
A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK 
KUTATÁSÁNAK FO GAL MA I RÓL

Kovács Nóra

Egy ten ge ren túli ma gyar kö zös ség ben vég zett ant ro po ló gi ai ku ta tás ta pasz ta -
la tai alap ján hoz zá szó lá som ban a Kár pát-me den cén kí vül élõ ma gyar mig-
ránsközösségek vizs gá la ta so rán fel me rült, il let ve al kal ma zott né hány fo gal mat
tár gya lok. Há rom pél da se gít sé gé vel meg pró bá lom ér zé kel tet ni e fo gal mak
hasz ná la tát és an nak kö vet kez mé nye it. A to váb bi ak ban a di asz pó ra–szór vány
fogalompárról, az emig rá ció el ne ve zés hasz ná la tá ról, va la mint az ar gen tí nai
ma gya rok kö ré ben vég zett ku ta tás ról és ezen be lül a di asz pó ra fo gal má nak al -
kal maz ha tó sá gá ról lesz szó.

Az elsõ fel ve tés a di asz pó ra, il let ve a szór vány fo gal má val kap cso la tos. Ezek 
a fo gal mak for dul nak elõ leg gyak rab ban a szak iro da lom ban, és – fõ ként a
Kár pát-me den cét il le tõ en – eze ket jár ta kö rül leg in kább a tu do má nyos ku ta -
tás. A di asz pó ra fo gal má nak hasz ná la ta a Kár pát-me den cén kí vül élõ ma gya -
rok vizs gá la tá ban a kö zel múlt ban egy re ál ta lá no sab bá vált: egy év vel ez elõtt
egy a nyu ga ti ma gyar mig rá ci ó ra irá nyu ló tu do má nyos ku ta tá so kat fel vo nul ta -
tó kon fe ren cia cí mé ben1 is ez sze re pelt. A szór vány fo gal ma fõ ként a Kár pát-
me den cei ma gyar né pes ség kap csán ve tõ dik fel a kér dés sel fog lal ko zó szak iro -
da lom ban és köz be széd ben egy aránt.2

Szá mos eset ben egy más szi no ni má i ként for dul nak elõ, nem csak a Kár pát-
me den cé ben élõ ma gya rok, ha nem a ten ge ren tú li ma gyar kö zös sé gek vo nat -
ko zá sá ban is. Ál ta lá nos ság ban, a Kár pát-me den cé ben a ha tá ro kon túl élõ
ma gya rok ra a szór vány, a nyu ga ti és ten ge ren tú li ma gyar ság ra a mig rá ci ós
moz za na tot is ma gá ba sû rí tõ di asz pó ra ki fe je zést al kal maz zák, de elõ for dul az
is, hogy a Kár pát-me den ce te rü le tén is – so kak ál tal vi ta tott mó don – ma gyar
diaszpóráról be szél nek vagy ír nak, míg a ten ge ren túli ma gya rok meg je lö lé sé re 
is hasz ná la tos a szór vány ki fe je zés.3 Hang sú lyoz ni sze ret ném, hogy a di asz pó -
ra–szór vány fogalompárról a to váb bi ak ban el mon dot ta kat a Kár pát-me den -
cén kí vül élõk re – és el sõ sor ban a nyu ga ti ma gya rok ra – tar tom ér vé nyes nek.4

Az utób bi évek ha tá ron túli ma gya rok kal és mig rá ci ó val kap cso la tos ma gyar -
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1 Ma gya rok a nagy vi lág ban – diaszpórakutatás az ez red for du lón. MTA Ki sebb ség ku ta -
tó In té zet, 2002. ok tó ber, 17–18.

2 Egy ke rek asz tal-be szél ge tés ere jé ig ép pen Ve té si Lász ló Szór vány stra té gi ák címû
dol go za tá val is mer ked het tünk meg kö zel két év vel ez elõtt.

3 Lásd pél dá ul Fe jõs 1993.
4 Itt jegy zem meg, hogy funk ci o ná lis szem pont ból min den bi zonnyal a kör nye zõ or -
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or szá gi szak iro dal má ban vita bon ta ko zott ki ar ról, me lyik fo ga lom hasz ná la ta
mel lett mi lyen ér vek szól nak.

Va jon ér zé kel he tõk-e lé nye ges kü lönb sé gek je len tés tar to má nya ik közt?
A szór vány ki fe je zés a gö rög ere de tû, „szét szó ra tás” je len té sû di asz pó ra for dí -
tá sa. Kez det ben hasz ná la ta és je len té se egy ér tel mû en össze fo nó dott a zsi dó -
ság gal, ké sõbb azon ban ki ter jesz tet ték más migráns cso por tok ra, és en nek
meg fe le lõ en be szél he tünk ír, ör mény, gö rög, in di ai, kí nai, af ri kai és más di asz -
pó rák ról is. Pon to san a mig rá ci ós moz za nat ra tör té nõ hi vat ko zás sal egy je len -
tõs tá bor he ve sen kri ti zál ja a di asz pó ra ki fe je zés hasz ná la tát a Kár pát-me den -
cei ma gya rok ra vo nat ko zó an. Bár mi lyen ér zel mi töl te tû és elõ je lû le gyen is a
ma gyar szó hasz ná lat ban a di asz pó ra ki fe je zés, a nem zet kö zi tár sa da lom tu do -
má nyi és mig rá ci ós szak iro da lom ban egy lé te zõ, hasz ná la tos és töb bé-ke vés bé
de fi ni ált tu do má nyos fo ga lom.

