
DIASZPÓRA/SZÓRVÁNY

Tóth Pál Pé ter

An nak ér de ké ben, hogy egy vizs gált je len ség re vo nat ko zó ada tok kö zött re le -
váns össze füg gé se ket ál la pít has sunk meg, jól de fi ni ált, egy ér tel mû fo gal ma kat 
kell hasz nál nunk.1 Ép pen ezért nem te kint he tünk el at tól, hogy a di asz pó ra
vagy szór vány fo gal mát ne ha tá roz zuk meg.2

A di asz pó ra szó gö rög ere de tû, s ere de ti leg a zsi dó ság ra, il let ve a zsi dó ke -
resz té nyek re vo nat ko zott. Ter mé sze te sen a fo gal mat en nél ál ta lá no sabb ér te -
lem ben is hasz nál hat juk, s ak kor va la mely val lás vagy egyéb kö zös ség tag ja i -
nak más val lá sú ak vagy kö zös sé gek közé tör tént, tör té nõ szét szó ra tá sát,
szét szó ró dá sát, szét szó rá sát je len ti. Az Aka dé mi ai kis le xi kon a zsi dó ság önál ló
ál la mi sá gon kí vü li idõ sza kát is a di asz pó ra fo gal mát hasz nál va írja le.3 Mi vel a
fo ga lom ere de ti leg a fen ti ek ben jel zett össze füg gé sek re vo nat ko zott, ké zen -
fek võ nek lát szott, hogy meg néz zük a Bib li á ban azo kat a he lye ket, ahol ezt a
fo gal mat va la mi lyen össze füg gés ben hasz nál ták.

A di asz pó ra szót sem a Károli-féle, sem a Szent Ist ván Tár su lat új ki adá sú
Bib li á ja nem „is me ri”, de ez ter mé sze tes is, mert for dí tás ról van szó. En nek
meg fe le lõ en a ma gyar nyelv fej lõ dés nek vagy a nyelv min den ko ri ál la po tá nak
meg fe le lõ en a Károli-féle Bib lia az el szé ledt, a szét szórt s eh hez ha son ló fo gal -
ma kat, a Szent Ist ván Tár su lat új ki adá sú Bib li á ja pe dig már a szór vány fo gal mát 
hasz nál ja. Eze ket a fo gal ma kat vi szont már mind két Bib li á ban szá mos he lyen
meg ta lál juk. Va la mennyi ki gyûj tött össze füg gés idé zé se, fel so ro lá sa fö lös le ges
an nak do ku men tá lá sá ra, hogy a vizs gált fo gal mak a fen ti ek ben be mu ta tott ér -
tel me zé sek nek meg fe lel nek. Ép pen ezért az e prob le ma ti ká val kap cso la tos
bib li ai szö ve gek kö zül csak né há nyat idéz nénk:

Szét szór lak ben ne te ket a nem ze tek közé. Kar dot rán tok el le ne tek, hogy or -
szá go to kat pusz ta ság gá te gyem és vá ro sa i to kat rom hal maz zá (Lev 26,33).
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1 A ta nul mány a Nem ze ti Ku ta tá si Fej lesz té si Alap 5/0084/2002. szá mú pro jekt ke re -
té ben ké szült.

2 A di asz pó rát ma gya rul szór vány nak ne vez zük, en nek meg fe le lõ en a dol go zat ban a
di asz pó ra és a szór vány fo gal mát azo nos tar ta lom mal hasz nál juk. A ma gyar nyelv ér tel -
me zõ szó tára sze rint a szór ige ótö rök ere de tû (savur vagy saur), s ez a föld mû ve lés mû -
sza va ként ke rült a ma gyar nyelv be. A szór ige szór vány vagy szór vá nyos alak ja pe dig
nyelv újí tá si al ko tás.

3 Az Aka dé mi ai kis le xi kon sze rint a di asz pó ra „ere de ti leg zsi dó val lá si és tör té ne ti fo -
ga lom, amely egy részt a zsi dó ság nak önál ló ál la mi sá gon kí vü li idõ sza kát, más részt a vi -
lág zsi dó i nak Iz ra e len kí vül élõ tag ja it je lö li”.



Az Úr szét szór ti te ket a né pek közé, és csak ke ve sen ma rad nak meg a né pek
kö zött, aho vá az Úr visz ben ne te ket (MTörv 4,27).

