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ELÕSZÓ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A szer kesz tõk
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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-

15



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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A SZÓRVÁNYKÉRDÉS TRANSZNACIONÁLIS DIMENZIÓI 
ÉS A MAGYAR SZÓRVÁNYKUTATÁS

Biczó Gá bor

A ha zai és nem zet kö zi diaszpórakutatás össze ha son lí tá sa, fel tét ele i nek ma ra -
dék ta lan tisz tá zá sa ter mé sze te sen a je len írás ke re te in túl mu ta tó fel adat, tel -
jes sé gé ben nem le het té mánk.1 A leg több, ami re vál lal koz ha tunk, hogy igyek -
szünk a szór vány kér dés je len tés komp le xu má nak ön ma gá ban is igen össze tett
ré te ge it el ha tá rol ni és gya kor la ti ér te lem ben hasz no sít ha tó ta pasz ta lat ként
meg fo gal maz ni. Egyik le het sé ges el já rás nak tû nik, hogy a téma vizs gá la tát
hát rál ta tó in terp re tá ci ós ne héz sé gek tisz tá zá sán ke resz tül va ló sít suk meg a
diaszpórakutatás ál ta lá nos jel lem zé sét.

DISZCIPLINATORIKUS PROBLÉMÁK: AZ AMERIKAI DIASZPÓRAKUTATÁS
TÖRTÉNETÉNEK PÉLDÁJA

Az ak tu á lis és je len tõ sebb nem zet kö zi diaszpóraprogramok váz la tos át te kin -
té se nyil ván va ló vá te szi, hogy a téma diszciplinatorikus be so ro lá sa ele ve el -
lent mon dá sos. Pél dá ul az Egye sült Ál la mok ban a tör té ne ti diaszpórakutatás
el sõ sor ban a tör té net tu do mány és a szo ci o ló gia ke re tei kö zött és egy ál ta lá nos
asszi mi lá ció el mé let ki mun ká lá sá nak rész prob lé má ja ként, gya kor la ti lag már a
19–20. szá zad for du ló ján ki ala kult, szisz te ma ti ku san elem zett téma volt. Lét -
re jöt té nek tör té ne ti elõz mé nye a 19. szá zad immigrációs hul lá ma i ra – az el té -
rõ nyel vi és kul tu rá lis ha gyo má nyú et ni kai cso por tok be ván dor lá sá ra – irá nyu -
ló spon tán tár sa dal mi ref le xió ide o ló gi á vá szer ve zõ dé sé nek ese mé nyé ben
ra gad ha tó meg.

A nativizmus ide o ló gi ai hát te rét – anél kül, hogy a fo lya mat rész le te i nek
tisz tá zá sá ra vál lal koz nánk2 – a be ván dor ló bri tek kul tu rá lis, et ni kai és val -
lá si iden ti tá sá nak bá zi sán ki ala kult nor ma tív ér ték komp le xum szol gál tat ta.
A WASP – White Anglo-saxon, Protestant (fe hér, an gol szász szár ma zá sú pro -
tes táns) – ki zá ró lag a brit kul tú rá hoz kö tõ dõ ere det mí to sza a be ván dor lás sta -
tisz ti kai ada ta i nak új ra ér té ke lé se után, nap ja ink ra meg ko pott el mé let nek szá -
mít. Az 1820 óta ren del ke zés re álló rész le tes sta tisz ti kák sze rint egé szen az
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észak-ame ri kai pol gár há bo rú ig a be ván dor lók több sé gét a Nagy-Bri tan ni á ból
ér ke zõ cso por tok al kot ták, és a fo lya mat te tõ pont ján, az 1860-as évek ben az
összes be ván dor ló 26%-át a Brit-szi ge tek rõl ér ke zõ sze mé lyek je len tet ték.
A ten den cia jel leg ze tes sé ge ugyan ak kor, hogy a Brit-szi ge tek rõl be ván dor lók
több sé ge az 1820-as évek tõl nyel vi leg asszi mi lált ka to li kus ír volt, akik ugyan -
csak fon tos sze re pet ját szot tak az ame ri kai asszi mi lá ció 19. szá za di tör té ne té -
ben, az ame ri kai tár sa da lom ban meg ha tá ro zó vá vált asszi mi lá ci ós nor mák ki -
ala ku lá sá ban.

Az elsõ komp lex asszi mi lá ci ós el mé le tek az ame ri kai gaz da sá gi-tár sa dal mi
in teg rá ci ós fo lya ma tok meg in du lá sa után, a 20. szá zad elsõ év ti zed ében ke let -
kez tek. En nek oka az, hogy az et ni kai és kul tu rá lis sok fé le ség spon tán adott sá -
ga mel lett a gaz da sá gi mo der ni zá ci ós fo lya mat az immigrációra gyor sí tó té -
nye zõ ként fej tett ki ha tást. A nagy fo kú ke ve re dés és érint ke zés hív ta élet re a
melting pot, az ol vasz tó té gely ví zi ó ját, amely Ame ri kát a né pek, nyel vek és kul -
tú rák ko hó ja ként jel le mez te, ahol az asszi mi lá ció kö vet kez té ben vég be ment
transz for má ció egy új és egy sé ges nem ze tet te rem tett. A ko rai el mé le tek jel -
lem zõ je, hogy a he te ro gén – et ni kai, val lá si, nyel vi, kul tu rá lis – di asz pó ra-élet -
kö zös sé gek erõ vi szo nyai és az in ten zív át ala ku lá si fo lya ma tok össze füg gé sé -
ben igye kez tek le ír ni a vál to zás el ve i nek ál ta lá nos el mé le tét.

Robert E. Park el mé le te és a disz pó ra

A melting pot nem volt har mo ni kus dokt rí na, te hát az a ra di ká lis ér tel me zés,
mely sze rint az ame ri kai tár sa da lom il lu zó ri kus jö võ ké pe ként aposzt ro fált fo -
lya mat egyút tal konf lik tus men tes sé get je len tett vol na, tisz ta ha mi sí tás nak tû -
nik. Az eu ró pai gya kor lat tal össze vet ve fel tû nõ, hogy az et ni kai konf lik tu sok
el le né re az ame ri kai tár sa dal mi kons ti tú ció eg zisz ten ci á lis kö zös sé ge, a gaz da -
sá gi si ke res ség té nye és az ebbe tör té nõ in teg rá ció le he tõ sé ge le fo koz ta, de
leg alább is nem élez te vég le te kig a kul tu rá lis tra dí ci ó ban egyéb ként az egy más
mel lett élés sel ele ve adott szem ben ál lást. Ki vá ló an pél dáz za a szi tu á ci ót, mi -
kor 1938-ban New York pol gár mes te re, Fiorella La Guardia egy sze líd le vél -
ben arra ve te me dett, hogy a vá rost érin tõ né hány kér dés meg íté lé se mi att kri -
ti zál ta Her bert Hoover el nö köt. „Úgy tû nik szá mom ra, egy re pub li ká nus nak,
hogy ön egy kis sé ki lé pett tár sa dal mi cso port já ból, mi kor el bi za kod va kri ti zál -
ja az el nö köt. Meg üt ez az ar cát lan ság. Vissza kel le ne tér nie oda, aho va tar to -
zik, és ta ná cso kat adni Mussolininek, hogy mi ként te gyen jót be csü le tes pol gá -
rok nak Itá li á ban.”3

Eb ben az idõ szak ban ala kult ki az et ni kai és faji kér dé sek ku ta tá sá ra sza ko -
so dott elsõ szo ci o ló gi ai is ko la Chi ca gó ban. Az is ko la ala pí tá sa Robert E. Park
ne vé hez fû zõ dik, aki a szá zad elsõ év ti ze de i ben di ák ja it arra biz tat ta, hogy a
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lo ká lis kör nye zet et ni kai vi szo nya it ta nul má nyoz zák. Chi ca go eb ben az idõ -
szak ban ki fe je zet ten vi ru lens és sok szí nû pél dá ját kí nál ta az et ni kai kér dé sek -
nek. A rob ba nás sze rû en ki fej lõ dõ ipa ri cent rum mun ka erõ-szük ség le te it egy -
szer re szol gál tat ták a déli ál la mok ból a fo ko zott faji elõ í té le tek mi att a jobb
meg él he tés ben re mény ke dõ, észak ra me ne kü lõ fe ke ték, va la mint az Eu ró pá -
ból be ván dor ló fe hé rek tö me gei. Az ur ba ni zá ci ó hoz kap cso ló dó multietnikus
és multikulturális hely zet ked ve zõ kö ze get te rem tett az asszi mi lá ci ós fo lya -
mat vizs gá la tá hoz. Robert E. Park (Burgess-szel) 1921-ben je len tet te meg
Introduction to the Science of Sociology címû mun ká ját, mely ben elõ ször tet tek
tu do má nyos kí sér le tet az ak ko mo dá ció és az asszi mi lá ció fo lya ma tá nak tu -
do má nyos le írá sá ra.4 „Ak ko mo dá ció […] az al kal maz ko dás egy fo lya ma ta,
amely a tár sa dal mi kap cso la tok szer ve zõ dé se i nek at ti tûd je ként vagy meg je le -
ní ti, vagy re du kál ja a konf lik tu so kat, va la mint a kü lön bö zõ ér de kelt sé gû cso -
por tok és sze mé lyek szá má ra fenn tart ja a tár sa dal mi rend alap biz ton sá gát, il -
let ve az ak ko mo dá ció olyan min tá kat je lent, ame lyek a sze rep lõk kü lön bö zõ
élet te vé keny sé ge it mû kö dé sük ben össze tart ja.”5

Lát ha tó te hát, hogy Park meg kö ze lí té se sze rint az al kal maz ko dás a funk ci o -
ná lis mû kö dé si rend szer ként fel fo gott tár sa da lom ban sza bá lyo zó, struk tu rá lis
elv, amely a tár sa dal mi élet ben a ko ope rá ció elõ fel té te le ként tesz szert je len -
tõ ség re. Az egy ko ri Simmel-tanítvány Robert Ezra Park 1916-ban kezd te meg
vá ros szo ci o ló gi ai ku ta tá sa it. Asszi mi lá ció el mé le te e ku ta tá sok ele in te par ci á lis
kér dés ként ke zelt össze füg gé se i bõl nõtt ki, ne ve ze te sen a be ván dor lók be il lesz -
ke dé sét, cso port ja ik ak ko mo dá ci ós tech ni ká i nak elem zé sét cél zó vizs gá la tok -
ból. Park az asszi mi lá ció fo gal má nak de fi ní ci ó ját ugyan csak az Introduction-
ben adta meg. „Az asszi mi lá ció az ér tel me zés és az össze ol va dás fo lya ma ta,
mely ben a sze mé lyek és cso por tok szert tesz nek más egyé nek vagy cso por tok
em lé ke i re, ér zé se i re, at ti tûd je i re, és osz toz va ta pasz ta la ta ik ban és tör té nel -
mük ben egy kö zös kul tu rá lis élet ben egye sül nek.”6

Park fel fo gá sa sze rint az asszi mi lá ció fú zi ós fo lya mat, amely az el té rõ et ni -
kai, kul tu rá lis, nyel vi és val lá si adott sá gú cso por tok kö zöt ti érint ke zés kö vet -
kez mé nye ként, a kon tak tus ho za dé ka ként in dul meg. Eb bõl az el kép ze lés bõl
fej lõ dött ki ké sõbb az úgy ne ve zett kon takt hi po té zis, mely nek lé nye ge, hogy az
asszi mi lá ci ós fo lya mat a fi zi kai érint ke zés ki ala ku lá sá val elõ ál ló in te rak tív
élet hely zet kö vet kez mé nye. „A tár sa dal mi kon tak tus ré vén meg in dult in ter -
ak ció vég sõ és tö ké le tes pro duk tu ma az asszi mi lá ció. A fo lya mat ban a tár sa -
da lom ter mé sze te dön tõ. Ter mé sze te sen az asszi mi lá ció leg gyor sab ban ott
megy vég be, ahol a kon tak tus el sõd le ges, va gyis ahol a leg in ti mebb és leg in -
ten zí vebb, te hát a csa lá di kör ben és a ha son ló szel le mû ben sõ sé ges cso por tok -

23

4 Itt a Chi ca go University Press ki adá sá ban 1968-ban meg je len te tett rö vi dí tett ki -
adás szö ve gé re hi vat ko zunk: Park–Burgess 1968.

5 Park–Burgess 1968.
6 Park–Burgess 1968. Park de fi ní ci ó já ban nem ne héz fel fe dez ni mes te ré nek, Georg

Simmelnek a ha tá sát, aki a tár sa dal mi alá- és fö lé ren delt sé gi vi szo nyok ról vagy a tár sa -
dal mi cso por tok ön fenn tar tá sá ról al ko tott el kép ze lé se i vel, úgy tû nik, fon tos be fo lyást
gya ko rolt ta nít vá nyá ra. Ma gya rul lásd Simmel 2001.



ban. A má sod la gos kon tak tu sok meg könnyí tik az al kal maz ko dást, de nem se -
gí tik elõ nagy ban az asszi mi lá ci ót. Ezek a kap cso la tok kül sõd le ge sek és túl
köz ve tet tek.”7

Park ugyan ak kor nem elem zi és nem ér tel me zi az asszi mi lá ci ós fo lya mat
irá nyult sá gát, va la mint az ezt be fo lyá so ló té nye zõ ket. Mo dell jé ben nem ad
vá laszt arra sem, hogy a köl csön ha tás ba lépõ té nye zõ ket jel le mez het jük-e ál -
ta lá nos tör vény sze rû sé gek kel. Vi lá gos sá te szi vi szont, hogy az asszi mi lá ci ós
fo lya mat ered mé nye ként bi zo nyos szük ség sze rû lé pé sek so ro za tá nak kell
vég be men nie.

Park ku ta tá sai alap ján azt fel té te lez te, hogy a mo dern tár sa dal mak ban le ját -
szó dó vál to zá sok el tör lik és ér vény te le ní tik a meg osz tott sá got, amely nyel vi,
kul tu rá lis vagy et ni kai ala pon ala kult ki. El mé le te azon ban so ha sem fej lõ dött
kon zisz tens kon cep ci ó vá. El kép ze lé sé ben meg fo gal ma zott két ál ta lá nos
össze füg gést, ami a ké sõb bi ame ri kai asszi mi lá ci ós el mé le tek re és a di asz pó -
rák be ol va dá sá nak fo lya ma tát vizs gá ló ku ta tá sok ra igen fon tos ha tást gya ko -
rolt. Egy részt, ál lás pont ja sze rint a mo dern tár sa dal ma kat et ni kai an ta go niz -
mus és meg osz tott ság jel lem zi, mely nek meg je le né se ter mé sze tes, és ami
etnocentrizmushoz, va la mint a kom pe ti tív tár sa dal mi hely ze tek szá má nak
nö ve ke dé sé hez ve zet. A meg osz tott ság és az et ni kai cso por tok kö zöt ti szem -
ben ál lás az érint ke zés szük ség sze rû kö vet kez mé nye. Más részt, az et ni kai
érint ke zés el ke rül he tet len ve le já ró ja az asszi mi lá ció, amit le het las sí ta ni, de
a be kö vet ke zõ vál to zás fo ko za tos és ir re ver zíbi lis. A mo der ni zá ció össz tár sa -
dal mi át ala ku lá sá nak moz ga tó ru gó ja a de mok ra ti kus po li ti kai in téz mé nyek
ki ala ku lá sa és az ipa ro so dás volt, amely rész ben gaz da sá gi, il let ve szociokul-
turális ha tá sai mi att komp lex vál to zá si rend szer ként mo del lez he tõ.

Park 1930-ban az Encyclopedia of the Social Sciences asszi mi lá ció cím sza vá -
ban rá mu ta tott, hogy az egy sé ges és si ke res asszi mi lá ció leg ko mo lyabb aka dá -
lya a fe hé rek fe ke ték kel kap cso la tos at ti tûd je: va gyis fel hív ta a fi gyel met arra,
hogy az etnicitás kér dé se az Egye sült Ál la mok ban rész ben faji kér dés.8 Ez az
oka, hogy az amerikanizáció kö rül ki bon ta ko zó ko rai vi ták nak a fe ke te ki -
sebb ség nem volt te võ le ges részt ve võ je. A fe ke te po li ti kai cso por to su lá sok
egyen jo gú sá gi moz gal mai még a 19. szá zad vé gén sem hir det tek asszi mi lá ci ós
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7 Park–Burgess 1968.
8 Park 1930, 282: „Úgy tû nik, hogy egy olyan ha tal mas, tar ka és koz mo po li ta tár sa da -

lom ban, mint ami lyen Ame ri ká ban él, az asszi mi lá ció fõ aka dá lya nem a kul tu rá lis kü -
lönb ség, ha nem a fi zi kai jel lem vo nás ok. […] A né ge rek az el múlt há rom száz év alatt
eb ben az or szág ban nem asszi mi lá lód tak. De nem azért, mert Ame ri ká ban meg õriz tek
egy ide gen kul tú rát és ha gyo mányt. […] Nincs sen ki olyan száz szá za lé kig õs ho nos ezen 
a föl dön, mint a fe ke ték. […] Azt ál lí ta ni, hogy a né ge rek nem asszi mi lá lód tak, nem je -
lent töb bet, hogy egy bi zo nyos szem pont ból még min dig ide ge nek, egy ide gen faj rep -
re zen tá ci ói. […] A kü lönb ség, amely a né pes ség töb bi ré szé tõl el szi ge te li, va ló sá gos, de 
ez nem kul tu rá lis jel lem zõ kön, ha nem fi zi kai és faji ka rak ter je gye ken nyug szik. […]
A könnyed ség és a gyor sa ság, mellyel az ide ge nek ké pe sek fel ven ni az ame ri kai szo ká -
so kat és vi sel ke dést, ké pes sé te szik az Egye sült Ál la mo kat arra, hogy min den faj ta em -
be ri kü lönb sé get meg emésszen, ki vé ve a tisz tán kül sõd le ges je gye ket, mint pél dá ul a
bõr színt.”



prog ra mot, el len ben a fe hé rek kel azo nos jo gok ki ví vá sát tûz ték ma guk elé cé -
lul, ami tar tal maz ta a szeg re gá ci ó hoz, az el kü lö nü lés hez való jo got is.

Park és ta nít vá nyai az 1940-es évek tõl in ten zí ven vizs gál ták az asszi mi lá ció
faji össze füg gé se it, el sõ sor ban a fe ke ték asszi mi lá ci ó já nak kér dé sén ke resz tül. 
A hang súly vál tás alap ve tõ oka az a fel tû nõ je len ség volt, hogy míg az Eu ró pá -
ból be ván dor ló cso por tok asszi mi lá ci ó ja el té rõ ha té kony ság gal ugyan, de vég -
be ment, ad dig a fe ke ték be ol va dá sa még a szá zad kö ze pén sem ha ladt elõ re.9

Colin Green el mé le te és a di asz pó ra prob le ma ti ká ja

Colin Green a di asz pó rák ku ta tá sa szem pont já ból ugyan csak fon tos, ugyan ak -
kor meg le he tõ sen ke ve set idé zett szer zõ. Ál lás pont ja sze rint az emig rán sok
be ol va dá sá nak és be il lesz ke dé sé nek szem pont já ból meg ke rül he tet len Oscar
Handlin ma már klasszi kus nak szá mí tó élet mû ve.10 Handlin volt ugyan is az
elsõ meg fo gal ma zó ja a plu ra lis ta ame ri kai mí tosz nak, mely sze rint az ame ri -
kai tár sa da lom nyi tott sá ga, befogadókészsége min den ér ke zõ szá má ra esély -
egyen lõ sé get kí nál. Handlin mun kás sá gá nak fény ko rá ban, az 50-es évek ben,
az asszi mi lá ció ku ta tás kö zép pont já ban az et ni kai cso port állt, amely meg ha tá -
roz ta az egyén tár sa dal mi be il lesz ke dé sé nek fo lya ma tát, ke re te it és mód ját.

Oscar Handlin két ki emelt elem zé si fo gal ma a la kó he lyi izo lá ció és a la kó -
he lyi disz per zió volt. Az immigrációs fo lya mat ered mé nye ként ki ala ku ló újon -
nan szer ve zõ dõ et ni kai cso por to su lás jel le mez he tõ a ta gok ösz tö nös szeg re gá -
ci ós tö rek vé se i vel, amely egy be esik a több ség ugyan csak ösz tö nös izo lá ci ós
szán dé ka i val. Vé le mé nye sze rint ez zel pár hu za mo san az újon nan szer ve zõ dõ
erõ vo na lak sze rint ki ala ku ló cso port tu dat az egyén szint jén ma gas fokú al kal -
maz ko dást kö ve tel. A több sé gi kö zös ség szem pont já ból ez el en ged he tet len
elõ fel té tel, ugyan ak kor az in di vi duum szá má ra ra di ká lis tö rés. Az új kö zös ség
fel tét ele i nek el fo ga dá sa a hát ra ha gyott ott ho nos ság meg õr zé sé nek re mé nyé -
be ve tett hit re tá masz ko dik.

Green, Handlin kö vet kez te té se i hez kap cso lód va, fel hív ta a fi gyel met arra,
hogy a tár sa dal mi mo bi li tás a kül föld ön és az USA-ban szü le tett ame ri ka i ak
gyer me kei kö zött el té rõ, és ez a diaszpóraközösségek ki ala ku lá sát alap ve tõ en
be fo lyá sol ja. Elem zé sé ben azt ál lít ja, hogy a fo ko za to san ki ala ku ló gaz da sá gi
sta bi li tás le las sít ja az asszi mi lá ci ót. Össze füg gést fe de zett fel a gaz da sá gi si ke -
res ség, az is ko lá zott ság és az asszi mi lá ci ós érin tett ség kö zött. Ki mu tat ta to -
váb bá sta tisz ti ka i lag, hogy mi nél na gyobb volt egy et ni kai cso port ban az ér -
tel mi sé gi ek ará nya, an nál ön szer ve zõ dõbb, job ban struk tu rált kö zös sé get
al kot tak.
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 9 Az el vég zett szeg re gá ci ós vizs gá la tok ki mu tat ták, hogy Chi ca gó ban a fe ke ték és
fe hé rek kö zött meg ha tá roz ha tó szeg re gá ci ós fok nap ja ink ban gya kor la ti lag alig mu tat
el té rést a Park ál tal a 30-as évek ben vég zett vizs gá lat ered mé nye i hez ké pest. Lásd
http://www.censusscope.org/us/s17/p14000/chart_exposure.html

10 Handlin 1959.



Pél dá ul az 1920-as ame ri kai nép szám lá lá si ada tok sze rint a kö zép-nyu ga ti
ál la mok ban a skan di náv-ame ri kai far me rek és a zsi dó szár ma zá sú kis ke res ke -
dõk vol tak a leg ma ga sab ban is ko lá zot tak. Ha son ló ten den ci át azo no sí tot tak
az elsõ gö rög be ván dor ló kö zös sé gek ben, va la mint az 1940-ben San Fran cis -
có ba ér ke zõ ja pá nok kö zött, akik az is ko lai tel je sít ményt ki emelt presz tízzsel
ke zel ték. Az et ni kai asszi mi lá ci ó ban az emig ráns cso por tok he te ro gén mû -
velt sé gi, kép zett sé gi vi szo nyai fon tos sze re pet ját szot tak.

Green az asszi mi lá ci ós fo lya mat elem zé sé vel kap cso lat ban fel hív ja a fi gyel -
met arra is, hogy a be fo ga dó kul tú rák ál ta lá ban el té rõ elõ í té le tek kel for dul nak 
az emig ráns et ni ku mok hoz. Az et ni ku mok kal szem be ni elõ í té le tek tra dí ci ó ja
bo nyo lult ha gyo má nyo zó dá si el já rás kö vet kez mé nye.

1911-ben az Immigration Commission je len té se köz zé tet te, hogy az írek kel
vagy az ola szok kal szem ben ta nú sí tott et ni kai elõ í té le tek ke vés bé elõ re ha la -
dot tak, mint az ara bok kal vagy a zsi dók kal szembeniek.11 Úgy tû nik, hogy az
asszi mi lá ci ós hely zet be tör té nõ be lé pés ese mé nyét meg ha tá roz za az et ni kai
szte re o tí pia. Az et ni kai szte re o tí pi ák ra vo nat ko zó fel is me rés per sze egy ál ta -
lán nem új ke le tû, hisz már Ta ci tus Germania címû mû vé ben adott jel lem zé se
a ger má nok ról vagy majd egy év ez red del ké sõbb Sebastian Münster et ni ku -
mok ra vo nat ko zó som más meg jegy zé sei bi zo nyít ják, hogy az et ni kai stá tus ra
vo nat ko zó elõ í té let nem a modernitás ta lál má nya.12

Green egy 1950-ben New Jer sey és New York ál la mok ban vég zett fel mé rés
alap ján arra kö vet kez tet, hogy a ne ga tív et ni kai szte re o tí pi ák még a má so dik
és har ma dik ge ne rá ci ós olasz, ír és szláv mun ka vál la lók kal szem ben is él nek.
Ugyan is a ne ve zett et ni ku mok ból szár ma zó mun ka vál la lók több mint 80%-át
mi ni má lis elõ kép zett sé get vagy mi ni má lis szak ér tel met igény lõ mun kák ra al -
kal maz ták.

Ugyan ak kor meg fi gyel he tõ, hogy az et ni kai cso port sta bi li tá sa – akár csak a
csa lád –, amely az elõ í té le tek fenn ma ra dá sát elõ se gí tõ cso port tu laj don ság, va -
ló já ban meg könnyí ti a be lé pést a több le he tõ ség gel ke cseg te tõ be fo ga dó tár -
sa da lom ba. Az et ni kai cso port se gít sé ge az in teg rá ci ó ban egyút tal se gít ség a
sa ját et ni kai ka rak ter meg õr zé sé hez is, va gyis mi nél si ke re sebb az in teg rá ció,
an nál hang sú lyo sabb le het a kul tu rá lis, men ta li tás be li kü lönb sé gek vál la lá sa.
Green az asszi mi lá ci ós hely zet am bi va lens struk tu rá lis sa já tos sá ga it nem tud ta 
meg nyug ta tó mó don meg ol da ni.

Asszi mi lá ci ós el mé le té nek egyik leg in kább fi gye lem re mél tó kö vet kez te té se 
a gaz da sá gi-ter me lé si struk tú ra és az et ni kai-kul tu rá lis iden ti tás kö zöt ti össze -
füg gés re vo nat ko zik. Az ame ri kai tár sa da lom ban a leg több cso port ur bá nus
kö zeg ben si ke re sen in teg rá ló dott oly mó don, hogy a be il lesz ke dést a hi e rar -
chi kus osz tály struk tú ra az et ni kai ka te gó ri ák sze rint is meg ha tá roz ta. Az et ni -
kai tu dat és ér zés így vált az ame ri kai tár sa da lom ban a tár sa dal mi stá tus, po zí -
ció fel is mer he tõ jel lem zõ jé vé. Ha va la ki fe ke té nek, kí na i nak, olasz nak vagy
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11 A ku ta tá si ered mé nye ket 1911 és 1920 kö zött New York ban, Hartfordban és
Minneapolisban vég zett fel mé ré sek meg erõ sí tet ték.

12 Idé zi Ta ci tus 1980, 47; Harris 1968, 399.



ír nek érzi ma gát, ez zel a kul tú ra egy as pek tu sát hang sú lyoz za, amely a hi e rar -
chi ku san ré teg zett ter me lé si rend szer ben egyút tal hi e rar chia jegy is.

Az Egye sült Ál la mok ban a di asz pó ra kér dé sét az asszi mi lá ció ál ta lá nos té -
má já nak rész te rü le te ként tár gyal ják. A ki ala kí tott tu do má nyos alap ál lás az
el múlt év szá zad ban több ször is gyö ke re sen át ala kult. A di asz pó ra – di va tos
ki fe je zés sel élve – in ter disz cip li ná ris tár sa da lom tu do má nyi prob lé ma. Pon -
to sab ban fo gal maz va az ame ri kai tu do mány tör té ne ti ta pasz ta la tok alap ján ál -
lít ha tó, hogy az asszi mi lá ció ku ta tás rész te rü le te ként meg ha tá ro zott diasz pó-
ravizsgálat önál ló diszciplinatorikus igényt tá masz tó kér dés. Ezt mu tat ják a
nap ja ink ban egy re job ban sza po ro dó ku ta tó in té ze tek és in ter na ci o ná lis ku ta -
tá si pro jek tek.

A ten den cia re mek pél dá ja le het az Af ri kai Di asz pó ra Ku ta tá si Prog ram
(African Diaspora Research Pro ject – ADRP). A Michigani Ál la mi Egye tem
ke re tei kö zött szer ve zett ku ta tás té má ja az af ri kai né pes ség glo bá lis diszper-
ziójának vizs gá la ta. A prog ram cél ja a fe ke te-af ri kai ere de tû kö zös sé gek szé -
le sebb össze füg gé sek ben tör té nõ meg ér té se, meg is me ré se. A prog ram öt le te
ab ból a ta pasz ta lat ból nõtt ki, hogy az af ri kai szár ma zá sú ki sebb sé gi cso por tok 
élet vi lá ga és en nek kö vet kez mé nye ként szociokulturális jel lem zõi – rész ben a
be fo ga dó kö zeg ra di ká lis kü lönb sé ge i bõl kö vet ke zõ en, il let ve az adott élet vi -
lág ban re le váns asszi mi lá ci ós tech ni kák okán – na gyon el té rõ ek.

A je len ség il luszt rá lá sá nak ki fe je zõ pél dá ja le het a sziddisek ese te. A sziddis 
né pes ség ere de tét te kint ve nem tar to zik In dia neg ro id tör zsei közé, akik a
szub kon ti nens bel sõ te rü le te in és hegy vi dé ki öve ze te i ben él nek. Ez a po pu lá -
ció az Észak ke let- és Ke let-Af ri ká ból In di á ba hur colt rab szol gák, ka to nák és
szol gák le szár ma zott ja i ként fo ko za to san jött lét re. A fe ke ték tí zez re it arab ke -
res ke dõk szál lí tot ták mun ka erõ nek az in di ai her ceg sé gek be.13 A sziddisek
nyel vi leg és kul tu rá li san tel je sen asszi mi lált di asz pó ra, ugyan ak kor fi zi kai ant -
ro po ló gi ai el kü lö nü lé sük és ez zel kap cso la to san tár sa dal mi ki re kesz tett sé gük
szem be szö kõ. A leg na gyobb tö meg ben Gujaratban, hoz zá ve tõ le ge sen 20-30 000
ezer fõs kö zös ség ben él nek.

Ha össze vet jük a New York ban élõ Ha i ti bõl szár ma zó afro-karibi be ván dor -
lók nyel vi és iden ti tás vi szo nya it a sziddisekével, meg ért het jük, hogy az af ri kai
di asz pó ra pro jekt ki fe je zet ten szem lé le te sen utal az asszi mi lá ci ós fo lya mat
komp le xi tá sá ra.

Az Egye sült Ál la mok ba ér ke zõ be ván dor lók asszi mi lá ci ó ja szem pont já ból
az afro-karibiak hely ze te ta lán az egyik leg bo nyo lul tabb prob lé ma. A ha i ti
alap szi tu á ció jel leg ze tes vo ná sa, hogy a gaz da sá gi és a po li ti kai ha ta lom egy -
aránt a fe hér elit ke zé ben össz pon to sul. Kö vet ke zés kép pen a haitiak tár sa dal -
mi iden ti tá sa au to ma ti ku san a kul tu rá lis és tár sa dal mi do mi nan ci át kép vi se lõ
fe hé rek hez iga zo dik. Ez meg fi gyel he tõ nyel vük ben is, mely ben az af ri kai és
eu ró pai iden ti tás ele mek konf ron tá ci ó ja nyil ván va ló. A ha i ti két nyel vû ség lé -
nye ge, hogy a kre olt min den ki hasz nál ja, el len ben a fran ci át csak a la kos ság
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5%-a be szé li fo lya ma to san.14 A kre ol szó kincs ét te kint ve ugyan a fran ci á ból
ered, de a két nyelv köl csö nö sen nem ért he tõ, míg pár hu za mos együtt élé se
ugyan azon nyel vi kö zös sé gen be lül tár sa dal mi tény. A nyelv a ha i ti tár sa da lom
ese té ben nem csu pán ér ték kép zõ vagy kom mu ni ká ci ós esz köz, de egyút tal
hi e rar chia te rem tõ té nye zõ.

A haitiak túl nyo mó több sé ge egy nyel vû kre ol, ezért a fran ci á nak ha tal mas
presz tízs ér té ke van: a ha ta lom és az au to ri tás ér vény re jut ta tá sá nak nyel ve.
An nak el le né re, hogy nyelv tör té ne ti ér te lem ben a kre ol el vá laszt ha tat lan a
fran ci á tól, tár sa dal mi ér te lem ben a fran ci át az eu ró pa i ság, míg a kre olt az af ri -
kai iden ti tás imaginációjaként fog ják fel. A haitiak ter mé sze tes nek is me rik el
a fe hé rek és az eh hez tar to zó mû velt ség fel sõbb ren dû sé gét. A nyel vi am bi gu i -
tás a haitiak ese té ben te hát nem ered mé nyez nyel vi asszi mi lá ci ót, mi vel eb ben
a ki sebb sé gi elit nem ér de kelt, hisz ily mó don tu da to san fenn tart ha tó más ság -
ként de fi ni ál ja iden ti tá sát a több ség szá má ra.

Az asszi mi lá ci ós alap kép let ugyan ak kor az Egye sült Ál la mok ban, a ra di ká -
li san új szociokulturális kör nye zet ben meg vál to zik. Az in ten zív ha i ti be ván -
dor lás kér dé sét a gaz da sá gi túl élés össze füg gé se i ben ért het jük meg. A New
York ban élõ hoz zá ve tõ le ge sen 300 000 ha i ti be ván dor ló a ha i ti tár sa da lom tel -
jes ke reszt met szet ét le ké pe zi. Ér de kes je len ség, hogy a ha i ti ka to li kus kö zös -
ség ál tal egy sé ge sen hasz nált fran cia mi se nyelv fo ko za to san hát tér be szo rult,
és he lyét a kre ol vet te át. A fran cia meg õr zé sét csak a ki sebb sé gi elit, az ame ri -
kai tár sa da lom ba könnyeb ben in teg rá ló dó csa lá dok tá mo gat ták. A fran cia
mint ér ték kép zõ nor ma tív pa ra dig ma bu ká sa mu tat ja, hogy az örö költ és a
nyelv hasz ná lat ban rep re zen tált kon ven ci o ná lis hi e rar chi át a több ség az ame -
ri kai tár sa da lom ban ta pasz talt és meg élt új min ták se gít sé gé vel fel szá mol ja.
Ez zel a be ván dor lók kul tu rá lis és nyel vi asszi mi lá ci ó ja fel gyor sul a be fo ga dó
több sé gi tár sa da lom ban, va gyis a kre ol nyel vi iden ti tás vál la lá sa gya kor la ti lag
a ha i ti-fran cia nyel vi iden ti tás el tû né sé hez ve zet.15

A rö vi den em lí tett két pél da is alá tá maszt ja, hogy a diaszpóraközösségek
asszi mi lá ci ós fo lya ma ta i nak vizs gá la ta mód szer ta ni és el mé le ti ér te lem ben
egy aránt igen komp lex prob lé ma. Az Af ri kai Di asz pó ra Ku ta tá si Prog ram csu -
pán az af ri kai kö zös sé gek re vo nat ko zó in for má ci ó kat igye ke zett egy sé ges
adat bá zis ba ren dez ni, majd a fel gyûj tött ada to kat nem zet kö zi össze ha son lí tó
elem zés nek alá vet ni. Az ed dig fel dol go zott fõ leg la tin-ame ri kai és a ka ri bi kö -
zös sé gek mel lett je len leg Ka na da, Né met or szág, In dia és Me xi kó fe ke te di asz -
pó rá it vizs gál ják.

Az ant ro po ló gi ai szem lé le tû ku ta tás ki emelt szem pont jai igen szer te ága -
zók: di asz pó ra és több sé gi kö zös ség kap cso la ta, kö zös sé gi ala pon szer ve zõ -
dött fe ke te kul tu rá lis és po li ti kai moz gal mak, iden ti tás vizs gá la tok, demográ-
fiai jel lem zõk (mig rá ció, le te le pe dés és el köl tö zés), rassz vál tás, át ré teg zõ dés,
nemi sze re pek vál to zá sai, ere det tu dat és õs ha za-kon cep ció.
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A gya kor la ti diaszpórakutatás e komp lex pél dá ja mel lett ter mé sze te sen em -
lít he tünk ki sebb lép té kû – bár ta lán he lye sebb vol na csu pán ke vés bé össze tett
prog ra mok ról be szél ni –, a nem zet fo gal mi ke re tei kö zött fo lyó ku ta tá sok ról
be szél ni. En nek egyik leg jel lem zõbb ese te az írek kér dé se, amely ugyan csak
glo bá lis, mód szer ta ni és el mé le ti ér te lem ben egy aránt in ter disz cip li ná ris
prob lé ma.