A kö zel múlt ban Sik End re azt vizs gál ta meg, hogy al kal maz ha tó-e a diasz-
pórafogalom Ma gyar or szág és a ha tá ron túli ma gya rok vi szony rend sze ré nek
jel lem zé sé re.5 A klasszi kus diaszpóradefiníciók nyo mán Sik End re sze rint a
diaszpóracsoportok olyan migráns cso por tok, ame lyek et ni ka i lag el tér nek a
be fo ga dó or szág tól, ahol ki sebb sé get al kot nak, a ki bo csá tó or szág iránt erõs
von zal mat ta nú sí ta nak, ah hoz erõs ér zel mi szá lak fû zik, és oda ál lan dó an
vissza ké szül nek. A di asz pó rá nak az egyén hez ha son ló élet cik lu sai van nak, s a
ki ala ku ló ban levõ, a meg erõ sö dött és a szét esõ di asz pó ra szo ci o ló gi ai jel lem -
zõi igen el té rõ ek. Sik End re eze ket to váb bi, a diaszpóracsoportok mû kö dé sé -
re jel lem zõ sa já tos sá gok kal egé szí ti ki: a diaszpóracsoportokat a be fo ga dó or -
szá gok ide gen nek te kin tik; e cso por tok a migráns lét sa já tos sá ga it mu tat ják,
azaz erõs sze mé lyi kap cso la tok, be zárt ság, (túl)fej lett „mi-tu dat”, va la mint
kul tu rá lis ön vé de lem jel lem zi õket. Összeg zé sül Sik End re meg ál la pít ja, hogy
egy hang sú lyo zot tan nem his to ri kus, ha nem funk ci o ná lis meg kö ze lí tés ben a
Kár pát-me den cei ma gyar sá got il le tõ en is nem ele ve el vet he tõ a diaszpórafo-
galom hasz ná la ta.

Kí vül esik e hoz zá szó lás kö rén, hogy a di asz pó ra Kár pát-me den cei ma gyar
cso por tok ra való al kal maz ha tó sá gá nak te kin te té ben ál lást fog lal jak. Annyi
azon ban bi zo nyos, hogy a ten ge ren túli ma gya rok a to váb bi ak ban idé zett vizs -
gá la tá nak so rán, a Bu e nos Aires-i ma gya rok ta nul má nyo zá sa kor, a di asz pó ra
fo gal ma hasz nos ana li ti kus esz köz nek bi zo nyult.

Má sod szor, lás suk az emig rá ció ki fe je zés hasz ná la tát, amely a Kár pát-me -
den cén kí vül élõ ma gya rok ön el ne ve zé sei kö zött fon to sabb he lyet tölt be, mint 
a szór vány vagy a di asz pó ra.

A Kár pát-me den ce ha tá ra in túl élõ ma gya rok, egyé nek és cso por tok meg je -
lö lé sé re több el ne ve zést hasz nál a ve lük fog lal ko zó iro da lom (pl. me ne kült,
régi ma gyar, öt ven ha tos, negy ven ötös, negy ven nyol cas, emig rá ció, kö zös ség,
ko ló nia, csak hogy né hány pél dát em lít sek). A ki fe je zé sek hasz ná la ta azon ban
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zös sé gei szá mos ha son ló sá got mu tat hat nak a klasszi kus diaszpóraismérvekkel jel le -
mez he tõ nyu ga ti ma gyar kö zös sé gek kel.

5 Sik 2000.



meg le he tõs fo gal mi tisz tá zat lan sá got en ged sej tet ni. A fo ga lom hasz ná lat el vá -
lik asze rint, hogy a szer zõ, a ku ta tó a his to ri kus, a funk ci o ná lis meg kö ze lí tést
kép vi se li-e, vagy hogy az egyes cso por tok ön el ne ve zé se it, il let ve a szak iro dal -
mi el ne ve zést hasz nál ja-e. Az egyes ka te gó ri ák hasz ná la ta tí pu sos el té ré se ket
mu tat gya kor ta at tól füg gõ en is, hogy a szer zõ mi lyen sze mé lyes vi szony ban
áll a tár gyalt té má val. Így a kül föl di ma gyar szer zõk szó hasz ná la ta gyö ke re -
sen és kö vet ke ze te sen el tér a ki lenc ve nes éve ket meg elõ zõ ma gyar szak iro da -
lo mé tól.

Az „emig rá ció” ki fe je zés a kül föld ön író dott vagy meg je lent ma gyar szak -
mun kák és pub li cisz ti ka gyak ran elõ for du ló, po li ti kai je len tés sel és egy ér tel -
mû en kö rül ha tá rol ha tó ér ték tar ta lom mal bíró ki fe je zé se, amely – ha ki mon -
dat la nul is, de – össze kap csol ja a Rá kó czi -sza bad ság harc és az 1848-as
for ra da lom kül föld re kény sze rült sze rep lõ it a má so dik vi lág há bo rú után kül -
föld re ván do rolt ma gya rok egyes hul lá ma i val.6 Úgy tû nik, a ki ván dor lás po li ti -
kai mo tí vu mai ön ma guk ban még nem in do kol ják az emig rá ció ter mi nus hasz -
ná la tát, hi szen az sem a Ta nács köz tár sa ság bu ká sa, sem az ül döz te té sek elõl
me ne kü lõ ma gyar zsi dók ese té ben ha son ló mó don nem ho no so dott meg.
A régi ma gya rok meg je lö lés nek pél dá ul Ar gen tí na ese té ben a má so dik vi lág há -
bo rú után ki ván dor lók tól tör té nõ meg kü lön böz te tés ként van ér tel me, és az
emig rá cióval szem ben – szá mos egyéb szociokulturális el té rés mel lett – a régi
ma gya rok mig rá ci ó ját nem po li ti kai, ha nem gaz da sá gi mo ti vált ság jel lem zi.
Az emig rá ció ön el ne ve zés ál ta lá ban ref lek tá lat la nul vagy mi ni má lis in dok lás -
sal sze re pel az iro da lom ban,7 és e fe dõ fo ga lom va ló já ban na gyon sok fé le ván -
dor lá si tör té ne tet és mo tí vu mot ta kar.

Vé ge ze tül en ged je nek meg né hány mon da tot az ar gen tí nai ma gyar di asz pó -
ra pél dá já ról.

Az ar gen tí nai ma gya rok ese té ben – bár a di asz pó ra ki fe je zés nem tar to zik
sa ját ön el ne ve zé se ik közé, a di asz pó ra fo gal ma jól al kal maz ha tó vizs gá la ti esz -
köz nek bi zo nyult. Sik End re fen tebb idé zett írá sá ban fel ve tet te, hogy va jon
di asz pó rá nak te kint he tõk-e a ha tá ron túl ról jött ma gya rok cso port jai, azaz hogy
be szél he tünk-e ese tük ben nem csak di asz pó rá ról, ha nem a di asz pó ra di asz pó -
rá já ról, te kint ve, hogy e kö zös sé ge ket a diaszpóracsoportok szá mos is mér ve
jel lem zi? Ez a kér dés az Ar gen tí ná ból Ma gyar or szág ra te le pü lõ, elsõ, má so dik 
és har ma dik ge ne rá ci ós ar gen tí nai ma gya rok kö zös sé gé vel kap cso lat ban is fel -
me rült.

