y a kisebbSégi kéídést már rrem lartoi!ák

be]űgynek, A IL \i]ághábonir követóen vjszont messzüntették a Nép\Zö\ §lsig

kisebbSégvédelmj 1endSZerét. rniszeint a kisebbségi kérdéS minden esetben belüg,v. Tehát, az

i]rdividuáis jo8ok bizlosíüák a kisebbségekre vonalkozó ko]]cktíY jogokat jS, A kollek!í!

bűirössé3 elve alapJán miltióka! lelepíietlek ki otüonukbó].13 A legnag_"-obb láldalonr. hos!,a

]j 
B ozóki Án!a], t. cúlr. ri é s a neü.eli kísebb sé 8í jatak ne,l.eíkö.i úlelln? : jqíijtléRli úne|ulés - Fl..

\,I.dja. Új\idék. 2005 ] 1 o

'Ó-{ Bj]odalnrak lráíofu részr. osztoríáknaguk kó21 LcD§ eloN2ágo!
\\'oo_,, ,, \\'|' ,, . r" ,,, , _ ,o\ J.p.l\- .,,o , ,

! példáuL: krjrni tatárok, nónr.lel
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dernokralikus na8_Y-hata]mak ellogadták aZ erósza]<os asszimilációs törekvéseket, chu]'chill

ekkénl szó]alt fel aZ an8o] parlamelltben: ..A nemzeti kisebbsések kiűZése a lesiDkább

kielé8ítő és célraleze!ó megoldáSnak lálszik.-'rg Láüaliuk ]ni1!,en borzalmakat okozoti a

nemzetá]]amok tétrehozásá]ak fikciója. a nas} fIancia fo$ada]o jelszavárirk"'

bejde8ZijdéSe.

1,2, A Ii. r,ilághábonitól napjainkig

A máSodik vítághábonjban ió(éni embertelerlségek rniait jölt ]étre l945 ben San Fransi_cco

baD az Eg,Yesü]t Nemzetek szö\,etsé8e. A kisebbségek r,édelméról ug_van nem tesz

köZve.lenü] em]ílést az A]apokmált. de köz!e!et! módon meg]elcnik annak 56, cjktében,

miszednl: ..aZ embefi jogoknak és alap\eló \Zabadságoh,]ak nrindenki réSZéIe, fajla, nemle,

n,vellre lagy \'allásra va]ó lekiniet nélkűl tör!énó álla]álos tiszteletben tarásá!" tűZi ki célu],

Azonban t9,í6-ban 1é!re jö!ó Embed Jogok Bizoltsága alapítolt eg,! a]bizoitságol. amel_l,a

hálrár},os nlegkülönböZtetéSeknek és e kisebbségek ploblémájának kivizsgáláSáía ]ólt létre,

19,18-ban e]tbgadták az Enberí JaFaI Egletenrcs Nlilatko,,atrít, amel_r új korszakot

n),it, igaz. nem josi. hanen' .,csak'' erkö]csi kótelezettségeket állít le1 az á]]amoknak. ezzel

szokásjogi értéker reremtve,:] Kisebbség\,éde]emró] azonlran ebben Sem esík konkrétan szó,

Ekkor mé3 aZ ENSZ az eg),énj jogokra teszi a han8súl},t. a kollektív.jogok \édel]ne nern

merüt fel. E mögöit aZ aZ etméter á]]. hogila aZ enbcri jo8ok betarta!ásra keú]nek. a

különböZő hátrányos csoPoítok. esetünkben nenlZeti és elrrikai kisebbségi csoportok

ploblémái automatikuSan ]negoldódnak,

A közösSégi jogok hajlssú]_rozá§a azonban nern szotjdlatja háttérbe aZ eg_\éni lo8okat,

eg].íalta eg},ensú]_\l ke]l teremteni közlük, Ugyanjs. áz egyé magánüg!,e. lro_q,! a

ksebbségheZ va8y a lőbbséghez t!ítozónak val]Ja magát, asszimiláódjk-e vag)- sem, A !öhbes

\ölodé, nIrd'g a/ e=\éll dol l(.e l o].|,',

Az elSó dokumentumok. a let_l,ek kisebbség\,édelernre kö!e]ezték aZ áilamokat. ]976

ban ]éptek halá]),ba, Á P.)18ári é5 poliíikli jógak Ne laelköai Egezségokntánya azolban

egyéni jogokró1 (a k§ebbségirez tanozó embel jogairó]) és nem ko]]ektív Jogokró] 1eS7

en ítést, A 2j, cikkben kimondJa. hog_v: ,.ol),an államokban, ehol nernzeli. va]]ási va8_\

' samu }'íihá]}: .,1 /nat] .r t'J.}üJl!i ]. rrén] , id ki!d, ,1],o,
]1 Egy nenzer. egy reúlet, egy ko]llánl
]L Ez a nap (decembel 10 1 azóla a7 embelijosoli naPja íZ egész \ilásorr
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n_l,etvi kise]rbségek élnek, az il)en kisebbséghez tanoZó Személ,_!ektii] nem lehet megla8adni

azt a jogot. hog_\, csopofijuk más lagjaiva] e8yütiesen Saját kuhúrájuk le8_Yen. hog}, sa]át

\_,.d.LNdl \dll_Áe.9}.tsnroljÁ, \dP\ h g) Vijl ,1,elr-,ct ra.zr"l,Á,"::

Emellei! a Gdaddsdsi, s.ociális és kulíul,ólis japk Nenzelköaí Egte:ségolonárya

]efekleti, hog_v a ta8államok köte]esek ezen ]ogok g_"-akor]ati betana!ásá,a ]épéseket tenni.

Fonlos me8ern]ítenünk egyéb fontos eg,"-ezményeke! és n)ilalkozaiokar. mint: A gerrocídium:]

búnlet!ének megelőzéséró1 és elkóvetójrrek megbüntctéSéről szóló eg_vezmén),t (1948), ,4a

E$,esüll Nemaeíek Nfil,'lto.atát a faji rnegkülönbözletés vala]nenn}i fomlájának

kiküszöbö]éséről (1963) és a N!,ilalkoZato! a va]lás ó§ meggyózódés elapjan tcjnenó

türelmetlenség és megküiönböztetés !,alamenn}í fomájának kiküszóbóléséról (1981], AZ

UNESCo:r álü1 rnegfoga]mazotlak köZül a N)ilal]:Oadlóí d Neüteíkij.i és Kulíufálís

Eg.\-iimliködé, ALOPellei]-ól ( 1966) éS a §',\€lti Jogok Eg,\,etenes Nlildlko.atáI (1996).

A legnagvobb átiöIés azonban l992 ben kö\ etkezet! be. hiszcn egészen idájg váratott

magára kisebbSégek nemZetköZi jo8védeln]e, AZ ENsZ kiadta a ,v,\,iíd|ka.aíaL a eln.eli |aE..

eülikli, ]']d].lósi és qelt,i kisebbségek jogaifuil szóló egtezmén_lt, l993, decen]belében.

Gentben pedig 1étrehozták aZ ENSZ embeti jogi fijbizioSának intézmén,\,ét, aki felelósségge]

tartozik áZ ENSZ emberjogj te\,óke1l,fségeiér!, Jelen]eg. 2003 óta \avaneüen PilIarr', c Del-

Afrikai KöZúrsaságból tölti be ezt a poSztot,

1,3. Az európai jogrendszet

AZ európai jogalkotó lőIekvések ciSi! Sorban a7t !l:iZ!ék ki cé]u]. lros} eg}sége,<ílsék az embei

jogok és üsebbségi jogok sziDljeil. és ezeket kóte]ezóvé tegy-ék az európai állafioklran ú3!,

hogv aZ nemzetkóZi éS a bel_ró jo$endszerek óssZhangban legl,enek, Fontos tén.vezó ezekben.

hogy negőrizzék a kor]linens kutturális sokszínű§égét, Európában \'alóSul meg a

ki_cebbségvédelernnel foglalkozó legtelleSebb fendszer: bár it! is je]entós e]]enál]á§okba

üftöZik a tagolszágok 1éSZérő], vi!ák sokasága ke]lett ahhoz, hog) az clső il)en rné]fóldkii

megsZü]elhessen. vésúl 1étrejött aZ Európai Bizlonsági é§ Es}iiímúködési Erteke7-te!

keletébcn aZ 19?5. évi helsinki bizlonsági éS egliiltnűködési érlekez]et záróokmánva, A

" lépiná.
]] Az L\ESCo luniled \alions Educationat, scientilic and CuLüra] organizaiion], az EglesnLi \enzelek
i.'e\ e]éSns}i, Tudoúlányos és Kuhulális Szer!.zete 19,15, D.lember 16 án e]aku]l neg
15 blID //s]!§,,ob.hl ore,E\/ABoUTLS/Taqes]HjgLlcorDni§sioner a§!\ 2010. márciu§ ]. 1ó ]0
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..hannadjk kosárban":6 elfogadták a ..nemzeti kisebbség" fogalmál. de annak lartalmát nem

deliniál!ák,

A Helsírlki Záróoklná\, vtl a]apeh,e Szedn! a nemzelközi béke és biztonság

rnegórzése éS a nemzeti kisebbségek legitim érdekei köZö!! szoros kapcsolat á1l fenn. EZt a

kapcsolatot erósítették me8 több íZben is, p].: az 1933, ó\i. M adridi ZilóoknúD,ba1\. ma]d az

1989, évi Bl.Ji ZiróoL,mánybttn rag,\ dz 1q90 ell Pd,,i.Ji Chalra d. L_i ELlróPáéi

okmán},ban,

\ |otó-|oto (ö/Ull lolloll ÉLl-óp.'B'/t, 1.áe, e. F!},]llmLlodé.r Ér.ekezlet:- b.c.r

utókonsresszusa elsó ízben fogalrnazon meg ko]]ek!í\ jogokal a kisebbségek sZámára. i]yenek

a hálrán},os megkü]önböZletés megsZünle!ése, a kjsebbségi jogok én én,lesíréséhez való keret

mesterem!ése vag,! a lo]eIancia,

AZ 1990-ben negíb_qatmazott íoPenhógai oknláry,még rész]etesebben foglakozik a

kisebbségek kol]ekí\, jogaila]. Nem csak a résztvevli államok, lranen a kisebbséshez

taítoZók köteleZettségeit is felsorolj a,

A 35, palaglafus szelint a lagállamok ,,iudomásu1 veszik aZ egyes nemzcd

Ksebbségek etnikai. kuhurális, n},ehi éS valláSj identitásának \,éde]mc és fe]téleleinek

neglerentése érdekében vátlatt azon erófe_rzÍtéseket, ame]}ck e cé]ok eléíésének eg},ik

1ehetséges cszköZekén! aZ il_\,en kisebbségek Speciáis tör!énelrni és !erü]eú kö\,elelmén},einek

]negfelclő het},i Yag_\ auionóm közigazgalás n]eglelemtését céIozzák. ar érirrleü á]lam

po]lll}iq]3naK megle]etoen

Szin!én 1990-ben jött ]é!re a Pári,:i (h,lrt" u_ Lj Eu,"paerr c Zál,cjokmán.v. ahol

_czinién nag,v hangsúl,Yi fcktetnek a ki§ebbségek heIvzetérc.

1992-ben léirehozták a Nemzeti Kisebbségi Főbiztos intéZmén,Yét. amelynek posz!.ját

je]en]e8 a nor\ég Knut Vo]1ebaek]9 tólti be, Feladata, ho8) a kisebbségeket érinlő .,feszült

heh,Zetekben'' bealalkozzon. ha aZ vesZé]_V'.ezleti a békéS. Srabi] együ!!élést Eulópa lenilelén

be]űl. A kóZelnúttbarr eg_v rninl,et érin!ó kérdé§ben js beavatkozolt, ]ásd, a szlor,ák

n),eh!örrén,vt, Ekként foga]mazotL: .,Lényeges, hogy aZ államnyeh eIősítésé! szolsáló

lep<.ck re c.orbrt.a. n.m, eli §l.(oc.elcl}c,,.r(o, d ee\éfek n\(,\ ilo!":L "''

:! KuLlurális eg}üúnűköd3s és cse.e
-' L991-Iöl Eurólai Bi7lonsár]i és E]r\ütlli iödésj Szen.z.1
:! 

\ ó : Bozóki Ánlal: Kisebbsési dos\zié: Éllf],lle:ó üe&je|j.ések a 1.u|di.Aiá lLi,ók|ó!
hn!r/§!rw,hun§or se/dos§zie,/..lelrnezo}Ie9]eq\úundiAilnLa\okd,|di ]010 márcjli 29, :0:0]

]! hnp://w!,$ ,o sce, ol§,/]rcnl t]021,lrtln 20]0 márcjus 29, lE:3,1
:isrederi szore5:Tr is exenia] ral slets !ake.lo ploInoi.i]re slal. Lalgurge do not undernnn. hrsuisiic rj3Ix5

oi Fersons lrel.,Dsin,s to nalionaL nnorL,ies, !j!p/E!!.9§!!.q!g!q!! j1!:LL_:!2 jan]ld :0]0, :rlár.i,]s ]9,
19:02
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A '90-es é\,ekben dotgoz!ák ki a neinzcti kisebbségek jogainak egész lendszelét.

amel,vnek megl alósításában íontos szerepet ját.izolt az EBEÉ, az Emberi Jogok Európaj

Bizottsága éS aZ Embeli Jogok Eufópai Bírósá8a, EZeD énekezleteket Gentben, Moszk\,ában

éS Helsinkiben lartották. a 3enli záródokrrmenium még a köZjgazsalási aulonómia fogelmál iS

é n!i,

A fóbizlos kezdcmén!,ezésé\,e1 több szakéítekez]etet taltottak. me]ynek következrében

rnegszíi]etlel a Hógdí. az oslc)i é\ a Lwii Ajáni,i§ot. A hágai jo8ok a kisebbségek oklatási

jogairól, az oslo-i a kisebbsé8ek nYehhasználati ;ogairól, míg a ]und,i a köZéletbeü \,aló

IésZvételúkraj] sZó]ó jogokró1 értekeZjk,

Fontos említést teDnülü az Európa Tanács A re8ionális \agy kisebbségi n}ehek

európai chartája c, eg},ezméü),é!. ami aZ EuILipában éló kisebbségek n_\'e]vhasZnálati.jogának

\,édelmét túZie ki célu], A char!a e]sijdlegesen kulturális célokat sZo]gá1. LéEejöttének cé]ja.

lrog},yédelmet n\aiitson éS fej]essze ezcn n!,e]rckcl, mint aZ európai kulfulá]íS óröksé8

résZei!.

AZ Európai Tanács 199,1. é!j Nenrzeti Kisebbségek védelmérajl SZóló

Kereteg.veznén}ének 15. cjkkc szerin! a lagállamok ..kötelezettsógci vállalnak an,a. hog),

megtere]nljk a nemzeti kisebbségeklrez tartozó Szené]lek számára azokat a fehéte]eket.

ame]yek a kulruráljs, a tiir sadalmi és gazdasági ó]elbelr. valaninl a közüg},ckben

külónösképpen aZ őket ériniókben , !a]ó íéSzr,étc]hcz szüksésesek,-'3]

1995,ben s7ületelt nlcg aZ etrrópai sBbi]i!ásj eg_lez én,§, alnely a kisebbségi éS

határkérdéseket hívatott megoldani, 2000 ben jelentóS ]épéS körelkezett be az integráció

tö énetében, AZ Euíópai Unió kihildctte az AldPleí|í ja1a]: CharláJál, afiely szerjni Ég),

békéscbb Európa úegteíentéséhez küzU\ erlekeklci] kell felépitenl dZ Lnjói. de

hangsúlyozZa Európa kuhurális sokSZínű\égének nlegórZésé!.

Az Euíópaj Llniónak ug_lan nincS önáltó kisebbségvédelnli rendszele, mé3i5 halelrnas

elijrelépéSt Jelente!! a nclrríég e]fogadoti Lisszaboni sZerZódéS, 2000-ben a nizzai charla

eg,vá]talán netn tana]rnáz kisebbsé8i jogokra |aló ulalá5okai. Azonban a LiSslalboni szelZódés

tőn,ényelóre efielle az A]aPleíó Jogok Chllríáj^. ami eddig csi ( egy po]iiikai n)i]alkozal

vo]!, Ezzcl e]őIe!etíti az uniós kisebbségr édelmi nornák belafiáSát, Tehál. ha lalaki

tón,én)-szegés! kö\,et el a SZerZódés ,<Zednl. atkoI az Európai BíróSáthoz ]ehet foldu]nl,"

]'Bozóki Án!a]: Kilebh §é.g i áasslié É}.lft..ó n<je g,.ések a I u di Ajó ]l\.ktan
lrlr) //(\\ bun sor §ejdo 5szi./..Ielrnero},íeqie P!aLU ndi {] anlasokoL,Ddf 20 ] 0, márcjus 29 ] ] : 1 0
]: Lnrbeí néiiósás, szabadsás. s,olidarLIás, egyeilösés
]' \ ö, : lrítD ]/^.s,i,.fus z,h]r_t!d9:.p!g]!El!Ll&!E9]&| HatáIonlúli mas) ar Eulópni Nappfti kép \ is3lók
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.,A Mag_\,al orszá88! jléS rámogatja. 1,,,) negkü]ónbóZtetés 1eküzdéséhez

uniós jogalkotás. e kóZöSSégek hátrán_\os megkülönbóZte.ése ]eküzdéséheZ

intéZkcdések e]ósegí!ése céljából . A Magl,ar orsz-ágg_vúlés hjsz abban, hog),

jogalkorás e]ősegíli majd a közöS a]ape]vek éS ériékek lefekretését, i]]et\e

]üttJta\at,

sZükSéges

SZükséseS

az uniós

énén},rc

3] Hi+6]9, szlrnLl onzeee,.ülési haúrozalj ja\ aslat a Lisszabon] S7e17odÉs kjhndclésélrez k3p..o]ódoa! ]l
Euópai Unióró] szóló Szcrzödés ], cikkÉl.]. Elóadó : Dr Göncz Kjnga ku]úrIújniszter, Buda?esl, ]ín]]
de.enbeí i]xlD://wY,B,!arL,]n1enl,hu/iror!]]46]9l]1ó]!.pó ]01 0. áp]ili§ ] i]. 1r] 0:
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2. A magyar jogrendszer

Hazánk földrajzi]ag külónböZij redletein, meglehe!ősen szétszórtan. a 19 meg}éból 1E,ban,

minteg_\ 1,500 településen élnek ki_.ebbségek,]i Álnlában a tetepülésen belül is kisebbséger

alkotnak. A legkjsebb popu]áció a ruszin nemZetiség, rníg a ]egnag},obb csoporto! a cigan} \á€

leszi ki,

Számarán,\uka! tekintve a pár ezefió] a több sZáZeZeSig találhatóak mc8 a kü]önböZő

csopoíok, Pontos létszámuka! _czjnte lehetet]en felada! lenne pontosa11 meghatlírozni, Ennek

leglóbb okai] aZ asszimitáció. a legres háZasságok vag,_v a sokadik generációk

identitásvesztése,,l.számúmellék]ei

Emel]etl a kisebbSéghez lallazás, ez öntudat erajssége. aZ idenlitás fe]vál]a]ása

lelentősen háttérbe sZorult a negatí\, !öllénelmi tapaszlalatokka], Gondo]junk csak a nénetek

IL \l]ágháboru utáni kjlelepíté§ére a kollektí\,btinösség eh,e alapján. aho] a bűnösSég soksZor

csak a nénler vezetókrrév !o]t,]6

Mindezek és az ulóbbi idóben fot"vó rragyarán,rú ip;fosodás és urbanizáció mellett,

je]eniósen fel8},orsult az asszimi]ácjós fol,\,anat, Le8tóbben inte8rálódtak a mag_rarok

rársadalmi, ku]turáli§ és gazdasá3i kóZegébe,

A nemzedsé8i köZösségekre szillie á]ta]ánosan elmondható. hog) eg,víajta keltós

ideniitáS lellernzi őke!. AZaz aZ adott nenzetiségi tuda! rnellel!, ]egalább olyan mérlékú

mag,vaíSá8tudattal is rendelkeznek, A tóbbn},clvűsé8 álla]ában a legfieta]abb senelációt

leL]emzi, ahol isner! a ma8},al, a nemzeliSégi és aZ jroda] j nemzetisé8i n_lelr eg!,arárr!.

Milel a kjsebbségck őSei tóbbn),ire .inyaolszágukat rnég az ilodalmj nyeh, lélrejötte

e]ó!t hag,Yták et, használt nyelveik, n},ehjáíáSaik g,vakran archaikus n\e]vj \,áltozatok, Sól. e

kisebbségheZ tNJtoZáS nem Lafiozik össze tórvényszerűen a klscbbSég nl,elvének ismetetér,el,

Összességében e]]nondhaió tehát, hog} a magla],olszági kisebbségekre eróte]jesen

le]lemzó a kettós-idenlilais érzeie, a fol!,amatos asszimilácirj, az an},an},eh, eh esz!ésének

lo1},alnata é§ a \,íagyarorsZá8hoZ fűzött eróte]jes érzelmek, EzZe1 embi!alens módou, \ iszoni

a rcndszcná]táS óta új eróre kaptak a nemzeti érzelmek. a ku]túía fcléfiékelése és azok

ápotása. RéSzint a kisebbSési ]ét intéZmén_\,esü]ésének kö§Zönhetaien.

]l Tén}ek },lr_q aro*Zásól, 3, szánr lnr)]/s!r$ nría !o! bu^R/idonlyes/CF+tts3CE EF,18 ,rDD1 AB,IB-
F]il!jB!]9:]4lrlqi s 20]0, málcius]3, ]3:30
]'A kileletííé" ie^,szelii ernika] tis7logaláS \ olt' amil a leglöbb ie]"-en §ok lra]á]os áldolattaljáíó, bnííl]§
k.$.l1eDséssel hajtoltal résre,
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A ..kiscbbséspotitika az a sok szeleplós. e]mé]eti éS s,lakorlaü elképze]éseket.

StTalégiákat, eszköZöket és eróforrásokat felvonulu!ó szakpolitjka. ame]}, a társada]orn

nemzeti etníkai töréSIonala rnentén osZL]a fel a népességet. aZ e_Eyéneket. csoponokat és josi

szen1él_\,eket kife]ezetten nemzeti-eürjkaj minóségükben érjnti. be]eéí\,e a po]iljkai

donl;.1-o/J,a'I lol\amdl l 1,1de' ljli.al,''

2,1, Tönénelmi áttekintés

N4ag),aroísZág aZ e]múh !íz évszázadban mindig többnelrlzeliségű, ku]furálisarl

heteíogén ál]am volt, köszönhetóen egy részr.i] geopolitikai hel),Zelélrek.

lL András. mag,rar kirát! ] 222-ben adtayj Ardt^bulla c.lrerezetes ok]eYelé!. mel},ben

az ál]amnliüödéS alap\,e!ő no]mát éS a társada]nri rétegek jogait íog]alta óssze, Az ezt

köve!óen, ]22,1 ben kiadot! Andreánuntma] pedjs ónkormán_vzati jogoka! bjztosítoti. ezzel

autonómját bizto5ín,a aZ Erdé]!,be betelepült SZáSZ nenlze!iségnek,

A töíténe]em \rhalos sZáZadaiban, pl,: a török hódoltság kö\,e&eztében bckö\,etkezett

denrográfiai pusZtulás. na8)alánrú belelepí!ési hullálnokal és külónbóző mi9 iciot

fol,vamatokat erednlényezeit, A kisebbségek nagt Iésze ezekben aZ é\,száZadokban telepede!!

le a Ká?át-rnedencében,

, A felvilágosodás kolszaka e]ótt a nemzetiségiek N{aglarországra. mini hazájukr.l

Lekintellek, a]ro] aZ á]latr \elv ugran a ]atin vo]i. de a hétköZnapi élelben mindenki a Sajái

an\,an_l,eh é! hasznáha,

AZ 1800 as évek !égére az oíszág népességének tóbb núnt lelél lníS nemzetiséSek

telték, A XvIIr, És a XIX, század nagl,nenrzeli újJásZűielési mozsallnai ellndílotlak es]Tajta

laYiná!. ame],! aZ irodalmi n!'eh'ck megteremiéSéi eredmén),ezte. A külölrlröZő nernzeliségek

önludatosodáSa és egyre erőszakosabb kö\eleléSeik, ilt a nagyar sem ki\,éle], az onzágban

jelentős konfliktushal az kialaku]ásá! eredmén_a-ezte,

Elsókén!, 18.19,bcn. Szemere Berlalan jelentette be aZ elsó nemzetjsési

!öl1 én)j a\ as] atot. me]_\et nem sokká] késijbb, Kossuth Lajos elíogadot!. ]njnt javaslalot a

..Kisebb em,etíséqekli]", Azonban a tötténe]eln vihaíai köZbesZó]tak. a foíada]om kiiöréSe

miatt ncm kerüll \égrehaitásra, De ís} is í'ennnaradt fontos kor!őrténed dokunrentunlkéüt.

hiSZen eZ fo]! Közép-Európa elsó ilyen ilán_lú tőnénljavaslata,

] 
'vó. : §qrv.ki§ebbse ejonbudsnran,lrddaldi]q1!!}!99].jbq DoboS B aLáZs: 1 l,!.q_\,ar.ru.n8i

klrebb\ésPoliíirr d kisebbségi lor, á| ,|óllósftá\óndk íúb ében- 2alD nrálciu\ ]7 ].1:27
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1861-be! a szerbek. a sz]o!ákok. a íomínok má] nem kultulális. hanem lerületi

autonómiát kóveieltek, A \égül 1868-ban kiadot! népoktatási és nemzetisési tön,én}ek

európaj szinten szé]es jo8köröket bíZtosjlotl a hazai kisebbsé8ben élők Számára. sajno.r. eZ

ald(ora már úegkésett tön,énYkezés \o]t. hisZ a közhangu]ai szélsóSégesebb gondolatoknak

engedett addig1a utal.

A Kíeg)ezés évében. ]E6tban ]etl, kihirdetve a xl-nl,6nén)cikk a ncmzeti

eg_Ye]riogú5ág táIg!,ában. ame1! az e]5ó ha!á1),os joggtűjleinén},\,o]t a térségben. A

lön,én!,ben érjnteiték aZ eg.\,háZakal: ,,L,+, -A AZ eg}háZkóZségek, eg_\háZi fcISijSé8eik

!ön,é yes jogainak sérelme nélkűl anyirkón,v\,eik Yezetésének s egyháZi üg),eik inléZéSélrek,

nen iülónben - az országos jsko]ai lőrl,én_v korlátai köZött - iskoláikban aZ okla!ásnak n_le]\ét

tetszés szcdnl határozhatják meg." és aZ oklatást is; -'18, 
§ AZon lerü]eleken ]élczij. !,agy

felállítandó á]]amj kóZép és íelsótanodiikbaD, a mel!,eken egynél !öbb nve]v divatozik. azon

n}elvek nindenikének lésZéle n!c]v s irodalmi tansZékek á]]íúlrdók,''

Azolrban, nem kis kétségek merűllek lel a nemzetiségek r,észérajl azért: ..Minüog.\

N{ag,valország összes honpo]gálai aZ alkotmán), alapelvei szerint is politikai tekintelben eg},

nemzelet képeznek. aZ osz!halatlan egyséses magvar nenlzete!. (,,,)"

A SzáZadfoíduló idiiszakáIa eg}fajta elmag_raroSodáS Yo]l jellen]zó. köszönhetijen az

urbanizáció, az iparosodás fo]}amatának és a ma8val részrij] tudaios asszimilációt ser*en!ő

Iendelkezések kövelkezményekéllt: veg}.tjk pé]dának éppen az Appon},i-féle !örvén\t]3, .{Z

intéZkedéSek éppen a7 ellenkezó! váltoiták kj aZ énniettekbó], hisz tudatosan ellenáltak

nekik. ezze] erijsíiv. identitáSukat, Al L világháboút kö\,elő haúnnódo,(ílások je]entóSen

osöktentették e nen]zetisé8ek sZán1arányá! aZ orSzágban

AZ 1, \ilágháboni! 1ezá,ó békeszclZiidések ío],Ytán. Az otszág kéüamad részé!

elcsatoIták, ennek köretkez!ében kb. háron] ]ni]lió nraglar ajkú keililt a halál iú]oldalára, anli

mai.apig konfliktusok gócpontja a Égióban. N{ag}arország korno]!,múhbeli adóSsá::ol

halmozot! fe] a kisebbségeilel Szcmben, A Tdanoni szerzijdéSt kóvetóen. a nag),ar állam a

kiSebbségpoliiikát a re!íziós poli!ika alá rcnde]te. fajkónt kü]po]iljkai iráll},l ad!a neki. EzZe] a

lerliletén lnaJadl kisebb köZösSégeknek nern SZente]l elég flg_velmet.

2.2. A IT. világhábonjt követő időszak

" 190_,-, ér] xx\Tl, lö,. énr al'e\ AppoD)i],.1 n.n lílla,lí elelní Nkaiák iai],l^:.óú,\dnól s d kö.sétj as ileL..!1i
l1épíanííók jítu dó,liil1i}ó1 ,,a nras]a. zsann]k\ág legszembetinróblr téIdája anemzeinósek\éLem;n).,,iln.
n kijlföld szemébr. e7 es)ik iö oka, az elcsaioLá§lak,
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A szocializmus kiépílésének fol}amatában, aZ e]túnéSre ítélt űsrek köZölr szerepei!,

egészen a 'ó0-70-es éYek fordulójáig. A KádáI-korszakban monolit, politjkai]ag felülliil

kontrotlátt szakpoli!ikáró] besZé]hetünk aneh,ben kjzilrólag a ku]turális és oklatáSi szférában

jelentek meg a kisebbsé8ek. A párt Poliúkai és Közpon!j Bizotlsága rendszeres idóköZónkélrt

foFadott el parthJlaro z,1!okJt, '- A lendSZel azonban nem biztosított harékon,_v érdckkép\ i5 eleti,

potidkai szenezkedési fe]tételeket. ezze] 5Zjnle leljesen neg]igálva a kisebbségi kéIdésl.

