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Eu ró pá ban az el múlt tör té nel mi idõk ben több ször csök kent a né pes ség, de en -
nek ki zá ró lag a há bo rúk, be teg sé gek és jár vá nyok vol tak a ki vál tó okai; az
éhín ség rit kán és ke vés bé. Ezek kel az okok kal szin te egyi de jû leg azon ban
min dig to vább is ha tot tak azok a né pes ség nö ve lõ té nye zõk, ame lyek rö vid
idõn be lül is mét hely reál lí tot ták a ko ráb bi ál la po tot, sõt nö vel ték a né pes sé -
get. Most azon ban az eu ró pai nagy né pek, a ma gyar or szá gi és a ma gyar ki -
sebb sé gi né pes ség fo gyá sá nak vi lág né ze ti, er köl csi, gaz da sá gi, val lás fi lo zó fi ai
(hit be li) és élet mód be li okai van nak (az élet ön ként és kény szer bõl vál lalt haj -
szá ja). Ezek nek az okok nak a kö vet kez mé nyei már több év ti ze de be ágya zód -
tak a de mog rá fi ai struk tú rák ba és tör vény sze rû sé gek be úgy, hogy az ál la po ton 
több, egy mást kö ve tõ nem ze dék sem tud rö vid idõn be lül vál toz tat ni. Még a
leg he lye sebb, leg ala po sab ban elõ ké szí tett né pes ség po li ti ká tól sem le het meg -
ala po zott ered mény re szá mí ta ni. Mi, ma gya rok (anya or szág be li ek és ki sebb -
sé gi sor ban élõk) te hát egy alap ve tõ en új hely zet tel ta lál tuk ma gun kat szem -
ben, ame lyet nem fo gunk tud ni oly mó don meg ol da ni, mint a nagy nyu gat-
eu ró pai né pek el ké pesz tõ gaz da sá gi ere jük kel, né pes ség el szí vó ha tá suk kal és
kul tu rá lis asszi mi lá ló fö lé nyük kel. Vár ha tó te hát, hogy a kis né pek és nem ze ti
ki sebb sé gek né pes sé ge a jö võ ben is csök ke ni fog. Eb bõl ki fo lyó lag az utób bi
idõ ben a szo ci o ló gu sok és de mog rá fu sok fi gyel me egy re job ban a szór vánnyá
vá lás prob lé mái felé irá nyul.

A szór vány (di asz pó ra) és szór vány misszió vi szo nyát vizs gál va több szo ci o -
ló gus is vissza nyúl a messzi ókor ba, ami kor a so ka so dó gö rög né pes ség ki raj -
zott Eu ró pa, Ázsia és Af ri ka egyes ré sze i be (ott új te le pü lé se ket ho zott lét re),
vagy a ke resz tény egy ház ha son ló jel le gû kis kö zös sé ge i nek a so ka so dá sá ra.
A zsi dó szór vá nyok fönn ma ra dá sa is ál lan dó an ér dek li a ku ta tó kat. Csak hogy,
mint aho gyan az elõ zõ mon dat ban ott is van a jel zõ: so ka so dó, ex pan zi ó ban
(ter jesz ke dõ ben) levõ né pes ség rõl van szó e tör té nel mi ha son la tok ese té ben.
Hang sú lyoz ni kell, hogy az ilyen tör té nel mi ha son la tok nak ma már nincs sem -
mi lyen gya kor la ti je len tõ sé gük a ma gyar nem ze ti ki sebb ség szór vány né pes -
ség gé vá lá sá nak fo lya ma tá ban. Ugyan is eb ben az eset ben na gyon gyor san
csök ke nõ né pes ség rõl és zsu go ro dó te le pü lés há ló zat ról van szó. A ma gyar or -
szá gi és ha tá ron túli ma gyar kö zös sé gek ben olyan de mog rá fi ai fo lya ma tok
ta pasz tal ha tók, ame lyek ez idá ig a tör té ne lem ben nem vol tak ész lel he tõk. Vi -
lá gos sá kell ten ni azt is, hogy az eu ró pai nagy né pek nél is ha son ló ak a fo lya ma -
tok, de õk még nin cse nek ve szély ben.
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Ho gyan ju tot tunk ide?
A tömb ma gyar ság ban sem a kom mu nis ta párt ál tal szék be ül te tett po li ti kai

