
SZÓRVÁNY, DIASZPÓRA ÉS HATÁRFENNTARTÁS

Ada lé kok a szór vány ti po ló gia és a kul tu rá lis szi get 
kér dés kö ré hez1

A. Ger gely And rás

A té ma kör szak iro dal ma igen szer te ága zó, a vi tat ni való kér dé sek pe dig olyan
dis kur zu sok ba ta go lód nak, me lyek egyi ke-má si ka önál ló kon fe ren ci át és ala -
pos kontextuális elem zést érne meg. Ez ok ból a kul tú ra ku ta tás né zõ pont ját ki -
vá laszt va, to váb bá a kul tu rá lis (il let ve po li ti kai) ant ro po ló gia szim bo li kus be -
széd mód ja it fi gye lem be véve ke re sem azt a fo gal mi együt test, me lyek kel
(ta lán idõ le ge sen, hi po te ti kus la za ság gal) meg fo gal maz ha tó egy sa ját la gos
szór vány hely zet anél kül, hogy ez zel meg ha lad ni vagy át ér tel mez ni pró bál nám
akár a diaszpórakutatások alap kér dé se it, akár pe dig si ke re sen szin té zis be il -
lesz te ném a cím ben jel zett fo gal mak kva li ta tív tar tal ma it.

Négy kér dés sel kí vá nok alap ve tõ en fog lal koz ni, a töb bit pusz tán érin tem:
kezd ve a diaszpórával, me lyet ki sebb sé gi kon tex tus ban szór vány nak te kin tek,
kí sér le tet te szek egy sa já tos ma gyar or szá gi et ni kai-kul tu rá lis cso port, a (kis)ku -
nok hely zet ér tel me zé sé re, kol lek tív iden ti tá suk ha tár ki je lö lõ sze re pé re és
asszi mi lá ló dá suk fo lya ma tá ban a kul tu rá lis szi getként meg ma ra dás esé lyé re
ér vé nyes kép ze tek meg fo gal ma zá sá ra.

Nem ked ve lem a de fi ní ci ó kat (mi vel min dig szû kös nek vagy túl la zá nak vé lem
õket), s épp ezért ön sa nyar ga tó erõ szak kal kö ze lí tõ meg ha tá ro zá so kat il lesz -
tek mon da ni va lóm be ve ze tõ jé be. A to váb bi ak ban diaszpórának (gör. dias-
peiro = szét szór) ne ve zem azt a fo lya ma tot, amely ben egy ko ráb ban szá mos
szem pont ból (így tér sé gi kap cso la tok vagy tér be li kö zel ség, le te le pe dett ség és
mo bi li tás, élet mód és ér ték rend stb. egy sé gét te kint ve) kon zisz tens tár sa dal -
mi tö meg va la mely sa já tos ok ból fel hagy lét mód já val, és kül sõ kap cso la ta i tól
meg ha tá ro zott föld raj zi tér bir tok lá sá val, el moz dul va és fragmentálódva új fel -
té te lek közé ke rül, föl cse rél ve lo ká lis be ren dez ke dé sét olyan kö rül mé nyek re,
me lyek kö zött ki sebb ség ben, tö re dék lét ben, új faj ta adap tá ci ós kény sze rek tõl
át hat va ke re si (s nem ok vet le nül ta lál ja) meg új iden ti tá sát. Eh hez kap cso ló dó
fo lya mat ként lá tom meg ne vez he tõ nek az asszi mi lá ció je len sé gét, mely rõl nem 
kez dek itt szó tár bú vár lat ba, egy sze rû en csak olyan kul tu rá lis min ta kö ve tés -
nek tar tom, mely (re la tí ve) tel jes át vé telt ered mé nyez a több sé gi nor mák ból,
ér ték ren dek bõl, élet mód mo del lek bõl. Et ni kai szi getként pe dig af fé le ha tá rolt
tér be li en ti tás ról be szé lek, mely nek meg for má ló it vagy kép vi se lõ it az el té rõ
et ni kai tömb, ter mé sze tes tár sa dal mi cso port jel leg (s en nek nyel vi, kul tu rá lis,
szár ma zá si, köz ér ze ti azo nos sá ga, il let ve „mi-cso port”-tudata) adja lét iga zo -
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lá sát, utób bi hal vá nyu lá sá val a leg több cso port ré szint deetnizálódik, ré szint
át íve lõ uta kat kezd ke res ni a ha tá ra in túli kö zös sé gek kel.

