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ed Albert

Amagyar nernzetikoIossegek
muvelooesistrategiaja

magyarorszaginf?Iopontb61

Holgyeim es Uraim!
Egyed Albert vagyok, a Magyar Muvel6desi Intezet

munkatarsakent kaptam meghivast. Mindenekel6h
szeretnem megkoszonni H6di Sandornak es Utasi len6
atyanak, hogy itt lehetek ebben a gyonyoru intezmeny-
ben. Szemelyes erintettsegem volt/van az elmult egy
evtizedben azon letesitmenyekhez, amelyeknek a neve
(Illyefalva, Teleki Oktatasi Kozpont stb.) H6di Sander
el6adasabanelhangzottak.Az en fogalmaimszerint -
Tabajdi Csaba auton6mia-szigeteknek nevezte 6ket -,
ezek az objektumok es tevekenysegeik megtestesitik,
garantaIjak a kisebbsegi magyar kozossegek fennmara-
dasanak hosszU taw eselyeit. Tabajdi definici6ja na-
gyon pantos megfogalmazasa annak az egymast kiege-
szit6 es egymast er6sit6 hatasmechanizmusnak, ami a
termeles/gazdasag, a hit es a szellem haromszogevel
irhat6 le.

Masodszor, szeretnem idezni Wittgensteinnek
"bonnmot"-jell,mely szerint "a nem vilagos gondolato-
kat nem erdemes elmondani." Azt gondolom, hogy
most akkor tennem a legjobbat, ha visszaulnek a he-
lyemre, es megkoszonnem figyelmuket, de azert meg
egy kicsit varjanak az ebedre.

A harmadik, amit mondani szeretnek, reszben szin-
ten idezet lesz - es igerem, hogy tObbidezetet nem
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fogok mondani a kavetkez6 15-20 percben. A miive-
szettartenetben van egy - sajnos lassan feledesbe me-
ru16 - essze, Fiist Milan "Latomas es indulat a miive-
szetben" cimii kanyve. Ebben 01vashat6 egy nagyon
ravid, csodalatos mini essze az olasz trecento szellemi-
seger61,vilaglcitasar61,vilagkeper61,de a vegen ott van
egy nagyon malici6zus mondat, nevezetesen az, hogy
"azert az a sziirke fal is nagyon kellett, amire ezeket a
kepeket felfestettek".

Tudasszociol6giai ertelemben szeretnek raviden ar-
r61beszelni, ami H6di Sander el6adasanak kett6s szer-
kezetet, egyiittmiikad6, interaktiv, de ugyanakkor
egymassal iitkaz6 vonulatat is kepezte. Nevezetesen
azt, hogy a Szechenyi Istvan Intezet nemcsak strategia-
kutat6, hanem strategia fejleszt6 Intezet is.

A strategia mindig egyfajta vizi6t jelent, de ahhoz,
hogy a vizi6k megva16suljanak, operativ miiveletek
sorozatara van sziikseg. Minden strategia, minden vizi6
akkor er valamit, amikor latjuk, hogy mi va16sul meg
be161e.Tehat a sziirke fal, persze mas interpretaci6s
vonatkozasban, igazab61 arr61 sz61, hogy elerkeztiink
egy olyan id6szakhoz a rendszervaltas utani magyaror-
szagi tamogataspolitika tiz, tizenket, tizenharom eves
tOrteneteben, amikor szamot kell vetniink az eredme-
nyesseggel, a hatekonysaggal.

A szamvetes titan pedig vegig kell gondolnunk azo-
kat a lehetseges uj megkazelitesi m6dokat, formakat,
ha ugy tetszik - uj strategiakat-, es fOlegazokata veg-
rehajtasi m6dokat, amelyek a magyar-magyar egyiitt-
elest, a nernzeti reintegraci6t az eddigieknel hateko-
nyabban szolga1jak, hogy kazelitsiink es elerkezziink
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ahhoz az auton6miahoz, amelyr6l H6di Sandor sokat
beszelt.