A köz vet le nül a má so dik vi lág há bo rú után Ar gen tí ná ba ér ke zett ma gya rok
egy vi szony lag ho mo gén tár sa dal mi hát te rû, va la mint mar káns po li ti kai irá -
nyult sá gú cso port ját és le szár ma zot ta ik kö zös sé gét jel lem zik a diaszpóracso-
por tok klasszi kus is mér vei. Olyan migráns né pes sé g, amely et ni ka i lag el tér a
be fo ga dó or szág la kos sá gá tól, amely nek olyan ki sebb sé gét al kot ja, ame lyet a
ki bo csá tó or szág irán ti erõs ér zel mi von za lom vagy/és ak tív kap cso la ta jel le -
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6 Kurucz köny vé nek szá mos he lyes írá si hi bá ja és el írá sa kö zött több al ka lom mal sze -
re pel az 1948-as év szám he lyett az 1848-as. Pél dá ul Kurucz 1999, 305.

7 Borbándi 1985, 1996, 1999; Némethy 1999.



mez, aho vá el vi leg ál lan dó an vissza men ni ké szül, de aho vá gya kor la ti lag soha
nem tér vissza.8

A di asz pó ra fo gal mi ke re te te hát ins pi rá ló ki in du ló pon tot nyúj tott, ugyan -
ak kor a vizs gá lat a diaszpórafogalom né hány hi á nyos sá gá ra is föl hív ta a fi gyel -
met. Anél kül, hogy itt és most a diaszpóradefiníció ál ta lá nos to vább fej lesz té -
sé re tö re ked nék, meg jegy zem, hogy az idé zett meg ha tá ro zás nem mu tat
ér zé keny sé get a prob lé ma fo lya mat jel le gé re, nem se gít meg ra gad ni a diaszpó- 
racsoportok vál to zá sa it. A Bu e nos Aires-i ma gya rok vizs gá la tá ban kulcs fon -
tos sá gú a migráns né pes ség egy mást kö ve tõ ge ne rá ci ói közt meg fi gyel he tõ kü -
lönb sé gek meg lé te. A prob lé mát sta ti ku san vizs gál va a fel so rolt is mér vek
azon ban több nyi re ér vé nye sek a Bu e nos Aires-i Ma gyar Cent rum kö zös sé gé -
re, rész le ges ki vé telt ez alól csak az utol só pont, a vissza té rés je lent, hi szen a
Bu e nos Aires-i ma gya rok kö ré ben meg fi gyel he tõ a leg utób bi év ti zed ben a mai 
na pig zaj ló vissza ván dor lá si fo lya mat.

A negy ven nyol cas ar gen tí nai ma gyar be ván dor lók ból és le szár ma zot ta ik ból
álló Bu e nos Aires-i ma gyar kö zös ség nek az aláb bi diaszpóraismérveik van -
nak: mind annyi u kat ugyan az a kény sze rû ség ve zé rel te je len le gi la kó hely ük re;
Ar gen tí ná ban csak át me ne ti leg tar tóz kod nak; ját sza nak a gon do lat tal, hogy
egy nap vissza tér nek Ma gyar or szág ra. Ezt egé szí tet te ki e cso port ese té ben
egy ne gye dik moz za nat: ak kor tér nek vissza, ami kor ott már nin cse nek ural -
mon a kom mu nis ták. Ez az utol só, „po li ti kai össze te võ” alap ja i ban ha tá roz ta
meg a negy ven nyol cas kö zös ség kap cso la tát Ar gen tí ná val és Ma gyar or szág gal, 
más Ar gen tí ná ban élõ ma gya rok kal, emel lett fõ for má ló ja volt a kö zös ség bel -
sõ vi szo nya i nak is a má so dik vi lág há bo rú vé gé tõl a ma gyar or szá gi rend szer vál -
tá sig ter je dõ idõ szak ban. A ki lenc ve nes évek ma gyar or szá gi vál to zá sa i nak kö -
vet kez té ben a po li ti kai fenn tar tá sok ér vé nyü ket ve szí tet ték az ar gen tí nai
ma gyar diaszpóraközösség sze mé ben, és ez sa ját hely ze tük, Ar gen tí ná val és
Ma gyar or szág gal való vi szo nyuk új ra gon do lá sá ra kényszerítette õket.

Az ar gen tí nai lét új ra ér té ke lé sé ben 2001-tõl fon tos sze re pet ka pott az ar -
gen tin gaz da sá gi és po li ti kai vál ság, ame lyet az ar gen tin fi ze tõ esz köz le ér té ke -
lé se és az egy re nö vek võ mér té kû mun ka nél kü li ség kí sért. A ko ló nia meg szû -
né sét elõ re ve tí tõ el zár kó zást a fo ko za tos nyi tás, va la mint egy Ma gyar or szág
felé irá nyu ló mig rá ci ós fo lya mat vál tot ták fel.

Összeg zés ként el mond ha tó, hogy a Bu e nos Aires-i ma gya rok te rep mun kán
ala pu ló, kul tu rá lis ant ro po ló gi ai, mikroszintû vizs gá la tá ban, a kö rük ben le zaj -
ló vál to zá si fo lya ma tok ér tel me zé sé ben a di asz pó ra fo gal ma hasz nos ki in du ló -
pon tot és elem zé si szem pon to kat nyúj tott.
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A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI
KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

Mirnics Károly

A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK
SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA

Egy nemzetrész nagy ha tal mi vagy nem zet kö zi po li ti kai dön tés alap ján vá lik
nem ze ti ki sebb ség gé egy má sik nem ze ti kö zös ség ál la mi te rü le tén. Ilyen ér te -
lem ben a nem ze ti ki sebb ség nem egyéb, mint más ál lam szu ve re ni tá sa alá he -
lye zett és te rü le té hez csa tolt nem zet rész. A köz vet le nül sors ala kí tó po li ti kai
dön tést meg elõ zõ en ez a nem zet rész sem mi ben sem kü lön bö zött az egész
nem zet re ható po li ti kai, tár sa dal mi-gaz da sá gi, esz mei, a köz vé le mény út ján
ter je dõ ér té kek és in téz mé nye sí tett fo lya ma tok meg élé se te kin te té ben. Ez a
ka pott nem zet rész az új nem zet ál lam szá má ra el vi sel he tet len, ide gen tes tet
ké pez. Ezért at tól a pil la nat tól kezd ve, hogy vég le ge sí tet ték az új el vá lasz tó or -
szág ha tárt, ál la mi kény sze rét fog ja al kal maz ni, hogy a szu ve re ni tá sa alá vett
né pes ség re rá kény sze rít se sa ját et ni kai jel le gét. Ez ál tal a volt nem zet rész
kény szer ki sebb ség gé vá lik. Ez azon ban az utód ál lam szá má ra sem könnyen és
azon nal meg old ha tó fel adat. Nem le het ugyan is egy sze ri ál la mi el ha tá ro zás
vagy dön tés ered mé nye. A dest ruk ció fo lya ma ta maga is év ti ze de kig el tar tó
tör té nel mi fo lya mat, amely nek a vég ki me ne te le csak ak kor biz tos, ha nem tör -
tén nek újabb ha tár mó do sí tá sok. Ilye nek azon ban nem csak et ni kai, ha nem
szám ta lan más ok ból ki fo lyó lag min dig adód hat nak.

A NEMZETI KISEBBSÉGNEK MINT HARMADFOKÚ KÖZÖSSÉG KIALAKULÁSÁNAK
AZONNALI MEGAKADÁLYOZÁSA ÉS LEHETETLENNÉ TÉTELE

A tel jes te rü le tén tu da to san önszervezõdni és bel sõ vi szo nya it, va la mint in téz -
mény há ló za tát önál ló an ter vez ni és mû köd tet ni ké pes kö zös sé get har mad fo -
kú kö zös ség ként ér tel me zem. Az ilyen kö zös ség nem cso port, ha nem szer ves,
po li ti kai ala nyi sá gú egész, ame lyet több szö rös ko hé zi ós erõ tart össze.

Már az ál tal, hogy a nem zet rész kény szer ki sebb ség gé vá lik, be kö vet ke zik a
har mad fo kú kö zös ség le he tõ sé gé nek a szer te fosz lá sa. A kény szer ki sebb ség -
ben a kö zös ség tu dat for má ló és cse lek võ tag jai, va la mint szer ve ze tei kö zött
szin te azon nal le he tet len né vá lik a kap cso lat te rem tés el sõ sor ban a ter me lé si
és ke res ke del mi szfé rá ban. Az ad dig mû kö dõ kap cso lat tar tást le he tet len né te -
szik, új kap cso la tok nak pe dig nem ad nak le he tõ sé get. Le he tet len né vá lik a ki -
sebb sé gi kény szer kö zös ség gaz da sá gi-pénz ügyi szük ség le te i nek ki elé gí té sé re
irá nyu ló esz kö zök és in téz ke dé sek igény be vé te le, de az ilyen jel le gû in téz mé -
nye sí tett cél irá nyult ság is. A ki sebb sé gi kény szer kö zös ség va la mennyi gaz da -
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sá gi vi szo nyát „kí vül ál ló té nye zõk” ha tá roz zák meg, és „kí vülál lók” irá nyít ják.
A ki sebb sé gi kény szer kö zös ség szá má ra el len õriz he tet len né és le he tet len né
vá lik min den rá ha tás le he tõ sé ge a sa ját gaz da sá gi hely ze té re.

A po li ti kai, gaz da sá gi és ér tel mi sé gi elit ad dig tö ké le te sen mû kö dõ kap cso -
lat tar tá sá ban azon na li ne héz sé gek áll nak be. Már ez az egy té nye zõ elég sé ges -
nek bi zo nyul ah hoz, hogy a ki sebb sé gi kény szer kö zös ség ne mû köd hes sen úgy, 
mint har mad fo kú kö zös ség. Ha a sa ját et ni kai kö zös sé gé hez a leg ki sebb mér -
ték ben tu da to san ra gasz ko dik, és e kö zös ség ér de ke it igyek szik él tet ni, a ki -
sebb ség hez tar to zó vál lal ko zó egyén töb bé egyet len gaz da sá gi ér de két sem ké -
pes terv sze rû en és szer ve zet ten ér vé nye sí te ni. Az utód ál lam elsõ szá mú cél ja,
hogy meg aka dá lyoz za a ki sebb sé gi kö zös ség hez tar to zó egyén gaz da sá gi ér -
dek kép vi se let ét az zal a cél lal, hogy majd ez to váb bi át té tel ben és más kö zös sé -
gi cse lek vé si te rü le te ken is meg aka dá lyoz za az ér dek ér vé nye sí tést. A ki sebb -
ség hez tar to zó egyén nek az a kí sér le te, hogy to vább ra is tu da to san egye sül jön
más egyé nek kel, és a kö zös sé gé ben lét re hoz zon gaz da sá gi szer ve ze te ket, tár -
sa sá go kat, egye sü le te ket és más ér dek kép vi se le tet, ele ve si ker te len ség re van
ítél ve. Az ál la mi kény szer ezt a szán dé kot kö vet ke ze te sen le he tet len né te szi.
A tu da to sí tó po li ti kai ér dek kép vi se le tet a kö zös sé gi élet va la mennyi meg nyil -
vá nu lá sá ban, de el sõ sor ban a gaz da sá gi kap cso la tok és kom mu ni ká ció te rén
le he tet len né te szi. Csak ez után ke rül sor az ön szer ve zõ dés más le he tõ sé ge i -
nek a kor lá to zá sá ra is. Az utód ál lam csak annyi le he tõ sé get ad a kény szer kö -
zös ség nek, amennyi re kény sze rí ti a lát szat jó szom széd sá gi vi szony fenn tar tá -
sa. Mi helyt le het, újabb, kor lá to zó és szi go rí tó in téz ke dé se ket fo ga na to sít,
ami kor ki ke rül a nem zet kö zi köz vé le mény el len õr zé se alól.