A lát szó lag de fi ni ál ha tó kul tu rá lis és et ni kai en ti tá sok azon ban sem a bel sõ
ér ték ren dek ál lan dó sá gá val, sem a kül sõ tár sas tér kon ti nuus el fo ga dó gesz tu -
sá val nin cse nek be biz to sít va. Ezért is le het sé ges, hogy nincs tu do má nyos kon -
szen zus a di asz pó rák ki ter je dé sé nek, lét szá má nak, mé re té nek kér dé sé rõl:
kör nye ze té hez vi szo nyít va ugyan meg ma rad ki sebb sé gi más sá ga, a min den na -
pi élet ben azon ban foly to nos határátalakítások, ha tár át já rá sok, szór vány és
több sé gi tár sa da lom köz ti in ter ak ci ók zaj la nak le. Ezek azu tán mind a több sé -
gi ha tár for má lás, mind a ki sebb sé gi ha tár fenn tar tás és „ha tár õri zet” szem -
pont já ból köl csö nös adap tá ci ós fo lya ma tot ser ken te nek, egy más ra gya ko rolt
ha tá suk pe dig ki hat nem csu pán po li ti kai, gaz da sá gi, ér dek ér vé nye sí té si gya -
kor la ta ik ra, de ma gá ra a tu do má nyos igé nyû de fi ní ci ó ra is. Le gyen sza bad
erre pél da ként Sza bó Zol tán min ta mû vé re hi vat koz nom, amely ben (fõ kép pen 
per sze a ma gya rok ról szól va, de egye te me sebb igénnyel) „diaszpóranemzet-
nek” te kin tet te mind azon nép cso por to kat, ame lyek pár hu za mo san több vagy
sok he lyen él tek/él nek, de nem szük ség kép pen kép vi sel nek egy en ti tást, egy -
nyel vû nem ze ti sé get.2 Ugyan en nek a je len ség kör nek ha tá ra in kon túli ku sza -
sá gát pe dig nem csak az er dé lyi, fel vi dé ki, vaj da sá gi et ni kai párt szer ve zõ dé sek
mu tat ják, ha nem a 20. szá zad ta lán min den ko ráb bi kor sza kot fö lül mú ló an
pél dáz za, hány fé le el len tét rög zül a né pek kö zöt ti ma ga tar tá sok ba és ön rep re -
zen tá ci ók ba.3

A di asz pó rák szak iro dal ma, amely a pri mer kö tõ dé sek és lo ja li tá sok, ele -
men tá ris kö te le zett sé gek és iden ti tás po li ti kák vál to zá sai so rán épp úgy ke zel -
he tõ nek te kin ti a fo ga lom kör ele me it, mint a le író és ér tel me zõ ter mi nu so kon
túli pa ra dig má kat,4 rend re vissza utal a fo ga lom gö rög gyö ke re i re, a zsi dó-
ságra, az ör mé nyek re és más et ni kai cso port egy sé gek re, mind egy re hang sú -
lyoz va azo kat a ka rak te res vo ná so kat, me lyek a ki sebb sé gi és lo ká lis meg te le -
pe dett- ségi stá tus ból egy má sik ba való át ke rü lés kény sze rét idéz ték elõ.
A szét szó rat(tat)ás je len tés tar tal ma ré szint a tör té ne ti idõk ben, ré szint ko -
runk ve he mens fo lya ma ta i ban a diaszpórahelyzet ré sze ként tük röz te egy részt
a szü lõ föld jé rõl tá voz ni kény sze rü lõ nép cso port(ok) lo ká lis kö zös ség vol tát;
más részt az egy köz pont ból (le gyen az hegy vi dék, po lisz, ten ger mel lék vagy
épp val lá si kegy hely) ki özön lõk kö zöt ti kap cso la tok meg ma ra dá sát; har mad -
részt a ki- és be ván dor ló tö me gek nép cse re fo lya ma ta it; ne gyed részt a hon ta -
lan, me ne kült, kul tú rát vál tó, érint ke zé si zó ná it ki ter jesz te ni ké pes tö meg
periferizálódását; ötöd részt a be fo ga dó or szág te ré ben min dig tö re dé kes nek
mond ha tó el fo ga dás hi ány ér zet ét, il let ve mind azt, ami en nek mun ka erõ-pi a ci, 
gaz da sá gi, meg él he té si, kom mu ni ká ci ós kö vet kez mé nye it il le ti. Minden nek
ilye tén bo nyo lult sá ga és ár nyalt sá ga nem csak at tól függ, mely et ni kai kul tú rá -
ról/szub kul tú rá ról van szó, ha nem at tól is, mi kor ke res sük iden ti tá sá nak ma -
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ra dék ele me it, kap cso lat rend sze ré nek ha tá ra it: a hol land Leo Lucassen utal
pél dá ul a ci gány szétszórattatás, a szü lõ föl det el hagy ni kény sze rü lõ né pes ség
lo ká lis tu da tá ra, amely (mond juk a 19. szá za di Ang li á ban) nem iga zán tet te le -
he tõ vé, hogy az et ni kai ön meg ha tá ro zás ne csu pán a sa ját cso port(juk)ra vo -
nat koz zon, hisz nem is mer ték az eu ró pai föld rész más roma cso port ja it, ezért
roma iden ti tás tu da tuk leg in kább csak „szi get a szi get ben” min tát tu dott kö -
vet ni; de egé szen más volt a szét szórt ság mér té ke, köz ér ze te, de fi ní ci ó ja is a
me di ter rán ke res ke dõ né pek kö ré ben, az észa ki ha jós né pek kö ré ben vagy a tá -
vol-ke le ti és dél-ame ri kai magaskultúrákat épí tõ cso por to za tok-né pek ese té -
ben.5