Patrick O’Sullivan, a téma egyik meg ha tá ro zó szak értõ je az Irish Diaspora
Studies fo gal mát a következõkben ha tá roz za meg: „a vi lág szer te, tu do má nyos
igénnyel foly ta tott in ter disz cip li ná ris ír diaszpórakutatások, ame lyek tár sa dal -
mi, nyel vi, kul tu rá lis és po li ti kai oko kat és kö vet kez mé nye ket vizs gál nak”.16

Fel fo gá sa sze rint a vizs gá lat mi ni mum két or szág kö zött fo lyik, amely bõl az
egyik szük ség sze rû en Ír or szág, míg a má sik a be fo ga dó ál lam. A vizs gá la ti ho -
ri zont to váb bi szû kí té se vé le mé nye sze rint nem okoz za azt, hogy a glo bá lis
szem lé let csor bát szen ved ne. Az át fo gó kö vet kez te té sek hez szük sé ges ku ta tá -
si ke re tet nem di asz pó rák kö zöt ti, ha nem az anya or szág és az egyes di asz pó rák 
ese té ben vá zolt ta pasz ta la ti re lá ci ók függ vé nye ként, va la mint az ezek bõl le -
vont el mé le ti meg ál la pí tá sok össze füg gé sé ben tart ja vizs gál ha tó nak.

Per sze egy ér tel mû, ál ta lá nos tör vény sze rû sé gek meg ál la pí tá sá ra vaj mi ke -
vés az esély, ahogy ezt az On ta rio vi dé kén meg te le pe dett ír kö zös sé gek asszi -
mi lá ci ós fo lya ma tai bi zo nyít ják.17

A 19. szá zad utol só har ma dá ban, On ta ri ó ban ki ala ku ló vá ros köz pont ok lét -
re jöt té ben az emig ráns írek cso port jai meg ha tá ro zó sze re pet ját szot tak. A kér -
dés sel rész le te sen fog lal ko zó Do nald Akenson18 sze rint a te rü let re ér ke zõ írek 
több sé ge pro tes táns föld mû ves volt, és az USA-ra jel lem zõ pauperizációs és
gettósodási ten den ci á val szö ges el len tét ben sem az el sze gé nye dés, sem a
diszk ri mi na tív ér tel mû et ni kai el kü lö nü lés nem volt jel lem zõ rá juk. Ka na dá -
ban, az olyan vá ros köz pont ok ban, mint To ron to, a pro tes táns és ka to li kus írek
ipa ri mun kás ság ba tör té nõ be ol va dá sa ma ra dék ta lan volt. Ur ba ni zá ci ó juk kö -
vet kez té ben az írek iden ti tá sa nem a val lá si fe le ke zet hez kö tõ dés, ha nem
tár sa dal mi stá tu suk, a mun kás osz tály ba tör té nõ be ta go zó dás alap ján ha tá -
roz ha tó meg. Az írek városiasodó élet mód ja, a ri tu á lis élet mód hoz köt he tõ
tra dí ci ók fel adá sa asszi mi lá ci ó juk fo lya ma tát ér tel mez ve fo lya ma tos nak ne -
vez he tõ. Az asszi mi lá ció struk tu rá lis szint jén be kö vet ke zett az Ír or szág ban
ha gyo má nyo san éles pro tes táns-ka to li kus szem ben ál lás meg szû né se. En nek
oka, hogy az új tár sa dal mi kör nye zet szem pont já ból a két fe le ke ze ti ala pon
meg osz tott et ni kai ki sebb sé gi cso port kö zöt ti konf lik tus gyö ke rei a több ség
szem pont já ból köz ve tít he tet len és in dif fe rens okok ra ve zet he tõ ek vissza.

Az af ri kai pro jekt és az ír diaszpórakoncepció rész ered mé nye i nek el té ré sé -
bõl lát ha tó te hát, hogy a diszciplinatorikus igény nem egy sze rû en csak a
diaszpórakutatás tu do mány ági be so ro lá sá nak ne héz sé ge i re mu tat rá, ha nem
el té rõ ku ta tá si stra té gi á kat is fel té te lez. A ku ta tás gya kor la ti ki vi te le zés ében
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vi lá go san tet ten ér he tõ a diaszpórakérdés komp le xi tá sá ból kö vet ke zõ en a
hang sú lyo zott in ter disz cip li ná ris igény, amely azon ban ese ten ként alap ve tõ en
el té rõ for má ban jut ér vény re.

Az ál ta lá nos el mé let prob lé má ja

A diaszpórakutatás má so dik meg ha tá ro zó ne héz sé gét az a tény szol gál tat ja,
hogy gya kor la ti lag el vá laszt ha tat lan nak tû nik az ál ta lá nos asszi mi lá ció el mé let
prob le ma ti ká já tól. Maga a téma szá mos át fo gó el mé let egyik köz pon ti kér dé -
se; gon dol junk csak Gunnar Myrdal, Frank lin Frazier, M. Gor don, B. B. Hess,
Yinger, Nathan Glaser vagy Peter Sahlins el kép ze lé se i re. A klasszi kus ame ri -
kai asszi mi lá ci ós te ó ri ák szer zõi a di asz pó ra té má ját az et ni kai ki sebb sé gi cso -
port és a ko ló nia össze füg gé sé ben tár gyal ták.

A rész le tes eset ta nul má nyok is leg fel jebb egyet len di asz pó ra tulajdonsá-
gait, fej lõ dés tör té net ének jel lem zõ it vizs gál ják. Klasszi kus pél da erre a re du -
kált szem lé let re Vincent Crapanzano Waiting címû mun ká ja.19 Köny vé ben a dél-
af ri kai fe hé rek a késõ apar theid idõ sza ká ban el mé lyült szeg re gá ci ó já nak
össze füg gé se it ele mez te. A ki sebb sé gi fe hér cso por tok a több sé gi fe ke te tár sa -
da lom ban di asz pó ra ként szer ve zõd tek meg sa ját ha zá juk ban, ahol a gaz da sá gi 
és po li ti kai ha ta lom ki zá ró la gos bir to ko sai vol tak. Már maga a könyv címe is
az el há rít ha tat lan jö võ re vo nat ko zó me ta fo ri kus uta lás, ami a fe hér ha ta lom
össze om lá sá nak szük ség sze rû be kö vet kez tét sej te ti. Crapanzano mun ká ja
ugyan ak kor nem ke zel he tõ szisz te ma ti kus diaszpóraanalízisként. Egy ant ro -
po ló gus te rep mun ká ra ala po zott eset ta nul má nya a több sé gi és ki sebb sé gi kö -
zös ség kö zött ala ku ló kap cso la tok fo lya ma ta i nak elem zé se.

Az egyik leg át fo góbb kí sér let a diaszpóraprobléma kér dé sé nek tisz tá zás ara
az 1990-es évek tõl fel erõ sö dõ ethnic revival, straight-line-theory és szim bo li kus
etnicitás el mé le ti ke re tei kö zött tör tént meg.

Az Egye sült Ál la mok ban ma nap ság az et ni kai iden ti tás új já é le dé se – ethnic
revival, ethnic renaissance – fi gyel he tõ meg.20 En nek alap ve tõ oka a ne gye dik
és ötö dik ge ne rá ci ós ame ri ka i ak õse ik et ni kai szár ma zá sa irán ti ér dek lõ dé se.
Az új iden ti tás gyö ke rei ép pen a ke re sés, a re ka pi tu lá ció és a reinterpretáció
él mé nyé bõl táp lál koz nak. Lát ni kell ugyan ak kor, hogy ezek a ge ne rá ci ók a
klasszi kus et ni kai iden ti tás ele me i re nem tar ta nak igényt: sem et ni kai ala pon
lét re ho zott szer ve ze tek be nem tö mö rül nek, sem et ni kai ér te lem ben ho mo gén 
kul tú rá ra nem tar ta nak szá mot, és pusz tán et ni kai szim bó lu mok fel ele ve ní té -
sé vel tö rek sze nek al ter na tív iden ti tás él mény re.

Az ethnic revival okai a di asz pó ra ér tel me zé se szem pont já ból azért lé nye ge -
sek, mi vel fel té te le zik az asszi mi lá ci ós fo lya mat ál ta lá nos re konst ruk ci ó ját és
új ra ér tel me zé sét. Pon to sab ban az ethnic revival csak a ref lek tált asszi mi lá ci ós
tu dat függ vé nye ként tematizálható tár sa dal mi je len ség. Az ethnic revival tí pu -
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sú szim bo li kus etnicitás ki ala ku lá sá nak sa já tos sá ga, hogy ezt is csak a cso port -
tól füg gõ rész fo lya mat ként tud juk le ír ni, hisz maga az et ni kai iden ti tás és az
ezt ki fe je zõ szim bó lu mok a min den ko ri kul tú ra szer ves al ko tó ele mei.

Je len el kép ze lés az úgy ne ve zett straight-line-theory („egye nes vo nal el mé -
let”), amely lé nye gé ben a melting pot te ó ri á ból egye ne sen kö vet ke zõ, il let ve
azt retrospektíve ma gya rá zó kon cep ció. Ezek sze rint a ki sebb sé gi cso port et -
ni kai asszi mi lá ci ó ja fo ko za to san el mé lyü lõ fo lya mat, mely nek ered mé nye,
hogy a ki sebb ség nem et ni kai, ha nem kul tu rá lis en ti tás ként azo no sí tott több -
sé gi cso port hoz ha so nul.

A straight-line-theory-val szem ben – kü lö nö sen a kö zel múlt ban – szá mos el -
len ve tést fo gal maz tak meg. Egy részt a kon cep ció csak az egyéb ként is erõs
idõ be li kor lá tok kö zött ér tel mez he tõ melting pot ál ta lá nos asszi mi lá ci ós el mé -
let ki ter jesz té sét je len ti. Maga az ol vasz tó té gely ugyan is leg fel jebb a 20. szá zad 
ele jén és csak az Egye sült Ál la mok asszi mi lá ci ós vi szo nya i nak le írá sá ra al kal -
mas el mé let volt.21 En nek oka az, hogy a be ván dor lás az an gol szász pro tes táns
elit ál tal irá nyí tott, be fo lyá solt és sza bá lyo zott fo lya mat volt. Tud juk, hogy a
be ván dor lás kö vet kez té ben ki ala kult multietnikus és multikulturális tár sa da -
lom ön sza bá lyo zó me cha niz mu sai az elit asszi mi lá ci ós tö rek vé se i tõl fo ko za to -
san el sza kad tak, és ke vés bé kont rol lált asszi mi lá ci ós hely ze tet ered mé nyez -
tek. Ez zel ma gya ráz ha tó a mai ame ri kai tár sa da lom mo za ik sze rû sé ge, mely re
az et ni kai te rü le ti do mi nan cia és a lo ká lis ter ri to ri á lis sa já tos sá gok egy aránt
jel lem zõ ek. Ez az érv lé nye gé ben a straight-line-theory ki zá ró la gos sá gá nak el -
uta sí tá sát je len ti.

Más részt a straight-line-theory alap ve tõ prob lé má ja, hogy min den et ni kai
cso por tot kö zös el vek alap ján lé nye gé ben ha son ló struk tu rá lis egy ség ként ke -
zel, va gyis fi gyel men kí vül hagy szá mos lé nye gi kü lönb sé get (val lá si, öko ló gi ai, 
kul tu rá lis szem pon to kat). Az el mé let nem szá mol a be ván dor ló cso por tok kö -
zöt ti el len té tek kel sem, ami ugyan csak be fo lyá sol hat ja be ol va dást. Jel lem zõ
pél da erre, hogy az írek egé szen ad dig szél sõ sé ge sen periferiális sze re pet ját -
szot tak az ame ri kai tár sa da lom ban, míg a szá zad for du ló után a be ván dor ló
olasz és ke let-eu ró pai tö me gek el nem te rel ték ró luk a fi gyel met, és át té te le -
sen le he tõ vé vált az írek eman ci pá ci ó ja.

Har mad részt, William Yancey hív ta fel a fi gyel met arra a tény re, hogy a mai
mo dern ame ri kai etnicitás ugyan ke vés ele mét õrzi õsi eu ró pai örök sé gé nek,
el len ben ez struk tu rá lis és funk ci o ná lis ér te lem ben még is lé te zõ adott ság. Vé -
le mé nye sze rint kü lö nö sen a mun kás kö zös sé gek ese té ben fon tos ez a min den -
na pi élet ben tet ten ér he tõ ko hé zi ós erõ. Azt ál lít ja, hogy nap ja ink etnicitása
va ló já ban a kor ki hí vá sa i ra adott adek vát vá lasz, ahol nem az et ni kai ka rak ter
do mi nan ci á ja a meg ha tá ro zó. Az asszi mi lá ció épp úgy, mint a ki sebb sé gi szer -
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ve ze tek, nem a múlt ha gyo má nya i ból ere dez tet he tõ anak ro nisz ti kus tech ni -
kák, ha nem a je len el vá rá sa i ra adott sa já tos vá lasz kí sér le tek.22

A ne gye dik el len ve tés ép pen a har ma dik érv el len ke zõ jét ál lít ja, va gyis az
eu ró pai kul tu rá lis örök ség nem la tens sze rep lõ je az ame ri kai tár sa dal mi élet -
nek, ha nem ál lan dó és meg ha tá ro zó össze te võ je. Az el kép ze lés hí vei azt ál lít -
ják, hogy az asszi mi lá ció sze re pét túl be csü lik a re cens szociokulturális fo lya -
ma tok ala ku lá sá ban.

Az ethnic revival ki ala ku lá sá ban dön tõ sze re pet ját szott az úgy ne ve zett har -
ma dik ge ne rá ció, amely sa ját etnicitását in di vi du á lis on to ló gi a ként ön kén tes,
nyil vá no san vál lalt más ság ként ha tá roz za meg. A je len ség fõ oka, hogy az au -
ten ti kus ként fel fo gott kul tú ra eg zo ti kus tra dí ció sze re pét töl ti be, va la mint az
a tény, hogy a har ma dik ge ne rá ció az USA-ban az ön meg va ló sí tás le he tõ sé ge it 
ki ak náz va nagy tö me ge i ben el ér te a kö zép osz tá lyi stá tust, ami meg fe le lõ eg -
zisz ten ci á lis ke ret fel té te le ket je len tett az et ni kai múlt, de facto az et ni kai szár -
ma zás vál la lá sá hoz.

Nyil ván va ló ugyan ak kor, hogy az ethnic revival je len sé ge nem kor lá to zó dik
az ame ri kai pél dá ra, és rop pant össze tett ké pet mu tat. A tör té nel mi ér te lem -
ben au toch ton kon ti nu i tást mu ta tó et ni kai ala pú iden ti tás konst ruk ci ók, mint
a bre ton, a skót, az ír vagy a welsh, év szá zad ok óta össze fo nód tak po li ti kai füg -
get len sé gi tö rek vé sek kel, me lyek nek já ru lé ko san, de csak a II. vi lág há bo rú
után ala kult ki a sa ját et ni kai-kul tu rá lis ha gyo mányt hang sú lyo zó iden ti kus ka -
rak te re, amely az tán az ethnic revivalben tel je se dett ki, és ami soha nem ve het -
te el az élét az et ni kai iden ti tás tí pu so kat ura ló antiasszimilációs tu da tos ság -
nak.

Az ame ri kai ethnic revival je len sé gé hez ha son ló szá mos pél da – ma gyar or szá -
gi gö rög vagy a né met or szá gi tö rök iden ti tás – hív ja fel a fi gyel met az et ni kai
„új já szü le tés” egyik ál ta lá nos alap el vé re, va gyis arra, hogy az iden ti kus tu dat fo -
ko za to san men te sül az etnicitás eg zisz ten ci á lis kon zek ven ci á i tól, az eb bõl ha -
gyo má nyo san ere dõ min den fe szült ség tõl, fe nye ge tett ség tõl, va gyis az et ni kai
fak tor fo ko za to san tét nél kü li össze te võ jé vé vá lik a min den na pi élet nek. Rész -
ben nyil ván va ló an ez a ma gya rá za ta, hogy a be il lesz ke dés re kon cent rá ló má so -
dik ge ne rá ció el uta sí tá sá val szem ben a har ma dik ge ne rá ció szo ci ál pszi cho ló gi ai 
ér te lem ben egy részt az et ni kai több ség gel, más részt sa ját fel me nõ ge ne rá ci ó i val 
szem ben vál lal ja, fel mu tat ja et ni kai iden ti tá sát mint szub jek ti vi tá sá nak lé nye -
gét. A har ma dik ge ne rá ció szim bo li kus etnicitása ily mó don nem tu da tos anti-
asszi mi lá ci ós stra té gia, ha nem in teg rá ci ós esz köz.

A har ma dik ge ne rá ció et ni kai szim bo liz mu sá nak lé nye ge, hogy az etnikus
kul tú ra és az et ni kai in téz mé nye sü lés iránt igen mér sé kelt ér dek lõ dést ta nú sít. 
Ese tük ben az et ni kai iden ti tás kér dé se, az ere det prob le ma ti ká ja szin te ki zá -
ró lag emo ci o ná lis össze füg gé sek ben ér tel mez he tõ. Ez ter mé sze te sen nem azt
je len ti, hogy a har ma dik ge ne rá ci ók et ni kai iden ti tá sa ra ci o ná li san ke vés bé
ref lek tált, csak azt, hogy ese tük ben etnicitásukhoz kö tõ dõ tu da tos sá guk ér zel -
mi leg mo ti vált.
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Ki vé te lek ter mé sze te sen ta lál ha tók. Pél dá ul a II. vi lág há bo rú után a zsi dó
né pes ség cso port ja i nak né me tek hez való vi szo nyát dön tõ en meg ha tá roz ta,
hogy hon nan szár maz tak. Ér te lem sze rû en a ke let-eu ró pai zsi dó ság a né met
nép kol lek tív bû nös sé gé nek té te lé vel szin te ma ra dék ta la nul azo no sult. Ez zel
szem ben a nyu gat-eu ró pai és az ame ri kai zsi dó ság el fo ga dóbb volt. Az Egye -
sült Ál la mok po li ti kai kul tú rá já nak, va la mint tár sa dal mi adap tá ci ós ere jé nek
bi zo nyí té ka le het, hogy a be ván dor ló zsi dó kö zös sé gek kö zöt ti ide o ló gi ai
szem ben ál lás, pél dá ul a né met reformjudaizmus, va la mint a ke let-eu ró pai or -
to dox judaizmus konf lik tu sa gya kor la ti lag meg szûnt.

A har ma dik ge ne rá ció et ni kai iden ti tá sá nak elem zé se nem nél kü löz he ti a
szo ci ál pszi cho ló gi ai szem pon to kat. Az etnikus iden ti tás a cse lek vés ben, az ér -
zés ben mu tat ko zik meg, egyi de jû leg at ti tûd és men ta li tás. A har ma dik ge ne -
rá ci ó ra jel lem zõ szim bo li kus etnicizmus szám ta lan mó don ki fe je zés re jut hat.
Az etnikus tu dat in tel lek tu á lis (ra ci o ná li san ref lek tált) vagy emo ci o ná lis meg -
nyil vá nu lá sa, mely a min den na pi vá lasz tá sok ban, a vá sár lás ban, a la kás kul tú -
rá ban vagy bár mely ér ték pre fe ren ci á ban, va la mint az eze ket ér vény re jut tat ni
szán dé ko zó cse lek vé sek ben ki fe je zés re jut hat, te hát nem passzív as pek tus.
A szim bo li kus etnicitás nem me rül ki egy má sod la gos jel rend szer kód ja i nak
passzív is me re té ben, hisz va ló já ban a szimbolizációs gya kor lat lé nye gét je -
len tõ la tens kom mu ni ká ció, amely csak a hasz ná lat gya kor la tá ban lé te zik.
A szim bo li kus etnicitás jel kö zös sé ge be ava tott sá got te remt.

Az amerikanizációban az asszi mi lá ci ó val be kö vet ke zõ iden ti tás vál tás más
asszi mi lá ci ós fo lya ma tok kal össze vet ve ki vé te les. En nek lé nye ge, hogy az
amerikanizáció et ni kai plu ra liz mu sa az asszi mi lá ció exkludáló ér tel mét fel -
füg gesz ti. Egy kí nai asszi mi lá ci ó ja a 19. szá za di Jamaicában le he tõ vé tet te,
hogy a kí nai „kre ol lá” vál jék, mi vel a szociokulturális kö zeg és a gaz da sá gi kör -
nye zet erre kon di ci o nál ta. Ugyan ak kor a ne ve zett kí nai asszi mi lá ci ó ja a ja ma i -
cai kí na i ak kö zös sé gé bõl ily mó don ki ve ti az egyént. Az Egye sült Ál la mok ban
a kí nai asszi mi lá ci ó ja azt je len ti, hogy et ni kai iden ti tá sát te kint ve ame ri kai–kí -
nai lesz: va gyis szá mon tart ja kí nai szár ma zá sát, és ez zel jo got for mál arra,
hogy az ame ri kai kí nai kö zös ség tel jes jogú tag já nak, az ame ri kai tár sa da lom
ré szé nek te kint se ma gát.23

Az ethnic revival, ethnic renaissance nem csak az Egye sült Ál la mok ban, ha -
nem vi lág szer te jól nyo mon kö vet he tõ je len ség, és a di asz pó ra vizs gá la tá nak
meg ha tá ro zó szem pont ja is. Az asszi mi lá ció és ezen be lül a diaszpórakutatás
gya kor la ti je len tõ sé gét messze me nõ en iga zol ja, hogy a je len ség glo bá lis mé re -
tek ben rop pant se bes ség gel ter jed. Üte me ha son ló a nö vek võ mig rá ci ós in ten -
zi tás hoz.24
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la mok ban, el sõ sor ban Ka li for ni á ban le te le pe dõ kí na i ak le szár ma zot tai és a 80-as évek -
ben az Egye sült Ál la mok ba be ván do rolt kí na i ak szi go rú an zárt kö zös sé get al kot ná nak. 
A té má hoz kap cso ló dó né hány kur rens iro da lom: No vak 1971; Glaser 1972; Warner
1953; Crispino 1979.

24 1992 óta az egy ko ri Ju go szlá via te rü le tén hoz zá ve tõ le ge sen 5 mil lió em ber ve szí -
tet te el ott ho nát et ni kai ül döz te tés mi att, ami Eu ró pa 20. szá za di tör té ne té ben kö zel



A MAGYAR SZÓRVÁNYKUTATÁS ALAPKÉRDÉSE

A ma gyar tár sa da lom tu do má nyi gya kor lat ban a diaszpórakutatás egyik leg na -
gyobb ne héz sé ge az al kal ma zott fra ze o ló gia kon ta mi nált jel le gé bõl szár ma -
zik: a be vett szak ki fe je zé sek hez ren delt je len tés he te ro gén, sok szor el lent -
mon dá sos. Erre ta lán a leg jobb pél da an sich a ma gyar szór vány ki fe je zés
tör té ne te.

2003 év ta va szán tör tént a bu ko vi nai Rádócon (Radautz-Radãuþi), az egy -
ko ri mo nar chia bé li kis vá ros ban, hogy a Ma gyar or szág ról ér ke zõ ven dé get a
he lyi ma gyar ki sebb sé gi élet fõ szer ve zõi igye kez tek meg is mer tet ni a kö zös -
ség hez kö tõ dõ csa lá dok kal, sze mé lyek kel. A köz vet len be mu tat ko zás után a
lá to ga tó kér dé sé re, hogy be szél nek-e ma gya rul, egy 14 éves for ma kis lány a
kö vet ke zõ kép pen vá la szolt. „Nu, dar eu sînt ungur” – „Nem, de ma gyar va -
gyok.” A vá lasz mö gött fel sej lõ iden ti tás kép let ér tel me zé se vagy egy ál ta lán le -
írá sa nem tû nik egy sze rû fel adat nak, és rá vi lá gít arra, hogy az asszi mi lá ció fo -
lya ma tá nak elem zé sé re hasz nált fo gal ma ink és el mé le te ink ala pos fe lül vizs gá -
lat ra szo rul nak.

És nem egy sze rû en csak ar ról van szó, hogy egy ál ta lá nos asszi mi lá ció el mé -
let re mé nyé ben az asszi mi lá ció fo gal má nak ke re tei kö zött el gon dolt komp lex
szociokulturális vál to zást, át ala ku lá si fo lya ma tot ki zá ró lag ak kor szük ség sze -
rû mód sze res vizs gá lat tár gyá vá ten nünk, ha elõ ször vég re hajt juk ma gá nak az
asszi mi lá ció fo gal má nak fe lül vizs gá la tát, re ha bi li tá ci ó ját. Ter mé sze te sen egy
ilyen tág téma ki fej té sé re nincs le he tõ sé günk. Ese tünk ben egyet len fo ga lom, a 
szór vány egy le het sé ges ál ta lá nos asszi mi lá ció el mé let ben be töl tött sze re pét és
je len té sét igyek szünk váz la to san kö rül jár ni.

Ki in du ló pél dánk ra utal va nyil ván va ló, hogy a szór vány he te ro gén és igen
komp lex fo ga lom. Va jon a rádóci kis lány tag ja-e még a vá ros ban ta lál ha tó kis
szá mú ma gyar et ni kai szór vány nak, vagy sem? Ro má nul meg fo gal ma zott et ni -
kai iden ti tá sa, vagy eset leg be fe je zett nyel vi asszi mi lá ci ó ja alap ján so rol ha tó-e
a szór vány ba, il let ve az asszi mi lált ma gya rok igen ho má lyos tár sa dal mi cso -
port já ba? Kér dés, hogy a rádóci szór vány még ma gya rul ak tí van tudó tag jai a
kis lány val lo más sze rû meg nyi lat ko zá sát le gi tim nek íté lik, vagy a szór ványiden -
ti tás be vett fel té tel ének te kin tett nyelv tu dás hi á nyá nak okán ki re kesz tik? Mit
kezd a tu do má nyos ér dek lõ dés ez zel a stá tus sal? Úgy tû nik, hogy a szór vány
igen el té rõ kul tu rá lis és szo ci á lis hely ze tû cso por tok meg ne ve zé sé re al kal ma -
zott ka te gó ria. Igaz ez ak kor is, ha ki fe je zet ten az et ni kai szór vány ér te lem ben
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sem a leg na gyobb vál to zás az et ni kai alap vi szo nyok ban. Becs lé sek sze rint az el múlt év -
szá zad ban 40-50 mil lió em ber ve szít het te el et ni kai ere det tu da tát Eu ró pá ban az asszi -
mi lá ció kö vet kez mé nye ként. A fo lya mat kö vet kez mé nye, hogy az 1918-ban még et ni -
ka i lag he te ro gén kö zép- és ke let-eu ró pai ál la mok ho mo gén nem ze tek ké szer ve zõd tek.
Len gyel or szág ban az et ni kai ki sebb ség ará nya 31%-ról 4%-ra, Ro má ni á ban 28%-ról
10%-ra, Ma gyar or szá gon 8%-ról 2%-ra csök kent. El len ben az újon nan ala kult nem -
zet ál la mok össz né pes ség ében az et ni kai ki sebb sé gek ará nya je len tõs: Észt or szág la -
kos sá gá nak 36%-a, Ma ce dó ni á nak 30%-a, míg Uk raj ná nak 27%-a et ni kai ki sebb sé gi
cso port hoz tar to zik.



kí ván juk hasz nál ni fo gal mun kat, hisz pél dá ul a ko lozs vá ri Mo nos tor ne gyed
be ton fa lansz te ré nek egy-egy lép csõ há zá ban rit ka ki vé tel ként ki ala ku ló eset -
leg több sé gi ma gyar la kó kö zös ség ti pi kus vá ro si szór vány. Ugyan ak kor a vá ro -
si élet mód és az ere de ti la kó kör nye zet ben sõ sé ges ro kon sá gi kap cso lat rend -
sze ré nek hi á nya okán ez a ki sebb sé gi cso port, amely lo ká lis ér te lem ben le het
re la tív több ség, nem al kot va ló di kö zös sé get. De a szór vány épp így je löl he ti
Medgyes la kos sá gá nak ma gyar sá gát, amely nek két ka rak te res cso port ja kü lö -
nít he tõ el. Az au toch ton, év szá za dos múl tú medgyesi ma gyar csa lá dok, va la -
mint a Szé kely föld rõl az ál la mi lag erõl te tett ro mán ipa ro sí tás fény ko rá ban, a
70-es évek ben be te le pü lõ ma gya rok. Va jon mind két cso port ra azo nos ér te -
lem ben al kal maz ha tó a szór vány ki fe je zés, vagy az asszi mi lá ci ós fo lya mat ér -
tel me zé se szem pont já ból szük sé ges-e kü lönb sé get ten nünk? És ha igen, va jon 
mi ként ér vé nyes a bras sói több tí zez res ma gyar ság ra a szór vány ki fe je zés
ugyan úgy, mint a me zõ sé gi Bá ré ban élõ né hány tu cat ma gyar iden ti tá sú sze -
mély re? A pél dá kat szin te vég nél kül so rol hat nánk, és nem csak az et ni kai ér -
te lem ben vett ma gyar re lá ci ó ban, hi szen pél dá ul kér dés, hogy a bu da pes ti kí -
nai vagy a belioanniszi gö rög di asz pó ra mennyi ben te kint he tõ szór ványnak?
Míg az elsõ eset ben ön kén tes gaz da sá gi mig rá ci ó ról, ad dig a má so dik ban egy
el öre ge dõ, po li ti kai kényszermigráns cso port ról be szél he tünk, amely rész ben
vissza te le pült az anya or szág ba, rész ben a má so dik ge ne rá ció ré vén szin te tel -
je sen asszi mi lá ló dott. Egy ál ta lán az asszi mi lá ció fo lya ma tát te kint ve med dig
be szél he tünk szór ványról, és me lyek a tu do má nyos ér te lem ben meg ha tá roz -
ha tó ál ta lá nos kri té ri u mok, mi kor a szór vány eli mi ná ló dik?

A fel so rolt né hány kér dés bõl ta lán ki tû nik, hogy a szór vány fo gal ma, je len -
tés tar tal mát és ér vé nyes sé gét te kint ve is, meg le he tõ sen za va ros. Igaz a szór -
vány fo gal ma és az eb bõl kép zett szór vá nyo so dás tisz tá zá sá ra az el múlt szûk
más fél év szá zad ban több je len tõs kí sér le tet is ta lál ha tunk. Ezek több sé ge a
tár sa da lom tu do má nyi ér te lem ben hasz nál ha tó szin te ti zá ló és ana li ti kus ka te -
gó ria de fi ní ci ó já nak igé nyé vel lép tek fel.

A szór vány prob lé má ja a ha zai asszi mi lá ció ku ta tás nak a 19–20. szá zad for -
du ló ján vált ki emelt je len tõ sé gû kér dé sé vé. Lé nye gé ben az asszi mi lá ci ós fo -
lya mat irán ti tu do má nyos ér dek lõ dés sel együtt járó kér dés ként tûnt fel. Mint
köz is mert, a késõ du a liz mus ma gyar tár sa dal má nak nem ze ti ön ké pé ben, az et -
ni kai ér te lem ben fel fo gott asszi mi lá ci ót depravációs je len ség ként ke zel ték.
Az asszi mi lá ci ót – akár csak a társ nem ze tek ese té ben – a ha nyat lás, a vesz te -
ség, a nem zet rom lás szi no ni má ja ként is mer ték el. Va gyis az asszi mi lá ció a
nem ze ti ér dek el len fo gal má vá vált, bár nor ma tív je len tés tar tal mát te kint ve
nap ja in kig meg le he tõ sen ho má lyos ka te gó ria ma radt. A szem pon tunk ból nem
tár gyal ha tó po li ti kai és gaz da sá gi össze füg gé sek tõl el vo nat koz tat va el mond -
ha tó, hogy a múlt szá zad for du ló ján az asszi mi lá ció leg fel tû nõbb tü ne té nek
ép pen a szór vány, a szór vá nyo so dás kér dé sét te kin tet te a kor társ ma gyar tár -
sa da lom tu do má nyi köz élet.

A szór vány asszi mi lá ci ó já nak tu da to so dá sa az I. vi lág há bo rú elõ est éjén a
ma gyar nem zet szen ve dés tör té ne té nek emb lé má ja volt. En nek egyik, ta lán
leg szem be öt lõbb tu do má nyos igé nyû, de a po li ti kai na ci o na liz mus be ha tá sa i -
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tól egy ál ta lán nem men tes meg nyil vá nu lá sa Bélteky Kál mán nagy sza bá sú
mûve, amely 1910-ben je lent meg Nagy vá ra don A ma gyar szór vány ság cím -
mel.25 A könyv ér zel mi leg túl fû tött hang ne me el le né re a szór vány asszimilá-
ciójának kér dé sé re vo nat ko zó an bõ vel ke dik tár gyi la gos nak szánt, bár meg le -
he tõ sen naiv, pon to sab ban fe lü le tes ál lí tá sok ban. Az asszi mi lá ci ót „faj pusz tu -
lás ként”, az „éb ren al vás ál ma ként” ér tel me zõ meg kö ze lí tés a kér dés vég le tes
le egy sze rû sí té sét je len ti. Ahogy Bélteky fo gal maz: „Egy sze rû té tel, nincs ben -
ne ki fo gá sol ni való, a kö vet ke zõ: min den nép az al kot ta köz sé get sa ját nyel vén
ne ve zi el; a ma gyar hely ség név el fo gad ha tó ta nú sá ga, hogy ala pí tói és elsõ la -
kói ma gya rok vol tak; ha te hát ma más faj nép bi to rol ja, ez azt je len ti, hogy
fajbelink on nan ki ve szett.”26

A „más faj nép” igen za va ros ant ro po ló gi ai ka te gó ri á ja a ma gyar tól el té rõ
et ni kai iden ti tá sú Kár pát-me den cei társ né pek po zi tív de mog rá fi ai mu ta tó it
Bélteky a ma gyar köz sé gek el bi tor lá sa ként, „el ve szett csa tá ink szín he lye i -
ként” aposzt ro fál ja. Ki fej té sünk ben vo nat koz tas sunk el az ere det (va gyis a
szár ma zás), az ere de ti ség (azaz, hogy mely nép je lent meg egy adott te rü le ten
el sõ ként) és az ez zel szi go rú lo gi kai kap cso lat ba ál lí tott ki zá ró la gos ren del ke -
zé si jog fo gal ma i nak jog fi lo zó fi ai és jog szo ci o ló gi ai elem zé sé tõl. Kon cent rál -
junk in kább a Bélteky-idézetben is vi lá go san meg ra gad ha tó, de mind a mai na -
pig az asszi mi lá ci ó ról foly ta tott köz nyel vi és tu do má nyos gon dol ko dás mó dot
egy aránt jel lem zõ naiv, evo lu ci o nis ta je gye ket tük rö zõ konf lik tus el mé let re.
Ezek sze rint az egy más sal fi zi ka i lag vagy kul tu rá li san érint ke zõ né pek életha-
lálharcot foly tat nak a fenn ma ra dá sért. El len tét ben a bioevolúció ter mé sze tes
szín pa dá val, ahol a kör nye zet hez ge ne ti kai adott sá gai okán al kal maz ko dóbb
egyed, il let ve po pu lá ció ma rad fenn, ad dig a tár sa dal mi élet ben a po li ti ka esz -
köz rend sze re meg for dít hat ja az ere de ti erõ vi szo nyo kat. Az asszi mi lá ci ót
depravációként (ál ta lá nos rom lás ként) be ál lí tó szem lé let ben a mo rá li san és
kul tu rá li san erõ sebb nép fi zi kai alul ma ra dá sa a gyen géb bel szem ben ter mé -
szet el le nes. A szer zõ és szá mos kor tár sa ér ve lé sé ben en nek kö vet kez mé nye a
ma gyar nyel vû né pes ség a Kár pát-me den ce össz né pes sé gén be lü li ará nyá nak
fo ko za tos csök ke né se. Az ér ve lés ben szem be szö kõ lo gi kai hiba az ok és oko -
zat fel cse ré lé se. A ma gyar nyel vû né pes sé get el sõ sor ban tör té ne ti okok mi att
vi ru len sebb, erõ sebb és ér té ke sebb tár sa dal mi-kul tu rá lis en ti tás ként de fi ni á ló 
ma gyar elit a füg get len nem zet ál lam meg te rem té sé re irá nyu ló foly to no san is -
mét lõ dõ ku darc él mé nyé nek ter he alatt nem tu dott kor sze rû vá laszt adni arra,
hogy mi az oka a „nem zet fo gyá sá nak”. Mind amel lett, hogy a tör té ne ti de mog -
rá fia és a tör té ne ti sta tisz ti ka újabb ered mé nye i nek tük ré ben vi lá gos, hogy a
szór vá nyo so dás kö zel sem olyan drá mai fo lya mat, mint ahogy azt a kor szak -
ban lát tat ni igye kez tek. Egy részt, mert az ad mi niszt ra tív esz kö zök al kal ma zá -
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25 Bélteky 1910. Bélteky gyak ran hi vat ko zik Ba logh Pál sta tisz ti kai és tör té ne ti ha mi -
sí tá sok tól hem zse gõ prog ram szö ve gé re, az 1902-ben meg je lent Nép faj ok Ma gyar or szá -
gon címû mûre. Per sze nem fe led kez he tünk meg ar ról (a tel jes ség igé nye nél kül), hogy
a szór vá nyo so dás fo lya ma tá ra rá vi lá gí tó ki vá ló szak mun kák is meg je len tek az idõ szak -
ban, pél dá ul Jakabffy Elem ér, Ba ra bás End re vagy ké sõbb Mikó Imre tol lá ból.