Az elajző rend§zer antidemokalikus elemei nern telték lel]e!ó\,é a kisebbsé8i ]otok

g},akol]ati nlegva]ósítáSát, ,{. hamis nemZeikőzisége! hildeló ideológia nem cSak a többségi.

hanern a kisebbségi köZösségek é]etét iS jelentőSen befol},ásolta, Az eleve háirán}os

negkülönböZtclés. az eró]tetett iparosítás, a rossz lelepü]éspoljlike és a migráció csak rnég

erőSebben csorbílotta a kisebbségi köZősségek összelaíó ere.jét, A va]óSágot neghami\ító

propaganda hatásiira a közvéJeménlüen ez nem tudatosu]t,

A párlállami időSZa]i kisebbségi szenlponlból tehái sikerie]ennek bizon},ult, Ami nen]

csak a lelrdszer hián),os§ágainak. de aZ azt me_qe]óZij emberte]en nódszeleknek is köszönhctó.

rnel},ek a IL vi]ágháború! köl,e!ték,]i]1990,jg ]étszámuk tőlrb mint 257.-a1 csókl(en!. anlj

igazolja, hog,\ pártá]lan a nemzetiségi kéIdést. a nemzetiségek ,,eltűntetésélcl'' próbálta

e]émi.

2.3. A kiSebbSégi töI\ én},

,{ demokratjkus fcjlijdés meshozta több oISZágba is azt a szenlléletet. hosy nem cszik a

többség képezi az államot, hane a kisebbsés iS ug_!ano]}an államalko!ó tén\ezi]. nincs

köztük éíékbe]i kú]ónbség, EZ a Szenrlé]et jelentősen !ú]rnu!at a nemzetá]]ami eszme ros,<z

beide8zódésén. AZ i968 aS csehsz]o!ák aikotmfu! államalkotókéni emeli kj a cseh és a

sz]ovák mel]ett a ruszin, a német. a ]eng!,e] és a mag_var nenrzetiséget. Példaéítékű még a

beiga alkolnrfu,! l980,as módosítása. amcl], kijelenti. hog.i a be]ga állam háoln közősségbail

áil: a írancia. a flarnand és a rrémet, akikel eg,vazon jogok illetrrek meg.]:

EZek aZ alkoünál)-os elvek alapozzák mir8 a kisebbSé8ek kóZéletben \,a]ó részYét.]éi-

aZ önálló hatalmi ténlezóvé va]ó szeNezódésüket. hog!,önál]ó politikál fol},rathassanek, és

]! 195ó ]958 196E 19rt,, ]988,
'' Pé]dálr]: kiíeLepíiés. Lákos§á3cs.re

" \ő. saDN !íi]rál}: A 1u1\drkxebbsé3i íór (.r, id krad, ]3,o,
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réSzi rehessenek a különbözó állani szell,ekben, Persze. hogv a kisebbségi 1é!jeleniósen fiigg

a/ ddo,1 or./.lEl \orTrd,}dr t^ ^i.ebb.(]ekl,cl lorld\o o po'iI L"i ildl,j

Á '{]o-as é\,ek második fele ak!í\ örlszen,ezódéSi fol,Yamatoka! indítolt, Jelenlijs

elmaIadotlságnak lekinüetij. hogy aZ 1E6E-aS nemzetisési iö-.én,v óla nem születelt árfogó

kisebbségi törvé11},, 1988 ban verbu\ álódtak az első kezdenlénfezések enlrek a hián,vosSágnak

aZ ol\,oslásáIa,

1983-ban az Mag.var Szocialjsta }íunkás Pált KőZponti Bizoltságának kü]üg),i

oSz!ályiinak he])'ettes Yezetói és a Hazafras Népfroni orrzagn. U]e\.Lrek kórébeD iS

fehelódör! eg} ú.j tönény me8atkoúsának igénye, Ezl kö!etóen a minisztérium nemzetiségi

oszrálya, Sarnu Mihál,Y plofessZoI éS a német nemzetiségi sZö\elség iS készílet! eg_v új. álfogó

!ön,én}'. alapclveilő1 szóló javaslato!. Nem sokka] késóbb, 15 oíszág8!,űléSi kép\'iselő

ben}u]!otta a DérlrÁ]"dLld Lsanatte^" nevú indít\fu}t, PozSgay lnlre. akkori á]lanxlÚniszter

l9E9 második fe]éIe iráryozta e]ij a tó11,énv lTle8alkotását,

A kido]gozási idószakban ké! e]]enté!es. aZ autonomisla és a liberális koncepció

m,jZolódott ki, A 1ibelá]isok megelé8edtek vo]na aZ ílj jogrendszer..kisebb_cógpárti''

milködésével. és tegfeljebb eg_vesületi és eg}éni jogok bizto_círáSál tarlolták rolrla

ki\ jle]ezh e!ónek,

,{ jogalkotók \,égűl arTa a dónlésrc _jutotiak. hos,v aZ e8},esüléSi jog állal bizlosítoü

p]uralizmus ]nellet! egy més hatékonlabb éIdekképviseletre. tóbbletlogra is szükség ran, A

rcndszen,á]tá§ után a nlegfogyalkoZott kjsebbségj köZőSségek sajáiosságainak mególzt:elc e:

annak továbbfe,]lesztésére megleleló intéZménri sr,]uktúrát, eg)-éni és kol]ektív jogokat

bizlosílta kisebbségi autonómiát kelle!! lél].ehoz]li. EZ a tórek!és szolosan ősszefonódott a

!öbbé nráí nem tabutérnának szá ító, lratáro11 tri]i. tóbbmjl]jós nlag},alság helyzeté\,e]. Az

anyaország fe]elijssé8e irántuk röglőn. az ]989-es alkotmán_\,módosítás a]apszölegébe is

bekerült. ]: Ennek éídckében volt szükség eg! nenzetköZi szi]]!en is e]ismerl. model]-ér1ékü

töl.!én,v kidotgozásáIa. arne]), pé]daéítékű ]ehetett a köm.vező országok szánlála,

': Pí]da eíe AnLaLl ]óz\eikije]eniése a New*!.ek !.k.doli nrl.rjújában: ,.,,,]osi éll.1emben ] 0 ú]j1]1ó n]Jr]\ fu,

polsánr!k, érZ.]Dles és ]é]ekben Fedis ]5 niLLió Düs)axrak \a9ok a nili5líe.eL.iike" E77e1 szcDrb.n Hof,r
G)ula eltép2eiései rneglorlanni ]á§zoüak u olszáslra!áIál,
'] Tárada]ni sz..rezet \ C,li ]95.1 és ]990 körd11, célj. 'a nr.g) d láEada]orn Yrlanrenn,li oszláL}áD.]i,Iéieg3iek

' ,D.,1óktácia cralndgíelr'eg) sor löl'énrlela.zcl kd zlük neIüelisési Iön én) , me]\nek lJdolsozá,ái
szol,_lalnazlák e kép\is.Lök al o.szággrú]é§ Jogi.lgazsalá_(j óS ]gezsígüs)i bizotlsásáiól, a blzol1sá: r js.Un1

nem iosadte cl az el;ierjesziést
{] 

6, § |3] -t N.ía$ ar Kö7társaság ii]elöSsége! é.eZ a L!!ár!in kn üL :Iii mag)arck sol§áén, és e]óLrroldíi].] .]

\1as]arolszágsal \ nló kapcso!!ruk áp.láSil.

<fis\ KönyE;
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A tőr\,én,Y létrehozásakor két kéIdés vetült fe] lesilrkább: a legiúmjtás és a

reprezenlalilitás, Ug_lanis a népszám]á]áSok á]ta] köZö]t ]érszánrbeli adatok és a kor]nály

becsű]t adatai közöit je]entijs külónbségek vo]tak éS \ annak mai napjg iS, végü]. a

nolmaszöveget 1993, július 7-érr fogadták el. haláron túli ma8)ar politjkai lezetók

jelen]étében,

\{agl,arország takosságának ma mintegv 107. a vallja magá! \alame],v etnikai \'ag)-

nenueii kisebbségnek taltozónak, Az 1993. é\i LxXvII. lőr\élly, l, íejezele Szerint: ..(,,,)

nemZelj és eúikai kisebbSég (a to!ábbiakban: kjsebbség) n nden 01)an a Mag_rar KoZtar\a\á9

területén ]egalább eg\'é\,százeda horros népcsoport, allre1}'az állam lakossága köIében

számszerű kjsebbsé8ben !an. lagjai masyaI ál]empo}gárok és a lakosság tőbbi róSzétől saját

nyelve és kultúrája, hag}omállyai külónböZlerik n]eg, eg)ben ol),an összeiartozás-!udaíó1 lesz

bjZon_\,osSágot, ame]y njndezek me8őrzésére, !öfiénelmileg kial.rku]i köZössé8eik érdekeinek

kifejezésére és \,édelmére irán}ul.''16 Mint olvashatjuk. a kisebbségek meshalározáSára

készü]t deíiníció igen réSzletesen írla 1e a pontos rneghatározást, Ennek fő célja. hog, a

]oea koló( ./"1' ü'_ oo, lo. <jI9d'lL;.l ,r\Lj|.ol,

Tehál. nemzeli kisebbségnek leki]rlhetó á bo]gár. a né et, a sz]o\ák. aZ ukrán. a

sz1o\.é]1, a ruSzin. a hor\'át. a szclb. a lellgyel. a göIög. az ónnény és a román népcsopor1, A

cigán},. nrirlt etrrikaj kisebbség ug]-an kivéle]l képvise], de íontos tnegenllílenűlrk. hos_V'. e

nemZe!iségek és a ci8án),elnikun1 közótt nincs értékbeli kü]önbSég, Az etnikai lclzó csupán

nonináliS különb ségei j elent,

sZámos esetben !örtéllt kczdeménleZéS arra. hog1 más nernzetiSéget is feheg)enek a

máí meg]é\,ij. elismert 13 kisebbség meué,2005 ben 238L fó foldu]! az oíszágos válaslúli

Bizoitsághoz. al hun kiScbbség e]íSnerleté.ehcz,' AZolrbJn a \Ieg\ ar TUdomJn\ o_< Akadémja

Szednt nem fe]e]tek meg a tón,én}ben elóftraknrrk, Ug)anabban az éYben a Tá,saság a

Mag_larolszági ZSidó KjsebbséséIt n)-.újtott be kezdeménlezést, de nem sikerűlt

öSSZeg},újteniük aZ ehhez Szükséges 1000 aláírást.a3 2006 ban ez a]áírásokat sikeresen

dssze8!űj§,e kér\.éil,vezték a bun),e\,ácok külön nenlzeti_cégként va]ó elisnre],éSétr9. de aZ

" 1.§ i],]
" .,A szakér(ii \ é].DréI),ek e:rne]ranszóar állíiják. nos) a mlgá! Inagt.irolszási ]rlnoknak ne\ezö .sopljí
tagla; iem leHnin.lók !e zeti\agy eüriliaj 1Jsebbségn3k, ere nán$ló bej€r}7és lői.L\ éjijk ine_qahpo zaiLan '

, idézle a \EKH e]nökc VjZi E. S7ih i§zl.Neli, a7IíT§ eLnökínek norrdatál,
..] i &, ii !.lriJjls him ]'/sne s, goo!]e,colli sile,/nairaleteliziojD!r]i!üai,koezeleti musoloHalrun,]íj \ebb§i 9 ]0 ] ú

íldlis._], ]6i50
'i 7sidóh\ebbség: d ldtó1-o5lerlűtcl llöúl hll!:/§,w$: Bro lruholtaL/3]E06] ]010, ápril,3 ]i:10
"örrá]]ó kjsebbsés ]esz e bun),e\ ácl @
20] 0,át]ili§ ., ] 1:1,1
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országg,vűlés nen] szaYazta nre8. milel jelenleg óke! a hoí\,átok eg_rík népc\oporiakéni

leílj ák SZámoD.

AZ 1993, é\,i LXXVI]. lön én!,. ,1 n€ n eli és emikli ki,ebbsó gek JoPai]-óI áífagó. ]ogi

szabályozásakol a nemzelközi jo8i szabálrozás és politikai eh,ek fig!,elembe\,é!elé\,el kóSzúlt

a rnaglarorszási viszoDlokra. A löí\én! e8},ik alapíoíráSa a f4ag_\,aí Koztar\,r\ág

A]kotmán}a. A mag,lar jo8alkotók feljsnlerték. hog}, a ksebbségek josai nem

éNényesü]heinek puszrárl az egyéni ál]ampol8ári lo8ok keretében, ezétt aZok köZösSégi jogalt

is biztosítani kívántiik, A kisebbségi ]éi me8ijlzése egyes esetekbeD csak róbbletjogokkal

biztosíthatóak.50

Áz idenritásválasztáS szabadságárak biztosításáva], be]eénl,e a ker!ós- \,ag,v többes

kötaidéshez !a]ó josot is, a !öNéni- nem pusztá eltűri. hanem elósegíri a kjscbbségi idenlitás

negórzését. Mi\'e] a haziinkban éló kisebbségek aZ assziniláció elóreha]adott állapotában

\anna}.. területileg szórtan hel}ezkednek e1, fontos biztosítani száml]kr,a eg}, sajátos

önsZenezódési fonnát. ame1) lehelővé teszi eIós érdekén,én},e5í!ésúk meglalóSítását. EZérl

vo]t fonlos a köZö_rségi logok megfoga]mazása, me1}, saiátos joginréZmén,_veket és

löbbletjosokat biZtosí!,

A töl1ény emel]ett pontoSan rneghatárcZZa aZ állam kötclezettsé8\,álla]á_cának kereteit,

AZ állam köllség\elésében többcsatomás rendszer szerint n} jt anlagi hozzájátt]á§t a

kisebbségek levéken_!,Sé3eihez, Különválaszija a progra]n- és mükódési kólrségeke!. és külőlr

kezeli a cilil szen,ezeteknek és aZ önkomán)zaloknalk n),lljtott támo8atásai!. Ezeket a

!ámogatásokat a Költségvetési Tórrérr1,'r laítalmazza, A támosatáS fonásai a MinisZterelnöki

Híra!a1, az orsZágg),űlés és aZ egyes sZakLárcák.

Az _{]kolmán},ban megfo8alnazolt téteh. mjszerinl a kisebbsések ,,á]lama]ko!ó

tén_vezók''5]. méP eg_vszer negis éili a lór\,énv. eZZe] iS n_Y-omatékosítva annak órrén,_!es

erejét, ,\z á]]arna]ko!ó tén.\,ezoi mirrőség u_!,!anazon josokat biztosíqja a kisebbségekiek, írinI

a többsé_qi nemzelnek. Ug_vanúg,Y Iés7! vehetnek mirrden lá],sadalmi. sazdasági fo]!amatban.

tehát ólvezhelí ugyanazon elón),óket és hállán},okat. melyek az onzágot érinúk.

A _]. § (4) bekezdése íontos eg\,énj és kőzós_régi jognak deklariiljii a szü]iiföldhóZ !a]ó

éS az azza] való kapcsolallartás jogát,

Ennek hatásála lörtek lélle a 4, § 11) és (2] bekezdésében fogla]tak, miszeriDt: .,A

]vas,§ar KöZtifsaság lila]maz ininden o]_Yen poliiikát. a cl_!:

'! Példáu1:!z önkorlnán],zat .]akiá sá]roz \alójosj'A 
Köllségle!ési !ör!én!,J \{agar Kijz!á!,sasás ó\.s pénzűsti _qazdisási !.^,ét larlalnazza,

'\6E,§(]]beke7déSe§zerun,,(,,]anenzetiórelnikajkisebbsa_qcklészeianéplralalnának:á]larxaLkonj
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a ksebbséglek e többségi nemzetbe !a]ó beol!asztáSát célozza (,,,)," ., A Mag.var

KöZtáJSasás nemzetközi kapcso]ataiban lellép minden ol,,-an poiitjkai törek\és ellen (,,.) a

nemzetköZjjog eszköZeil,el és nemZetköz1 szerzijdésck révén is löreksZik."

A 7. § Szerin! e kisebbséghez lallozó személy joga, hot!,saját maga nyii\,ánítsa ki

hovaEnozásának tén!,él, A szemé1}, lehet kettőS !a3_! többes kötódésű eg,\,aránt, EZer1 felú]

bjZtoSított. hog) kisebbségének mivohál eg),énként é_c kóZósségkénr is megiirizhesse. r,ag_l

átöIöbtse aZ!. Ehhez kapcsolódik aZ a jo8 a t, § ban. miszerint az eg},én a népszán]á]áskor

tíüos, né\lelen .Ldalokkal va]]hatja meg ho\ atarlozását.

A nye]v. a kuhúra, a hag_"-onán)ok ápoláSában ér,századokon át jelentós szerepet

lö]tóirek be az eglháZak, _{Z e tére]r zai]ó eg},háZi szercpvá]lalás kidomboílása céljából \an

lehe!óség a cSaládi eseménYekhez tartozó szertartásoka! an_van),e]ven bemutalni. A

kisebbséghez tartozónak 1ehe!ósége Yan. ho_g_\ születési. házassági vagy halorti an}akönyvét

két n_l,eh,en jeg!,ez!esse be.

A 10, !r szerint a kisebb_cégek közéletben lé\,ő lész\,éte]e semmilvell rnódon nem

csorbíüató. Szabadon a]apíthatnak szer|ezeleket. Páltokat óídckeik én én,\ esítés élrez. EZ a

dek]a]áció is a negaú\,!örténel i tapaszralatokra ad loDlos erkölcsi, etikai normát,

,.1.1,§ A kisebbséghez iartozó szemé]ynek joga van nind az anvaországok és

n,v-elvrremzelek állami és köZösségi intézméü_Yeilel, mjnd a más országokban éló

kiSebbSégekkel val ó kapcsolatanásra.''

2,.l, A ksebbségi ön&omátyzatok

A kisebbségi önkonrrányzaltok az állam sZenezetének miiködésébe ]ettek bei]iesZ!ve. a

n1ár niiködó önkomlán!,zati lendszel e]\,eile. Ez aZ int.gráció bi7tosítja a ksebbségi

ónkonnánvatok szárnára, 1rogy logaik a he1!,i köZüg.§ekkel eg),eicmben ér\,én),esüljenek,

vá]asl!ásukla a településj ónko]mál_Y-zati \,á]asztásokklil eg_\ idóben \'an ]ehe!óség, telrát

mirrderr negl,edik év őszén, Az öDkom]á1\ zatok a szulrszidiaritas5i el\ e .1llpjáLl, demokraijkus

\,á]aSZtáSi rendsZeITe1 műkődnek, 6,s7ámú úelléue!

A telepü]ési ónkonnályla! fe]adala. hog,v rendelkezéSeiben rnegjeló]je azon kereteket.

amellüen a kisebbségj önkormár},Za! hatáskö],ét biztosíüa- A keret azonbán rrcnr terjedhet ki

aZ in!éZn1én_,-alapítáSi jogra, ame]}üen önálló döntéssel bír aZ adott Ksebbség, E keletek

között van nlód at],á. lro8},a maglk Speciális eutonómiájá! bizlosítani tudják, Az anla8i

kérdéSekben 1,a]ó dölrtésl a ké! féI közötti táIglalások elóZik ]ner

:'],liiden döntést ós \a_qrehijtásl a lehelii ]e_qala.sonyalr'o szntlen leL] ileshohi, anol a ]esnasto|h
]roZZáérié§e] rendetkezn.k,
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,{ kisebbségi önkomlányzat a]akjLása azonban nem je]eDüe! ke!!ós- vag}, többes

kőzjgazgetáSt eg.Y ado!! lelepülésen" hiszen fe]adatkörei nem azonosák a lelepü]ési

ölüolmál),Za!ok fe]adataiva], Azonban a tőn,én! nern 1eszi ]ehe!óvé. hog,Y eg!, adott

telcpű]éSen szánszelúen kisebbségbe! éló ma8_,-ar populáció kisebbségi önkomlá1,lzatot

a]akítson,

A hel}i kisebbségi őnkományzatok létrehozáSára a kóZségekben. vírosokban éS a

fóváros ke leteibe11 van lehetósé8. A]akításukhoz 10,000 ló a]arti településen ötYen ló,

10,000 fő felelti telepü]ésen száz fó szavazala szúkséges,

A kisebbségi telepü]éSi ötüomlárr!-za! eg,! Speciális önkonnán_\,Zati fonna. melynek

te_ctülelének több D n! fe]ét kiscbbsé8i Szemét!,ek reszik !:i,5] Speciális státusza. cgyfajta

területi autonómiái biztosít,

.q. he1!,i kSebbsé8i önkormán},zatok a kisebbségeke! kőz\,ctlenü] befol)ásoló

űgJrekben elijs jogosítl,ánnval rende]keznek, A lönény őt kjemelt tefilelet említ ezekbij]: a

hel_Y'.i médiá!, a he]},i köZoktatás| a helti kollektív nyelvhásználal jogát'J és a he]tj

hag_vományápolás és kultúra biztosítását,5"

,{Z országos kjsebbségi önkor]nán,vzatokat eg_v ún. e]ektod tesiü]et 1,álasztja, a hell,i és

kjsebbségi önkomán_\,Zaii válaSZtáSoka! követóen. Az o§zá8os önkomá11l,zatok hatáSkörét

kizáíó]ag a tón,én_}-. e]nlíti. hiSz ezt josintéZmén),t aZ a]kotná1,! n]ég nem elll]ítj,

Jogosílván!,aik célja. hog_Y be]eszó]hasSanak a kisebbsé_!eket érintó po]i!ikai döntéSek

meghoza!a]ába,ji

Jeie]lleg rninden orszásos önkomántza! a működéshez szűkségcs a]ap fe]tételekkel

r.nde]kező székházzal rendelkezik, Feladalköreikbe tartoznak löbbek köZöft: a költségre!éS

megálapítá,ra. nerének, je]képének ]neglratáíozása. eZ általa képviselt kisebbség or.z.lgos

üllnepeínek meghatározása vagl, a köznlür,elódési és egyéb iniéZmények fenntanása.

ÜZemellelheinek kön_wtárat. múZeurnot, rnúrészeli lagy ludomártos köZpontot.

§adót, közép va8} felsóoktalá_§j köZpontot, SZínháZat és jossegé]!,szo]gí]aiot, Eme]]ett

SZabad \,é]eményn_lih,ánítási joguk \'an a kisebbségj oklatásl érjni.^ töIzsan},ag kialakításábarl

és annak szakrnai ellenórzésében,

" A 2005, é\i CXn', hatál},ba Lépésanck natjáűl a kjiebbsési lel3!ülési iinkoínínlzal iosalom csak a haiá]}ba
lépéskor nráI nregalakuli k]sebbiísj teleliilési önkor]nán)Zalok eseiébe, ]éle7ik, az ezl köíéiő kisebbségi
önkormályzad \álaszú§okon ihen kisebbsési ónkomán}zati !ípus nár nen alákíüaló,
:j 

!éldáü]] kóLn)eh ű feLjra$k
'! a ti§ebbié_q.L i1!!.p.inek ine!]raúrozáSa, a heh,j u,ebbsiei nrédia, páházalok, öiztöndjj lJíjás.t sziniéo
íonlos jososíI\ án_\ok

' ál]amis.zsairsi és tö 'én}'hozás] s7inlen
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A kisebbsések önkormánlzatai. szel'!,ezelei. intéz)nén!,ei és a kisebbségi

lnagá sze é]_,-ek szalradoD larüalnlü kapcsolalot eg\máSsa]. an)aországi intéZmén,\ekkel

lagv más nemze&özi sZel1ezeltel.

A hazánkban éló ksebb_cégek hag},on]ánlainaL ku]!úIájának fenntanáSa

összlársadatmi édek, hisz szel1,cs réSZél képezik hazá[k kulrlilájának, Sajnos a hazánkban élij

kisebbségek kerós kötódése abban i§ megnli]vánu]. hogy legtöbbJük ug_}an kéh},e]vú. de

_q.l,akran a mag},al nve]! haszná]ata kerü1 előtérbe. Az anlanl,ell, haszlrá]ata a csa]ádi

kapcso]atok jeltemzőjé\,é vált, A reg},es háZassások pedi8 ezt a jellernzóI lnég inkább

háttérbe szorí|iik, Az en!,an!,e]v a]apvetó me8határozó je8_v. ezérl \an sZükség ]ó1 Liködij

isko]aiendszel f en tartására.

A !örvén_v ezéit kü]ön íejezetet szerLtei a kisebbsések műrelődési éS ölrigazratási

feltételeinek bizloSí!ására. A töt1én} rögzíú. azt a kóZóSSé8i jo8ot. mel) 5zerin! a tijfiéncimi

hag.vomár),ok. aZ an_ranteh ápolása, a !ág)i- és szel]emi kul!úía megórzéSe és glarapítása

minden kisebbséget megjl]et,

A kjscbbsé8hez tartozó személ,_vnek joga !an orsZágg,_\iilési képliselői hi|atalt

be!ölteni, a kőzé]ei meghatározó rész!\,e\ó]ének lenli, ugl,an függeilenül kisebbSégi

mivoltátót.53

2,5. A Nemzeti és Etnikai Kisebbségj Jogok Országgyiilési Biztosa"

Á biztos a tól-!,én}üozó szenlrez kapcsolódva ]átja e] feladatai!, eglfajta érdek\,édó

slátuszt tö]t be, Fe]adata. hog},a kisebbségckke] kapcso]atos tór\,"ln},ek régrehajtásator

el(iáI]ó ]ogsérelmeket kilizsgálja, specjális eselekben aZ A]kolnán!bíróSághoz ioldulha!, Ez!

a hi\ alah. 2007 ó!a dr. Kállai Emii tólii be.

2.6. Az Állampo|gái Jogok Országgyűlési Biztosa60

:! \!ás orszások]ran a ksebbségek oí§7ássi,Lüési lép\ise]ere a kéIkaIaás :e]+íiésii lallamenl.kben
én,ón)esd], l.siDlább,
:'.V,.91a/ (..ldl§.Jd8 ..t ll.raó la ]]rB § |]]Áneluedés eíukai hsebb §égi j ogok oszássyúlési biztosának
i:ladal3, hos},a n.nVeú és einikai ki.ebbsésj j o _glrklal k.p.so]albaL1 ludornására jurcí \is7ásságoii.I
ktr,i7!3á]ja, \ag} ki\izsgáltassa, és orlos]ísuk óldekébe! álLa]rnos la$ cs)edi itr!ézkedéiek.t kezd.nrén)ezzen,
r 

.A Ma!\a| Ktj.í ótsdsó 3 ,{liornlrlrrl ]2iB, § l1) A2 íl]enpo]sánjosok o]szás_g) ij]é\j bi7iosánákfeladala,
L.3! a7 a]kolnránlo s j osol,t(ai ka!.(naiban :udonásája julotl \ isszlssásokal lJ\ il \_gáli a \ ag} 1d\ t zssáLtassx, és

or\o;]ásuk érdckében áltaLános lagI egyed] lrléZkedéjekcl k.zd.xé!).zz. n
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A köZn_\,e]vben ismert ..ombudsnan" jogjrr!éZ]nényének fcladata. hog,! aZ

állampolgári jogokkal kapcsolatoS gondokat ür,izsgálja. Ezen belül ]núikódnek aZ úll,

szakombudsmanok. Dle1),ek egy adott témában specialjzálódnal<, T.hát, i]!,en értelenben a

kisebbségi bjztos iS eg}íaita,.szako]nbudsman", Ha a biztos eg,vik á]iala felkeleseti Szen,

munkájára] sincs megelégedve. aZ ü8.1et beter]esztheti aZ é\,eS beszámo]ó keíe!ében az

országg,!úléS e]é,

2.7 . AMagyarotszági Nemzeti ós Eforikai Kisebbségekéfi Közalapítviányór

A ,Vag)arcrsZági NemZeti és Etnikai KiSebbsé8ekért KöZalapí!\,án,\ kie]nelicn

közhasznú szen,ezet. rrrel_v'.nek cél.ja a kjscbbségek fennmeiadásának elósegí!ése, A

KöZalapítvál.v forrásokat biztosít aZ önkonnánvzalok Yag} eg},esú]etek kullrrlá]is

pro granj ajnak megva]óSítáSára.