Az Úr ugyan is szét szór a né pek közé a vi lág egyik vé gé tõl a má si kig, s ott más 
is te nek nek szol gálsz, aki ket sem te, sem atyá id nem is mer tek, fá ból és kõ bõl
va lók nak (MTörv 28,64).

…meg szeg tük pa ran csa i dat. Ezért az tán meg en ged ted, hogy ki fossza nak
ben nün ket, fog ság ba hur col ja nak és meg öl je nek; hogy szó be széd és gúny tár -
gya meg intõ pél da le gyünk a né pek szá má ra, ame lyek közé szét szór tál ben nün -
ket (Tób 3,4).

Ámán ak kor így szólt Achasvéros ki rály hoz: „Ki rály sá god meg szám lál ha tat -
lan népe kö zött él a tar to má nyok ban szét szór tan és el kü lö nül ten egy nép. Tör -
vé nyük kü lön bö zik min den más né pé tõl, s a ki rá lyi ren de le te ket sem tart ják
meg. Ezért nem vá lik ja vá ra a ki rály nak, ha nyug ton hagy ja õket” (Eszt 3,8).

…a má so dik he lyet fog lal ja el a bi ro da lom ban, tud tom ra adta [Ámán –
TPP], hogy a föld min den tör zse kö zött szét szór tan él egy iz gá ga nép, amely
tör vé nye i vel min den nép pel el len tét ben áll, ál lan dó an meg ve ti a ki rály ren de -
le te it, s így aka dá lyoz za, hogy min den ki meg elé ge dé sé re kor má nyoz zuk a bi -
ro dal mat (Eszt 3,d).

Szét szór lak ben ne te ket, mint a poz dor ját, ame lyet fel ka var a pusz ta sze le
(Jer 13,24).

Az tán ki szol gál tat ta õket azok nak az or szá gok nak, ame lyek kö rü löt tünk
van nak, hogy meg ve tés és gya lá zat tár gya le gye nek kö rös-kö rül min den nép
kö ré ben, aho va szét szór ta õket. (Bár 2,4.)

Ha nem hall gat tok sza vam ra, ak kor ez a meg szám lál ha tat lan nagy so ka ság
kis ma ra dék ká zsu go ro dik össze a né pek kö zött, aho vá szét szó rom õket (Bár
2,29). [Ki eme lés – TTP.]

Az idé ze tek sze rint az Úr a zsi dó kat bün te tés ként nem csak szét szór ta a kö -
rü löt tük levõ or szá gok, nem ze tek, né pek közé, ha nem vá ro sa i kat is le rom bol -
ta (pusz tá vá téve or szá gu kat), s a meg ve tés, a gya lá zat tár gyá vá tet te õket.
Mind eh hez még az a fe nye ge tett ség is tár sult, hogy a szétszórattatásban nem -
csak ke ve sen ma rad nak meg, ha nem iden ti tá su kat is el ve szí tik, mert olyan kõ -
bõl és fá ból való is te ne ket kell szol gál ni uk, aki ket nem is mer tek. Az idé zett
szö veg ré szek te hát pon to san meg fe lel nek a fo ga lom fen ti ek ben meg fo gal ma -
zott kri té ri u ma i nak.

A fen ti ek ben le írt hely zet nap ja ink vi szo nyai kö zött an nak az ál la pot nak fe -
lel meg, ami kor egy né pet vagy an nak egy ré szét me ne kü lés re kény sze rí te nek,
vagy va la mi lyen ter mé sze ti ka taszt ró fa kö vet kez té ben me ne kü lés re kény sze -
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rült, aki ket szét szór tak, la kó hely ük rõl el ül döz tek. S ez a meg ha tá ro zás, ér tel -
me zés le he tõ sé get ad szá munk ra ah hoz, hogy a fo gal mat egy aránt vo nat koz -
tat has suk azok ra, aki ket szét szór tak, azaz la kó hely ük rõl el ül döz tek, és azok ra
is, akik sa ját el ha tá ro zá suk kö vet kez té ben más kö zös ség tag jai közé ke rül tek
(ván do rol tak).