26 Bélteky 1910, 14.



sá nak és a ter mé sze tes asszi mi lá ció kö vet kez mé nye ként a késõ du a liz mus ban
az et ni kai ará nyok a ma gyar né pes ség szem pont já ból nem ala kul tak ked ve zõt -
le nül.27 Más részt, mert kez dett ki de rül ni, hogy az úgy ne ve zett szór vány ban
élõ ket igen ke vés sé, pon to sab ban tel je sen más össze füg gés ben ér dek li sa ját
asszi mi lá ci ó ja, mint az ér tel mi sé gi-po li ti kai eli tet. Bélteky és tár sai a szór ványt
a társ nem ze tek kel foly ta tott év szá za dos harc tét je ként és szín te re ként mu tat ja 
be.28

A ko lozs vá ri szo ci o ló gi ai is ko lá ból – mely re Gusti fon tos szel le mi ha tást
gya ko rolt – ki ke rü lõ Venczel Jó zsef fa lu ku ta tó mun ká já nak egyik leg je len tõ -
sebb kö vet kez te té se az 1930–40-es évek ben a fa lu si és a vá ro si szór vány meg -
kü lön böz te té se és az akcionista nem zet stra té gia ár nyalt prog ram ja irán ti
szük ség let meg ne ve zé se. Venczel az Er dély te rü le tén ta lál ha tó ma gyar szór -
ványt a társ né pek hez vi szo nyí tott lé lek szám ará nyá nak fi gye lem be vé te lé vel
négy ka te gó ri á ba ren dez te.29 A szór vány ér tel me zé sé ben azon ban nem csak a
re gi o ná lis kü lönb sé gek és az et ni kai ará nyok össze kap cso lá sa for ra dal mi an új
meg kö ze lí tés Bélteky és ge ne rá ci ó ja pers pek tí vá já hoz ké pest. Venczel ugyan is 
fel is me ri, hogy a ma gyar szór vány nagy több sé ge fa lu si la kos sá got je lent, ame -
lye ket ki mon dat la nul ugyan, de a ro má no sí tás tól po li ti kai ér te lem ben fe nye -
ge tett cso port nak te kin tett.30 A nem ze ti to vább fej lesz tõ és vé de ke zõ stra té gia
ge rin cét a tu da tos ne ve lés al kot hat ja, amely egy ben ol va sa tá ban fe lül rõl szer -
ve zett és irá nyí tott mo der ni zá ci ós prog ram.31 Venczel a meg kö ze lí té sé ben tet -
ten ér he tõ ob jek tív tu do má nyos igény el le né re fog lya ma radt az asszi mi lá ció
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27 A szór vá nyo so dás klasszi kus ré gi ó já nak te kin tett Szil ágy ság ban és Me zõ sé gen a
köz sé gek vo nat ko zó ada ta i nak 1850-tõl nap ja in kig tör té nõ mód sze res át te kin té se
meg le põ ered ményt hoz, ugyan is ki de rül, hogy az alap ve tõ et ni kai ará nyok az el múlt
150 év ben alig vál toz tak. Pél dá ul a Szil ágy ság mai et ni kai kép le te a hó dolt ság meg szû -
né se után jött lét re, mi kor a kö zel 40 üres fa lu ba ro má no kat te le pí tet tek. A ma gya rok
las sú fo gyá sa mel lett fel tû nõ, hogy lé te zik olyan te le pü lés, ahol a ro má nok ke rül nek ki -
sebb ség be. A ter mé sze tes etnodemográfiai vi szo nyok meg vál toz ta tá sá ra irá nyu ló kí -
sér let két ség te len nyo ma it el sõ sor ban a vá ro si vagy a ki tün te tett for gal mi hely ze tû te le -
pü lé se ken le het fel fe dez ni.

28 Ér de kes Ma gyar or szág köz pon ti me gyé i nek etnodemográfiai vi szo nya it jel le mez -
ve Bélteky a bel sõ eró zió ve szé lyé vel ré mí ti ol va só ját, mi kor Veszp rém me gye sváb ja i -
nak vagy Moson me gye né met nyel vû la kos sá gá nak tér hó dí tá sát elem zi a két me gye ap -
ró fal vas ré gi ó i ban.

29 Venczel 1993, 150–151: Az elsõ me gye cso port, amely fõ ként az er dé lyi pe rem me -
gyé ket és dél-er dé lyi me gyé ket je lent (Szeben, Hunyad, Fe hér, Máramaros, Besz ter ce-
Naszód), ahol a ma gya rok ará nya 2–12%-os; a má so dik cso port, ahol a né pes ség hez vi -
szo nyí tott ará nya 15–27%-os (Temes, Sza mos, Arad, Torda, Kis-Küküllõ, Szatmár,
Bras só); a har ma dik me gye cso port ban az arány 30–40%-os, és a me gyén ként meg ha -
lad ja 100 ezer fõt (Bi har, Kolozs, Szil ágy, Ma ros); míg az utol só cso port a tömb ben la -
kott ma gyar ré gi ó kat je len ti, ahol ará nyuk 80% fe let ti a (Há rom szék, Ud var hely, Csík).

30 Venczel 1993, 156–157.
31 Venczel a gya kor la ti fel ada tok meg va ló sí tá sá nak ide á lis hely szí ne ként szá mol az

ok ta tá si in téz mé nyek ben adott spon tán kö zös sé gek kel, ahol a tu da tos ne ve lés al kal -
mas esz köz az et ni kai cso port tu dat el mé lyí té sé re, a több ség ré szé rõl – sok szor nem
alap ta la nul – fel té te le zett ki re kesz tés sel szem be ni ha té kony vé de ke zés re.



depravációs ol va sa tá nak, és ez a szór vány ér zel mi leg mo ti vált ke ze lé sé ben és
ér tel me zé sé ben egy aránt meg mu tat ko zik. A szór vány vé de lem re, gon do zás ra,
meg õr zés re szo rul. Akcionista tár sa da lom el mé le té nek meg fo gal ma zá sa kor a
po li ti kai kör nye zet ne ga tív ha tá sa i nak el há rí tá sát cél zó erõ fe szí tés és a szór -
vány prob lé ma ként fel fo gott ter mé sze tes asszi mi lá ci ós fo lya mat kö zött nem
tett kü lönb sé get.

Je le nünk egyik leg na gyobb lé leg zet vé te lû kí sér le tét Ve té si Lász ló Szór vány -
stra té gia – nem zet stra té gia címû össze fog la ló ta nul má nya és az eh hez kap cso ló -
dó 2000/2001-ben zaj ló vita je len tet te. A kez det ben in ten zív nek és gyü möl csö -
zõ nek tet szõ dis kur zus az el múlt pár év ben kis sé meg fe nek lett.

En nek egyik oka rész ben az, hogy a szór vány fo gal má nak ink ri mi nált je len -
tés tar tal mát nem si ke rült meg nyug ta tó an tisz táz ni. Ve té si cik ké ben – lé nye gé -
ben a Venczel Jó zsef ál tal ki mun kált stra té gi át fi no mít va – jel zi, hogy a de fi ní -
ció kí sér let a föld raj zi, de mog rá fi ai, et ni kai és más, fel sem so rolt szá mos
szem pont mi att ne héz fel adat, de et tõl füg get le nül a szór vány kér dé sét ér ve lé -
se és a köz ke le tû fel fo gás sze rint klasszi fi ká ci ós kér dés ként kell ke zel ni. Pon -
to sab ban fo gal maz va a szór vány je len tés tar tal ma vi lá gos sá vá lik, amennyi ben
si ke rül lis táz ni min den olyan et ni kai, föld raj zi, de mog rá fi ai, nyel vi, kul tu rá lis
kri té ri u mot, amely nek alap ján egy kö zös sé get szór vány nak mi nõ sít he tünk.
Eh hez nincs szük ség más ra, mint hogy szám ba ve gyük azo kat a kö zös sé ge ket,
me lyek kel kap cso lat ban elõ ze te sen vagy elõ í té let sze rû ha gyo mány for má já -
ban él a gya nú, hogy szór vá nyok. Az em pi ri kus – amennyi ben a tár sa da lom tu -
do má nyi gya kor lat ká non já hoz iga zod va ta pasz ta la ti té nyek re ala po zott –, in -
duk tív – va gyis az egyes té nyek bõl ál ta lá no san kö vet kez te tõ – és ra ci o ná lis – az 
adott szór vány cso port stá tu sát ok-oko za ti össze füg gés ként meg ra ga dó –
szem lé let azon ban a várt, re mélt tisz tá zó ered mé nyek he lyett újabb bi zony ta -
lan sá go kat szül. Ki de rül, hogy az össze fog la ló ér te lem ben hasz nált szór vány
stá tus fo ga lom ként több szem pont ból sem tölt he ti be tu do má nyos funk ci ó ját.
De mi ért is nem?

Mert az em pi ri kus, in duk tív és ra ci o ná lis szem lé let olyan rész meg ha tá ro zá -
so kat ered mé nyez, me lye ket par ti ku lá ris je len tés ré te gei szét fe szí te nek, va gyis 
le he tet len né te szik a szór vány fo gal má nak ál ta lá nos de fi ní ci ó ját. Pon to sab ban
fo gal maz va a szán dék, hogy a szór vány ese ti tí pu sa i nak jel lem zé se meg ala poz -
hat egy ál ta lá nos szór vány fo gal mat, hiú áb ránd nak tû nik. A leg több, ami ily
mó don el ér he tõ, hogy a szór vány fo gal má hoz ren del he tõ modális tí pu sok ról
át fo gó lis tát ké szí tünk. Ve té si a ta nul má nyá ban meg ne ve zett par ti ku lá ris szór -
vány tí pu so kat úgy ne ve zett in teg rá ci ós-asszi mi lá ci ós ská lán ren de zi el. Ezek
sze rint meg kü lön böz te ti a „tör té nel mi leg el ro má no so dott, ma gyar ere det tu -
dat nél kü li ro mán ság, ma gyar ere det tu da tú ro mán, elsõ nem ze dé kes be ol -
vadt, et ni kum vál tó nyelv cse rés ma gyar ság, hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû
et ni kum, ve szé lyez te tett né pes sé gû et ni kum, táv la ti lag ve szé lyez te tett et ni -
kum, et ni kai és nyelv szi ge tek” tí pu sa it.32

38

32 Ve té si 2000.



A fen ti szór vány tí pu sok meg le he tõ sen ek lek ti kus kép le tet al kot nak. Az elsõ 
há rom ka te gó ria az et ni kai asszi mi lá ció há rom fo ko za tát di ak ro ni kus, azaz a
tör té ne ti fej lõ dés fo lya mat ke reszt met szet ében mu tat ja be. Az elsõ ka te gó ria a 
tör té nel mi leg el ro má no so dott, ma gyar ere det tu dat nél kü li ro mán ság, va gyis ma -
gya rul az er dé lyi ro mán ság egy ré sze, akik kel kap cso lat ban jog gal vet he tõ fel a
kér dés, hogy mi ként ré szei a szór vány nak, hisz a szór vány szink ro ni kus és le író
ka te gó ria. Leg fel jebb egy kor volt szór vány nak te kint he tõ, amely az integrá-
ciós-asszimilációs fo lya mat kö vet kez té ben leg fel jebb asszi mi lá ció tör té ne ti ka -
te gó ria. Ugyan ez ér vé nyes a ma gyar ere det tu da tú ro mán és az elsõ nem ze dé kes
be ol vadt ka te gó ri ák ra is, ame lyek de facto nem a szór vány hoz tar to zó tár sa dal -
mi cso por to kat je löl nek.33

A tény le ges szór ványt – szink ro ni kus szem pon tot – az asszi mi lá ció depravá-
ciós ol va sa tá nak re to ri kai ke re tei kö zött ki mun kált négy ka te gó ria ne ve zi
meg. Az et ni kum vál tó nyelv cse rés ma gyar ság igen ho má lyos ka te gó ria. A nyelv -
vál tás ugyan is nem jár szük ség sze rû en együtt az et ni kai iden ti tás cse ré jé vel
– bár ez is le het sé ges –, hisz pél dá ul az ír tár sa da lom 97%-a anya nyelv ként be -
szé li az an golt öt-hat ge ne rá ció óta, de azért et tõl az írek még nem an go lok.
Egy ma gyar va jon mi ért te kint he tõ szi go rú ér te lem ben ro mán nak, ha nem tud
ma gya rul, csak ro má nul? Ugyan csak ér tel mez he tet len a hal mo zot tan hát rá -
nyos hely ze tû et ni kum, ve szé lyez te tett né pes sé gû et ni kum, táv la ti lag ve szé lyez te tett 
et ni kum le író „szó kap cso lat ok” is tár sa da lom tu do má nyi ka te gó ri a ként. Mit
je lent pél dá ul a „hal mo zot tan hát rá nyos hely zet”? Azt, hogy olyan te le pü lé se -
ken, ahol a la kos ság nagy több sé ge nyel vi iden ti tá sá ból kö vet ke zõ en in téz mé -
nye i ben, min den na pi nyelv hasz ná la tá ban még a ki sebb sé gi nyelv is me re te
mel lett is in kább a több sé gi nyel vet hasz nál ja? Ha igen, ak kor ezt egy sze rû en
ter mé sze tes fo lya mat ként kell ke zel ni! Amennyi ben a „hát rá nyos hely zet”
vagy a „ve szé lyez te tett ség” azt je len ti, hogy a ki sebb ség nek szán dé ka el le né re
nincs le he tõ sé ge nyel vé vel és nyel vé ben élni, ak kor vi szont po li ti kai kér dés sel
ál lunk szem ben, mely nek ke ze lé se nem tár sa da lom tu do má nyi fel adat. A nyil -
ván va ló prob lé ma, hogy a szór vány eb ben az össze füg gés ben tár sa da lom po li ti -
kai ka te gó ria, mely nek nin csen tu do má nyos ér te lem ben meg ra gad ha tó deno-
tátuma.

Lé nye gé ben ugyan ez a hely zet a ro má ni ai ma gyar szór vány ki ala ku lá sa és a
népességelhelyezkedési tí pu sai sze rint az aláb bi fon to sabb ka te gó ri ák ba so -
rolt, Ve té si Lász ló ál tal meg adott be osz tás sal: ki su gár zás sal szét szó ró dott ma -
gyar ság, rend kí vül kis tö re dé ket al ko tó „fosz lány ma gyar ság”(Nits Ár pád ki fe je -
zé se), tör té nel mi ma ra dék, te le pes di asz pó ra, rá te le pí té ses di asz pó ra, ta nyai
szór vány, kis vá ro si, nagy vá ro si szór vány, szi get fal vak, et ni kai és nyelv szi ge tek.34
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33 Egyéb ként a ma gyar ere det tu da tú ro mán és az elsõ nem ze dé kes be ol vadt nem al kot -
nak lo gi kai so ro za tot, hisz ha asszi mi lá ci ós fej lõ dé si ská lá ról van szó, ak kor eb bõl az
kö vet kez ne, hogy az elsõ nem ze dé kes be ol vadt szük ség sze rû en ma gyar ere det tu da tú,
azon ban a be ol va dás kö vet kez té ben ép pen az ere det in dif fe rens, la tens és több nyi re
ref lek tá lat lan. Az asszimiláns et ni kai iden ti tá sa nem az ere det tel hoz ha tó kap cso lat ba,
ha nem a meg szer zett tár sa dal mi és eg zisz ten ci á lis stá tus sal.
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A fen ti ka te gó ria tan in kon zisz ten ci á ja szem be szö kõ. A ki su gár zás sal szét szó ró -
dott ma gyar ság fo gal ma, va gyis a klasszi kus di asz pó ra mig rá ció kö vet kez mé -
nye, va gyis je löl he ti pél dá ul a petrozsényi szé kely szár ma zá sú ma gyar mun kás -
ko ló ni á kat, a mold vai csán gók jó ré szét vagy a bu ka res ti ma gyar ko ló ni át.
A fosz lány ma gyar ság nu me ri kus ka te gó ria, arra utal, hogy a szór vány na gyon
kis lé lek szá mú. Ezek sze rint a fo ga lom je löl he ti a naszódi (tör té ne ti), a
conºtanþai (migráns, kény szer ki te le pí tett) vagy a Bu ka rest be ön ként jobb kö -
rül mé nyek közé migráló ma gyar szór ványt.

Úgy tû nik, hogy a fen ti ka te gó ri ák ön ma guk ban is annyi ra he te ro gén je len -
té sû ek, hogy az ál ta luk je lölt tár sa dal mi cso por tok kal kap cso lat ban kér dés,
hogy lé tez het-e olyan metaperspektíva, ahon nan a szór vány fo gal má nak je -
len tés tar to má nyán be lül egy sé ges szem lé let ré szé vé te he tõk. A po zi tív vá lasz 
esé lye igen két sé ges nek tû nik. A szór vány fo gal ma nem ké pes meg fe lel ni a tu -
do má nyos igé nyû abszt rak ció el vá rá sa i nak. Gyûj tõ ka te gó ria, amely az al kal -
ma zás szint jén túl ter helt té vá lik, egy mást ki zá ró je len tés ré te gei le he tet len né
te szik, hogy egy sé ges szem lé le ti ho ri zont ke re tei kö zött ke zel jük. Eb ben az
össze füg gés ben az et ni kai szór vány fo gal ma ál ta lá nos de fi ní ci ó ja sze rint az et -
ni kai ki sebb ség szi no ni má ja. A je len tés sû rí tés a szór vány lé nye gét, a meg je lölt
cso por tok köz ti par ti ku lá ris kü lönb sé get lep le zi el. A szór vány asszi mi lá ció el -
mé le ti ér te lem ben ez a kü lönb ség maga.

Ezt a meg ál la pí tást nem csak a ma gyar tár sa da lom tu do mány há rom ön ké -
nye sen ki emelt, je len tõs, szór vány ku ta tás sal fog lal ko zó szak em be re ál tal al -
kal ma zott szór ványkon cep ció váz la tos be mu ta tá sa tá maszt hat ja alá, ha nem a
fo ga lom nem zet kö zi vi szony lat ban az eti mo ló gi ai je len tés hez szi go rú an al kal -
maz ko dó gya kor la ta is.

A szór vány asszi mi lá ci ó já nak el mé le ti alap kér dé sei szer ve sen il lesz ked nek
az ál ta lá nos asszi mi lá ció el mé let lehetõségfeltételei irán ti mód sze res tu do má -
nyos tö rek vés be. Meg for dít va, az al kal ma zott asszi mi lá ció el mé let fo ga lom -
kész le té nek ki dol go zá sa nem ke rül he ti el a szór vány fo gal má nak új ra ér tel -
me zé sét. Ha csak a Kár pát-me den cé ben ta lál ha tó szór vány tí pu sa it szám ba
vesszük, már ak kor is lát hat juk, hogy az adek vát el mé let ter ve ze té nek szám ta -
lan tör té ne ti-ge ne a ló gi ai, szo ci ál pszi cho ló gi ai vagy tár sa da lom fi lo zó fi ai kér -
dés sel kell meg bir kóz nia. Mint ha az asszi mi lá ció fo gal má val je lölt komp lex
szociokulturális vál to zá si fo lya ma tok ele ve el len áll ná nak a kí sér let nek, amely
igyek szik egy ér tel mû nyel vi-fo gal mi fel té te le ket ki mun kál ni a prob lé ma ke ze -
lé sé re. Mint ha maga a nyelv el bi zony ta la no dá sá nak té nye a ku ta tói szán dék
tár sa da lom tu do má nyi at ti tûd jét he lyez né ér vé nyen kí vül. Amennyi ben a szór -
vány asszi mi lá ci ó já nak kér dé sét az al kal ma zott asszi mi lá ció el mé let el ide ge -
nít he tet len ré sze ként ke zel jük, a téma mód sze res ki fej té sét az elem zé si fo gal -
mak tisz tá zá sá val kell kez de ni.

A szór vány asszi mi lá ci ó já nak kér dé se el vá laszt ha tat lan a fo ga lom eti mo ló -
gi ai je len té sé tõl, amely szi go rú kap cso lat ban van a szór vány tár sa da lom tu -
do má nyi je len tés tar tal má val. A szór vány a gö rög diasporá ki fe je zés ma gyar
nyel vû meg fe le lõ je. Ahogy a gö rög ben hasz ná la tos for ma diasporéiw – szét -
szór igé bõl szár maz tat ha tó, ugyan úgy a ma gyar ban a szór vány a szór igé bõl
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ere dez tet he tõ kép zõd mény. A ki fe je zés ere de ti leg a zsi dó ság szét szó ró dá sá -
nak fo lya ma tát je löl te, és a Pa lesz ti nán kí vül élõ zsi dó kö zös sé gek meg ne -
ve zé sé re szol gált. A ki ván dor ló cso por tok jel lem zõ je volt, hogy val lá si,
nyel vi, kul tu rá lis szo ká sa i kat meg õriz ték, és ez zel együtt bi zo nyos mér té kig
al kal maz kod tak a he lyi kör nye zet hez. Ezek sze rint eti mo ló gi ai ér te lem ben a
di asz pó ra mig rá ci ós je len ség és min dig ván dor lás kö vet kez mé nye. Jól ér tel -
mez he tõ mind ez pél dá ul az er dé lyi szász di asz pó ra ese tén, amely iden ti tá sát
az anya or szág hoz tar to zás meg ha tá ro zó él mé nyé ben év szá zad okon ke resz -
tül õriz te, és ami azt ered mé nyez te, hogy az 1944-ben a vissza vo nu ló né met
csa pa tok kal tá vo zó szá szok és a Ceauºescu idõ szak ban pén zért ki vá sá rolt
né met nyel vû la kos ság szá má ra Er dély el ha gyá sa vég ered mény ben ha za té rés 
volt.

Össze fog la lás

A nem zet kö zi diaszpórakutatás tör té ne ti alap össze füg gé se i nek és re cens ten -
den ci á i nak rö vid összeg zé se, va la mint a téma ha zai tu do mány tör té net ének
váz la tos is mer te té se a kö zép-eu ró pai tár sa da lom ku ta tói a – té má val fog lal ko -
zó – pers pek tí va új ra gon do lá sá ra kész tet ben nün ket.

Nyil ván va ló, hogy a diaszpórakutatás komp lex, az ál ta lá nos asszi mi lá ció -
el mé let kér dé sé tõl el vá laszt ha tat lan fel adat. Ugyan ak kor az is vi lá gos,
hogy az asszi mi lá ció kér dé se messze túl mu tat az ál ta lunk a köz gon dol ko -
dás ban és a tár sa da lom tu do má nyi gya kor lat ban túl pre fe rált nem ze ti-et ni -
kai ol va sat le he tõ sé ge in. Az ugyan is nem szo rul bi zo nyí tás ra, hogy az asszi -
mi lá ció kér dé sé hez ál ta lá ban a téma tu do má nyos tár gya lá sát cé lul tûzõ
elsõ kez de mé nye zé sek tõl egé szen nap ja in kig a mo dern nem zet ál lam ki ala -
ku lá sá nak prob le ma ti ká ja, az etnicitás kér dé se mint el sõd le ges ér tel me zé si 
po zí ció tár sul. Az asszi mi lá ció depravációs ol va sa ta – mely sze rint az asszi -
mi lá ció a leg ke vés bé vá gyott és min dig rom lást ered mé nye zõ fo lya mat –
elõ í té le tes és ha mis be ál lí tó dás. Egy részt azért, mert el lep le zi a min den
asszi mi lá ci ós ese mény lé nye gét je len tõ eg zisz ten ci á lis össze füg gé se ket, va -
ló já ban fel szí nes és a je len ség alap ve tõ struk tu rá lis vo ná sa it az ér tel me zés
szá má ra hoz zá fér he tet len né tevõ pers pek tí va. Más részt ki hasz ná lat la nul
hagy ja az asszi mi lá ció fo gal má nak je len tés te lí tett sé gét – pa ra lel tör té ne ti,
kul tu rá lis, fi lo ló gi ai, fi lo zó fi ai, ant ro po ló gi ai konnotációit –, azt a sok szí -
nû, komp lex és rend kí vül ár nyalt össze füg gés rend szert, mely nek meg ér té se 
nagy se gít sé günk re le het je le nünk szociokulturális vál to zá si me cha niz mu -
sa i nak tisz tá zá sá ban.

Egy le het sé ges át fo gó kö zép-eu ró pai diaszpóraprojekt el mé le ti pro po zí ci ó -
i nak ki mun ká lá sa egy aránt me rít het az ame ri kai és a kur rens nem zet kö zi ta -
pasz ta la tok ból. Ki emel ke dõ fel adat ép pen ezért a téma ku ta tás tör té ne té nek
és kor társ ten den ci á i nak be ha tó ta nul má nyo zá sa és hoz zá fér he tõ vé té te le a
ha zai szak mai fó ru mok szá má ra.
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SZÓRVÁNYNARRATÍVÁK

Bodó Bar na

„Az egy nyel vû és egy szo ká sú or szág gyen ge és esen dõ.
En nél fog va meg pa ran cso lom ne ked, fiam, hogy a jö ve -
vé nye ket jó aka ra tú an gyá mo lít sad és becs ben tart sad,
hogy ná lad szí ve seb ben tar tóz kod ja nak, mint sem má -
sutt lak ja nak.”

Ist ván ki rály in tel mei

Ér de mes vol na – mé lyeb ben – el gon dol koz ni azon, aho gyan a szór vány ról
szak mai-tu do má nyos kö rök ben és igénnyel nap ja ink ban be szél nek. Kik, meny-
nyit és mi ként fog lal koz nak a szór vánnyal, arra több pél da idéz he tõ, je len ta -
nács ko zá sunk egyi ke az ide vá gó szak mai össze ha jo lá sok nak.1 Sok fé le kép pen
ele mez he tõ az a mód, aho gyan a tár sas tu dás lét re jön, s mi vel a szór vány lét
irán ti tu do má nyos ér dek lõ dés ala ku lá sa maga kü lön tör té net, ér de mes nek tû -
nik a nar ra tív pszi cho ló gia meg kö ze lí té se it al kal maz ni.

Min de nek elõtt kü lönb sé get kí vá nok ten ni szór vány narratívák és szór vány-
narratívák kö zött. Je len eset ben nem szór vány narratívákra gon do lok, nem
arra, hogy „lé nye gé ben min den em be ri tu dás a múlt ta pasz ta la ta i nak is me re -
té ben szer kesz tett tör té ne te ken ala pul” és „új él mé nye in ket a régi tör té ne tek
fé nyé ben ér tel mez zük”.2 Is me re tes, hogy egy re töb ben – Bruner, Ricoeur,
Flick – kör kö rös mimetikus fo lya mat ként té te le zik az élet, a konst ruk ció és az
ér tel me zés köl csön vi szo nyát. Bruner té te lét – „A narratívum utá noz za az éle -
tet, az élet utá noz za a narratívumot”3 – kí vá na tos vol na ese tünk re vo nat koz -
tat va kü lön ele mez ni. Mi ként utá noz za az élet a narratívumot? A kér dés
episztemológiai vál tást sej tet. Igen so kan vall ják, hogy a köz na pi meg ér tés ben
és kom mu ni ká ci ó ban a paradigmatikus el le né ben a nar ra tív gon dol ko dás ér -
vé nye sül. A meg ér tés epi zo di ku san, for ga tó könyv sze rû en szer ve zõ dik. Schank
és Abelson sze rint a tör té ne tek ér tel me zik a vi lá got, és azt csak is úgy va gyunk
ké pe sek lát ni, aho gyan tör té ne te ink ezt meg en ge dik.

Ho gyan szer ve zõ dik a szór vány ku ta tá sá nak fo lya ma ta, mi lyen igé nyek és
ér té kek ját sza nak köz re a téma felé for du lás ban, mi lyen in téz mé nyi ke ret áll
ren del ke zés re, fel lel he tõ-e va la mi lyen meg is me ré sen túli szem pont a kér dés -
kör – a szak mai ren dez vé nyek las san, de nö vek võ szá má ból ki kö vet kez tet he tõ –
fel ér té ke lõ dé sé ben? Hogy egy re több ku ta tó és mû hely vál lal ko zik a szór vá -
nyok ki ala ku lá sá nak, asszi mi lá ci ós-in teg rá ci ós fo lya ma ta i nak, nyelv- és nem -
zet vál tá si di na mi ká já nak tu do má nyos igé nyû vizs gá la tá ra, nem – le het – a vé -
let len mûve. A szór vány ku ta tá sá nak fo lya ma ta maga is narratíva. Egyi ke a

43

1 A je len szö veg A Kár pát-me den cei szór vány ku ta tás disz cip li ná ris hát te re és ak tu á lis
irá nyai a 21. szá zad elsõ év ti zed ében címû, Bu da pes ten, 2003. de cem ber 12-én, az
MTA Et ni kai-nem ze ti Ki sebb ség ku ta tó In té ze te ál tal szer ve zett ta nács ko zá son el -
hang zott hoz zá szó lás ki bõ ví tett és szer kesz tett vál to za ta.

2 Schank–Abelson 1995. Idé zi Lász ló 1999, 44.
3 Idé zi Lász ló 1999, 44.



szór vánnyal való fog lal ko zás narratíváinak, ame lyek nem egyé nek és cso por -
tok ese mé nye ket és fo lya ma to kat ér tel me zõ gya kor la tá ról, ha nem tár sa dal mi
prob lé ma ér zé keny ség rõl, pri o ri tá sok ról, intencionalitásról szól nak. Ha el fo -
gad juk a nar ra tív tu dás ra jel lem zõ, a naiv tör té ne tek mé lyén fel lel he tõ pszi -
cho ló gi ai intencionalitás lé tét, an nál in kább el kell fo gad nunk az intencio-
nalitást olyan tár sa dal mi rend sze re ket és fo lya ma to kat il le tõ en, ame lyek
ki ala ku lá sá ban és mû kö dé sé ben a tár sa dal mi tör té ne ti ség kon di ci o ná ló.

A té má val fog lal ko zón – ta pasz ta la tom sze rint – gyak ran ha tal ma so dik el a
te he tet len ség ér zé se. Alig ha nem a szór ványt te kint het jük a tár sa da lom tu do -
má nyi ku ta tá sok ál lat or vo si lo vá nak, ame lyen min den (szak mai) kór ki- és be -
mu tat ha tó. Ta lán nem ál lok egye dül vé le mé nyem mel, mi sze rint a szór vány ról
való szak mai igé nyû be széd nek nin cse nek meg az ál ta lá no san el fo ga dott kü -
szöb fel tét elei. Pél dát kö ve tel ál lí tá som. Amennyi ben a ki sebb ség szo ci o ló gia
köz- és el is mer ten – min de nekelõtt – et ni kum kö zi kap cso la tok kal, a több ség-
ki sebb ség kö zöt ti konf lik tu sok le írá sá val és ér tel me zé sé vel, a gyû lö let be széd -
del, a je len ko ri nö vek võ mig rá ció okán je lent ke zõ elõ í té le tes ség gel, a re gi o -
ná lis iden ti tá sok fel erõ sö dé sé vel kap cso la tos kér dé sek kel fog lal ko zik, il let ve
ki ter jed a tár sa dal mi vá la szok jogi meg for má lá sá ra – ki sebb sé gi jo gok – is, a
szór vány lét kulcs szó ként nem hív elõ ha son ló an pon tos te ma ti kai pa let tát.

„Di asz pó ra – szét hul lott kéve mag jai a ter mé ket len föl dön, õsz utón, a tél
tor ká ban, a be ta ka ro dás nagy mûve után, a csírá zás re mé nye nél kül. Nem is
annyi ra a szétszóratottak cso port ja, ha nem in kább az élet ve szé lye sen el szi ge -
te lõ dött ma ra dék, […] nem vár va, de tu do má sul véve a kö zel gõ gyil kos te let.”4

Ve té si Lász ló köl tõ i en meg rá zó szór vány de fi ní ci ó ja tu do má nyos szem pont ból 
ir re le váns. Meg le het: nem tu do má nyos cél lal fo gal maz ta meg. Ve té si szór -
ványt idé zõ kép ze tei: ve szé lyez te tett ség, hal mo zot tan hát rá nyos hely zet, a sa -
já tos tár sa dal mi tér be szû kü lé se, et ni kai ér ték- és tar ta lom vesz tés. To váb bi
kér dé sek: hol és há nyan van nak, ho gyan él nek, mi lyen tár sa dal mi, lé lek ta ni
ha tá sok alatt áll nak? Vé gül: gon dok sora, ame lyek meg ol dá sát év ti ze dek óta
mind egy re csak ha lo gat ták.5

A tu do mány ban az intencionalitás elsõ meg nyil vá nu lá sa a té ma vá lasz tás.
Há nyan, mi lyen erõk kel, mi lyen ke ret ben fog lal koz nak egy té má val – a tu do -
mány ban je len té se van. Mé lyebb tu do mány szo ci o ló gi ai elem zé sek nél kül ál -
lít ha tó: a te ma ti kai ori en tá ció ön ma gá ban mér ce. Amennyi ben szak mai
meg ha tá ro zott sá gú. Az ide vá gó ku ta tá sok egyik le het sé ges kategorizációja:
tény fel tá ró ku ta tá sok, mo dell kí sér le tek, el mé let al ko tás. Min de nik fõ szem -
pont ja a meg is me rés. Csak hogy a szór vány ról való szak mai(nak szánt) be széd
több nyi re szo ci á lis-po li ti kai kondicionáltságú. So kan nem azért fog lal koz nak
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4 Ve té si 2001, 7.
5 Az er dé lyi szór vá nyok ról min den bi zonnyal a leg töb bet tudó Ve té si Lász ló – lé vén

lel kész, a kö zös ség igaz szol gá ló ja – ért he tõ mó don a szór vány gon do zá sá nak az im pe -
ra tí vu szát lát ja maga elõtt, a szór vány õt el sõd le ge sen nem tu do má nyos szem pont ból
ér dek li. A tet tért/kö zös sé gért élõ lel kész szá má ra a meg is me rés a kon zek vens cse lek -
vést le he tõ vé tevõ hát tér. Ezt ki ala kí tot ta. Mi ért vár nánk el tõle töb bet an nál, amennyit 
a vál lalt tár sa dal mi sze rep egy lel kész re ró?



a szór vánnyal, mert tu do má nyos ér dek lõ dé sük erre irá nyul, ha nem mert nem -
zet stra té gi ai szem pont ok beemel ték a po li ti ka elõ te ré be, mi nek okán a téma
mû ve lõ je va la mi lyen tá mo ga tás ra tart hat szá mot. Nem ta ga dom, az ér dek lõ -
dés in do ka le het bi zo nyos nem zet fél tés, sze mé lyes fe le lõs ség vál la lás a nem zet
sor sa iránt, ami ön ma gá ban ért he tõ, de a tu do mány szem pont já ból kü lön ér -
tel me zen dõ. Rész le te i ben ki gon dolt, tu do má nyo san meg ala po zott, a poten-
ciális szak mai mû he lyek re ki ter jesz tett, össze han golt szór vány ku ta tás nem lé -
te zik. Ami van: ese ti ér dek lõ dés, a té má nak je les szó szó lói, és idõn ként jön egy 
po li ti kai im pul zus, amely rá irá nyít ja bi zo nyos szak mai kö rök fi gyel mét a té -
má ra. Ez jó val több mind an nál, ami ko ráb ban a té má ban tör tént, de a szór -
vány je len ség mé re te i hez, il let ve a nem zet fej lõ dést il le tõ en vár ha tó kö vet kez -
mé nyek hez mér ten édes ke vés.

Ha min ket, aki ket a szór vány ku ta tás szak mai-mód szer ta ni kér dé sei hoz tak
erre a ta nács ko zás ra, arra kért vol na a szer ve zõ, hogy mi e lõtt bár mi is el hang -
za na, ír juk le a szór vány ku ta tá sá val kap cso la tos leg fon to sabb di lem má kat, azt 
hi szem, nagy el té ré se ket mu ta tó lis ták szü let tek vol na. És ezt tar tom para-
doxálisnak: mi köz ben a globalizáció, a mig rá ció gya ra pít ja azon hely ze tek és
fo lya ma tok szá mát, ame lyek a szór vány ku ta tás ke re té ben és esz köz tá rá val
vol ná nak vizs gál ha tók, ezen ku ta tá si te rü let a ki sebb ség ku ta tás pe rem vi dé ke
ma rad, aho va ke ve sen és rit kán lép nek át.