Szük sé ges nek tar tom itt a di asz pó rák ról szól va is an nak meg ha tá ro zá sát,
hogy a ró luk szó ló be széd „hon nan fo gal ma zó dik meg”. Nem tar to zom ki sebb -
ség hez (vagy ha igen, hát több höz is), még ke vés bé di asz pó rá hoz (leg föl jebb
csak rész vét tel jes ro kon szenv vel le sem õket) így „be lül rõl”, az ér dek rep re zen -
tá ció vagy a rek la má ció tó nu sá ban alig ha be szél he tek. Nem so ro lom ma gam
azon ban a le ke ze lõ, tá vol ság tar tó, a „nagy egész rõl” mint je len ség rõl sta tisz ti -
kai-de mog rá fi ai tó nus ban ér te ke zõ kí vül ál lók hoz sem. Azt a szem lé let irányt
kö ve tem, ame lyet az ant ro po ló gi ai ku ta tá sok pró bál nak vál lal ni, ne ve ze te -
sen, hogy az „õk” és a „mi” kö zött he lyez ked nek el, ott, ahol ép pen ség gel
mind ket tõ rõl egy aránt le het be szél ni.6 A ku ta tá si vagy in terp re tá ci ós né zõ -
pon tot rend kí vül fon tos nak ítél ve is prob le ma ti kus nak tar tom, ki rõl van itt szó 
vég sõ so ron… Va jon nem azért kér de zünk-e rá ki sebb sé gi, marginali- zált, di -
asz pó rá ba me ne kült, ha tár hely zet be vagy ha tá ro kon túl ra szo rult tár sa dal mi
cso por tok mi ben lé té re, mert tisz tá ban va gyunk az zal, hogy akár mi ró lunk is
szól hat na a fáma, a nem ze tek alat ti és fö löt ti pa ra dig mák ki szá mít ha tat lan
hely ze te ket hoz nak idõ rõl idõ re,7 s akár ha cent rum nak te kint jük is a ma gunk
lét hely ze tét, ma guk a cent ru mok is vál to zó ak lé vén, bár mely perc ben úgy sod -
ród ha tunk ki az „ide gen be”, hogy csu pán a re mény ma rad: meg õriz het jük a
hon imázsát, vagy be fo gad az új vi lág, s ha tá ron túl ugyan, de bel sõ kö zös új ha -
tá ra in kat kezd het jük meg épí te ni az ala pok tól…

Nos, akár le het sé ges ví zi ónk, akár sod ró je le nünk hol nap ja hoz za, min den -
eset re a szór vány ba sza ka dás jó eséllyel foszt ja meg min den ré sze sét at tól,
hogy ter mé sze tes kö te lé kek kel ra gasz kod jon szü lõ föld, ro kon sá gi kör, tár sa -
dal mi ho va tar to zás biz tos nak lát szó alak za ta i hoz. Rö vi deb ben: a diaszpóralét
(fõ ként egy inherens, „benn la kó” né zõ pont ból, ha nem is rög tön csak a „benn -
szü löt té bõl” néz ve) min den kép pen a ki szár ma zás, a ki csu kott ság, a disszimi-
lálódás ál la po tá val jár. Ter mé sze tes ve le já ró ja te hát a gyö ke rek ke re sé se vagy
a meg gyö ke re zés esé lye i nek für ké szé se, más képp szól va az asszi mi lá ció. Disz-
szimiláció és asszi mi lá ció két test vér, egy más el len sú lyai, sõt bár me lyi kük ér -
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té ké nek épp a má sik le het ki eme lõ je. Tá vol ság tar tób ban néz ve, a di asz pó ra
csu pán az ér de kelt-érin tett cso por to zat ön ké pé nek for má ja, a kör nye ze tük
pe dig in kább a be ván dor lót, a me ne kül tet, az asszi mi lá lód ni pró bá lót, a be fo -
ga dó el is me rõ gesz tu sá ra vá gyót lát ja. Maga a fo lya mat, a po li ti kai ma si né ria
vagy a tör té nel mi hul lám zá sok lo gi ká ja ezért in kább jel le mez he tõ a ki zá rás és
a be ke be le zés vál tó gaz da sá gá val, a kul tu rá lis és államiasult iden ti tás épí tõ gé -
pe zet lük te tõ ered mé nyes sé gé vel.

Ezt a köz is mert és so kak ál tal rész le te i ben is elem zett iden ti tás ter me lõ gé -
pe ze tet nem ok vet le nül érin ti, s még ke vés bé hat ja meg a fo lya ma tos kap cso -
lat for má ló szán dék kal „vissza té rés-lo gi ká kat” és ere det te le o ló gi á kat gyár tó
né pek8 fõ tö rek vé se, hogy a szét szó ra tás ban még meg ma ra dó kap cso la to kat,
to váb bá a vissza té rés vá gyá val még ka cér ko dó sze rep lõ ket va la mi nagy, egy sé -
ges uni ver zum má szer vez ze össze, avagy leg alább annyi ra él tes se maga a ki ve -
tett ség, hogy a ho zott-örö költ kul tú rát meg pró bál ja a le te le pe dés he lyén re -
konst ru ál ni, ki csi ben le ké pez ni, revivalként fel mu tat ni. Nyil ván va ló, hogy a
messzi tör té ne ti múlt ban ki ve tett-ki szár ma zott né pek, zsi dók, ci gá nyok, ör -
mé nyek, fe ke te-af ri ka i ak, gö rö gök a ko lo ni zá ci ós ál la po tok el len vagy épp az
al kal maz ko dás kény sze rû fo lya ma tá ban fo ko zot tab ban ke re sik a be il lesz ke -
dés le he tõ sé gét, mint az újabb mig rá ci ós hul lá mok há tán ide gen be ve tõ dött, a
modernitás transz na ci o ná lis ho ri zont ján sa ját he lyü ket csak is idõ le ge sen ki je -
lö lõ más nép cso port ok. A di asz pó rák e nem zet ha tá rok tól füg gõ s fõ ként az
asszimilacionista ha ta lom po li ti kák szo ci a li zá ci ós da rá ló ján át ment ki/be ván -
dor lók mos tan ság egy re ke vés bé tûn nek a nosz tal gi kus nem zet épí té sen fá ra -
doz ni új he lyü kön meg ál la pod va. Nem va ló szí nû, hogy a Svájc ba, Ka na dá ba,
Auszt rá li á ba me ne kült ma gyar emig rán sok gyó gyít ha tat lan se bek kel él de gél -
nek mind má ig, sõt, a kö rük ben ku ta tó kat in kább a diaszpórakultúrák sa ját sá -
gos antinacionalizmusa lepi meg, an nál is in kább, mert az et ni kai tisz ta ság vé -
lel me és har sány ar ti ku lá ci ó ja egy re ke vés bé le het ér vé nyes a tér ben és idõ ben
el tá vo lo dó cso por tok be fo ga dói kör nye ze té ben. (Erre per sze el len pél da is
van, Bog lár La jos dél-bra zí li ai, Ko vács Nóra ar gen tí nai, Huseby-Darvas Éva
michigani ku ta tá sa i ban és má sok szá mos elem zé sé ben).