2,8, A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hj.vatal

A Nernzeti és Eúikai Kisebbségi Hi!a!a1 l990-2007-ig vo]! íe]elijs a kolmál)Zati

célkjiúzések koordináláSában, Fe]adatai köZt sZeíepeh többck köZölt: a kisebbsések

hel)Zetének és .jogaik én,én},esítéSe. a Ve]ük kapcso]elos korrnán,vzatj döntések íig_re]emrne]

kíséréSe. a komán!, és a kisebbségek közörti inlbmlációcsere bizlosítása és a kisebbségí

lön,én! végíehajtáSának felügye]ete, NIa, es} kormán_,-rendelet éíelnrében. a hi!,ata]

jogu!ódja a Níiniszierelnóki Hi\a!a]. a kisebbségpolitika i[án\,ítása a N{inisZtere]nöki Hi\ atalt

!,ezető núniSZlel íeladata,

2007 ben a N{inisztelelnöki Hiratal Kisebbség- és Nenzetpoljtikai

SzakállaDldlká]§ága köZjo8i. médía, finansZíroZási. \,alamirrl tánogatási mut]kacsopor,lol

hozotl ]éüe, Kiemelendii, hog,! a kö7.jogi ]nunkacsopo],| ló feladalaj kóZé tartozík a

kisebbségek par]amellti kép\,iseletéíe Yonatkozó jo8szabál} megalkotáSához SZükSégeS

koncepció kido]goZása,

'':1Bl'/i995, iv]],.1.) KornáD) Ha!álozat a Ma_g}UoEzási \-.]üeú és ElDjkai Kisebb §égekért Köza]apít!án!,
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2.9, A kiSebbségi töryény módoSítáSai

A kisebbségi lönén!, kiérdeme]te nrjnd e hazaj, ind a nemzelközi szervezelek

eLismeréSé!, A későbbiekben mégis Számos probléma íelmerült. A kezdcti Sikerek utiin.

számos kfitikái kapot! szakéflók kölében, A kisebbségi Szenezerek egY erij_r, autonóm,

lelepülési önkolmán},Zatoktó] fiisgetlen, a kuhurális aulonórnia jogosíirán,vai!a] rendeLkezó

kisebbségi ónkományzaú lendszeít képze]ick e], Azonban a lárg)a]ások kövelkeztében a

1risebbségi örrkomlán_"-Zatok jogaí jelentósen leszúkúllek, AZ önkormán)Zatok fonnai-

szen,ezeti jogoSj§,án.l,ai ugl,arr adottak vo]tak. iniéZ étl_, átléleli !ag_t lenntarlásj

]eh eió Sé geik j elentósen beszúkültek.

Hiányoziak a sZükSé8eS jogosílván!,ok és éIdemi ha!áskörök. lendezetleDek !o]tak a

kapcsolatok a te]epülési és kisebbségi önkorllánYzatok kóZött éS SZános ellenlnondás vo]i a

tör\én},i szabá]yozások között, Tú]súltban voltak a csupán megcngedő. feltéleles

rendelkeZé5ek,

A ploblémát eZZe] az idézettel tudon leginkább _izenl]é]teür1: ..Két do}og \ dn, dmi J

kisebbségi önkonnfuyzeli rendsZeí alapkéIdése, aZ eg!ik a ]esitimáció a náSik a funkció. M]

a do]ga, j a mozgásterc a kisebbségi önkonnárr,\,,zaloknak:) A fi]ranszííozás is azért nincs

Inegold\,a, meí finanszítozni csek kózfeladatokat ]ehet köZpénzból. He eg! köztestü]cülek

ninc\enek kő7funkciói. ákkor otl nincs mji finanszílozn],''n]

I997-ben kezdódótl meg eg)' nag\ol1 hosszú fol,r,anat. amcl,r ezerr problénák

megoldáSáIa irál)t1l!. ,{Z 1998-99-es ónkormán)-Zati vá]asztáSok újabb problémára hí\ ták fe]

a fig_vclmel az ún, ..etnobiznisz'' elleljedésérc,Ór

Mivel a 200] es ö!üonnánlzali válaszúSokig nen] Szü]eteit érdenlleges

lön,én!,módosílás, a vá]aszláSok újabb !isszaéléSek sorozatá! eredrnén_\ezte. 2002-ben í8y

,1\,'allo,oI a \I"3.ar,,-zj9r c,d"J9d\ ol.,o9(r. 01\o,Td.l\/Jl1l .k.lrjké: ,, re1, ,ll'

biznisze]ünk. h:Lnem má§ok élnek \isSza eg) adoí !álasz!ójogi !ör\,élr,_! adia ]ehetósésekke],

Í] lil)-.dljllci ll knebbré8i önkanú|\.!li 1,.'ld!.nífufui nr Kaf.njo,2t]0], 1sZá , _]9, és 1] o (! Zúróra
.rnii miis.r ]{]{]2 okióbel ]s-ei \Zelkeszleii \á]lniJ6 J7 ofzaso\Fo,nd] Ö "]mJn.,Ji 

e nol,ó.ek. Kleszta
Tüjánnak a nr,]laikozali]
"aktroriba. a médiában eheljedl Iogllon
ll ,,elrrobiznjsz a7 aje]ensas, xnikol \éllre!óen oltan nej]r a ki§ebbsésh9z li:lozó kólös\és alakíl
lilrkomrán\zalot. 3ú]el) netrj a krsebbsés érde}i}ép\]seletét célo77a le!, 3zze] visszaéhe a iön én,v álú1
.j Zlo\íioí kereiekke],
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(,,,) ezek a tes!ülelek |alóban köZpénzeket resznek e], olyanokai. amel.vek kisebbségi célra

szánt köZpénzek, ezzel ártanak az olszágnak ós a kisebbSégeknek js.''r"

2002,ben. az uDiós jo8hannonizáció kelelében módosíira ]ett az alkoür1án_\,. eZZe]

kikelült aZ a rendelkezéS. ncl_v szerint ninder] magl,al állampolgáI aktív c, pe\.Zl\

válasZtójogga] r,ende]kezik a kisebbségi önkormány,zati r,álasztásokorr,

N4ajd ú,]abb hosszas táígyalási folyamat és politikai csaiiározás u!án. f005. oklóbeÉben

e]fogadta az országgYű]éS azl a !ó én)módosítáS!. arnel), válasz|ói né\,je8_Y-Zékel bizlosít ezen

!ú1 a !ála§zlá_iok sorál, ezzel jeleniősen csökken!\,e a visszaélések 1eheróségét,61

2007-bcn újabb módosításla került sor. A 376/2001. (XIl, 23,) Konrtány rendelet a

üSebbségi önkomá]r_\,Zatok gazdáLkodáSáIól. nódosította a kisebbségi önkománYzatok

eddigi nunkálát, Áz ú1 ieladatalapú differenciáll szo]gálla!ás Szennt az eg_tes

többleltámogatás ósszegéró] a sZaktáícák kép\iselóibó] áló Kisebbsé8i KóltSéglelésj

Rizotlság dönt 66

2. 10, A n-ragyar kisebbségpolitika nemzetköZi \onatkoZásai

A mas,Yal országg_riilés 1992-ben 
^z 

Enberi JoPokról s.óló Euúpdi E{,ea]nén\L,

majd 1995-ben e KiJ€DI)séglét]?h i Kercteg,\ea ún|t és a Re gianális ld3l, ,I.iJ€DlrJ á.q i ,u ?lr ?I

Eulópdi C]úrlóját ís raL]'fíkáltá.

A rnagyaí kisebbségpolitikár alapvetóen rneghatározó nemzetkijzi szen,ek aZ Eulópa

Tanács. az Európej Biztonsági és Eg)ütmúkódési Szerveze! éS aZ Európai Utió, A

kisebbsések anl,aországgal !a]ó kapcsolatait a különbóZó kisebbségi veg,_!e_< lrjzoitságok

|., nldi ]a , ái] , m. l\. \ " kelo,ddll e:) -llmu\üJe. o],p1.1il1,1in\ ii

a ,,1íinűn,,l ,ntóríldkí k l/,,, 'nr Kafeíio 20ú2,.1. §7árr,.+],o,
t' A Ki,cbb\égi 1öflén\, 2a05. vl ] 3-ai Jnód.rílósa. érdeke§Ségtéppen nrelem]ílcDérn. ]rog_\, a7 ] 993 "\]
Hsebbségi :ön,én) e]ókészftésc solá! a kisebbsések hevesen !hako7lak nnDd renú legi\Ziláció, s7ámba\íteL
(t](n, nri], nel, -, k:.t ioí.ncln!-pszl.]r"Logld nLJi \ oliak. például a lakos§ágcserók !ag} a kiFlepíié(ek-; 

koL ]rdnll eidelet.nel]n]ben . Li]a!ardja]U Z.logalísl a kjsebb5és] önkormálr}relotrral ke]L igé]l),el.i
'- iéldiul: \íagyar Sz]o\ ón Kisebbsési veg]'es B]zoilság, Nía!!,al sz]o!ák Knebbségi V.9e§ BjzoíS]ig
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Hazánk !öbb ne zelközi Szellezetlel is kapcso]atban á1l. ezek többek közöli az

E8]esüll Nemzetek Szeívezeie. aZ Eulópc Tcná.\, az EuropJi qlap]osi l'3rnokségebB és az

E_lópJ: \Épc.opo1o\ n''o.r"1,. r rróla ",

A Mag,var Nemzeti Kisebb\egek Eurdpai Eldekkép \ ise] e Ll ]rodájának

kezdeménYezés&e a mag},al kisebbségi közösségek megbeszélés! lartottak a ai.rji./Donl

5a?tó7és élerbelépésének a]kalnából- MegállapíráSaik szerint üdlöZlendó az Európai Unió

jogj sze é]_\'isósként \ató feJnházása és hogv aZ Európai Unió po]gáraiként Szenélt szeún!

Iészesülhetnek a hatékonYabban }nűkódő Európai Unió előn),ejbij], A SZeIződéS

ksebbségekre \.onatkozó IéSZe u8)anis elórevedli eg}, kisebbségeke! \,éde]mczó, e8)sége\

] ogvédelmi rendszel alapj ait,'-"

N{ag,larorsZá_g. a 2007-2013-ig !ar!ó jdószakban szárnos a határokon áií\,e}ő fejlesZtési

ploglambat] \:esz íószl, mel,vnek cé|a, hog)- kétoidaiú fejlesztési proglanok valósuijanak

Lles, Lbhen p.rlt.lerel-k §,, o\".i., Ron1_1l'", S,'o\É-i,] é. \ l.,,tí'",

3. A magyarors zági görögök

3. 1. Magyal-göIög kapcsolatok a történelemben

számos ma8,varországi város őrjz hjté]eti- és kultúr!óíéneti öróksé8et a górögöktól,

Kecskeméten. Gódö]lón. G_lön8}öSón, Misko]con, BudapesteD. Szentesen máis íellelheió

építéSzed hag),atékok lekirrlhetók cg,

A mag_rar göfög kapcso]alok egészen rnes\Zj],e \js5z|ln)-Lilnak, Hieloüeo\l gurüg

szerzetes \'o1! a ]nagJrei nép clsij keleszten\ pU\pi:jke q.z {rpad-hJ/ ula]kodásJllak idején.

53 a szenezer ie]arlata az emberijosok \óde]nr. az Európii Unió t.ml3lén

" az európai kisebbséeck lecDaq}obb nen7etközi szenezele
!\ö,: 

.,1 lnatrdr ti!.r}Jése a Lirr.dbani S.,.r.óLléj,ó]
]]ín ]/wv,w, so gorcsaba eu/actj\ ities,DlrDl§ü =e!&!d=_\ ].| ]010. n]ár.i!s28. ]]:20
'rA progrrrrokó) borebben: .I/]aEaE. s.Lilnl1 Bes.á a]ó a ]|lagal Kö.lólrasái lerülelén él.) eln eíí és erlíkai
].1sebbséiekheh.eíiű l2aa7, í.bruú 2009.:ibtlLór,, Elóadó:}ars\ PéIcL a iársada]omlolidta
.sszehansolásáa.!ltle]ó§ úíca iélk!]i m! szlc: BUdipesí, 2009
l lríp:l^v!\ § ,!al lanre.I hu/ilom3 E/ l0E 08/] 0E|]8,pd!
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pedig górög monos!oíok, ko]ostorok ]étesü]tek aZ egész Kálpát-medencóben, AZ iS köZtudolt

ién_!, hogy ..corona Graeca"'] vIL Dukasz \,íihálY, bizánci c§ászár ajándéka.

Az Árpád-ház kihalásának és a Bizánci Birodalc]m összeomlásának kö\etkeztében. a

8örögök helyzete eg)re rosszabbá rált az országban. szakadároknat nelezték óket, sZámos

rendelkeZésse] ]cheledeníielték el óket,ir

A XV, százaclban. e tólök vcszé]!,idején. mikoí a masyarok nag) erófeszítéseket

leltek a lörökók kiűZéséért Európából. számos görög kcjllen]énv szü]etik Jan8osz

Khonia!ész],ó1. azaZ Hun!adj JáloSró],ia

1,+53-tól, Konstaniinápol} elesté!ől tömetéve] nenekü]iek el a görógők. fóképpen

kereskedók a Balkán-fé]szjgetró], E]sőSolban éSZak éS n}tgal fe]é nrenekültek, kezdelben.

Eídó]_rben éS aZ Alíóldön lelepedtek ]e.

]526-ban. mikoí háíom lészre szákadta aZ ország. a 8órög kereskedők törók

a]attYalóként sZabadon kereskedhetlek nindhárom ler-iilclen, még kiváltsásos \,ánta.ifáka! is

élveztek. A kereskcdók lövid idón belűl kclmpániákai alkotlak, elóször a Tjsza mcnlén és

Erdé]lben, Enlet]elt szános eg},házköZséget js rnega]akílollak. ame]_vek a lrazai púspökök

.joglratóSága alá iartozlak,

3.2. Az első diaszpóra

Á kö\,etkezó görög csoporiok aZ ]699 es kadócai békét'J és aZ 1718 aS po7-Serevdcl

békeszerzódést:Ó kö\,etően érkezlek. ]769. uún, amikor A]i pasa sok gólú8öt elűz

Moszhopoljsz és kőm),ékének lerombo]J\dkor. érkezlk a ko\ekezo hullam . Legtöbbjük

IpiroSZbót éS }íakedóniából vándoío]t be. e]Sijsorban aZ e]néptelenedett terü]etekre. 1720-ig

kevesen le]epedtek lc végleg eg},fajta kőZ|e!íló tevékeü)ségei fol!,tailak keleskcde] ükkel

Ausztria. Meg_lerotszág és a Török Biroddlom köZótt, Á kereSkedó karavánok pilrcnijhe],\eit

': 
a Szenl Kor{jni a]só ló5z.
Neldaul lre!]ckbl] \ o kruzeLis,./ L:todol-kaíolikus \eg).5 Lálassj_g tilalma \ag} a nemeí c,n]

megsZerzésén3k érdekéb.n laló kalollkus hLíre l,én) \Z.líiés
iij,: Ca ha \rangelió] ,Vdlrdrcx:l'3i 3dr.sol. Kö.tánc ]isyesüle:, ]]ud!pest, 1998

]rit!:/t\ N{,, su]in et } Lrorok§eeiar/datJinag\alols2a qi LisebbseEclJ2l)0B/KoI1aDc soloZalTíaqlarqrs7J! qo:oP

oki!aqes/00,? goloe i.l,h!!l ]0l0, iebruá] ]]-, ]0:]0
! Á békét Lezáróan nlestörténh.ieft }lasyaí]lszág po]nüai, sazdasági eg)e\íiése a Tö] ök Hód..]tság

'A bék. Áu§ziria, velence é§ a TőröIi Bilodalom közötijöti ]élre. LneL),nek e.edmé.}s, ]]o_g} Mag] fu"] lj_!
lésleg DEgslabadult a lö.ök !ri]omió]

il69,beD a !ölökök ]ercrrrbo]ták \í.szioto]i:ll anel)nek DreDeküLtjei sdr!én a nrnnatchia ierü]elén
le]cp3dlek Le. Á:ökén! jparoiokbó], tr3slet.nrb..ekböl;lló ennslínsok a ke:eskedelenr mell3í nár nrá;
le\ éken) séeei is lbhüüak: mé57ár§7.'tel.i n!i1ollak, bo1Iokat üzenreLIeIick. pénZt kö]c\önö^ek rasy ái]aloi

2]



őrzik neYükben többek közötl Görögfalva és Gőíijgtan,Ya he]ységne\'ek, A leggazdagabb

kompáíiák Egeüen, N{iskolcon. Tokajban. Diószegen, Eszéken, Pesten. világos\aron és

Gyón8)ósön müködÉk.

A végleges ]etelepedés azonban csak a XvIn. században kö\,eüezetl be, mikoI

ve].nce me]letl újabb gőrög központok ]étesü]tek: Buda és Bécs, Ekko]iban aZ orszd8

kereskede]mi élerét íókén! görőgök irán,!íiották. Me]d az 1711 es \iilób,i rcndelet. eficly

hűSé8esküt kö\e!e1!. \,ég]eges letelepedést erednrényeze!!, Á:/, 1799. é."i dekftíul\\. ú\e1,, a

biíode]om máS polgárajva] eg!,enló lan8m emelte óket. tönén),es hjrata]viscléSi éS

ingarlanszerzési joggal ruháZla fe] iiket, Majd aZ ]7E1 es Tilrellni Rendelel engedé]yezie aZ

ortodori lemplomok építéSét ir biroda]onr terülelén,

l795-ben, a Heh,tar-tó Tanács lizenhét góróg lann),elvű isko]át említ, ine]!,ek a

temp]omok melle!! épü]iek, Majd Szárnuk kéSóbb huszonötre ernelkedelt. 18l2-bcn pedis

gö]ög Bnítóképzó intéZete! n),i!ot!ak Pc_c!en. A lendcle! érlc]mében csak záí! udvaíok

épüthertek, A híres gö],ög udl,arokban megtalálhalóak \o1lak] a lenp]om. aZ jsko]a, a paplak,

több hel!,en sze8én,!- ragy kórház és a kcleskede]mi központ székháZa, Ennek a görög udvaí-

típusnak marádtak fenn épületei Miskolcon.

A xLX, század e]ején köZel sZáZ göIög n_velvii kiad\,ányt adiak ki a Pesti és a budai

n_\,onldában. A hűségeskü és más rende]etek segítségével Sok görög asas közhivatali !ag!,

ne]nesi címet kapott, .{.z ingaúanSzelZési joggal Szánros gőrőg csa]ád a váIoSok kőzpontjába

építkezell, Ene kilúnő példa a miskolci fóulca és köm\éke, a lokeji fóutca, a Pesti beh,áros

számoS épülele, il1, a szente_ci \'as,! kecSkeméti pa]oták me8maladt épülelei.

AZ akkori több nrini húSzezres diasZpóm számoS kiemelkedő személ_Y-iség_gel

rendelkelett. Theodorosz Szimo. Hriszlolorosz Zefar, és Georgjosz Zográf voltrk a

]eghíresebb göIög festi\k. akik ortodox temp]ombe]Sőket díszítettek. Nikolaosz Ioannu

Talidolosz (Jankolics Miklós) pcdig aZ ofiodox faszoblászat ]e&Jelen!ősebb nesiele volt.

Jeo{iosz Zavirasz Úi Gc;rc;gország cínii művéve] nega]apozla aZ új3órög iloda]omtörtéllet

írást, De megen]íthetünk dúSgazdag kereskedó családoka!, nlin! a szerTiczk.v. a Nákó lagl,a

Kaíácsol1Y cSalád,

A gazdag gör,ög rétes Szánros an_lagi hozzá]árulássa1 Segíletle \4ag_ralország kulturális

iq]lidését, Ezeke pétda a \iakok IntéZete, a Nemzeti SZídláZ vag} a nljskolci SZínháZ,

Kie]neh je]entóségge1 bír a Sina csa]ád kultulális tc\,ékcn!sé8e, Sina Simorr a xvIIL SZáZad
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\égén éIkezelt aZ olszásba. mald I\ánc\arl \ett b]Itokot, l Fia, G)org\ peJig a mag!,ar

polgároSodás eg)ik ernb]ematjkus fisurája, A Habsburg Bjroda]onr ]egnag},obb földbinokosa

volt. brrtokai es.varánt Yohak N'Ion'aországban. Csehországba!, Auszt]iában és

\{ag},arorsZágon, eme]]ett Ausztria ieggazdagabb ba! .árja \o]t. ,4.le8enda szeint Jókai Mór

fóla filnlázía az ,\rllü\érúer c. úűvének Tímár Mihá1!,át széchényi Isn,fu a cSalád ló barátja

1,o1t, Még Énulóé!,eiben íelkeresle Njlriforosz Varnyaszt. HioSz szige!én. akj a soros

felvj]ágosodás kie leLkedő alakja ,io]!. sina an_vagi]ag is !ámogalta Széchén_ri nag},szabású

reío]mten,eit. Támosatta tóbbek köZötl a Pesr-sZegedi csaloma kiépíiésének tell eit. a

dohárytetmesztés fe]]endítéSét és a Lánchíd megépí!ésé!. segítelt ezen felű] aZ l t3t aS ár1,íz

károsuhjain i§, széchénri utáll ót válaszlotlák Szeged második díSzpolgfuá!á. Alapító lagja

\olt a Nemzeli Kaszinónak. a Kereskedclmi Akadémjárak, a Ne Zeti N{úzeumnak. a

Nemzeti színháZna}i és több sZáZezer iorjntot adomán)ozo!! a ]\,íag_,-aí Tudomályos

Akadénria lelépítéséheZ. 17. sZárnú tnel]éklei,]

A Hariszisz család szirrtén nemesi címet kapotl, Tagjai nagy li_!\,elmel Szentellek

8örög g},ökereik ápolására és annak Inag_\arorszá8i ápo]ásála, Pav]oSZ Haliszisz rHaris Pá]J.

irel korán elvesztelte mj]rdkét fiál- rag,\onát az á]tala ]élehozott HariSZiSZ Alapít\ányok

örököl!ék, A háron alapítván!,bó] keltó ]élesült rnagvarors7ági célokrá, Az eg_,-]k o1}an

orlodox \ag) görög SZámazáSú g}elekek taníttatáSára lött ]étre. akjk beszélték vag,\,

érdeklődést lanúSítottak aZ újgórós tlyeh lelé, A máSik pedis göIdg SZámrazáSú vag,v ortodox

sze8ény sorsú gyermekek taüítlatásáía jött létlc. \evél a Budapeslen tatálható Haris köz'-9

örökíti meg,

A szjnté11 görög SZármaZáSú Boráíos JáloS tagia volt a gör,ög ká\óZók társaságának.

eme]lclt ó volt Pest város lóbfi,ája. a lendiilsé8 tábomoka és Pes! mcg},e bírája, A sok göIög

kávézó kőzü] a Mag_\,ar Korona, A fi]ozófuShoZ cínzet! és e Pa],adjszosz volt a legje]enlóSebb.

EZek többn,_\ir€ érte]miSé8i találkozók színterei \ oltak.

,4.Z lt2l-es görög _§Zabadságharcban is IéSZi \etlek ma8)alok, A Hala_caiföldón

nűködij tiüos, 8öIög Baráli Társaság l,ezeüe \o]t IpsZj]alrdj sándor, aki nikor negir]dítotla

feg}\,eres felkelését, Szcnt Seregében !öbb mag!,ar iS IésZt vetl, Ipszi]alldi foíadaltni

fe]hívását ma8)afia is ]efordílolták a cenzúle ellenáe. íg_\,n]ag!,a] kórőkben íS elteljed! a

'3A lelii]etet báró Sina G!,ö:s) \ísárolta nes aZ Eöl\ös .saládtól, a]rrely az erc§i bino}i részc \oti, \íajd
korszeú DasJ,Lizefuné fej1€5zlel1. e család, ís)'e7éfi js kapla a le]epil]és ró]uk a ne\ éi, sinatele,J ma is léiezik
l'cjá rneg),ébeD, ] t.ls-ban ..aiohát Sinatel-pe!F-],csjhez, löbb ntás !e]e!üléssel eslelenrben.

" B!!];pes!, \l, ke],ijlel
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fllhel]én mozgdlom , számos mag] ar ú]ságíró, köhő lelkesedett a göIög szabadsághaícért, L1

róIa többek köZött Erdélli János. Kölcse!,Ferenc, vőIösmart! Milrál_"-. JóSika N{iklós, Fá),

Az 1821-es gőrög §ZabadSá8harc kilenc évi8 ranort, 1830 tó], a függeden GLrrogol\Zá8

1é!rejö!!étó] je]entkeztek az asszimiláció e]ső Jelei, Megszűtrt a be\ándorlás, ráadáSu} röbben

haza telepűltek, Ez! rrévrá]toztatáSok éS a nte]\használat nega!í\,ráhoZásai követrék, A görög

nerek szó!égi -sZ hangja heltell szerb \,égzijdést kaptal( l,ag},elmag,\alosodlak. A götög

jelzőből. amel!, eledetile8 uemzetiséget. foglákozá§! !,ag!, va]lási lrolatartozás! jelöh.

]as§anként veZetéknév ]ett,

,A.Z 18,18-as nag_r-ar szabadságharc szinléll eg), oly;m esernény. aho] maslJí 8üíö8

kapcso]atokat taláihatunk, A fonada]om idején. Pe_ri po]gámestelc a 8órög s7.1nnaza\Lj

Konszlantinosz Terzisz vo]t, Emellel! szá os gőrőg komo]y katona1 langra telt SZen. nlint

KiSs Pát. Grabolszk), TanáZ lgnác, G}]Ld Jeno, G)]a Ad,lm. HJ,lzs\ G\ol!v, Janitsáry

szjlárd é_< Sándor vag_\ Zákó Soma. akjk hijslcsen küzdörtck.,a magvarck szent üg,\ééít". a

lü88etleDségéi1.

3.3. A második diaszpóra

A IL világháboril idején a naglhata]]nak céljái kijzl szelepcli. tóbbek köZöll

befolyásuk lerjesz!ése a Balkánon, 19,10 októberében megindultl* az o]asz hadosztáhok

Górósország el]en. de a góíőg nép \ikeresen lisszavefie azl, Hit]er azonna] \{usso]ini

segítségéíe _cietett. SZövelségesnek megn,tel!e a bolgllrokat, ekiknek területeket ígérr, 19.1l

júliusáIa nlár az egésZ országot megszállták a német, o]asz és bolgáí c_<apatok,

Azonnal lnegkezalődöt! aZ e]lenál]áSi harcok megszen,ezése. Népfront jellesű

szenezajdések ]óitek lélrc, a ké! legielentijsebb SZclTczódés a kommunisla sZerYeZésii GöIóg

FelszabadítáSi Front IEAIVí). a katonai szen,ezete az EL,{.SZ és a Görőg Ncmzeti

!l'A 
8ö:ög §zabadsísLerc nag)lralási snkolol1l !)ts!i köz\ ó]emén)re. A n)lgltj áielnisés nindink;ihl] i

I.JasSli}.uS sörös nősőkhóz ]rljor íIoüa a söj,ög t'e]keLli}:et, akik e balbír posán) íórököi el] en hó sie§en
!édelme7]k §zabadsásukal, A nozsalom taSld \ohak iöbbek kózl: Cocür., clraleaub]iand. s}e]ley, Dclacloir
\ lgy laláí a ]e8I]íresebb j eLkélpé \ áló. ] 82.1 ben a sórös üs\ an élciéI áldozó, B)Ton Á lilhe]lén iársasások

lérúL leg}\,eii küldlek, \aldnint ijitriéniesek soraje]elitiezeli ezze] is iánrose§ a a görőg szabad§áslra..o1.
i'A gör ö s szárma7ísú hösöNr öl bó\ ebben Dr, Diószes G},öls\ Dió szesj Krisztirra: Ada]lkak n, 1 8.18 19 Á i

tlícsősé8., ]q\ur \.dbads4hd|. íis.li]:drd !ljlög e rcde 1l'1 lin.ine t drckéPl á.lalónr. cirnű kön},!ében

Lásd. Bihlio3rália
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Dernokralikus Szöve§ég (EDESZ), Emellelt ]]]ás ellenállási szervezetek is nríiködtek. mint a

Pánhellén Felszabadí!ási SZenezet (PAo),

Ezen szen,ezelek rnájus 20-ár Lilranonban rnegállapodásí kdtötlek aZ ideislenes.

Kairóban széke]aj görög kormánn}al. hog_Y pártéI.lekektól lüggellenül, eg,Ységesen lépnek fe]

a negszá]lók cllen. 19,1.+ októberében llitler csapataj e]hag,\,lák Aüénr. í8! a göIög nemze!

eg) pillanatra le]lélegezhctett.

Ám az EANI. poliúkai szer,vvó aiakulva tűntetéseket szenezetl a fő\ áíosban. ho8!

megisnle esse elképzeléSeit a ]akosságga] a hábo]í utáni demokatikus átalakí!áséfi. Ne]n

sokkal késóbb. decemberben polgárháboní töíi ki a demokfatikus ba] és a nernzeti ]obb oldal

kölö!!, A halcok 19,18,|a aZ orszás szárazföldi ré§Zének egésZére kilerjedtek.

A GöIög Demokratikus Hadseles ]egfóbb táísadalmi báZisa a palaszlság volt, a

sze ,ezel lcgfiibb jellemzói köZé soro]hatóat] a po]í!ikai megbíZhatósá3. a,,vasfeglelen1'' és

az .,erkólcsi szilá,dság". AZ eg_\,SZeru katonák teljeseD izoláltan harco]iak. nem lo]tak

tjszlában va]óságoS eséll,eiktel. a párt dcnragóg szóvegeile] lelentós hatást gtakorolt íáluk, A

Szervezet érdeke§sége, hosy lagjai köz! nag},ságlendileg sok vo1! a na\ (4.100 fő), akik

kdzletlenű] íS IésZt veltek a harcokban, A nenlzeti hadsereg végül felü]}(eíekedett és a

delnokretikus hadsere3 iagl'ainak 1egnag_vobb része ernigíá]nj kén_vszerű]t,

N,íár 19.15-ben volt. ati elhag}la az országot. de l9,+8 la\aszán n1ál szen,ezetten

elindultak aZ el§ó enrigáns csoponok Albáliába, Jugoszláliába és azon kcresztűl Kelet

Európa más országaiba, elsó soíban bombázott ía]vakból nők. óregek. gvemekek, Összcsen

] 20,000 embeí kén_Y'.Szelü]t elhagi,nia hazáját a '.10-es érek \ égón, cbbiil 60,000 ember naradt

a különbőZij Kc]et Európai országokban, AZ enbereke! leherau!ón. hajóval ragv lonalu1

szállítotrák el. a szen,ezók legnag_lobb hibála. hog! e3)áltaián nem fektellek llTa hangsúll,t,

hog,Y a csa]ádok e3)ütt mifadhassa]rak.

