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• Nemzetközi szin-
ten sokkal nagyobb 
figyelem irányul más 
kisebbségi csopor-
tokra, mint a törté-
nelmi kisebbségekre 
– állapította meg a 
határon túli magyar 
kisebbségek helyzetét 
kutató Nicole Nemeth. 
Az Amerikában élő, 
magyar származású 
jogász nemrég tett 
látogatása alapján azt 
a következtetést vonta 
le, hogy Erdélyben 
intenzív a magyarok 
identitástudata.

SIMÓ HELGA

Nicole Nemeth nagyszerűnek 
tartaná, ha más kisebbsé-
gi csoportokhoz hasonlóan 

a történelmi magyar kisebbségi 
közösségek is fel tudnák hívni ma-
gukra a nemzetközi fi gyelmet. Az 
Egyesült Államokban élő jogász 
mindezt akkor fejtette ki lapunk-
nak, amikor a Hungary Foundation 
és a Ma thias Corvinus Collégium 
(MCC) által közösen szervezett Bu-
dapest Fellowship Program többi 

ösztöndíjasával június köze-
pén Erdélybe, többek között 
Kolozsvárra látogatott. Itt-
létük alatt az amerikai ku-
tatók az erdélyi magyarság 
múltjának és jelenének törté-
nelmi, politikai és kulturális 
vetületeit tanulmányozták. 
Nicole Nemeth az elmúlt tíz 

hónapban a budapesti Nem-
zetpolitikai Kutatóintézetben a 
határon túli magyar kisebbségek 
jogaival kapcsolatban végzett ku-
tatásokat, elsősorban Erdélyre fó-
kuszálva. Arra voltunk kíváncsiak, 
miként látja kutatóként, jogászként, 
amerikaiként az erdélyi kisebbséget 
érintő kérdéseket, mint például az 
autonómia, a nyelvi vagy a kisebb-
ségi jogok nemzetközi visszhangja.

Erdélyben erősen érezni 
a magyarságtudatot

Nicole Nemeth édesapja Magyar-
országról menekült az Egyesült Ál-
lamokba a kommunizmus idején. 
Noha a nyelvet nem sikerült megta-
nulnia, az amerikai diaszpórában 
felnőve erős magyar behatások 
érték, ezért egyszerre érzi magát 
amerikainak és magyarnak. Akkor 
jött rá, mennyire magyaros volt a 
ház, amiben felnőtt, amikor elő-

ször utazott Magyarországra. Bár 
otthon nem beszéltek magyarul, 
rengeteg szokást őriztek, és a la-
kásukban ott voltak a hímzések, a 
tradicionális ruhák, az apróléko-
san kimunkált kézműves tányérok 
a falon. Emellett a magyar mun-
kamorál szellemében nevelték, a 
magyarokat keményen dolgozó, 
őszinte embereknek tartja. Nicole 
Nemeth lapunknak elmondta, úgy 
érzi, a határon túli, kisebbségben 
élő – elsősorban erdélyi – magya-
rok jogainak különböző aspektusait 
vizsgáló kutatása nagyon összetett, 
amihez új perspektívát ad a tény, 
hogy az Egyesült Államokból érke-
zett. Sajnos a járványügyi korláto-

zások miatt eddig főként könyvek 
segítségével bővítette ismereteit, 
illetve interjúkat is készített Ma-
gyarországon, azonban most, hogy 
a határokat megnyitották, alkalma 
nyílik idelátogatni, felkeresni a he-
lyi közösségeket. Kezdeti célja az 
volt, hogy általánosságban meg-
értse a Szlovákiában, Szerbiában, 
Ukrajnában, Romániában élő ma-
gyar közösségeket, ugyanakkor ér-
demesnek látta leszűkíteni a kuta-
tási területét, így került át a fókusz 
Erdélyre. Döntésében az is segített, 
hogy az identitás megőrzéséért foly-
tatott küzdelem Erdélyben kiemel-
kedően intenzív. A nagy létszámú, 
politikailag aktív magyar közösség, 
az identitás megőrzésére irányuló 
küzdelem hatására kutatja ezt a ré-
giót. „Erdélynek hosszú történelme 
van, és ez segít az önmeghatározás-
ban, amelyhez még hozzáadódik a 
kultúra és a nyelv megőrzése is. Úgy 

látom, Erdélyben intenzíven lehet 
érezni a magyarságtudatot, ez azért 
lehetséges, mert nagy hangsúlyt 
kell fektetniük a megmaradásra, 
kultúra és nyelv szempontjából. 
Nem azt akarom mondani, hogy a 
magyarországi magyarok kevésbé 
magyarok, de valahogy az itt élők 
sokkal jobban kötődnek a magyar-
ságukhoz” – osztotta meg tapaszta-
latait lapunkkal a jogász.