Amit a diaszpóralét egy ke vés bé vé gig gon dolt s ta lán még ke vés bé elem zett
as pek tu sá ról kö ze lebb rõl mon da ni igyek szem, az még sem ezen a vissza té rés -
vágy- és beilleszkedéshorizonton, vi szont épp úgy a több szö rös kö tõ dé sek gya -
kor la tán és iden ti tás él mé nyén nyug szik. Úgy vé lem: a diaszpóraközösségek
nem csak lát vá nyo san mu tat ják ki bo csá tó és be fo ga dó kör nye ze tük kul tu rá lis-
po li ti kai-gaz da sá gi ar cu la tát, ha nem a kö zös ség konst ru á lás nak is, a kul tu rá lis
túl élés nek is, to váb bá az etnikus ön tu dat föl éle dé sé nek is se gí te nek lét re hoz ni 
bi zo nyos struk tu rá lis ele me it. Az a faj ta le gi ti má ci ós igény, amely egy el szár -
ma zott kö zös sé get a be bo csát ta tás, meg tû rés, be fo ga dás vagy (ad ab szur dum:
egy va la mi ko ri „õs ho nos sá”, il let ve) benn szü löt té vá lás fo lya ma tá ban jel le -
mez, még iz gal ma sab ban je le nik meg a nem zet ál la mi épü lé si fo lya mat kez de -
te i nél – az eu ró pai ki sebb sé gek szin te va la mennyi cso port já nál. Az „exk lu zív
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di asz pó rák” és ha tár di asz pó rák vi tá ja a „ter mé sze tes” (au toch ton) ná ció és a
„tör té nel mi” fo lya mat ban má so kat si ker rel ki re kesz tõ hegemonisztikus sze -
rep vál la lá sok konf lik tus tör té ne tét is tük rö zi, s e hosszú (még Ma gyar or szág
ese té ben is igen szí nes és az exkluzivista ál lam po li ti ká ban jó ezer éves) tör té -
net re nem csak a „nativista” moz gal mak, „õs ho nos” buz gal mak, he ge món
elõ jog ok his tó ri á ja épül rá, ha nem még egy sa já tos bel sõ al kal maz ko dá si fo -
lya mat is, mely re rend sze rint ke ve sebb az uta lás, mint a fél te ni való, el ide ge -
ní tés tõl fe nye ge tett ha zá ra vo nat ko zó fel fo gá sok mu tat ják. Ezt a bel sõ vi lá got
épp úgy a lokalitáshoz ra gasz ko dás és a meg gyö ke re zett ség jel lem zi, mint az
ál la mi ság tu da tot (és – a Ta más Pál ál tal mos tan ság egy re ki tar tób ban hang sú -
lyo zott – etnikus nem zet tu dat fe lõl az ál lam pol gá ri stá tus tu dat felé kö ze lí tõ ál -
la po tot). Az „õs ho nos szu ve re ni tás”, aho gyan az majd’ min den nem zet al ko tó
játsz má ban fõ sze rep re jut, óha tat la nul szem be ke rül a di asz pó rák, a má sod la -
gos hon fog la lás ok, a me ne kült stá tu sok diaszpóradiskurzusaival. Sõt, meg -
annyi ki sebb sé gi cso port, amely ad dig nem iden ti fi kál ta ma gát táj egy sé gi-re -
gi o ná lis vagy et ni kai-kul tu rá lis szár ma zás örök ség gel, nem csak a nem zet ál la mi
konst ruk ció ürü gyén, ha nem az „oda kí ván ko zás” új sze rep já té ká val is meg je -
le nik – le gyen ele gen dõ itt csu pán a ma gyar or szá gi já szok ra utal ni, de a Bog lár 
La jos ku tat ta São Paoló-i ma gya rok – ere den dõ en Veszp rém me gyei né me tek
– iden ti tás vál to zá sa sem utol só il luszt rá ció. S bár az a kri té ri um (mint James
Clifford alá húz za idé zett ta nul má nyá ban), hogy „a diaszpóraközösségek
»nem-itt« sze ret né nek ma rad ni”, egy ér tel mû en utal a ki sebb sé gi kö zös sé ge -
ket a több ség hez fûzõ vi szony ra, a marginalizáltságra és sze pa rált ság ra, de ku -
ta tá sa im köz ben fi gye lem re ér de mes pél dá ját ta lál tam olyan nem sze pa ra tis ta
tö rek vés nek is, amely a tér be li-po li ti kai füg gõ sé get szin túgy ké pes az idõ le -
ges ség nek alá ren del ni, be ván dor ló stá tu sát haj la mos fo ko zott rész vé te li ak -
ti vi tás ban fel ol da ni, még is kény te len át él ni az et ni kai-po li ti kai stá tus de val vá -
ló dá sát.