SZÓRVÁNYTIPOLÓGIA

Vál lalt fel ada tom Ilyés Zol tán szór vány ti po ló gi ai és mód szer ta ni fel ve ze tõ
elõ adá sá nak6 kor re fe rá tum mal való ki egé szí té se. Mi e lõtt rá tér nék a ti po ló gi á -
val és a mód szer tan nal kap cso la tos mon dan dóm ki fej té sé re, az elõ adás ra ref -
lek tál nék rö vi den. Ilyés Zol tán a ma gyar szór vá nyok ki ala ku lá sát, il let ve a
meg nyil vá nu ló asszi mi lá ci ós-in teg rá ci ós fo lya ma to kat ala pul véve szem pon -
to kat kí nál egy szór vány ti po ló gia ki ala kí tá sá hoz. Lis tá ján 16 szem pont sze -
re pel, és több nyi re el len tét pár ok se gít sé gé vel je le ní ti meg az ér tel me zés ke -
re tét. Több eset ben azon nal rá bó lin tunk ja vas la ta i ra: allochton–au toch ton,
rurális–ur bá nus,7 szi get/disz perz hely zet–tömb hely zet. A nyelv ál la po tot ille-
tõen szem pont jai: nyelv meg tar tás, több nyel vû ség. Nem je löl meg ket tõs sé get,
pe dig meg te het né: több nyel vû ség–egy nyel vû ség. Eb ben az eset ben a több -
nyel vû ség a ter mé sze tes ál la pot (az anya nyelv mel lett szór vány ban is mer ni
kell a több sé gi nyel vet), az egy nyel vû ség azt je len ti, hogy a több sé gi nyelv ki -
szo rít ja a csa lá di nyelv hasz ná la tát. Reg resszió ese te áll fenn. To vább lép ve: a
nem ze ti iden ti fi ká ció mel lé a lo ká lis iden ti fi ká ció kí nál ko zik pár nak. Szór -
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6 Lásd kö te tünk 64. oldalán.
7 A vá ros mé re te in téz mé nyek te kin te té ben meg ha tá ro zó le het: egy olyan nagy vá -

ros ban, amely re gi o ná lis köz pont ként sa já tos köz in téz mé nyek (rá dió, tévé, szín ház)
hely szí ne, lé tez het nek olyan ki sebb sé gi in téz mé nyek, ame lyek a vá ros ré gió köz pont
jel le gé bõl fa ka dó an és ke vés bé a he lyi ki sebb sé gi kö zös ség igé nyei alap ján jön nek lét -
re. Pél da ként Te mes vár em lít he tõ.



vány vi dé kek sza va zá si gya kor la ta mu tat ja, hogy a ki sebb sé gi kö zös ség tag ja
sok eset ben – pél dá ul par la men ti vá lasz tás kor – néha ak kor is vál lal ja szár ma -
zá sát és ez zel kö tõ dé sét a ki sebb sé gi et ni kum hoz, ha nyel vi leg/kul tu rá li san
már ki lé pett be lõ le. Egy ko ráb bi ku ta tás so rán azt ta pasz tal tuk, hogy az ilyen,
et ni ka i lag dif fúz nak mi nõ sít he tõ ese tek ben ér té ke lõ dik fel a lokalitáshoz, a
szû kebb pát ri á hoz való kö tõ dés.8 Az is ko lá zott ság kér dé se is hor doz dichotó-
miát: az anya nyel vû is ko lá zott ság ön ma gá ban nem véd meg a nyelv vál tás tól,
az et ni kai be ol va dás tól. Vi szont a fo lya mat nyil ván más le fo lyá sú. Be szél he -
tünk te hát anya nyel vû, il let ve több sé gi nyel vû is ko lá zott ság ról. To váb bi kri té -
ri um le het az is ko lá zott ság foka. Az in téz mé nyi hát tér hely be li meg lé te, il let ve 
hi á nya szin tén el len tét párt in du kál, bár itt fo ko za tok van nak. Az egy há zat il le -
tõ en több fo ko zat ról le het szó: hely ben temp lom és pap, temp lom és he ten te
be szol gá ló pap, temp lom és al ka lom sze rû en be szol gá ló pap, temp lom hi á nya.

Az Ilyés-tipológiának van nak nem el len tét pár ra épü lõ kri té ri u mai, mint
pél dá ul gaz da sá gi hely zet, tár sa dal mi ré teg zett ség, ki sebb ség jo gi hát tér – a
leg fon to sab ba kat em lít ve. A he lyi ki sebb sé gi gaz da sá gi elit meg lé te több fé le -
kép pen be fo lyá sol hat ja a nyelv vál tást: a szim bo li kus me zõ ben a kö zös sé gi ön -
be csü lést, a tár sa dal mi presz tízst il le tõ en le het po zi tív té nye zõ, a napi re lá ci ók
szint jén pe dig tá mo ga tá si for rás. Más di men zi ót ke res ve: nagy gaz da sá gi ne -
héz sé gek ide jén könnyeb ben „el en ge di” ma gát az em ber fia, a „sa já tos ság mél -
tó sá ga”9 ne he zeb ben ér vé nye sül. A ki sebb ség jo gi hát tért il le tõ en ne héz re gi o -
ná lis vagy más jel le gû lép csõ ze tes sé get fel ál lí ta ni, bár is meretes, hogy egy azon 
ke ret egyet je lent az egyik , mást a má sik kö zös ség re néz ve.

Ha gyo má nyok kal ren del ke zõ és „ha gyo mány ta lan” szór vá nyok mel lett jo go -
san em lí ti Ilyés Zol tán a ha gyo mány konst ru á ló szór ványt. Erre pél da ként Temes
me gye ma gyar sá ga em lít he tõ, ahol mint egy öt éve olyan néptáncmozgalom in -
dult be, amely a ko ráb ban nem lé te zõ „sa ját tánc ren det”, a vál lal ha tó és szé les
kör ben pár tolt tra dí ci ót hoz ta meg az it te ni ek nek. Mennyi ben tar tós ez a ha gyo -
mány te rem tés – a jövõ ze né je. A lé nyeg, az it te ni ma gyar ság olyan te rü let népi
örök sé gé hez nyúlt vissza, ahon nan ide a 19. szá zad má so dik fe lé ben je len tõs ma -
gyar be te le pü lõ cso por tok ér kez tek, így ez a szel le mi örök ség bát ran vál lal ha tó.

Az ed di gi ek so rán ér vek kel és pél dák kal az Ilyés Zol tán-fé le ti po ló gia mel -
lett száll tam sík ra. Még is: bár az egyes szem pon to kat sor ra el fo ga dom – az
egésszel ba jom van. Ilyen sok – 15 fe let ti – szem pon tot va la mi lyen mó don
struk tu rál ni kell, ki kell je löl ni kap cso ló dá so kat, alá- és fö lé ren de lõ dé se ket.
Fõ leg, mert a kri té ri u mok jel le ge kü lön bö zõ. Van olyan szem pont, amely kör -
nye ze ti adott sá got je löl: urbánus-rurális, in téz mé nyi hát tér, szi get hely zet.10

Van olyan, amely a szór vány lé nye gi jel lem zõ i re utal: for rás hi ány (gaz da sá gi
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 8 A ku ta tás le írá sát és ered mé nye it lásd Bodó 1998.
 9 Sütõ And rás ki fe je zé se a dik ta tú ra kö rül mé nyei kö zött szü le tett.
10 Van nak te le pü lé sek, ame lyek min de ni ké ben kü lön-kü lön ki sebb sé gi szór vány ról

le het be szél ni, de a te le pü lé si szom széd ság/kö zel ség ad némi esélyt pél dá ul az anya -
nyel vû ok ta tás ban. A szór vány le het szi get, ami kor a kö zös sé gi in téz mény épí tés te rén
ki ak náz ha tó tá vol ság ban nincs más szór vány.



elit hi á nya), is ko lá zott ság, tár sa dal mi ré teg zett ség. És van olyan, amely a szór -
vány ra ható po li ti kai kör nye zet re utal: ki sebb ség jo gi hát tér, ki sebb ség po li ti kai 
in téz mény rend szer. A po li ti kai vi szo nyu lás nem min dig köz ve tett, in téz mé -
nyek és jog rend ál ta li, lé te zik egy köz vet len vál to zat, ami kor a po li ti ka erõ sza -
ko san avat ko zik be de mog rá fi ai fo lya ma tok ba, ami kor ilyen vagy olyan szán -
dék sze rint a he lyi kö zös ség re más et ni kai ele me ket – rend sze rint több sé gi
cso por to kat – te le pít rá. E há rom szint vi lá go san el kü lö nül, ha tá suk el té rõ a
szór vá nyok di na mi ká já ban. Ilyés Zol tán ka te gó ria lis tá já nak hosszú sá ga ön -
ma gá ban fi gyel mez te tõ.

Itt kí vá nok utal ni a 2001 õszén a kár pát al jai Nagydobronyban meg tar tott
szór vány kon fe ren ci á ra, ahol Bár di Nán dor a szór vány fo ga lom meg ha tá ro zá -
sá ra-le írá sá ra 6 szem pon tot fo gal ma zott meg.11 Ezek – tárgy kör, ere det, el he -
lyez ke dés, mé ret, in téz mé nye sült ség, a hang sú lyos prob lé mák – kül sõ je gyek
alap ján je lö lik ki a szór vány ér tel me zé si ke re te it.12 Bár di nál meg fi gyel he tõ bi -
zo nyos struk tu rá lá si szán dék, de a hang sú lyos prob lé mák fel vé te le a sor ba
szét fe szí ti a de fi ní ci ós ke re tet.

Mind két eset ben le író jel le gû meg ha tá ro zá si kí sér let rõl van szó, ami kor a
– kü lön ben ér té kes – kazuisztikaelemzés ré vén kí vá nunk kö ze lebb ke rül ni a
té má hoz, meg ra gad ni a lé nye get. Ér de kes, hogy Ilyés Zol tán is szük sé ges nek
tart ja, hogy kü lön fog lal koz zon a vizs gá lan dó fõbb je len ség me zõk kel – Bár di -
nál: hang sú lyos prob lé mák –, és 8 té te les lis tá ján csu pa fon tos kér dés sze re pel.
Ezek kö zött van köz vet le nül ku tat ha tó kér dés/élet hely zet (etnikus szim bó lu -
mok és in te rak tív meg je le ní té sük, ün ne pek, endo- és exo gá mia), il let ve van -
nak olyan kép le tek és fo lya ma tok (több szö rös kö tõ dé sek, szór ványnarratívák,
asszi mi lá ció/disszi mi lá ció), ame lyek vizs gá la ta komp lex, szo ci o ló gi ai, szo ci ál -
pszi cho ló gi ai, szociolingvisztikai, kom mu ni ká ció el mé le ti, ant ro po ló gi ai ku ta -
tá si mód sze rek egy mást ki egé szí tõ pár hu za mos al kal ma zá sát fel té te le zi.

Kö vet kez zék egy kis összeg zés. Mi vel eb ben a kör ben a szór vány ku ta tás, va gyis
a te rü le tet il le tõ en nem a kom mu ni ká ció, ha nem a tu do má nyos meg ér tés kér -
dé sei fog lal koz tat nak, hasz nál hat juk a Kuhn-féle ter mi no ló gi át. Kö vet kez te té -
sünk nem le het más: a szór vány ku ta tá sa preparadigmatikus ál la pot ban van,
még nem si ke rült meg al kot ni azt a fo gal mi ke re tet, azo kat az on to ló gi ai és he u -
risz ti kus mo del le ket, szim bo li kus ál ta lá no sí tást, azt a pa ra dig mát, amely a kér -
dés kör re vo nat ko zó ku ta tá sok rend szer be fog la lá sát ten né le he tõ vé.
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11 A szak ma i lag ér té kes, a hely szí ni ta pasz ta la tok okán él ményt nyúj tó nagydobronyi 
kon fe ren cia anya gá nak a meg je len te té se vá rat ma gá ra.

12 Tárgy kör sze rint be szél Bár di Nán dor egy há zi-fe le ke ze ti, il let ve nem ze ti-et ni kai
szór vány ról. Az egy há zi-fe le ke ze ti szór vá nyo kat te kint ve fon tos té nye zõ, hogy mek ko -
ra – a tér-idõkontinuum bi zo nyos pont ján – az egy ház tár sa dal mi sze re pe. Ro má ni á -
ban a rend szer vál tó fo lya mat ban az egy ház sze re pe nö ve ke dik, ami fon tos le het a
szór vá nyo so dás fo lya ma tá nak a fé ke zé se szem pont já ból, vi szont bi zo nyos szór vá -
nyok ese té ben már a re for má tus egy ház kép vi se lõi (lel ké szei) is el fo gad ják azt, hogy a
több sé gi nyel ven hir des sék az igét, ha anya nyelv ében meg gyen gült a he lyi kö zös ség.
En nek je gyé ben lesz a gye re kek kel való fog lal ko zá sok nyel ve a ro mán. A je len ség a ró -
maika to li kus egy ház ese té ben ko rább ról köz is mert.



SZÓRVÁNY – SZÓRVÁNYOSODÁS

A már em lí tett nagydobronyi kon fe ren ci á ra ké szí tett elõ adá som ban cé lul tûz -
tem ki azt is, hogy ér zé kel tes sem, mi ért fon tos kü lön-kü lön be szél ni szór vány ról 
és szór vá nyo so dás ról.13 Mi vel még nem ala kult ki a szór vány ról való gon dol ko -
dás szak mai kö rök ben el fo ga dott fo gal mi ke re te, gyak ran szin te ön kén te le nül
csú szik egy be az ál la pot ról, il let ve a fo lya mat ról való dis kur zus.

A szór vány és a szór vá nyo so dás asszi mi lá ci ó ra haj la mo sí tó kö zeg, il let ve fo -
lya mat, ne vez zük a vég ered ményt nyelv vál tás nak, kul tú ra el ha gyás nak vagy
akár et ni kai adap tá ci ó nak. A szór vány lét – Ilyés Zol tán sze rint – az et ni kai tér -
szer ke zet okán az egyén szá má ra olyan tár sa dal mi együtt lé tet, tár sa dal mi kap -
cso la to kat tesz le he tõ vé, ami kor tár sas lény mi vol tá nak a meg élé se nem tel jes
körû, mert a más kul tú rá jú több sé gi kö zeg ben meg szû nik az övéi kö zöt ti je len -
lét ott ho nos sá ga, ma gá tól ér te tõ dõ mi vol ta.14 Eb bõl a hely zet bõl je lent het ki -
tö rést a be szo rí tott sá got ne he zen fel dol go zók, il let ve nem vál la lók szá má ra a
nyelv vál tás.

Ha ter mé sze ti adott sá gok és a tör té ne lem ke gyes sé ge úgy ala kí tot ta a hely -
ze tet, hogy a nyel vi/kul tu rá lis és po li ti kai ha tá rok egy be es nek, nem jö het nek
lét re szór vá nyok. Amíg a nyelv ha tár ok nem es nek egy be az or szág ha tár ok kal,
szór vá nyok lé tez ni fog nak. Ta lán nem szük sé ges konk rét pél dák fel em lí té se
azt il luszt rá lan dó, hogy a tör té ne lem me ne té nek a vissza for dít ha tat lan sá gát
mi ként ké szí tet ték elõ igen sok he lyen kény sze rû be te le pí té sek kel, ki te le pí té -
sek kel, la kos ság cse ré vel, ki ván do rol ta tás sal. A szór vá nyo sí tás erõ sza kot fel té -
te le zõ po li ti kai gya kor la tá ra bé kés kö rül mé nyek kö zött rit kán ta lál ni pél dát,
de en nek em lé ke, egy ko ráb bi po li ti kai vi szo nyu lás ta pasz ta la ta hat akár több
ge ne rá ci ón át is. És Ke let-Kö zép-Eu ró pá ban az erõ sza kos be avat ko zás szin te
min den em lí tett vál fa já ra ta lál ni or szá gon ként né mi leg egyé ní tett pél dát.

A szór vá nyo so dás fo lya ma ta okán az egyén haj la mos arra, hogy ne ma gát a
hely ze tet, a lé te zõ kap cso la ti há lót, az adott éntételezõ le he tõ sé ge ket és vi -
szony rend szert te kint se meg ha tá ro zó nak, ha nem a fo lya mat alap ján ki raj zo ló -
dó jö võ ké pet épít se be ér ték íté le te i be, ön ér té ke lé sé be. A szór vá nyo so dás töl ti 
fel köz vet len po li ti kai tar ta lom mal a hely ze tet, az egyén erre re a gál: nem a
hely zet hez vi szo nyul, ha nem ese mé nyek kel sod ró dik. Ek ként élet ve ze té sét
nem egye dül va la mi lyen ál la pot, ha nem a do mi náns napi fo lya ma tok mel lett
ko ráb bi fo lya ma tok él mé nye/ta pasz ta la ta be fo lyá sol ja, il let ve ha tá roz za meg.

Ha szór vány he lyett szór vá nyo so dás ról szó lunk – egy sze rû sö dik a kép. A fo -
lya mat do mi náns jel lem zõ je az asszi mi lá ció. A szór vá nyo so dás bi zo nyos haj la -
mo sí tó kö rül mé nyek, az iden ti tás vál tást elõ ké szí tõ de mog rá fi ai, gaz da sá gi,
po li ti kai, lé lek ta ni té nye zõk ál tal ki vál tott-kon di ci o nált asszi mi lá ció. A szór -
vány pe dig az – ide ig le nes – ered mény. A szór vá nyo so dás sa já tos fel té te lek kö -
zöt ti asszi mi lá ció, mi köz ben egy ér tel mû, hogy az asszi mi lá ció nem ki zá ró la go -
san a szór vány ra jel lem zõ.
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Ne örül jünk idõ elõtt, nincs min den re vá lasz. „Úgy tû nik, hogy a szociokul-
turális vál to zá sok meg ne ve zé sé re szol gá ló, nyel vünk ben ren del ke zés re álló,
egyik leg in kább komp lex fo ga lom az asszi mi lá ció. A ki fe je zés je len tés ré te gei át- 
meg át szö vik a tár sa dal mi lét et ni kai, nyel vi, val lá si, kul tu rá lis sa já tos sá ga i nak,
egyé ni és cso por tos, iden ti kus, men tá lis és in ten ci o ná lis vál to zá sa i nak egy ide jû
(ko eg zisz tens) és egy mást át ha tó (kor re la tív) vi szony rend sze rét. Amennyi ben
si ke rül ne meg ér te nünk a ka te gó ria kü lön bö zõ as pek tu sa i ban rej lõ interpretá-
ciós le he tõ sé gek ter mé sze tét, al kal ma zá suk fel tét ele it, úgy a tár sa da lom tu do má -
nyi gya kor lat szá má ra funk ci o ná li san ha té kony mû ve le ti fo gal mat nyer he tünk.”
Biczó Gá bor sze rint – aki tõl az idé zet való15 – az asszi mi lá ció fo gal ma bi zo nyos
re ha bi li tá ci ó ra is szo rul. Fe no me no ló gi ai ér te lem ben min den asszi mi lá ci ós fo -
lya mat az asszi mi lá ci ós hely zet be be le ágya zott vál to zás. Ha az asszi mi lá ci ót a
szociokulturális élet vi lág ál la po ta i ban be kö vet ke zõ vál to zás ként fog juk fel, az
asszi mi lá ci ó nak ki tett egyé nek, tár sa dal mi cso por tok, ré te gek stá tu sa, va la mint
ál ta lá nos ka rak te re a ha so nu lás, a ha son ló vá vá lás elve alap ján vál to zik meg –
ál lít ja Biczó. A szór vá nyo so dás, a fo lya mat elõ tér be he lye zé se ve ze tett el az
asszi mi lá ci ó hoz, és íme, vissza ke rül az ab la kon, amit ki tet tünk az aj tón. Va la mit
még is nyer tünk: pri o ri tást. Mi az el sõd le ges, hon nan in dít sunk.

A fo ga lom hasz ná lat te rén is fel me rül nek tisz tá zan dó kér dé sek. Hadd utal -
jak rö vi den az asszi mi lá ció Mil ton Gor don-fé le el mé le té re, aki sze rint az
asszi mi lá ci ó nak hét fo ko za ta van.16 Az el sõt kul tu rá lis asszi mi lá ci ó nak vagy
akkulturációnak ne ve zi, ami kor a ki sebb ség el sa já tít ja a több ség nyel vét, meg -
ta nul ja kul tú rá ját, ma ga tar tá si sza bá lya it. A fo lya mat má so dik fo ko za tát Gor -
don struk tu rá lis asszi mi lá ci ó nak ne ve zi, ami kor vég be megy a tel jes asszi mi lá -
ció. Ez azt je len ti, hogy a több ség és ki sebb ség tag jai kö zött rend sze res sé
vál nak az in ter ak ci ók az adott tár sa da lom in téz mé nye in, ci vil tár sa dal mi há ló -
za ta in be lül, az el sõd le ges cso por tok szint jén. Ez el ve zet az iden ti fi ká ci ós asszi -
mi lá ci ó hoz, ami az ugyan azon nép hez tar to zás ér zé sét és vál la lá sát je len ti. Ez -
után meg szû nik a diszk ri mi ná ció, el tûn nek az elõ í té le tek, és az asszi mi lá ció
utol só fá zi sa ként vég le ge sen meg szû nik min den ér ték konf lik tus és ha tal mi
konf lik tus az egy ko ri több ség és ki sebb ség kö zött. Ezt az el mé le tet vi szi to vább
Yinger, ami kor be épí ti a disszi mi lá ció fo gal mát, ami a cso por ton be lü li kü -
lönb sé gek fenn ma ra dá sát és meg erõ sö dé sét fe je zi ki.17

Gor don fo ga lom hasz ná la tá ban a struk tu rá lis jel zõ asszi mi lá ci ós fo ko za tot
je löl. Ja va so lok egy má sik ér tel me zést, és pe dig az aláb bi ak sze rint.18

Ki sebb sé gi kö zös ség ese té ben a he lyi tár sa da lom és ek ként a vi dé ki ség jel le -
gét is meg ha tá roz za a ki sebb sé gi mi-tu da tá nak sa já tos struk tu rá ló ha tá sa. A ki -
sebb sé gi cso port iden ti tás ál tal ki ala kí tott el kö te le zett sé gek sze rint a tár sa da lom
osz lo po so dik. Szak mai vagy bár mi lyen más iden ti tást a hely zet bõl fa ka dó an
fe lül ír az et ni kai. Az ek ként struk tu rá ló dó tár sa dal mak ese té ben ki ala ku ló
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szer ve zet lán co la tok meg aka dá lyoz zák az in for má ció és a kom mu ni ká ció át ha -
to lá sát a tö rés vo na lak ha tá ra in.19 Ahol he lyi leg a ki sebb ség de mog rá fi a i lag
nem meg ha tá ro zó, csak tö re dé ke a több ség nek, a szi go rú et ni kai ke re tek kö -
zöt ti szak mai kap cso la tok ve szé lyez tet he tik a tel je sít ményt, az egyén rá csat la -
ko zik a több sé gi kom mu ni ká ci ós rend sze rek re. A kis lét szá mú he lyi ki sebb -
ség ben az a vé le ke dés ala kul ki, hogy szá má ra a több sé gi in for má ci ós és
kom mu ni ká ci ós rend szer nyújt töb bet. Erre van iga zán szük sé ge. Az anya nyel -
vû mé dia, mi vel anya gi, ter je del mi okok ból nem le het annyi ra át fo gó, mint a
több sé gi, le szál ló ágba ke rül.

A sze mé lyi kap cso la tok, a kü lön bö zõ ki sebb sé gi eli tek kö zöt ti kom mu ni ká -
ci ót is be fo lyá sol ja, mi több, be ál lít ja a tel je sít mény szem lé let: mi lyen élet- és
kar ri er esé lye ket nyújt(hat) egy ilyen kap cso lat.20 Asszi mi lá ci ós nyo más ez, bár
nem po li ti kai, ha nem struk tu rá lis. Ugyan is ha és ahol a kö zös ség nem igény li a
sa ját kom mu ni ká ci ós rend szert, il let ve nem épí ti a sa ját kom mu ni ká ci ós há ló -
za tot, ak kor és ott a ki sebb sé gi iden ti tás sé rül.21

Az ek ként ér tel me zett struk tu rá lis asszi mi lá ci ós nyo más a szór vány hely zet
egyik lé nye gi ele me. Eh hez já rul hoz zá – ezt erõ sí ti vagy gyen gí ti – a több sé gi ki -
sebb ség dis kur zus, ame lyet a szór ványt te kint ve szór vány dis kur zus nak is ne vez -
he tünk. Ha Temes(vár) pél dá ját vesszük ala pul, ak kor itt meg en ge dõ dis kur zus -
ról szól ha tunk, ugyan is a több ség tu do má sul ve szi a ki sebb sé gi lé tét – és ennyi.
Úgy te kin ti, mint ha bot a tor tán: dí szí tõelem, amely a lé nye gen nem vál toz tat.
A ki sebb ség vá la sza erre a jól ne velt ség dis kur zu sa: el fo gad ja a hely ze tet, be le tö -
rõ dik má sod ren dû sé gé be, s tán még örül is, hogy nem bánt ják, nem fe nye ge tik
ki sebb sé gi mi vol tá ban – mert erre is van pél da. És ez zel a kör be zá rul.

Ez a hely zet szin te kon di ci o nál ja a kü lön bö zõ ki sebb sé gek kö zöt ti tá vol ság -
tar tást. Bár Temesben min den ki sebb ség szór vány ként ha tá roz ha tó meg, nincs
kö zöt tük iga zi kom mu ni ká ció, az együtt mû kö dés szim bo li kus nak is alig mond -
ha tó. A sok kis et ni kai kö zös ség nem erõ sí ti, szin te gyen gí ti egy más esé lye it: a
több ség gel ki ala kí tott kap cso la tok erõs sé ge rang so rol ja eze ket, ami nek a köz -
szfé rá ban min dig van nak ki mu tat ha tó ha tá sai. Lám, mi lyen szé les kör ben hat
az a bi zo nyos struk tu rá lis nyo más.

Vé ge ze tül, a fel ké rés sze rint mód szer ta ni aján lá so kat is vár nak az elõ adók -
tól a szór vány kö zös sé gek in ter disz cip li ná ris ku ta tá sát il le tõ en. Ami azt je len -
te né, hogy nem csu pán meg hall gat juk egy más vé le mé nyét, oda fi gye lünk ér -
vek re és ér tel me zé sek re, ha nem ma gunk mö gött tud juk az ér té ke lés fel ada tát. 
Mi ként sok más fel szó la lóé, az én meg jegy zé se im, ész re vé te le im is ref le xi ók.
Sze ret ném re mél ni, hogy egy va la mi ko ri egész ré szé vé te he tõk. Egy elõ re
annyi biz tos, jó volt együtt gon dol koz ni.
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„NEKEM ÚGY SZMÉTÁL, HA VALAKI ÚGY KEVERTEN BESZÉL”

Egy Szerémségben élõ ma gyar kö zös ség 
kul tu rá lis ant ro po ló gi ai ku ta tá sá nak ta nul sá gai

Haj nal Vi rág – Papp Ri chárd

A „szór vány”, „di asz pó ra”, „galut” fo gal mai szá mos fej tö rést okoz nak azon
tár sa da lom tu dó sok szá má ra, akik a fen ti hi po te ti kus de fi ní ci ók ál tal meg kö ze -
lít he tõ kö zös sé gek éle té vel kí ván nak fog lal koz ni. E fo gal mak kö rü li iz gal mas
vi ták ra, tisz tá zat lan sá gok ra mu ta tott rá „A Kárpát-medencei szór vány ku ta tás
disz cip li ná ris hát te re és ak tu á lis irá nyai a 21. szá zad elsõ év ti zed ében” címû
ke rek asz tal-be szél ge té sünk is, mely nek hasz nos sá ga nem le be csü len dõ, hi -
szen amíg vi tá ink ke reszt tü zé ben pró bál juk meg „iga zol ni” az ál ta lunk al kal ma -
zott disz cip lí ná kat, ad dig a sa ját etnokulturális kör nye ze tük ben
mikrokisebbség- ként élõ ma gyar kö zös sé gek éle te és prob lé mái is na pi ren den 
ma rad hat nak a Kár pát-me den cei nem ze ti dis kur zus ban.

Vi tá ink to váb bá olyan to vább gon dol ha tó mód szer ta ni meg lá tá sok kal gaz -
da gít hat nak min ket, ame lyek to váb bi ku ta tá sa ink szá má ra nyújt hat nak ösz -
tön zõ erõt. E „di na mi kus” dis kur zus hoz kí ván ta nul má nyunk is hoz zá szól ni,
be mu tat va egy Szerémségben élõ ma gyar kö zös ség kul tu rá lis ant ro po ló gi ai
ku ta tá sá nak né hány – re mé nye ink sze rint – to váb bi vi ták ra ins pi rá ló ta nul sá -
ga it.

A kul tu rá lis ant ro po ló gi ai meg kö ze lí tés pa ra dig má ja, a kul tu rá lis re la ti viz -
mus szem lé let mód ja sze rint egy adott fo gal mat, de fi ní ci ót úgy tu dunk ele mez -
ni egy kul tú ra éle té ben, ha meg néz zük, hogy õk, azaz ku ta tott kö zös sé ge ink
tag jai hasz nál ják-e, és ha igen, mi lyen je len tés tar tal ma kat fûz nek az adott „de -
fi ní ci ók hoz”. 

„Szór vány”, „tömb”, „tömb ma gyar ság” egy aránt hasz ná la to sak a vaj da sá gi
ma gyar ki sebb sé gi kul tú ra kö zé le té ben. Ér zék le tes pél dá ját adta minden nek a 
ta va lyi év egyik leg ér de ke sebb tár sa da lom tu do má nyi ese mé nye, 2003. de cem -
ber 5-én Sza bad kán, a Ma gyar ság ku ta tó Tu do má nyos Tár sa ság egyik „szór -
vány ku ta tá so kat” ma gá ban fog la ló ki ad vá nyá nak ün ne pé lyes be mu ta tó ja
kap csán.1 Az em lí tett ese mény elõ adá sa i nak egyi két, a bán sá gi – ahogy fo gal -
ma zott – „szór vány ma gyar ság kép vi se lõ je” tar tot ta, ki je lent ve töb bek kö zött:

„El ve szünk a vaj da sá gi ten ger ben…, akik nek csak né hány ma gyar órá ja
volt, és el megy Bács ká ba, a tömb be en nek el le né re is ké sõbb ta nul ni, azt a
tömb ben le aláz zák, sé rel mek érik.”

Ugyan ezen a kon fe ren ci án egy má sik elõ adó azon ban – a szerémségi „szór -
vány kö zös sé gek” ál tal ké rel me zett ma gyar iga zol vá nyok nem várt ma gas szá -
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má ra utal va – ki fej tet te, hogy „a ma gyar iga zol vá nyok meg erõ sí tet ték a nem -
zet tu dat ér zé sét” a szerémségi ma gya rok kö ré ben. Szerémségi ku ta tá sa ink
so rán azon ban a „nem zet”, „nem zet tu dat” ki fe je zést egy szer sem hal lot tuk
ku ta tott kö zös sé ge ink tag jai ré szé rõl.

Lát hat juk te hát, „szór vány”, „tömb”, „nem zet” olyan bel sõ ka te gó ri á kat je -
löl nek, ame lyek nek más-más kul tu rá lis kon tex tu sok ban is el té rõ je len tés tar -
tal ma i ra pil lant ha tunk rá csak úgy, mint a hoz zá juk ren delt mi nõ sí té sek re, ta -
pasz ta la tok ra.

Minden nek fé nyé ben úgy vél jük, ér de mes kü lön-kü lön ré gi ón ként, lokalitá- 
sonként meg ér te nünk egy más élet hely ze te it, hogy ez ál tal az egy más ról való
tu dás el mé lyü lé se ál tal nem ze ti kul tú ránk tel jes spekt ru má nak re a li tá sa it is
szem ügy re ve hes sük.

Gellner sze rint a kö zös nem zet hez való tar to zás fel té te le az „azo nos” kul tú -
rá hoz való tar to zás is, amely ma gá ban fog lal ja a kö zös gon dol ko dás, nor ma- és 
ér ték vi lá gok kö zös kog ni tív kód rend sze rét, va la mint e kö zös nem zet hez való
tar to zás tu da tos, „vál lalt” ki nyil vá ní tá sát.2

A fen ti eset ben lát tuk azon ban, a ma gyar nem ze ti kul tú ra ese té ben (is) a
kö zös kul tú rá hoz való tar to zás, il let ve en nek kog ni tív kód rend sze rei komp le -
xebb je len tés tar tal ma kat fel té te lez nek az em lí tett de fi ní ció kí sér let nél. Fel me -
rül te hát a kér dés, hogy va jon egy Kár pát-me den cei ré gi ó ban is kü lön bö zõ kul -
tú rák kal, „tömb” és „szór vá nyok” kul tú rá i val ta lál koz ha tunk?

E kér dés fel ve té sé hez kap cso lód va lás sunk né hány pél dát a dobradósi ma -
gya rok éle té bõl, ame lyek kap csán „tömb” és „szór vány” kul tu rá lis kü lönb sé ge
fe je zõ dött ki.

Az egyik ilyen pél da a szá mí tó gé pek jut ta tá sa, il let ve az internet be ve ze té se
volt a dobradósiak szá má ra, hi szen bár be sze rel ték szá muk ra a gé pe ket, és
meg mu tat ták, ho gyan kell hasz nál ni az internetet, azon ban sen ki sem vál lal ta
a be gya ko rol ta tást. „Azt hi szik ezek, hogy mink is úgy ér tünk hoz zá, mint õk
Bács ká ban, de én is csak pa raszt va gyok, meg min den ki it ten, ho gyan tud hat -
nánk aztat?” – fa kadt ki a falu egyik ki emelt stá tu sú em be re, aki fõ szer ve zõ je
volt a szá mí tó gé pek el he lye zé sé nek.

Ugyan így a tömb ma gyar ság irá nyá ból tett se gí te ni vá gyó lé pés volt a dob-
radósi ma gya rok nak ado má nyo zott Duna TV-an ten na (ame lyet ké sõbb szin -
tén nem tud tak hasz nál ni), amely hez olyan, a „tömb ma gyar ság” kö ré ben is
elõ ze te sen fel ol va sott és osz tat lan si kert ara tott le ve let mel lé kel tek az ado má -
nyo zók, amely nek nyel ve ze tét (sem a mon da tok pon tos ér tel mét, sem a le vél -
ben idé zett „Sza bó Dezsõ-i gon do la to kat”) nem ér tet ték meg a kö zös ség ben,
így ne künk kel lett szá muk ra le for dí ta nunk, és meg fo gal maz nunk a kö szö nõ -
le ve let.

Azért volt te hát sa já to san „kí nos” az eset, mert – a kö zös sé gi, mikrotársa-
dalmi ér ték rend nek meg fe le lõ en – viszontlevélben kí ván ták meg kö szön ni az
aján dé kot.
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A má sik ilyen eset a vaj da sá gi ma gyar tár sa da lom éle té nek egyik ki emel ke -
dõ ese mé nyé re való meg hí vás volt, ami kor a dön tés ho zó ta nács ba Dobradó-
ból is le he tett elek tort vá lasz ta ni. E vá lasz tás is csak nem el ma radt, mi vel az
erre uta ló le vél nyel ve ze tét is mét nem ért ve a kö zös ség tag jai azt gon dol ták,
„elekt ro mos ság gal” kap cso lat ban kap tak hí re ket, s mi vel ez nem egye zett a
fel adó val való kap cso lat jel le gé vel, kér tek meg is mé tel ten min ket, le gyünk se -
gít sé gük re a le vél meg ér té sé ben.

A bács kai ma gyar ság fe lõl ér ke zõ se gít sé ge ket öröm mel és kö szö net tel ve -
szik ku ta tott kö zös sé gem ben, azon ban, mint lát tuk, e se gít sé gek el sõ sor ban
gesz tus ér té kû ek, a kö zös kö te lé kek, a tá gabb kö zös ség hez való tar to zás tu da -
tát mé lyí tik el, vi szont nem fe lel nek meg az ado má nyo zók el kép zelt, cé lul ki tû -
zött ren del te té se i nek. Ez zel együtt pe dig a sa ját kul tú ra szû kebb, lo ká lis je len -
tés tar tal ma it mé lyí tik el a dobradósi „szór vány kö zös ség” iden ti tá sá ban.

A ha son ló ese tek el ke rü lé se vé gett egy más kö zös sé ge i nek rész le tes, ala pos
és mély reható meg is me ré sé re len ne szük ség.

A fen ti pél dák rá mu tat tak a „tömb ma gyar ság” és „szór vány” kul tu rá lis va -
ló ság tar tal ma i nak egyik leg jel lem zõbb kü lönb sé gé re, amely a nyelv hasz ná lat
te rén fe je zõ dik ki a dobradósi kö zös ség szá má ra. A kö vet ke zõk ben a dob ra-
dósi mikrotársadalom tag ja i nak nyelv vá lasz tá si stra té gi á it vizs gá ló imp li ká ci ós
ská la ta nul sá ga it sze ret nénk is mer tet ni.

Dobradó mikrotársadalmának ese té ben két nyel vû kö zös ség rõl be szél he -
tünk, mely nek tag jai min den na pi in ter ak ci ó ik so rán a ma gyar, a szerb, il let ve a 
hor vát nyel vet is hasz nál ják. A szerb és a hor vát nyelv annyi ban kü lö nül el a
kö zös ség tag jai szá má ra, hogy bár tu da tá ban van nak a két nyelv kü lönb sé ge i -
nek, a hor vát nyelv hasz ná la tát nyelv vá lasz tá si kér dõ ívem ki töl té se kor csu pán
azok ban az ese tek ben hang sú lyoz ták, ami kor be szél ge tõ part ner ük rõl egy ér -
tel mû en tud ták, hogy az a hor vát et ni kai kö zös ség tag ja. Kö zös sé günk tag jai a
nyelv vá lasz tás te kin te té ben az interakcionista, il let ve az autoritatív3 stra té gi át
al kal maz ták, va gyis a nyelv vá lasz tást olyan interakcionális szem pont ok ha tá -
roz ták meg, hogy mi volt a be szél ge tés té má ja, szi tu á ci ó ja, to váb bá kö zü lük so -
kan hang sú lyoz ták, hogy „az én ke rí té se men be lül, mon dom min dig a gye re -
kek nek, csak ma gya rul sza bad be szél ni”. Fon tos azon ban ki emel ni, hogy ez
utób bi még sem ve ze tett a kód vál tás interakcionális sza bá lya i nak fel rú gá sá -
hoz, ugyan is kö zös sé günk tag jai szá má ra a szerb nyelv bõl való szó köl csön zés,
szerb mon dat idé zé se vagy – ahogy õk fo gal maz tak – a „ke vert be széd” a ke rí -
té sen be lül el fo gad ha tó ma gyar nyelv vál to zat nak szá mí tott. To váb bá ha nem
ma gyar anya nyel vû ér ke zett a ke rí té sen be lül re, a vá lasz tás va la mennyi eset -
ben a min den ki ál tal ér tett nyelv re esett.