Az elmult egy heten, tiz napban nehany munkatar-
sammal sokat konzultaltunk reszben magyarorszagi,
reszben hataron tuli szakemberekkel err6l a mostani
id6szakr6l, ami kozjogi ertelemben szinte interregnum-
nak szamit, hiszen a korabbi kormany meg hivatalban
van, az uj viszont meg nem a11tfeI. A most fela116uj
kormanyt rengeteg felelemovezi, szkepszis kiseri szerte
a Karpat-medenceben, erre szemelyes tanu vagyok,
hiszen tObb mint egy hetet toltottem Erdelyben, jartam
a Karpataljan, jartam a Felvideken, igy kozvetlemll er-
zekelhettem azokat a reflexi6kat, amelyekkel ezt a val-
tast fogadjak, de innent6l kezdve en gemakarok tovabb
politikar6l beszelni.

Tulajdonkeppen az elmult ket-harom evben mun-
katarsaimmal es mas partereimmel vegzett kutatasunk
egy kicsit arr6l is sz6l, amit H6di Sandor is emlegetett.
Nevezetesen: megpr6ba1juk kitalalni azokat a szerke-
zeteket, azokat a formakat, amelyek a magyar-magyar
egyiittmiikodest nem jobba, hanem hatekonyabba te-
szik.

Abb6l ke11kiindulni,hogy 1998, a polgari kormany
hatalomra jutasa mindenkeppen paradigmavaltasnak
szamit a korabbi a11apotokhozkepest. Az en megkoze-
litesemben ez a valtas a statustOrvennyeles a tamogata-
si osszegek megsokszorositasaval tenylegesen egy uj
viszonyrendszert alakitott ki, egy6ttal uj konfliktusokat
epitett be, els6sorban az uj klientura er6ltetett szerve-
zeseveI.
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Megitelesem szerint, szocio16giai-kozgazdasagi 01-
dalr61 szemlelve: a statustOrveny es a kedvezmenyek
inkabb ideologikus termeszetiiek. Err61Gereben Ferenc
mondott erdekes dolgokat. De azt gondolom, bogy a
kialakult rendszer miikodtetesi, pragmatikus reszen
meg sokat kell gondolkodni, meg sokat kell javitani.
Nem hiszem, bogy ez az elkovetkez6 negy ev err61 fog
sz61ni, de kollegaimmal megpr6balunk olyan osszefo-
gast teremteni, amely talan hozzajarul ehhez.

Ebb61kovetkezik az a nehany elem, amit a rendel-
kezesemre all6 id6ben meg elmondhatok. Mondand6m
nem lesz sz6nokilag kidolgozott, hiszen egy munkafo-
lyamat kell6s kozepen vagyunk, format6d6, gomolyod6
gondolatok vannak a fejiinkben, es tulajdonkeppen hat,
nyolc, tiz olyan parameter van, amiben pillanatnyilag
egyetertiink. Err61meg majd sokat vitatkozunk, nem is
hoztam el ezt az irasos anyagot.

Az onok szamara is ismeretes, vagy reszben isme-
fetes, bogy a magyarorszagi tamogatasi rendszer intez-
menyes strukturaja meglehet6sen tagolt. Mindenki
szamara kozismert az Illyes Kozalapitvany, valamint a
miivel6desben, kulturaban tamogatast nylijt6 korabban
egyseges Miive16desi es Kozoktatasi Miniszterium,
majd kes6bb, 1998 titan a Nemzeti Kulturalis Orokseg
Miniszteriuma es az Oktatasi Miniszterium, a hozza
kapcso16d6, a financialis funkci6t atvalla16 Apaczai
Kozalapitvany.

En mindig a szimbolikus szerkezetekkel, oktatassal,
kulturaval, valamelyest a hitelettel foglalkoztam, de
ezzel egyiitt azt gondolom, bogy hosszU tavon, ha
strategiar61beszeliink, akkor roviden emlitest kell tenni
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a gazdasagi tevekenysegr61is, hiszen a magyar kbzbs-
segek bnfenntart6 kepessegenek alapja a gazdasag.
Tehat, amikor az el6adas elejen, T6thfalu iiriigyen ha-
romszbgr61beszeltem, a haromszbg tetejere a vallalko-
zast, a termelest, a foglalkoztatast teszem, de ehhez
szemelyesennem ertek.