Ke rül ge tem-íz lel ge tem a nem könnyen iga zol ha tó fo ga lom ki mon dá sát, de
még is csak rá té rek vé gül… Azt a meg fi gye lé se met sze ret ném köz zé ten ni, hogy 
a ki zá rá si és be ke be le zé si po li ti kák kö vet kez mé nye ként s rész ben el len ha tá sa -
ként is ki ala kul hat a diaszpórahelyzet egy spe ci á lis vál to za ta: a bel sõ di asz pó ra. 
Ne héz kes a meg ne ve zés, fõ ként azok után, ami ket be ve ze tõ meg ha tá ro zás -
ként fo gal maz tam meg, de úgy lá tom, még is lé te zik ez a ke vés sé tör zsi vagy
val lá si, sok kal in kább etnospecifikus vagy táj egy sé gi-kul tu rá lis en ti tás, amely a 
nem ze ti kul tú rán be lü li fo lya ma tok, a sa ját ál la mi ság ke re té ben le zaj ló vál to -
zá sok ered mé nye ként for má ló dik, s ar ról is bi zony ko dik, hogy a di asz pó rák
nem min dig fris sen be ván do rolt kö zös sé gek. A diaszpórahelyzet egyik alap -
ele me ugye bár, hogy az ide gen ke dés nek szé les ská lá ját, az osz tály- vagy et ni -
kai be so ro lás nak oly kor pe jo ra tív bé lye ge it is el kell vi sel nie an nak a né pes ség -
nek, ame lyet ide gen sé ge, is me ret len sé ge, má sun nan ki re kesz tett sé ge okán
alá ren delt hely zet ben le het tar ta ni, asszi mi lá ci ós ha tá sok nak le het ki ten ni,
diszk ri mi ná ci ók so rán le het hibernálni ab ban az ál la pot ban, amely ben a más -
ho vá kö tõ dés sel, a „nem ho nos ság gal” vá dol ha tó. Ilyen hely zet be ke rült egész
tör té ne te so rán nem csak az eu ró pai ci gány és zsi dó cso por tok több sé ge, ha-
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nem szá mos ame ri kai in di án törzs is, nem be szél ve a Ja pánt, In di át, In do né zi -
át, Af ri kát lakó vég te len diaszpóratömegrõl. Ez út tal nem ily tá vo li pél dá ról kí -
vá nok be szél ni, ha nem a ma gyar or szá gi ku nok ról, akik alig két és ne gyed szá -
zad „ké sés sel” jöt tek a Kár pát-me den cé be a hon fog la ló „ma gya rok hoz” ké pest, 
de egé szen a 20. szá zad haj na lá ig ér de kes be nem ol vadt ság ál la po tá ban de fi -
ni ál ták ma gu kat.

„Bel sõ di asz pó ra”-ként te hát olyan kul tú ra kö zi cso port mi nõ ség rõl szó lok,
amely el len a más ság vád ja ugyan nem (vagy csak oly kor, rész ben, szél sõ sé ges
eset ben) ér vé nye sül, de imázsához szo ro san hoz zá tar to zik a min ta szol gál ta tó
jel leg, az el té ré sek ér ték tar tal ma, s leg fõ kép pen erre fokuszálódnak ön épí tõ
stra té gi ái épp úgy, mint a kí vül ál lók né ze tei õró la. Bel sõ di asz pó rá ról be szél -
nék pél dá ul ak kor, ha a diaszpórahelyzetek egyik leg fon to sabb ele me, a ki bo -
csá tó kö zös ség nem (vagy nem egy ér tel mû en) de fi ni ál ha tó, s ha az anya ál lam -
mal nem ren del ke zõ kö zös ség még is meg for mál ja a maga sa já tos lo ká lis
uni ver zu mát. Ilyen nek vé lem pél dá nak oká ért a no mád né pe ket, pél da ként az
eur ázsiai sztyep pék né pe it. Ilyen nek len ne mi nõ sít he tõ (bi zo nyos ér te lem -
ben) a má sod-har mad ge ne rá ci ós emig rán sok köre is, akik már nem óha zá juk -
ban szü let tek, „nem ze ti sé gi” mi vol tuk már az új ál la mi tér ség hez köti õket, s
kör nye ze tük nem ok vet le nül tá mo gat ja ki sebb sé gi lé tük ér té ke lé sét. Ilyen nek
mi nõ sít he tõk ta lán a ko ránt sem csak ter ri to ri á lis, még ke vés bé et ni kai ala pon
indentifikálódó val lá si szub kul tú rák, ame lyek nem iga zán va la mi fé le ket tõs
iden ti tás tu dat tal él nek, nem föld raj zi tér ség szab ja ho nuk ha tá ra it, ha nem in -
kább egy olyan ví zió, mely a nemzetekfölöttiségben gyö ke re zik, uni ver za li tás-
igényt for mál va írja át a kor társ tra dí ci ó kat is, to váb bá ak tí van hoz zá já rul a
ha tár fenn tar tá sok el bi zony ta la ní tá sá hoz. Ugyan csak va la mi fé le bel sõ diasz-
póraállapot kez di jel le mez ni egyes kor osz tá lyi szub kul tú racso por tok nem ze ti
kö zös ség alat ti, ál la mi szin tû tár sa dal mi sá got han go san el vi ta tó cso port tu da -
tát, ugyan ak kor a cso port ra (szo ci o ló gi ai-pszi cho ló gi ai ha gyo má nyok sze rint)
jel lem zõ integratív erõk nél kül is cin kos szö vet sé get konst ru á ló mi vol tát. Kér -
dés to váb bá, hogy a nem zet jel le gû kép zelt en ti tá sok és a szociokulturális
cso por to za tok alatt el he lyez ke dõ túl élõ kö zös sé gek, ami lye nek pél dá ul a
moz gás fo gya té ko sok, kol du sok, me ne kül tek, drog ke res ke dõk vagy hi va tá sos
for ra dal má rok, akik nek lé nye gé ben sem mi fé le statisztikai-szociológiai-etnog- 
ráfiai-gazdasági be so ro lás mo dell nem de fi ni ál ja a tár sa dal mi ho va tar to zá sát,
vé gül is nem al kot nak-e az anya ál lam in téz mé nyé hez ké pest bel sõ di asz pó -
rát…?

