
ELÕSZÓ

A szór vá nyok kons ti tu tív fo lya ma ta i ról, ál ta lá ban a szór vány pa ra dig má ról és a 
szór vány gon do zás ak tu á lis kér dé se i rõl az el múlt évek ben összeg zõ jel leg gel
több kon fe ren ci át és vi tát szer vez tek Ma gyar or szá gon és ha tá ra in kon túl.
Ezek kö zül a tel jes ség igé nye nél kül az Er dé lyi Mú ze um Egye sü let 2000. már -
ci us 17-én, Tóth Pál Pé ter az észak-er dé lyi 1942–44-es kér dõ íves szór vány fel -
mé rést fel dol go zó kö te te kap csán tar tott kon fe ren ci á ját,1 a Ma gyar Ki sebb -
ségben meg je lent, Ve té si Lász ló prog ram adó írá sá hoz kap cso ló dó szór vány vi -
tát,2 to váb bá a ko lozs vá ri Is ko la Ala pít vány ál tal 2001. áp ri lis 21-én „Szór vány
és is ko la” cím mel,3 a Kár pát-Al pok Ala pít vány ál tal 2001 ok tó be ré ben „Kö -
zös ség és szór vány” cím mel Nagydobronyban és a te mes vá ri Szór vány Ala pít -
vány ál tal 2003. áp ri lis 10–12-én szer ve zett „Szór vány – anya nyel vi kul tú ra –
internet” cím mel ren de zett kon fe ren ci á kat em lít jük.

A szór vá nyok sok fé le sé ge, vál to za tos ge ne zi sük, asszi mi lá ci ós-in teg rá ci ós
út juk, a szór vány gon do zás meg lé te vagy hi á nya más-más ku ta tá si mód szer tant 
és egyé ni ku ta tói hoz zá ál lást igé nyel. Az MTA Et ni kai-nem ze ti Ki sebb ség ku -
ta tó In té ze te és an nak „Ha tá ron Túli Ma gyar Ki sebb sé gek” ku ta tó cso port ja
vál lal ta, hogy rend sze res tu do má nyos fó ru mot te remt a Kár pát-me den cei és
ten ge ren tú li ma gyar szór vány- és diaszpórakutatás kép vi se lõi szá má ra. A ko -
ráb ban meg tar tott vita (2001. ja nu ár 23.: A Kár pát-me den cei szór vány fo gal -
má ról és a szór vá nyok ok ta tás ügy ének tá mo ga tá sá ról) és kon fe ren cia (2002.
ok tó ber 17.: Ma gya rok a nagy vi lág ban – diaszpórakutatás az ez red for du lón)
nyo mán en nek kö vet ke zõ ál lo má sa volt a 2003. de cem ber 12-én meg tar tott
„A Kár pát-me den cei szór vány ku ta tás disz cip li ná ris hát te re és ak tu á lis irá nyai
a 21. szá zad elsõ év ti zed ében” címû ke rek asz tal-be szél ge tés, mely nek el sõ ren -
dû cél ja a fo gal mi-disz cip li ná ris tisz tá zás, és te kint ve a tu do má nyos ku ta tá sok
nyo mán ka pott ér té kel he tõ in for má ci ók spo ra di kus vol tát, a szór vány ku ta tás
ak tu á lis fel ada ta i nak, irá nya i nak aján lá sok for má já ban tör té nõ meg fo gal ma -
zá sa.

A fen ti kon fe ren ci ák, szim pó zi u mok ta nul sá ga ként em lít he tõ, hogy az el -
múlt más fél év ti zed ha zai, ha tá ron és ten ge ren túli ku ta tá sai meg le he tõs fo ga -
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lom hasz ná la ti sok fé le sé get hoz tak. Még ab ban sem ala kult ki tu do má nyos
köz meg egye zés, hogy mi lyen kva li ta tív és kvan ti ta tív je gyek alap ján be szél he -
tünk egy ál ta lán szór vány ról. A ten ge ren túli ma gyar di asz pó ra ku ta tá sa tet te
ak tu á lis sá azt a fel ada tot, hogy a tu do má nyos dis kur zus ban mi ként egyez tet -
he tõ össze a ha gyo má nyos kár pát-me den cei szór vány fo gal ma az ál ta lá no san
hasz nált és ref lek tált diaszpórafogalommal? Eh hez el en ged he tet len az ame ri -
kai, to váb bá a zsi dó, ör mény, ír, len gyel stb. diaszpórakutatások ma gyar or szá -
gi kri ti kai re cep ci ó ja is. A tu do má nyos meg kö ze lí tés és szin té zis al ko tás je gyé -
ben szük sé ges sé vált a szór vány fo ga lom köré ra kó dott „vesz te ség ol va sa tok”
dis kur zus ana lí zi se, kontextualizálása is.