AZ en]iglíl,]sok Sorsa a menekülés uián !e]jesen l,ólet]enszerűen Zajlott. nern ludlák. ki

ho!a kenj], Albália azért kapott köZponti szerepe!. rner! egtlajta hátországkéni fulücionii]t a

pellizánoknak, hisz a Sztálirr-Tito konfliktuS után. a gö$g konxnunistá( sZtá]in nre]]é ál]iak,

Itt ápolúk sebesűlüciket. majCi ide is ]nenekültek. Az emigrálsok iöbbsége \zo\le!

tehelhajókka] indu]l útnak, ]nel)ek két irányba köZlekedtek. az eglik a Fekete-tengeíelr

kereszlül a szolaeiunióba, Taskentbe. a másjk á Gjbraltári-szoíoson át Gdanskban ért !éget,

Innen Szállítollák !o\,ább iikct !onalokka]. meh,nek eq\'ik legszönr!,űbb kó\,etkez]nén!e. hoqv
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családok szakadtak sZél, A le8na8}obb görög diaszpóra Taskentben folt lalálható. L,ssZ.sell

20,000lő.3]

195] ben, ezi írja eg.v g)elmek önéle!ra_]záb!u1: ,,Eljött a hábolú., ajó ós szép é]ctűnk

]negsZünt. aZ jsko]ánk elégetek, KóZben meghalt édes an},ám édesapám pedig bőrtönlre letlik

ké! é\,nrúha amikor \issza iöl! ó is meghalt, EZ lemréSzetes nag),nehéz volt aZ életemben a

legszonlorú idó, Késólrb maid miatt a fasiszták nag)onbántak Dekü|k el ke]]ett menekü]ni a

népi demokácíákban. A kis !es!\,érem a fa_<j_czták kezébe kerü]tck, MoSt Mag},arországba

lag),ok éS tanulok a többi e8!ii!t sokszor enllékszem aZ akkori életern és sokai sondo]kozan

íalLa,

A Mag,YalorsZá8]a érkezó 8örógök meg]ehetósen hetero8én kulru]á]i5 gyükelekkel

rendelkeztek, 19,í?, decenlber,ébei a]al'-trlt meg a segítséget a Góíó8 Népnek orszásos

Bizotlsága N4a8!,arolszágon, A göróg nép szabadságharca c, kjadván),ában aZ alábbiak

jelentek meg| ,, A göíög nép hosszú évek óta \,í!a elkeseredell harcá! az idcgcn

inlperializmus és a hazaáruló górőg reakció fegl-r eres bandái e]]cn, A német és aZ o]asz

megszállók kiverése u!á11, most aZ an8o]sZásZ ímperia]islák (,,.) akamak háborús tiizfószket

íenntartani Európánirk ezen a íé_§zén ( ) A sórös Szabadságharcosok saját szabadságuka! és

füsgedcnségűkel Yéd\e. a ]nagvar szabadságér,t éS függetlenségér! i\ ontják vé ker, (,,,)

Támogatnunk ke]] küzdc]mükct nemcsak eIkólcsi. hanem anyagi segítségnl,újtással is."3a

A n]enekü]teket, me8érkezéSük uLá1. rógtón a váci utcában nliiködii fertódenítijbe

vitték, Ma]d onnan kiildték to\,ább óket jdei_!]cnesen kialakrtori Szálláshelleikre. A
glclckekct e]einte családokliil hel,rezték el. majd ko]óniákba g,\,új!ötték óket, .{. gyennekek

e].rZáI]ításáía aZ Esresü]t Nemzelek Szel1eZe!ének EllenórZő Bizoltsága és aZ akkod aüéni

kolmán}, is rán),om]a bél_vegét. miszeúnt csopolios g},emlekíablásró] foh szó. Pedig nen1

csak a konxnunislák, hanenr Frideriki kjrál],tlé is szen,ezett glenneknclrtő akcíókat,

A ke]ct európai enigránsok egíranlada !o]t gyemlek. egyhannada, pedig má, az

idege! o$Zágban szü]etclt, Azok a gyerekek. akik a magtar bizottság á]ta] 1a8!aí

cSaládokhoz kerűltek, késóbb g),emlckolthonokban helyczték e] óket, arnelyeknek régi. lidéki

kastél},ok. \]llák adtat otüont, Áz egészségeS gyenlekek kasté11,okban. szanatódumokban

vag_l, üdülókben kaplak he1,!et. p],: Baiaionke esén- Balatonalmádiban. Ba]alon]e]]én.

vjsegrádon. Solton vagy Budapesten.

|1 1ntlriLi Fr'ia<}jikos:sza]. o ]líd|j,drcr'.őqi Gölö|ik K udlóiúé.el éh.k i ga.gaíójóld|
b!:!:/4;istaska lalk e]te hu/citi.Dlr)?cjllid=256 20]0, Jnár.ius ]E. ]0 i]2
!]Cairha vanr9]ió] l]ídÉr dr. ro.d!i r óI. ( öt, jd kiad,
lr!iD://sww §ullnet,Lqq9}s.qld/dala/ma{lalo solqzal/\1e9\'arcNzdqi ].rot
o|Jnaqes/0]5 loiog,hlm 201t], ftbnrír 26,9:15
!a u,o, 2t]]0, íebruár ]ó, 9:,15
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\{iurin a ]egelelnibb szükségleteikel tudták biztosítanj- görö8 isko]ithálóZato! építettek

k, ahol an,!an).e]Yűkön tanulhatlak !örlénelmet. iroda]ma! és földrajzot, AZ oklatás ugtan

a]acson,v szín\onalon fol)t, mégis je]entőSen hozzálárult a görö8 idenútás fenntartáSában,

Az '50es é\,eke a g),e]nekck ióbbsége Budapestre került. aho1 megkezdlék

műkddésűket a törög oszlál,rok aZ Ómag}utcai éS a SZáZados úti iskolákb . A MájuS 1, úlon

épüli göróg jsko]a alsó ta8oZatában. Pedi8 csak gólög n}e]l,ű oktalás fol!,t, A In, kerúleti SZé1

utcában múkódó bentlakásos isko]ában magtar. állarnj gondozo!! gvemlekek mellé kilenc\en

\jdéki. göró8 félső lagozalos g)ennek kerü]t, ,4.z első é\el lögtön félbeszakítolta aZ '56-os

íonada]om. A dohán},gtári g_lemekck réSZére ]étesült a Manolisz GleZosZ35 ]sko]a.

Enre]leti le]en !ottirk \eg,\es iSkolát is, e]]ol külön oSZtii}}üa járlak J goro8

g_\ennekek, A görög liatalok pál)al álas7lás ál nagymé ékben befol!,áSoha a Göróg

Kommunista Párt lilalalo§ ideo]ógiája, Iniszerint a jöfőben felépü]ő szocia]iSta

lársadalomnak jó] képzett Szakemberckl. ]esz Szükségc, EZéfi a lo\,ábblanulás lcszűkült

bizon,ros ipari szakrlák e]sajátítáSára. p],: aszlalos. eszlergáltos \agv hegesztó. ELérí az'50,

60-as é\,ekben nem sokaD választot!ák a ginrnáZjunot. mint más a]tematí\át, U8}an a

rrragasan képzettek szána a]acson},. de ezzel eglele]nben a teljesen képzedenel !zinr.1 rs

elen,vésző, A hannadlk, neg!,edik gelleiáció lnár egéSzen II1ás képet mulat j]}en téfen,

A csopofioS menekülés körelkezó hu]]áma ]9,19-50,ben Zaj]olt, amikor beirrdul! c_q_v

csa]ádeg},esítési folyamal a NemZelközi \iölöskeícszt sZenezésében, íg!' beindu]t e8_\

enúgráns{rullán a kelet .ulópai országok közőtL,

] 95,{ i8 kórütbelül 1200 gijlö_! kapotl repatriálási engedél_rt. ]ne11},e] risszatérhellek az

.Ln\aonzáBba, N{ag,larolszágre eg_\,'cs fonások Szerint 9000 göIög menekült érkezelt, de

számuk kb. :l800 lóle c§ökkent a családeg!,esítési tor,!úrák sorfu,

Léüelöttek a különböZó ZáIt köZösségeki a Dohántg},í, a Be]oiannaisz fe]u. a

,.]akóte]epi 8öíö_g háZak'. Legtóbb.jük. két három ezren a Kóbfu!,ai út és a HuDgária kórút

sarkán 1ér,ő Dohán},g,\,áíbaD é]t, Eg}r szobában é]tek a kiscbb családok. .l rrag_,-obb csa]ádok

két szobát kaptak, a mellék]rcl.visé8ek és a kon),ha köZős vo]!. A nra_qlar Szervek a kezdeii

idő§Zakbarr a tcljes ellátásukról gondoSkodta}., Ebben a ko]ónia élelben magánélet sZi[te nem

vo]t. a délutárok és aZ esték íórum-Szerűen zajlollalr. A,,dohán),g!,ári,korszakoi'' végjs

kísérle az ideig]encsség éS a \'iSszatéré§ _gondolatának ío]!tonoSSága.

AZ '50-es érek végéig. ez! a gólög konmunisták jelsza!a. misZerinl ,.a íegy\erl ne]n

teltük le. c_cupál ]ábhol !ámasztotluk", nrég inkább erósíleile, EZ eglfajta kultulális

!: \{ano]i§z G]eszosz, gölós ta.tizán, aki shálolííolia a holoskeleslies Zá"Z]ói az Atío|o]jszló1,
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bezárkózást eredmén_Yezett. görög,ma8!ar barátságok Yagy veg),es házasságok nerrr lag1,' aJig

vollak je]lemzijck, A Zán élet előte]jesen épíielle a nemzeti tudaLot. a kulturális élet éS az

anlanvelv megórzésé!. A közössé8i éle! 1egfontosabb szfirlere a ku]túüáZ és a különböZií

spotteseménvek vo]tak. ahol nregíendezhették ünnepeiket. ezze1 erósítve e nemzeti tudalol,

Az ideéIkezó görőgök nag]- Iésze rurális vidékíó] éltezett. mezógazdasá8_ga],

ál]a!ten\ésZtéSsel íog]alkozo!!. őkei ug},anú8_t a mezőgazdaságban kellctt e]he]yezni. Elrnck

egyik tudatos eleme, ho8_Y, aZ'50-eS é\,ekbelr ]étle hoziák Górógfahá! aZ eg}kori Sína-

bjriokon. mely aZ 1952-ben klvégzelt kommunisla úártír, NjkosZ Beloiannisz nevét velle fel,

l400-1500 embel. lráromszázhalvan család élt aZ 1951-52-ben ]éicsíletl

Beloianniszbans6. főkénl oi_\anok. ak]k fótdmű\,etéssel szerellek volna továbbra is

fo8]alkoZni, Ug)an föIde1 ígének nekjk, ehe]!,etl temlelószövetkezetbe3'- kerü]tek, .{Z

eledctileg Göóglalunak vag! Görögialválak nevezet! telepűléSl 8örög és mag_var

szakemberek építették, A háZak melleli épü]t e8,v- kóZponli konyha, eg,v 1,]at tanLemle\ !ülüg

iskola. eg,r tanácsháZa és aZ e]malaüatatlan páítháZ ]s. A kóZmiivesí!és részle8esen voh

megoldva. \,illan,v núndenho]. víz csak Déhán! háZban volt bevezetve. a csatomázás pedig

teljesen liár_Yzott,

A '6O-aS évekre itt is komol1 takásproblémák alakuhak ki, egy Szobában vol!, hog_Y-

háIorn-rrég_! csa]ád is ]akot!. AZ 19?0-eS év adataj szednt az ott éió nég_\száZöt\en családból,

már csak háronszáZha!!an vo]t 8örög, Emeltett sokan lelelepedtek Tatabán,,--fu,

Dunaújrárosban. Pécsett éS Níisko]con,

.{ górögök köZ! bár a]ig volt rnunkás. egy részüket mégis jpari gyárakban hel!,ezlék e]:

DunaújYáíosban. Ózdon, Budapesten, Miskolcon és latabán,yár1, Kiválasztotlak néhán,v.

huszonét,es hithú konmunistá!. akiknek az \'olt a íeladata. hogl a görögóket ksebb

c§oporlokban iL]esszék be cg_,--es,v üZelnbe.

Fóleg aZ '50 eS é\,ekben. de egészen 196] i8 egfa]la ideig]enesség-érze! volt a

meghatározó a görögség köIében. Áita]ános volt. hog! aZ emberek hittek a s)'.ors haza

léréSben, í_!_1 nem rendezkedtek be \églesesen, Kelüllék a tar!ós fogyasz!ási cikkck

mcgYásárláSát, ebben a koíSzakban fo]!! a göróg nye]\, ]cglntcnzívebb lanulása.

Azonba a '60-as években sok család önálló lakáshoz jutotr, öná]ló élethez

rendezkede!! be, a kolóniák kezdtek íelbomtani. éS teg!öbbjükben \,églegesedelt a kéldéS:

j5 
Be]olannisz Fejér njcsy. észaHie]et] rószón laláLlraló, máIa a nas},ar Lakoisás kerü]!u_g!an iöbbsésbe, de a

lelepij]és nrái_q ór7i a golós 1rag),onán!,okai, A leLe!ű]és !olEárlresiere is gö$g Rirojannisl Kosrt!sz,
' Ún Béke N,Iezogazdasásj Temelós7öredi.zel
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..leher, hog)- nem negyünk baza?'' Ezekben aZ években a]aku]tak nres \'iSzont a repatúációs

szell,ezctck is. amei)ek harco! indítottak az amneszliáér!. kö\,eleléseikel pedig e]juttatták a

^ 
ur-]o' megkezdődő katonai dlktatúía vjszont az ideiB]enesség érzéSének ÉI]es

fetadásá! hozza, elindult a Záfi kolónia rendsZer íelbon ása, 1968 ban n)í1! polilikai 5Za}adáS

kö\,eüezik be a Görög Komnlunista Páfion bclül. anlel,! még jobban erősíli a polarizácjós

fol1anratot.39 Vegyes házasságok születlek, arni nrégjobban rnegnehezíteüe a hazalérést,

A kullürális bezárkózás sajátossága, hog,! e_E!, Számukra ideális kép elaku]t ki aZ

an}aországbeli görögségrlil, a !iSszate]epülés során azonban sokszor nega!ív kép bontakozot1

ki bennük, hisz az e]mú]t é\tjzcdek solá1 minden meg!áltozott. ez szárr'ukta

összeegJ,ezteihctctlcn !o]t kia]akítoll karaklen,e1, 197,1-ig csak néhán1, ember látogalhatotl

haza, ígt, kezdeit kia]akuliri eg}fajta ,.idegensé8érzéS" aZ enigránsok köreiben, A kezdetj

]e]kesedés. hog} majd a politikai vá]tozások solán nlajd lá1l kaíokka] váIják ha7a őket,

le1,]esen szerlefosz]oti. ami belsó \,í\ódás!, eg!'iaj!a iden!i!ás za!aí eledmén\'czett,

EgéSZelr 197.|-ig mejdne \,ésleg Icnondtak a haza téíés esél},éról, án a kalonai

vezá-kal ]emondásra kén}SZelüll Athénban, ami\ el újbó1 eróre kaptak a hazatéréSi esé])'.ek,

A repatdá]ás gondolatál két tén)ezó erősítelte, A belsó késztelés! a család

c8}esítéSének gondolala és a ..ha mások haza mennek. vajon jó] dötttók-e. htr érr nerrl"

gondolata halározla rneg. Á kü]sij tényezó, alni Magl,eiországon a 1e&je]entósebb erő\el bír!,

aZ. hog_! a befogadó ország megszüntctte az emjgTáns stáNszt, ezzc] alTa kén\\zer]l\e i1

meneküliekel, hogy nliné] hamarabb döntsenek,90

EgéSzen a 80-aS évekig aZ itl éló görög\ég,,honta]an 5táLuszban-'é]t, é]e!üket a GöIös

Kommunista Pártta] együltnrúködó Népj BiZoltság és an]]ak e]sZel1,ezetei ilán,Y'.ították. MaJd

198i-ben a ag_\,al és a 8őrö8 komlán!,. i1], aZ N4SZMP és a Görög Konrnunista Páfi kőZöt!

repatriálási tálgl,alások Zajlotrak, Mindezekó] csak a sajtóbói érlesültek aZ érdekelt íelek.

nliszerint hiárom hónapo! kapnak alrhoz, ho8}, e]dónlsék, mil,Yen állampo]gá*ént akeriák

fo]},ta!ni aZ életüket, N,lin!eg},ezer fó telcpült vissZa ekkol,

b! 1960,as é\ ekben egy fol] inralos d. rlolJlii,áló dási lru]lánr j e]etí neg Górögolszjsbnn K ö7r.d r.ü] !
p.lr]áIhálrorj uián ely kor,láio zoit. pinenrenlílisleDdsler.eDdezke,]ell be, nreLyet eróie]je§en áiralofi.
kon]munl sláktó] \ aló féLe]em, A konmunr sla lralalornáh éleLIö] \ J]ó fé]eL3m sodolu aZ olszlsol az 1 96] ],1 is
ta]ló szÉli.jobboldaLj kaiorrai dikanirábi, nrajd ell ko\eló.n ahknL( k es_\ kclrslolidáh parlant,niáris lcndszer,
anel\lehetöié3.1 adoIia hazaleLepülésre.
3'.l tgr iranvzal: az eurokoL iunista és a s7tá]inisi! i!án\zel

'' N,rug)",oi,ágon 1981,ben tinlénl ez ntg, lr.,alnu, letl]JboLoJdn Lelí\i, l]],? J me3l.ldezósuk Délkúl
dőniöftek.1000 enbe. \olsa fe]eí.
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Míg a szovjetunióból a söIögség 567.-a lepatIiált, addig Magyarországról mindössze

'7qó, aírl áIán köszönhető a viszonyla8 stabil 8Mdasági helyzehek is, Igaz, hogy a

magyarországi gőrögök 907o-a 1982 ur4rr repatriát, ami a hazatelepülé§i hullám utolsó

szakasza volt, vi§zont az összesített repatriiálási tendencia is azt mutaüa, hogy

Magyarországról települtek haza a legkevesebben. mindössze a populáció 687,-a, ami messze

a legalacsonyabb a többi o$zá8ához képest,

3,4, A nragl,atországi görögség napjainkban

I"Iazfukban a górö8 kuhúú igen népszeni, eZ lészben aZ ill é]ij görógóknek iS köSzőnheló, A

200]-es népszánrláiáS során 2509 ló §allotta nlagát gőrőg nemzeiiSégűnek, 192] tb

anyan)eh,űnek. a görög ne]nzeiisé8hez kötódők száma 61,+0 fő \,oh és L97.+-en mondiák.

hog}, c_ca]ádban, balád körben 1raszná]lák a n)ehel, Idegen n)ehkénl2E60 ftj besZé]i a gőíög

n},elvet és 366 fó az, aki csak göIőgü1, azaz aZ an_\an},ehén beszél, A magat 8öros

nemzeljségűnek \al]ók közül i775 fó !,o]t mag,Yar á]]ampolgfu óS .l79 elr nem rendelkeztek

állampolgárságga1,1rA népszámlálási adatok alapjál a góróg\ég Budapest ncg},edik

1egnag1,obb szárnú kisebbségi csoportja,9:

A magyarorszá8i göIögség két nag!'ünllepe! taí eg\ évben: a március 25 ei nem7-eti

ünnepet és a7 okióbeí 23-ai ellenállás évfordulójál, N{árcius 25-én az 1821-ben kitöít

szabadságharcra ernlékeznek, N{ís oklóber 28 án az l9,1l cs esemén_vekei, N4usso]irri

ulti]náturnálak visszautasításiinak napját ünnep] jk,

A mag),ar komlánY december 1t-át a Kisebbségek Napjá\,á n!,i]vánítotla, A

]negenr]ékczéS atkalmábó1 kerlil évcnte átadásra a KiSclrbSégekéfi Díj, A díjat ol},an

személl,ek !ag_v sze§ezelek vehetjk á!. akik kienlelkedó te]Jesítmén_rl tr}újlo!!a!k a

kisebbségek érdekéberr,93 Kisebbségekér! díja! 2000-ben Beloiannisz !e]epű]és. 2003 ban

Cartrha Vangclióga vehette át,

9l .7 naP:Líorr.áqi !tjftjgór/J?. W§a\, nenzetno]ilika,aov,hu/datarfiLes/9,153].+82,do.. 2010, nrárciu§:,

') I:ijdbb iannruin_\ a 1d!\d]Its:óti |örtj!|kll)] in Kafenio, 2{]05 ], s7ánr. 58, o,

" ]/]995- |Á 2E ) ME rchde]eí a Kis.bbsllekirl Dij dlu|ílóaihi]
§su, §Znrfi, !o\ .hr/rnai.,ohD lfulde.ID,,,.u q... ]010.áFrjli§ 9 ],1 1{],

" irodalnár. frúioidíló és eg)elemi okuló
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A göTögség iS :Zámos köZmi\\e\6dési in!ézmé\),! laí te§§, Ezek köz\l le\ér\e!

kienlelendő a MagYarországi Görögók Kut3tórnteztt. . mc]\ntk felddata a sörog diaszpóra

rörténelmenek és ku]!úrájánek kula!ása és népszenjsí!é§e. Az intéZei nemzeüózi

vjszon!,]alban is neg) elisnlerlségct szerzett, A rnag)arol\7ági görög kijzösség iörténetének

kjemelkedő szeúéltiségeiról, te\,éken!ségük eredmén,Yeiró] tudonán}os koffelerlciát rendezetl

Budapeslen és Gódöllón, Kie]nelendó Lo\,ábbá aZ a gvüjte]nárres kiá]]ítás. mel),et Budapest

kózponljában rendezlek, .,Köszónjük Mag_\'aíoíszág'' címme]. 2005 ben,9Ó

LI8}.aD még nen in!éZrnén)-esí!e!! formában, de 1998 óta műkódik eg\ söIo8

körrl.!tár9'- a tr4agyaror§zági Gőíó8ök országos ÓnkomlánYzatának93 épületében. A kőn)ntáí

jelenlljs tudomán.voS. irodalmi és eg!,éb kulturális Sz.üIodalmi g!,űJteménn"le] rendelkezik,

Emeltett lalálha!ó CD- éS DvD-gyú_]leménv is. amel!,ek Szlntén haszná]hatnak a könyvtárba

]átogatók,

!j Ez.. kí!úl iöbb kisebb§ési LuliióIiözpolt rrükijdik r.ég a7 or§zígban orszásos ór olmán)7ilok áhal l.Li
alapí§,a a szlt\áL, a hor!ál és a sóIós kula:óinlé7et. A németek e3],elenr ke..rben n1űködnel .FlTF] ,
románok iedig eg)esületi lorrnában do]soztrll
'T7 i]kalonrbcil késziih a Köszön]íjt \íesjalolszág cínu nas}sikerú a]bun I]alalnras kalan),aggal A7inia7. ól

bolebb3n a 2. Sz.lilu ne]Lékleiben ót\aslrat

'- A7 o1iialás biz(osítása meI].í tehéden szüksése§ a7 egyét] kőznrüvelödéSi te\ékenrsés fo])1aiísán!tri

bj7to(ílá§a, Az o|szásos ónkormá!,}-.zal josoluil ]él3sfteni a töííDtben neslraiáozo intéznrénI.kel és elrhe7

kohsé:\ elési nózzájinlán igén!,e]nj. AZ eg)ik m.ghntá:rj7ó közlrnvclódéSi inléZnrén} a7 a!r,an)eh i }iön},!iár.

L!eL) jele.lös se_qílségel n)lijl az 1denljtáS nregóíZésének. A kisebbségel Lön\llár] e]láiása a lel.túlési
ó.}iolrrán)7aiokla irlinl. E]ielleft ta]íl]raiólt az or§zágos ö|korná.Izalok íltal ala!íton éi az i(tn]ák á]tal

ieíntaíoí tdnylláak, A kiizDonii sz.lJiónyltár aZ o:,szísos ]de_qenn},eL\ii Kón)\iá. .\7 an]a!).hen í1
Lön)ael.e, e_q,obb c(Lbin dz !r.7a_,o.o üo]n]dr}Zalok kiadói!ng! nrá! krsebbsési sle.lezelek ndjákH,
'' lO:l C,a.n".l \ e.\:\ uLJ5



.1, A kisebbségi okratás Mag.varotszágon

AZ kjsebbsési okLatás rneghatározó szelepel tö1l be az önkoúlár!,Zatok fe]adaiai köZt, hilz a

n_vclv ápolása, annak átóIókjlési ]ényegében egszakadt a generációk köZl. A nenvedségi

iskola jelentóse11 befolyásolja az adott te]epülés kisebbségi jel]egének negórzését, EZért

jelenl(isen feléfiékelódött az jSkola szerepe.

AZ á]]ami kölrség\etés normatír,finanszírozás keretében ad kie8észí!ó hozzá]áru]áSt

azoknak a relepülési ónkományzaloknak. amjk kisebbsési iskotát műkódternek, Háronr 1ó

iskolatípust különböZielhetiink mcg. ame1), a !öíénelműnkból má ismerós lehet: a n},eh,el

oktatót. a nyelven oktalót éS a vegyes típust, A mag.iar n)e]! negfele]ó szíll!,onalon raló

tanítáSát ninüárom !ípusnak biztosítania kel1.

AZ e]só úpusba lenozik. arneh a kisebbségi n},e1!e!, rnint idesen n},e]ve! tanít A

második. ahol kétnye]vű oktalás fol)jk. általában a humárr tárg_lak a kisebbsé8 nye]\,én, n1íg a

reá] lágrak mag.\,ar n"velren Zaj]anak, végűl. \an kisebbségj nye]ven oktató isko]a típus, ahol

a magyal n}el\en és irodalmon kívúl. mindent ez adotl kisebbség n!,elvén oklaülak. de ezek

_e] dl'lJll kuzdenek inflJ\Lruktura]i§ "" hián,vokkal. Ezen kí\,ü1 1éteznek ún, vasámapi iskolák

iS, aho1 népismelclet, an,vanyelvet, irodalmat ok&ütak, Fóleg aZ a]acsonyabb 1étsZámú

kisebbségck élnek ezle1 a lehelajség8el éS próbálnak beiagozódnj vele a mag!.Lí kóZoktatási

rendszerbe,

Ha a tanintézménlt a kisebbségi ónkormányzat bizlosíüa. az azzal járó

többlelkö]tségeket aZ önkormán_rzat. az á]larni fennlartású inréZmén_\ekné] aZ állam

(minisztérjurn) Yiseli, A többletköltségek semmilyen körü]mén_vek köZöü nenr te],he]hctik a

g),eml.kek szülei!, AZ oklatáS rnegszen,ezéSében a he]!j és a kisebbségj ónkormán)Za!

eg!,ültmúködik, A ksebbSégi oklatás e]engedhetet]en igénye a megfeleli]en képzett

pedagó$rs, A pedagógusképzés az á]]am meglratáIozoll fe]adala, emelletl \an 1ehe!óség

YendégtanáIok rneghívására.

A Nemzetj a]ap!an!er./ módosíLásában közponli szelepe valr a kulcskompetcnciák

fejlesztésének. A kisebbségi n)eh,és iroda]om. a népismeret fellesztési feladelajnak

áldolgozására is Sor került, Ebber, a munkában kerü]i sor a bolgár, göróg. hot-!ál német

Iomán. rusZit1. szelb, Szlovák és ruszin. roIrrani és beás nyelvek fe]adatai is,

Az oktatáshoz szűkséges iankön}'lek biztosílása á]lami feledat, nlel.\,nek fü'dítása az

országos kisebbségi önkomlá11_\,Zalokka1 egyeztetle történik, A küIfóldről behozot!

'; például ix.lión}!ek
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lalkönrfeke! ninden esetben fel ke]] venni a lankön.\\leg)Zéktre az országos Kisebbségi

Bizottsá8 kezdernénrezésére, AZ oklatáShoZ szükSéges sZakmai hátteretr!| aZ oktatáSkutató és

Fejlesztő IntéZet biztosíúa.