Mint az ta lán át lát ha tó: nem va la mi fé le po li ti ka tu do má nyi vagy stratifikáció-
szo ci o ló gi ai fe no mén rõl be szé lek. A bel sõ di asz pó rák je len sé gét ta lán egy for -
mán le het ne ér te ni val lá si cso port iden ti tá sok, tér sé gi be so ro lás mo del lek és
etnokulturális tí pu sok ese te i re… – az ál ta lam imént hi vat ko zott et ni kai cso -
port, a ma gyar or szá gi ku nok jó sze ri vel (oly kor egy szer re) mind há rom hoz tar -
toz nak. Az a mód, aho gyan a fe u dá lis ta golt ság eu ró pai mo dell jé be il lesz ke dõ
Hun gá ri á ban meg te le ped tek ki küz döt ték füg get len jog ál lá su kat, ki har col ták
bir to ka i kat, ki vív ták kol lek tív ne mes sé gü ket, meg véd ték tér sé gi ha tá ra i kat,
meg vál tot ták föld je i ket, tar tó sí tot ták po gány val lá su kat, majd ma ka csul ki tar -
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tot tak re for má tus hi tük mel lett a rekatolizációs év szá zad ok és nép cso port-te -
le pí té sek el le né re, részt vet tek nem zet-ha tár vé dõ küz del mek ben mint ka to nai 
elit (ki rá lyi test õr ség, Bocs kai-haj dúk ve ze tõi, negy ven nyol cas hu szá rok) tag -
jai, de be tyár nak áll tak a kis kun pusz tá kon, ha a csá szá ri ház örö kö sö dé si há -
bo rú i nak szol gá la ta volt a kör nye zõ „több ség” fel ada ta… – és so rol hat nám
még a vég te len sé gig bel sõ emig rá ci ó juk meg annyi je gyét. Ha pe dig „uni kum-
jel le gük” ke rül ne szó ba, egy azon pél da ként ál lít hat nám mel lé jük a tár sa da -
lom- és men ta li tás tör té ne ti leg pár hu za mos gascogne-i iden ti tás cso port fran -
cia or szá gi ese tét… (de er rõl bõ veb ben már ta nul má nyok, köny vek, elõ adá sok
so rá ban szól tam, hadd ne rész le tez zem…).

Ami eb ben a fura, ön ma gá ra zárt, ön kén tes diaszpóratudatra épü lõ, kul-
turálisan meg konst ru ált iden ti tás ban még iz gal ma sabb, az ép pen a „sa ját cso -
port” fenn tar tá sát se gí tõ „bel sõ ka te gó ria rend szer” (hogy Papp Ri chárd ki fe -
je zé sé vel él jek: a sa ját „va ló sá gok” fenn tar tá sá nak öko nó mi á ja). Va ló szí nû -
nek tar tom, hogy az et ni kai cso port iden ti tás a 13–14. szá za di Ma gyar or szá gon
ko ránt sem volt oly mó don etnospecifikusan de fi ni ál va, aho gyan ar ról mi ma -
nap ság be szé lünk, de még sok kal ár nyal tabb bel sõ sze lek ci ós gya kor lat tal, a
vesz tes sé get és hon ta lan sá got gyõz tes ség gel és tér nye rés sel kom pen zá ló túl -
élé si stra té gi á val mû kö dött. Izo lál ta ma gát a szociokulturális in teg rá ció, a ro -
kon sá gi rend és a ter me lé si stra té gi ák szem pont já ból, kö rül raj zol ta és meg -
véd te föld raj zi ha tá ra it a pa raszt vár me gye in téz mé nye ré vén, tér sé gi vé tet te a
gentilis nem zet tu dat tal szem be ni familiáris-nemzetségi-leszármazási kap cso -
lat há lót, meg él he té si és tájspecifikus ha gyo mánnyá vál toz tat ta a nagy ál lat tar -
tó no mád ha gyo mányt, ker tes me zõ vá ro si pol gá ri lét for mát ala kí tott ki a ta -
nya la kó-jó szág tar tó gaz da sá gi stra té gi án be lül… Megint csak ab ba ha gyom a
föl so ro lást, és ennyit is azért koc káz tat tam meg, mert épp ilyen his to ri kus ele -
mek jel lem zik a (vél he tõ en baszkszár ma zék) gascogne-iakat is, akik rõl épp -
úgy, mint a (kis)ku nok ról, a 19. szá zad nem zet épí té si haj ci hõ jé ben mon da tott
ki, hogy egy re ka rak te re seb ben ve szí tik el identitásmeghatározó sa já tos sá ga i -
kat, a 20. szá zad ban meg már az is, hogy tel jes ség gel asszi mi lá lód tak a fran -
cia/ma gyar nem ze ti fej lõ dés so rán, s be ol vad tak a nem zet al ko tó né pek arc ta -
lan tö me gé be…