A KISEBBSÉGI KÉNYSZERKÖZÖSSÉGNEK MINT MÁSODFOKÚ KÖZÖSSÉGNEK 
A DESTRUÁLÁSA

A köz ve tett, va gyis az in téz mé nyek és köz vé le mény ál tal köz ve tí tett kap cso la -
tok kal bíró kö zös sé get má sod fo kú kö zös ség ként ér tel me zem. Nap ja in kig a
több sé gi nem ze ti kö zös ség ál tal al kal ma zott ál la mi kény szer szá má ra meg old -
ha tat lan fel adat nak bi zo nyult, hogy tel je sen meg aka dá lyoz za-be tilt sa a ki -
sebb sé gi anya nyelv hasz ná la tot. A kö zös nyelv hasz ná la ta a csa lád ban (pri mer,
azaz el sõ fo kú kö zös ség ben) ösz tö nö sen el len áll min den erõ sza kos til tás nak.
Ön meg tar tó ere jû és ma gá ban véve au to nóm jel le gû. Az egy más köz ti nyílt
vagy til tott azo nos nyel vû kom mu ni ká ci ót nem le het könnyen meg von ni a ki -
sebb sé gi kö zös ség hez tar to zó egyén tõl, csa lád tól, ba rá ti kör tõl, szo li da ri tá si
cso port tól, szom szé di kap cso lat tól. Eh hez is tör té nel mi leg hosszabb idõ re van
szük ség. Meg le het vi szont til ta ni vagy erõ sen kor lá toz ni az anya nyelv hasz ná -
la tot a köz élet min den te rü le tén. Az anya nyelv hasz ná lat til tá sá ra vagy kor lá to -
zá sá ra vo nat ko zó tör vé nyek, jog sza bály ok és in téz ke dé sek a köz élet min den
te rü le tén, de el sõ sor ban az ok ta tás ban, a mû ve lõ dés ben és a tá jé koz ta tás ban,
köz pon ti je len tõ sé gû ek a kény szer ki sebb ség mint má sod fo kú kö zös ség éle té -
ben. Min de nek elõtt azért, mert vissza hat nak a ki sebb ség hez tar to zó egyén
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mun ka meg osz tás ban el fog lalt he lyé re, a nem ze ti jö ve de lem el osz tá sá ban, a
tár sa dal mi élet ben, a presz tízs cso por tok ban, az ál la mi köz igaz ga tás ban be töl -
tött sze rep kör ben és po zí ció harc ban. E te kin tet ben min den ál la mi kor lá to zás
hát rá nyos hely zet be hoz za a nem ze ti kény szer ki sebb sé get és kü lön-kü lön a
hoz zá tar to zó egyé ne ket. A kény szer ki sebb ség nek mint má sod fo kú kö zös ség -
nek (amely re jel lem zõ a köz ve tett kap cso la tok rend sze re) a gyökértelenítése
azért bi zo nyul ne héz fel adat nak, mert to vább ra is ha té ko nyak az el sõ fo kú kö -
zös sé gek mint ter mé sze tes kö zös sé gek. A nem ze ti ki sebb ség hez tar to zó egyé -
nek ugyan is aka ra tuk el le né re is be le szü let nek a kö zös nyelv hasz ná lat va ló sá -
gá ba. Ezt az egy más kö zöt ti csa lá di nyelv hasz ná la tot to vább erõ sí tik, és tág
kom mu ni ká ci ós há ló vá vál toz tat ják a szom szé di, ba rá ti és szo li dá ris kap cso la -
tok. Mind ez aka dályt je lent az anya nyelv hasz ná lat há ló za tá nak szét té pé sé ben. 
A szom szé di, ba rá ti és szo li da ri tá son ala pu ló kap cso la tok nak, bár ter mé sze -
tük sze rint köz vet le nek nek te kint he tõk, van egy más vo nat ko zá suk is. Ugyan is 
azon tu laj don sá guk foly tán, hogy te rü le ti jel le gû ek is, köz ve tet tek ké vál nak.
Nem csak egy ház hoz kö tõd nek, ha nem ut cá hoz, la kó ne gyed hez, vá ros hoz, fa -
lu hoz is, s ez a nyelv hasz ná la tot köz ve tett jel le gû vé te szi a ki sebb sé gi kö zös -
ség ben. A nem ze ti ki sebb sé gi kö zös ség bom lá sá nak ezen a fo kán te hát még
egy szer re hat nak az el sõ fo kú köz vet len és má sod fo kú köz ve tett nyelv hasz ná -
la ti és tár sa dal mi kap cso la tok. Nyil ván va ló te hát, hogy a több sé gi nem ze ti kö -
zös ség ál la mi kény sze re nem éri be csu pán az zal, hogy az ér tel mi sé gi, gaz da -
sá gi és po li ti kai elit és a kö zös ség cse lek võ tag jai kö zöt ti kap cso la to kat
gyen gít se, ha nem ál lan dó an szag gat ja, és le he tet len né te szi a kény szer kö zös -
ség va la mennyi köz vet len-köz ve tett tér kap cso la ti rend sze rét is. Cél ja a ki -
sebb sé gi kény szer kö zös ség hez tar to zó egyé nek egy más sal való szem be ál lí tá sa
ér de ke ik sze rint a nem ze ti ér ték rend szer meg íté lé sé ben, de a kö zös ér de kek
meg lá tá sá nak el ho má lyo sí tá sa is. Ez ál tal tel je seb bé vá lik a til tó rend szer a ki -
sebb sé gi kö zös ség éle té ben. Egy más sal kü lön bö zõ el len té tes-el len sé ges meg -
lá tás, er kölcs, ér ték és nor ma rend szer ural ko dik el a sors kér dé sek te kin te té -
ben. A til tó ál lam cél ja az, hogy sem mi lyen jól szer ve zett in téz mé nye sí tett
for má ban vagy in for má lis kap cso lat te rem tés ben ne ve gyen részt na gyobb szá -
mú ki sebb sé gi egyén. Az egyén nem ze ti azo nos ság tu da ta, ön ma ga hely ze té rõl
al ko tott képe bi zony ta lan ná vál jon. A cél arra irá nyul, hogy ne egy sé ges te rü -
le ten ér vé nye sül jön az anya nyelv hasz ná lat, ne ve gyen ben ne részt a ki sebb sé gi
kö zös ség va la mennyi tag ja, ha nem – amennyi re csak le het sé ges – mi nél na -
gyobb ré sze az ál lam al ko tó nem ze ti kö zös ség hez kö tõd jön. Aki a ki sebb sé gi
kö zös ség köz ve tett kap cso la ta i ban nem azo no sul a kö zös ség éle té vel (s ezen
ke resz tül az egész nem ze te éle té vel), elõbb-utóbb el ide ge nül tõle. En nek kö -
vet kez té ben a periferiális ré sze ken el ke rül he tet le nül egy re na gyobb el kü lö nü -
lés és le sza ka dás kö vet ke zik be. Aki nem érez és nem gon dol ko dik töb bé ki -
sebb sé gi kö zös sé ge köz ve tett kap cso la ta i ban – ma gá nyos sá vá lik. Eb bõl csak
egy ki ve ze tõ út van: kö tõd ni az ál lam al ko tó né pes ség kö zös sé gi in téz mé nye i -
hez, ér ték rend szer éhez és nyelv hasz ná la tá hoz.