Lé nye gé ben a kö vet ke zõ bib li ai szö ve gek nek is, igaz az el len ke zõ ol dal ról,
de ugyan az a tar tal muk, va gyis az Úr, mi u tán Iz ra el nép ének meg bo csá tott, a 
szór vá nyok ban élõ ket össze gyûj ti. Az idé zett szö ve gek egy mást erõ sít ve
ugyan ar ról szól nak, a szét szór tak egy be gyûj té sé rõl, a szór vány ál la pot meg szû -
né sé rõl. Ez pe dig, mint ol vas hat juk, nem je lent mást, mint a szét szórt ság, a
más né pek nek tör tént alá ve tett ség meg szû né sét, a 12 törzs kö zös éle tét, Iz ra el
föld jé nek vissza szer zé sét, Je ru zsá lem bir tok bavé te lét s pusz ta ság gá vált hegy -
vi dé ki te rü le tek be né pe sí té sét.

Ja kab, Is ten nek és Urunk nak, Jé zus Krisz tus nak szol gá ja üd vöz le tet (küld)
a szór vá nyok ban élõ ti zen két törzs nek (Jak 1,1).

Ezért mondd meg ne kik: Ezt mond ja az Úr, az Is ten: „Össze gyûj te lek ben -
ne te ket a né pek kö zül, egy be gyûj te lek min den or szág ból, aho vá szét szó ród ta -
tok, és nek tek adom Iz ra el föld jét” (Ez 11,17).

Most azon ban, hogy újra Is te nük höz tér tek, vissza jöt tek szét szórt sá guk ból,
azok ról a he lyek rõl, aho vá el szé led tek, újra bir tok ba vet ték Je ru zsá le met,
ahol temp lo muk ta lál ha tó, és be né pe sí tet ték a hegy vi dé ket, amely pusz ta ság -
gá vált (Jud 5,19).

Szét szórt sá gunk ból ve zess ben nün ket újra együ vé. Sza ba díts meg min ket a
po gány né pek szol ga sá gá tól! (2Makk 1,27.)

Az Úr, a te Is te ned vál toz tat sor so don, meg kö nyö rül raj tad, s újra egy be -
gyûjt a né pek kö zül, akik közé szét szórt az Úr, a te Is te ned (MTörv 30,3).

Meg bün tet ben ne te ket vét ke i te kért, de meg is kö nyö rül raj ta tok, és össze -
gyûjt ti te ket a né pek kö zül, ame lyek közé szét szórt ben ne te ket (Tób 13,5).

Föl eme li zász la ját a nem ze tek elõtt, és össze gyûj ti Iz ra el me ne kült je it, a
föld négy szé lé rõl össze sze di, akik Júdából szét szó ród tak (Iz 11,12).

Ab ban az eset ben, ha a di asz pó rát a szét szór tan élõ sze mé lyek kö zös sé ge -
ként (összes sé ge ként) de fi ni ál tuk, s erre az idé zett szö ve gek le he tõ sé get ad -
nak szá munk ra, ak kor az a fo ga lom újabb ér tel me zé si le he tõ sé gét biz to sít ja
szá munk ra. Eb ben az eset ben ugyan is a szét szórt ság ban le võk kö zös sé get al -
kot va, kö zös ség ként él nek más kö zös sé gek te rü le tén. Eb ben az össze füg gés -
ben azon ban meg kell fo gal maz ni azo kat a kri té ri u mo kat és fel té te le ket s azo -
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kat a ke re te ket is, ame lyek alap ján a szét szórt ság ban élõ ket kö zös ség ként
de fi ni ál hat juk, ha tá roz hat juk meg. Ez vi szont nem mond el len an nak, hogy a
di asz pó ra, a szór vány fo gal ma ne fog lal ja ma gá ban mind azo kat a sze mé lye ket, 
akik anél kül, hogy kö zös ség be szer ve zõd né nek vagy szer ve zõd het tek vol na,
szét szórt ság ban él nek.

A leg újabb kori ván dor moz ga lom fo lya ma ta i val fog lal ko zó szo ci o ló gi ai
szak iro da lom ban hasz nált di asz pó ra, szór vány fo ga lom nak el en ged he tet len
ele me a mig rá ció. Azaz di asz pó rá ról/szór vány ról csak mig rá ció ese té ben le het
be szél ni. Di asz pó ra te hát nem zet kö zi ván dor lás kö vet kez té ben jön lét re, ala -
kul ki, s bár a zsi dó ság ese té ben a szö veg össze füg gés bõl arra kö vet kez tet he -
tünk, hogy az Úr ere de ti szál lás hely ük rõl valamennyiõjüket szét szór ta, en nek
el le né re a di asz pó ra ki ala ku lá sa nincs össze füg gés ben a szét szór tak szá má val.
Némi nagy vo na lú ság gal te hát azt mond hat juk, hogy a bib li ai és a je len le gi fo -
ga lom hasz ná lat kö zött nincs kü lönb ség. A zsi dó di asz pó ra mai fo gal ma ink kal
szól va kény szer ván dor lás, me ne kü lés, a „mig rá ció”, a „nem zet kö zi ván dor lás” 
sa já tos al ese te kö vet kez té ben jött lét re. A me ne kü lés so rán ugyan is, még ab -
ban az eset ben is, ha nem spon tán, ter mé sze tes mód ja a ván dor lás nak, a me -
ne kü lõ or szág ha tárt ke resz tez ván dor lá sa so rán.