AZ eg!,ete eg_vik íontos !én),ezó a társada]ni szocializácjó színterei köZö!l, A

gazdasági nobiiitás fontos eszköze. ez értékreprodukc]o kóz\etlr.jc,' rA mag}ar felsiioklalás

alapvetóen irz ór,odapedagógusok. !aní!ók. aZ an_!an.ve]Y éS irodalon] SZakos ranárok képzését

biz!osílja,

,A íeIsőokítlláslót s.óLó 2aa5. éli CXXXIX. Iö]'],i,]]li'] kieme]len fog]eliozik a

kisebbségi pedagógusképzés tárlogatásálal, Alapképzési szakok közü] aZ alábbi sza}.irán.,-ok

választhatóak: nérnet. román. ho]1,át. szüb. sz]o\,ák. ukrán a]apSZakos bölcsész, .{

mesletszakok kóZü] pedrg a némc( nemzeliségi n}'elv éS jrodalom. valamint a ronlo]ósia. A

tatrári szakképzcrEés kizárólág mestelképzéSi Szakon szerezhetó, Je]enleg a ruszill é§ aZ

önnény nemzeüségen kvü]. az ósszes n\,,e]\1crülel megjelent a lanárképzésben, A

társadalomtudonáryi terüle! eg! este$Zakkal bóvú]t. a kisebbségpoliljka nestelszakkit].

amel,vnek kifdezelten aZ a célja. hogt ezzel a terü]cttcl foglakozó szakembcrekel képeZzen

3, számú melléklet

A .,Görös iskola"

A Mag),arorsZági Gófó8ók országos Kisebbségi Öukonl ar]) zJtának ]egfon!osalrb

intézménl:ei köZé Sorojható a Tizenké! Évfo1),anlos KjegéSZítij GöIóg N)e]\,oktató Iskola, Az

intéZrnén!, iskolahálóZatot épílett ki. }íisko]con, Talabán]-á1. SZegeden. Pécsett és

Budapeslen !öbb mint kéiszáZ gvenneket oktaürak népisrneletre. görög n_ve]vre,

1: éretlsis] feladatla]rok. OKTY
'Kis \liia Rila|Án&rit!h tó]x okíaló\ é\ d Pcnna.Pdlaú bírólaía a.E8.\!riilí ÁiianakbuJlin: Á

kj s.]r|Sé_EekbóL á]ló iá$ndaLorn Lonflikusai, \'íuldkuliurálj s oktalási llog ari, jd kied, S zegel], 199l ]É, o
1': l+o, g it1 Ha a tttsaonatáir iliaznréD)ben - a]apíló oI]rata §z.ilnl ne:nz.ii !ag), elrikaj kiscbb\(]t
pedesósuskélzés fol)'lrat. a lehólelj Ló\eíel Jn)ekn3k r.esie]e]ó ]e]eD*.zö esetén a kéFzaslnres L.]j

i:) A nrJn7ed \ ag} elNkai kis3bbsési pcdagócusképzélre.]e]enlkezók közúl .1ón)ben ke]] részcsíteü !l!, alj
iz ad.í krse]rb\éghez taltozlk, \ kis.bbséghe 7 lailozásl a klebbsési nyeh bó] leí éreí!é_qi \ izssa iga7o]j a.

|]] A n.nved lasy ehikai ki_..bbsési ?edasóguskópzósbe! l kiseb]r,és !),3h,él a kJpzas ieljes idóiaíimi aLan

i.1 _1nenr7rd \x_q) el kai kiiebbsé_qi ledagóguskép7és a l]nalszílozás szemponijábóL kis 1é!5zámú szaknel
ninósLl]
15 J Ha a \{agyar Fclsooklatási Akklední.iós B izon§ás ner]7elj \ as\ .tNkai peda:ógu5képzés le}Jntetéhen

ké§7il s73k1;]e:nén)t, nrunníjáb! be\ orr]a !z érinliil oszásos kis.bbslgi arr}iormá.Iz.l állal !]e]egáll
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A Görög országos Önkormányzat 1995-tó1 kezdte megszeraeznj a görög nyelvoktatást

a le8fiatalabb geoeráció részére Eleinte több hüszínen, heti két órában folytak aZ órák, majd

I998-tőI az omzá8os öntományzat székhelyén folytatódtak a tanóíák Az oktatás hétfótől

péntekg, ót tantelemben folyik. 2009 októberében az országos önkormányzat ónálló in8adant

vásárolt erre a cé]ía a D(. keriiletben, ahol oktatási közponmt szeremének léúehozni,
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5. A civil szervezetek

A mindennapok s),ak]-an rá\ilágílanak, hog,v mé8 ma iS Sok eselben hián,\,Zik a

mesíelelij átlampolsári öntudat, a köZosségek autonómiáJának tiszte]et vasv a közőS_<égek

saját ü8},eik ii!éZésében |etctt biza]oü, Még n1a is hiányzik a ciYi1 szléra őnSZen,eződéséhez

Szükséges modváció. polgái ér-téklerrd |a8! technikai tudáS, Ennek a]álr{ asztáSára

.,, arntalan herloznrpi pe'd-l .oro n"tl ;,k

Rendkí!ü] riasztónak lafiom, hog},2010-ben a nlai táIsadalrni he]}zclünkben. hog}

je]entős számmal bínrak. azon szélsőséges ér!ékrende! képvise]ók. akik populiiris. naciona]jsta

fenlrhangon kőzve!íljk gondo]kodáSmódlukat, _{ töfiéne]em Számtalanszor lrizon_!ítoita, hogy

a po]jtjkai pártok. Sokszor a társada]nlj töíésvonelak nentón plóbá]nak kiilönböZó konfliktust

8enerá]ní. elterelre a lonlosabb társadalmi problén1irkró1 a fig),elmel.

Níindazon pol8ári kezdeménlezéS, ame]!ben a polsárok önkélrlesen levéken_lkednek

éfiékeik és érdekejk mcglelenítéSe védelme érdekében a cilil tár_cade]om szü]óíe, EZen

kezdeméD)ezések aulonón nlódon. államtó] fiig8edenű] nliiködnek, A ci\i] !ár_§ada]om íontos

szerepet Játszjk abban. hog.v megváliozlatja e hatalom eg_vensúl,\át aZ állam és a társadalom

közőtl. el]enőrzi és felúg!,eli aZ ál]am halalmát a po]idkai döntések n),i]\,ános me_Eíté]éSé!e],

köz\ctítij Szelepet tólt be az állanl éS a társada]om köZött, En1e]]ett g}arapíqa azokat a

lolrarnatokat. intéZmények szán1ál, amel},ek lrozzáj árulásál a1 a de]nokraiikus lo]),aml!ok

legitim módoD \álaszolhassanak az új kihír,ásoka,

A 1endszená]tozáS után jelenLősen iebezsdü1! a kisebbségek ku]turáiis é]e!e. anriben

bizonláIa nag}- sZelepet játszott a kiSebbségi lét intéZnélr}esüléSe. Nag) számú kultulális

eg_Yesü]cttel. klubbal. eg},üttesse1 lalá]koZhatunk a civi] szfórában, Emellett a köziniilelijdéSi

intéZnén)ek. kön_v\ tárak. múZeumok, színházak. is naglságrendileg g_larapodtak,

A non-profit szervezetek credeti]eg azért jöttek lélre. hog} azokat a szükségleteke!

kie]égíthessék, ame]!eket a piaci szo]gá]tatók aZ űZ]cli nvelcség hián_\,a miat! nem elésítettek

ki, aZ állam. pedig ncn1 \,állatt, A non-prolil szeklor az :úapí!\ á]r!,ok. egyesületek. köZhasznú

társasá8ok. köZtestü]elek és köZa]apíNán}ok Szcn,ezeteinek ós5ze\sége, EZen szen,ezelek

nern ]ninden csetben tafioznak kzá'Ó]eg á cirj] táJsadalonüoz, hiszen léleznek á]lani

irár)-.ítáS vagy ellenórzés a]att á]]ó Szen,ezetek is.

A rron píofit sze§ezelek nem tailoznak a piaci Szektorhoz. hisz cé]jaik nem

ploíitodentá]tak, Ug),an njrrcs kizáíl,a. hog_Y'. \átlatliozással \ag,v cg,Yéb tevéken),ségge]

nler,eséFre teg!,cnek Szefi. de a besZeíZett píoíjtot csak cé]jaik eléIéséheZ haszná]haljíik fel.
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Emellelt nen raso]ódnak be az álami szektorba se]n. ne]n fliggenek a kolmán}'lallól. EZ

azonban szjntén nenr Zárja ki. hog)' komlán)Zati leDdelésekel vag}, eg_lób kóZfe]adatokat

\ álla]janü. de az ál]arn cSak e]]enólZir te\,éken,!sé.set g_\,,akololhat feleiúk.

No],] ploíii szen'ezetekhez csak a hilataloSan bejeg),Zetl. !alamilyeD S/_int§]l

intéZnón_\,esü]t szen'eZődéSek taitoZnak, Le8fontosabb elemei. az önkéntcssé_q, a

közhasznúsíg. a páírpoliúkai le\,éken},§ég kizár,ása és aZ eg,\,házi hieralchiába \a]ó be rrc

tago]ódás. EZZe\ §éde]mezjk elósítik a demokratitus pluraiizltust, a társada]om

helerogeniláSát. í8!,az elnikai, ku]tulális. va]lási !ag_! n)el!i identiiást is.

Ahhoz, hogt a társada]ompoLiúkál megíofná]hassák. különböZó. e]kalmazott

befol}áso]ási nlechanizmusoka! haszná]nak, A leghatásosabb módSZeI a kikél,rszeIítés

n.ódszele. Ha eg_v bizon,Yos szolgáltatásért na8} szükséglet ]elenlkezjk a táísada]omban.

eg]faita kíZishe]},zet ilaku1 ki, akkor a kormán!,Zatnak íeltét]en szűkséges beavalkoznie, Ha

viszont a kdzishclver beálha eló!!, n]á, elindítottali az önlerékcn,v Szen,ezetek eg),fajta

n]ego]dó mechanizrnusl. a komlán_lzat már nem térhet lii a válasZ eló1. bjsZ a tétlenSé8, md8d

a 1'e]ada! megtagadása lenne, ,{ kezdemón},eZó Jel]egű n_\,i]t éIdekél.! én} esító ]nechaniz]nu,c

czzel szemben sokka] rjikábban a]ka]]nazoll rnódszer, Ez llem csak a gvakorlat hián),á!al,

hanem a hián!oS kó]lség|etésse] \,ag,\ inflastruktúáva] iS mag_laíáZható,

]úile] a non plofir inlézmén_\ek nen1 rendelkeznek nag! eíóíonáSokka1, ezéít a

1egértéke,rebb íonáSok közé, a hu]ná1 er.ifolTások taltozl]ak. Hiszcn a jó1 képzet!, hozzáérto

alka]nazotlak |agy iagok jelentós |leresége! hozhatnak szán]ukra, Ezért fontos a humán

elófotások dinamizálása, sZakképcsítéSe éS szakrnai fe.]leSZtéSe. Tehát. a hurnán eíijíoíáSok

rnenedzSnentje nagy szerepet !ö]t be a szen,ezetí cé]ok e]érésében,

A n]ag},aíotszági 8őrógók is számos ci\,i] \zerl,ezele! laltanak íenn. me]yből csak

nélrál),at emelnék ki.

5,1, A Sy1logos

195J-ben a]a}.u]t meg a Maglarországon El, Colog Polit*ar Men(kú]rek Eg\c\uleie. anle])'.

aZ }4SZN4P kűlűgli Bizor§á8ához tarlozolt. Hel]-i bjzoüságáj n]űködtek MiSkolcon. Pécsefi.

Tatabán!án. Budapesren és Belo1anniszban, Mald 1982,ben a Mag},alorszá8i Görö8ók

Kultulális Eg_reSülcie ..vetie á! a he]},ét'' A ]cgjelentőSebb górög eg!,esűlcl ma i\ a

Mag),arországi Görögök Kullurá]is E_q,Yesütete. a Stllosos. anlely a _qőíö3 n_,-elr,, kultúra és a

hag},ományok ápolásával foglakozik,
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5,2, A Kariatidák, GöIög-Mag!,al Nők Kulturális Egyesülete

AZ egYe_§ület 2001-ben alakult kulfurális célla]. AZ eg_\esület: A görög kultúra. irodalom.

Zene. tánc. gaszttonómia, spor! és más tálsada]mj hagromálvok rnegismeíetését és ápo]áSát

Lelijnü cé]]áneli, Kulturális és oktatáSi prcgramokat Szer\,ez. kiadváü\,,ok megjelenleiését és

lefjeszrését segítj e]ó, Rendez\ én_Yeive] elijmozdítja a genelációk és a naik egtmá\ közőtti

kJpc.ol"l,"n-..l lé./lel ", _ldp./.\d \bol

Az eg!,esűlet tálckaíí és énekkar1 iS múkód!e!, Emeile!! köZéleti, kullllrális eslet

rendez Pireneusi estek, kávéháZi besZé]gerések címnel.

További ci\i] szervezetckíijl az 1, SZámú mellék]etben o]va_qhat,

'!r §,íl! karjad&ihu
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6. Kisebbségi média

A napjainkban dúló irrformációs társadalomban. fontos a kisebbségck megitlelő

reprezenlá]áSa a rnédiában, EZéfl nag},,on örültem, amikor az Intenreten könn.ledén rá!á]á]tem

minden kjsebbség országos önkormán,lzatálak honlaplára.

9, sZá lú meliéklet

6,1, A rádió

A rádióZásró] és teleYizjózásíó] szóIó 1996. évi I. iön,én_t'. kötelezo li]adatá!á teile a

köZszo]sálali média kjsebbségekke] fog]atriozó, azok éle!ét, ku]iúrá,]át bemutató rniisorok

sugáfzásá! aZ anyan!,ehi iájékoztatássa] e8},etemben, E !ör,én), Szerirr!| ..A müsorsZolgii]utó

köteles úSztelelben larlani a Nla8)ar KöZ!áísaSág alkotmánYos reDdjé!. tevéken\ iégc Ll(m

sénheü aZ emberi jo8okat. és ne]n lchel a]kalmas a Szemé]lek. Demek, népck. nernzelek. a

nemzeli. elnikai, n),elri éS máS kisebb_cégck. továbbá \alamcly es}üáz !ag),va]]á_ri cSopofi

elJerri g_viilólet kettésére.'l!r

A Mag_var Rádió 199E ó!a köZvetít adásokal a kíSebbségek szá]nála, \4ajd 2007,

február 1-tő1 indul! a kőzéphullán]ú íádióí}ekvencián a Mag},aí Rádió ónálló kisebb_cégi

köZszo]gálaii csetornája. aZ MR.l. Reggel 8 tó] este s,ig 2 2 órás an)an!,ehi adás készü] a

hoNál. a ron]án. a német. a szerb és a SZ]o\,ák kisebbsés számára, A bolgar-. a 8oío,q, a

1engYe]. aZ öímény. al uklán. a ruSZin és a szlolén nelnzedségnek hetj 30 30 pelces adás

készü1,]i)5 A tomáknal heti ö! napon biztosílanak eg_"- óra nrűsoridót, aho] nagyar. beás é5

Iomani n_\ehen is ha]]haróak aZ adások. .{ cigán,v és e sz]ovén kisebbségnek, pedjg onálló

\lIúnr 7e§1] ]'Jd]oaalo]a l\ \an

6,2, A rádió a göIögök életében

Á ládió már régóta na_ey Szerepe! jálszik a gi'rögség é].tében. Az elsó menekű]tck

érkezésé! kijvctijen. már 19,19-ben megkezdle működésé! a Budapesii Rádió görög adáSa, A

rádió ezzel jelen!ósen hozzájárul! az emigánsok tájékoztatáSához és a GöIö_qoISZág felé

l'a]996. tl i 1 1t .,é^ d ródió.ál.ó] t. 1elelí.iö.ásró|.3. I i2')
!j 

a görö3 n!,ellii adíst szeldán}éni. ],]]00 és ]3 30 kiizt lraLllraljuk
L' cigán! rádió.dó Rídjó C. §7]!r,én R:idio }íonostel
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irán}uh propaPanda teljesztéSéhez, A rádió sZé]eSköIű leve]ezést éS egrle bai\,üló

kapcso]alrendszetl tartott íenn a nvugat-eulópai 8örög rendégnunkásokkal eg_"-aránt.]0'-

.{ N{a8),aI Rádió görög szekciója 19t3 ig múkódóli. mel,v a ktrlturális éS iíoda]mi

mú§orok e]]eti e8!, hél\,égi ,.szí\, kü]dj" műson is üZemc]tctelt. Ebben a műso]-ban

]ehetóségűk volt a szélszóródott családtasoknak üdvözölDiük egyrnás!, Jejentós Se8ítséget

nyújio!! aZ e]tűnt családtagok rnegkeresó§éheZ,

6.3. A teler,ízió

,.A köZszolgálati músolsZolgállaló kötclessége e]óSesíieni a mag),aro],szági ne Zetj és

eLikai kiSebbségek kultúIájának és an_\anyeh,ének áPolá_<ál. az an}an"\,e]\,ükön \ aló

rendszercs lájékoztatást, E feladatot országos. ille§,e - a kisebbség iö]dlajzi

elhel_v-ezkedésének fig_\elembevételéve1 - körzeli \ag!, he]],i músorsZolgálta!ásban, a

kiSebbség igélr,veinek rnegfeleló n1űsorsZánokka]. a te]e\íZióban sZükség szednt f.]iatozásSal

vag! !öbb n_\,e]\,ű sugárzássa] reljesíti, A nemzeliségi műsorok idólartama sem orszjgc,,, rem

kórzetl ös\Zesílésben nemzetiségenkén! nen lehet ke!,e§ebb. lnint a löI\,én}'

natal],0alepeseKoí,

L998 óta a Magyar Te]er,ízió minden kisebbség.ek szo]gá]lat an_van_reivi nrúscrrt, U9 A

nag_,- ]ét§zámú nernzetiségek Számára őnálló műsorok készülnek, ,\ lelevízió általában

haron!a bemulatolt Rondó című miisora az uklílrok. a bolgáíok. a görögöklli. a lengl,elek. az

ömények és a ruszinok é]etét 1utalia be kb, 10,10 percben. A le]evíZló u8!,an neln tar! lenn

sc rmiféle in!éZlnényesített kepcso]atot aZ oISZágoS önkormán},Zatokka]. de rcndszeresen

szen,ez sza}rmai plogr emokat a ksebbségi nrunka!ársak részére, saJnílaloS, hog), ]rl ol\zJgo.

]efedefiSéset é]vezó Lereskede]mi cSatonák viszon! egtáltalfu nen1 játszanak ilyen !ípusú

rlúsorokat,]rr

"'RészLcI d Lai}ios, Agonas7 1950. ]úlius 1s !i számábó]: ,,A budalesü rádióá]lon]ís n]ind.DD!! kéi adási
sxgáoz görös n}eh,en a 2j é§ ]0 3s r.i\ idlrulLíuon §Z eisö adás ma!} ar idaj s zeíinl i sl3 6 órak ,r keldódjk. a

násod]k .ste 8 óra 3 0,kor A Budapesii Rádió rdá§a lríleket és r iloíoka! kö7ö] a \,íag:al NéllöZiáfud \j !
a]elóboL, híI.ket és ko]r-n3ltárokai a rlbsásbrD lé\ ij Garősorszásról, bíreksl Ci!rufóL, és isnrertei a
neru.'íózi éLei LlíIei!, A napi adásokon kln] a budalesi )ádióá1]omá5 nrinden Szonrbe! !]é]elön nagFr idó
lzerlrl9 ór. J5-kol kiizépI]ullámon _Pye.n.k!rü$ri §usároZ." Papadnpulo§z Fjlipnsz: ]líl:in1 d tndllatak .. 2

Mag_\aúB.fui tölöloklal1.IrlíJrl. Zoro Snrdjo Kr'!. 2005, 26],0,

"'| ] 99ó- éli ! íón,én. a ,ilí;.l i,r/ lj /.].r ajá.áJr;l, ]6, § i ] ]

' 'iélezlek eddig iS n.nweiiségű műsorok. póldául a néL!e!e},nek

"'.r co.og ,uon rursz..Lsálaii T:leaízió § loElraló ,] Budapesle) inLjködii legjeletriösebb kábeLhálózaton.

'Lla Kéthcri RT\' \íú sor \íagazi! a]apján. l0 11, és a 1]-13 lrél
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,,az ol§zágos Rádió és Televízió Testiilet önálló l]-ltatást szentelt a kisebbséseknek az

eleldronilars méüumokban történő megielenése vizs8álatára. (-..) 2008 máSodik lelében (, , ,)

készílett (...) érlékelése szelint a médiaíigyelem szinte kizárólag a cigányokkal kapcsolatos

kéIdéseket érintett, és a lomák szeíepeltetéseinek fele valamilyen koníliktussal

öSszefiiggésben keriilt bemutaúsra."ll2 Tehát, a rnédiakép egészét reprezentáó músolok a

hazai kisebbségekkel egyáltalán nem foglakoztak.

6,,1. A görög sajtó

AZ elsli göIög kiadván_l, a Laikósa Agóüasa A Maglarcn,szágon éló sdrós

menekültek 1apja - círnű napi]ap. 1950, június 11,én jelent rneg elószöl, A sóróg menekültek

el.§aj úisága 2J éven keresz!ül .je]ent meg. me]_Y'.et aZ N{DP köZponli bizollsása támosatotl

Görőg é§ sz]a\'o macedón nl'elr'en adták ki, a macedón n!,elvet a lanítolták az atkod goró_q

iskolákben a nacedón s,\,erekeknck, 1956 júniusában a lejléc alalli sző\,cg Á ,}1d8]d,,!,.r:írpi

görógök és mateL]ó:lok újsó1jóla. field ]957 dccenberében A líagla.nrl.a!,ü E!,;

Göúgarsaági Polilikai Enigránsak E esiilelének a l.Lp,iáía \,állazalí. Eklior le]enl meg aZ

Eg!,eSü]et a pánbizotlsiig he]yén.

A nlácedón oida1 Nalodna Borba címnre1 je]ent ]neg eleinte melléklelkén!. ]na]d

később teljesen e]viil! a Laikosz Asonasz ]aptól. a'70 es é\ekben pedig \ógleg me8szúnt. a

góIög-mag],ar kapcso]atok és a górögországi politikaj \,á]tozások kővetkeztében. 19/-]-ben a

gőrög ]ap is végleg megszúnl, A lap tematikáját a GöIög Komnlunista Pári. a N{ag}ar

DolFoZók Páítja, nra]d a Mag),ar sZocia]ista \{unkáspáfi éS a lnenekültek ha!ározták nles, Fij

proí]ljuk a Görögországgat \'aló kapcso]at fenntar!ása \o]t. aZ ehhez Szükséges an,\,agot aZ

Igaz_<ág Hangja rádióáilomáSbó]. a Prardából éS a N{oszkvai rádió adásaiból g}űltötték.

Níi\c] a göíö_qók eleinie izo]ált köZőssésekben éltek. a mag,Yar n_!'.eh,el iS a]ig

beszélték, aZ ál]andó témakörók köZö!! szerepellek a nenzelközí eseménlek llidósíiása. aZ

űnllepeiki-i] szóló tudósítá_rok és az országban éló görőgök 1]e]_vzctének bemula!ása. pl.|

glerrnekolthoni. kollégiumi élel. rnunkában. fudonlálryban e]éIt eredmén),eik. A repaü-láláSéfi

\ ag}, a hazalátoga!ásért fo]yó kűZde]en a'60-jO-es é\,ekben vo]t a ]e8erőSebb. ektoriban ófie

e] a legfiasasablr pé]dán_\szánát a lap, löbb n}ugai-európai görőg velldégmunkáShoz is

]l: Kni Pólel B.szánroló a \,íag} at Kö zlásaság Éru]e!én éló nenzetié§ elnjkai kj sebb slgek heL} zelé.o] l]00].
íebrufu 2009. febNáJ. id,kiad. ]5 o,lAz.lenüésllen Ié\Zi!e!| csato ákim], m]. DuDt T!, \í.tsl,aí ATv,
Hír Tv, Eclro T\:, RTL k]ub és a TV2]
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kijutotr, A lap ]ól megsZeí\,,ezc!t tudósítói há]óZatta] IeDdelkezett. d sze]tesztijség ig}ekezeLt

minden aZ országban éiő közös_<óggc] fetlntartani a kapcso]atot,

Hét é\nek kellett eltelnie, ho$ újabb újságot tudja|lik elirldílani. l9E4 ben lelenl meg

a Tá]ékozlató bu]letin. ame]_\,ből kialakult a kéSóbbi EllrriJrto§ címii fol,vóirat, a

Mag)arorszígj Göíögók Kultulális Egyesületének Jap;a. anrel,r nag}on ritkál1,

me8szablásokka1. éve]rte kel,űlt a n_rol11dába. egészen 1993-ig,

1995, ápd]isában je]en! meg aZ Eltinleroriko Dellio című rnag}al és gölög n_\elvű

kiad\,án_"-, a Fő\,árosi Görög Önlormányzat jó\,oltábó]. Két, rneJd háíom halorta jelent meg.

majd 2003{ól áivetie a helyét a Elli]l5r?o§ címú havi]ap, á nlag),al n_\,eh,ii an_\agok híriéIbe

szod!ásá!a1, kisebb lat!a]ni \,áltoztatásokkal,

Szinién 1995 ben ]elent meg a r<Zr]?ni.] cín1ű. mag},ar-görög n_relvii fol_r(iiral a Gijtög

országos Önkománlzat jó\,oltából. Az újság neg},edévenle je]ent meg. gazdason !e]ít!e

kulturális, politikai, köZé]etj, jlodatni, népművészeli larlalomlna], 2009-|re1) három fo]}óírat

jelenl meg rcndszelesei. a Kaíenia. az ElIinisrírJ éS a s],l1dg.]J című lap,

10, SZátnú mellék]et

11, számú nlelléklet
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7. Az oftodoxia

Az orlodox kifejczés söIös eredelű. jelen!ései ,,igaz hit''. AZ oíodox tijködordítá\a a

plavoszlá\,kifejezés. A meg},aí göíögkeleti kfe]ezéS ercdeti]e8 kirekesz!ó érlelnrú nlúszó

vo]t, me1},et az o1todox hitúek na3)- része elulasíro[

AZ ofiodox \allás a kelesztén.vség egyik fő iIá yzata, elsősolban aZ e8_Y'.koÉ Kele!-

Ró]naj Bifodalom lerületén, AZ 105.1 ben beköYetkezett eg},házszakadás okozta

megosztoltságo!. a keresZtén_\ségnek máig ne]n sikerüh he1!,reállítania.

A keleti és a n),ügati kereszién},sé8 jelenttis kűlónbsé8et mutai egrháZ_§Zen czeti éi

polílikai kérdésekben js. Emel]elt e]lérések \ arnlak a dogrnaúkában. a ]jtur8iában vag},az

egyháZj mű\,éSZetben eg}'aránl.

Hi!ük §Zelinl. aZ oltodoria a keresz!én)ég eg},e!]en ]egilim örököSe. Szerintűk aZ

egyház egyeden papja, rnaga JéZus Kriszrus. aki nem hag,vta el népét, A papi lend filadala,

hog}'te\'éken,lsógúk áka] megmutassák Krisztus levékeny_§égét. TeháL. nem aZ ó ne\,ébcn.

nenl he]yetle SZolgálnak. AZ c,1todoxok ezéfi etutasí!]ák a római püspök, a pápa prirnátusának

és téYedhetedenségének a taná!. Je]entós tisztclet!e] ö\czik a Szenteket, akikben hitűk _§zedni

Islen djc§ijsóge ragyog, Érdekességképp negem]ílenén, hogt Szent ISt!án kiláliunk aZ

()1todoxok körében iS nag! !iszleleülek ön,end

-q, n}ugatj kcresztén},ségge] el]entétben, eglháZszei'!,ezetűk ncm hieralhikus, nincs

köZponii irán)ításuk, hanem eglnáSlól fü_q8etlen e8yháZak összessége, Azonban a

liszte]e!|reii c]siiSé8et, a Koirslantinápo]},i o],!odox Eg\,ház \ezetijje tölti be, de elsósége

kimenjl abban, hog_r az ös_<Zofiodox esernén_leken ó elnököl.

Jelen]e8 öSSZeSen 15 önáIló és 10 íé]is ónálló oftodox egyház van a világon, Léteznek

ezen kí\,ü1 ol_ven ortodox köZösSégek, me]),eket a !őbbi ()1todox nem iSmer e],

7, 1, Az ortodoxia N]Iagt,arolsZágon

Magyarországon jelenleg nég!, o(odox eg},ház működik: a Mag},ar ortodox E8!,háZ, a

\{ag!,arországj Bolgáí oltodox Eg!,háZ. a MagYarolSZági RoináD oltodox Fg,\l1áz és a Budai

Szelb ofiodox Eg},háZmeg),e.

ÁZ elsó vjlághábonlr tezáró békeszcrzódések következtében cSak egy orlodox püspökí

\zékhe]\,maradl a halárokon b.lüt, A tóbbmillióS orlodox keresztén_rck lélszáma néhán),
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tízezeJTe zsugorodot!.rlrA '30 as élekben három új paróüa szerveződörtl]!, Azonban az ó

kánoni hel,vzelük rendezet]en n]er,adt,

]9,10 ben jött ]étre a Maglar orlodo\ Eg!,ház, rnelvnek szeívezetébe a Kárpátaljai

Ruszin orlodox EgyháZ, a háíom ortodox parókia, a górö3 atapílású egllázközregek]i,

néhán),román ortodo)i eg}háZközség és a széke],Yloldj ortodo\ e$JháZköZségek tartoztak.

A , \,ilághábonit követő államosílások az oíodox egyháza]<at js sújtolták, A sú]),os

an_\'agi he],YZet miatl több rnin! !íZ lemplomot bolrtotlak lc a szocializmus é\,ei alatt, .1Z á]]am

éS dZ ortodox egyháZak kóZötti kapc§olat c_iak a'60-as é\,ekben en_vhü]t némileg,

7,2, A göIög alapítáSú eg!,házközségek sorsa

A gólö3 alapítású eg),házközségek he]),Zete sokáig rnego]dásía várl, egésZen 19:l9-ig.

Rendezésükre több tenezet iS Születe!!, A Korrstantirrápol1i Pa! al,chátus jalas]ata aZ volt.

hog!, a budapesti eg}háZköZség paíókusálak joghatósága alá lartozzalak ezek az

egyh ázkö zségek.: ]6Eg,v szűk bízottság !iszon! azl a ter!eletet dolgozla ki. hog_y az országban

]é\,ij összes orlodox parókja a budaj Szerb pűSpök joghatósága alá kelü]jóll, De a pű_rpök

kizáró]as csak a hat görög alapílású parókjál kí\,ár!a jufisdjcliója alá vonni.rli 19,18-ban.

ezeket köretóen szűlelell aZ a megállapodás a Szerb. a román éS a moszkvai pátriáta kiizdtt,

hogY a maglarországi oíodox egyháZ fcleti a budai Püspök gyakoío]Jon hatalmat,

Ánr, 1949-ró] a magvar ortodoxok a N{oSZkrai Patriarchátus joghatósága alá keíiltek,

Feltelrctően ennek a fel!élelezhetó politikai bcfol,!ás az oka, a nrag,val kormáll\ LLg\Jri<

beleszólt aZ eglháZkőzségi csalározásckb.1 19) ,t/ o]tl)Jo\ol mlnd a mai lrapi8 a Moszk\ai

Paiúalchá!üs, Bécsi-Budapcstj oíoSZ Eg}háZneg)éjének keretein belűlmiiködnek.