elit, sem a ka to li kus egy ház nem volt (az utób bi nem is le he tett) a jö võ be mu -
ta tó kö ve tel mé nyek ma gas la tán. A po li ti kai elit el árul ta a vaj da sá gi ma gyar ság 
ügyét, ami kor a maga és az ér tel mi sé gi elit sze re pét csu pán kom mu nis ta (vol -
ta kép pen a mö göt te meg bú jó szerb nem ze ti) tar tal mak ma gyar nyel ven to váb -
bí tá sá ban ha tá roz ta meg. A ma gyar nyel vet meg fosz tot ta nem ze ti jel le gé tõl és
tar tal mi vo nat ko zá sa i tól. Utó lag sem le het el hi tet ni, hogy az el múlt év ti ze dek
ese mé nyei min den eset ben kény szer pá lyán tör tén tek. Az igaz ság az, hogy az
ér tel mi sé günk nél hi ány zott egy Fábry Zol tán, a po li ti kai elit ben pe dig egy
Durai Mik lós. A ka to li kus egy ház sem volt a Vaj da ság ban a tör té nel mi hely zet
ma gas la tán. A krisz tu si kül de tést hir de tõ kö zös ség tag jai (az egy há zi sze mé lyi -
sé gek és hí võk) kö zül is csak ke ve sen s azok sem ál lan dó an tar tot ták ma gu kat
a II. va ti ká ni zsi nat hí võk höz szó ló, biz ta tó üze ne té hez. Ar ról van ugyan is szó,
hogy õk is (a már 300 éve tar tó hor vát–ma gyar rivalizáció kö vet kez té ben a ka -
to li kus egy há zon be lül) a ma gyar nyelv hasz ná la tát csu pán szer tar tá si cél ra
szû kí tet ték le, s eset leg éven te egy szer-két szer (pél dá ul Szent Ist ván nap ján)
tö rõd tek a ma gya rok nak ma gyar ként való lel ki gon do zá sá val. Elõ tér be ke rült
a ka to li ciz mus rosszul ér tel me zett egye te mes sé gé nek a gya kor la ta. Szent be szé -
de i ket és a hit ok ta tást nem ha tot ta át kel lõ kép pen min den eset ben a ma gyar
nem ze ti kul tú ra (mû vé szet, iro da lom és tör té ne lem) fo lya ma tos, val lá sos sá got
erõ sí tõ meg szó lal ta tá sa, lel ki üd vös sé get és hi tet erõ sí tõ val la tá sa és pél dáz ta tá -
sa. A titói idõk ben a „srbokroatština” még az egy há zi élet be is be szû rõ dött.