Mind ezek után akár köl tõ i nek is tûn het az a kér dés, hogy le het-e ma gyar
di asz pó rá nak/szór vány nak ne vez ni a szom szé dos or szá gok ban élõ ma gyar nem -
ze ti sé gû hor vát, ro mán, szerb, szlo vák, szlo vén, uk rán ál lam pol gár ok kö zös sé -
ge it. Amennyi ben az I. vi lág há bo rú elõt ti ál la po tok ra gon do lunk, ak kor a Ma -
gyar Ki rály ság ke re tei kö zött ma gyar di asz pó rá ról nem le he tett be szél ni.4

Eb ben az idõ szak ban a ten ge ren túli ma gyar di asz pó ra mel lett szór vány ban él -
tek ma gya rok Auszt ri á ban, Ro má ni á ban, Hor vát or szág ban. Va gyis mind azok,
akik kül föld re ván do rol tak, a ma gyar di asz pó rát gya ra pí tot ták. De szór vány -
ban él het tek a Ma gyar Ki rály ság ke re tei kö zött is, amennyi ben bel sõ ván dor -
lás ke re té ben szü lõ hely ük rõl más nem ze ti ség ál tal la kott te rü let re ván do rol -
tak. Kér dé ses azon ban, hogy az I. vi lág há bo rút le zá ró bé ke dön tés ér tel mé ben
kül föld re „ke rült” ma gyar nem ze ti sé gû ek kö zös sé ge it ér tel mez het jük-e di asz -
pó rá nak, vagy sem. S ezt a kér dést ter mé sze te sen ab ban az össze füg gés ben is
meg le het fo gal maz ni, hogy az I. vi lág há bo rút le zá ró bé ke dön tés ér tel mé ben
kül föld re „ke rült” ma gyar nem ze ti sé gû ek le szár ma zott ja i nak kö zös sé ge it szór -
vány nak te kint het jük-e, vagy sem.

Meg ál la pít ha tó, hogy azok nak a kül föld re „ke rült” ma gyar kö zös sé gek nek a
lét re jöt té ben, ame lyek rõl a fen ti ek ben szó esett, a mig rá ció, amely a diaszpó- ra
ki ala ku lá sá ban meg ha tá ro zó, nem ját szott sze re pet. Ép pen ezért az I. vi lág há -
bo rú után a szom szé dos or szá gok hoz csa tolt, to vább ra is sa ját szü lõ föld jü -
kön élõ és éle tü ket ugyan azon föld raj zi ke ret ben foly ta tó ma gya rok és le -
szár ma zott ja ik kö zös sé gei nem szór vá nyok. En nek meg fe le lõ en a szom szé dos
or szá gok ma gya rok ál tal la kott te rü le te in elõ ma gya ro kat, még ak kor is, ha
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4 Lásd Tóth Pál Pé ter 1999, 272, il let ve az Er dé lyi Mú ze um, 2000, 3–4. szá mát, mely -
ben a könyv höz kap cso ló dó kon fe ren cia anya gai lát tak nap vi lá got.