Azonkiviil 1998-ban elindultak olyan tamogatasi
formak is, amelyek kevesbe ismertek, peldaul a Magyar
Tudomanyos Akademian beliil a hataron tuli magyar
tudomanyossag tamogatasa. Ennek kiikmbbz6 formai
vannak: egyeni bsztbndijak, csoportos kutatasok, egyeb
bsztbndijak, konferenciak es szakkbnyvek tamogatasa.
Ezek lennenek hivatva arra, hogy tulajdonkeppen ta-
mogassak, es err61majd rbviden megint fogok beszelni,
azt a fajdalmasan hi{myz6,a magyar auton6miak strate-
giai el6kesziteset szolgal6 kutat6intezetek munkajat,
amelyek lenyegeben sehol gem alakultak ki. Ahol foly-
nak egyaltalan ilyen jellegii kutatasok, azok alapitvanyi
keretekben vagy egyesiiletikeretekben folynak.

Az elmult tiz ev egyik nagy zavaranak, hianyossa-
ganak tartom a helyi kutat6szervezetek hianyat, es ez-
zel nem akarom a magyar kbzbssegek politikai vagy
szakmai elitjet hibaztatni, de sajnos sehol gem keriilhe-
tett sor olyan tarsadalomtudomanyi, mondjuk ki, ma-
gyarsagtudomanyi intezetek letrehozasara, amelyek
ezeknek a kbzbssegeknek a lehetseges fejlesztesi ira-
nyait, legalabb a tarsadalomtudomanyok eszkbzeivel
modelleztek volna. Ebbe termeszetesen beletartozik a
hagyomany6rzes is, de beletartozik azoknak a tarsa-
dalmi trendeknek a figyelese is, amelyek meghatarozzak
az adott magyar kbzbsseg helyzetet.
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Ebb6l k6vetkezik az, hogy nagyon sok esetben itt
Vajdasagban, mondjuk a Bansagban, de f6leg Del-
Bansagban, Erdelyben, Del-Erdelyben, a Mez6segben,
Karpcitaljan,a fels6 Tisza folyasan es Felvideken sza-
mos helyen egyre tObb k6z6ssegnek nines, gem a ma-
gyarorszagi szakembereknek lenyegeben veve ninesen
megoldasi alternativajuk. Itt lep be az, amir6l H6di
Sander is beszelt, a penzek diszperga16dasa.Nem kor-
rupei6r6l van sz6,' hogy tevedes ne essek, esak vegig
nem gondolt strategiak menten tOrtenik a tamogatas.
De ezt esak azert emlitem, mert a Karpat-medeneei
magyarsag egeszen beWl, till az orszagok adta kii16nb-
segeken, az egyik legdramaibb fejlemeny az, hogy leg-
alabb ketfajta sz6rvanyosodas megy vegbe. Egyfe16l
ott van a teruleti jellegii sz6rvanyosodas, amelynek
small a korabban magyarok lakta tersegek elneptele-
nednek, itt maradnak az id6sek, a kiszolgaltatottak. Es
van egy masik jelenseg, ami itt Vajdasagban, de Erdely-
ben is, Szlovakiaban is nagy problema, a varosi lak6te-
lepek sz6rvanymagyarsaga.