Nagyobb figyelem irányul 
más kisebbségi csoportokra

Bár nem kívánta személyes vé-
leményét kifejteni az autonómia 
kérdéséről, a tengerentúli kutató 

elárulta, nem tartja lehetetlennek 
az erdélyi magyarok által célzott 
területi önrendelkezés létrejöttét, 
tekintve, hogy számos példát lá-
tunk Európában arra, hogy ez a 
békés együttélés egy modellje. Ni-
cole Nemeth úgy gondolja, a külön-
böző magyar kisebbségi csoportok 
küzdelmei megismerésének legna-
gyobb akadálya, hogy nemzetközi 
szinten nemigen tudnak ezekről, 
illetve annak függvénye, hogy 
ügyük élvezi-e nagyobb csoportok 
vagy civil szervezetek támogatását. 
„Erdély évszázadokon át autonóm 
régió volt, így komoly történelmi ta-
pasztalatuk van az itt élőknek. Ez-
zel együtt az autonómiakérdés nem 
pusztán kisebbségi jogi kérdés, 
hanem manapság politikai is. Úgy 
érzem, sokkal nagyobb nemzetközi 
fókusz irányul más kisebbségi cso-
portokra, ezért nagyszerű lenne, 
ha ezekhez hasonlóan a történelmi 

magyar kisebbség is fel tudná hívni 
magára a nemzetközi fi gyelmet” – 
fejtette ki a jogász. Ha az átlagember 
az Egyesült Államokban azt hallja, 
Erdély, rögtön Drakula jut eszébe. 
A kutató sokkolónak nevezte, meny-
nyire nem ismerik a trengerentúl 
a régiónkat, az itteni kisebbség 
helyzetét, és mindez a történelmi 
kisebbségi kérdésekkel kapcsolatos 
ismeretek hiányából fakad. Ő sem 
gondolkozott a helyzet súlyosságán 
egészen addig, míg először Magyar-
országon nem járt. Édesapja példá-
ul soha nem járt Erdélyben, mert 
erre nem volt lehetősége. Másrészt 
a Romániára vonatkozó emberi jogi 
jelentésében az Egyesült Államok 

külügyminisztériuma minden év-
ben felsorol magyar sérelmeket, a 
közösséget sújtó diszkriminációt, 
ám ezeket Washington már nem 
kéri számon. Nicole Nemeth kuta-
tásának egy része ezekre a jelenté-
sekre irányul, főként az elmúlt öt 
évre vonatkozóan. Megállapítása 
szerint a romániai magyar közös-
ség hangja hallatszik leginkább 
a Kárpát-medence általa elemzett 
államai közül. „Ukrajnában a ma-
gyar terminus sehol sem jelenik 
meg ezekben a jelentésekben. Ezzel 
szemben ha Romániát vizsgáljuk, 
a jelentésekben a magyar jelenlét 
sokkal erősebb, de nem elég erős, 
legalábbis az Egyesült Államok 
szemszögéből” – hangsúlyozza a 

kutató, akinek tanulmánya idén 
nyáron jelenik meg a Hungarian 
Journal of Minority Studiesban, a 
Nemzetpolitikai Kutatóintézet an-
gol nyelvű kiadványában.

Mennyire erős 
a kisebbségi hang?

Nemeth lapunknak kiemelte, az 
amerikai diplomácia számára na-
gyobb súllyal esnek latba a vallás-
szabadsággal foglalkozó jelentések, 
mint az emberi jogiak. Ezekben az 
éves jelentésekben részletesen ír-
nak a női jogok, a roma-, a beván-
dorló- és az LMBTI-csoportok jog-
sérelmeiről, azonban a történelmi 
kisebbségek (beleértve a magyar 
közösséget is) által elszenvedett 
jogsérelmeket vagy elhallgatják, 
vagy – egyes esetekben, például 
az Ukrajnáról szóló jelentésekben 
– nem is szerepelnek. Fontosnak 
tartja, hogy a magyar közösség 
vesse elemzés alá: hogyan lehet in-
formációkat úgy tálalni, hogy az a 
jelentésekben megemlített ügyekre 
a legnagyobb mértékben felhívja 
a fi gyelmet. „Az igazi kérdés, hogy 
mennyire erős a kisebbségi hang. 
Meg kell vizsgálni például, szük-
sége van-e a történelmi kisebbség-
nek »megafon» használatára saját 
hangjának felerősítésére. Másrészt 
arra is válaszolni kell, hogy van-
nak-e olyan nagyléptékű, potenci-
álisan geopolitikai okok, melyek 
miatt nem hallják meg a hangjukat 
a nemzetközi színtéren” – vázolta 
lapunknak Nicole Nemeth, hozzáté-
ve: ezeknek a kérdéseknek az elem-
zése elengedhetetlenül fontos azok 
számára, akik a kisebbségi csopor-
tok érdekvédelmével foglalkoznak.

Problémás a jogok 
következetes alkalmazása

A kutató úgy gondolja, hogy a nyel-
vi jogok jelentik az erdélyi magyar 
közösség legnagyobb problémáját, 
mert valójában nem alkalmazzák 
ezeket. Emellett a kulturális jogok 
gyakorlása is problémás. „Ha egy 
romániai közösség vezetői nem ér-
vényesítik a kisebbségi jogokat, és 
például a zászlóhasználaton, már-
cius 15-e megünneplésén keresztül 
az identitásukat megélő magyarok 
ellen lépnek fel vagy ezen magyar 
lépéseket elítélik, ez olyan légkört 
hoz létre, mely leszivárog a közös-
ség tagjainak szintjére. Aggoda-
lomra ad okot, hogy ezek után a 
helyi román közösség felbátorodva 
léphet fel a magyar közösség tagjai 
ellen pusztán azért, mert ők magya-
rok” – állapította meg az amerikai 
kutató. Nicole Nemeth a Króniká-
nak elmondta, erdélyi magyarokkal 
beszélgetve azt tapasztalta, hogy 
nem táplálnak románellenes érzé-
seket, véleménye szerint az, hogy 
valaki magyar etnikumú Románi-
ában, nem vonja maga után, hogy 
románellenes.

Nicole Nemeth jogász a kisebb-
ségi jogokkal kapcsolatos 
kutatásokat végzett 
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Megafon az erdélyi magyarságnak?
Nicole Nemeth amerikai jogász, kutató a kisebbség helyzetéről