Án1. 1963 tó] ketlóS kánoni hovata]lozás ie]le]nzi a mag},ar- oíodoxokat. iliszen Bécs

göIög rnetropolitája fe]vette a,.Níagyaroíszág exarchája" tj!u]u\l. ezzc] is kiíejez\ e, hog_\'a

góróg alapítású egyháZkőzségck szeretnének a KonstaDtinápo])i Pairiarchátus o]talma alá

kerij]li]r3

']] HaZár bln az elSo h]laúlosan e]is:n.í oliodo1esrhjz\lel\elei 1695-benjiift iéne. Öná]ló szelb o.rc!]o1
.:\ raz.ze \ezelhal|u p n.É:!.l

'BUdape\Lcn,,\\De!\l!zán e. S7..:de r

"j tirelel a uaapesii
' 5 

sokái_Q a Bldei szerb Pü\!őkségjoshalósá_9! alá laIlozl.k. csftj1^ entoDómiá!a]

'] Ka.cas. Iíj\kolc, Gyöns}ös, szent.s, Kec§kenéi és Budatest
r l KecskenlJt. Karcas, S23tx.S saját ]1a_gá! deklarálta, b og), Konsinntiiálol!,b(l z s7ererne ú.IoZn
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1991 januárjában chyszosztomosz ausztriai metropolita, Magyarország exarchájának

megbízottja kezdeményezését kérte a Ma8yar ortodox Egyháznak a göIóg eredetű

egyházközségek kánonjogi helyzetének megváltoztatásában, A magyal ofiodox papság

azonban nemleges válasszal élt.r19

A Beloianniszban élő oitodox közösség viszont fiigget-lenedett a Magyal Ortodox

EgyháZtól. 1995. szeptembelében, a Fővárosi Bíróság a Konstántinápolyi Egyetemes

Patriarcháfirs Magyaro$zági ortodox Exalchátus néven jegyezte be.

12. szímú melléklet

Lr' Á Petiil''i iéri oriod.l i.rntlonért \ a]ó tiizdeLcxf,ó] a \ías}ai,\-.tr7.I e3}ik Dlilciusi §7áma is íIi,
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B efe.jezés

,\z európai történe]em kacskfuingói SZár-noS népet. nenzetet hol íg_!, hol úg_Y érjnteliek. röbb

hatlln,ona] módosuh aZ é\,sZiadok során, Ha cSak Leng!e]orszá8ra !,ag},hazárkra.

Magyarországra gondo]unk. rilágos lesz szánunkra ez a r,áltozás és e változáSsal beálh

prob]éma csokor,

Hazánkban több honos népcsopor! é1, ne1),ek !öbbségének anr aorsza:ra

szomszédunkban találhaló. Azonban é]nek olyan népcsopoítok iS. akik nem a hatálainkkal

köz\,ellenül érinlkezij terliletek óShonos lakosaj, 1]anem !á\o1ró] ke]ii]tek ide. 8ondolhalunk a

len3),e1 vag,v a görög diaszpórára egvarárt. EZ pedig szán1os táíSadalmi, polidkai és sZocjá]js

kóídést vetelt és !et fó] ma is,

Líg),an a Nlag,\,fi Alkotmány vag!, a Kisebbségi löil,én_r széles Jogkóröket biztosíl,

mégis ta]álunk még o]}an tenjlele!. ani mcgoldandó feladalként háu] a jövó !ársadalmála.

erre csak eg_! pé]da a kisebbsé8ek parla]nelrt] kép\§e]ete F\ n]Yc] Mcg}Jrolszá_g aZ Európai

l-hió lagla. eZéfi nag!,mé]!ékbelr beío],!áSolják a köZös iön,ények. a közös jogrendszel,

Égetilei, szűkség van e8y közösei] ratifikált unióS kisebb_régekel pozilílan érintő állalános

josrendszelTe, Úgy érzem. Lis_rzabon iS eg).. hatalmas lépés elijre, elér! nag_v e\élY van

n]eg]éplri a kö!etkeZó. \égsó 1épé5t. amc],! n}tgalnra!. bjZlonságot hoz Eufópa országaiba,

Vélemén_rem SZe]inr a krSebbségeknek még Iag},obb reprezentációs fc]ü]etel ke]]ene

biZtosínni. hiSZ a hélköZnapi emlrcl e]en_!éSzö információval lendelkezik rnunkásSísuk1ól.

rársadá]nli sZercpükrő], A nag!'obb rcpíezen!áció lalá hozzásegítene ahhoz. hogy á

,.kisebbség'- sZó haLlatán ne ncgatív assziciációilü kapjanak hangsú1},!. Lg},an aZ átfogó

média tönén,! be lett iktat!a, rnégjs módosításokía szoru],

Do]sozatomban megplóbállam rávilásítani ezen !ársada]ni csoporlok társáda]mj

jc]entőSégére, Bü5zkék 1ehetiink. hos,v hazánk ku]lurá]isan enn}ire Sokszínű. hisZ a küiönlróZó

népek. kultúrák eg}iittélése, lnindig egy gazdag.Lbb !ársadaln]i eg}úttest credményez.

Szinle nincs olyan ag},ar enrber. alj ne rendelkezne fiás nemzetiségű felnrenór,el.

Az. hog_\,\,alaki többes-identjtású, Semnúlyen mértékben rrem akadál_\,ozza mag,varságllnkioZ

való 1ojali!ásunka!, Magam iS eltéIó nenzetiséqű ósőkkel rendelkezem. dédan)á]n eldé])'j

száZ csa]ád g.\efuleke, nag)'apá Iüaka g},elmeke !olt, Sokáig Llglan nem fudatosu]t bennem
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a többiránli kótődés. nlára azonbán mé]ián büszke rag)ok óseimle. ieméSzelesen

mag!,arság-tudaiom el]elt.

A dolgozaiomban próbállam egt kisebbsé_qi csoport életéi] keresztü] rávilágítani a

kisebbségpoljtika aktuális kérdéseire. A görögségre, Jnin! ne]nzelirégle a nráí cn ített

nas}apám ré\,én kel,ült a \,á]a_czrás, NíiDt, láüatjuk a ksebbségpolitikábar] szárnos. nag_von

átfogó, szerteágazó aktuá]politikai kérdés le]he!ó fel, !őbb kérdés maradl rnég

negválaszolatlanu1, A jelen á]lapotok íemén),eink Szeriüt elijre letítenek egt úi - lalán nem js

ol!,an új, de nrég nincs te]jes egészében beág),azódva -, egységes európai szemléleimódot,

amel_v- elfogadóbb, véde]mezajbb és a pozilí\,o]da]ra lendíti a mérles n)-elrét. Egr eg;seges

szupranacionális európai jogrendszer még nag),obb segí6ége! n)-Lijtana ezen táísada]mi

csoporlok SZel cpénck kie gl,ensúl.vozásához.
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Melléklet

1, sZámú mellék]et (a hárorn inte]júná] köí jnieiút kéSzíictlem, hasonló kérdésekkel)

lnte ]U,\!"rdl Bcnd.P-Zslpllo././,'_l,,\Jo.'CoroeÖnlonnd]l)':dl("]Ule\-l
Készüli: ]010, március

MílJennek értékeli az al<tuáIis hebzeíét a kisebbsé8i önkornLi\)zatoknk? Bőwbben az eImúIí
10-]5 éyben|

Éppen most únnepeljük, hogy az országos Górög Önkományzat és a Fóváiosi GöIö8
Ónkormányzat 15 éve működik, Jelenleg 34 helyi önkormányzat van, egy területi, a budapesti
éS €gy országos. Most miir elég idő eltelt ahhoz, hogy éItékelhessük az önkományzatok
tevékenységét. Ami a 8öIö8öket illeti, náunk aZ önkományzatok megjelenésével nagyon
megélénkiilt a kulfuráüS élet, a hagyományok ápolása, az anyanyelv ápolása.

Újra, iltézményesíteti foáában .jelent meg a görög nyelv okraüsa, Újía indult a

szín]áíszás az iskola keretein beltil, működik egy kis zeneiskola is, ahová heú egyszeri
alkalommal, szombatoDténtjárhatnak ide a diákok. A Tizenkét Evfolyamos Giirög Kiegészító
Nyelviskola a magyar oktatási rendszelbe van beépülve. Aki itt kap bizonyítván},t, azt
eJíogadják a magyar gimnáziumokban, áltálános iskolákban. Emellett van e8y
nyelwizsgakőzpont is, ami ettől fiiggetlen, a üesszaloniki-i egyetemiez tartozik, Akik itt
teszik le a nyeh,vizs8át - minden év májusában lehet nyehwüsgázni - azt elismelik
Görögorszá8ban és az egé§Z Európai Unióban. Ez ugyan fiiggeden az önkormányzatoktól, de

a vizsgákat itt a vécsey utcában szokták tanari,
Teháí óriási fejtődést jelent a göíögök száJI'áía M önkormányzati lendszel.

Megállította aZ asszimi]ációt, a fiatal 8yelekeknek van lehetőségük tanulni az anyanyelvet,
szűleik nyelvét. Ebből a szempontból számunka poziaív. Főleg úgy, hogy tavaly sikeúlt
megvásátolnunk egy insadant itt Budapesten, ahol fel tudjuk építeni az egész köZössé8 régi
ámát, a GöIö8ség Házát. Ez megközelíll,|ető távolságba kerúlt. Mint minden lendszemek
vannak előnyei és hátíányai is.

Háffányok közé a szétaplózottsá8ot lehet sololni. Például itt Budapesten 20 keíűetben
va8yunk, ezi nehéZ feladat összehangolni- AZt tudni kell, hogy jo8ilag mindegyik fiig8eden,
nincs alá- és fölérendelt szerep, hanem kizáróla8 metlérendelt szerep létezik. Az elmúlt
években plóbátuk miár azt elérni, hogy legalább ne le8yenek ugyanolyan programok. Egy
nemzeti ünnep legyen kőzponti Budapesten, Hátíány az iS, hogy szétaprózódnak a közösség
bevételi lehetóségei. A helyi pro8Iarnok valósulnak meg elsősorban, és a nagyobb célokra,
amik a kőZössé8nek fltalános céljaik, ilyen a GöIö8sé8 Háza, sokkal nehezebb a foüásokat
összeszedni.

Hátrány az is, ho8y a úrsadalmi §Zervezetek nálunk, az őnkormáoyzati rendszer első
öt évében elve§ztettók a jelentóségúket. Ez nagy dilenma volt már a kisebbsé8i töi/ény
1éüejöttekor is, hogy vajon a !ársadalmi sze ezeteket támogassiák inkább vagy léíehozzanak
e8y teljesen új rendszert. Ez utóbbit választotrák. Tíz éwel ezelőtt pontosan ebből fakadóan,
hogy érezte a közösség a SzeNezetek hiányát, 1étrejöttek külónböZő új egyesületek. Példáu1
nők egyesületei, ifjúsági egyesületek, egyes Láncc§oportok egyesületi formában. A fiatalabbak
tánccsoportja, a Helidon]íki, az idősebb nők ránccsoportja az Ellinismos. Ezek aihoz, hogy
működhessenek, pénzt tudjanák nyemi pályázatokon, egyesúleti formába kellett, hogy
tömörűlj enek.
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A régi egyesület, a sy]]ogos, a Magyarországi C,ó.ögök Kultürális Egyesülete
ugyanúgy működik. l95'l óta é7 ez az e9yesület, 1983-ban 1ett az e8ykori politikai menekiiltek
egyesütetébó1 a mai fomája. Amikor megalakult az o$zágos önkormiányzat, akkol szinte az
összes feladatot átvette ettő1 az egyesületól. A nemzeti ünnepek szeflezésétől kezdve,
újsá8kiadást, mindent, És u8ye ift a pénz is megielent, tehát a szervezet jelentósége

lecsökkent, De aZ elmúlt időszak megmutatta, hogy igenis igény van Iá, ho8y a társada]mi
szervezetek párhuzamosan az önkormányzatokka] egyútt működjenek.

A költsé?veíés 
^rőI 

érfe növekszik va8J esetleq csökke ?

Most stagllál. Az elmúlt 4-5 évben elmondhaüuk, hogy stagnált. Az országos
öntormifuyzat körülbelül, én úgy tudom, hogy 30 miltió fori]rtot kap évente a működéSrc.
EZen felül az iskola külön forrá§ból kap pónzt, az oktaúsi Minisztériumtól va8y a
Miniszterelnöki Hivataltól. van egy keret, amiből pedig a kutatóintéZet kap plusz pénzt, Az
iskola részt vesz mé8 kiilön pályázatokon is, ez a 30 millió fel fud men i egészen 70-80
mitlióig a különböző pályázati forásokból va8y aZ eset]e8es tartalékokból. A fővárosi
önkorTnányzatiá i§ az etmúlt 6-7 évben szinte ugyarrannyi a Lámosatási összeg, csak a

támogatás formája vátozott meg. Korábban havonta, egyenlő részben kapott kiilönböző
forrásokat, nem csak a görög, más kisebbségi önkormányzat is. Most ez ú8y lett megosztva az
e]Inúlt 3 évben, hogy 9 miüót kapunk működésre, a másik 5 és fél mi]lióIa pályáZni kellett.
Konloét plo8Tamokat kell benyíjtani, az év végén pedig e1 kell számolni, Kicsit
adminisztratíve nehezítettók ennek a forrá§nak a megszeúését. Ami érüetó is, meg nem js.

Az a baj, hogy a fővárosban a pályáZatokat mire kií{ák, elbíIáják, a pénz újre megérkezik,
aZ július. Tehát az első félév mindig nehezebb időszak, a második lélévben fudjr,* sokkal
könúyebben megva]ósítani a költségvetésünket. A helyi önkormányzatok büdz§éje pedig attól
fugg, hogy hol mijködnek, melyik ónkom|ínyzat mityen anyagi lehetőségek&el bír. Minden
önkormányzat kap éve§ szinten az állaíntóI 500-600 ezer folintot, mo§t pontos adatot nem
tudok, de ezek fönn va]rnak az intemeten. Ehhez tesz hozzá a helyi önlormányzat, vagy
esetleg pályáZhatnak bizonyos forfásokra. van olyan öDkormányzat, arni 0 Ft-ot ad, de van
olyan, aki valamelyik évben 5 milüó forintot adott. Tehát, ennyire változó.

Ho4yan íörténik a íeladaíók jneqoszlósa arszágos és helyi színten?

AZ országos öíkományzat az a csúcsszervütk, Neki vannak kiilönböZő intézményei -
melyeket aZ elmúlt 5 évben fejlesztettiink ki - az iskola és a kutatóintézet. voltak
Fóbálkozások a könyvtáfra is, végül sajnos aZ nem lett intézmény. Miiköük egy óvoda is,
ami az iskoláioz mondhatniáik, hogy tafiozik, A göIö8 átlam kiildött óvónőt. Az egész
köZösség életét tulajdonképpen aZ olszágos önkormányzat szervezi, Övé a legnagyobb fa]at.

A vidéki önkormányzatokkal taitja a kapcsolatot, pályáZatokat ír ki, amikor fudja, próbálja
anyagilag is segíteni őket. Az iskolának vaDnak vidéki tagozatai is: Miskolc, Pecs,
százhalombatta, Dunaújváros, Szeged éS Tatabánya. AZ iskolának attól fuggően ad
valamennyi pénzt, aiány tanuió van beiratkozva, A Görögség HáZa is aZ országos
őnkományzat projektje. A vidéki önkományzatok koordinációja is az ő feladata, A húsz
kerületi önkormányzat kooldináása pedig a íővárosi öntormányzat feladata.

A második-harmaük ciklusban jelentek meg tömegesen a kelületi önkormányzatok.
Ak}or jött létre 19 önkományzat, most 20 van. Minden évben tartunk esy,két napos
tanácskoziást, ahová elhívjuk aZ önkormán}zaiok einökeit, ekko! köZös programokban
gondolkodunk, köZös projektekben é§ közösen tájékoztatjuk eg},rná§t. AtlaDdó kapcsolaiot
taíh]nk velük e-rnailben, telefonon is, EZ a korábbiakhoz kópest már sokkal haókonyabb.
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Nem kel] havonB vag! kéüa\onla ósszchívni őket. ők is érlesítenck minket a

progra]nj ainkrÓl. mi i5.

A kerülelekben e]kezdtünk egy ún, em]éktáb]a plojekleket. ol,laD ]relyekre helyczzük
óke!. üo1 göróg ronatkozású he]!,ek vannak. Próbáljuk a főfárosi kerü]etekbeLr d gdrög

Sííokat afchi\á]ni. szeretnénk köDDlíleni a kutaiók do]gát és ez magunknak is eg_v nemes

íe]adat, Kihel!,ezelt testű]eti g},úléseket i§ taíiunk. rohunk mál három kerú]elben, Tehát. a

fóviiroSi lestület ott a irei},színen taítja a glú]éSl a kerüleli önkomlán},Zatta], Megbeszéljük aZ

adotl kerú]etnck a probtémáit, és köZös plo.jektekró] lartunk me_ebeszéléseket, EZcn kr\,ü]

rendkíYül fontos szerepet töltenek be cjvi] szei-lezeteink, mel},ek ál]andó jelleggel réSZt

vesZnek a nemzati ünDepeinken.

Ezekbő| eniílene páraí ?

A legfonlosabb a Helidonáld, a gőrőg szírmazású svennekek tánccsoportja, A
Szen,ezet ]996 óra működik. AZ E]]inisrnos tá]ccsopon. aZ idősebb asszon_rokbó1 álió
!álccsopoít, A Kadadidák, a göíós mag)ar nók egtesülele, nekjk saját kórusuk j\ \an. e\

elijadáSokar is szervez. A Pireuszj eSlek című e]óadáSsolozalukban. minden hónapban
tartanak e]óadáSl kütönböZó érdekc§ iémában, E7en kí!üi van még Sok,sok Zenekal \ia1l

anelYjkben többségében söIöEök vannak. van aho] fé]e fe]e arálybar1. \ a11 üol csak eg)..

sóróg van. a többi mag.var. A legrégebbi aZ a sifios. Ernelle!! van a Paiio Buzuki. eg},ébként

ez a zenekaí eg}, régi Zenekar alapjain jöll létre, akik a '70 es években játszottak,
Tu]ajdonképpen csak kéi tasja van aZ eíedeti zenekarbó], Akkor ran a \{a,<karades. a N{),üos,
il]etve a Talema Beloianniszbó1, vannak akik a Zeneiskolában lanultak, ők is zenekat
alapítoltak. a M!üoS-i. A Zeus Band, a]neh-. :ioh,amaio_ralr rniiködik, \,áhozó tagokkal már
lasSan 20 é\,e.

200l,bcn atakult a Görőg Ifjúsási Eg},esüle!. amel!,nek eg_\,ik alapíló iagja is !ag)ok,
Inmlár tíZ é\e plóbálja szet'lezni a,proga]nokat a íiata]okna}i, ami sokszol nem kóDn}ű,
Fij]es a buli érdeui a fiatalokat. llg,_vhog1,. . Pedig \'an Sok más dolog is, AZ rlúsági
Eg),esüle! szcn,ezte korábban a íoci kupákal. amit ma már a sY]logos szen,ez, Jönnck
BctoianniszIó1, Talabán!áló1, különböZij lrcl_vsZínckrijl. kűlönbóZó cégek cSapaiai,

A Gölög-Mag),ar Kamara plóbálja a 1általkoZóka!. a görög érdckeltségii \,ália]aiokat
vasy Yá]latkozÓkat összcfo8ni, nle!\,e még van egréb máS SZen,eZe! js: a Göróg Mag),ar
Ciprusi Baráti TáíSaSág. lne]ye! ]nár ol!,an görógók alapítottirk, akik vállalkozókén! ]ö!tek
Meg),erolSzá8ra a '80-as óvekben, \iannak álapítván},ok. aZ o]\'mpos ldőSkoniak
Alapítvár)a, akik próbá|ák a nehéz solsú 8óróg embereke! \egíteni, A Górögség l{áZa

alapí!\ án)., ami azén jöt! ]étre annak ideJén. hog!, pénzr pióbáljon ]obb}zni elre a célü, ami
most ]nár Negra]ósulni 1átSzik, A Góró8 Kuhúráért Átapí!\,h),. ame1!,a kuliulális félád,f.kr.
koncenü,á],

A. eg\,]ú.i kéltléseki:jl e]rene pár szót?

Eg,_!házi kétdéSekben... Tehát, a göIögök a Konslantinápol_\,,j Esyetemes PetrjarchátuSi
isnerik el. nrint egyházi hovatartoZásuka!, vjszont. N4ag,larországon jelen \an a

Korrstantinápo11,i és a MosZk\ai PalrjarchátuS iS, A Petóli térel 1évő tenplonrért fo1),ik a harc

a bíróságon, EZt tenploinot. ] 801 ben építe!!ék aZ akkoti görösök, Akkor a szcrb Piispökség
a]á tartozott, De nláI a xX, SzáZadban. Konstantinápo]}, küldól! ide papokat. ezér! voltat aía
próbálkozások ]nár alikor is. 1rogl,hozzájuk tarlozzon a temp]om, Áltán kóZbeszólt a II.

vi]ágháboni. ma.jd rrtána máí nem aZ eg)házi köZösség dóniötte e1, hog} mit akar. N{ost

MosZkvához taltozik. orosz éS góróg n_velven is Zallanak otl lí!üIgiák. De Konslanlinápolynak
!an eg_, kis kü]ön kápolDája a váci utcában,
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1996-ban fe]építettek eg.v templonot Belojannrszban, A ma8},arolszági eg},háZajnk

kérdéSelben, Müai] Bécsi Metropo]itához tafiozunk, van 5-6 szolgáló görös papun}(, \,an

esyháZközségünk szelrtes-Karcagon. van Budapesten és van eg_!, BeloiannisZbaD, Ez a háronr

az, a]nj Konstantinápolyhoz Éíozó egyházköZség, AZ eg}üáZi ha8tományok is újjáéledlek a
rendszen,áltás u!án. A fiatalok eg},házi esküvő!. kereszlelőt jS iaíanak, AZ idósebb
generációbarr nen] ann,lila népszeru ez, De ez! nen js tudjuk nregYá]toztaüi. hisz lo1t eg_v

elmúft rendszcr. Níindenünek sajál dol8a. hog} núben hisz, Mj. a Fijvárosi Góróg
ónkomlárr,vzarta1 próbálunk az eg},házzat is jó kapcsolalot ápolni,

Me]1]lr-ife jellt la.i; a göröRsé?re d beillesakedés és nÉtln\ile d. idelllilás- e8lílaés?

\{irrdketlaj lellemző. ,{. beil]eszkedéSt. ha néZZük. azok á görög nrenekültek, akik
19:18-ban éIkcztek. haszDos tagjaj ]ettek a mas_l,ar társada]onnak. Eg!ébként erről SZólt a

Kdszönjük Magyarország] című en ékaibum is. mei1},e1 kö.czönetet Inondlunk a rnag},aí

államnak, aki akkor segített. Maga aZ orSZá8 iS nehéZ helyzetben volt a Il. világháború utátl.

ennek e]lenére befogadla óke!. Lé]ekszámuk Szerint Soha nem ro]Bk Sokan a sörógök, de

ennek e]lenéíe r,alahog!,mindig 1ádlatóak vo]rak minden Szférában. Gondo]ok iri a

!udomán_!,ra, a gazdaságla. aZ üZ]elrc. SZíDművéSZetre, AZ első diaszpórában is nag_ron sok
ismeri 8örög volt.

Tehát, a görö8 nép beillesZkedij, alka]mazkodik aZ adott köm!,ezelhez. de ug.vanakkol
az identi!ását is me8őrzi, A görógök identilása na8},on erós. riég a veg!,eS háZasságokban is,
A g}erekekben is rnegvan a 8öIö8 idenijtás, még akkol js. ha a n_relvet trem iS lreszélik. Dc eZ

könn),en \,á]lozhat. a n.vehet meg lehel tanulni, A Yegyes háZaSSágokban áha]ában doninál a

görög, Nem tudom. hogy eZ á]lalánoS lelenség-e. de nag!'on sok esetben íF,v \ an,

Mesélien d fijráfusi görö8ók lú|adt]hlli, gda(lósági j€llenlzőiről'
Aa elniglónsak és Ies.úDnuaalídik yannek löbbsé3ben ,, agl a. első diL$.]1ól ából s..árnld:ók'/

Az elsó diaszpóra luia]donképpen a XX,században asslimilá]ódott, Már a xlx.
század végén is kevescn voltak, de a teljes asszjmilácjó a Xx, száZad elsó lel.;be11 lörténi.
annak el]enóIe. ho_!y é]nek lesZárlnazolLak. akikke] \an kapcsolatunk, ok ug},an 8öIögűl InáI

nem tudnak. de a göróg g,!ókeleikel szánron iarlják, Il},elr DjóSZc8i György is. aki rnegta]á]ta

a göIög g),ökereít. ij tokaji górög családbó] sZáímazik, Tehát, a pol8áIháborís Ieszárnlazottak
\ annak le]en íóként, De ahhoZ. hog\ önkomlán! zatol alakílsunk aZ elsii diaszpóra edo!t jogot
nekünk.

A ldadasógi j€ll€m.ók él arra ga]Ida!ídlll, hag\ d ,,kercskedaj,,fo],llld" még nli]ltlí8 jelel1 fan?

Például a Magl,ar-Göróg Kamaía tagjainü ]0%-a mag_\alországi göíös \,állalkozó,
sokan vá]la]kozáSba kezdtek a rendszer'rállás ulán. Turiszlika. keleskedelem,.. Jellemzó a

moStani diasZpórára js a..kereskedÓ-Je]]eni'. il]et\'e a vál]alkozó Szellem. Per§7c c7 n

kórülúényektaj] iS függ, hogt kirrek mil}en lehetőSé8ei \.o]tak. vannak sikcles \állalkozók.
Példáu] a \Voodoo üzlet]áncnak. nem tudom is]neli,e. mag,v-arországi gőrög a tulajdonosa.
vannak. akik étlemet n}itotrak \ ag_Y ulazáSj iíodát ter-tanak fönn,

Hog,{ü1 íc!rljók, nliben er.köaókkel a kap[solafuí a. an!aolsaá38&]?

EZ aZ. ami n1ár sokka1 könnlebb, milrt a'80,as é\ekben vo]t. A rendszen,á]tás után

megn_V'.íltak a ]ehe!őségek. sokkat könnrebb utaznj, N{ost máí eulópai uniós tag Níag\ aror\l;3
is, Görögor_.zág is, Van ]ehetóség kinn do]8ozni. n_!eh,et lanrrlni, Íg\,,. a ostani gene],ácjónak
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miár sokka] kömyebb dolga van. vannak görögországi rokonok, akikkel tartjuk a kapcsolatot.
sokakka1, aldk visszamentek a '80-as években, jetenleg is lehet tartani a kapcsolatot.
Emellet! az anyao$zág kiild tanfuokat, 3 tanár dolgozik Budapesten, 1 Beloianniszban, 1

Miskolcon, 1 Pécsett, Egy óvónő van Budapesten. A Gőrög Követ§égget is tafijük a
kapcsolatot. Most úár élént a kapcsolat az anyaaíszággal. sok a kettős áilampolgfu, akik
ezzel még jogilag is kötődnek az alfyaoíszág|loz, nem csak száTlnazifui]ag. Tehát, azt lehet
mondani, hogy ma már nincs akadáya anrak, hogy valaki az anyaofszá99al kapcsolatot
taíSoD. saját elhatározás kérdése.

És esetleg más orszógban élő 8örög nemzeíisé81el?

Mi, a Fővá]o§i Görög Önkorrnr4nyzat nagyon komoly 1épéseket tettiint annak az
iíányáb4 hogy aZ eulópai görögsé8 szervezeteivel jó kapcsolatot ápoljunk. Míiködik egy ún.
Gijrögók vitá8szervezete. Kapcsolafunk van a svédországi, a belgiumi, hollandiai görögőkkel
is. Minden évben vannak taliálkozók, me}yeken igyekszúnk részt venni. nlelve tartjuk a
kapcsolatot a kömyezó országokban élő 8öIögöHtel is, például: Aüsztriáva1...szlovákiában is
míjköük egy szlovák-8óIö8 baláti társa§ág, Tehát mi, a Fővárosi Görö8 onkornányzatta]
megtetnik a szüksó8es lépéseket.