Egy konkret peldat akarok mondani. Ma, ismerete-
ink szerint, a 65-70 ezer Kolozsvaron lak6 magyarb6l
20-25 ezer nem erhet6 el, mert ezekben a gigantikus,
tehat a eaueeseui varosfejlesztes szerint vagy sziirrealis
almokkent kiepiilt hatalmas lak6telepeken roman to-
megben elnek, s igy mint magyarok elvesznek. Ezt most
megint esak zar6jelben mondtam, es e16re elnezesiiket
kertem, hogy sok kuszasag lesz ezekben a gondolatok-
ban, de ezek olyan strategiai kerdesek, amelyeket a
Karpat-medeneeben orszagonkent, k6z6ssegenkent,
egyenenkent kell megfogalmazni. S6t, el tudom kepzel-
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ni, hogy olyan nagy tersegekben, mint peld{lUlErdely,
szubregionaIis strategiakat kell kitalalni. Erre peldaul
nem volt alkalmas az eddigi magyar tamogatasi rend-
szer.

Most nem akarok itt technikai probIemakr61beszeI-
ni, hiszen mindenfele rendszerben, igy az Illyes Alapit-
vany miikodeseben is, masutt is, szamtalan olyan hiba
van, ami mindenkeppen korrigaIand6. Csak egyetlen
egy peldat mondok. Valaki kiszamolta a kollegaim ko-
ziil, hogy az Illyes Kozalapitvany budapesti fOkurat6ri-
umaban egy-egy paIyazat megitelesere kb. 0,8 perc jut.
Egyszeriien nem lehet atlatni.

Megint az auton6mia kerdese, hogy a magyarorsza-
gi penzforrasok felhasznaIasat nyilvan ellenorizni kell,
hiszen a szamviteli torveny mindenkire vonatkozik,
vonatkozik ez hataron tuli baratainkra is, de vonatkozik
azokra is, akik errol dontenek, illetve ennek technikai
iigyeit intezik. Van peldaul egy konkret javaslat, hogy
bizonyos osszeghataron foliil egyszeriien adjuk at a
dontest a helyi alkurat6riumoknak.

Viszont sokkal lenyegesebb lenne, hogyha a ma-
gyarorszagi, pillanatnyilag elkiilOniiltes meglehetosen
diszperz m6don miikodo tamogatasi rendszereknel si-
kerulne egy olyanfajta reintegraci6s koordinaci6t te-
remteni, hogy nagy, legaUlbb kozept~vU fejlesztesi
programok legyenek. En szemely szerint legjobban a
hataron tuli felsooktatashoz, osztOndij-politikahoz er-
tek. Ht megint vissza kell terni arra az attoresre, arra a
paradigmavaltasra, ami 1998 titan elkezdodott. Ennek
eredmenye Erdelyben a Sapientia egyetem letrehozasa,
de en ugyanilyen eredmenynek, sot nagyobb eredmeny-
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nek tactoIDa karpataljai, beregszaszi magyar tanarkep-
zo f6iskolat, mert altalaban a mi magyar k6z6ssegeink
mindenhol nehez helyzetben vannak, de ha van afiikai
szegenysegben elo magyar k6z6sseg, akkor ez Karpat-
alja magyar nepe. Az, hogy Beregszaszon sikeriilt let-
rehozni a f6iskolat es egy kis campust kialakitani, je-
lentos eredmeny. Most mondhatnam szemelyesen a
neveket, hogy ez kinek az erdeme, de nem teszem. Ez
az else olyan hataron tuli felsooktatasi intezmeny, amit
az adott tObbsegi nernzet kormanya, az ukran anam
elfogadott, akkreditalt, es amelyen folyamatosan folyik
a kepzesi szerkezet atalakitasa, flexibilitasanakn6vele-
se, hiszen egy 150 ezres k6z6ssegben teljesen masok a
tervezesi aranyok, mint egy masfel-ket milliosk6z6sseg
eseteben.

En azert beszelek itt szivesen errol, mert hiszen a
k6vetkezo feladat, amennyibenerre modunk es befolya-
sunk lesz, az, hogy Ietre ken hozni a vajdasagi magyar
felsooktatasi intezmenyt. Nem mondok egyetemet, nem
mondok foiskolat, hiszen itt nagyon hosszu vitak lesz-
nek, hogy melyik forma felelne meg. Ebbe most nem
erdemes belemenni.