Köz ben óri á si mé re te ket öl tött a szór vánnyá vá lás fo lya ma ta. Esz mei szem -
pont ból mi is tör té nik a szór vánnyá vá lás fo lya ma tá ban? A nem ze ti (de vég sõ
fo kon a val lá si) azo nos ság tu dat, amely ter mé szet sze rû en a szo ci o ló gi á ban jól
is mert har mad fo kú, má sod fo kú, de a nem ze ti ki sebb sé gi kö zös ség ve le já ró ja
is a szór vánnyá vá lás fo lya ma tá ban ere det- vagy szár ma zás tu dat tá vál to zik. Így 
ér zé ke li ezt Bodó Bar na er dé lyi szo ci o ló gus is, aki má sok nál mé lyeb ben me -
rült el e prob lé ma ta nul má nyo zá sá ban. Az azo nos ság tu dat min dig kol lek tív
tu dat, mert az egyén re mint a kö zös ség tag já ra vissza hat. Az azo nos ság tu dat a
kö zös ség és egyén köl csö nös vi szo nyá nak összes sé gé bõl ered. Az egyén vi sel -
ke dé sét, élet mód ját, ér ték ori en tá ci ó ját, gon do la ti sá gát, ér zés vi lá gát, szoká-
sait, de el sõ sor ban el vá rá sa it erõ sen be ha tá rol ja an nak a kö zös ség nek a vissza -
ha tó nyo má sa, amely hez tar to zik. A nem ze ti ki sebb sé gi tömb ben ke ve sen van -
nak, akik, ha kell, ha nem, nap ról nap ra ma gyar ere de tük re, szár ma zá suk ra hi -
vat koz nak, mert erre nincs is szük ség. Ez ter mé sze tes. A szór vánnyá vá lás
vég sõ stá di u má ban azon ban a kö zös ség szét ta go ló dik egyé nek re, és eset sze rû
né hány pri mer kis kö zös ség re. Ezek nek a kis kö zös sé gek nek már nincs össze -
tar tó ere jük. Ál ta lá ban eb ben a stá di um ban már töb ben be szé lik az elõ zõ leg
ide gen ként meg élt kör nye zet nyel vét, mint az azo nos ság tu dat hoz kö tõ dõ és
csu pán em lé kek ben élõ va la mi ko ri anya nyel vet. Esz me i sé gük ben: el vá rá sa ik -
ban, il lú zi ó ik ban, szo ká sa ik ban, ér ték íté le te ik ben és ön ma guk ról és má sok ról
al ko tott szte re o tí pi á ik ban ér vé nye sül ni kezd az ön ként vagy kény szer bõl el fo -
ga dott kör nye zet ha tá sa.
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A köz tu dat fej lõ dé se te hát a kö zös sé gi azo nos ság tu dat tól az egyé ni leg meg -
élt ere det- vagy szár ma zás tu dat felé sod ró dik a szór vánnyá vá lás fo lya ma tá -
ban. Ez az esz mei vagy szel le mi áram lá si fo lya mat egy re job ban ki tel je se dik.
A va la mi ko ri nem ze ti ki sebb sé gi kö zös ség fel bom lá sá val egyi de jû leg be in dul
a ma rad vány né pes ség tel jes be épü lé se az ural ko dó, ál lam al ko tó nép po li ti kai,
gaz da sá gi és kul tu rá lis kö zös sé gé be. A ma rad vány né pes ség nek már csak ki zá -
ró lag ere det- vagy szár ma zás tu da ta van még egy bi zo nyos ide ig, de ez az idõ is
szûk re van szabva.

(Pél dá ul: a csa lá dom ról biz to san tu dom, hogy hor vát ere de tû és ró mai ka to -
li kus val lás fe le ke zet hez tar to zik. A csa lá dom nak egyik ága meg ma radt Hor -
vát or szág ban hor vát nak, a má sik ág, amely bõl én szár ma zom, már 200 év vel
ez elõtt tel je sen el ma gya ro so dott. Csak ezt tu dom ere de tem rõl és sem mi töb -
bet. Eszem be sem jut na, hogy ere de tem alap ján sors kö zös sé get vál lal jak a
hor vát ál la mi esz me i ség gel, hogy azo nos ság tu da tot ala kít sak ki ma gam ban a
hor vát tár sa dal mi és kul tu rá lis ér té kek kel. Nem gon dol ko dom és nem ér zek
hor vá tul. A csa lád ban már 200 éven ke resz tül más ese mé nyek tör tén tek és ra -
kód tak le a vas tag ré te gû em lé ke zet be. Ez min den te kin tet ben min den kit ma -
gyar rá tesz a csa lá dom ban. Vi szont nem ju tott eszünk be az sem, hogy meg vál -
toz tas suk ve ze ték ne vün ket ma gyar ra, mert az hor vá tos, mint aho gyan az
el zá szi fran ci ák sem vál toz tat ják meg né me tes hang zá sú ve ze ték ne vü ket fran -
ci á ra. Mert – mi nek? Ma gya rok va gyunk. Min den nap ja ink ban és ün nep nap-
jainkban nem ér de kel ben nün ket hor vát ere de tünk. A hor vát né pet se job ban,
se ke vés bé nem tisz tel jük, mint a szer bet, an golt, oroszt vagy bár me lyik más
né pet.)

Fel ve tõ dik a kér dés: meg le het-e az em lí tett esz mei áram lás fo lya ma tát for -
dí ta ni? Az egyé nek re szét ta go ló dott né pes ség bõl misszi ós mun ka ál tal le het-e
is mét azo nos ság tu dat tal ren del ke zõ ki sebb sé gi kö zös sé get ki ala kí ta ni?