Ma gyar or szág tól tá vol is él nek, nem te kint jük ma gyar szór vány ban élõk nek. S
ez vo nat ko zik min den olyan élet hely zet re, ami kor egy adott te le pü lé sen élõ
ma gya rok nem bel sõ ván dor lás ered mé nye ként éke lõd tek be a ro mán, az uk -
rán, a szerb stb. nem ze ti sé gû ek közé. An nak pe dig, hogy sa ját szü lõ föld jü kön
ki sebb ség be (s nem szór vány ba!) ke rül tek a ma gya rok, más, pél dá ul a ro mán
nem ze ti sé gû ek be ván dor lá sa, majd e pél dá nál ma rad va a ma gya rok és a ro má -
nok el té rõ né pes ség fej lõ dé se stb. volt az oka. Azt, hogy va ló já ban hány te le pü -
lé sen jött lét re úgy ma gyar szór vány, hogy egy ro mán, szerb, szlo vén, uk rán la -
kos sá gú fa lu ba va la mi lyen ok kö vet kez té ben ma gya rok te le pül tek be, vagy
hogy az el múlt szá za dok so rán hány ma gyar la kos sá gú te le pü lé sen csök kent
oly mér ték ben a hely ben lakó ma gya rok szá ma, hogy a be te le pü lõ ro má nok,
szer bek, szlo vé nok, uk rá nok ke rül tek több ség be, fel le het ne tár ni. Ezek ben az 
eset ben ter mé sze te sen egé szen más hely zet rõl van szó, mint amit a bé ke dön -
té sek hoz tak lét re, és ter mé sze te sen fel le het ten ni a kér dést, hogy ab ban az
eset ben, ha a kö zös ség tag jai nem szét szó ra tás, szét szó ró dás, szét szó rás kö vet -
kez té ben ke rül tek „szór vány ba”, le het-e di asz pó rá ról, szór vány ról be szél ni?

Meg íté lé sünk sze rint igen, s ez egy ben azt is je len ti, hogy ezek ben az ese tek -
ben a mig rá ci ót nem te kint jük a di asz pó ra/szór vány fo ga lom el en ged he tet len
ele mé nek. Ép pen ezért di asz pó rá ról/szór vány ról be szél he tünk ak kor is, ha
egy kö zös ség tag ja i nak (le szár ma zot ta i nak) sor sa hely ben ma ra dá suk el le né re 
vagy ép pen an nak kö vet kez té ben lesz „szét szó ra tás”, „szét szó ró dás”. Eb ben
az eset ben nem a kö zös ség tag ja i nak mig rá ci ó já ra, ha nem a be te le pü lõk s a
több ség be ke rült be te le pü lõk kö zös sé gé re he lye zõ dik a hang súly. Azaz di asz -
pó ra/szór vány jö het lét re ak kor is, ha azok, akik di asz pó rá ba/szór vány ba ke -
rül tek, úgy sza kad tak ki ab ból a kö zös ség bõl, amely be be le tar toz tak, hogy
nem „moz dul tak”, va gyis hely ben ma rad tak. Ez a fo lya mat a szom szé dos or -
szá gok ban élõ ma gya rok szór vá nyo so dá sá nak „alap ese te”, amely a ma gya rok
ál tal la kott te le pü lé se ket és tér sé ge ket or szá gon ként el té rõ for má ban és mér -
ték ben egy aránt érin ti. Ezek a fo lya ma tok je len leg a leg egyér tel mûb ben Dél -
vi dé ken ját szód nak le, ahol hor vát s rész ben bos nyák te rü le tek rõl el me ne kült
szer bek „la zít ják” az ott élõ ma gyar kö zös sé gek „szö ve te it”.

Az ed di gi ek kel össze füg gés ben nem ke rül he tõ meg egy dol go zat kap csán az 
a kér dés, hogy „hasz nál ha tó-e a di asz pó ra fo gal ma a ha tá ron túli ma gyar ság
Ma gyar or szág hoz való vi szo nyá nak jel lem zé sé re”, il let ve, hogy „al kal maz ha -
tó-e a diaszpórafogalom a ha tá ron túl ról Ma gyar or szág ra te le pü lõ ma gyar ság nak
a ha tá ron túli ma gyar tár sa da lom hoz való vi szo nyá nak jel lem zé sé re?”5

Sik End re szel le mes és el gon dol koz ta tó gon do lat me ne te vé gén az elsõ kér -
dés sel kap cso lat ban meg ál la pít ja, hogy a ma gyar diaszpórapolitika sze rep lõi
a Kár pát-me den cén be lül élõ ma gyar sá got nem te kin tik a mai Ma gyar or szág
di asz pó rá já nak. Ezt az ál lás pon tot egy elõ re ön ma ga szá má ra is cél sze rû nek
tar tot ta el fo gad ni, mert mint meg fo gal maz ta: „el mé le ti leg nem len ne he lyes a
diaszpórafogalmat eb ben a kon tex tus ban al kal maz ni, hi szen lét re jöt té ben a

112

5 Sik End re 2000.



mig rá ció hi á nya a szak iro da lom egyet len konszenzuálisnak te kint he tõ ele mét
is ki kez de né, s ez nem le het cé lunk”.6 En nek és egyéb ál ta la fel so rolt té nyek
el le né re még is „a ha tá ron túli és Kár pát-me den cei ma gyar ság (Ma gyar or szág- 
hoz mint soha el nem ha gyott anya or szág hoz való) di asz pó ra jel le gû kap cso ló -
dá sá nak le he tõ sé gét to vább gon do lás ra al kal mas hi po té zis nek” ajánl ja.