En azt gondolom, hogy a k6vetkezo negy evben itt
a Vajdasagban ennek ken prioritast biztositani. Voltak
kiserleteink, amelyek nagyon fontosak voltak, a Kerte-
szeti Egyetem kihelyezett tagozatanak letrehozasa is
ilyen. Ez a kepzesi forma a Karpat-medence egyik leg-
sikeresebb magyarorszagi felsooktatasi pontjanak sza-
rnit, hiszen Erdelyben es most mar Beregszaszon is
miik6dik. Es itt gyors a visszacsatolas, mert aki vegez,
az hazamegy a farmjara es f61djere,es vagy miik6dik a
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dolog, vagy nemoEl tudom mondani, bogy ez a dolog
miikodik. Es itt most nev szerint emlitem Hahisz
Petemet, Halcisz Katit, aki ezt az egesz Karpat-
medencei programot egyediil csinaIja.

Visszaterve egy kicsit a strukturara, a kovetkezo
att6resi pant az lehet, ami pontosan azokat az esetle-
gessegeket sziintetheti meg, amelyekrol H6di Sandor
'beszelt, es amire, ha most 5-6 fOs kis csoportokban
beszelnenk, mindenkinek lenne nehilny otlete, serelme,
panasza. Ezzel kapcsolatban en azt gondolom, bogy
akar finanszirozasi, akar hasznossagi szempontb61, de
tulajdonkeppen at kell temiink folyamatosan arra a
normativ finanszirozasi rendszerre, ami a magyarorsza-
gi felsooktatast es reszben a kozoktatast jellernzi. Azert
mondom, bogy erre kell atterni, mert pillanatnyilag va-
lamennyire ismerem az eur6pai fels6oktatasi es oktatasi
modelleket, oktat6 tantargyak, eletkorok, egyebek
alapjan melle lehet rendelni azokat az osszegeket, amik
nagy val6sziniiseggel ennek az iskolanak a folyamatos

. miikodteteset, tehat az alapmiikodest biztositani tudjak.
Nyilvanva16ankisebbsegi koriilmenyek kozott ezt egy
masik forrassal is meg kell fejelni.Ez az, ami a fejlesz-
tesi forrasnak a letrehozasa, az ingatlannak a megva-
sarlasa, az objektum felepitese, amegvasarolt objektum
eseteben annak az oktatasi celokra alkalmassa tetele, de
innent61 kezdve azok a normativak, amik Magyaror-
szagon j61-rosszul, inkabb rosszul, de miikodtetik az
iskolarendszert es a fels6oktatas fenntartasat, azok va-
16szinUlegitt is, Erdelyben is, s6t Felvideken is miiko-
deskepesek lennenek, es nem teszik lehet6ve azokat a
devianciakat, amik az egymassal perel6 politikai vagy
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erdekcsoportok k6z6tt az etnokorrupci6 vagy
etnobiznis lehet6segehez vezetnek. TehM mindenkep-
pen azt gondolom, hogy amit el kene erni ez alatt a
kormany alatt vagy masik kormany alatt az, hogy ob-
jektiwa es merhet6ve kell tenni bizonyos celok esete-
ben a magyarorszagi tamogatasi formakat.

Tulajdonkeppen egy dologr61 meg nagyon szeret-
nek beszelni, habar ezt mar fut61ag erintettem. A ma-
gyarorszagi tamogatas egyik nagy hianyossaga az volt,
hogy igazab61 .ez a strategiai gondolkodas hianyzott
be161e,amir61itt is sz6 volt, nevezetesen a kutatas, a
kutat6 intezetek folyamatos tamogatasat, bevonasM
egyreszt nem csak a regionaIis iigyekben, hanem az
6sszmagyar iigyekben, annak vezeteseben is. Ha itt
most m6dositas vagy valtozas lesz, es erre sikerul
penzfomist szerezni, azt gondolom, hogy letre kell
hozni - azaz Magyarorszag ne hozzon letre semmit,
sugallja, biztositsa a felteteleket, adjon tudomanyszer-
vezesi tanacsokat -, meg ken teremteni az oktat6 es
kutat6 intezeteket, es ki kell dolgozni (itt ternek ra arra,
ami igazab61e16adasomtemaja lett volna) a k6zoktatasi
es miive16desistrategiat.