A je len ku ta tó ja vi szont élõ em be rek kel ta lál ko zik a tér ség te le pü lé se in, ta -
nyá in, kis vá ro sa i ban. El tûn tek, de je len van nak. Asszi mi lá lód tak, de etnikus
jel lem vo nás ok kal, adott sá gok kal, ka rak ter je gyek kel vé lik meg ha tá roz ni ma -
gu kat. Tör té né szek sze rint föl szí vód tak a nem ze ti tör té ne lem be, ön meg ha tá -
ro zá suk sze rint tér sé gi iden ti tá suk van még ma is. A disz cip li ná ris meg kö ze lí -
tés (nép raj zi, tör té ne ti, szo ci o ló gi ai, de mog rá fi ai) foly to no san múlt idõ ben
be szél ró luk, sa ját ka te gó ri á ik kal per sze más sza va kat hasz nál nak, de ar ról
val la nak, hogy identitásteli ál la po tuk ból iden ti tás fosz tott ál la pot ba ke rül tek.
Ez le het ne akár a föl szá mo ló dás egy ér tel mû jele is, ha nem épp õk val la ná-
nak ar ról, hogy bár ma gya rok, de ku nok is, fran ci ák s ta lán még elõt te gas-
cogne-iak is. Ré teg zett, ket tõ zött iden ti tá suk nak még egy sa já tos elõ tör té ne te
van: mind két nép cso port a ké sõb bi „anya or szág ba” te le pül ve két fe lé sza kad
(fe ke te ku nok, sár ga ku nok meg az Aquitániába ke rült gascogne-iak és a
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Baszk föl dön meg Ara gó ni á ban mar adot tak). S mi ként a ki sebb sé gi ség hez
gya kor ta a val lá si más ság tár sul, avagy jel leg ze te sen „ki sebb sé gi val lás sá”,
„etnikus val lás sá” lesz,9 a ku nok is a re for má ci ó ig mak ran co san po gá nyok ma -
rad tak, majd év szá zad okig kard dal ver ték ki vá ro suk ból a ka to li kus té rí tést,
úgy a gascogne-iak is elõbb ad tak te ret az an gol hó dí tás nak, mint az Ile de
France tér sé gi fõ ha tal má nak…

A ki sebb sé gi ha tár for má lás nak és határfenntartásnak ez a mód ja per sze
nem pusz tán „ba ri kád épí tés” a szó forradalmias he vü le te sze rint, de olyas faj ta 
ha tár át já rás esz kö ze, amely ke vés sé is me re tes az ural mi di nasz ti ák, mint a lo -
ká li san te ret nye rõ di asz pó rák kö ré ben. A lát szó la gos be ol va dás és a mel let te
meg ma radt ha tár fenn tar tás két stra té gi át is mû köd tet a töb bes iden ti tás sze -
rint: egy fe lõl a da cos kí vül ál lást, a foly to nos op po zí ci ót, az el len zé ki erõ ket tá -
mo ga tó sze rep vál la lást rej ti (ez oly kor a szór vány hely zet fel szí ne, más kor a
szo ron ga tott ság vá la sza a sza bad ság hi ány ra a tér sé gi be ke rí tett ség el len);
más fe lõl vi szont rej tõz kö dõ ön vé de lem áll a má sik vég le ten, a ha tá rok át já rá sa 
at tól vá lik füg gõ vé, mely irány ba és mi lyen mér té kig le het ki lép ni a szi get hely -
zet bõl, mek ko ra erõk és ener gi ák szük sé ge sek a ha tá rok fenn tar tá sá hoz. Fo -
lya ma to san zaj lik bi zo nyos nar ra tív há bo rú, tagadva-átfestve-elmaszatolva az
iden ti tá sok gyö ke re it, ér ték tar tal ma it, át ne vez ve em lék mû ve ket, ut ca ne ve -
ket, te le pü lé se ket, meg ta gad va „nemzetihagyomány”-részességet is at tól, aki -
nek he lyi narratívákhoz vál lal tan több köze van… stb. A ha tár fenn tar tó dis -
kur zu sok ré sze az is, hogy a ma ni pu lá ci ók el le né ben és kény sze rek sú lyá tól
vé de ke zõ né pes ség mint egy ki vo nul ön nön lét fel tét ele i bõl, ál la mon be lü li di -
asz pó rá ba vo nul, il le ga li tás ba hú zó dik: a ta nyai be tyár, a pusz tai jó szág tar tó,
az óce á ni ho mok dû nék er de i be ki hú zó dó „mo dern no mád” már nem csak et -
ni kai-kul tu rá lis és civilizatorikus-történeti szem pont ból vál lal ja az ön kén tes
szét szórt- ságállapotot, ha nem a modernitás el len kul tú rá ját elõ le gez ve olyan
egyen lõ ség gel és kü lön bö zõ ség gel kap cso la tos kri ti kai at ti tûd elõ hír nök évé is
vá lik, ame lyet a progresszista el kép ze lé sek kel szem be ni el len kul tú rák foly tat -
nak majd ké sõbb, a 20. szá zad har ma dik har ma dá ban. A vál lalt „il le ga li tást”,
bel sõ diaszpóralétet pe dig ki tel je sí ti nem csak a kü lön bö zõ ség stá tu sa, nem -
csak az egyen lõt len sé gek el le né ben vál lalt autonomista ma ga tar tás (a
gascogne-iak fõ sze rep lõi a 19–20. szá zad for du ló ján éb re dõ
Félibrige-mozgalomnak, a pro van szál füg get len sé gi harc nak, a
nyelvi-kulturális-narratív há bo rú nak, a ku nok pe dig még a Ta nács köz tár sa -
ság nap ja i ban is ön meg vál ta ko zó au to nó mia küz del mük, a redempció
vissza idé zé sé vel kí ván nak ha gyo má nyos-sa ját ér ték ren det ki kö ve tel ni), ha -
nem a fõ ha tal mi je len lét tel szem be ni kö töz kö dés, saj tó- és po li ti kai
kampányolás, el len ál lás ok ki ala kí tá sa és a he lyi kul tú rá kat éb resz tõ táj egy -
sé gi refolklorizálódás is azt a célt szol gál ja, hogy bi zo nyít has sák: az et ni kai és 
táj egy sé gi ka rak te rét õrzõ kö zös ség nem egyet len tra dí ció (s fõ ként nem a hi -
va ta los ál la mi) ál tal de ter mi nált, ha nem mind a fel té te le ket, mind az ér té ke -
ket és nor má kat át hat ja an nak tu do má sul vé te le, hogy ma gát a lo ká lis tra dí ci -
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ót is a tör té ne ti fel té te lek nek meg fe le lõ en le het ala kí ta ni – ak kor is, ha ez zel
szi get sze rû el kü lö nült sé gük rész ben zár vánnyá vá lik, ha a fel la zí tott ság és
szét szó ra tás di rekt-in di rekt ha tá sai két ség te le nül erõ sen meg té páz zák az
etnocentrikus tu da tot és a diaszpórakultúra más fel tét ele it is.