A ki sebb sé gi kény szer kö zös ség te rü le ti szer ke ze té ben egy re na gyobb mér -
ték ben la zul nak fel és tûn nek el a köz ve tett kap cso lat tar tás le he tõ sé gei.
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A nem ze ti ki sebb ség meg szû nik a sa ját te rü le ti egy sé ge it és kis kö zös sé ge it
egye sí tõ po li ti kai ala nyi sá gú kö zös ség len ni. Ez a fo lya mat kü lö nö sen gyor san
bo nyo ló dik le azo kon a te rü le te ken, ame lyek az in téz mé nye sí tett kom mu ni ká -
ci ós háló szé lén he lyez ked nek el. Nem ze ti ér te lem ben eze ken a te rü le te ken az 
egyén gyor sab ban ma gá nyo so dik el, és vész el a nem ze te szá má ra: ál ta lá ban
elõbb, mint a több sé gi nem ze ti kö zös ség be fo gad ná. Ál ta lá nos le épü lé si és
destrukturalizálódási fo lya mat megy vég be: a nem ze ti ki sebb ség egy re gyor -
sab ban ol vad a pe rem ré sze ken, s ugyan ak kor az ad dig hoz zá tar to zó egyén
elõtt nem nyíl nak új le he tõ sé gek a több sé gi nem ze ti kö zös ség ré szé rõl sem.

A ki sebb ség és több ség köz ti ádáz harc ered mé nye, hogy a ki sebb ség hez tar -
to zó egyé nek na gyob bik ré sze szo ci á lis te kin tet ben hát rá nyos hely zet be ke rül,
és mint csat lós lé nye ket, „szol ga né pet” fo gad ja be a több sé gi nem ze ti kö zös -
ség. Csak na gyon vé let len sze rû en ada tik meg a tár sa dal mi fel emel ke dés le -
he tõ sé ge egy-egy egyén nek a szór vány ban. Az egy más köz ti harc ból ere dõ
bün te tés ter mé sze te sen köz vet le nül nem en nek vagy an nak az egyén nek
szól, de még is va la mennyit sújt ja. Ez ál tal sem mis sé vál nak a pol gá ri tár sa da -
lom ban ál lan dó an prok la mált ér té kek, az ál ta lá nos pol gá ri szo li da ri tás mû -
köd te té se a ki sebb sé gi kö zös ség hez tar to zó egyé nek kel szem ben is. He lyet
kap a ki re kesz tés.

El ér kez tünk a ki sebb sé gi kö zös ség szór vánnyá vá lá sá nak kü szö bé re, s már
mé lyen be le gá zol tunk e fo lya mat elsõ és má so dik sza ka szá ba is. Bár azt is rész -
ben érin tet tük, még is hát ra ma radt, hogy rész le te sen is le ír juk a szór vánnyá
vá lás fo lya ma tá nak záró sza ka szát.

A DESTRUKCIÓ ZÁRÓ SZAKASZA: A NEMZETI KÉNYSZERKISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG
KÖTETLEN EGYÉNEKRE TÖRTÉNÕ SZÉTHULLÁSA

Az egyé nek re szét ta golt és ki zá ró lag pri mer kap cso la tok ra kor lá to zó dó kö zös -
sé ge ket el sõ fo kú kö zös ség ként ér tel me zem. A nem ze ti kény szer ki sebb ség
vég le ges szét ta go ló dá sa kö tet len egyé nek re több szá lon fut. En nek a fo lya -
mat nak meg van nak a de mog rá fi ai, szo ci o ló gi ai, et no ló gi ai, szo ci ál pszi cho ló -
gi ai, kul tu rá lis ant ro po ló gi ai stb. össze te või. E tu do má nyok mód sze re i vel
szük sé ges õket vé gig kí sér ni. Mi u tán a nem ze ti ki sebb ség a szór vánnyá vá lás
fo lya ma tá nak a kez det kez de tén meg szû nik kö zös cé lo kért dol go zó tár sa ság,
sa ját kom mu ni ká ci ós bel sõ há ló zat tal és sa ját ala pí tá sú in téz mé nye i vel ren -
del ke zõ mun ka kö zös ség len ni, ugyan ez a fo lya mat fog meg is mét lõd ni jó val
ké sõbb az ok ta tá si rend szer ben, s azu tán a mû ve lõ dé si in téz mény há ló zat fel -
szá mo lá sa te rü le tén. 

Ez a fo lya mat, pél dá ul a dél vi dé ki ma gya rok ese té ben nagy mér ték ben vég-
be ment az el múlt 80 év alatt, de még kb. 50 év szük sé ges ah hoz, hogy tel je sen
be is fe je zõd jön, s ez ál tal szét ta go lód jon kö tet len egyé nek re és né hány laza
kap cso la tú, zárt kis kö zös ség re. E fo lya mat ké pe zi alap ját a ter mé sze tes né pes -
ség fo gyás nak, de ez az utób bi is vissza hat a fo lya mat gyor su lá sá ra. A szór -
vánnyá vá lás és a ter mé sze tes né pes ség fo gyás in ter ak ci ó ja is azon ban egy sok -
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kal szé le sebb ke ret ben tör té nik: a bel sõ és kül sõ ván dor moz ga lom ál lan dó an
ható és le ál lít ha tat lan fo lya ma tá ban. A ván dor moz ga lom nak mind a két ar cu -
la tát az utód ál lam kény sze rí tõ in téz ke dé se i vel irá nyít ja a több sé gi nem ze ti kö -
zös ség ér de ké ben. E nél kül a nem ze ti ki sebb ség ter mé sze tes né pes ség fo gyá sa
nem 100, ha nem akár 200–250 év alatt men ne vég be, s kér dé ses, hogy egyál ta -
lá ban vég bemen ne-e? Nem kap na-e tel je sen el len ke zõ, nö vek võ irányt a kü -
lön bö zõ, örök ké vál to zó po li ti kai té nye zõk és kül sõ erõk ha tá sá ra? A kis né -
pek és nép tö re dé kek po li ti kai sze ren csé je na gyon vál to zó té nye zõk ha tá sa
alatt ala kul, s ez a jö võ ben sem lesz más ként, hi szen ki van nak téve a nagy né -
pek aka ra tá nak és a vé let len sze rû ség nek.