Egy peldM mondok, ami els6 hallasra engem is
melysegesen megd6bbentett. 2001-2002-ben az Illyes
K6zalapitvanyhoz, a Nemzeti KulturaIis Or6kseg Mi-
niszteriumahoz, a Mocsary Alapitvlmyhozes egyeb mas
forrasokhoz csak k6zmiive16desitemaban 4651 palya-
zat erkezett. Ez a 4651 palyazat, ha semmi mast nem
csinalunk, csak egy-egy szemantikai elemzest, mar ak-
kor is nagy va16sziniiseggelkije16liazokat a tenyleges
szOksegleteket. a miive16desben,de ezt a fogalmat en
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nem szivesen hasznalom, inkabb tarsadalomszervezest
mondanek .helyette, hiszen az a muvel6des fogalom,
amit valamikor a hetvenes evekben megismertilnk, az
ebbeD a megvaltozott szituaci6ban, ami Magyarorsza-
got es az egesz terseget jellemzi, elolvadt, bsszeomlott.
Helyette valami mas m6dszert kell kitalaInunk, amit en
pillanatnyilag tarsadalom szervezesnek mondhatnek,
mondhatnam kulturaIis szervezesnek, szociaIis munka-
oak is. Val6szinu, hogy kisebbsegiviszonyok kbzbtt ezt
egybe kell foglalni.

Az elmult tiz ev alatt, azt gondolom, hogy a magyar
tamogataspolitikavivmanyaaz volt - habar Vajdasag-
ban ez kevesbe mukbdbtt -, hogy sikerult kialakitani
azt a fajta alternativ pedag6gus tovabbkepzest, ami
megpr6baIja a magyar kisebbsegi iskolarendszert,
(identitasat, bels6 szerkezetet) a magyar kultura szaba-
lyai szerint, az oktatasi hagyomanyok alapjan, ha nem is
atszervezni, de legalabb kiegesziteni. Ennek mintajara,
azt gondolom, legalabb ilyen fontos lenne az, hogy
megszervezzuk azoknak a formaknak a kepzeset, ame-
lyek a civil szferat er6sitenek...

Maganak a civil tarsadalomnak a bels6 szerkezetet
kene er6siteni, aminek kbt6dni kell bizonyos fajta ha-
gyomanyokhoz. Nyilvan az ezer eves magyar hagyoma-
nyokhoz, de peldaul azokhoz a hagyomanyokhoz is,
amelyek a ket vilaghaborU kbzbtt keletkeztek. Mert
peldaul a Polgari Kbr a masaryki-benesi Szlovakiaban
eleg jellegzetes forma volt, amelyek nyilvan az ottani
magyar kbzbssegeket is formaltak. J6k, rosszak, ezeket
vizsgalnunk kellene.
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Magyarfm, en azt gondolom, hogy egyreszr61 min-
denkeppen ragaszkodnunk ken a celokhoz, a celok k6-
z6tt ki ken alakitani azokat a nagy prioritasokat, ame-
lyek egy-egy regi6 szamara, de a Karpcit-medenceima-
gyarsag szamara is meghataroz6 jenegiiek. En azt alli-
tom, hogy ilyen a fels6oktatas. Lehet err61 vitatkozni.
Tovabbamegken oldaniazokat a kepzesiformakat,es .

ki ken alakitani azokat a technikakat, amelyekkel letre-
j6het a civil tarsadalom intezmenyeshattere, amely nem
belesz61,hanem segiti a szervez6desben resztvev6ket a
palyazatirast61kezdve a kiilf6ldi forrasok felkutatasaig,
a szemelyeskapcsolatok kialakitascit61a munka koordi-
nalasaig. Gondolom, a vitaban ezt a temat meg hosszan
lehetne folytatni.

K6sz6n6m, hogy meghallgattak!
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