A kö zös ség tag ja i nak nyelv vál to za ta több olyan szerb ere de tû szót is tar tal -
maz, amely rõl a dobradósiak mikrotársadalma úgy véli, hogy az „ere de té tõl
fog va” ma gyar. Ezek kö zül a leg gyak rab ban hasz nált a „szmétál [za var]”.
Maga a ki fe je zés ma gá val hoz ta to váb bá a dobradósi nyelv vál to zat ba an nak
von za ta it is. A mikrotársadalom tag jai ugyan is egy al ka lom mal sem fo gal maz -
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tak úgy, hogy „szmétál en gem”, ehe lyett va la mennyi eset ben a „szmétál ne -
kem” hang zott el. En nek mint tu da to san ma gyar ere de tû nek tar tott ki fe je zés -
nek bi zo nyí tá sá ra szol gál hat az a pél da is, ami kor egyik in ter jú ala nyunk így
fo gal ma zott: „Ne kem úgy szmétál, ha va la ki úgy ke ver ten be szél.”

A kö zös ség ben meg fi gyel het tük ál ta la is mert nyel vek, a ma gyar, a szerb és a
hor vát funk ci o ná lis el kü lö nü lé sét. A vizs gált kö zös ség va la mennyi tag ja bi zo -
nyos te vé keny sé ge i hez nyel vi re per to ár já ból4 meg ha tá ro zott nyelv vál to za tot,
nyel vet köt. Ku ta tá sa ink so rán5 ki kris tá lyo so dott, hogy me lyek kér de zett adat -
köz lõ ink „kód hasz ná la tá nak” nor mái, el vá rá sai, me lyek ezek nek je lö let len vá -
lasz tá sai,6 míg az et tõl el té rõ, szo kat lan nyel vi for mák és vá lasz tá sok több pél -
dá já val is ta lál koz hat tunk. A tár sal gás alap kód já nak ki je lö lé sé ben7 ti zen öt – a
ku ta tás alap ján a kö zös ség szá má ra leg dön tõbb – szín tér nyelv vá lasz tá sát
össze gez tük (lásd imp li ká ci ós ská la). Ezek a kö vet ke zõk: a nagy szü lõk kel, a
szü lõk kel, a test vé rek kel, a há zas társ sal, a gye re kek kel, a ko mák kal, a szom -
szé dok kal, a ba rá tok kal, vá sár lás köz ben, a mun ka he lyen, il let ve a gye re kek
ese té ben az is ko lá ban, Is ten nel, az uno kák kal, az or vos sal, a pap pal, va la mint
az ál la mi tiszt vi se lõk kel foly ta tott be szél ge té sek. Fel so ro lá sunk kal a kö zös -
ség ben hasz ná la tos nyelv vá lasz tás sze rint a „leg bel sõ” szín te rek tõl ha lad tunk
a „leg kül sõ kig”. A „leg bel sõ” szín te rek nyel ve a ma gyar, a „leg kül sõ ké” pe dig
a szerb, il let ve a hor vát nyelv volt.

„Leg bel sõ” szín te rek nek bi zo nyult a nagy szü lõk kel, a szü lõk kel, a test vé -
rek kel, a há zas társ sal, a gye re kek kel és a ko mák kal hasz ná la tos nyelv. Ezek
ese té ben je löl ték meg adat köz lõ ink ke vés ki vé tel lel a ma gyar nyelv ki zá ró la -
gos hasz ná la tát. Az elsõ szín té ren, va gyis a nagy szü lõk kel való be szél ge tés ese -
té ben két fi a tal adat köz lõnk je löl te meg mind a ma gyar, mind pe dig a hor vát
nyel vet. Ese tük ben ugyan is egy test vér pár ról van szó, akik nek apai nagy ap juk
hor vát, apai nagy any juk ma gyar, míg anyai nagy any juk szin tén ma gyar volt.
A hor vát nagy apa – ahogy a csa lád el me sél te – „nem akar mon da ni sem mit
ma gya rul, de ért min dent”, így az ál ta la nyúj tott nyelv vá lasz tá si stra té gia do -
mi nál a vele való be szél ge té sek ben. Ahogy két fi a tal adat köz lõm el me sél te,
nagy any juk kal sok eset ben ma gya rul be szél get nek, azon ban ha nagy ap juk is
je len van, a tár sal gás nyel ve azon nal hor vát nyel vû vé vá lik.

A má so dik szín té ren a szü lõk kel való be szél ge té sek nyel ve sze re pel, amely -
nek ese té ben adat köz lõ im kö zül hár man em lí tet ték a ma gyar és a szerb, il let ve a 
ma gyar és a hor vát ka te gó ri át. Egyik eset ben egy ve gyes há zas ság ból szár ma zó

55

4 „Nyel vi re per to á ron egy kö zös ség szo ci á li san szig ni fi káns in ter ak ci ó i ban a kö zös -
ség tag jai szá má ra ren del ke zés re álló nyel vi for rá sok összes sé gét ért jük. A nyel vi for rá -
sok ma guk ba fog lal ják mind azon nyel ve ket, nyelv já rá so kat, re gisz te re ket, stí lu so kat és
nyelv for du la to kat, ame lyek a cso port be szé dé ben vagy más kom mu ni ká ci ós mo da li tás -
ban (pl. írás ban) elõ for dul nak” – Gal 1987, 286. Idé zi Bor bély 2001, 71.

5 Ta nul má nyunk nyel vé sze ti meg lá tá sai ku ta tá sunk so rán vég zett in ter jú ink ra, kér -
dõ íves fel mé ré sünk re, va la mint a részt ve võ meg fi gye lés so rán gyûj tött ta pasz ta la ta ink -
ra tá masz kod nak – lásd Haj nal 2003.

6 Vö. Gal 1979, 9.
7 Bartha 1999, 88.



fi ú ról van szó, aki nek édes any ja – ahogy fo gal ma zott – „boszánka”. A vele való
be szél ge té sek nyel vét je löl te szerb nek 28 éves adat köz lõm, azon ban in ter júm
so rán hang sú lyoz ta, hogy édes any ja „már úgy meg ta nult ma gya rul, mint a tisz ta
ma gyar”. A kö vet ke zõ két adat köz lõm szin tén a fent em lí tett csa lád ból való,
ahol a csa lád tag jai, egy 48 éves fér fi és an nak fia je löl te meg a szü lõ vel való be -
szél ge tés al kal má val a ma gyar és a hor vát nyel vet. Az idõ sebb fér fi te hát hor vát
ap já val be szél get hor vá tul, míg édes any já val ma gya rul is, 12 éves fia pe dig szü le i -
vel is hasz nál ja a hor vát nyel vet. Édes any ja ezt az zal in do kol ta, hogy „köllött mon -
da ni hor vá tul is, hogy utá na tud jon be szél ni a nagy ap já val is”. A fiú 14 éves lány -
test vé re vi szont a fen ti szín té ren való be szél ge tés nyel ve ként csak a ma gyart
em lí tet te. Ezt a nyelv vá lasz tá si stra té gi át alá tá masz tot ták meg fi gye lé se im is,
ugyan is a csa lád tag jai kö zül a 12 éves fiú volt az, aki a leg töb bet hasz nál ta a szerb,
il let ve a hor vát nyel vet. Nagy ap ja nem ré gi ben Hor vát or szág ban tett lá to ga tá sa
so rán is õ volt az, aki el kí sér het te az „öre get” „Dal má ci á ba”, ahol an nak elõ zõ há -
zas sá gá ból szár ma zó fiai él nek. Arra is fény de rült, hogy a falu gye re kei kö zül
ugyan ez a fiú tud ta egye dül a fut bal lo zás „kel lé ke it” ma gya rul is fel so rol ni, va gyis
a „pá lyát”, a „ka put”, a „ka pust”, a „bí rót”. Így egy csa lá don be lü li nyelv vá lasz tá si 
el té rés re fi gyel he tünk fel, mely nek egyik oka a két gye rek nem be li kü lönb sé ge.

A testvérekkel való be szél ge tés szín te rén már öten em lí tet ték mind két nyel -
vet. Míg két eset ben ve gyes há zas ság ban szü le tett test vé rek rõl, ezek kö zül is
az egyik ben a fen ti 48 éves fér fi ról be szél he tünk, aki nek „Dal má ci á ban” él nek
hor vát egy nyel vû test vé rei. A má sik két eset ben an nak két gyer me ke je löl te
meg az egy más kö zöt ti be szél ge tés nyel ve ként a ma gyart és a hor vá tot. Eb ben
a ka te gó ri á ban azon ban már ta lál koz ha tunk az zal a pél dá val is, ami kor ma gyar
anya nyel vû adat köz lõnk ma gyar anya nyel vû test vé ré vel való be szél ge té sé nek
em lí té se kor a ma gyar mel lett a szer bet is meg je löl te. Itt már elsõ íz ben tük rö -
zõ dik a ge ne rá ci ók nyelv hasz ná la tá ban meg fi gyel he tõ kü lönb ség is, ugyan is a
19 éves fi ú nál idõ seb bek a fen ti ese te ken kí vül a test vér rel való be szél ge tés
nyel ve ként a ma gyart vá lasz tot ták.

A kö vet ke zõ hely zet ben a há zas társ sal való be szél ge tés nyel ve sze re pel,
amely nek ese té ben azok, aki ket érin tett ez a té ma kör, egy eset ki vé te lé vel
mind annyi an a ma gyar nyelv hasz ná la tát hang sú lyoz ták. Ki vé telt ké pe zett a
fent em lí tett, ve gyes há zas ság ban szü le tett 48 éves fér fi fe le sé gé nek a vá la sza,
aki mind két nyel vet, a ma gyart és a hor vá tot is em lí tet te, ez zel szem ben fér je
csak a ma gyar nyelv hasz ná la tát hang sú lyoz ta. Meg fi gye lé se ink so rán azon ban 
a csa lád ban va la mennyi eset ben ma gyar nyel ven folyt a be szél ge tés.

A gye re kek kel való be szél ge tés ese té ben a fent em lí tett csa lád szü lõi em lí -
tet ték mind a ma gyar, mind pe dig a hor vát nyel vet, hi szen – ahogy az anya is
hang sú lyoz ta – „fon tos, hogy az öreg ap já val is tud jon be szél ni”. Megfigyelé-
seink alá tá maszt ják, hogy bár a csa lád ban a be szél ge tés ja va részt ma gyar nyel -
ven fo lyik, a há rom éves kis fiú mind ma gyar, mind pe dig szerb, il let ve hor vát
szö veg kör nye zet ben is fel ta lál ta ma gát.

A kö vet ke zõ szi tu á ció a ko mák kal való be szél ge tés szín te re, amely nek szin -
te va la mennyi ese té ben ma gyar nyel ven fo lyik a be szél ge tés. 32 éves in ter jú -
ala nyunk je löl te meg mind két nyel vet, ami nek oka az le het, hogy ko má juk ve -
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gyes há zas ság ban szü le tett, fe le sé ge azon ban ma gyar, to váb bá 32 éves adat-
köz lõnk fér je is csak a ma gyar nyel vet em lí tet te. A ma gyar nyelv do mi nan ci á -
já ra ad hat ma gya rá za tot az is, hogy adat köz lõ ink mind egyi ke a ma gyar et ni kai
kö zös ség hez tar to zók kal „ko má so dott össze”.

A szom szé dok kal való be szél ge té sek ese té ben – bár valamennyi al ka lom -
mal sze re pelt a ma gyar nyelv hasz ná la ta – adat köz lõ ink nek azon ban több mint 
a fele ki emel te a szerb nyel vet is. Ezek nek a vá la szok nak java ré sze úgy hang -
zott, hogy „a szer bek kel szer bül, a ma gya rok kal ma gya rul”, így adat köz lõ ink
kö zül azok vá lasz tot ták mind két nyel vet, akik kö ze lé ben egy nem ma gyar et ni -
kai kö zös ség hez tar to zó szom széd él.

A ba rá tok kal való be szél ge tés szín te re ese té ben ta lál koz hat tunk elõ ször az zal 
a pél dá val, hogy két adat köz lõnk egye dül a szerb nyel vet em lí tet te. A csu pán a
ma gyart em lí tõk hár man van nak, az idõ sebb ge ne rá ció tag jai. Az imp li ká ci ós
ská lán ez eset ben né hol zá ró jel be tet tük a ma gyar nyel vet azok ese té ben, akik
kér dé se ink kö zül a leg jobb ba rát tal való be szél ge tés nyel ve ként a ma gyart, a
na gyobb ba rá ti kör ben azon ban a szerb nyel vet vá lasz tot ták.

A vá sár lás nyel vét il le tõ en már hat eset ben ta lál koz ha tunk a szerb nyelv
egye dü li em lí té sé vel. Azok pe dig, akik mind két nyel vet, mind a ma gyart, mind
pe dig a szer bet meg je löl ték, egy-egy pél dá val tud ták il luszt rál ni ma gyar nyelv -
vá lasz tá su kat a vá sár lás so rán. Egy in ter jú ala nyunk em lí tett egy sza bad kai
szár ma zá sú bol tost, a töb bi ek, akik ezt a ka te gó ri át je löl ték meg, valameny-
nyien a rumi piac „Ma ris”-át em lí tet ték, aki „már messzi rõl ki a bál ma gya rul,
min den ki tud ja, hogy mink dobradósiak va gyunk”.

A mun ka he lyen a mun ka tár sa ik kal adat köz lõ ink – ahogy fo gal maz tak –
„több nyi re szer bül” be szél nek. A ma gyar nyelv fel tün te té se kor is in kább mint
„meg szó la lunk, de nem na gyon be szél ge tünk ma gya rul” kap tam a vá laszt.
A zá ró jel hasz ná la ta a gye re kek is ko lai nyelv hasz ná la tát il le tõ en ke rült ebbe
az osz lop ba, ugyan is ezek az adat köz lõk nyelv vá lasz tá suk so rán ma gyar nyel -
vû nek csak a leg jobb ba rát tal fo lyó be szél ge tést em lí tet ték.

Az Is ten nel való be széd nyel ve pe dig négy ese tet ki vé ve va la mennyi al ka lom -
mal hor vát nyel vû volt. A val lá sos szín te rek hor vát nyel vû do mi nan ci á já nak
okai a vizs gált kö zös ség val lás hoz való vi szo nyá ban, az imád ság ri tu á lis jel le gé -
ben ke re sen dõk, mint arra ko ráb ban már utal tam. A ma gyar nyelv em lí té se pe -
dig négy eset ben sze re pelt, fõ ként az idõs ge ne rá ció tag jai kö zül, va gyis a „tra di -
ci o na lis ta öre gek” cso port já ból, akik nél a val lás „kül sõ” szint jé nek8 is fon tos
sze re pe van érin tett in ter jú ala nya ink identitásmeghatározásában.
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8 Papp Ri chárd a Vaj da ság ban vég zett ku ta tá sai so rán a vizs gált mik ro kö zös sé gek
ese té ben a val lá sos ság nak két szint jét kü lön böz te ti meg: az „elsõ” szin tet, ame lyen az
et ni kai-tár sa dal mi je len tés tar tal ma kat érti, ahol a val lást mint a sa ját kul tu rá lis kör nye -
zet te rét, az interetnikus kap cso la tok ki fe je zõ dé sét és a tár sa dal mi kom mu ni ká ci ó ban
be töl tött sze re pét vizs gál ta; va la mint a „má so dik” szin tet, amely a val lást mint bel -
sõ-tar tal mi rend szert je lö li (vö. Geertz 1994), a val lás „bel sõ” vi lá gát (szak rá lis kom -
mu ni ká ció, egy há zi rí tu sok, tra dí ci ók, nap tá ri rend sze rek, szim bó lu mok, nor ma- és ér -
ték ren dek, ide o ló gi ák, vi lág kép stb.) – Papp 2002, 163–195. A fen ti két ka te gó ri át mint
„kül sõ”, il let ve mint „bel sõ” szin tet em lít jük.



Ezt követi az uno kák kal való be szél ge tés szín te re, ahol az érin tet tek csu pán
két eset ben je löl ték meg a szerb nyelv mel lett a ma gyart is mint a tár sal gás
nyel vét. En nek okát adat köz lõ ink az zal in do kol ták, hogy „az onokájaink már
úgy el szer be sed tek”.

A nyelvhasz ná lat há rom „leg kül sõ” szín te re az or vos sal, a pap pal, il let ve az
ál la mi tiszt vi se lõk kel való kom mu ni ká lás nyelv vá lasz tá sát il le tõ en ala kult ki,
ugyan is ezek ben az ese tek ben csu pán egy eset ben for dult elõ a ma gyar nyelv
em lí té se. A kö zös ség tag ja i nak is tu do má sa volt ar ról, hogy ez az asszony ma -
gyar nyel ven gyón, majd pe dig „ki ér ti”, amit a pap mond neki, azon ban ezt az
ese tet – ahogy az az imp li ká ci ós ská lá ból is ki de rült – a kö zös ség nor ma sér tõ -
nek ítél te, így a kó dok je lölt hasz ná la tá val ta lál koz ha tunk eb ben az eset ben.

A fen ti imp li ká ci ós ská la ér tel me zé sé vel is ki de rül te hát, hogy a dobradósiak
mikrotársadalma kul tú rá já nak alap ve tõ je len sé ge a ro kon sá gi rend szer, mely -
nek tag jai ja va részt ma gyar, il let ve a ma gyar nyel vet is hasz nál ják be szél ge té -
se ik so rán. Az is ki de rült to váb bá, hogy a ma gyar nyelv hasz ná la tá nak el tû né se 
a fa lun kí vül esõ szín te rek ese té ben volt meg fi gyel he tõ, így míg az ál ta lunk
elsõ hat szín tér ként em lí tett szi tu á ci ók a kö zös ség tag ja i nak ro kon sá gi rend -
sze rén be lül zaj la nak, ad dig a kö vet ke zõk ben, ahol még sze re pet ját szik a ma -
gyar nyelv, va la mennyi eset ben a kö zös ség sa ját kul tú rá já nak biz ton sá gos kör -
nye ze tét érin tõ as pek tus ról be szél he tünk. Így a szom szé dok, a ba rá tok, a
mun ka hely elsõ ese té ben egy Dobradón be lü li szín tér rõl be szél he tünk, míg a
má sik két eset ben a ma gyar nyelv hasz ná la ta leg in kább a dobradósiak „kül sõ”
szín té ren való ta lál ko zá sa kor volt je len. Ki vé telt ké pez a vá sár lás, ahol mint
üz le ti fo gást is fel fog hat juk a két el adó nyelv vá lasz tá si stra té gi á ját, hi szen az
érin tett adat köz lõk min dig an nál a „ma gyar asszony nál”, il let ve an nál a „sza -
bad kai szár ma zá sú em ber nél” vá sá rol nak.

A fen ti ek il luszt rá ci ó ként szol gál hat nak a kö zös ség ben zaj ló nyelv cse re fo -
lya ma tá nak9 vizs gá la tá hoz, ugyan is meg fi gyel he tõ a „nyel vek funk ci o ná lis sze -
rep meg osz lá sa”, va gyis két nyel vû kö zös sé günk ben a nyel vek hasz ná la ta a
kü lön bö zõ szi tu á ci ók nak és tár sa dal mi funk ci ók nak meg fe le lõ en osz la nak
meg.10 Gal és Paulston a nyelv cse re11 je len sé gét a ki sebb sé gi cso por tok tár sa -
dal mi ré te ge zõ dé sé vel, va la mint ve le já ró i val, a kö zös ség gaz da sá gi és tár sa -
dal mi hely ze té vel hoz za össze füg gés be. A nyelv cse rét ku ta tók a je len ség vizs -
gá la tá val pár hu za mo san kí sér ték fi gye lem mel a nyelv meg õr zés fo lya ma tát is,
amely je len sé gek egy-egy kö zös ség éle té ben el té rõ mér ték ben, de egy szer re
van nak je len. A nyelv meg õr zés – Paulston sze rint – a nyelv cse re je len sé gé nek
hi á nyá ban há rom eset ben va ló sul hat meg, egy részt ha a kö zös ség „kép ze let be -
li ha tár vo na lat” húz maga köré, amely aka dá lyoz za a több sé gi tár sa da lom mal
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 9 Fishman sze rint a nyelv meg õr zés és a nyelv cse re ta nul má nyo zá sa a más-más nyel -
vet be szé lõ la kos ság kon tak tu sá nak ki ala ku lá sa után vá lik idõ sze rû vé – Fishman 1966,
424; id. Bor bély 2001, 20–21.

10 Bartha 1999, 123–126.
11 Weinreich a nyelv cse rét úgy ha tá roz za meg, mint egy nyelv szo ká sos hasz ná la tá ról

egy má sik ra való át té rést, Gal pe dig a nyel vi re per to ár új ra ren de zé sé rõl be szél, mely
ne megy szer az egyik nyelv tel jes fel adá sá val jár – Bartha 1999, 124.



való érint ke zés ben, más részt, ha a kö zös ség kül sõ leg van el ha tá rol va a több -
ség tõl, har mad részt pe dig ezt ered mé nyez he ti a diglossziaszerû szi tu á ció,
amely eset ben két nyelv vál to zat funk ci ó já nak meg osz tá sa ér vé nye sül.12

A kö zös ség ben a nyelv cse rét il le tõ kér dé sek in ter jú ala nya ink ál tal szin te va -
la mennyi eset ben meg fo gal ma zód tak. Ak kor ugyan is, ami kor nagy szü lõ ik
nem a kö zös ség ben élõ uno kák ról meg ál la pí tot ták, hogy „el szer be sed tek”, va -
la mint ak kor is, ami kor a titói idõ szak ról kér dez tük adat köz lõ in ket: „Ak kor
már azt se tud nánk, hogy mi az a ma gyar. Volt pénz, volt egyet ér tés, nem ér -
dek ölt az sen kit, hogy most te ma gyar vagy, vagy szerb.” Így bár a fen ti, a nyelv -
cse rét elõ se gí tõ as pek tu sok kö zül kö zös sé günk re is ér vé nyes az, hogy gaz da sá -
gi szem pont ból kü lön böz nek a kör nye zõ te le pü lé sek szerb la ko sa i tól – ahogy
fo gal maz tak –, „mink csak olyan sze gé nye sen élünk”, ezek hez a kör nye zõ fal -
vak hoz ké pest azon ban a „bács ka i ak meg a ma gya rok nál job ban áll nak” –
hang sú lyoz ta egyik adat köz lõnk. Így kö zös sé günk tag jai nyelv meg õr zé sük
élén kü lé sét a Nagy-Ju go szlá via szét esé sé vel ma gya ráz zák, va gyis az zal, hogy
bár a szerb nyel vet ítél ték kér dõ íves fel mé ré sünk so rán a hasz no sabb nak, „ott, 
Ma gyar ba töb bet bírsz”. Ezt tá masz tot ták alá azok a pró bál ko zá sa ik is, hogy
„Ma gyar ba majd mi el ad juk a bosztant [szer bül: sár ga dinnyét]. Ne kik az ol csó, 
ne künk meg jó pénz.”

A dobradósi be szé lõ kö zös ség jö võ kép ében elõ ke lõ he lyet fog lal nak el az
„észa ki” vi lá gok, azok kö zül is Ma gyar or szág, ugyan is – ahogy in ter jú ala nya im 
fo gal maz tak – „majd ha be men nek abba az Eu ró pai Uni ó ba, ak kor majd mu-
szaj lesz ne kik se gí te ni ne künk”.

Az el mon dot tak ból lát hat juk, a he lyi lo ká lis mikrotársadalmaknak soha
nem vol tak ma gya rul érett sé gi zõ tag jai, sõt az 1960-as évek óta ele mi is ko lát
sem vé gez het tek ma gya rul, így egy eset le ges ma gyar nyel vû to vább ta nu lást
sem kí sé relt meg va ló sí ta ni sen ki kö rük bõl. A he lyi ho mo gén kö zös ség pa rasz -
tok ból áll, s így e kö zös sé get nem tár sa dal mi-gaz da sá gi ré te gek struk tu rál ják,
ha nem – mint szin tén lát hat tuk – a he lyi tár sa da lom alap ja it és fel épí tés rend -
sze rét a nagy csa lád ok rend sze re je len ti. E nagy csa lád ok sze rint in teg rá lód -
nak a sa já tos szer bi ai hely zet bõl fa ka dó tár sa dal mi-gaz da sá gi túl élé si stra té gi á i -
hoz, s ezek mö gött álló po li ti kai és interetnikus re a li tá sok hoz a kö zös ség
tag jai. 

En nek meg fe le lõ en, ha a „kül sõ se gít sé gek” e hely zet is me re té nek hi á nyá -
ban ve szik fel a kap cso la tot olyan sze méllyel vagy olyan ügy ben, amely hez a
falu nor ma rend sze re más faj ta „jo go sít vá nyo kat” ren del, ak kor e kap cso lat
vagy bi zal mat lan ság ba vagy a nagy csa lád ok kö zöt ti konf lik tu sok ki éle zõ dé sé -
hez ve zet het nek. A „tömb ma gyar ság” fe lõl ér ke zõ kap cso la tok irá nyai fo ko -
zot tan ér vé nye sek mind er re, hi szen a Bács ká ból vagy ép pen Ma gyar or szág ról
ér ke zõ se gít ség és lá to ga tá sok ki emel ke dõ al kal mat je len te nek, mi vel két
nagy csa lád is e vi lá gok felé kö tõ dik, de el len ke zõ kép pen: az egyik „klán”
ugyan is a vaj da sá gi ma gyar ság szer ve ze te i hez kap cso ló dó an, míg má sik a cser -
kész moz gal mon ke resz tül kö tõ dik – ahogy fo gal maz tak –, a „töb bi ma gya rok”
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vi lá gá hoz. Ön ma gu kat te hát – bár mint utal tunk rá e fo ga lom hasz ná la ta nél -
kül – a nem ze ti kul tú rán be lü li más-más ér ték rend sze rek sze rint tematizálódó
je len tés tar tal mak hoz kö tõd ve fo gal maz zák meg.

„Mi nem va gyunk nagy ma gya rok, mint a cser ké szek, csak ma gya rok, szrémi 
ma gya rok” – fo gal ma zott az egyik nagy csa lád tag ja.

Ol vas hat tuk to váb bá, az el múlt más fél év ti zed drá mai tár sa dal mi, po li ti kai
és gaz da sá gi vál to zá sok és ez zel pár hu za mo san a „töb bi ma gyar vi lágok kal”
való kap cso la tok in ten zív vé vá lá sa a ko ráb bi élet mód és kul tu rá lis gya kor lat
irá nya it is meg for dí tot ták, ez ál tal a ma gyar ság hoz való tar to zás és a ma gyar
nyelv hasz ná lat presz tí zse is fel erõ sö dött.

Ugyan ek kor a „töb bi ma gyar vi lá gok kal” való ta lál ko zás ta pasz ta la tai a sa -
ját „szerémségi ma gyar” iden ti tás tu da to su lá sát mé lyí tet ték el a „töb bi”, „észa -
ki” ma gyar „vi lá gok kal” szem ben. Emel lett a szerémségi ma gyar ság nagy csa -
lád já hoz való tar to zás sal pár hu za mos leg fon to sabb identitásmeghatározást a
lo ká lis kü lönb sé gek je len tik – ahogy a köz igaz ga tá si lag Dobradóhoz tar to zó,
az alig 3 ki lo mé ter rel tá vo labb levõ falu jel lem zé se kap csán fo gal maz tak –,
„egé szen más vi lág ként” jel le mez ve a kü lön bö zõ szerémségi ma gyar kö zös sé -
ge ket.

Az el mon dot tak fé nyé ben meg ért het jük, hogy mi ért nem tud ják azo no sí ta -
ni ma gu kat az zal a jel zõ vel, amely rõl mint a „ben nük meg erõ sö dõ nem zet tu -
dat ról” ér te sül nek.

Ha „nem zet hez” kí ván juk in teg rál ni e kö zös sé ge ket, ak kor el sõ sor ban meg -
ér te nünk kell õket, mit, hol, ho gyan és mi lyen je len tés tar tal mak hát te ré ben je -
lent szá muk ra ma gyar sá guk.

Ha nem így te szünk, ak kor pél dá ul egy ilyen ön meg ha tá ro zást mint „Ja sam
pravoslavni katolik [Én pra vosz láv ka to li kus va gyok]”, egy sze rû en úgy ér tel -
mez het nénk, mint egy „tel je sen asszi mi lá ló dott” ma gyar jel lem zé sét. Is mer ve
azon ban a kul tú ra min den nap ja it, rej tett, mély je len tés tar tal ma it, lát hat juk,
hogy míg a „tömb ma gyar ság ban” vég zett ku ta tá sok hi po té zi sei és ered mé nyei
egy aránt ki sebb sé gi kul tú ra és „sa ját” val lás in ten zív össze kap cso ló dá sa i ról
mint a sa ját kul tú ra kör nye ze té nek egye te mes-nem ze ti ki tá gí tá sá ról és meg -
erõ sí té sé rõl szól tak,13 ad dig a dobradósi ma gya rok kö ré ben e két je len tés tar -
ta lom a kö zös ség tag jai kö ré ben el tér egy más tól.

Mint a fen ti ek ben lát tuk, a szak rá lis nyelv a több ség kö ré ben ha tá ro zot tan a
hor vát, a szak rá lis gya kor lat ve ze tõ je is hor vát pap. Eh hez já rul hoz zá a szin tén 
nyel vi je len sé gek ön ér té ke lõ as pek tu sa ként al kal ma zott ön kép, amely sa ját
kul tú rá ját és anya nyelv ét „ke vert nek” fo gal maz za meg.

Az idé zett „pravoslavni katolik”, a „töb bi ma gya rok hoz” ké pest való ön meg -
ha tá ro zást rej ti ma gá ban, hi szen az „észa ki ma gya rok” kö zött szer zett ta pasz ta -
la tok mind a nyelv hasz ná lat, mind a val lás gya kor lat – sza va ik kal – „tisz táb ban”,
„job ban”, „iga zab ban” ma gyar vol tát hang sú lyoz ta szá muk ra, szem be ál lít va
sa ját kul tú rá juk „ma gyar ság tar tal ma i val”.
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Mind eh hez hoz zá tar to zik, hogy a fen ti ki je len tés ké sõbb a falu közbeszé-
dének hosszú ide ig köz pon ti té má já vá vált, a több ség ál tal ne ga tí van ér té kel ve.

„Ne kem na gyon szmétál [za var], ha va la ki ilye ne ket be szél, mink is ma gya -
rok va gyunk, a ka to li kus az ma gyar is, pra vosz lá vok meg az tán vég képp nem
va gyunk.”

„Bo lond ez, hogy õ szerb ka to li kus, az nincs, ilye nek kel nem sza bad vic ce -
lõd ni.”

„Mi nem se ilye nek, se olya nok va gyunk, ha nem csak ma gya rok, ha ke ver -
tek is.”

Lát juk, e „ke vert ség” a sa ját kul tú rá hoz való tar to zás egyik leg fon to sabb
identitásjelzõje a „töb bi ma gyar ral” szem ben, azon ban e „ke vert ség” a kö zös -
sé gi ér ték- és nor ma rend szer nek meg fe le lõ en ki zá ró lag a ma gyar sá gon, a mi
ka te gó ri á ink kal az egye te mes ma gyar kul tú rán be lül je lö li ki em lí tett kü lön bö -
zõ sé gü ket.

Összefoglalva az ed di gi e ket, lát hat juk, hogy az ál ta lunk be mu ta tott je len sé -
gek egy sa já tos kul tú ra egye di vi lá ga it tár ják fel szá munk ra, csak úgy, mint min -
den más kö zös sé gé ét. A szerémségi ma gya rok ese té ben ezért – töb bek kö zött
– nem ele mez he tõk „szórványosodási” fo lya ma tok, hi szen e kö zös ség tör té ne -
té re, il let ve ho mo gén et ni kai kö zös sé gét il le tõ en ez nem le het re le váns ku ta tá -
si hi po té zis, sõt hely ze tük re in kább az „et ni kai revivaljelenségek” elem zé se
alap ján le het te kin te ni, ha a sa ját kul tú ra ma gyar je len té se i nek presz tízs nö ve -
ke dés ét vizs gál juk.

Hogy az el mon dot tak nem csu pán a tár sa da lom tu do mány ra vagy a „szór -
vány ku ta tás ra” vo nat ko zó meg lá tá sok, arra a ta nul mány ele jén idé zett tá mo -
ga tá si szán dé kok „ki sik lá sai” a leg jobb pél dák.

Ha tisz tá ban vagyunk ugyan is azok kal a je len tés tar tal mak kal, ame lyek az
adott kö zös ség kul tú rá já ban lé te zõ fo lya ma tok, így a ma gyar nyelv hasz ná la tá -
nak és a ma gyar ság tu da tos vál la lá sá nak megnövekedett presz tí zse mö gött áll -
nak, ak kor mind eze ket is mer ve, ezek hez vi szo nyul va tud juk se gí te ni õket. Így
– ha va ló ban tá mo gat ni szán dé koz zuk õket – ak kor a tá mo ga tá sok, pá lyá za -
tok, ér dek kép vi se le ti ösz tön zé sek nyel ve ze tét és mód ját is adap tál nunk kell
kul tú rá juk re a li tá sa i hoz, vagy se gí te nünk kell õket a fen ti ek el sa já tí tá sá ban.
A „nem ze ti re a li tás” a 21. szá zad kü szö bén (is) az, hogy sok fé le kép pen va -
gyunk ma gya rok, s ha ezt nem vesszük fi gye lem be, azo kat tesszük ki szol gál ta -
tot tá, aki ket ép pen tá mo gat ni vagy ép pen „meg erõ sí te ni” sze ret nénk.
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SZÓRVÁNYKUTATÁS, SZÓRVÁNYÉRTELMEZÉS

Meg jegy zé sek a Kár pát-me den ce szór vány kö zös sé ge i nek 
tár sa da lom tu do má nyos vizs gá la tá hoz
Ilyés Zol tán

BEVEZETÉS

Át te kin té sünk ben nem vál lal ko zunk a szór vány/diaszpórafogalom eti mo ló -
gi á já nak, hasz ná lat tör té ne té nek be mu ta tá sá ra.1 El fo gad juk, hogy a szór vány
ki fe je zés nek/fo ga lom nak ki ala kult egy sa já to san Kár pát-me den cei ma gyar
hasz ná la ti kul tú rá ja, amely a Tri a non-tra u má tól és az ál ta la elõ hí vott nem zet -
po li ti kai, ki sebb ség po li ti kai tö rek vé sek tõl épp úgy nem füg get le nít he tõ, mint a 
herderi in dít ta tá sú nyelv nem zet/kultúrnemzet meg õr zõ, de fen zív tu do mány -
kul tú rá já tól. A ta nul mány cél ja in kább az, hogy né hány ti po ló gi ai szem pont tal
dif fe ren ci ál ja a Kár pát-me den cei ma gyar (és nem ma gyar) szór vá nyo kat, és
dichotomikus el len tét pár ok se gít sé gé vel mu tas sa be asszi mi lá ci ós-in teg rá ci ós
út ja ik, nyelv- és nem zet vál tá si (vagy vá lasz tá si) fo lya ma ta ik el té ré se it, vé gül
né hány mód szer ta ni, szem lé le ti aján lást te gyen a kü lön fé le hely ze tû és di na -
mi ká jú szór vány kö zös sé gek a ki sebb ség ku ta tás ke re té ben tör té nõ in ter disz -
cip li ná ris vizs gá la tá ra.2

A szór vá nyok pon tos kvan ti ta tív be ha tá ro lá sai, asszi mi lá ció el mé le ti meg -
ha tá ro zá sai és tár sa da lom tu do má nyos kö rül írá sai el le né re a Kárpát-meden-
cei összmagyar dis kur zus ban, a tu do má nyos, po li ti kai és la i kus nyil vá nos ság -
ban va la mi fé le hall ga tó la gos köz meg egye zés sze rint min den szór vány, amely
nem a tömb ma gyar ság hoz tar to zik, ame lyet bi zo nyos disz per zió, tér be li ke ve -
re dett ség – ér zel me seb ben meg fo gal maz va –, ma gá ra ha gya tott ság jel le mez.
Ez a be so ro lás nem ref lek tál ja a szór vány/diaszpórafogalomhoz szo ro san kö -
tõ dõ „szét szó ra tás”, a mig rá ció mo men tu mát, hi szen a szór vány dis kur zus
referenciális bá zi sát adó Kár pát-me den cei szór vá nyok több sé ge reg resszi ós
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1 Meg tet ték ezt a szim pó zi um elõ adói kö zül töb ben is. Lásd kö te tünk ben Keményfi
Ró bert és Tóth Pál Pé ter ta nul má nya it.