Mi vel hogy a szór vánnyá vá lás fo lya ma tát a po li ti kai dön tés kez de té tõl alap -
já ban véve a több sé gi nem zet ál la mi kény sze rí tõ ha tá sa és in téz ke dé sei irá nyí -
tot ták, az el múlt 80 év ben a dél vi dé ki ma gyar kény szer ki sebb sé gi kö zös ség ben 
nem si ke rült a két vi lág há bo rú kö zött, a titói idõ ben, de 1989 után sem lét re -
hoz ni a tu da tos, jól szer ve zett, po li ti kai ala nyi sá got ki mu ta tó kap cso la tot a po -
li ti kai elit és a cse lek võ egyé nek kö zött. A dél vi dé ki ma gyar ki sebb sé gi kö zös -
ség nem volt ké pes:

– meg tar ta ni azt a kö zös ügyért cse lek võ egyé nek kö zös sé gét, ami lyen ko -
ráb ban volt, 1920 elõtt, mint nem zet rész; kép te len volt en nek a cél nak
meg úju ló tar tal mat és for mát nyúj ta ni;

– ko hé zi ós erõt adni, amely a szo ci á lis kér dé sek ben kon szen zust és szo li da -
ri tást ered mé nyez, és a nem ze ti sé gi sor sot tu da to san és po li ti kai ala nyi -
ság gal és kép vi se let tel irá nyít ja;

– kép te len nek bi zo nyult a ki sebb sé gi kö zös ség ben a kü lön bö zõ ér dek cso -
por tok és tár sa dal mi ré te gek kö zött cse lek võ, át fo gó kon szen zust és szo li -
da ri tást te rem te ni;

– a ki sebb sé gi po li ti kai, ér tel mi sé gi és gaz da sá gi elit nek nem si ke rült el hi -
tet nie, hogy a ki sebb sé gi kö zös ség ben kö zös ott hon ra le het lel ni, és az jö -
võt nyújt.

En nek kö vet kez té ben mély gyö ke ret vert tíz- és szá zez rek lel kivi lá gá ban a
hon ta lan ság. En nek to váb bi kö vet kez mé nye a csa lád ala pí tás sal kap cso la tos
el ked vet le ne dés és a ki ván dor lás, il let ve fon tol ga tá sa.

A dél vi dé ki ma gyar ki sebb ség po li ti kai, ér tel mi sé gi és gaz da sá gi elit je kö -
zöt ti kap cso lat elég te len sé ge és sok szor a ki sebb sé gi kö zös sé gé vel való szem -
ben ál lás csak erõ sí tet te az ál lam til tó-kor lá to zó aka ra tát. Ez a több év ti ze den
ke resz tül ta pasz tal ha tó ma ga tar tás az ál lam hasz ná ra te vé keny ke dett, és to -
vább mé lyí tet te ér zel mi leg is e fo lya ma tok med rét a ki sebb sé gek nél. A po -
li ti kai és ér tel mi sé gi elit kép te len nek bi zo nyult a nem ze ti ség hez tar to zó
egyé nek nek esz mei ér té ke ket nyúj ta ni min den cse lek vé si te rü le ten, mind a
ma gán élet ben, mind a köz élet ben. Ez az elit a ki sebb sé gi kö zös ség ben a nem -
zet hez tar to zás azo no su lá sá nak ér té két ki zá ró lag a kö zös nyelv re kor lá toz ta,
ami már elég te len nek bi zo nyult a 19. szá zad ele jén is, s ma még in kább, hi szen
az azo nos nyel vet be szé lõk szám ta lan nem zet ál la mot hoz tak lét re, s hoz nak
lét re ma is. A ki sebb sé gi kö zös sé get te hát meg hagy ta csu pán az azo nos nyel vet 
be szé lõk cso port ja szint jén, de az esz mei ér té kek ben egy be ko vá csolt kö zös ség 
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szint jé ig kép te len volt fel emel ked ni. Az ilyen cso port ban az egyén ter mé szet -
sze rû leg el ma gá nyo so dott.

Ha ilyen volt a múlt és ilyen a je len, mi ma rad a jövõ szá má ra?
– a cson ka csa lád és a ro ha mo san csök ke nõ, mind gyak rab ban több nyel vû

ro ko ni kap cso la tok;
– az ott ho nok ban (és nem a nyil vá nos he lye ken) ta lál ko zó, szû kü lõ ba rá ti

kör;
– a temp lom üre se dõ pad jai, a hí võk kö zös sé gé nek fel bom lá sa, ahol a ke -

resz te lõ is in kább már az egyén ügye és nem a hívõ kö zös ség ün ne pe;
– a va la mi ko ri vagy a vir tu á lis kö zös ség kép zet egyé nen kí vü li vé vá lá sa: a

tar tós em lé ke zet vagy a tá vo lo dó, ne he zen el vi sel he tõ li dérc.
A szór vánnyá vá lás vég sõ stá di u má ban az egész ki sebb sé gi kö zös ség szét -

esik pri mer cso por tok ra: az egyén már csak a csa lád já val kom mu ni kál anya -
nyel vén, vagy jobb eset ben szû kü lõ ba rá ti kö ré vel azo no sul. A va la mi ko ri kö -
zös sé ge ér ték rend szer ét töb bé nem érti, nem éli meg, és nem kép vi se li a
több sé gi nem ze ti sé gi kö zös ség gel szem ben. A nem zet tu da ta ki ürül, már iga zi
ér té kek nin cse nek ben ne, ha nem alap ju kat vesz tett szte re o tí pi ák, elõ í té le tek
és hi e del mek.