A ke rek asz tal-be szél ge tés so rán kí sér le tet tet tünk arra is, hogy át te kint sük
és ti pi zál juk a szór vá nyok ki ala ku lá sát, asszi mi lá ci ós-in teg rá ci ós, nyelv- és
nem zet vál tá si fo lya ma ta it, és mód szer ta ni aján lá so kat te gyünk a kü lön fé le
hely ze tû és di na mi ká jú szór vány kö zös sé gek nek a ki sebb ség ku ta tás ke re té ben
tör té nõ in ter disz cip li ná ris vizs gá la tá ra.

A szór vány lét és a szór vá nyo so dás pri mer meg kö ze lí té sét, a szé le sebb kö -
zön ség és a po li ti kai dön tés ho zók szá má ra tör té nõ in terp re tá lá sát el sõ sor ban
a sta tisz ti kai, de mog rá fi ai és az ezek re épü lõ et ni kai-föld raj zi mun kák kép vi -
se lik. Az el múlt évek nép szám lá lá sai és egyéb kvan ti ta tív fel mé ré sei kap csán
fel me rül, hogy a ren del ke zés re álló for rás bá zi sok fel dol go zá sá val mi lyen tar -
tal mú és meg bíz ha tó sá gú szór vány ké pet tu dunk meg raj zol ni, és mi ként le het -
sé ges táv la to san a prob lé ma pon to sabb kvan ti ta tív meg ra ga dá sa.

A kor társ kul tú ra ku ta tás le he tõ sé get ad a szim bo li kus ha tár konst ruk ció
és/vagy dekonstrukció komp lex je len sé ge i nek a szór vány kö zös sé gek min den -
nap ja i ban tör té nõ ta nul má nyo zá sá ra. Itt jó részt a kul tu rá lis ant ro po ló gi ai te -
rep mun kán ala pu ló, az in ter ak ci ó kat, az etnikus szim bó lum al ko tás fo lya ma-
tait és a lo ká lis kö zös sé gek rí tu sa it vizs gá ló ku ta tá si mód sze rek be mu ta tá sát,
az ed di gi ku ta tá sok összeg zé sét és a jö võ be ni fel ada tok és irá nyok szak mai ki -
je lö lé sét tar tot tuk fon tos nak.

Nem hagy hat tuk em lí tés nél kül az egy há zak és a szór vány gon do zás kap -
cso la tát. Az ese tek több sé gé ben a szór vány gon do zás és -megtartás mun ká ját 
– amely az al kal ma zott tár sa da lom tu do mány ok fel ada ta is len ne – egye dül az 
egy há zak vál lal ták. Eb ben a hi va tás- és kül de tés tu da tos mun ká ban azon ban
nem le het ref lek tá lat la nul hagy ni a szór vány kö zös sé gek nyelv vel, nem zet tel, 
interetnikus együtt élés sel kap cso la tos kul tu rá lis be ál lí tó dá sa it és min tá it.
En nek kap csán arra ke res tünk vá laszt, hogy mi ként iga zod nak a tör té ne ti
egy há zak és a neoprotestáns kis egy há zak a szór vá nyok nyel vi hely ze té hez,
sa já tos interferenciális, szinkretikus val lá si szo ká sa i hoz, kul tú rá já hoz (kö zös 
temp lom hasz ná lat, pré di ká ci ós nyelv/több nyel vû pré di ká ci ók kér dé se).

A fen ti ek alap ján úgy gon dol tuk, hogy nem ér dek te len a ha zai és ha tá ron
túli szak tu do má nyos ság, az egy há zak kép vi se lõi, a po li ti kai dön tés ho zók és az
ér dek lõ dõ nagy kö zön ség szá má ra, ha a ke rek asz tal-be szél ge tés so rán el hang -
zott elõ adá so kat szé le sebb kör szá má ra hoz zá fér he tõ vé és egy ben meg vi tat ha -
tó vá tesszük.
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A kö tet ben ol vas ha tó ta nul má nyok se gít sé gé vel rá pil lant ha tunk ugyan is
nem ze ti kul tú ránk sok szí nû sé gé re, és be lát hat juk, ön ma gunk meg is me ré se
sem nél kü löz he ti a kö zös kö tõ dé sen be lül meg nyil vá nu ló más sá ga ink, kü lön -
bö zõ sé ge ink meg ér té sét. Nem ze tünk szór vány kö zös sé ge it csu pán úgy se gít -
het jük ezért prob lé má ik ban, ha elõ ször meg is mer jük kul tu rá lis va ló ság tar tal -
ma ik sa já tos sá ga it, s ezek hez vi szo nyít va dol goz zuk ki és al kal maz zuk nem zet- 
stra té gi án kat ve lük együtt gon dol kod va el lét hely ze te ik re a li tá sa i ról és ezek
po zi tív vál to zá sa i nak igé nye i rõl.

Kö te tünk a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Et ni kai-nem ze ti Ki sebb ség -
ku ta tó In té zet Ma gyar Vi lá gok könyv so ro za tá nak ré sze ként ezek hez a fo lya -
ma tok hoz, tö rek vé sek hez kí ván hoz zá já rul ni vi tá ra, to vább gon do lás ra buz -
dít va ol va só it.

A szer kesz tõk
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