2 Elõ adá sunk ban az aláb bi ti po ló gi ai és szór vány ér tel me zé si szem pon to kat ve tet tük
fel (lásd még kö te tünk ben Bodó Bar na kri ti kai meg jegy zé se it és a szór vány ké pet ár -
nya ló elem zé sét): allochton–au toch ton; rurális–ur bá nus; szi get hely zet–disz perz hely -
zet–tömb pe re mi hely zet; a kul tu rá lis, nyel vi, et ni kai be ol va dás kü lön bö zõ fo ko za tai;
nyelv ál la pot, nyelv meg tar tás, nyelv cse re, több nyel vû ség, nyel vi kom pe ten cia; nem ze ti
iden ti fi ká ció; is ko lá zott ság, anya nyel vi is ko lá zott ság (és en nek le he tõ sé ge), be is ko -
láz ta tá si stra té gi ák; gaz da sá gi hely zet; val lás, egy há zi hát tér in téz mé nyek, egy há zi
szór vány kép és -ismeret; tár sa dal mi ré teg zett ség, stá tus; ki sebb ség jo gi hát tér; ki -
sebb ség po li ti kai, anya nyel vi, kul tu rá lis in téz mény rend szer; a szór vá nyok mint em lé -
ke zet kö zös sé gek; ha gyo má nyok kal ren del ke zõ és „ha gyo mány ta lan” szór vá nyok; ha -
gyo mány ápo lás, ha gyo mány konst ru á lás; „mo dern” szór vá nyo so dás, szub kul tu rá lis
szór vá nyok.



szór vány, azaz egy vé lel me zett et ni kai tömb mint ere de ti ál la pot szét tö re de zé -
sé vel, pusz tu lá sá val ala kult ki. A több szer zõ ál tal is meg ha tá ro zott kvan ti ta tív
kri té ri u mok ér vé nye sí té se is igen egye di és vál to za tos. A kü lön fé le meg kö ze lí -
té sek ben szór vány ként de fi ni á ló dik a kö zel ezer fõs Lá pos-völ gyi Do mo kos
épp úgy, mint Bu ka rest több 10 000 fõs ma gyar sá ga vagy a re for má tu sok egy
me zõ sé gi fa lu ban lakó 2-3 fõs ma ra dé ka.

TIPOLÓGIAI KÖZELÍTÉSEK

Allochton–au toch ton

A kor társ szór vány ti po ló gia egy le het sé ges szem pont ja le het az allochton–
au toch ton szór vány kö zös sé gek meg kü lön böz te té se. Itt for má lis kor szak ha tár -
ként hasz nál ha tó nak tû nik, hogy a tö rök Ma gyar or szág ról való ki ûzé se nyo -
mán be kö vet ke zõ te le pí té si és mig rá ci ós hul lám nyo mán ke let ke zett szór vá -
nyo kat allochtonoknak te kint sük. A mig rá ció mo men tu mán túl je len tõs
tar tal mi kom po nens nek érez zük, hogy az allochton szór vá nyok nem sa ját táji
cso port juk kö ré ben, kul tu rá lis, nyel vi kö ze gé ben te le ped tek le. Eb ben az ér te -
lem ben akár a pa lóc ki raj zás al föl di te le pei is allochton szór vá nyok nak te kint -
he tõk, hi szen nem sa ját nép raj zi/etnokulturális cso port juk kö ré ben ke rült sor
a meg te le pe dés re, igaz, a ké sõb bi kul tu rá lis ha so nu lás kö vet kez té ben el hal vá -
nyu ló disz kon ti nu i tá so kat csak ava tott et nog rá fi ai vagy nyel vé sze ti ku ta tás tár -
hat ja fel. Az allochton–au toch ton meg kü lön böz te tés sok kal ter mé ke nyebb
mód já nak tû nik a kö zös sé gek ere det ha gyo má nyuk hoz/ere de tük höz való sa ját
vi szo nyu lá sá nak elem zé se. Eb bõl a pers pek tí vá ból allochtonnak te kint he tünk
min den olyan szór vány kö zös sé get, amely kul tu rá lis em lé ke ze té ben, tör té ne ti
narratíváiban még õrzi az el té rõ etnikus és kul tu rá lis kö zeg be való te le pí tés
vagy le te le pü lés té nyét, kö rül mé nye it. Au toch ton ez zel szem ben az a szór -
vány kö zös ség, amely em lé ke ze té ben, identitásnarratíváiban az el sõbb ség, a
tör zsö kös ség konst ruk ci ó it for gal maz za.

Az allochton szór vány kö zös sé gek sa já tos, ke vés sé vizs gált tí pu sát kép vi se lik 
az ún. ipa ros szór vá nyok.3 Ezek a nagy új ko ri te le pí tés po li ti kák (lásd Bá nát), a
kár pá ti hegy ség ke ret montánipari pe ri fé ri á i nak hasz ná lat bavé te le (pl. Bereg,
Máramaros) és a ké sõb bi ka pi ta lis ta, majd szo ci a lis ta ipa ro so dás/ipa ro sí tás
kö vet kez té ben le zaj lott mig rá ci ók so rán ke rül tek fog lal ko zá sá ban, szak mai
kul tú rá já ban, val lá sá ban el té rõ vagy más et ni ku mú és nyel vû cso por tok ba, kö -
zös sé gek be. Az allochton–au toch ton dichotómiát két Lá pos-völ gyi (volt Szol nok-
Doboka vár me gye, ma Máramaros me gye) ma gyar szór vány kö zös ség – Do -
mo kos és Ge reb lye – pél dá ján mu tat juk be.

Ge reb lyét az 1847-ben az Oláh lá pos (Lãpuº) mel let ti Rójahidán be in du ló
ál la mi vas ol vasz tó és ön tö de fa szén szük ség le té nek fe de zé sé re te le pí tik a ro -
mán több sé gû Tõ kés (Groºi) mel lé, a Cibles kincs tá ri er de i nek pe re mé re.
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A sze mély ne vek és a csa lád tör té ne ti ha gyo má nyok alap ján meg ál la pít ha tó,
hogy a mes ter em be rek et ni kai rekrutációja szé les volt: ma gyar, szlo vák-mor -
va, né met és ro mán.4 A szár ma zá si te rü let jó részt a Fel vi dék ke le ti né met (cip -
szer, gründler) és szlo vák, ru szin-szlo vák nyelv te rü let ét je len tet te. A ró mai
ka to li kus val lás és pasztoráció, a kö zös mun ka nyelv szük sé ges sé ge okán és a
ma gyar ad mi niszt ra tív nyelv ha tá sá ra a ve gyes ere de tû kö zös ség bel sõ „koiné”-
jévé a ma gyar nyelv vált anél kül, hogy mé lyebb és tar tó sabb kö tõ dés ala kult
vol na ki a ma gyar nem ze ti szim bó lu mok irá nyá ban. Jog gal fel té te lez het jük,
hogy a le te le pült szak ipa ros né pes ség egy ré szé nek ott hon ról örö költ, ma gá val 
ho zott hungarus-tudata is hoz zá já rult a nyel vi egy sé ge sü lés hez, ma gya ro so -
dás hoz. A hét köz nap ok ban és ün ne pe ken nem je lent ke zett ka rak te res nem ze -
ti iden ti fi ká ció és ha gyo mány konst ru á lás, rész ben to vább él tek (és máig hall -
ha tók) a szlo vák és né met ere det csa lád tör té ne ti iden ti tás ele mei. E he lyett a
ró mai ka to li kus val lás és a spe ci á lis sze rep, a szak mai kul tú ra tar tot ta fenn a
kü lönb ség tu da tát és gya kor la tát. A 19. szá zad vé gé re ki ala kult ge reb lyei ma -
gyar nyel vû sé get és ma gyar szór vánnyá vá lást egy kö zel fél év szá za dos és rész -
le te i ben még fel nem tárt akkulturációs, ni vel lá ló dá si fo lya mat elõz te meg.
Ká dár Jó zsef a szá zad for du lón meg je lent Szolnok-Doboka vár me gyei mo nog -
rá fi á ban már a te le pe sek nyelv fe lej té sé rõl írt.5 En nek el le né re a kö zös ség gé
szer ve zõ dés és a nyel vi-et ni kai ön tu da to so dás je le it le het re giszt rál ni az 1910-es
évek tõl. A kö zel 200 fõs ró mai ka to li kus szór vány kö zös ség 1910-ben kõ temp -
lo mot épít, 1925-ben lé te sí tik az is ko lát, 1958-ban a mû ve lõ dé si há zat.6

Hang sú lyoz ni sze ret nénk – és ez va la mi fé le kul csot kí nál a ma rok nyi kö zös -
ség fenn ma ra dá sá nak meg ér té sé hez –, hogy Ge reb lye ese té ben nem csak ide -
gen nyel vi és fe le ke ze ti te rü le ten, ha nem ide gen élet for ma-te rü le ten tör tént a
meg te le pe dés. A máig fenn ma radt ge reb lyei ma gyar nyel vû sé get ket tõs ér te -
lem ben is a szór vány hely zet for mál ta. Egy részt a meg ha tá ro zó ro mán tömb
kö ze pén élõ kö zös ség lét szá ma a hi va ta los nép szám lá lás ok sze rint so ha sem
érte el a 300 fõt. Más részt a szá zad for du ló tól min den na pos sá váló mun ka mig -
rá ci ók so rán a kö zös ség al kal mi lag szer ve zõ dött tö re dé kei ott ho nuk tól több
száz ki lo mé te res tá vol ság ban, több nyi re ro mán kul tu rá lis kö zeg ben dol goz -
tak. A mes ter ség meg kö ve tel te ko ope rá ció és mun ka szer ve zet, a ró mai ka to li -
kus val lás ele gen dõ disztantív, ha tár konst ru á ló fak tor ként ha tott. A ma gyar
nyelv, a mes ter ség és a val lás, mint iden ti tás hor do zók és iden ti tás je lek ero dá -
ló dá sa fo ko zot tab ban az 1960-as évek tõl kö vet ke zett be, ami kor a kö zös ség al -
kal maz ko dott az or szá go san jel lem zõ gaz da sá gi tren dek hez. A ha gyo má nyos
szén ége tõ mes ter ség vesz tett je len tõ sé gé bõl, gya ko rib bá egy szer smind rend -
szer te le neb bé, a kis kö zös ség és a csa lá dok ál tal kont rol lá lat lan ná vál tak azok
a „kul tu rá lis ta lál ko zá si hely ze tek”, me lyek ben szi tu á ció füg gõ en és in di vi du á -
li san kép vi sel nek sa ját nak tar tott kul tu rá lis, et ni kai ele me ket.7
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Do mo kos (Dãmãcuºeni) au toch ton szór vány kö zös sé gét a ma gyar nyel vû -
ség, a re for má tus fe le ke zet, a föld bir tok lás és me zõ gaz da ság pri má tu sa, a mo -
bi li tás még a kör nye zõ ro mán fal vak nál is ala cso nyabb foka és egé szen a kö zel -
múl tig a ro mán ság tól való men tá lis és szim bo li kus el ha tá ro ló dás jel le mez te.
Mára a föld höz való vi szony in ten zi tá sa ge ne rá ció füg gõ lett, a fa lut el ha gyó
fi a ta lab bak föld je i nek egy ré sze ad mi niszt ra tív, de mog rá fi ai és men ta li tás be li
okok mi att fo ko za to san a kör nye zõ ro mán köz sé gek la ko sa i nak tu laj do ná ba
megy át, így az egyik leg fon to sabb iden ti tás kom po nens, a kö zös ség ko ráb bi
„sensus communis”-a szá mo ló dik fel.8

A Lá pos-völ gyi pél dá hoz ha son ló an az öt egy ko ri máramarosi ko ro na vá ros
kö zép ko ri – nem min den eset ben ma gyar – ere de tû né pes sé gé nek val lá sa,
etnikus tu da ta és rep re zen tá ci ói, asszi mi lá ci ós útja nem iden ti kus az e te le pü -
lé sek re vagy kör nyé kük re a 18–19. szá zad ban te le pült sváb pa raszt né pes ség
vagy a ve gyes szár ma zá sú szak ipa ros né pes ség ma gyar ság tu da tá val. Visk,
Técsõ és Máramarossziget au toch ton, re for má tus ma gyar sá ga és a huszti,
hosszú me zõi sváb ere de tû ma gya rok vagy a rész ben cip szer ere de tû rahóiak, a
fel vi dé ki szlo vák, né met ere de tû ke rek he gyi ek vagy gyer tyán li ge ti ek, a fe le ke -
ze ti kü lönb sé ge ken túl, el té rõ gaz da sá gi men ta li tá sú ak, há za so dá si pre fe ren -
ci á ik, tár sa dal mi kap cso lat rend sze rük, mo bi li tá si pá lyá juk és nem zet tu da tuk
is el té rõ. 

Rurális–ur bá nus

Má sik köz ke le tû ka te go ri zá lá si mód a fa lu si(as) és vá ro si(as), rurális és ur bá -
nus szór vány kö zös sé gek meg kü lön böz te té se. A vá ro si szór vá nyok nál je len tõ -
sé ge van a szór vány kö zös ség ko rá nak, il let ve eset le ges több szö ri „új ra töl tõ dé -
sé nek”. Eb ben az eset ben az allochton/au toch ton meg kü lön böz te tés ir re le váns
le het. A dél-er dé lyi szász vá ro sok ba és bá nyá sza ti köz pon tok ba vi szony lag ké -
sõn (a 19. szá zad ban) nyílt le he tõ ség a ma gya rok tö me ges be te le pü lé sé re,
amely nem szer ve zet ten, ha nem a mun ka erõ-pi a ci kí ná lat függ vé nyé ben spon -
tán mó don és rap szo di ku san folyt. Medgyes, Bras só, Nagy sze ben vagy ép pen a 
Zsil-völgy ma gyar la kos sá gá nak nem csak be te le pe dé si kora, ha nem te rü le ti,
val lá si rekrutációja is igen ve gyes. Ez nem csak a kö zös ség gé vá lást és a szór -
vány kö zös ség össze fo gá sát, gon do zá sát ne he zí ti meg, ha nem a ku ta tó szá má ra 
is oly kor meg old ha tat lan nak tûnõ fel ada to kat je lent. Az ur bá nus szór vá nyok
ne he zeb ben ku tat ha tók és át lát ha tók, a kul tú ra bi zo nyos szeg men se i ben nem
nyil ván va ló és nyil vá nos, ne he zeb ben mu tat ko zik meg. Az egy le tek, kul tu rá lis
egye sü le tek, ren dez vé nyek és a vá ro si ér tel mi ség vizs gá la tá val ugyan ak kor
di ak ro ni kus hossz met szet ben ké pet kap ha tunk a vá ro si szór vány kö zös sé gek
kons ti tu tív fo lya ma ta i ról. 

A te le pü lés hi e rar chia szint jei vagy a te le pü lé sek ko ráb bi jog ál lá sa sze rint
to váb bi fi no mí tá sok le het sé ge sek, ame lyek ref lek tál nak a he lyi ha tal mi vi -
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szo nyok ra épp úgy, mint a te le pü lé sek tex tú rá ja ál tal pre desz ti nált kap cso la ti
há lók ra.

A szé kely fa lu si köz bir to kos ság ok te rü le tén lét re jött ha tár szé li, rész ben ro -
mán ere de tû, ún. te le pít vé nyes fal vak és a szé kely föl di fal vak ba be te le pe dett
ro mán zsel lér ré te gek akkulturációs út já ban, szá zad for du lós nem zet vá lasz tá si
gya kor la tá ban ép pen a te le pü lés tí pu sa és jogi hely ze te ál tal meg ha tá ro zott
szim bo li kus ha ta lom gya kor lá si és ér dek ér vé nye sí té si min ta és az etnikus kont -
roll in ten zi tás kü lönb sé ge ered mé nye zett el té ré se ket. A szé kely köz sé gek ben
lakó ro mán ere de tû – a fo ga lom klasszi kus ér tel mé ben szór vány hely ze tû – gö -
rög ka to li ku sok már a 19. szá zad kö ze pé tõl nö vek võ haj lan dó sá got mu tat nak a 
ró mai ka to li ku sok kal való ve gyes há zas ság ra, nem tö rek sze nek etnikus disz -
kon ti nu i tás meg je le ní té sé re. El fo gad ják és adop tál ják a szé kely élet mód min -
tát, men ta li tást. A szá zad for du ló tól je lent ke zik a tö rek vés az egye dü li „etnikus
bé lyeg ként” meg ma radt „ke le ti rí tus” meg vál toz ta tá sá ra, amely ta lál ko zik a
vár me gyei elit hol nyílt, hol bur kolt he lyes lé sé vel és ösz tön zé sé vel. A Csí ki-ha -
va sok te le pít vé nyes köz sé ge i ben a ve gyes há zas sá gok, a kör nye zõ te le pü lé sek
ma gyar nyel vû la kos sá gá val való kap cso lat tar tás mi att, a ma gyar ad mi niszt rá -
ció és az ál la mi is ko lák ha tá sá ra a szá zad for du ló ra ma gyar nyel vû vé vagy két -
nyel vû vé vált a né pes ség. En nek el le né re nem ad ják fel, rész ben a szé kely
több ség el ha tá ro ló dá si gya kor la tai mi att nem ad hat ják fel ro mán iden ti tás -
szim bó lu ma i kat, szá mon tart ják ere de tü ket, te le pü lé sen ként vál to zó erõs ség -
gel igye kez nek a ha son ló kul tu rá lis hát te rû ek hez kap cso lód ni. Összes sé gé ben
in kább passzív el vi se lõi, mint tu da to san iden ti tást vá lasz tó vagy cse ré lõ részt -
ve või a hoz zá juk is be gyû rû zõ politikai-társadalmi-kulturális fo lya ma tok nak,
ami nyil ván össze függ mi ni má lis föld raj zi-tár sa dal mi mo bi li zá ci ó juk kal.9

A te le pü lé si tex tú ra és a kul tu rá lis kap cso la ti há lók, a szim bo li kus ér ték köz -
ve tí tés össze füg gé se i re egy ke vés sé is mert szlo vá ki ai pél dát idéz nénk. Míg a
né met la kos sá gú Bars me gyei Pálosnagymezõ (Hochwies, Velke Pole) és
Dóczyfûrésze (Polisch, Pila) kör nyé ki he gyi ta nyák (Staudenek) la kos sá ga
élén ken tar tot ta a kap cso la tot a ki bo csá tó te le pü lé sek kel, ad dig a Ma da -
ras-hegy ség tá vo li he gyi ta nyá i ra, szlo vák kör nye zet be ki köl tö zõ né met csa lád -
ja i nál erõs akkulturációs fo lya ma tok zaj lot tak. Itt az em be rek egy más kö zött
az 1930-as évek ben már szlo vá kul be szél tek, né met ön tu da tuk en nek el le né re
meg ma radt, szí ve sen csat la koz tak a ko ra be li né met népi moz gal mak hoz.10

Ahogy vá ro si kö zös sé gek ben is ta lá lunk rurális men ta li tá sú vagy élet mó dú
szór vá nyo kat,11 a rurális szór vány kö zös sé gek élet for má ja, men ta li tá sa sem
min den eset ben ag rár jel le gû. A fa lu si as kül le mû kár pát al jai Gyer tyán li get
(Kabolapolyán, Kobilecka Poljana)12 a vas ipar vi rág zó idõ sza ka i ban a la kos -
ság nagy ré sze szá má ra „kváziurbánus” kö rül mé nye ket kí nált a szom szé dos

68

 9 Ilyés 1999, 10.
10 Ilyés 1998, 330.
11 A ko lozs vá ri hóstátiak kö zös sé ge eb ben a te kin tet ben au toch ton, vá ro si, rurális

élet for má jú és men ta li tá sú kö zös ség (volt).
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ru szin fal vak hoz vi szo nyít va. Ugyan ak kor a gaz da sá gi de presszió, a ha gyo má -
nyo san pri má tust él ve zõ vas ipar le épü lé se „elparasztosodási”, ruralizálódási
fo lya ma tot in dí tott el, a szom szé dos ru szin me zõ gaz dál ko dás vált kény sze rû en 
mér ték adó, le gi tim meg él he té si nor má vá, amely együtt járt a mun ka ké pes fi a -
ta labb kor osz tály ok gaz da sá gi mig rá ci ó já val. A tör té ne ti leg, ha gyo má nyo san
ér vé nyes vas ipa ros szak mun kás–pa raszt vagy nem ru szin–ru szin dichotómia
az el kü lön bö zõ dés leg fõbb szín te ré nek (vas gyár) az öt ve nes évek tõl be kö vet -
ke zõ „fel hí gu lá sá val”,13 majd a 90-es évek be li dekomponálódásával vesz tett
ér vé nyes sé gé bõl, fel ol dó dott. Több egyéb ok mi att is a fi a ta labb ge ne rá ci ók
nem tö rek sze nek etnikus/kul tu rá lis kü lönb ség meg je le ní té sé re, szá muk ra már 
nem re le váns az idõ sebb kor osz tály ok erõ sen a szak má hoz kap cso ló dó ma gyar 
(eset le ge sen szlo vák és né met) iden ti fi ká ci ó ja és em lé ke zet kul tú rá ja.14 A te -
lep he lyek ki me rü lé sé vel, a gaz da sá gi át ren de zõ dés sel, a tech no ló gi ai vál tás -
sal, a mo dern gyár ipar kon ku ren ci á já val szá mos bá nyász-ipa ros szór vány kö -
zös ség kény sze rült ha son ló adap tá ci ós for má kat ki ala kí ta ni.

A szin tén kárpátaljai Ke rek hegy (Okruhla) jó részt né met ere de tû, az 1780
kö rül te le pí tett falu só bá nyá sza ti te lep hely volt, ahon nan a só bá nyák be sza ka -
dá sa és fel ha gyá sa mi att már a 19. szá zad ele jén meg in dult a ka to li kus né pes -
ség át ván dor lá sa a kör nye zõ je len tõ sebb bá nyász és ipa ri köz pon tok ba.15 Leg -
töb ben Aknaszlatinára (Szolotvina) köl töz tek. Még a két vi lág há bo rú kö zött is 
in gáz tak a szlatinai só bá nyá ba, töb ben vá sá rol tak la kást, és vég leg ott ma rad -
tak. Az uk rán ság el múlt év ti ze dek ben tör tént fo lya ma tos be köl tö zé se az idõ -
sebb „õs la kos” ma gyar ság sze mé ben ne ga tív je len ség, ami nem(csak) a ha gyo -
má nyos bá nyász/ipa ros–föld mû ves meg kü lön böz te tés bõl kö vet ke zik, ha nem
ab ból a köz ke le tû vé le ke dés bõl, hogy a szom szé dos te le pü lé sek rõl be köl tö zõk 
egy ré sze ere de ti kö zös sé gé ben a he lyi tár sa da lom pe re mé rõl sza kadt ki.

A bá nyá sza ti, ipa ri funk ci ók meg szû né sé vel, sok egy kor vi ru lens ipa ros-bá -
nyász szór vány el nép te le ne dik, meg in dul a spe ci a lis ták át ván dor lá sa a szá -
muk ra pers pek tí vát kí ná ló kö ze pes vagy na gyobb ipa ri köz pon tok ba. Így vá lik
Resica, Oþelu Rosu, Vajdahunyad, Gyalár és Kalán a ki sebb bá ná ti, hu nya di
montán-ipari te le pek szak em be re i nek be fo ga dó já vá. Ózd és Mis kolc–Di ós -
gyõr az Alsó-Szepesség gründler spe ci a lis tái és a gömöri mun kás ság szá má ra
kí nált mun ka le he tõ sé get: a 19. szá zad vé gé tõl a bá nyá szat, a há mor ipar ko ráb -
bi fel vi dé ki köz pont ja i ból (Gölnic-völgy – „Hungertal”, Rozs nyó kör nyé ke)
in dul meg a szak ipa ros né pes ség be áram lá sa. Óz don a szlo vák és né met szár -
ma zá sú vas mun kás ok még az 1930-as évek ben is egy más kö zött sa ját nyelv já -
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rá su kat be szél ték.16 Rudabányára a gömöri né met bá nyász vá ros ká ból, Dobsiná-
ról buléner bá nyá szok köl töz tek a 19. szá zad utol só év ti ze de i ben, fo ko za to san
el ma gya ro sod tak, a 20. szá zad kö ze pé re már csak evan gé li kus val lá suk em lé -
kez te tett ere de tük re.

A te le pü lés hi e rar chia sze rin ti szór vány be so ro lás mel lett a klasszi kus cent -
rum-pe ri fé ria fel osz tás nak is ma gya rá zó ere je van a szór vány di na mi ka ref -
lek tá lá sa kor. A pe ri fe ri kus, de presszi ós tér sé gek tár sa dal mi-gaz da sá gi moz -
du lat lan sá ga, ha gyo mány rend je kon zer vá ló, meg tar tó ha tá sú le het, míg a
vá ro si, városközeli vagy a ha tárkö ze li hely zet foly to nos etnikus ha tár át lé pé -
sek re ösz tö nöz. Je len leg – ép pen a ha gyo má nyos tér sé gek ben – fel erõ sö dõ
örökségesítési dis kur zu sok, a tercierizálódás és a tu riz mus kí nál nak a szór -
vány ku ta tás szá má ra re le váns té mát.

Vé gül a szór vány kö zös sé gek bel sõ és a más kul tú rá jú kör nye ze tük höz, a
tömb ma gyar ság hoz vi szo nyí tott tér be li sé ge is kí nál – ugyan vi tat ha tó – hár mas 
be so ro lá si le he tõ sé get. A szi get hely ze tû szór vá nyok kö zel ho mo gé nek, bi zo -
nyos bel sõ nor ma rend sze rük, bel sõ vi lá guk, sa ját iga zo dá si szem pont ja ik van -
nak (pl. Do mo kos, Szék, Magyardécse). A disz perz hely ze tû szór vá nyok nál a
több sé gi et ni kum szám ban (de nem fel tét le nül szim bo li ku san fel ér té kelt he -
lyek ben és szim bó lum ter me lés ben) meg ha tá ro zó. A szór vány né pes ség nek mi -
nõ sü lõ cso port oly kor ele nyé szõ ki sebb sé get al kot egy-egy te le pü lé sen (pl. a
Me zõ sé gen Kom lód, Orosz fá ja), ezek leg több ször a Ve té si Lász ló ál tal ma -
rad vány fal vak nak, ma ra dék kö zös sé gek nek ne ve zett au toch ton ma gyar sá gú
te le pü lé sek.17 A tömb pe re mi hely zet a ki sebb sé gi dis kur zu sok ban sa já tos frontier-
hely zet ként ér tel me zõ dik: a Szé kely föld pe re me in meg fi gyel he tõ le sza ka dás -
ra, fragmentálódásra fi gyel mez tet ve (pl. Gyergyóholló, Gyergyótölgyes, Szék-
pataka) so kan az el ke rül he tet len szór vány sors ví zi ó ját ve tí tik ki az egész er dé -
lyi ma gyar ság ra.

Epifánikus és rej tõz kö dõ kö zös sé gek

A szór vá nyok egy ben nar ra tív- és em lé ke zet kö zös sé gek, az em lé ke zés kul tú ra
fon tos kons ti tu tív ele me a szór vány iden ti tás ki ala kí tá sá nak. Ke szeg Vil mos
ko lozs vá ri folk lór ku ta tó azt vizs gál ta, hogy mi lyen sú lya van a szór vány ban
élõk nar ra tív gya kor la tá ban a szór vány sors ról való be szé lés nek, mennyi re vá lik
a szór vány sors egy élet pá lya, il let ve élet for ma me ta fo rá já vá.18 Az epifánikus
(ön fel mu ta tó, ön rep re zen tá ló) szór vá nyok egy ben nyil vá no san is em lé ke zõ
szór vá nyok. Etnikus tu da tuk, nem ze ti kö tõ dé sük és sé rel me ik nem csak a szûk
körû, csa lá di enkulturáció és elbeszéléskultúra ré vén ha gyo má nyo zód nak, ha -
nem nyil vá no san is meg je le ní tik, ritualizálják múlt ju kat, ha gyo má nya i kat: em -
lék mû ve ket emel nek, ün ne pel nek, temp lo mot újí ta nak. Nem el ha nya gol ha tó
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ha tá sa van eb ben a lel ké szek nek, akik a szór vány ban élõk szá má ra sok szor
egye dül köz ve tí tik és rep re zen tál ják a nem ze ti kul tú rát és kö zös sé get.19 A he -
lyi és a nem ze ti ha gyo má nyok ápo lá sa egy ben ha gyo má nyok te rem té sét,
konst ru á lá sát is je len ti: a múlt ki ta lá lá sát, meg szer kesz té sét és fel épí té sét. Az
epifánikus szór vány kö zös sé gek a múlt ból, az épí tett és ter mé sze ti kör nye zet
ku lisszá i ból sze lek tí ven, bi zo nyos bel sõ és kol lek tív nem ze ti kon ven ci ók nak és 
in ten ci ók nak való meg fe le lés je gyé ben örök sé ge sí te nek. Egy fe lõl a nagy nem -
ze ti narratívák a lo ká lis tör té ne lem be il leszt he tõ epi zód ja it eme lik ki, sti li zál -
ják, vir tu á li san beemel ve ma gu kat a nem zet nagy kö zös múlt já ba, más fe lõl a
lo ká lis, bel sõ hasz ná la tú tör té ne te ket is meg örö kí tik. A Beszterce-Naszód me -
gyei Cegõtelke kö zös sé ge a kö ze li – a tör té ne ti Ma gyar or szág ha tár vi dék men -
ti temp lo ma i ban sok he lyen meg örö kí tett – kerlési csa tá nak (Szt. Lász ló-le -
gen da) ál lí tott em lék mû vet. Buziásfürdõ ma gyar kö zös sé ge (Temes-megye) az 
itt szí ve sen tar tóz ko dó Deák Fe renc rend szer vál tás kö rül el tûnt kõ pad ját ké -
szí tet te el a „haza böl cse” tisz te le té re.

A szlo vá ki ai Mecenzéf meg fo gyat ko zott né met kö zös sé gé nek több ré te gû
em lé ke zet- és ün nep kul tú rá já ban a Szlo vák Nem ze ti Fel ke lés rõl való meg em -
lé ke zés épp úgy meg fér, mint a ko ráb bi hungarustudat em lé ke ként meg ma radt 
két nyel vû milleniumi em lék mû gon do zá sa. A kö zös ség nek eze ken túl van nak
sa ját bel sõ iden ti tás erõ sí tõ ün ne pei: így a nyelv já rá si ha gyo mányt kép vi se lõ
Peter Gallus ró mai ka to li kus lel kész és di a lek tus ban író köl tõ rappi (Rapovce–
Lo sonc mel lett) sír já nál való rend sze res meg em lé ke zés és szim bo li kus sír já -
nak mecenzéfi fel ava tá sa.20

Több fel vi dé ki vá ros pél dáz za a 19. és a 20. szá zad for du ló ján a nem ze ti nyil -
vá nos ság elõtt ma gyar több sé get kom mu ni ká ló né pes ség bi zo nyos „mi mik -
ri-ma ga tar tá sát”. Keményfi Ró bert a fel vi dé ki Jolsva kap csán a kö zös ség
„et ni kai ka mé le on” ma ga tar tá sá ról tu dó sít. A kis vá ros a cseh szlo vák nép -
szám lá lás ok kor szlo vák, a ma gyar nép szám lá lás ok kor ma gyar több sé get mu -
ta tott.21 A kö zös ség – nem rit kán csak dek la ra tí van – ha so nul a kör nye ze té hez
vagy az ál lam nem zet ál tal kí nált, el várt vagy rákényszerített nem ze ti min ták -
hoz anél kül, hogy sa ját etnikus re per to ár já ban, kom mu ni ká ci ós for má i ban,
an nak több nyel vû, kul tu rá lis és nyel vi kód vál tá sok kal sû rûn át szõtt min den na -
pi gya kor la tá ban gyö ke res vál tás tör tén ne. Ezért le het nagy kü lönb ség a kü -
lön fé le fõ ha tal mak alatt vég zett egy más utá ni nép szám lá lás ok et ni kai, nem ze -
ti, sõt anya nyel vi sta tisz ti kái kö zött. A lát szó la gos, mí melt ha so nu lást elõ hí vó
kény sze rek nem is me ret le nek a ke let-kö zép-eu ró pai nem zet ál la mok 20. szá -
za di tör té ne té ben. Az egyé nek, csa lá dok, kis kö zös sé gek le gi tim – a Kár -
pát-me den cei ki sebb sé gi dis kur zu sok ban azon ban több nyi re meg bé lyeg zett –
túl élé si tech ni ká ja ez. Ta nul sá gos Peéry Re zsõ fel vi dé ki ma gyar pub li cis ta
vissza em lé ke zé se, amely ben kö pö nyeg for ga tó, a ma gyar, il let ve a cseh szlo vák
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nem ze ti sé gi el nyo mást egy aránt ki szol gá ló, kis ne me si szár ma zá sú, hi va tal nok
nagy báty ját idé zi: 

„Csak sem mi ne hez te lés ked ve se im. Meg vál toz tak a vi szo nyok, ahogy fe -
lénk mond ják Nyitrában. Most a ke nyér a fon tos, a szent ke nyér, és ne künk az
ál lam nál nem könnyû a dol gunk. Mi nem va gyunk sza bad pá lyán mint te, lieber 
Herr Schwager. Al kal maz kod nunk kell, kér né lek szé pen. És le het-e al kal maz -
kod ni más kép pen, mint egé szen […] Nem aka rok va gon la kó len ni öt ven esz -
ten dõ vel […] Ti sza Pis ta hat uns verspielt, ki hit te vol na. Fáj dal mas do log, ne -
héz do log. És a fele úton nem le het meg áll ni. Wenn schon, denn schon,
kér ném alás san. Mit te het tem vol na – meg ol dot tam a kér dést, lieber Herr
Schwager, po nyitrianszki […] A de mok rá cia szép do log, és ha egy ki csit tó tul
kell be szél ni hoz zá, hát ezért he he he nem me gyünk a szom széd ba. Nem le het
más ként oda fönn a Nyitrá milá Nyitrában […] Mann muss gute Miene
machen, proszim ponyizsenye. Õk gyõz ték, ahogy ná lunk mond ják. Új idõk, új 
em be rek […] Mi ne künk, ál la mi ak nak min dig al kal maz kod nunk kel lett, kér -
lek alás san. Wir waren grossmütig in Ungarn, ad dig nyom tunk el a szlo vá kocs -
ká kat, amíg szé pen õk let tek az urak fe let tünk. Teraz szu onyi pá nyi, und wir
müssen uns fügen […] Min den ben új módi jár ja, ked ve se im. Node este a
Zoboron to vább tán col juk a csár dást, kér né lek szé pen […] És mi is tör tént?
Nem nagy do log. Az elõtt a kony hán be szél tünk tó tul, a hi va tal ban ma gya rul.
Most for dít va van. A hi va tal ban po ve dá lunk szlo vá kul. Oda ha za pe dig ma gya -
rul, ennyi az egész, ké rem alás san.”22

A prag ma tiz mus, a mi mik ri ilyen mar káns je len sé ge i vel ter mé sze te sen leg -
gyak rab ban az el sõ ge ne rá ci ós ki sebb sé gek nél ta lál ko zunk, a to váb bi generá-
cióknál te ret nyer nek a vég le ges be ol va dá si, ha so nu lá si ten den ci ák. A tár sa -
dal mi mo bi li tás ra való kész te tett ség, a fa lu si vagy vá ro si kör nye zet, a ko ráb bi
két nyel vû ség, a ki sebb ség jo gi hely zet mind vál to za tos al kal maz ko dá so kat,
komp ro misszu mo kat, mi mik ri ket ala kí tott ki.

Az asszi mi lá ló dott kö zös sé gek em lé ke ze té ben vagy kör nye ze tük el kü lön bö -
zõ dé si ha gyo má nyá ban rend sze rint meg õr zõ dik és mun kál az el té rõ szár ma zás,
et ni kai ere det tu da ta. Az „etnomnemonikus” szór vá nyok ban a po li ti kai vál to -
zá sok és a mig rá ci ók, élet mód vál tá sok elõ hív hat ják és mo bi li zál hat ják egy ko ri 
etnikus iden ti tá suk re mi nisz cen ci á it. Ezt az ata viz must a több ség tõl el té rõ fe -
le ke zet, a sze mély ne vek csen gé se vagy akár az el té rõ fog lal ko zá si ha gyo mány
tart ja fenn, és ez be in dít hat azo no sí tá si, il let ve azo no su lá si fo lya ma to kat.
A leg gyak rab ban idé zett pél da a mold vai ka to li ku sok ese te, aki ket de fi ni tív
nyel vi asszi mi lá ci ó juk után több év ti zed del is a szom szé dos or to dox ro má nok
ma gya rok nak (unguri) te kin te nek. A fen ti ek ma gya ráz zák a Ve té si Lász ló ál -
tal szak rá lis két nyel vû ségnek ne ve zett je len sé get, ami kor a kö zös ség – bár már
alig érti – ra gasz ko dik ere de ti temp lom nyel vé hez, füg get le nül sa ját etnikus tu -
da tá tól, nem ze ti ön be so ro lá sá tól, kö zös sé gi ve ze tõi vagy a lel kész eset le ges in -
ten ci ó i tól. A pasztorációs szem pont ok, a lel ki gon do zás ered mé nyes sé gé nek
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igé nye azon ban nem rit kán ép pen a lel ké szek fe lõl in dít ja meg a temp lo mi
nyel vi nor mák át ala kí tá sát.