2, Számú melléklet

Inte]jú FokasZ NlkoszSZal. a Mag!,arorSzági Görögók Kutatóirr!éZetének elnökével
l:FokaSZ N]ko§Z tanszékvczető eglelenli talrá1 aZ Eót\,ös LóIánd Tudonlánl,eg_vetemen és a

Mag!ar Tudonrá )os Aliadérniá Doklora díjazottla,)

KéSZült.2010, lebruál

Etsó kérésellla. t?nnc, lrc.]. üÉséljen L:l Md3),dfulsaóti Görög Klltaíó hlíéael íanlosságóról,
tnunkásságárril.l

EZ mé8 nem o1,_!a]r lógi. de mál nem is ol_r,an új jntéZe1, 2003 !,égé alapítolta a
Nlag_Y'.arországi Görögök országos Önkomrál,_vzaia, 200,1 e]eje óta \.ezetern. azóla több cik]us
zaj]ott ]e, A fő céljai lenné§zeleseD a magvarországi görögökke] kapcso]atos küfalá\ok
kooídjná]áSa. ]elbl}tatása, De ma8yaíoísZági góróg 1ögtón többféle is Yan, Két nag),

kategóriára ]ehet osztari. aZ eg!,ik a xvtrI xLX, SzáZadban N'íagYarországon éló göró8

kelesk.dó dia5Zpóra. a mísik. pedig az a görög kjsebbség. ame]yik 19,16-,19-cs göídeors/agj
polgáíháború u!án kcíú]l N{ag)-arországra. Lén},egében nekik kőszönhetó, hog,\, me
úag),aror§Zási góIögókról egyáltalán szó esik, Ez két kü]ön társaság. leszánrla7ásheli

kapcso]at nincs köZöt!ük,
Tehál. amikor a magvarországi górösökró] szóló ku!a!ásró] beszélünk, akkol kél nag)on
különbözij dologló] !an szó, AZ egyik egy !örténeli 1ekonsúukciris fe]adat. a násik pedig e3_1,

o]),an típusú Szociológiaj, tönéneti j ellegii kuiatás. amehben nagvon sokszor még iü é]ij, még

\ elünk éló enber.kct, élő unúk2Lt kc]] me8szólaltatni, hog!,ezt a korszdko! feltájuk, Níosl eZ

üg_rben a kuiatóintéze! !öbbfé]c teYékenységel fol,Ytat. ióbb konferenciái is Szen,ez!únk rnár,
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volt olyan konferencia, a I;ánchíd-konfelencia címmel például, amelyik az első diaszpórát
érintette, 2005-ben a Magyar Tudományos Akadémián tartotfuk ezt a konferenciát. Azért a
Tudomárryos Akadémián és azén Lánchíd konfercnciiinak hívtuk, mert a xD(, századi görög
kereskedó dia§Zpórának e8yik legkiemelkedóbb családja, a sina család. simon György volt az
a váltalkozó, aki a Lánchid építasét tebonyolító vállalkozást lényegében yezeLb. És azéít az
Akadémián tartottuk, mert az ő fia, sina simoD a Magyar Tudományos Akadémia egfik
te8nagyobb szponzola volt. Ó volt az, aki a legtöbb pénzt ajárllotta föl a MTA székházának
felépítésére, A következő tépés, hogy fötavatfuk Sina Simonrrak és széchényi Istvánnak az
enr.léktábláj át az Akadémia Nádor utcai irodahfuában.

Egy évle Iá a Görög KuLaó Intézet i9azgaíÁja és az MTA akkori főtitkfua alapított egy
űjat, sina simon &mel amel},iek az odaítéléséről 6 (az alapítókon kívül) magyal egyetem
rektoniból áló kuatórium dön| három budapesti és három vidéki egyeternről. Budapesten aZ

ELTE, a Műszaki Egyetem és a semmelweis orvostudományi Esyetem, vidéken pedi8 a

debreceni, a sze8eü és a pecsi egyetem, ok döBtenek arfól, ho8y kik azok a vahlkozók vagy
válalkozások, akik a legtóbb támogarást nyújtották napjainkban a tudoníny sziámiára, Eddig
kétszer adták át a űjal először a Richtel Gedeon Rt. vez&igaz8atója, másodszor peüg a

Paksi Atomerőmű kapta a űjat. Idén ősszel lesz egy újabb konferenciával egybekötött
űIrnepélyes átadás. Ezt most azéIt akarjuk kiilönősen ünnepélyessé tenni, mert idén van Sina
simon §züetésének 200. ér.fordulója. Ebből az alkalomból - máI tudjuk hogy szeptember 18-

án - egész napos korrferencia iesz, amelyen göIőg meghívottak, ma8yar kollégák is részt
vesznek. Természetesen idén is átádjuk az éímet. Ez az a szál, ameiyik a mi
tevékenységün*ben az első dia§zpóút éillftí. Ezzel együtt tánogaüuk az első dia§zpórával
kapcsolatban megjelent kön}Yeket, például most van nyomdában a pest-budai görögökől egy
kélnyelvű kótet. A sina simon-aem alkalmából kiadtuDk e8y fotóalbumot is, amelyet most a
200. évfoíduló alákalmából kibővítiink kicsit és kétoyelvűvé alakítjuk át. Lényegében ezen a
szaoL fut az, ami az e]ső diaszpórával kapcsolatos.

A második, a polgárháboní utáni diaszpórával kapcsolatban is hasonló típusúak a
tevékenységebt, Az egyik legna8yobb szabású, két napos nagyszabású konJerenciánk 2006-
ban volt, Párhuzamos t&ténetek cíínmel. Itt a tr, ülágháboú utáni rnagyaí és 8örög
társadatmi fejlődést hasonlították össze töfténészek, szociológusok, poütoló8ilsok. 13-an

voltak Görögolszágból, 15-en Magyaro$zágról. Mindez filmvetítéssel volt összekapc§olva. A
ké§őbbiekre nézve nagyon sok lehetőséget adott aZ itteni kutatásoknak, számos olyan kutatás
zailik, amelyik iníerjúkat folíat az első generációval, Motrkal atik partizánként kerültek
MagyarországTa.

va! egy másfelediknek nevezhető generáció is, akik nem Masyalo$zágon születtek,
de gyerekként kerúltek ide. Az ő törtátetiik is rendkívúl iz8a]mas, most mfu ők is nyugdíjhoz
közetítő felnőttek. szakdolgozatok is készülnek ebből a témából. Itt az ELTE-n 1étezik e8y
kisebbségpolitikai mestelképzéS, vannak olyan diákok, akik a magyarolszági 8órőgséggel
szeretnének foglakozni és ezórt 8örö8 nyelvi tanulmányokat íolytatnak.

A góIóg kutatóintézet még esyéb kiadói tevékenység8el is foglakozik. Most
inűtottunk el egy o1yan kiadói tevékenyséset, aInellyel a magyal kulnjlát szeÉtnénk
bemutatrli Görőgolszágban, Most fordítunk Bibó és Tomai szóvegeket göIógre. Ezeket
szeletnénk, ha még idén, az évvége felé megjelennének Görösországban. A magyarországi
görögsé8nek egyik fontos szerepe, hogy híd szerepet játsszoú GóIőgorszá8 és MagyaJoczág
között. Ez a fudományos, kulturiális közvetítői szerep jutna ebben aZ összefii88ésben a
kutatóintézemek.

Milyennek értékeli az aklallis hebzetét a kísebbséqi önk món zatolnak? Bő,,Ebben az elmúlt
10-15 évbeü.
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Átalában a kisebbségi önkományzatok helyzetét nem ismerem, Azt tudom, hogy ez a
górögók helyzetét hosyan &inti, Tudom, ho8y bizonyos kisebbsé8i önkományzatok, példáll
a német, nagyon aktív. Nagyon intenzív iskolahálózatuk. iskolaíendszefiü van, ok
lélczámban i§ á7 egyil le8erö\ebb nem7eü)ég,

szeIintem miás kisebbség is élt ezzel a lehetóséggel, azzal együtt, ho8y sajnos aíról
lehetett haltani. hogy vannak ksebb-nagyobb csoportok. amelyek jövedelerrszerzés céljából
léptek be ebbe a civil köóe. Ezzel egyútt azt gondolom, ho8y a magyaíországi kisebbségek
jelentős része pozitívan fudott élni ezzel a lehetőségset. En a 8öIögség esetében ezt 1átom.

Ez egy viszonylag kis létszámú közösség, 4000 körüli lét§zánüól szokás beszélni. A
sziiínot nem olyan könnyi úeghatározni: a vegyes házasságok vagy a sokadik generációk
úiatt, A 4000,es létszám nincs nagyságrendileg messze az igazságlól. Tehát, nem nagy
létszámú közösségről van szó, de ez a kóZösség iskolát, kutatóintézetet múködtet, kön}ryeket
ad ki, a kutatóintézettől fuggetlenül, az iskola keletén betül tankön}-veket ad ki és

folyóiratokat is szerkeszt, Jelenleg az Ellinismos című újságoi adja ki, több-kevesebb
Iendszelességgel, de kolábban kadott egy kulturáis magazint is. Ezen íelúl az o.szá8
legkiilönfélébb részein míiködtet önkormányzatot. Budapesten is sok kerúleti őnkormányzat
]étezik, ahol a göíög hagyományok, rninden elemét ápolják. AZ első diaszpóra esetében,

például sírenrlékeket hoznak rcndbe, helyi kiállílásokat szerveznek.
Tehát, én úgy érzem, hogy azon iltézményi kerettel és azokkal az ar,yagi

lehetőségekkel, amit ezek az intézményi keletek biztosítottak a gőrö8ség számára, a 8örögség
jól tudott élni. Most pétdául a GőIög orszá8os Önkormányzat a Józsel Attila lakótelepen veít
egy insailant. Ez egy légi mozi, ami elég rossz á]lapotban van, de máI elkezdődtek a
munkáiatok, hogy ezt hel}Tehozziik, Itt á[andó jelleggel egy GöIö8 Kulturáis Központ fos
miikódai. Úgy gondolom, ez szintén pozitív fejlemény.

Emellelt ez az intézményrendszer teszi lehetővé, hogy a 8öIög álaínmal stabil,
kiegyensú]yozott kapcsolataink legyenek. EZ ugyan mind pozitív fejlemény, viszont nem
jelenti azt, hogy nem kellene va8y nem lehetne még sok egyéb terúleten ]épni. Ter,/ezünk
például szorosabb egyúttmiiködést az alhéni egyetemme1. Lel]eme öSztöndíjakat adni...
Dőntően nyelvi ösztőndíjakra gondolok, mert a magyarországi göIögség e8yik alapvető
problémája, hogy a gőrög családokban a göróg már második nyelv, tanult nyelv, Lényegében
úgy jelenik meg, minüa valaki fiatal korában megtanul angolul. Tehát. most amile nagyon
oda keltene figyelrri - és ebben a 8öIög állammal való kapcsolat a dóntő , ho8y hogyan lehet
azt biztosíiani, hogy a sokadik geíerációs gyerekek a góIög nyelwel a lehető legszolosabb
kapcsolatba lépjenek. Éhhez álandó iskolai kapcsolatokra, ösztönűjakra és tan|árokú van
szüksé8,

Hog)an történík a íeladdtok fieqoszlósa órszágos és helri szintefi?

Ez temészetes móóon adódik. Tehát, az ofizágos ónkományzat is, a helyi
őnkormányzatok is az önkományzati vaasztások során jönnek létre, AZ&t van a x.
kerúletben kisebbségi önkormányzat vagy Budaörsön vagy szegeden, mefi ott görögök élnek.
Ezek a görögök pontosan tudják, hogy ők kcsodák, nekik milyen ha8yományaik vannak, mik
ott a feladataik. Ók helyileg a sajál álmaik megvalósítísával próbálkoznak. A Görög országos
Önkormányzat sok esetben saját költségvetésbő1 dolgozik, az álami költségvetésből, pedig
páyázatokat hirdet, amelyeke konkét etképzelésekkel és tervekkel lehet pály&ni, Tehát,
nem az omzá8os önkormányzat ta]álja ki a helyi önkormányzatok helyett, hogy mit kellene
tenniiik. Jelenleg is aZ év eleje úgy indult, hogy me8nyitottak egy ilyen páyázati lehetőséget,
amel},r.e páyááatnak a külőnböző helyi önkormányzatok a kiilönböző ötleteitkel.
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Melnyire jellemző a görög nemzeíisé?re a beilleszkedés és mennyire az ideníítás megőfzése?

Én ez ü8yben inkább a ma8am nevében beszélnék. EIre vonatkozóan kutatás aZ nincs
sok. Tehát, ugyan szakdolgozatok születtek - kfejezetten jó szakdolgozat született néhiány

évtizeddel ezelőtt a 80-as években - aZ identiiás és asszimi]áció kérdésében, de hogy a mai
helyzet hogy á11, elaől nincs áfogó képünk. Persze én is a göIögök körében moz8om, nekem
is vannak ilyen tíPusú tapasztalataim. AZt hiszem, nem e§ek távol az igazsáEíól, ba azL

mondom, hogy a magyaTolszági göIögsé8 nílnyomó Észe inte8rálódott és a§szimiláódott a
magyar társadalomba, Integrá]ódott, ez aztjelenti, hogy beilleszkedett, ez elsősolban aZ el§ő
genelációÉ vonatkozik. ott asszinilációról azért nem lehet beszé]rü, úefi ők sosem tanultak
meg hibát-lanul magyarul, Ók felnőíként kefiltek ide, e8y pillanatra sem csorbult az a
meggyőzódésük és identitásük, hogy ők góIógök, Magyarországra mégis, mint másoük
hazájuka tekintenek. Ainyi év távlatából már egy kicsit idesenebbül azik ma8ukat
Gtjrögorszá8ban. mint Magyaíorszá8on. De az ő göIö8 identitásuk egy pillanatig sem
halr,ányrlt el. Túlnyomó résziik dicsaeíe méltó gesztusnak tekinti, hogy annak idején őket
Magyalország befosadta.

A kéSőbbi generációk eseébeú - itt gondolok azokra, aki gyerektént kerültek ide vagy
azoka a generációkra aki már itt szúlettek - még inkább azt gondolnám, ho8y nem
egyszenien csak integrálódtáli hanem be is illeszkedtek a társadalomba. AZ asszimilációról is
szó van, hiszen ha ezen generációból lévő göróg nem mutatkozik be. akkor nem is lehet
megállítani, hogy nem magyal anyanyelvú illeóről van szó. De az a sajátosság, hogy
miközben azt gondolom mindenkiról. hogy asszimi]álódott és a ma8yarországi görögök
tóbbsé8e megtalálta a helyét a magyal társadalomban, aköZben egy jelentóS részúkrői peüg
azl gondolom, ho8y ezzel együtt nagyon elós görö8 identitáSa és gölög önfudata van. Az itt a
sajátos és pozitív helyzet, hogy a keltő nem mond ellent eg},násnak. Ehhez szerencse i§ kell.

Tehát az, hogy Magyaroaszágon zrz embel ma8yaíomzá8i görögnek és ezzel együtt
magyamak éíezze fiagín, nem jelent konlliktust, nem álít senldt váasztás eié. Lehet, hogy
vannak olyan idenütások, amelyekben itt váa§ztás elé keíúlne aZ illető, de a magyaroíszági
görög idenlilís aZ nem ilyen. Nem alakuttak ki tartós konílikfusok a magyaror§Zági eöIö8ség
és a többség között. Ehhez kellettek a magyarországi góIögók is, akik a személyes
kapcsolatokban úgy tiinik, hogy elfogadtatlák magukat a magyar táNadalomrnal.

AZ esetek túlnyomó részében m.inden magyamak van valanilyen göIögökkel
kapcsolatos élménye. szerintem több§égében egy jópofa íigura volt. Ebiez a szercncséhez
yiszont hozzáj]áÍal maga GöíöBorsZág is öntudattanul, GöIögországTa Magyarországon
pozitívan szokás gondolni. A két állam köZótt ninc§enek súIlódások, ninc§enek vitás
kérdések, nincsenek konfliktusok. Tehát, egy rnagyarországi göIógnek nem kell állást
fo8talnia egy vitában, ho8y éppen Görögország vagy Magyarország mellé áil e. nyeí
kényszelhel}zetek nincsenek. Akinek vannak göIögországi éiményei, azok többnyire
turistaétmények: napsútés, tengel, barátságos emberek, Tehát, ma Magyaror§Zágon, ha e8y
görög teljes egészében asszimiláódni akar és magyamak akarja gondolni magát, akkor en,e

módja van. De hogyha egyszerre akarja a két identitását megélni - aho8y nagyon sokan így
8ondolják - arTa i§ koníüktusmeütesen módja van,

Meséljen a 8örö8ök társadalmi, 8azdasági jellemzőiről. Itt elsősorban arra gondolok, hoqy
íöbbsé8ében vannr]k-e az emigrárlsok és leszátmazottaík valj azah akik íöbb szóz él,es

múltfa tekiníhelnek 1)ís sza?

Akik évszázados múltra teklnüetnek vissza, azok elenyésző kisebbségben vannak. Az
ónfudatossá8 megielenésében, a '90-es évektől szerepet játszott a kisebbségi intézmények
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létrejötte is, amüek hozzásegítették a kisebbségeket ahhoz, ho8y láthatóvá váljanalq és

L:ultüáüS és egyéb tevékenységükben aktívabbá váljanák
A górögsós esetében ez azt jelenti, hogy néhányan az első diaszpórás görögök közüi -

íel:at a néhá.r,yszáz éves göógök leszánnazottai közül, akik miár teljes e8észében
asszimilá]ódtak nem tudnak göIögüi, nem is görög nevet viselnek - kapcsolatba léptek
velünk, Ók kezdték e1 a saját identitásukat újla fölkutahi. Ebben szelepe van ánnak is, ho8y
itt létezik ez a típusú intéZmén}Tendszet. De létszámukai tekintve ők nagyon kevesen vannak,
Ho8yha véletlenül összefut egy mag]aro$zági göröggel, ak&or kilencven valahiúy szá,zalék,
hogy o1yan gőIő8ró1 van sZó, aki a '46-48,as polgárhábonjban é*ezett, vagy annak
ie§Zírrnazottj a,

Illelve vm egy teljesen új lejlemóny is, melynek nem fudjuk még a hosszú tívú
hatását, A rcndszerváltozás óta, majd Magyarország uniós tagsága óta. jóval nagyobb jövés-
menés van az Európai Unió keretén belil1. Most rnár Magyalország és Gődgország között
utazni semlÍLiből nem á11, ez nagyon megkönnyíti a keleskede]rii és a fel§őoktatási
kapcsolatokat is. Hagyományosan Van egy nem kis 1étszámú egyetemista réteg, akit
elsősorban orvosi e8yetemi szakokra jámak, angol nyelvű képzésle. Tehát, valamilyen
kötődésük u8yan van Magyarorszá8hoz, de az esetek többségében úgy végzik el az iskolát,
hogy nem áuhat meg magyarul. Ez egy nagyon sajátos kapcsolat az országgal, Ók
túlnyomó rószben nern is maladnak meg a ma8yalolszá8i 8őrögség száínáía. De ugyanakkol
vannak olyan emberek is, akiket az üzlet hozott Magyalországra: keleskedők, vendéglálásban,
tudzmusban dolgozók. Az üZlehnenet valairogy úgy kívánta, hogy ide áttegyék szétrhelyüket,
van olyan, aki máI 10 éve itt van. Egyébként a ma8yaromzási göIö8ök egy jelentős része is
ezen a területen aktivizáódott.

Ho<)an tartjáL" milJen eszlujzókkeL a kapcsolatot aZ anyaarszáqqal?

Ennek háIom eleme ván: aZ egyik a rokoni kapcsolat, a másit a munka kapcsolat és

van persze a tulizmus, ami pelsze nem teljesen fiíggetlen a rokoni kapcsolatoktól. Az
mindennapos dolog, hogy nyiáron me8yünk Görö8orszá8ba, és ha még rokonok is élnek ott,

akkor valószínűleg a lokonokat is meglátogatjuk. Arni a munta kapcsolatot illeti, ott egy
sajátos dolo8 figye]hető meg. A ma8yarolszá8i 8örö8ök legaktívabb, le8inkább
vállalkozóképes lészénéI azL látjuk, hogy olyan típusú muDtakö.öket vállalnak, a.nelyben
fontos szerepet tölüetnek be az üzleíi életben, Magyarofizág és GöIógo$zág közótt. olyan is
előfordult, hogy valaki visszatetepült Görögo$zágba, elkezdetí valamilyen viállalkozást,
amiben a magyar kapcsoiatait és ismereteit is hasznosította, Emellett volt oiyan, aki a

vá]lalkozás e8y szakaszában visszaköltözött Magyaíofszága. Ók tottnyire twizmusban
dolgoznak, a legkiilönfétébb szinteket. Van, aki egy utazási iroda tulajdonosa, van, aki
adminisztratív alkalmazotíként vagy idegenvezetóként dolgozik. Ugyanez a helyzet a

vendéglátásban is. Többen vannak, akik tulajdonosok, aiik birtokosai kiilönböző
vendéglátóipari e8ység[ek, Nagyon Sokan aztán görösöknek adnak munkát és emiatt aztián

nasy a jövé§-menés Görögország és Magyarország köZött. Előfordulhat az is, hogy nem
egyszerűen tüistacsoportokat fogadnak Görögországból Ma8yarországra. hanem
MagyaíomZá8ró1 küldenek turistacsoportokat GöIö8országba.

A magyaíorszá8i 8öIögségnek egy meghatározó vállalkozó része vendéglátásban,
tudzmusban, kereskealelemben tevókenykedik, Úgy tűnik, hogy eZ valahogy össze is
kapcsolja ezt a mai magyaíolszá8i görögséget azzal aZ első görö8 kereskedő diaszpórával,
ami maga is annak idején, dz |7OO-as években balkáni termékek kereskedelméve1
foglalatoskodott, Mégpedig nem is nagy volumenú kereskedelemmel, többnyire
kiskereskedelemme1, Aztán a másoűk, hamadik genelációban mál ott is kifejezett
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nag}ryállalkozói réteg nőtte ki magát. Lehet, hogy két-hfuom geneláció műtián rniÁr

Magyarországon is jelentős góróg számlMiisú vállalkozóva] lehet találkozrri.

ALkor ki lehet mondan| hoq! löbbségében váLlalkozók...

A legaktívabb részben. Egy íársadalmi csopoft esetében a többség, - van e8y na8yon
jelentós n}ugdíjas léteg, van egy jelentős dilák réteg is , az^z a fo8lalkoztatottak köIében azt
mondánám, hogy a többség az kereskedó, vendé8látó, vátlalkozó, Kis- és közép mérctű
vállalkozáok, amikben mozognak, igen.

Mé8 aZoltodox elyhózról lehetne pár szóí ejteni..,

Ez is esy Ié8i töIténet, 1780 körül a pesti keleskedők kéüannada görög volt. Aztán ez
később megváltozik. Akkor, amikol azt mondjuk görög, akkol ezen egy klcsit m|íst értiink,
mint aktol. Mert ma egy nemzeti, nyelvi idenútást jelöl, míg akkor ez vallási hovatartozást
jelőlt, Akkol nem azt értették, ho8y 8örög anyanyelvű va8y 8őrö8 nemzethez taílozik, hanem
azl álették, hogy 8örögkeleti vallású. Ugyarrúgy beleértették a szelbeket. - ók voltak
egyébként a le8na8yobb létszámúak - a bol8áIokat, a kiiiönböző romián szánmaz^úakaí és a
tényleges görög etnikumhoz tarlozókat. A legfontosabb identilásbeli elem is ez volt, a

görögkeleti vallás, Nagyon sok példa van arra, ho8y véslendeletekben kikötit, hogy a vagyon
c§ak a}kol örökölhető. liogyha gőrőskeleti vallásrlval házasodik az örökö§, Ho8y azon beiül,
a görögkeleti vallá§ú az milyen, hogy góróg anyanyelvű vagy szerb vagy egyéb, az nem volt
pontosítva, az nem színtított.

Aztán a későbbiekben a nyelvi-etnikai csopoltok a vallási csopoíokon belü1 is
elkiilónülést eledményeztek, Ilt óvatosan fogalmaznék, ezzel yigyízznnk, mell ezt én nem
k:utattam, Tehát, aniket aZ ember olvas és ráragad, azokat tudom. Először aZ elkiilönüléS a
szerbek és a többiek között voltak. Anit Budapesten most szelb utcának hívnak, ott volt a
szelbek köZpontja, ott volt a szelbek temploma. Miután elkiilönúiés történt, a görőg
etnikumúak és a vlachok, román eíiklmúak egy saját templomot építettek a Duna-parton, eZ

van a Petőfi §zobol köZelében. Ez annak idején közös templom volt.
Napjainkban nemzetköZi sú.lódáSok tár8ya, ugyarris az '50-es években eZ a templom a

Moszkvai Patriáíchátu§ fenihatósága alá kerúIt. Most is olt van, a Konstantinápolyi
Patriarcháfus pedi8 szeretné, ha az ő fennhatósága alá tartozna. E8yelőre úgy látom, hogy
patt-helyzet áűL eIő. Az mé8 plusz érdekesség, hogy a közelmúltban, a rendszeíáltoziist
kóvetően a Betoianrrisz faluban épúlt e8y ortodox templom, Ez két szempontból is érdekes.
E€.yíészL abbóI a szempontbó1, hogy a Beloiannisz falut, annak idején, '50-es években
polgárháborús, kommuúista menekiiltek építették. Akkor úgy tűnt, hogy az oítodox vallássai
már nincsen seirDniféle kapcsotafunk, A lendszen állozást követően pedi8 esy bécsi, görög
vállalkozó adományából épült ez a templom. Erdekes módon, ez a gesztus beleilleszkedik
abba a iradícióba, hogy a régió göIög keleskedői mindig jelentős kulturáis vagy egyéb
adományokat tettek,
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3, SZámú n1elléklet

Inteljú Purosz Ale\androszszal. a sZegedi GöIög Önkonnányza! és a N{agyarországi Görögök
Kulturális Egyesületének. Csongrád megl,ei he1)"i csoPor-tJárá}i e]nókéve]

Készüit] 2010, februá

Ekő kérdésem a. lenne, hal), |ni]\,e nek éiékeli d. akluális lrch.eíéí d kisebbségí
ankonnthl,zatoknuk? És a.etnúh 1a,]5 évben?

Összességében nag},on jónak, \{ikor negalkották a kisebbségi tón,én}! 1993 ban. nag_\,on

széles iogokat éS tehető,<égekei bizlosílotiak a kisebbségeknek, orrmagában az, hog_"'.

mindenki aholá tarlozólrak Yal]ja agát. azon keresztü1 lé!íe lehet hoznj kisebbségi
önkomár!,zatokat, kü]önböZő jo8o_.ullságoktrral , !,árosháZál hoZZaíSZóláSi josga]

kisebbségeket énntó kérdéSekben. Szavazati joguk is \an - ez pfujái ritkíüa, sót, állami
!ámogatásl élveznek. iulajdonképpen a]an)i]ogon. Tehát, a lchetőség óriási,

És a:elmúlt ]0 15 él,b?n \,olí nllaní \,óll)aás? TámO8dlolísárban i19, kö]í5ég e!é sbel1?

NíáS rendszelTei Zaj]anak a \,á]asziások. A Yá]asztás clótt már legisztrá]tatni ke11 magukat,

alok kisebbséghez lartozónak \ élik masrrkat. íg}, ók s7a\ azhá!nak, Ez eg,r jó lépés, N.l,ílrán ez

Szűkíti a kisebbsé8i ónko]]nán!,Zatok rnegalakílásának ]ehetőségét. de seJnos !o]t alapja. hos!
eZ! rneg]éptük, A !ánogatáS é\ró] é\'re c!ókken. SLagnáh'a csőkken. de ennek is meg\'an az

alap]a, EZ Szánlo]nía érüelő, Eg}'rc több a kisebb!égi önkomlár.lzat, aZ állam pé!7e eg\]e

kcvesebb, van változás e !éren is. a lii ogatás inkább a civi] SZléIa jrfu.§ába tolódotl. Itt

Szegeden jS található eg,v. a szegedj GóIög Klsebbségi Ónkonnfu_Yzat és annak Csongrád
neg_vei KulturáJis Eg,vesülete, Pá1_.;ázatok Útjár1. rno\! máí e!l,re aZ a tendencia, hogv ezek a

ci\il Szenezclck. atapÍ!!án_rok. eg}esii].ick tudnak támogalábt §zelezni: a Nemzeti Civi]
A]aptól, aZ országB}illéstó1, a N{aglarországi \ernzeti és Elnjkai Kisebbségek
KöZalapí!!án)átó], SZóla1, fó]eg 1Dkább a ci\]] _rzcn,ezeteket támogatják. szerjnlem nasyon
helJ,esen, A cí\,i] szerlezctek mögőtt |an eg_! bázis, \an eg}, lagság, egv giljl szcn,ezet pedig
ai<kor működik lól. hogyha ele!é a tagság feló az eg),cSüleú vag}, alápítván.Yi !eze!és e]számo]

éS beszámo] ilán}ukba. Ugyanis ezek száza]ékos felajánlások, \,íag},arországon mind az

önkomán)-zali. ]nind a ci\i] szfélában e ki\ebbségek nag,r,orr nag_r jogokkal és ]ehetósésckkel

ícnde]ke7nek,

Hog| lijrlénik a,feladdlok e3c)salósa orsaalgas és heb,i saüllen aa óllkól tl,|á\,aL ok köaöíí|

.{. górög önkonnáll,vzat nevétren tudok beszéllri. biztoS minden kjScbbségi önkotnányzatnál
n]ás és máS, ven az .r1szágos górög kjSebbségi önkoimányzat, majd a kö\,etkező szirl! a hel),i.

te]epülési kiSebbsé8i öükoirnán),za!, Van egv országos vá]aszLlán). enel_\nek eg)'ik
idószakában a légebbi c]nök asszol,]}unk tagia !o]t, De mára senr"niíéle függóSégi

kapc_coiatban nem vag},uúk !ólük, AZ eg)iiltmiiködéS a viszonlunk alapja, Tehát, bizon!,os

irrfonnációk. tankón),vek. eg,Yebek, anlik jönnck onna!, De külijn szen'eZelkér]t múködúnk,

I]]e!\,e ]nég !an eg!,kóZös ponl köZöttünk. a tizenkét o_cziá]!os kiegésZítij górög iskola. ahol

gölö3 sZánnaZáSú g!,erekeke! tanítud( gijrög n\ehle éS !épismeretlc, EZ a7 országos Gőrög
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Kisebbségi Önkormánrzal jíányítása alát! á]], de sZegeden mi bizloSítunk számukra

he],!iséget, aho] a nye]vóIák íbl},nak, A nyelrtanáI kö]lségeit azonban .ik fizelik,

Menqi€ jelteülaaj a 3örög enl:eliségre a beíl]?sakedés és nlen\ire a. it]enlilás megőr.élL?