A má so dik kér dés re adott vá la sza már egy ér tel mû. A ha tá ron túl ról Ma -
gyar or szág ra ér ke zõk szo ci o ló gi ai jel lem zõi alap ján ugyan is úgy lát ja, hogy ez
a kör igen sa já tos di asz pó rá nak te kint he tõ.7 Fel ve tõ dik azon ban a kér dés:
amennyi ben az I. és a II. vi lág há bo rút le zá ró bé ke szer zõ dé sek nem da ra bol ják 
fel a Ma gyar Ki rály sá got, ak kor va jon ez a fo ga lom Po zsony ban, Mun ká cson,
Ko lozs vá rott, Új vi dé ken vagy ép pen Zág ráb ban élõk kel kap cso lat ban va jon
fel me rült vol na-e? Vagy fel ve tõd he tett vol na-e a di asz pó ra fo gal ma azok kal
kap cso lat ban, akik 1918 elõtt a fent em lí tett vá ro sok ból köl töz tek a mai Ma -
gyar or szág bár me lyik te le pü lé sé re? Fel té te lez he tõ en nem, hi szen ab ból, hogy
va la mi ha son ló jel le gû vagy szo ci o ló gi ai jel lem zõi azo no sak, nem szük ség sze -
rû en kö vet ke zik azo nos sá guk.

A to váb bi ak ban rö vi den már csak ar ról sze ret nénk szól ni, hogy me lyek azok 
a (tár sa dal mi) jelenségegyüttesek, ame lyek a szór vány je len ség hez kö tõd nek.
Ez zel össze füg gés ben min de nek elõtt az et ni ku mok együtt élé sét, a több ség-ki -
sebb ség és ki sebb ség-több ség vi szo nyát emel nénk ki. Hang sú lyoz ni kell a je -
len ség szub jek tív, tö meg pszi cho ló gi ai hát te rét, mo ti vá ci ó it is. Mind ezek kel
együtt szük ség sze rû en fel me rül az asszi mi lá ció és a ter mé sze tes be ol va dás fo -
lya ma tá nak, va la mint az azo no su lás és az erõ sza kos elnemzetlenítés kér dé se.
Te kint het jük-e a szór ványt sze pa rált, izo lált cso port nak, il let ve hogy a szór -
vány hely zet mennyi ben je lent izo lált sá got (sze pa rált sá got), mennyi ben kü lö -
nít el vagy in teg rál? Az izo lált ság az egyén és a kö zös ség szá má ra egy aránt
okoz hat el bi zony ta la no dást, szo ron gást, amely nek szá mos kö vet kez mé nye
van. Ha tás sal van a szór vány ban élõk tu da tos vagy spon tán, tu dat ta lan ér ték -
vál tá sa, iden ti tás vál tá sa, mely nek egyik lát vá nyos ered mé nye a nyelv vesz tés
vagy nyelv vál tás. Ne he zen dönt he tõ el, hogy pél dá ul ezek ben az ese tek ben
mennyi ben ön ként vál lalt vagy rákényszerített, kikényszerített hely zet rõl be -
szél he tünk. A szór vány ba ke rült cso port és kör nye ze te köl csön ha tá sa ke re té -
ben kö vet ke zik be a több ség hez való iga zo dás, al kal maz ko dás kü lön bö zõ for -
mái, az új több sé gû kö zös ség min tá i nak át vé te le, a több ség vé le mé nyé nek
be fo ga dá sa, el fo ga dá sa s az a fo lya mat, mely nek ered mé nye ként az egyén „fel -
ad ja” ön ma gát, vagy „szem be for dul” ön ma gá val. S mind eb ben a le ját szó dó fo -
lya ma tok vé let len sze rû sé gé rõl és szük ség sze rû sé gé rõl sem fe led kez he tünk
meg.
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6 Sik End re 2000, 166.
7 Sik End re 2000, 170.
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