Gyer tyán li get és Ke rek hegy filiális ka to li kus kö zös sé ge i ben a li tur gia nyel ve 
ma gyar, de az evan gé li u mot és a szent be szé det egy re gyak rab ban uk rá nul (is
el)mond ják, ez zel iga zod nak a hí vek nyelv ál la po tá hoz. A gyer me kek, ha mond -
ják is ma gya rul a temp lom ban a Mi atyán kot, már nem ér tik. En nek a fo lya -
mat nak a kö vet ke zõ ál lo má sa, ami kor a ma gyar ok ta tá si in téz mé nyek ben nem 
be szél nek ma gya rul, sem a fog lal ko zá so kon, sem a szü ne tek ben. Gyer tyán li -
ge ten, Nagybocskón és Aknaszlatinán az 1990-es évek vé gén a Karitász és
több ma gyar or szá gi ala pít vány tá mo ga tá sá val ma gyar egy há zi óvo dá kat ala pí -
tot tak. Gyer tyán li ge ten és Nagybocskón ezek az óvo dák – a nem el ha nya gol -
ha tó ma gyar ál la mi és ala pít vá nyi tá mo ga tás el le né re – nem ma gyar és nem
ka to li kus óvo dák. A szü lõk több sé ge uk rán, a ma gyar szü lõk gyer me ke ik kel
ott hon nem vagy alig be szél nek ma gya rul. Az óvo dák nyel ve így uk rán, az óvó -
nõk a ma gya rul tudó gyer me kek kel ugyan el kü lö nít ve pró bál nak fog lal koz ni,
ün ne pek kor egy-két ver set be ta ní ta ni, több nyi re azon ban ezek a gye re kek is
uk rá nul be szél nek egy más sal és a tár sa ik kal. Ma Gyertyánligeten csak 4-5
olyan óvo dás ko rú gyer mek van, akik kel ma gya rul (is) le het be szél ni. Az ilyen
in téz mé nyek ben egye di interkulturális prog ra mok, az adott kul tú rá ra, kis kö -
zös ség re és be fo ga dói kor cso port ra sza bott spe ci á lis nyelv-, ének- és kul tú ra -
ta ní tá si mód sze rek je len te nék a meg ol dást. Ha le het még is hasz na ezek nek az
in téz mé nyek nek, az pon to san az em lí tett jó ér te lem ben vett „etnikus ata viz -
mus” ki ala kí tá sa és fenn tar tá sa.

A szór vá nyo so dás „késõ mo dern” út jai

A ko ráb bi sta ti kus, „szesszilis” né pes sé get fel té te le zõ szór vány fo ga lom a „vi -
lág fa lu”, a fel gyor sult kom mu ni ká ció, a pe reg ri nus élet for mák és a mig rá ció
ter je dé se ko rá ban ho va to vább tart ha tat lan ná vá lik. A „mo dern no má dok”
kul tu rá lis mo bi li tá suk kal, áram lá suk kal, per ma nens to vább ván dor lá suk kal olyan
szim bo li kus esz kö zö ket és gya kor la to kat bir to kol nak, ame lyek ma guk is hoz -
zá já rul nak a glo bá lis vi lág meg te rem té sé hez.23 Ér de mes fel fi gyel ni ko runk
elit- és szub kul tu rá lis szór vá nya i nak lét re jöt té re a szom szé dos több sé gi nem -
ze tek nagy vá ro sa i ban. Ezek a cso por tok moz gé ko nyak, spe ci á lis szak is me re -
te ik, ér dek ér vé nye sí té sük van, je len tõs a szim bo li kus tõ ké jük, és a több sé gi
nem zet hez vál to za tos for má lis és in for má lis kap cso la tok kal kö tõd nek. Bu ka -
rest, Prá ga, Ki jev, Po zsony és újab ban Brüsszel kor társ ma gyar (ki sebb ség)po -
li ti kai, kul tu rá lis, mû vé szi, tu do má nyos és gaz da sá gi elit cso port jai rend kí vül
adoptív és mobilis kö zös sé gek, nem csak az anya nem zet tel és a több sé gi nem -
ze tek kel tar ta nak kap cso la tot, ha nem a nem zet kö zi po ron don is szá mot te võ a
moz gás te rük, kap cso la ti po ten ci ál juk és kom mu ni ká ci ós ru tin juk.
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A Nyu gat-Eu ró pá ban és Ame ri ká ban „új ra- és új ra ter me lõ dõ” ma gyar elit -
ér tel mi ség te kin té lyes ré sze a „pe reg ri nus szór vá nyok” ka te gó ri á já ba so rol ha -
tó. A globalizációval ezek transz na ci o ná lis jel le ge erõ sö dik: szin te élet for má vá
vá lik a fi a tal ku ta tók rend sze res pá lyá zá sa, mun ka hely- és (be fo ga dó)kul tú ra-
vál tá sa.

A gaz da sá gi rend szer vál tás nyo mán le he tõ vé vált egy szûk ré teg szá má ra
kül föl di nya ra lók, apart ma nok vagy üdü lõ bér le tek, üdü lé si jo gok vá sár lá sa
akár tá vo li, eg zo ti kus he lye ken is (Flo ri da, spa nyol ten ger part). A sza bad idõs,
rek re á ci ós szór vá nyok jó részt efe mer, sta tisz ti kai esz kö zök kel ne he zen meg ra -
gad ha tó, foly ton cse ré lõ dõ po pu lá ci ók, me lyek a tu riz mus je len ség kö ré be is
utal ha tók. A hor vát or szá gi (és ko ráb ban a vaj da sá gi) ma gya rok kö zül nagy
szám ban vet tek üdü lõ ket a hor vát ten ger par ton, me lye ket nagyrészben tu risz -
ti ka i lag is hasz no sí ta nak. Bár a hor vát or szá gi ma gyar ság de mog rá fi ai súly -
pont ja még nem te võ dött át Dal má ci á ba, a fo lya mat fi gye lem re mél tó és vár -
ha tó to váb bi erõ sö dé se.

A mo bi li tás és diaszpóraképzõdés má sik for má ját a ven dég mun kás ok, me -
ne kül tek és emig rán sok kép vi se lik, akik tár sa dal mi, gaz da sá gi és kul tu rá lis
marginalizáltságukat, stigmatizáltságukat kí ván ják fel szá mol ni.24 A kül föl di
mun ka vál la lás sal, a ven dég mun ká val, a ke res ke del mi célú uta zá sok kal foly to -
no san fluk tu á ló, efe mer mun ka vál la ló cso por tok jön nek lét re az ipar, a me zõ -
gaz da ság és a szol gál ta tá sok kü lön bö zõ te rü le te in dol go zók kö ré bõl. A kö zös -
sé gi össze tar tás leg nyil ván va lóbb je le it az olasz or szá gi és iz ra e li, mold vai
csán gó ven dég mun kás-di asz pó ra mu tat ja, amely re már a mold vai ka to li kus
egy ház is fel fi gyelt, és pa po kat küld a kö zös sé gek lel ki gon do zá sá ra.

To vább gon do lan dó Sik End re és Tóth Pál Pé ter fel ve té se, mi sze rint te kint -
het jük-e di asz pó rá nak az er dé lyi ek vagy a vaj da sá gi ak ma gyar or szá gi cso port -
ja it? Sik End re a ha tá ron túl ról Ma gyar or szág ra ér ke zõ ma gya ro kat szo ci o -
ló gi ai jel lem zõ ik és a mig rá ció té nye mint konszenzuálisan el fo ga dott
differentia specifica alap ján egy ér tel mû en di asz pó rá nak te kin ti, és eb ben
Tóth Pál Pé ter is egyetér te ni lát szik.25 A prob lé ma fel ve tés nyo mán szisz te ma -
ti kus át gon do lást ér de mel ne, hogy a di asz pó ra ha gyo má nyos val lá si/nyel vi/et -
ni kai/nem ze ti ér tel me zé se it nem szük sé ges-e ki bõ ví te ni, új ra gon dol ni: a kul -
tu rá lis ér te lem ben vett di asz pó ra anya nyel ve, nem ze ti iden ti fi ká ci ó ja, val lá sa
le het kö zös a be fo ga dó nem zet tel, még is el té rõ tár sa dal mi ta pasz ta la tok és
meg íté lés, ki lé pé si és ván dor lá si gya kor la tok, más men ta li tás, va ló ság ér tel me -
zés és kul tu rá lis al kal maz ko dá sok jel lem zik. Né hány fen ti „poszt mo dern”
szór vány tí pus hoz ha son ló an azon ban ezek a cso por tok a kö zös ség szer ve zõ dés 
na gyon eset le ges pél dá it mu tat ják. Nem vagy csak kor lá to zot tan mû köd nek
kö rük ben olyan kö zös ség for má ló me cha niz mu sok, ci vil kez de mé nye zé sek,
szim bo li kus el kü lön bö zõ dé sek, ame lyek kel mar kán san fo gal maz zák meg ma -
gu kat a „több sé gi ma gyar ság gal” szem ben. El sõd le ges cél juk az elõ zõ ek kel
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szem ben ép pen a megöröklött kü lönb sé gek le küz dé se, a több sé gi tár sa da lom -
hoz való ha so nu lás, az in teg rá ció, a ho zott kul tu rá lis min ták, nyelv já rá si jel leg -
ze tes sé gek stb. fel füg gesz té se, fel szá mo lá sa.

ÖSSZEGZÉS: A KVALITATÍV ÉS REFLEXÍV FORDULAT SZÜKSÉGESSÉGE 
A SZÓRVÁNYKUTATÁSBAN

A több ség/be fo ga dó kö zös ség/he lyi ek és a ki sebb ség/be te le pe dõk/ide ge nek
kö zött per for má ló dó kom mu ni ká ci ós hely ze tek, „ta lál ko zá si kon tex tu sok”,
„be széd ese mé nyek” vizs gá la ta csak a ku ta tói je len lét re tá masz ko dó és arra
ref lek tá ló, tu da to san vé gig vitt, részt vevõ meg fi gye lé ses mód szer rel le het si ke -
res. Biró A. Zol tán ta lál ko zá si hely ze tek hez kö tõ dõ etnicitáskonstrukciókról
és az „et ni kai ha tá rok” fel mu ta tá sá ról, új ra ter me lé sé rõl ír.26 Ezek so rán a kul -
tu rá lis és egyé ni adott sá gok és az ak tu á lis vi sel ke dés for mák kö zül ál lan dó an
ki vá lasz tód nak, új ra ren de zõd nek az et ni kai je gyek. A részt ve võk ezek ben a
kom mu ni ká ci ós hely ze tek ben ide gen és sa ját et ni kai je gye ket ter mel nek és új -
ra de fi ni ál ják a sa ját és az ide gen köz ti vi szonyt.

Fon tos nak tart juk, hogy a ku ta tói at ti tû döt és in terp re tá ci ót – a gyak ran le -
han go ló ta pasz ta la tok el le né re – ne ural ják el az egy ol da lú vesz te ség ol va sa -
tok. Biczó Gá bor rá mu tat, hogy az asszi mi lá ció depravációs ol va sa tá ban a tár -
sa dal mi élet olyan lét mód, amely alap ve tõ en et ni kai meg ha tá ro zott sá gú, és
ezt a nem zet esz mé jé nek ide o ló gu sai mo ra li zá ló élet ér zés sé fo koz ták.27 A ku -
ta tói fel adat – min den ér zel mi érin tett ség el le né re – alap ve tõ en a for dí tás, azaz 
a vizs gált kö zös ség iden ti tás ka te gó ri á it, bel sõ nyel vét, min den na pi át já rá si
tech ni ká it, al kal maz ko dá si gya kor la ta it, szim bo li kus ha tár ter me lõ és/vagy fel -
füg gesz tõ ak ti vi tá sát kell be mu tat ni és kontextualizálni.28 Ne he zebb nek tûnõ
kér dés, hogy a szór vány ku ta tás – ál ta lá ban a ki sebb ség ku ta tás – mi vel já rul -
hat hoz zá a szór vány gon do zás hoz, az oly sür ge tõ fel adat ként meg fo gal ma -
zott szór vány men tés hez? Ve té si Lász ló a tu do má nyos ku ta tás tár sa dal mi imp -
ro duk ti vi tá sát és a szór vány gon do zói mun ka ref lek tá lat lan sá gát egy aránt
ne hez mé nye zi.29 A tör té net- és tár sa da lom tu do mány ok, az egy há zak és a nem -
zet po li ti ka szór vány prob lé ma-ér zé keny sé gé nek és -recepciójának a dis kur zus -
ana lí zis szem pont ja it ér vé nye sí tõ ele me zé se és kri ti kai be mu ta tá sa a to váb bi
tár sa da lom tu do má nyos vizs gá la tok szá má ra gyü möl csö zõ le het ne.

A szór vány kér dés kon zek vens össze kap cso lá sa re gi o ná lis, kis tér sé gi, tér -
ség fej lesz té si, öko ló gi ai kér dé sek kel, az örök sé ge sí tés és a (fa lu si, öko-, agro-,
örök ség-, etno-, folk lór-) tu riz mus ki hí vá sai új pers pek tí vát és egy ben meg ol -
dá si le he tõ sé ge ket kí nál nak. A ko ráb ban meg ha lad ni, il let ve meg szün tet ni kí -
vánt és bi zo nyos etnopolitikai/gaz da sá gi erõ tér ben hát rá nyos nak tûnõ kul tu -

75

26 Biró A. 1996, 248–251, 264–265.
27 Biczó 2000b.
28 Haj nal 2003, 23–42.
29 Ve té si 2000, 307–308.



rá lis, nyel vi, val lá si kü lön bö zõ ség fon tos lo ká lis és re gi o ná lis erõ for rás le het.
Eh hez el en ged he tet len – et ni ku mok tól füg get le nül –, hogy meg ho no sít suk, il -
let ve új ra ta nít suk a ci vil tár sa dal mi cse lek vé si kul tú rát, a kis ré gi ós gon dol ko -
dást és kis kö zös sé gi ön szer ve zõ dést.

A szór vány men tés, szór vány gon do zás nem tör tén het a meg men ten dõ kö -
zös ség aka ra ta el le né re vagy sa ját lo ká lis kul tú rá ját, töb bes kö tõdé se it fe lül író
be avat ko zá sok kal. A „rehungarizációs” dis kur zus sem a tör té ne ti leg ér zé keny 
nem zet ál la mok, sem az eu ró pai ki sebb ség vé del mi szer ve ze tek, fó ru mok ré -
szé rõl nem fo gad ha tó el. A ku ta tás fel ada ta, hogy meg vizs gál ja a szór vány gon -
do zás mint affirmatív, ro bo rá ló szán dé kú in ter ven ció mi lyen ha tás sal van a szór -
vány kö zös sé gek re. Ho gyan fo gad ja és ér tel me zi a szór vány kö zös ség és a több sé gi
kör nye zet a szór vány gon do zás, az oda for du lás gesz tu sát és gya kor la tát? 

 A szór vány ban élõ ma gyar ság nem zet- és in teg ri tás kép ze te nem kon ve ni ál
sem az anya or szá gi ma gyar ság ér dek ta golt sá gá ból, el té rõ ori en tá ci ós pre fe -
ren ci á i ból kö vet ke zõ po li fo ni kus, „lágy nem zet ké pé vel”, sem a ki sebb ség ben
élõ tömb ma gyar ság(ok) kon tú ro san ha tár ter me lõ, „kis-Ma gyar or szá go kat”
te rem tõ gya kor la tá val. A Ma gyar or szág ról ér ke zõ tá mo ga tá sok egy fe lõl lét -
fon tos sá gú in fú zi ó ként já rul nak hoz zá a ki sebb sé gi in téz mény rend szer fenn -
tar tá sá hoz, a kul tu rá lis iden ti tás ápo lá sá hoz, más fe lõl pa ra li zál nak: a bel sõ ro -
má ni ai, szlo vá ki ai stb. mo der ni zá ci ós min ták el fo ga dá sát és a mo der ni zá ci ós
adap tá ci ó kat gá tol hat ják. A mo der ni zá ci ós kom pe ten ci ák etnikus ala pú el ve -
té se, sze lek tá lá sa a ki sebb ség to váb bi gaz da sá gi-tár sa dal mi periferizálódásá-
hoz ve zet het. Bodó Bar na a to le ráns Bá nát ba köl tö zött szé ke lyek nyel vi be ol va -
dá sá ról és prag ma ti kus ver seny tu da tá ról adott ér zé keny és ke se rû elem zé se30

nyo mán fel me rül het a kér dés: a be ol va dó szór vá nyok sa ját ér tel me zé sük ben,
a (tömb)ma gyar ság men tá lis be zár kó zá sá val, ön kén tes „bantusztanizálódásával”
szem ben va jon nem kép vi sel nek-e si ke res in teg rá ló dá si (el len)min tát, ér vé -
nye sü lés tör té ne te ket?
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A TÖBBRÉTEGÛ „SZÓRVÁNY” KIFEJEZÉS 
A KISEBBSÉGKUTATÁSBAN

Keményfi Ró bert

A szór vány ki fe je zést nap ja ink ban tel je sen ott ho no san hasz nál ják a val lá si és
az et ni kai ki sebb sé gek re irá nyu ló tár sa da lom tu do má nyi vizs gá la tok. Az etnikus
és val lá si fo lya ma tok egy re ár nyal tabb meg kö ze lí té sé vel pár hu za mo san egy re
fi no mo dik a szór vány je len té se, hi szen – gyûj tõ fo ga lom ként – egy szer re több
el vá rás nak kell ma már meg fe lel nie. Ki csit pro fán fo gal ma zás sal: a ku ta tá si
ered mé nye ink, vizs gá la ti ki in du ló pont ja ink igé nyei alap ján „egy re töb bet
igyek szünk be le gyö mö szöl ni” a ter mi nus ér tel me zé si ke re te i be. A szór vány -
kon fe ren ci át fel ve ze tõ kör le vél pon to san jel zi, hogy mi lyen szem pont ok ér vé -
nye sül nek a ki fe je zés mai hasz ná la tá ban.1

A GYÖKEREK

A gö rög ere de tû szó (diasporá) szét szórt ságot, szór ványt je lent. A te o ló gi ai
ká non sze rint a szó alak e je len tés tar tal ma az Ószö vet ség gö rög for dí tá sá ban
(Szeptuaginta) nem adja vissza a hé ber ere de ti sok kal ke mé nyebb, dur vább ki -
fe je zé se it, ame lyek a zsi dó ság el ûzé sé re, ki ta szí tott sá gá ra utal nak. Il let ve azt a 
fé lel met, zak la tott sá got sem, amely az ül dö zés ve le já ró ja volt:2 „…aho gyan ma 
meg pa ran cso lom ne ked, ak kor jóra for dít ja sor so dat Is te ned, az Úr, kö nyö rül
raj tad, és újra össze gyûjt min den nép kö zül, ame lyek közé el szórt Is te ned, az
Úr” (MTörv 30, 3–4).3 Az ere de ti hé ber ki fe je zé sek ér zel mi tar tal má nak el vé -
te lé vel a gö rög di asz pó ra egy adott ál la potot – a zsi dó ság po gá nyok kö zöt ti
szét szórt sá gát – tény sze rû en rög zí tõ szó vá vált. El len tét ben a hé ber szóala-
kokkal, ame lyek a szét szó ró dás ban fo lya matot lát tat nak. Azaz a szór vány ket tõs
arca már a gyö ke rek nél meg je le nik: a gö rög for dí tás „egy sze rû” tér be li ség re,
ki sebb sé gi hely zet re utal, míg a for rás hé ber ki fe je zé sek tár sa dal mi tar ta lom -
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Sán dor nak ész re vé te le i ért, pon to sí tá sa i ért.

2 Rész le te sen lásd Haag 1989, 258–259.
3 Az idé ze tek hez a Kál vin Ki adó nál 1996-ban meg je lent ma gya rá zó jegy ze tek kel el -

lá tott Bib li át hasz nál tam.



ra, (alá ve tett) vi szony rend szer re cé loz nak („galut”).4 (Amely fog ság tól per sze
igye ke zett a zsi dó ság meg sza ba dul ni.)

Az Új szö vet ség ko rá ban a ki fe je zés ér tel me több szó la mú vá vált. Egy részt
el sõ sor ban a fo gal mat to vább ra is a zsi dó ság ra vo nat koz tat hat juk: a je ru zsá le -
mi temp lom má so dik pusz tu lá sa után (i. sz. 70) meg szûnt a zsi dó ál do za ti rí tus
le he tõ sé ge, azaz az is ten tisz te le tek fõ he lye i vé – ha son ló an az elsõ szen tély
pusz tu lá sa (i. e. 587) utá ni idõ szak hoz – is mé tel ten a szór vány kö zös sé gek zsi -
na gó gái vál tak. Ab ba ma radt te hát az ál do za ti „köz pont” mû kö dé se, min den
di asz pó rá vá vált. Jól le het a szór vá nyo so dás (el vi leg) el en ged he tet len fel té te le
a mig rá ció (lásd alább), de a ró mai meg szál lók kal ví vott há bo rú (i. sz. 66–70)
kö vet kez té ben a hely ben ma radt (au toch ton) zsi dó ság is szór vánnyá vált ab ban 
az ér te lem ben, hogy ugyan úgy, mint a temp lom meg sem mi sü lé se kö vet kez té -
ben is mét nagy hul lám ban ide gen né pek közé te le pü lõ (allochton) zsi dó ság, a
pa lesz ti nai zsi dók sem ren del kez tek a val lás gya kor lás fõ szak rá lis he lyé vel (a
temp lom mal) és an nak le he tõ sé ge i vel – csak a zsi na gó ga adta ke re tek kel.5

Más részt a ke resz tény ség meg je le né sé vel pár hu za mo san a szór vány je len té -
se ki bõ vül, hi szen a Krisz tus kö ve tõ i vé váló kö zös sé gek meg je lö lé sé re is szol -
gál a ki fe je zés. Je len té se a ke resz tény sé get il le tõ en két ar cú. Az egyik ér tel me -
zés sze rint a szó a tel jes ke resz tény kö zös ség re utal Nagy Cons tan ti nus 313-as
ren de le té ig, amely ál lam val lás sá emel te a ke resz tény sé get. Ed dig az idõ pon tig 
a ke resz té nyek di asz pó ra ként él tek a bi ro da lom ban. Ugyan eb ben az át fo gó
ér te lem ben, de spi ri tu á lis tar ta lom mal az Új szö vet ség szin tén tel jes di asz pó -
ra ként ke ze li a ke resz té nye ket, akik a föl di élet ben csak „szór vány ban” él nek,
hi szen iga zi ha zá juk a mennyei Je ru zsá lem. A di asz pó ra má sik, ha gyo má nyos
(föld raj zi) de fi ní ci ó ja pe dig – ha son ló an a zsi dó kö zös sé gek hez – a po gány né -
pek kö zött élõ zsi dó-ke resz tény („szét szórt”) gyü le ke ze tek re utal. A je len tés
ilyen irá nyú át vé tel ét meg erõ sí ti, hogy az apos to lok te vé keny sé ge is el sõ sor -
ban a di asz pó rá ban élõ zsi dó ság ra kon cent rált, hi szen Jé zus sal Is ten népe túl jut
a zsi dó ság zárt ke re te in és a po gány né pek kö zött szét szór va élõ már ke resz -
ténnyé váló zsi dó kö zös sé gek fel ada ta, hogy Is ten szán dé kai sze rint meg té rít -
sék a vi lá got (1Pét 1,1). Hoz zá juk in té zi le ve lét Ja kab: „Ja kab, […] üd vöz le tét
kül di a szór vány ban élõ ti zen két tör zsek nek” (Jak 1,1).6

A di asz pó ra ki fe je zé se e bib li ai több ré te gû, alap já ban val lá si/fe le ke ze ti ér -
te lem mel (azo nos je len tés sel te hát) meg ho no so dik gö rög ere de tû szó ként az
eu ró pai nyel vek ben. A kon ti nen sen szét te le pü lõ zsi dó di asz pó rák mel lett a
szór vány fo gal ma Eu ró pa-szer te a re for má ció tér hó dí tá sá val pár hu za mo san
nye ri el ál ta lá nos val lás föld raj zi ér tel mét, azaz utal az el té rõ fe le ke ze tek kö -
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1999, 180. Noha szel le mi köz pont ként a nagy szanhedrin új ra szer ve zõ dött a ten ger par -
ti Javnéban.

6 Léon-Dufor 1986, 1210.



zött ki sebb ség ben élõ val lá si kö zös sé gek re. Ezek le het nek egy aránt (pél dá ul)
a né met nyelv te rü let pro tes táns észa ki ré szén szét szór tan élõ ró mai ka to li kus,
a Du nán tú lon élõ re for má tus vagy akár len gyel or szá gi gö rög ka to li kus gyü le -
ke ze tek.7

JELENTÉSBÕVÜLÉS

Gon do la ti hát tér

A di asz pó ra/szór vány fe le ke ze ti ér tel mé nek ki bõ vü lé sét a nem zet ál la mok ki -
ala ku lá sa hoz za ma gá val. A 18. szá zad vé gé ig, a nem ze ti éb re dés és a pol gá ri
tár sa dal mak meg szi lár du lá sá nak idõ sza ká ig a nem ze ti ho va tar to zás elem zé se
és az et ni kai ha tá rok fel raj zo lá sa nem osz tot ta meg a nép cso por to kat, te hát
ma gá ban a kor szak ban nem volt kü lö nö sebb ér tel me az et ni kai kér dés fel te -
vés nek. A szá zad össze írá sa i ban a nem ze ti meg osz lás he lyett dön tõ sze re pet a
va la mely ré teg hez (adó zó, ki vált sá gos) való tar to zás ját szott, il let ve tár sa dal mi 
meg osz tott sá got a val lás je len tett.8 Eu ró pát a 17. szá zad elsõ fe lé re szi go rú fe -
le ke ze ti ha tá rok, jól kö rül ír ha tó val lá si di asz pó rák és bel sõ, tár sa dal mi tö rés -
vo na lak ta gol ják.9 Nem cso dál ha tó te hát, hogy a ko rai, már et ni kai szem pon -
to kat is meg je le ní tõ kö te tek csak ép pen „fel fe de zik, azaz em lí tik a köz sé gek
nyel vi/„népi” vi szo nya it, és sok kal ár nyal tabb a fe le ke ze ti meg kö ze lí tés. A val -
lá si ho va tar to zás, így a szór vá nyok pon tos köz sé gi ada tok kal való fel tün te té se
már a 19. szá zad ele jén is fon tos volt,10 de a nem ze ti sé gi ada tok te le pü lé si bon -
tás ban való meg je le ní té se egé szen 1880-ig, te hát nem is az elsõ, ha nem a má -
so dik hi va ta los nép szám lá lá sig, vá ra tott ma gá ra. (Hoz zá já rult eh hez a „ké sés -
hez” az is, hogy az eu ró pai nép össze írá si gya kor lat nak et ni kai össze té te lek re
irá nyu ló irány sza bá lyát – az ön kén tes nyel vi be val lás el vét – elõ ször az 1872-es
szent pé ter vá ri kon fe ren cia ha tá roz ta meg egye te me sen.)11

A szór vány ter mi nus el sõd le ges fe le ke ze ti és tér be li (val lás föld raj zi) tar tal -
mát az ál lam szer ve zõ dés né met út ját járó nem ze tek meg ala ku lá sá nak fo lya -
ma ta bõ ví tet te. E nem zet kon cep ció tör vény sze rû en emelt, majd mé lyí tett el
kul tu rá lis ha tá ro kat egy-egy or szág te rü le tén élõ nép cso port ok kö zött.12 Hi -
szen a nem zet egye sí tõ tö rek vé se ket (né met nyelv te rü let) vagy az adott ál lam -
ke re te ket fe nye ge tõ, egy más nak fe szü lõ nem ze ti sé gi ér de ke ket fel is me rõ
(Ma gyar or szág) eli tek a vér kö zös sé gi gyö ke rek, a kö zös nyelv, a kul tú ra, a kö -
zös szár ma zás esz köz rend sze ré vel zárt, egy sé ges tár sa dal mi szer ve zõ dés ként
igye kez tek a sa ját né pü ket lát tat ni.
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 8 Ara tó 1972.
 9 Lásd Chaunu 2001, 238–257, 320–360.
10 Lásd pl. Nagy 1828.
11 A szent pé ter vá ri kon fe ren ci á ról: Popély 1991, 11–20.
12 Lásd Meinecke 1922.



Egy fe le ke ze ti leg ta golt (pl. né met vagy ma gyar) te rü let egy sé gét ter mé szet -
sze rû leg nem le het a val lá si egy ség hir de té sé vel egy ön te tû mo dern nem zet té
for mál ni. Töb bek kö zött ezért emel ke dett az egy sé ges nyelv, a kö zös vér sé gi
kö te lék a né met nem ze tet egye te me sen össze fo gó té nye zõ vé, ami meg nyi tot ta
az utat a di asz pó ra/szór vány ér tel mé nek át for má lá sá hoz.

A kultúrnemzeti el gon do lás úgy ér tel mez he tõ, hogy a nem ze ti sé gek ob jek -
tív szem pont ok alap ján meg kö ze lít he tõ, sta bil, a fo lya ma to san vál to zó tár sa -
dal mi hely ze tek tõl füg get len kö zös sé gek. Lé tü ket nem csak vál to zat lan kul tu -
rá lis je gyei, ha nem az adott te rü let hez kö tõ dõ tör té ne ti kon ti nu i tás is iga zol ja.
Ha tá rai te hát (va la mi lyen szem pont rend szer alap ján) jól kö rül ír ha tók, en nek
kö vet kez té ben tag jai egy adott idõ pont ban meg szám lál ha tók, tér ké pen meg je -
le nít he tõk. E meg kö ze lí té sé bõl adó dó mér he tõ ség erõ sí ti ma gát az alap el gon -
do lást is, hi szen a nép cso port ok sta bi li tá sát maga az össze írás is biz to sít ja.

A ma gyar ural ko dó elit a 20. szá zad kez de té re lé nye gé ben fel ad ta az 1849-es
ki sebb sé gi tör vény ben gyö ke re zõ, majd az 1868. évi tör vény ben meg fo gal ma -
zott ál lam nem ze ti kon cep ci ó ját, és he lyet te ná lunk is a né met nem zet el gon do -
lá sok lép tek elõ tér be. A 19. szá zad for du ló já nak ma gyar kor má nya i tól több
meg bí zás is ér ke zik a Sta tisz ti kai Hi va tal hoz, ame lyek egy részt el vár ják, hogy
a nem ze ti sé gi fel mé ré sek mi nél pon to sab bak, több ol da lú ak le gye nek, más -
részt szor gal maz zák ezen ada tok tér ké pi meg je le ní té sét is an nak ér de ké ben,
hogy mi nél plasz ti ku sab ban lát has sák a nem ze ti sé gek elõ re tö ré sét a ma gyar -
ság ro vá sá ra. Ezek ben a le irat ok ban már sze re pel az et ni kai ér tel mû szór vány fo -
ga lom: egy 1908-as, a mi nisz té ri u mok hoz in té zett mi nisz ter el nö ki kör le vél a
ter vek meg va ló su lá sá ról tu dó sít. A le irat a Sta tisz ti kai Hi va tal ál tal ké szü lõ
köz igaz ga tá si tér kép rõl szól, amely azon ban az 1900-as nép szám lá lás alap ján
az or szág anya nyel vi vi szo nya it is tük röz ni fog ja, sõt ez a tér kép el sõ ként kör -
di ag ra mos áb rá zo lás sal nem csu pán a hol, ha nem a mennyi kér dé sé re is vá la -
szol ni tud majd.13 A mi nisz ter el nök ség fi gyel mé be ajánl ja a ké szü lõ tér ké pet
min den mi nisz té ri um nak, mert: „A ma gyar nyelv ha tár ok, nyelv szi ge tek és szór -
vá nyok nem ze ti vé del mét cél zó he lyes nem ze ti po li ti kát e tér kép nél kül irá nyí -
ta ni alig le het sé ges, mi ért is ezek nek ki vá ló fon tos sá gát kü lön hang sú lyoz nom
alig szük sé ges (ki eme lés – K. R.).”14

A Péterváron meg fo gal ma zott nem ze ti sé gi fel vé te le zé si irány el vek az ál la -
mi el vá rá sok nak meg fe le lõ en fi no mod tak te hát, az újabb és újabb nép szám lá -
lás ok egy re ár nyal tab ban kér dez tek a nyelv–nem ze ti ség–val lás vi szony rend -
sze ré re.15 A sta tisz ti kai ada tok rész le tes, te le pü lé si bon tás ban meg mu tat ták,
fel mér ték az egész or szág nem ze ti sé gi ké pét („ál la po tát”). Az ap ró lé kos
össze írá sok meg te rem tet ték az ala pot egy részt a mé rés hez kap cso ló dó an kö -
ve telt (nem ze ti sé gi) tér ké pek szer kesz té sé hez és a vo nat ko zó kar to grá fi ai
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kai Hi va tal.

14 A for rás meg je lö lé sét és a hát te ret lásd Keményfi 2004, 119–131.
15 E fo lya mat ról lásd Klinger 1994, 22–41.



mód sze rek ki bon ta ko zá sá hoz. Más részt a pon to sabb sta tisz ti ka fel so ra ko zott
a tör té ne ti for rá sok so rá ba, ame lyek le he tõ sé get ad tak a tör té net tu do mány
nem ze ti sé gi ágá nak (is) az egy re eg zak tabb el mé le ti és mód szer ta ni ki bon ta -
ko zás hoz, a tu do má nyos ter mi no ló gia bõ vü lé sé hez, il let ve egy ál ta lán, a szak -
szó kincs meg al ko tá sá hoz.

Tri a non

Az elsõ vi lág há bo rút le zá ró tár gya lá so kon meg fo gal ma zott bé ke kö té si fel té te -
lek a tár sa da lom min den ré te gét és te rü le tét sok kol ták. A meg ren dü lés alól
nem men te sül tek a „nem ze ti tu do má nyok” sem, ame lyek szem be sül tek egy -
részt a bé ke tár gya lás ok elõ ké szí té sé ben ját szott sze re pük si ker te len sé gé vel:
az elsõ vi lág há bo rút le zá ró bé ke rend szer a tu do má nyos „fel ké szült ség” ha -
mis nak bi zo nyu ló il lú zi ó já tól fosz tot ta meg a ma gyar dön tés ho zó kat. At tól a
re mény tõl, hogy az ál lam ha tár-mó do sí tá sok ban bár mi lyen sze re pet játsz hat -
nak a töb bé-ke vés bé meg bíz ha tó nyel vi és/vagy nem ze ti sé gi sta tisz ti kák, nép -
raj zi ada tok, hely tör té ne ti for rá sok, fel dol go zá sok alap ján meg ál la pít ha tó et -
ni kai vá lasz tó vo na lak. Noha a leg kü lön bö zõbb mó don szer kesz tett plasz ti kus
et ni kai tér ké pek már 1919/20-ban, a bé ke tár gya lás okon is a ma gyar tár gya ló -
kül dött ség ren del ke zé sé re áll tak, ezek nem be fo lyá sol ták az elõ re ki je lölt új
ál lam ha tá ro kat. Ilyen hor de re jû te rü le ti dön tés nél, me lyet az Oszt rák–Ma -
gyar Mo nar chia szá má ra Tri a non je len tett – a leg pre cí zebb tu do má nyos fel ké -
szült ség gel elõ ve ze tett érv rend szer el le né re –, na gyobb tér sé gek et ni kai ala pú
ho va tar to zá sa szó ba sem ke rült.

Más részt a honi tu do má nyos ság nak va la hogy ke zel nie és va la mi lyen mó don 
fel kel lett dol goz nia a szét sza kadt ál lam tér bõl adó dó, a ma gyar sá got súj tó gaz -
da sá gi, szo ci á lis, kul tu rá lis ka taszt ró fát is. Az elsõ vi lág há bo rút le zá ró bé ke kö -
tés a ma gyar sá got vé gül is kül sõ kény szer rel hosszú idõ szak ra a kultúrnemzeti
gon do lat kör be zár ta. Min den más tár sa dal mi ré teg zõ dés nél ma ga sabb ren dû vé
vált a ki sebb sé gi hely ze tû ma gyar ság et ni kai ho va- és össze tar to zá sa. A ha zai po li -
ti kai gon dol ko dás vég leg le szá molt a ma gyar or szá gi nem ze ti sé ge ket egyen lõ
jogi és kul tu rá lis stá tus ban össze kö tõ ál lam nem ze ti el kép ze lé sek kel. A nem -
ze ti sé gi kö zös sé ge ket már nem lát szó la gos, ha nem va lós, sõt az ál lam ha -
tár-vál to zá sok kö vet kez té ben ön azo nos sá gá ban az anya ál la má tól való kény -
sze rû le vá lá sa mi att ve szé lyez te tett cso por tok nak té te lez te. És ez zel nem az
egyén, ha nem a szár ma zás, kul tú ra, nyelv alap ján a kö zös ség kol lek tív ki sebb -
sé gi jo ga it szor gal maz ta: „…az em be rek nem csak ál lam pol gár ok vol tak, ha -
nem ezt meg elõ zõ leg val lá si, kul tu rá lis, faji és nem ze ti kö zös sé gek ré sze sei
is… Az el sza kí tott ma gyar ság szá zez rei va la mennyi en hor do zói egy sa ját sá -
gos, né pi vé lett kul tú rá nak…”16 Sor ban je len tek meg azok a tör té ne ti, föld -
raj zi, nép raj zi mun kák, ame lyek vissza te kint ve, több száz vagy akár ezer éves
táv la tok ban igye kez tek ké pet adni a Kár pát-me den ce egy-egy te rü le té nek
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nem ze ti sé gi (el sõ sor ban ma gyar) vi szo nya i ról, akár a ma gyar hon fog la lás idõ -
sza ká tól kez dõ dõ en.17

A tri a no ni dön tést meg elõ zõ idõ szak ban – a ké sõb bi év ti ze dek ben már „el -
várt” – et ni kai tar ta lom még nem rög zült kö vet ke ze tes hasz ná lat ként a szór -
vány szó hoz. A nem ze ti és egye te mes kul tú ra ká non ját je len tõ összeg zõ le xi -
ko nok és nagy ívû szin té zi sek a szór vány/di asz pó ra ki fe je zé sét el sõd le ge sen
még csu pán fe le ke ze ti tar ta lom mal ha tá roz zák meg (A Pallas Nagy Le xi ko na
[1893] és a Ré vai Nagy Le xi ko na [1912]) vagy hasz nál ják (pl. a Borovszky Samu 
szer kesz tet te vár me gyei mo nog rá fi ák [1896–1914], az Oszt rák–Ma gyar Mo nar -
chia Írás ban és Ké pek ben [1898–1901] címû könyv so ro za tok).18 A szór vány
szó alak rit ka elõ for du lá sa a múlt szá zad elsõ fe lé nek e mo nog rá fi á i ban, en cik -
lo pé di á i ban még is meg ala poz ta azt a ké sõb bi (hely te len) gya kor la tot, amely
ket té vá lasz tot ta a tu laj don kép pen szi no nim di asz pó ra/szór vány je len té sét.
A gö rög ere de tû di asz pó ra ér tel me meg ma radt a fe le ke ze ti kör ben. A szór -
vány vi szont a val lá si kö zös sé gek re uta ló tar tal ma mel lett fo ko za to san fel vet te
az et ni kai ér tel me zé si me zõt is.19 Ez a tí pu sú al kal ma zás a két vi lág há bo rú kö -
zöt ti tu do má nyos ság ban tel je se dett ki.