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS DINAMIKÁJA

A ki sebb sé gi kö zös ség szer ke ze té ben egy szer re van nak je len az olyan te le pü -
lé sek és kis kö zös sé gek, ame lyek a szór vánnyá vá lás elsõ, má so dik és har ma dik
sza ka szá ba ju tot tak. Ezek sze rint a ki sebb sé gi kö zös ség nem egy szer re lép be a 
szór vánnyá vá lás egyes sza ka sza i ba, és nem egy szer re ér ke zik vég sõ sza ka szá -
ba. A szór vány te le pü lé sek mel lett meg ta lál ha tók azok a te le pü lé sek, ame lyek
a szór vánnyá vá lás kü szö bén vá ra koz nak, de csak idõ kér dé se a to váb bi le bom -
lá suk.

Bár ál ta lá nos szo ci o ló gi ai szem pont ból nin cse nek olyan te le pü lé sek, ame -
lyek ben az egyé nek ki zá ró lag el sõ fo kú kö zös ség ben él nek (csu pán csa lá di
vagy ro kon sá gi kö te lék ben), a nem ze ti ki sebb sé gi kény szer kö zös ség szem -
pont já ból van nak. Ahogy rö vi dül je len lét ük a ki sebb sé gi kö zös ség köz vet len
és köz ve tett kap cso lat tar tá sá ban, olyan arány ban hosszab bo dik a je len lét ük az 
ál lam al ko tó több sé gi kö zös ség ben. Az utód nem ze dék már ezen az úton ke re si 
és ta lál ja meg a jö võ jét. A szór vánnyá vá lás fo lya ma tá nak min den kö vet ke zõ
sza ka szá ban a fej lett és ki tel je se dett kö zös ség re jel lem zõ köz ve tett-köz ve tí tett 
kom mu ni ká ci ós kap cso la tok meg gyen gül nek, vé let len sze rû vé vál nak, in téz -
mé nye sí tett jel le gük meg szû nik. Elõbb-utóbb a má sod fo kú kö zös ség re jel lem -
zõ in téz mé nyek és szer ve ze tek for má ja tar tal mat lan ná vá lik, s vé gül te vé keny -
sé gük meg szû nik. Ma gát az in téz ményt mint for mát már a kí vül ál lók, a több ségi
nem zet ál la mi irá nyí tó sze re pe szün te ti meg. Ha a kö zös sé gé hez to vább ra is
ra gasz kod na, a ki sebb sé gi kö zös ség hez tar to zó egyén ket rec ben ta lál ná ma -
gát, és kép te len len ne utó da i nak jö võt nyúj ta ni. Ide ig-órá ig még fenn tart ják
ma gu kat a zárt kö rû csa lá di kö zös ség ben a kap cso la tok, de ezek is rend kí vül
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tö ré kennyé vál nak a ván dor moz ga lom és az erõ sza kos, do mi nál ni aka ró több -
sé gi nép nyel vi be ha to lá sa kö vet kez té ben a ro kon sá gi kap cso la tok ba. Azo kon
a te le pü lé se ken is, ahol a ki sebb sé gi kö zös ség még csak a szór vánnyá vá lás kü -
szö bén idõ zik (a nagy vá ros ok ban), tu laj don kép pen csak lát szat nyu ga lom van.
A le bom lás fo lya ma ta ott sem ki sebb in ten zi tá sú, de vissza tar tott ki rob ba nó
erõ vel vá lik majd lát ha tó vá a fel szí nen. Ha tá sa ak kor meg le pe tés sze rû lesz, és
a ko ráb ban cse le ked ni nem aka rók vagy nem tu dók, te he tet le nek, az egy más ra 
mu to ga tók szá má ra ki jó za ní tó.

ÖSSZEGZÉS

A ki sebb sé gi kö zös ség szór vánnyá vá lá sá nak fo lya ma ta az ál lam al ko tó több -
sé gi nem zet ál la mi kény sze re és ha tá sa alatt megy vég be. En nek a kö vet kez -
mé nye:

a) a szór vány ban élõ ki sebb sé gi kö zös sé gi egyén na gyon hát rá nyos szo ci á lis
hely zet be ke rül: a több sé gi nép ál tal tá masz tott ok ta tá si, szak kép zett sé gi és
más kö ve tel mé nyek nek nem tud ele get ten ni, a kor szint je alatt ala kul egész
szel le mi ha bi tu sa;

b) a ki sebb sé gi kö zös ség nek a még „ép ré sze”, amely a szór vánnyá vá lás kü -
szö bén idõ zik, el len sé ges vi lá got ta lál maga kö rül, amely ben kép te len már bár -
mit is cse le ked ni a nem ze ti sé ge ér de ké ben. A sa ját szór vá nyát is hagy ja pusz -
tul ni. Sem egész ön ma gá val, sem a szór vá nya i val nem ké pes kö zös sé get
vál lal ni.

A szór vánnyá vá lás vég sõ stá di u má ban, szo ci o ló gi ai ér te lem ben, már nem
lé te zik kap cso lat az elit és a cse lek võ kö zös ség kö zött. Itt már a ki sebb sé gi kö -
zös ség nek mint har mad fo kú kö zös ség nek (amely po li ti kai ala nyi sá gú, tu da to -
san és szer ve zet ten ké pes be fo lyá sol ni aka ra tá val a fo lya ma tot) a ha tá sa meg -
szû nik az egyén re és a zárt jel le gû kis kö zös sé gek re. A ki sebb sé gi po li ti kai
cse lek vést és szer ve zett sé get nincs mire (in téz mény re) és kire (az egyé nek
köz ve tett és köz ve tí tõ kap cso la ta i ra) ala poz ni. Mint ál ta lá ban a tár sa da lom
egé szé nek szint jén, a ki sebb sé gi kö zös ség ben is csak ott le het po li ti kai ala nyi -
ság gal, tu da to san és szer ve zet ten cse le ked ni, ahol a má sod fo kú kö zös ség in téz -
mé nyei (köz ve tett és köz ve tí tõ kom mu ni ká ci ós há ló ja) mû köd nek és hat nak, az
egyé nek pe dig a kö zös sé gi in téz mé nyek cél ja it meg ér tik, és a te vé keny sé gü ket
ér té ke lik.

Al ter na tí vák per sze a jö võ ben is je lent kez het nek, azon ban ezek re a je len le -
gi ál la pot té nye zõ i bõl nem le het kö vet kez tet ni.

Nincs olyan té nye zõ, amely sta bi li zá ló dás ra utal na, és a fo lya ma tot le ál lí ta ná.
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