Bi zo nyos, hogy a vá lasz tott pél da és hely szín (akár több is) eset le ges nek,
mond va csi nált nak, neofolklorista bucsálódásnak tetsz het. A bel sõ hon ta lan -
ság és a ket tõs vagy töb bes iden ti tás vál la lá sa azon ban – a maga tra dí ció és
ér ték rend kö töt te mi vol tá ban – min den kép pen kap cso lat fenn tar tó ak tus nak
mi nõ sül, mind a több sé gi kör nye zet, mind a meg osz tott, sa ját tér sé gé ben is
ki sebb ség be szo rult jel le ge da cá ra. Nem vé let len, hogy meg újul nak a mo-
dernitások el le né ben szer ve zõ dõ ellenkulturális moz gá sok, föl éb red nek
szunnya dó lo ká lis tu da tok, iden ti fi ká ló dik a bel sõ di asz pó ra is: a hat va nas
évek kö ze pé tõl a fran cia bel sõ po li ti kai ér ték rend ben az etnoszok új hul lá ma
mos sa át a régi iden ti tá so kat, tér kép re raj zol ha tó vá téve a kul tu rá lis túl élés és
a transz na ci o ná lis di asz pó ra-pár be széd ke vés sé idil li, de an nál „sa já tabb” mi -
li õ jét. E kul tu rá lis és et ni kai szi ge tek egy szer re azo no su lók és el len ál lók, el fo -
ga dók és küz dõk, ki vá rók és kez de mé nye zõk… – s ez is to váb bi élet ben tar tó ja 
a he lyi kö zös sé gi ál la po tok nak. Nem csu pán egy-egy „te rü let hez” tér nek
vissza, nem „bir to kol ják” a te ret, ha nem át jár ják és át ér tel me zik…; nem si -
rán koz nak a „szám ûzött sé gen” vagy bel sõ szám ûze té sen, ha nem az el lent -
mon dá so kat fog ják egy be, a ki ve tett ség, a be ke be le zés és az együtt élés stra -
té gi á it ve gyí tik, s a meg bom lott iden ti tás nak nem pusz tán a „vé dett ség
hi á nyá ban” ke res nek új for mát, ha nem ép pen el len ke zõ leg: a bel sõ hon ta -
lan ság, a bel sõ gyar ma to sí tott ság tör té nel mi ta pasz ta la ta it for dít ják le az
együtt élés vi lá gá nak min den na pi nyel vé re. Szi get la kók ká lesz nek egy ide o -
ló gi ai-kul tu rá lis hul lám ve rés ben, mely ben régi mó don len ni mo dern ha gyo -
mány fenn tar tó nak, a benn szü löt tek és be ván dor lók kora utá ni vi lá gok új ra -
for má ló i nak – je le sebb ér dem, mint a vesz te ség ér zet és a di asz pó radis kur zus
han goz ta tó já nak ma rad ni. Ugyan ak kor ez a diaszpóratörténet im már nem a
posztkolonializmus elõ tör té net ének ré sze, ha nem a pri mer iden ti tá sok10 le ír -
ha tó sá gá nak, meg fi gyel he tõ sé gé nek – és a ku ta tó elme ez zel kap cso la tos
egész va ló ság ér zé ke lé sé nek – jö ven dõ kér dé se it is ma gá ban fog la ló iden ti tás -
po li ti ka ta nul sá ga is.
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