Nem le het.
A sa ját et ni kai kö zös sé gé ben azo nos ság tu dat tal élõ egyé ne ket több szö rös

ko hé zi ós erõ tart ja össze az et ni kai kö zös ség vissza ha tó ere je ál tal. A kö zös ség
és egyén a köl csö nös vi szo nyok összes sé ge. Már pe dig a szór vány né pes ség nél
hi ány zik az egyén re vissza ha tó azo nos et ni ku mú kö zeg. Mi vel a szór vány né -
pes sé get csak szét ta golt egyé nek és pri mer kis kö zös sé gek, va gyis ma rad vány -
né pes ség al kot ja, leg jobb eset ben csak rö vid élet tar ta mú kö zös sé get le het ki -
ala kí ta ni vagy élet ben tar ta ni, amely még ide ig-órá ig em lé ke zik, vagy leg jobb
eset ben meg akar ja õriz ni em lé ke ze té ben et ni kai ere det tu da tát. E te kin tet ben 
azon ban kor lát lan idõ áll ren del ke zés re, mert az ere det tu dat ér té ke is il lé kony,
gyor san hal vá nyo dó és na gyon mú lan dó. Az ere det tu dat nak (mint a tör té nel mi
em lé ke zet ré szé nek) ter mé sze te sen bi zo nyos ese tek ben meg nö ve ked het a sze -
re pe. Pél dá ul: ha (nem föl tét le nül et ni kai okok ból) tör té nel mi vál to zá sok vagy
ha tár mó do sí tá sok áll ná nak elõ, a je len tõ sé ge meg nõ ne. Ez a je len tõ ség azon -
ban szer te fosz lik, ha ilyen vál to zá sok nem vár ha tók sem a kö zel jö võ ben, sem a 
tá vo lab bi jö võ ben.

Az elõ zõ ek foly tán a szór vánnyá vá lás fo lya ma tá ban ki ke rül he tet le nül elõbb-
utóbb a né pes ség tel jes el vesz té sé vel kell szá mol ni. A szór vány misszió ma gá -
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ban a szór vány ban so ha sem a nem ze ti azo nos ság tu da tot erõ sí ti (nincs azo nos
et ni kai kö zös sé gi élet), ha nem az ere det- vagy szár ma zás tu da tot tart ja éb ren
vagy éb reszt ge ti. Hogy en nek mennyi az ér té ke – nem egy sze rû meg ítél ni. Elv -
ben és gya kor lat ban (hi szen az is me ret min dig gya kor lat ra kész te tõ kell le -
gyen, mert ab ból is ered) min den egyes, még et ni kai ere de té hez ra gasz ko dó
egyé nért is ki kell áll ni. Eset le ges laza kö zös sé gük lét re ho zá sát és meg tar tá sát
se gí te ni kell. En nek ugyan is vissza ha tá sa le het az egész kö zös ség re, s el sõ -
sor ban a né pes ség tömb ben élõ ré szét te szi erõ seb bé. Csu pán az ké pez ne -
héz sé get, hogy rend kí vül költ ség igé nyes vál lal ko zás ról van szó. Utó lag ez a
be fek te tés is ki fi ze tõd het. Pél dá ul, ami kor nagy szá mú mun ka erõ re van szük -
ség az anya or szág ban, és eb bõl ki fo lyó lag nagy mé re tû mig rá ció in dul meg
irá nyá ba. Az ilyen nagy mé re tû mig rá ció ma gá val ra gad ja az ere det tu da tuk ra 
em lé ke zõ ket, de más nem ze ti sé gû e ket is ve lük so dor hat. El kép zel he tõ a for -
dí tott eset is. Ilyen kor az anya or szág meg nö vek võ gaz da sá gi ere je nagy te rü -
let re su gár zik szét. Az ere de tük re em lé ke zõ egyé nek el sõ ként fo gad ják el az új 
irá nyú gaz da sá gi és más esz me i sé gû fo lya ma to kat, fel gyor su lá sát más né pes -
sé gek szá má ra is.