A bei]leszkedés szerinlen e]ég erósen, EZ két i],án}rj ke]] hogy leg,ven. egyréSzt ]neg ke]]

leg),en a _czándék. hog.\ a többségi !á,sadalonüoZ integrálódjék a kiSebbSéghez tar-to7ó einher.

Viszonl ha a röbbségi társadalom befogadó. aklol aZ az embel szí\,e_§en betagozódjk,

Ma8yarországo11 a göIögók kórében eZ a hel\'zet, ,{ rnag,va],ok a göIögök irán!,ába

befogadóak. szimpalizá]na]. \elűk, s niulá1 eZ íg), ván a sórögök is lulajdoDképpen

asszimilálódnirk, A kisebbségi önkormán_lzati lendszel nasl,on nag)] erijl adott a rlcnrzeti

idenlitáS fcnntariásához, Sok göIög g_\,clek tanul 8órögü1. A góró8ók !öbbsése ortodox
keresz!én,§, aki eZ! lar!a. azok szálára ez nrég plusz egyfajÉ kötijdést jelent a görö8sé8hez,

Tehát a többségi táísadalommal a 8öIögöknek jó a vjszon},uk. mind i1 kéi ilán}ba Jnegvan a

slimpátia, De azért lenntaítják a görőgők elé_Egé je]entósen az önludatukal Sajá! ku]!úfálukat,

Ha mcsnéZzük Budapestet. menn)'i göfóg táncháZ és eg}'űt!es Yan.,, Nagyon sok, Rengeleg
górög kultulális fendez\,ény !alr, Tehát. tfu-tják aZ idenlitáSL]ka!. de eZZe] eg,letenbe]r Dem

ha!áíolódnak et. Só!. réSzben be iS olvad ak a többSégi !ársada]on1ba,

Mesélien a saegedi Föfögtjk íársddalmí, ga:,rlasági jeílenrőiről! Iíl arrd gonLlolok, hog)

löbbségében (1., enligúlls csllládok ós ]eszánfiaaalí.ji;ik \ lmnak .!d!), aaok, akik lóbb

ér,saóa.ldos c5aládi lltúbrd íekilíhe ek fissaa2

N.ías,varolsZágon. ha országos liszoD)latba nézzük. akkor a IL li]áglrábonit kö\'e!óe]1

Mag},arolszágra kerú]l cmisránsokbó] á1] a 8öIög közösség, Szegeden a he1},Zel vrlemive]
más. I{árom csoporlot lehel megkú]ónbóZtetni, me]},ek kőíü]belú1 e8venló aránlban oSzlanak

SZét. Eg),részt lannak al ernigánsok és azokrak a ]e_cziirmazottaik, ahol a korosztál.v e]éggó

íiata]. Az jdijsebb kolosztáI_l, inkább Budapesten van, szeseden már i[kább az ó utódaik
vennak, }Iásodszoí l,annak alok a sőrögók, akik Görögországban születtek, éS többnyire
tanulmán!-aik vagy munka Solán kerj]lek \'íagyarorszásra éS ílt telepedtek le, Es a hámadik.
pedjg azon göIög háZastá$!ól e]vá]t mastal házas!ársak. alaplelLien rrők akjk

Górögo$Zágbó] visszakő]iöZlek N4ag},arolSzágra. nlald níndezen három csoporlnak a

gl,errnekeik, Tehát. itt nálunk a g),emlekek majdnem aZ egész tag§ágnak a felé! le§7ik ki 59

rendes tagunk van litt a kuilurális egyesületról beszé]iinkJ. ezen kír,úl 20 páfioló !ag, Ha a

rende! lagokai néZZük. nekjk Inaidnen] a íelük g,vermek, !ehá! 1E é\, a]atti lanu]ó, Tehát eZ a

három cSopoí \,an: az emigránSok. a sörőg országi SZülctéSűek éS a górög háZaslárs!ó] e]vált,

N{ag!,iLrorsZá_gIa víSszilte]epült. de é]dekeS módon eg)fajta görög identitás! ápoló S7iilők é\ aZ

ó g},cmekeik, Az ó tárladalni he])-le!ük... Hát. \eg)es. N{indenféle. NehéZ

megkülónböZtetlri, hog_\' nroSi a górögökle jellemzii hog\ eZZe] \,ag! aZZa1 foglalko7nának

Még arra Iennék kíl útlc si, hog),nleg Wrad,e a lngltlnáryos keresked1;, Jbnlla?

Nem, EZ a hagrornányos kereskedij fonna nem maradl mes, EZ ii tégebbi. elsö gölög
generációra |olt jel]emZai. akik a nra_E,!ar töIök békesZerzódéSekel kóvetóe keíültek

Magyalországla. ]nirrl török ál]ampolgáságú kereskedők. aztár ii! telepedtek 1e éS eliáí
nemesi cimet kapta}i. nem is kevesen. De ebbii] a genelációból. iit Slegeden, Cso|grád
meg)ében !an lalán eg!,-két embeí. N{eSSZe nem ez a ]e]lemző, Erdekes. men dn]ak idején.

Iájuk hivalkoz\'a 1ett a görósség js bc!,etl kisebbség, vannak országos szinten ollalrok. akik
ebbó] a generícjóból Szárrnaznak. de nen] eZ aje]lcmzij.

6,7



Meséíjen d Ne]n:elisélek Háaanak, S.a^:elsélnekíeladaldifól és lra ilné.mén\, .fa]ilsságáró1!
,1;ó t ;_dd d_ ó ,-, l ,Pa,|a

EZ iS országos Szinten példaé ékű,,,

Ea e$edi da alsaá8ba11|

Hát. talán igen, I],!en mértékbeD talán eg_vcdi, Eg}Tészl ug_\,c Szegeden l1 kiseblrsé8i

önkonnán_\,Zat lan és ebbó] 9 tagia a nemzetisé8i !á,su]áSnak, A lornán nernzetisés e8lkor
lagja rolt, de aZ ó székhel)ük aZ eg)elemen \arr. nenl kapcso]ódnak enn,lire ide. Nincs
scírmiféLe e]]errtét kóZóltúnk, csak máshol van a központjuk. \,Iinr a 5zerbeknek is. A !ársuláS

az ki§ebbsé8í önkomán_!Zatokat társít, a szöYelség pedis eg)'. ennél szélesebb eg!,illnniiködé\:
cilj] Szen,ezeleke!. kisebbségi órüonnán_r'zalokat, e8l,esü]eteke! ós magánSzcnél_reket js

tömöí!, Annak idején úg,Y dónlötiünk. ho8] nem külön utakon járunk, hanem összefogunk.

létrehozunk eg)' !ársuláSt. amel!' lársu]ás fenlrlartja a Ncmzetiségek HáZál. arlli n]jnl kőZöSségi

háZ nag)'on jói mriködik, Ennek \'an egy e]nöki telme, eZ í!! van a szomszédban írnutat a

sZornszéd lere]nre) Itt pedig a kű]őnbözó kisebbségi dnkonnál,vzatoknak len külön

ílóasztaluk. 1engYel. némel olt a sdróg,,, (nutat) EZ mind egy-eg), önkonnán!,Zatot képvise].

miulán itt mindannyian ö!üénles íalajántásból. lehá! társedallni munkáva] \,ége77iik e7t e

tevéke1llsége!, nem flzetéS ellenében. íg), akkot 1,a8}ünk benn. amikoI la]ami teen.lő ven,

Ezófi nincs most itt Senki, vannak únienneink. eg_\,klublelem és eg)-. elóadóierem. Hát, í8}
n1úködik.

Sűrűn latutt* |rognntok,,.

Igen. ha megnéZZük a proF'amtábláZatot, sZinte ninden napra ju! valami. valanúkor 1lillcserr

szabad telen].

Aa üíaLsó kérdésen. Hos.\ ídúiák, n|ibe]1 esakijzökkel da an|aafsaágga], eseí|€g 1.ás als,,ógak

8örög nemaeíiségé|el a kaPcsaldlal ?

vo1! rá kísérlet, hog_!, Szeged és lalami]),en görőg váíos kóZót! testvén,árosi kapcso]etol

]é!e_rílsünk, De ez vag,v a ni képességeinket 1raladta eg, vag) nen] \o1r eg__!jk o]dalról sern

\,árosi szi]rlen igazi Száldék arTa, hog_\,cZ ]érlelóiötr, Voft eg,Y időSzak, amikor sze]l,eztünk

honismeretí kilándulásoka! Görögorszá8ban.2-3 é\,ente. 3 é\,e vo]t aZ uto]só, De nas_\on

nchéZ nregszen,ezni. ennek anlagi okai is \a r!ü a]áp|eliicn, Mindig aZ önkormán.\,za!

támosatta Yi amil_ven összegge1 és emel]e!! az önkóltsés i5 ]e]en l,o]t, Ezeken a honi§nereti
kllándu]áSokon nas,von sok olyan helyle e]jutotrunk. ahoní]alr aZ ósök számazlak. aho]

ku]urá]is értékek Vannak, Vendégü1 ]áttunk má, göídtofsZági iánccsopolnkal nerneg!,sZel,

cme]]et! \:an lratáro| tú]i kapcsolalieitáS, De igazi tes!\,é áosi kapcsola!. leStvéri

lanin!éZnényi kapcsolet Yas)- diákc§eíc te\éken)ség ni csen, De ebben még lehe! íellijdni, , ,

,\ kulíLllális egresúleí]-ől lehettt nég besz.élni...

i995 ben alaku]!. 199s ó!a én vag),ok az clnóke. éppen ]nost vo]t elnökvá]asz!ás januárban,

olt újabb ciklusra engem !,álaszlottak. 2006 óta vaglrnk kóZhasznú Szer,\,ezet, a tagságunk

nővekedett aZ u!óbbi idiiszirkban. De a honlapon ícngeleg a statjsziika,,.
(a honlap elér,hetó a lrttpi//üww,SZegedigorosok,hu/ lr1dalon)
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oajda Ferenccel űIökIe e8y aszíalhoz a Nemzetisélek Szöyetsé!énekrezetőjé\,el.

A Nemzetiségek HrÁzának töfiénete 1996-ra nyilik vissza, amitot aZ első szegeden
megalakult ki§ebbsé8i öntormiinyzatok, konkrétan a német, a szlovák, a görög é5 a román,

úgy döntöttek, hogy alakítanak e8y tár$rlást. Ez nagyon jó ötletnek bizonyrlt, hiszen nem a
magyaíoffzági mintát követték, ahogy egy-egy kisebbsé8i önkormányzat működik ma,

viszonylag nagyobb városokban is, e$,rnástól szegregátan, kiilön iTodákbán, e8}mástól
teljesen kiilón tartják a proglamjaikat, élik aZ éieriiket. Szerencsére. egy viszonylag íégebbi
ismeretségeken, barátságokon múló e8yütíníiködés,csíra alakult kj. Ez most mrár arrnyira

főIdlzzadí, ho8y tulajdonképpen a szegeden működő 11 nemzetiségi önkormályzatbóI 8

tagja ennek, Nem tagja ennek a tfusulá§nak a szelb és a román, valamiút a cigány
önkormiányzat, A román és a szelb óíkormányzatlal nagyon jó kapcsolatot ápolunk, nilcs
senrmiféle probléma közöttünk. Ennek történe]ni és mindenféle más okai vannak, hogy ők
külön miíködnek. Eg}.részt a román önkormányzat másképp képzeli el a kisebbségi
ónkomlányzat feladaát és programjait. Ók a tudományos munkára koncentnálnak. a

kön)rykiadásla, nekik nem igényúk, hogy itt legyenek velünk. Ók a tanszéken belső munkát,

síjdiómunkát foi},tatnak. A szelb önkormányzaf-nak pedig jóva1 korábban megvolt már a saját

bázisa, A rcma önkormányzattal kapcsolatosan megint má§ helyzet állt elő, hi§Zen aZ ő esetűk

Sokka] §peciálisabb, mint akárnelyik kisebb§égi önkományzaté. Az ő munkájuk egészen más

és szerteágazóbb, tehát nekik Szintén külön van helyiségük. Tulajdonképpen eZ az intézmény
úgy jöű létre, ho8y szeged megyei jogí városnak éIdeke is volt, ho8y inkább tóbb

önkormányzatnak adjon esy na8yobb ingat-lant, mint kiiiön-küiön elaprózva. Eg}.részt nem

ke.úl annyiba finanszírozni ezeket a kisebbsé8i öntományzatokat, másrészt olyan intézményt
adott a kezükbe, áo1 mindenféle helyigényük, plo8íamokkal kapc§olatos későbbi igényeik
megvalósulnak. Tehát, nem kell művetődési házakat bérelni, nem kel1 klincselni nagyobb
művelődési intézményeknél terembéIlet síb. ügyében, hanem itt heiyben meg tudják oldani a
programjaik 80-907o-át, Magyarul. ez egy nagyon jó döntés !o1t. 1998-ban indult el eZ az

intéZmény, én azóta va8yok itt, őfiiletesen kicsi költségvetéssel, két státusszal dolgozunk.
Szerintem, legalábbis én úgy veszem ésae, hogy mindenki megeté8edés&e. AZ utóbbi 10

évben ú8y figyelem, hogy beintegálódfunk a sze8eü közmúvelődé§i intézmények a SoIába,

Azzat a speciflkuínmal, hogy itt a plogTamoknak a 987o-a valamelyik szegedi nemzetiséghez

kötlető. Az első évek felmérései szerint 30-40000-es látogatotr§ág volt egy évben, ami
nagyon-nagyon jó. Nyíván azért fig}eiembe ke1l venni, szeged hasonló kalibeű,
nagyságrendű költségaetéssel rendelkező, szintén közmúvelődési iútézmények munkásságát

is az összehasoúlításban. Na, most nú firlajdonképpen egy év alatt aZ itt megforduló emberek

számából levetítve, a programokat tekinNe, köIülbelül négy művelődési háznak a programjair
fudjuk megvalósítani e8y év alatt, Nyílván azt nagyon fontos err íteni, hogy mi nem ketten

tevékenykedünk vagy háiman, hanem itt aZ önkormányzatok mellett vannak kuln]ráis
e8yesületek is, sőt, vannak olyan civil formrrlák is, akik nem lendelkeznek ónkom|ínyzattal
vagy egyesijlettel, hanem csak baráti köIként vagy valamilyen összefogó cé]ial működnek.
Példárü: latin,ame kaiak. Tehát, itt jó néhrfuy más dolog iS van, ami befogadásra kerül.
Nl,ílván, ezeknek a pro8ramoknak a számát ezzel is tudjt* ilyen ma8asra vinni.
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4. szánú nrel]ék]et

A Mag,Yarországon é]ő nemzeli és elnikai kisebbSé8ek becsült ]étszáma

Kisebbségek Lészán] ezer fő
Cigányok 400_600

Németek 20a-22o

SZ]ovákok 100,1 10

Hon,átok 80 90
Románok 25

Lengy-elek 10

sZerbek 5

Sz]ovének 5

Bolgárok 3 3.5

Görö8ök 4-4,5

örmén_l ek 3.5_ 10

U}ránok 1

Ruszinok l
összesen Kb, 1 084

Forrá§: www,hieliif.huÁu.[etottes,php]fid=tartalomsol/1161, 2010. ápriüs 11, 20:20

5, szán-rú mel]éklet

-i\ kisebbségek létszánla ]:L ]00] eS népsZám]álási adatok alapjár

ul{iDas

Forá§: htto:/^rww.bhrf.org,&isebbsegkutatas/kk 2004 04/cikk.DhD?id=i289
2010. április 17, 16:20
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6. számú urelléklet

Településí kisebbSégi ónkomlántzalok létszáma 2009. januír 1-én

A 2049. jri!í. 1ión úkódót.l.p0llsi kislbbdáEi önkomán}2íot §ám,

6
t a § l l 9 {

?1 20 2a 17 16 E 20 j6 11 € 201

12 13 2 3

l 1?2 2 33 95 2 181

29 8
,x

1 11 69

2 129 1 12 1! 2 17 13 5 193

1 16 ] l 1 5 3 3,
2 3 2 15 l ] 3 ? 1 1 a5

1 l9 ]0 1§ 1 1 4i
1 48 2 1 1l

58 1 2 3 ?

37 33

l 15 3 n 1 2 10 §6

2 1 21 99

9 63 j 6 í1 ?a 111

12 ,0
1 6 89

l]? 8 1 1 12g

52 37 l 90

11 l] 1 1! 8 47

36 48 2 2 90

Za\a 55 12 l1

37 103l 34 1l5 3n 31 45 51 40 116 1í 1, 19§a

Fon'ái] ot§:dqos Váhsziá.i liod.

Foíás: KjsS Pérer: J/10808, számú Beszámoló a Mag_lar KöZtársaság leruIetén éló nemzeti és

ehikai kisebbségek hc]!,ZetéIól (]007, íebruár,2009. lebruár) Füsgclék/
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7. szálnú mellékLet

BáIó Sina simon alcképe

Báró Sina Simon, !876, április 23,

|'ajdrnaPi Üi,áB

Foííá§ Bóró sind Sífion: Tekintetes m./Jgar tudós Társasá?! iíKafenio, 2007. 1. szám, 36.0.
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8, szán.ú melléklet

K!ébb§ógl átiláno. Ékolál.zan.és trnulo lótszám. e 2007l20@-a. tanévbcn

2a 5 l05 521 -16 3a0

6a
5 a61 111é

689 1 0?3

2 F7 56 3 6 ]s1
1 32--",-i,

55 31 2
1 .o7 1

2 43 2

FólBs okIátliE é3 KJt]IJ:s .9.érúr

Forrás: Forrás: K]ii Péle: ],1Ot03, számú Beszámoió a \,íag_.-ar KöZtársaság terü]e!én é](i

nemzeti és elnjkai \j!:!..és.k he],!ze!éíó] (2007, fcbruár,2009, februáI) ,trűgge]ék/

9. számú mellék]et

Az olszágos kisebbségi önkormiányzalok honlapjai

BOLGÁR oisziágos Önkolrnán)zat Ej!p!b!!:b!LhÚ
orsZágos CIGÁN-Y Önkomán}z2. httD ://wvw.oco.hu/

vagy3rorsági GóRóGÓK onásos önkonúnyzata b!!p@W€!]:!]E§E9E!d
or§Zágos HoRvÁT Ölkormi.n_\zat !lp!2!!!L!9ryg!qtsh!
országos LE\-GYEL Ki§ebbségi Önkormányza! E!p!Z!]LErp9!94!gbq

Ma_qyaro$zági \É\.fFIEra oEzágos Ónkormányzata http ://www.ldu.hu/

országos ÖRvÉ\ Y Onkorfl án]zar www.orsza gosorm€ni' onk.hu

Magyaíországi Ro}L{\oK ol\ásos Ökormányzata !l!pr^[!!4E!]9gI4!i!
országos RUs^i Kisebb§é_qi Gn}olilányzat !]|E!@4§EbÚ
SZERB országos ÖíkorB,ánF2I httD //rvT-w.szerb.hu/

olszágos sz-ov.ÁK Ón}ormiá.}zr @!Z!E§&f§!!g
országos sz-ovÉ\ ÓnkorB.{n}zai !!!§Ig!EqL!q
országosIIKRÁ\ Ölkorí,táí}zar EElEü4Blgü!§ild

Forrás: Minisztere]!ö]i =,:1. 
\:i.]'.,!js éS Nemzetpolitikáá1 Fetelős sZakrállamtitkársá8

ka.eg- 131- 1htto://wrvrr,,nenlze::: ::]

2010, április 18, 11:10

orszapos kisebbsesi olkomanYz
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10, szán-rú melléklet

A Kafenio és az E]linlsmoS cí]nii fot_l,óirat eg)-eg,Y sZámának cínl]apjai

xn Po, noAlTlKH: KAl
no^líl:ílKHl f,YzHTHlH!

l

,74

íffi



E^ uJauoq,
i ll l noruaploz zoog I

4F 

-

o:l15.'Éxöool rl! Afioöoixno,r! r[',,ivov out\,.Pioq /r

Aaiva, 17 NóLllpprt 1973
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EDJióo'

11 , szárrrú rrrelléklet

Két göIögök á]ral kiadol! neghí\ó

' Msq tnv xapörú poo xxtv(D fl|v

f,o vo öl€(§x0.'ío ípóYpd!Pq, FonOnoovI
. E^trr\i!Alr.ólo.nft!Tó|2.! 9]L lo ]:.L

óqLDJpCrD!
l. ópU.r tkrr.:nr!! -ni c,llrP.:

Az esl támógatói:
l ] i ke, G.rcg K]sebis.! Ól(.,íárrzatok

t4NEKK 1,1áJlJrJczá9.I,iemz.t é9 EF ká Klétlrsao!kén

nPo:K^HEH
NlE yopo co( íp.úKd^oU!r

!c TpcVo!6iJo!U. !oai
rpdloúö o rou MíK| oloöopdxn

Kq pouió vq 6Jpiooú!. Ko] ro ]a0 xpóllo oíó
;. YÉWloi róU nóWn PiloóU

'd( 
iró !i!ó!p3 m < 15 Nlo]oú 2009 Tp.po

nopoqK.Bi ópo ]8 30
dro no^ r or Kó Kavrpo io! ] 2oU óop.popq,o!
l Mo[l tJúveLódés Ház Eo x ker csöE.: ]3 ]

MEGHÍVÓ
szerelelte meglrivunk 2009 máiUs 15-én

a x l kel|leti Helyvdék Ónkómánr2a1

l"lcM Müreódés, Ház Bp x ker csólszJ i3 ]

t4 K]s THEoDoRAK s és JANNls RlTsos
ze.és roda]m es:ünkle,

'q Ylopró napVoUv !apoq:

l xopoöiq Bouóoí.m|§
xpioío< ocú!óotii/,o!

TKópíop lpó!(
KoM óTn NoVxU

o30!ú Kcropa^l

lT! owdx. o
0d dKóIó!eid.L VÁévri

p.T|v ó5}iorpd'Múópo<'

Amüsorban rés.t veshek:

Foúntanéés chrstós

a Nlydros eqyúttes zenéjére

- MEi T1} lúpölú po! Kiélr,úJ T,l, E}.Lröa ,

\'lo!úxl:nro'\l'q!oá6opdx$

2009, május iueghívó eg} zenés irodalni estre (botíró és belsó)
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,€\a ípá]ra |lovo! !E Iapü.i\alo€ \ra -rpá\],o ótl
Toúír]v n],!,íútpiöú nlv éxogáv ó7o1 uaií. km ooaoi
E ryúeEii mt íIonfiol xal 9íoIoi Kí, m},LflKoi ilot
dpaí@íKoi @! í]jov plkpÓEpol Óv0pono! Óool

alowddKdllw. adlóy@! o &0.i9 i"olra,va
iliooufl óó. To lou@v 6oü}€!,dlld ó/o1 !1ú!i, va

.!v 9UIdp:1 { Ólrl !n{Í rcl va tll]! lF,,a oÚÉ o
ö!va.ó! <€-yó, o!íe o d6ú!@o9, Eépm tó!. vq
}áEt o KdOsiE €|ó>; Otd qyorMÉi jló,ó,. m e,
gnóo$ r1 7"d)úi6É! !d 1áÉ, <Er'ó>, ó16, ól(Dq

ap\ilo\tal Iol}.oí *ú qKó!o!!, íóts !o }Éve
<rpsÍ?, EiP{@€ É1910 (€Peie' Ór 3q .o GIÓr. Kqt
í; to €ii; !( úOoUF8 ó6Il. av €€]olB \t
9tuiool§ /.optóv, vü lioope! ór.ol }rali-"

ldíó fu <,!nok\HMo\E)1.|,1T1, íoa d,pal4pó
Mú?Dta!)

MEGHÍVÓ
\ Fóyálosi 6óór Ón]rómáíyzal

ó§, Arg}daóldi Górög Kisebbségi ontománya1
ti.ncl.íe] meghqa onL és cM]ádjái

- l !]] márcils ]5-i íeúed úíneD
:lla]ní!l r.ndezel1 megemLekczésre,

n].l} el :!. L 1r, ná.cius :6,áí (pénleken) ] 9 ÓÚiól
tr ].zi:f Aft Lla \1úrelódési KóTonlbb
1B: \j]]..]ó/sef^ttjlatér4 jiafulrl,

A a1,!T.mb!r ras"l \esrek: ó\oósajnk.
: ]: E\J'ollimos &egészilő

ci.:iig \]c\okúró ]skola tannló!,
: .a].rljdák lifuSa. a Helidonaki,

-: :.:n-,jz és az ]liosz Énccsopoíok.
T.].a 1áIol l(órus].

:]:]r ] \: j- 1 a-.§ pondoszl eg,e§ü]elének
n.soportja

12::.,-: ;:.:...-], :nt.metené]Óbenlátnatónajd
. *1§,fgo.h! cjm.n.

:..., : j: :! :._,i-::.: :.rnal]g úíó íárch@ kórdi
:::.:-: \i]i-.!.i\l]1hoiz.nekarókka]

nPorK,7H2E
H ÁlroijloiNnd] Eii,]]!o! Bo!óúíÉorla kdl rl

A!roal.i}.!or1 E)övov To! l3oo 
^rú!.pi6uaro! 

oda
ii.ftüi,Ű oNolá,áLüt!'l; oiol .opíoo]ró íla .n.ÉioU

trl; ]5rlq I\.ldP.io! ]82l. ío! €ü iva
olo nor,LrLorLFó Kaa.rJo ,,]ó4cf Atiil3"

(]_i'|lú| _ TraT€id Józ9l Átli]a .1],

..]!:6 \,lcp.iou 20l0, tupo nopúftd,r] ÉdL ópd ]9,

:ro íFóyp(u!ú 0ú @p!.rdól,oDl:

_ .L BűFtíi; rol l ]rdiLo! :lplilpopoílÉol
:/,ol.io! Ei,'Jl\aKjv
I lóp0dio (KüP!dtrn3;,,

- !a l,oPrlTLrd olYNpoT]]|dto driÖoldxt).
!!rj.!\1oPó;,, ldiiJoa,
n /,o|ojÓiú ndwltoÓ!

- ró /!p.lrlNÓ o"rKPon]}rú n]! la!i.(ol,\i.xl(
jloliior \-óo!dú!

od píoai66í. !o íílíxo}.o!eri6.T3 qr 3opldo §1

|a; DNallilol (ol olo^u6ikfuó órrylótoociíöú
ílrallgo, h U,

M.ld ro Ióilflorlró íFólp(|Ltd 6d! í.Pl|.lolÉ, úr..

]'ón gl-n! oFliorP.i,.Td|]éra" .N{n6P;" KoL

,.ML')0o;"

:U10. márcju§ - Meghí\,ó a nemzeli ünnepre (bodró éS belső)

,7,7



12. Számú melléklgt

A t!íidn dl* ima eredcii 5zófege. görós n)eh,en:

Iiátrp qpró,Ó Év toi; oupuvoi:
öl,raoBljtl,lT ö Őr,oud oou
g;,0éT.] | |]a6ú€írr oot].

1svrlÉrltr,l lö ()éi,lpú ool,
ö: er ouprrlQ rcci Éni tfrg 1frq
tü, öptor' rlpLór, tör, ézrorroro,
oö; rllilr o1Lrpov.
*,ll óo.:: niil tö óqc),,lprrta rluóv.
ó: xli rlLLcL örpi:lLl"*

loi: óoi,-;;rnt: nuöir"
trri uq l .:,,!5nq rly6. Ei: 7€Lp.16!ló\,

ú.,.ö búcu quó; ótö toü lorrlpoü.
Uul\

Magyarut:

Miatyánk,
ki vagy a meBnyekben,
szeúteltesék meg a te íeved:
jóijön el a te oíszágod;
leg]ier meg a t€ akaratod,
amint u m€ín}üen, úgy a íöldón is.
Mindeúnryi kenyeriinket add meg nekúrik ma;

ás bo6á§d meg Yétkeinket,
mikfoP@ úi i§ me8bocsátunk
az ellenúnk v&keáhek;
ás ne ü8y úiDtet K§értésbe:
de §záb.dí§ m6g a gonosztól!
Meít tiéd az úszág és a hatalom
es a di66§ég mind örök,ké.
Ama

Foíás: híb://rP99_orayer.su/qreek/common/ 2010, április 17. 12:10



NtilatkoZat

N_rilalkozom. hog1, a szakdolgozatorn Sajál szej]erni rennékem, elkésZíté\ekor c\ak

engedé]vezet! ódSzereket hasZnálram- Plágiumi]._k izinú1 a:

- SzósZ.rinti idéZet köZlése idézóje] és livaliolii :n:9e]ölése nélkü1,

laía] i jdézel hivatkozás egjelölése üéIL,l],

, íráS publikált gondolatainak saját gondoldlkJil1:.i .:,.iinte!éSe

A,plag}záIás A szer.ői jogról szóIó 1999. él'l. Ixxvl. töí-éD}.. 12. §-a énelmében jogeilenes,

Alulírotl Rálhi Marianna társadalmi tanulmányok szakos haugaró kjelentem, hogy a plá8ium

fo8a]mát megismertem, és nrdomásul veszem, hogy szakdolgozatom plá8ium esetén

visszautasíLásra keíü1,

Szegd 2010, április 20.

a] áírás