Kö vet kez te tés: A szór vány misszió nem a szór vány ban, ha nem a tömb ben
erõ sí ti a ko hé zi ót az ál tal, hogy ki áll a szór vány ban az ere det tu dat meg õr zé se
mel lett. Az iga zi ne héz sé get azon ban az ké pe zi en nél a rend kí vül költ ség igé -
nyes te vé keny ség nél, hogy pénz hi á nyos hely zet ben hol le het ne meg ra gad ni
elõ ször a már min de nütt tor nyo su ló prob lé má kat: a tömb ben, hogy ne szór vá -
nyo sod jon to vább, vagy a szór vány ban, hogy mi nél to vább fenn ma rad jon, fi -
gye lem be véve, hogy egy szer majd be kö vet kez nek sze ren csé sebb po li ti kai vál -
to zá sok is. Ugyan is újabb po li ti kai vál to zá sok a to váb bi fej lõ dés lo gi ká já ból
ki fo lyó lag szük ség sze rû en min dig elõ áll nak és kí nál koz nak. Csu pán ar ról van
szó, ho gyan le het ne majd õket ja vunk ra for dí ta ni? A tör té nel mi le he tõ sé ge ket 
a leg könnyebb el mu lasz ta ni, mert a leg rej tet tebb, leg össze ku szál tabb nem zet -
kö zi és tár sa dal mi vi szo nyok szö ve vé nyé ben búj nak meg, s ezért na gyon ne héz 
õket ész lel ni.

A tör té nel mi fej lõ dés lo gi ká já hoz azon ban, saj nos, ed dig az is hoz zá tar to -
zott, hogy a kis né pek és nem ze ti ki sebb sé gek né pes sé gé nek a fej lõ dé se nem a
leg ki sebb, ha nem a leg na gyobb vesz te sé gek és ál do za tok kö vet kez té ben tör -
tént. A né pes ség vesz tés óri á si mé re tû, és meg ál lít ha tat lan nak tû nik a kül sõ
ván dor moz ga lom kö vet kez té ben. A tör té nel mi le he tõ sé gek ja vuk ra for dí tá sát 
a kis né pek és nem ze ti ki sebb sé gek ál ta lá ban el mu laszt ják, mi vel a nagy né pek 
és nagy gaz da sá gi ere jû kö zös sé gek sú lya alá ke rül nek, és esz mei szí vó ha tá suk 
függ vé nyé vé váll nak. A leg na gyobb je len ko ri ne héz sé get az je len ti, hogy is me -
ret len elõt tünk a globalizáció ter mé sze te és szán dé ka. A kis né pek és nem ze ti
ki sebb sé gek szá má ra tel je sen el len õriz he tet len né vál nak a kül sõ ván dor moz -
ga lom irá nyai és mé re tei. A globalizáció csak né hány össze füg gés ben fedi fel
ma gát. Amit is me rünk róla, az kö zel sem mond ha tó csak po zi tív nak a kis né -
pe ket és nem ze ti ki sebb sé ge ket il le tõ en. A jövõ is me ret len és bi zony ta lan,
de azért biz ta tó is le het, ha sza ba dab bá tesz, és a cse lek vés nek he lyet ad.
A tör té ne lem, mint ed dig min dig, to vább ra is nagy szá mok ban gon dol ko dik.
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A globalizáció ugyan nem kö ve tel élet ál do za tot, de to vább ra is mil li ók éle tét
te szi sze gé nyes sé, tar tal mat lan ná, ér ték te len né a kül sõ ván dor moz ga lom ban.
A tel jes em bert „homo faberré” ala cso nyít ja. A globalizáció az egyént köz vet -
le nül nem ma ni pu lál ja, s eb bõl ki fo lyó lag van egy biz ta tó le he tõ ség is az egyén
szá má ra. A ma ni pu lá ció át tét ele i ben nagy ré sek és néha ha tal mas üre gek ke -
let kez nek. Az át té te lek ren ge te gé ben el ve szik az ere de ti po li ti kai cél és szán -
dék, a po li ti ka mes si á si sze re pe, az em be ri sé get meg vál tó õrül tek kül de té se.
Ma rad az egyén, aki ke re si ön ma gát, s azt a ke vés sza bad sá got nyúj tó cse lek vé -
si te ret, amely a po li ti kai ma ni pu lá ció szük ség sze rû en köz ve tett jel le gé bõl
ered. Az egyén tõl nem le het el ven ni azt a ki csiny le he tõ sé get, hogy az el nyo mó 
ál la mi po li ti ka szán dé ká tól el len õri zet len kö zös ség felé tö re ked jen.
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