A két vi lág há bo rú kö zöt ti idõ szak az, amely ben a szó ér tel me egy ér tel mû en
bõ vül. A tör té net tu do mány ban a Mályusz Elem ér (1898–1989) ne vé vel fém -
jel zett né pi ség tör té ne ti prog ram, a geo grá fi á ban az em ber föld raj zi irány, a
nép rajz tu do mány ban pe dig a Györffy Ist ván (1884–1939) te vé keny sé gét kö ve -
tõ „nem ze ti el kö te le zett sé gû”, a tör té ne ti et ni kai fo lya ma to kat elõ tér be he -
lye zõ tár sa da lom vizs gá ló ku ta tá sok egy re fi no mabb el mé le ti és mód szer ta ni
kész let tel tö re ked nek a Kár pát-me den ce nem ze ti sé ge i nek tör té ne ti, föld raj zi, 
nép raj zi vi szo nya it ér tel mez ni. Eze ken a tu do mány te rü le te ken, azaz a nem ze ti -
sé gi ku ta tá sok ter mi no ló gi ai rend sze ré ben nyer te el vég le ge sen a nem ze ti sé gi je len -
té sét az ere de té ben val lá si/fe le ke ze ti ér tel mû szór vány fo ga lom.20 (Ha a szór vány
bib li ai gyö ke re i nek be mu ta tá sá val in dult írá som, ak kor zá ró jel ben meg je gyez -
het jük, hogy „el vi leg” a szó – szór vány/di asz pó ra – ere de te meg ad ja a le he tõ -
sé get az et ni kai jel le gû hasz ná la tá ra is. A zsi dó ság [ha szór vány ban él is] olyan
nép, „aki vel Is ten szö vet sé get kö tött” [hé be rül: „am”]. A ki fe je zés ben a hit-
vagy szel le mi kö zös ség hang sú lya mel lett a mai nem zet fel fo gá sok több vál to -
za tá nak össze te võ je is ben ne van, azaz a kö zös szár ma zás, vér kö zös ség, sõt a
nyelv össze kö tõ ere jé nek fon tos sá ga.)

Jól le het a szór vány et ni kai ér tel me zé se „nemzetsemleges”, azaz vo nat koz -
hat a sta tisz ti kai ada tok és a geo grá fi ai hely zet alap ján spo ra di kus (zárt) kö rül -
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19 Lásd pl. a Borovszky-féle vár me gye-mo nog rá fi ák ban.
20 A né pi ség tör té net rõl szá mos mun ká ra tá masz ko dó összeg zé sét lásd Csí ki 2003,

93–123; lásd még Egyed 2000, 125–127; Orosz 2003. Az em ber föld rajz és nép rajz nem -
ze ti ség ku ta tó, táji irá nyá ról lásd Keményfi 2002.



mé nyek kö zött élõ bár mely nem ze ti ség re, a ter mi nus a két vi lág há bo rú kö zött
Ma gyar or szá gon el sõ sor ban az or szág te rü let-vál to zás kö vet kez té ben ide gen
ál lam fenn ha tó sá ga alá ke rült ma gyar ki sebb sé gek tér be li, tár sa dal mi, kul tu rá lis
hely ze té re uta ló fo ga lom ként ho no so dott meg.21

A tri a no ni dön tést kö ve tõ év ti ze dek nem ze ti sé gi mun ká i nak két fõ hang sú -
lya van: egy részt a ma gyar ság ve szé lyez te tett hely ze té nek ér zé kel te té se, más -
részt kul tu rá lis zárt sá gá nak hir de té se. Mind a két ol va sat meg ta lál ta a maga
ter mi nu sát. Az elsõ hang súly ered mé nye ként ta padt a szór vány fo gal má hoz
– Ilyés Zol tán ta lá ló ki fe je zé sé vel – a mai na pig ve le já ró vesz te ség ol va sat.22

Erre a „sors tar ta lom ra” ve zet het jük vissza, hogy a ki fe je zés el vesz tet te el sõd -
le ges, ki fe je zet ten a mig rá ci ó hoz kö tött je len té sét: „Ter mé sze te sen fel le het
ten ni a kér dést: ab ban az eset ben, ha a diaszpórahelyzet úgy jön lét re, hogy a
kö zös ség tag jai nem szét szó ra tás, szét szó ró dás kö vet kez té ben ke rül tek »szór -
vány ba«, le het-e egy ál ta lán di asz pó rá ról, szór vány ról be szél ni?”23 – Tóth Pál
Pé ter mai kér dé sét meg fo gal maz hat juk több év ti ze des táv la tok ban is. Amint
arra az elõ zõ mon dat ban utal tam, jól le het a szó ér tel me el en ged he tet le nül fel -
té te lezné a mig rá ci ót, a szór vány még sem csak ki zá ró la go san allochton et ni kai
kö zös sé gek meg je lö lé sé re gyö ke re se dett meg a 20. szá zad elsõ év ti ze de i ben.
Tóth Pál Pé ter vá la sza sze rint: „Fel fo gá som sze rint igen. […] a 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«, »szét szó rás« (ki eme lés – K. R.).”
Eb ben a meg kö ze lí tés ben a hang súly a mig rá ci ó ról át ke rül a tár sa dal mi hely -
zet re, vi szony ra, az adott (szór vány)kö zös ség kul tu rá lis rend sze ré re.24

A szór vány fo gal mi hasz ná la tá val pár hu za mo san, a két vi lág há bo rú kö zött
tel je se dett ki a ma gyar tu do má nyos ter mi no ló gi ai rend szer ben a 19. szá zad
vé gé nek né met szó hasz ná la tá ból át vett nyelv szi get ki fe je zés al kal ma zá sa is.25

Az elsõ vi lág há bo rú elõtt a nyelv szi get szó alak – ha son ló an a szór vány hoz –
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szó. A Tát rá ban élõ szláv la kos ság közé nyelv szi get ként be éke lõ dött szá szok meg je lö -
lé sé re szol gál (1897). A nyelv szi get szó elsõ bi zo nyít ha tó (írott) elõ for du lá sát a Grimm-
fi vé rek ál tal írt „Deutsches Wörterbuch” (Leipzig, 1905) for rás köz lõ kö te te sze rint
(33. kö tet 840–841, 428) 1847-re te het jük. Karl Al bin Schwegler ál tal ki adott Jahr-
bücher der Gegenwart címû fo lyó irat ban for dul elõ „Sprachinsel um Königsberg” (87)
össze té tel ben. Je len té se: „va la mely nyelv le sza kadt kis (re lik tum) te rü le te ide gen nyel -
vi kör nye zet ben”. A nyelv szi get ki fe je zés a 19. szá zad vé gén az „Archiv für Vereins für
siebenbürgische Landeskunde és a Forschungen zur deutschen Landes- und Volks-
kunde” címû so ro za tok az anya or szá gon kí vül élõ né me tek re irá nyu ló vizs gá la to kat
összeg zõ kö te te i ben vált ál ta lá nos szó hasz ná lat tá a nép raj zi, kultúrgeográfiai jel le gû
ki sebb sé gi ku ta tá sok ban. – A nyelv szi get ter mi nus hasz nál ha tó sá gá ról a vi tát lásd Nép -
raj zi Lá tó ha tár, IX. évf., 2000, 1–2. sz., 1–81.



„nemzetsemleges” volt.26 A szó az adott nép cso port „szi get sze rû” hely ze tét
hang sú lyoz za. Noha szá mom ra a két szó (szór vány–nyelv szi get) je len té se az
elõ zõ be kez dé sek ben le írt ár nya lat nyi el té rést hor doz, a múlt szá zad elsõ év -
ti ze de i ben a két fo gal mat ál ta lá ban szi no ni ma ként hasz nál ták. Sõt. Ez a „fél -
tõ-óvó” szem lé let, amely még is (a ma gyar ság) kul tú ra meg tar tó ké pes sé gét
hir de ti, a két szó alak ból egy ki fe je zést is al ko tott: szór vány, szór vány szi get,
népi szi get, nyelv szi get.27 Ez a szem lé let ala poz ta meg a kor szak ban a nyelv -
szi get egy ol da lú vá váló hasz ná la tát is. A „nemzetsemleges” elõ for du lá sok
meg ma ra dá sa mel lett (pl. „oláh”, szász nyelv szi get) ten den ci á já ban – ha -
son ló an a né met ku ta tá sok hoz – azt lát hat juk, hogy a ter mi nus a sa ját (je len 
eset ben ma gyar) ki sebb sé gi hely ze tû „szi ge te i re” uta ló szó alak ká vált.28

Olyan ki fe je zés sé, amely a maga „ve szé lyez te tett sé gi ol va sa tá val” a ha tá ra -
in kon kí vü li, el sõ sor ban más nem ze ti sé gek ál tal kö rül vett „szigetmagya-
rokban” „et ni kai vé dõ bás tyá kat”, „et ni kai front har co so kat”, sõt et ni kai
túsz hely ze tet lát ta tott. Hir det te a ma gyar ság kul tu rá lis zárt sá gát, „érin tet -
len sé gét” (mi több, rom lat lan sá gát). Ha hasz nál ták is a ki fe je zést más nem -
ze ti sé gek re, azok ban az ese tek ben is ugyan ar ra a vi szony rend szer re utalt a
szó, ugyan azt a ma gyar ság ra vo nat ko zó „ve szé lyez te té si” tar tal mat hor doz -
ta: a ma gyar ág közé éke lõ dött el té rõ (azaz „elõ re tö rõ”) nép ele mek meg je lö lé -
sé re szol gált.

A szór vány fen tebb be mu ta tott de fi ní ció le he tõ sé gei az adott nem ze ti ki -
sebb ség nek el sõ sor ban nem a vi szony rend sze ré re (ki sebb sé gi hely zet), tár sa -
dal mi struk tú rá já ra mu tat (még ha fo ko za to san töl tõ dik a kor szak ban e je len -
tés sel is), ha nem min de nek elõtt a kö zép- és ke let-eu ró pai nem zet ál la mok
szá má ra fon tos tér szer ke ze ti, geo grá fi ai ele met fog lal ma gá ban. A szór vány ki -
fe je zés sel je lölt nem ze ti ség, et ni kai kö zös ség nagy sá ga a kultúrnemzeti meg -
ha tá ro zá sa i ból adó dó an mér he tõ, te hát tér ben le ké pez he tõ. A két vi lág há bo rú
kö zött sor ra je len tek meg azok a tér kép szer kesz té si mód sze rek, ame lyek igye -
kez tek e (nem ze ti sé gi) szór vá nyo kat mi nél plasz ti ku sab ban meg je le ní te ni,
vagy a más né pek közé éke lõ dõ sa ját (ma gyar) „szór vá nyok” hely ze tét a tör té -
ne ti kon ti nu i tás ál tal le gi ti mált tér be li rend ként be mu tat ni. Gon dol junk csak
azok ra a ki ad vány ok ra, me lyek ép pen az et ni ka i lag ve gyes tér sé gek áb rá zo lá si
mód ja it ve szik a „ké nyes” (azaz egy ér tel mû en ide vagy oda nem be so rol ha tó)
tér sé gek ben sor ra, vagy a nem ma gyar ku ta tók ál tal ké szí tett tér ké pek hez kö -
ze lí te nek elem zõ kri ti ká val ép pen a le sza ka dó „nyelv szi ge tek”, szór vá nyok
nem pon tos meg je le ní té se mi att.29
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26 Lásd pl. Ba logh 1902, 134–135.
27 Lásd Sza bó 1937, 1941, é. n. (1939–1942.) IV. 109–136; Párdányi é. n. (1939–1942)

V, 129–162.
28 Lásd pl. Györffy Ist ván Fe ke te-Kö rös völ gyi ku ta tá sa it. Györffy már ha tá ro zot tan

csak a ma gyar ság ra érti a nyelv szi get (és a szór vány) fo gal mát: Györffy 1913, 479–448
(451).

29 Lásd Rum: Landkarten…, 1942; Te le ki–Ró nai 1937.



Nap ja ink

A szór vány ter mi nus a rend szer vál tás után, a ki sebb sé gi ku ta tá sok ter mi no ló -
gi ai rend sze ré ben a sok szí nû ér tel me zé si le he tõ sé gek mi att is mé telt re ne szán -
szát éli. Igaz, a ki fe je zés nem utal az ide gen nyelv te rü let re vagy val lás fe le ke ze ti
kör nye zet be be éke lõ dõ cso port nak sem a nagy sá gá ra, sem a te rü le ti ki ter je dé -
sé re, ám ép pen ezért, a szór vány kép lé keny fo ga lom ként mû köd het. Hi szen a
ku ta tá si cél nak meg fe le lõ jel lem vo ná sát (tér be li ki ter je dést, szám arányt, de -
mog rá fi ai ké pet, tár sa dal mi hely ze tet) ön ma gunk ha tá roz hat juk meg. E di na -
mi kus tu laj don sá gá ért a szór vány ki fe je zés – a két vi lág há bo rú kö zöt ti idõ szak
után rész ben régi, rész ben meg újult, rész ben ki bõ vült ér te lem mel – ha zánk -
ban (is) is mé tel ten ter jed.30 Ép pen az elõbb em lí tett ala kít ha tó/vál to zó jel lem -
vo ná sai mi att ha son ló an más plasz ti kus ter mi nu sok hoz (lásd pl. az „etnicitás”
ki fe je zé sét)31 a szór vány fo gal mát nap ja ink ban egyet len mon dat tal le he tet len
de fi ni ál ni. Hi szen le het (to vább ra is) tér be li rend ként, il let ve tár sa dal mi ka -
te gó ri a ként, va la mint sta tisz ti kai mu ta tó szám ként ér tel mez ni. Sõt, olyan je -
len tés tar ta mot is tu laj do nít ha tunk a ki fe je zés nek, amely a ki sebb sé gi lét
azon al ese té re vo nat ko zik, amely re az adott lét hely zet ben levõ sze mély
azonosságkonstituáló ele mei kö tõd nek. A szór vány mint tár sa dal mi fo ga lom -
kör akár te hát ér ték konf lik tu sok ra uta ló ka te gó ri a ként is elõ for dul hat.32

A szór vány/di asz pó ra „egy sze rû” te rü le ti vo nat ko zá sú is mé telt hasz ná la tát
vi szont nap ja ink ban egy re in kább vissza szo rít ja az a szem lé let, hogy nem le het
csu pán a „ke mény sta tisz ti kai ada to kat” fi gye lem be ven ni egy-egy szór vány te -
rü let ki je lö lé sé nél, ha nem el sõd le ge sen eze ket a tér szer ke ze te ket ár nya ló, ki -
ala kí tó tár sa dal mi fo lya ma tok ra kell fi gyel ni. E pa ra dig ma vál tás ered mé nye,
hogy a ha tár men ti, „el vi leg” et ni kai tömb te rü le tek kö zös sé ge i re is ki ter jesz tik 
a szór vány fo gal mát. Eb ben a tö rek vés ben nem geo grá fi ai, ha nem egy ér tel -
mû en a men tá lis té nye zõk játsszák a meg ha tá ro zó sze re pe ket.33 Sõt. Nap ja ink
tu do má nyos diaszpóravitái, pár be szé dei a hang súlyt már egy ér tel mû en át tet -
ték az „egy sze rû” (nem ze ti sé gi) sta tisz ti kai ada tok alap ján ki je löl he tõ szór -
vány ál la pot fel mu ta tá sá ról e ki sebb sé gi kö zös sé gek etnikus/kul tu rá lis („szór-
ványosodási”) fo lya ma ta i nak ér tel me zé sé re.34
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30 Az et ni kai ér tel mû di asz pó ra fo gal mát be mu ta tó és ár nya ló ta nul má nyo kat lásd a
Regio, 1999, 3–4. szá má ban, az Er dé lyi Mú ze um 2000, 3–4. fü ze té ben, il let ve a je len írás -
ban meg hi vat ko zott és egyéb, itt nem idé zett ér te ke zé se ket. Lásd még to váb bá Dányi
1993. Rész le tes, szór vány kö zös sé gek re vo nat ko zó „fel adatmeg ha tá ro zást” lásd Benkõ
2000; Ke szeg 2002, 159; Fe jõs 1995, 467–472; Fe jõs 2004, 9–24.

31 Keményfi 2003, 9–15.
32 Ilyés 2000, 319–324.
33 Lásd Pus kás 2003, 114–115. – A szór vány fo gal má nak fent vá zolt tar tal mi át ala ku -

lá sát pár hu zam ba ál lít hat juk a szin tén szi go rú geo grá fi ai tér ele me ként meg je lent ré -
gió fo ga lom mal. Nap ja ink ra a ré gió már szin te el vesz tet te te rü le ti ér tel me zé sét, és va la -
mi fé le cse lek vé si ter vet, fo lya ma tot, il let ve az egy be tar to zás laza tu da tát, él mé nyét
hor doz za ma gá ban. Lásd eh hez a Nép raj zi Lá tó ha tár, 2002. XI. évf., 1–4. szá má nak ta -
nul má nya it az 55–133. ol da la kon.

34 Lásd pl. a 2001 ja nu ár já ban meg ren de zett szór vány kon zul tá ci ó hoz kap cso ló dó
írá so kat a Ma gyar Ki sebb ség ben, 2000, 2. és 3. szám: www.hhrf.org/ma gyar ki sebb ség



Az ez red for du ló fo gal mi hasz ná la tá nak má sik jel leg ze tes sé ge, hogy a szór -
vány/di asz pó ra ket tõs ér tel mû al kal ma zá sa to vább bo nyo ló dott. Egy részt
össze mo só dott (az ed dig is hely te len) ket tõs – di asz pó ra (csak fe le ke ze ti ér te -
lem), szór vány (fe le ke ze ti és et ni kai je len tés) – fo ga lom hasz ná lat:35 Kö zép-
Eu ró pa tar ka et ni kai és fe le ke ze ti rend sze ré ben sok szor va la mely val lá si „di -
asz pó ra” egy ben et ni kai „szór vány” is.

 Az et ni kai és a val lá si iden ti tás ha son ló sá ga és ta lál ko zá si pont jai mel lett e
tár sa dal mi di men zi ók kö zöt ti lé nye gi kü lönb sé ge ket nem le het el ha nya gol ni,
pél dá ul azt, hogy a val lás nak a nem ze ti ho va tar to zás kü lönb sé ge it kon zer vá ló
sze re pe is van.36 Az etnicitás és a val lá sos ság össze füg gé se kap csán ezt a funk -
ci ót úgy le het ne ár nyal ni, hogy a val lá sos ság – fõ ként et ni kai ki sebb sé gek ese -
té ben – fé kez he ti az etnicitás di na mi ká ját. Bár ma már nem csak az et ni kai
iden ti tást, ha nem a val lá sos sá got is vál to zó ban, moz gás ban levõ en ti tás ként
kell ér tel mez nünk, a val lá si ho va tar to zás vál to zá sa még is hosszabb fo lya mat.
Az or szág- vagy nyelv vál tást a leg ke vés bé kö ve ti fe le ke ze ti ki sza ka dás. Ezt a
je len sé get ál ta lá ban mé ré si alap ként szok ták ér tel mez ni, mellyel egy or szág
egy ko ri nem ze ti, et ni kai ki sebb sé ge i nek szám ará nya i ra le het kö vet kez tet ni.
Ve gyes há zas sá gok ban pél dá ul a fe le ke ze ti sta tisz ti kai kont rol lál ja az et ni ka it.
A val lás a szór vány kö zös sé gek ben (Er dély) a nem ze ti iden ti tás elsõ szá mú bá -
zi sa.37 De itt em lít het jük tér sé günk ti pi kus át me ne ti (et ni kum ® val lás) te rü let -
ként Mold vát. Az ott élõ ma gyar ság asszi mi lá ci ó ja („szór vá nyo so dá sa”) egy re
fi no mabb és fi no mabb et ni kai ér tel me zé si há lót kö ve telt meg ad dig, hogy nap -
ja ink ra már az et ni kai tö rés vo na la kat el sõd le ge sen a val lá si ho va tar to zás (ró -
mai ka to li kus/or to dox) je le nít se meg, és le hes sen el kü lö ní te ni egy más tól a
„ma gyar” és a ro mán nem ze ti sé get, és ér dem ben szól ni a „ma gyar” et ni kai/val -
lá si di asz pó rák ról. Azaz a val lás et ni kai iden ti tást kon zer vá ló funk ci ó ja tu laj -
don kép pen meg ala poz za az (ele ve hely te le nül szét vá lasz tott) szó alak ok (di -
asz pó ra/szór vány) kö zös ér tel mû hasz ná la tát.

Más részt vi szont még is meg je lent egy új geo grá fi ai szín, amely nem a fe le -
ke zet és nem ze ti ség, ha nem a mig rá ció/hely ben ma ra dás alap ján to vább ra is
ket té bont ja a szi no ni mák hasz ná la ti kö rét. Amint ar ról fen tebb szó volt, a
szór vány ki fe je zés eti mo ló gi ai gyö ke re a szét szó ró dás ra (ön kén tes vagy kény -
sze rû), mig rá ci ó ra utal. A szór vány hasz ná la tá nak te hát el en ged he tet len fel té -
te le len ne a mig rá ció, a ter mi nus a két vi lág há bo rú kö zött fel vett au toch ton
jel le gét még is nap ja in kig meg tar tot ta. A „sors kö zös sé gi” ol va sa tok egy részt a
tömb sze rû en és mig rá ció nél kül, azaz hely ben ki sebb ség gé vált, és az asszi mi lá -
ció ha tá sá ra tömb sze rû sé gé bõl fo ko za to san vesz tõ („szét tö re de zõ”, „le bom -
ló”) val lá si és/vagy et ni kai kö zös sé gek je lö lé sé re is hasz nál ják a fo gal mat.38 Ez
a má so dik ér te lem a te rü le ti vo nat ko zá sú et ni kai vizs gá la to kat vég zõ egyes ku -
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35 Moosmüller 2002; lásd pl. eb ben az ér te lem ben tör té ne ti et ni kai szór vá nyok ra
Petri 1996, 69–104.

36 Rész le te sen lásd Bartha 1984, 100, 1987a, 1987b.
37 Tóth 1999.
38 Tóth 1999, 29; Tóth 2000, 256–257; Mirnics 2004, 25.



ta tók gya kor la tá ba úgy épült be, hogy a két egy más nak szi no ni ma ként meg fe -
le lõ ki fe je zést (szór vány, di asz pó ra) el té rõ je len tés sel ru ház zák fel. A szór vány 
ter mi nust el sõ sor ban a ha tár vál to zá sok kö vet kez té ben hely ben ki sebb ség gé
váló és fo ko za to san fel mor zso ló dó kö zös sé gek meg je lö lé sé re, míg a di asz pó ra 
a vál lalt mig rá ció kö vet kez té ben ide gen or szág ban ki sebb sé gi cso por tok ként
élõk je lö lé sé re al kal maz za a föld rajz tu do mány.39 Ha bár „elsõ rá né zés re” az
au toch ton (szór vány) – allochton (di asz pó ra) fel osz tás el iga zít, ám sok eset -
ben meg kér dõ je lez he tõ ez az el kü lö ní té si elv. Gon dol junk csak arra, hogy
más ként szór vány egy me zõ sé gi ma gyar re for má tus, mint egy 19. szá zad ban
oda te le pült ka to li kus ma gyar kö zös ség. De pél da ként em lít het jük a kör nye zõ
or szá gok ma gyar sá gá nak nap ja ink ban zaj ló el ván dor lá sát/mig rá ci ó ját is, irá -
nyul jon az akár az anya or szág ba, akár Eu ró pa más or szá ga i ba.

A szór vány/di asz pó ra mai al kal ma zá sá nál rö vi den meg kell is mét em lí te ni a
szó tu do mány tör té ne ti gyö ke re it is. A má so dik vi lág há bo rú után, fõ ként Weber- 
Kellermann éles kri ti ká ja nyo mán a né met nép rajz/eu ró pai et no ló gia az et ni -
kai (ki sebb sé gi) kér dé sek tér be li ve tü le té re a sta ti kus szi get ki fe je zést el vet ve
is mét elõ tér be lép tet te a két vi lág há bo rú kö zött is már „di na mi ku sabb”, tár sa -
dal mi fo lya ma tok ra is uta ló szór vány ter mi nust. E val lás(föld raj zi) ki fe je zést a
nyel vi, et ni kai ki sebb sé gek re át vé ve nap ja ink ban azt je len ti (és ér zé kel te ti),
pon to sab ban azt kel le ne je len te nie (!), hogy bár szét szó ród va él nek más né pek
kö zött az adott ki sebb ség tag jai, de nem el szi ge tel ten, ha nem a kör nye ze tük kel
– egy más ra köl csö nö sen ható – kul tu rá lis, szo ci á lis kap cso la tot tar ta nak fenn.40

A fo ga lom azt is je len ti, hogy a ki sebb sé gi kér dés sel fog lal ko zó tu do má nyok -
nak a múlt ter mi no ló gi ai rend sze ré nek kri ti kus szám ba vé te lé vel pár hu za mo san
arra kell tö re ked ni ük, hogy ne a szór vány ban élõ ki sebb sé gek kul tu rá lis moz du -
lat lan sá gát (moz dít ha tat lan sá gát) és zárt sá gát hir des se, sõt a szór ványosodás
fo lya ma tát min den fó ru mon és esz kö zé vel el ítél je, ha nem a ki sebb sé gi cso por -
tok kör nye zõ, több sé gi kul tú rá val való kap cso la tát fel tár ja, és a két (vagy több) 
kul tú ra egy más ra ha tá sát több szá lon ár nyal tan ele mez ze.
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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 -
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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 -

szá gok né hány nagy vá ro sá nak, így pél dá ul Prá gá nak vagy Bu ka rest nek a ma gyar kö -



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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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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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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A SZÓRVÁNYMISSZIÓ PROBLÉMÁI ÉS LEHETÕSÉGEI

Mirnics Kár oly

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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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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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
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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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KISEBBSÉGI EGYHÁZAK ÉS A SZÓRVÁNY

Töp ren gé sek a gon do zás ról, meg tar tás ról és ku ta tás ról

Vetési Lász ló

BEVEZETÕ

A ta nács ko zás egy há zi fel ada ta it fel ve ze tõ alap szö veg ki emelt fel adat ként az
„egy há zak és a szór vány meg tar tás, egy há zi szór vány gon do zás” kér dés kö rét
je lö li ki, és a ku ta tá si fel ada tok mel lett és he lyett el sõ sor ban a cse lek vé si, men -
té si irá nyo kat, a cse lek vés esz kö ze it és túl élé si prak ti ká kat ha tá rol be. En nek
meg fe le lõ en té mánk hoz hûen el sõ ként a kér dés kör és gon do zás elvi alap ja it
kell szám ba ven ni, és a fel ve ze tõ ben sze rep lõ má sik ki emelt és szin te leg fon to -
sabb kér dést, a bel sõ nyelvhasználatiakat. A meg je lölt fõ té mák kö zül ez az
egye dü li, amely a fel ve ze tõ szö veg sze rint is el sõ sor ban nem tu do má nyos kér -
dé se ket cé loz meg, ha nem gyakorlatiakat, „szór vány meg tar tást”, „egy há zi
szór vány gon do zást”. E kér dé sek ki bon tá sa mel lett fel ve ze tõm ben majd meg
kí vá nok ha tá roz ni né hány elvi és ku ta tá si jel le gû fel ada tot is, me lyek bõ ven
vár nak meg ol dás ra.

Egy ház és szór vány – az el múlt ti zen négy év alatt jó né hány kon fe ren ci át
szer vez tünk már, elõ adást is tar tot tunk er rõl a té má ról. Fel vá zol tuk az elvi
dol go kat, di csér tük az egy há za kat, el mond tuk a jel sza vak és szte re o tí pi ák
szint jén, hogy az egy ház a szór vány mun ka le té te mé nye, „a nem zet men tõ” stb.
Ki je löl tük a cse lek vé si irá nyo kat, fel so rol tuk a gon do kat, üzen tünk az il le té ke -
sek nek, leg több ször ma gunk ma gunk nak, az tán ma radt min den a ré gi ben: elõ -
re lé pés, meg ol dá si ered mény nél kül. Ha van nak nagy ki sebb sé gi te ma ti kus
köz he lyek – anél kül, hogy bár kit is sér te ni sze ret nék –, las san ez is, a di asz pó ra-
be széd mód is ko runk nagy et ni kai köz he lye i nek ka te gó ri á já ba tar to zik.

TÖRTÉNELMI HELYZETKÉP ÉS EGY KIS VISSZATEKINTÉS

Az el múlt év szá zad ok ban a szór vány kér dés be széd mód ja és cse lek vé si mód -
ja is – a ma gyar ki rály sá gé, az ál lam po li ti kai szint meg szó la lá sa a nyel vi-et ni -
kai ve szé lyez te tett ség kér dé sé ben is – alap ve tõ en egy ház köz pon tú volt. Is -
mer jük „szór vány ro man ti ka” klasszi kus nagy sze mé lyi sé ge it és al ko tá sa it, a
Pet rás Incze Já nos, a Czelder Már ton, Föl des Kár oly, Makkai Sán dor, Nyírõ
Jó zsef mun kás sá gá nak ha tá sát a ma gyar köz vé le mény meg döb ben té sé re.
Valamennyien papi em be rek vol tak. Õk szól tak, mert õk él tek a prob lé mák
kö ze lé ben.

A kér dé sek ke ze lé sét az is ne he zí tet te, hogy az egy há zi nyelv hasz ná lat ban
év szá zad okon át el sõ sor ban a mi ti kus be széd mód mû kö dik. A szó szé ki szór-
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ványmitizmus, ha nem is ve ze tett ered mény re, de élet ben tar tott egy gond- és
fel adat kört, de egy jel kép rend szert is. Erre év szá zad okon át nagy szük sé ge
volt a ma gyar ság nak. Koós Fe renc regáti vissza em lé ke zé sei és em lék ira tai,
Czelder Már ton nak a ko ra be li egy há zi saj tó ban kö zölt so ro za tai óta, a Rá ko si
Vik tor- és Nyírõ-regények óta az egy ház volt és le he tett a ma gyar di asz pó ra-
kér dés ne u ral gi kus ke ze lé si pont ja. Az egy ház tar tot ta élet ben a kér dést, de az
eh hez fû zõ dõ szór vány-, Me zõ ség-, jaj szó- és pusz tu lás iro dal mat is. Czelder
jo go san lett a Mold va-oláh or szá gi püs pök ön je lölt, és gyûj tött eh hez tá bort
ma gá nak. Le het hi báz tat ni mes si a niz mu sá ért, ke mény am bí ci ó i ért, de az igaz,
hogy egy há za hi va ta los tá mo ga tá si és stra té gi ai szin ten sem ak kor, sem ké sõbb 
nem éb redt rá a hely zet re, nem emel ke dett a cse lek vés ma gas sá gá ba.

SZÓRVÁNYGONDOZÓ LELKÉSZ A DIKTATÚRÁBAN

An nak el le né re, hogy sok ar cú fel adat nak lát szik az egy ház szór vány kül de té se,
a dik ta tú rá ban az egy há zak ve ze té se év ti ze de kig több nyi re lo ká lis kez de mé -
nye zés ként, a he lyi kö zös ség és lel kész hely zet meg ol dó ké pes ség re ala poz va
ke zel te a kér dést. Vol tak bi zo nyos szél sõ ha tá rok, be vol tak je löl ve a szö ges -
drót ok: nem le he tett részt ven ni a köz élet ben, a kö zös ség- és mû ve lõ dés szer -
ve zés ben, de az egy ház bel sõ szol gá la ti te rü le te in vir tu á lis sza bad ság volt.
A lel kész el vég zett min dent, amit a sa ját lel ki is me re te sze rint szak rá lis mun ká -
ja sze rint abba be gyû rûz ve ta lált, és úgy gon dol ta, hogy nem éri el a po li ti kai
szá mon ké rés szö ges drót ja it. A szak rá lis fel ada tok kö zött a bel sõ meg ér zés re
épült a bel sõ sza bad ság. A lel kész, ha ere je, ügyes sé ge en ged te, el me he tett a
bel sõ mun ka ma xi mu má ig, más hol pe dig a szak rá lis mi ni mum alatt tel je sí tett.
A fé lén keb bek nek és a ha nya gok nak meg nyug ta tó is volt, hogy nem le he tett
dol goz ni, mert nem en ge di a ha tó ság. Sza bad volt nem dol goz ni.

A dik ta tú ra egy ház ve ze té se lé nye gé ben ma gá ra hagy ta a szór vány gon do zó
lel ké sze ket is a sa ját ügyes ke dé se ik kel har col ni és át fog ha tó szol gá la ti te rü le te i -
ket ma gán úton be jár ni. És eh hez leg jobb eset ben adta a hall ga tás és szem be hu -
nyás tá mo ga tá sát. Ez is va la mi. Ott „lent” az Is ten háta megett min den ki nek ad -
dig ter jedt cse lek vé si és szór vány men té si sza bad sá ga, amíg lel ki is me re te és
ügyes sé ge, le le mé nyes sé ge. Ama lán cos ku tya, ame lyi ket foj to gat ja, ha ne ki fe -
szül a lánc nak, és még is na pon ta be mé ri sza bad sá ga ha tá ra it (Sütõ And rás).
Ke ve sen lép tek át azon ban me ré szen a szak rá lis ke ret szö ges drót ja in. Ke vés
le he tõ ség ma radt a kö zös ség szer ve zés re, a temp lom, pa ró kia ka pu in túl lé põ
cse lek vés re. Még is, sok min dent le he tett cse le ked ni.

Erre a kor szak ra te he tõ két olyan fon tos szór vány lé pés, mint a Kár pá to kon
kí vü li re for má tus gyü le ke ze tek lel ké szi ál lá sa i nak új já szer ve zé se Bákóban és
Galacon 1974-ben. És a Bu ka rest patyomkin fel fut ta tá sa: a le bon tott temp lom
mel lett a szin te egye dül ál ló temp lom épí té si és gyü le ke ze ti szol gá la ti tér, két
temp lom épí té se, ki ala kí tá sa. Ter mé sze te sen itt nem fe lejt het jük el az ak kor a
kül sõ meg íté lés re kü lö nö sen ér zé ke nyen re a gá ló ro mán po li ti kai ér zé keny sé -
get. Itt nem ta gad ha tó, hogy bu ka res ti épí tés el sõ sor ban nem a bel sõ ügyes ke -
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dés si ke re, ha nem a ro mán kül po li ti kai imázs és ki ra kat épí tés rek lám te vé -
keny sé ge volt.

Min den gond el le né re a leg na gyobb tör té nel mi tett, hogy az egy ház tar tot ta
élet ben a bel sõ ve szély hely zet és a nem ze ti szór vány gon dok tel jes fogalomkö-
rét. Itt a hit épí tés egyet je lent he tett a nyel vi gon dok köz ti szol gá lat tal is. Eb -
ben el évül he tet len ér de me ket szer zett az egy ház. De nem sza bad el fe lej te ni
azt sem, hogy a kér dés rõl egye dül itt, az egy ház ban le he tett be szél ni, oly kor di rekt 
mó don is, és nem fel tét le nül ezópuszi nyel ven, oly kor egé szen me re de ken,
rejt je le zett be széd mód nél kül.

Év ti ze de ken át né hány je len tõs sze mély él tet te a kér dés jel kép- és mí tosz tá -
rát. Õk ezt a folklorizálódott szór vány kér dés nyel ve ze té ben bel sõ vagy nyílt egy -
há zi ti tok ként õriz ték és ad ták to vább. Né hány jel kép ere jû sze mély arca, mun -
ká ja, sze mé lyi sé ge élt és él te tõ dött to vább. A magyarigeni Sze ge di Lász ló, a
nagysármási Herman Já nos, Bá nyai Fe renc ké rõi lel kész, ké sõbb Kövesdi Kis
Fe renc, Sár kány Fe renc ta ní tók. Az egy ház töb bek kö zött ál ta luk hasz nál ta ki
azt az egye dü li le he tõ sé gét is, amellyel még min dig fel lép het a szak rá lis szfé rá -
hoz kö tõ dõ nyel vi-et ni kai fe gyel me zõ erõ ként is.

AZ EGYHÁZ A HAJSZÁLÉR, DE MIT VÁLLALHAT ÉS MIT NEM?

On nan ered az egy ház szór vány gon do zá sá nak le gi ti mi tá sa, hogy ott él a nyel vi
gon dok kö ze lé ben, õ a meg ha tá ro zó in téz mény és sze mély, õ a haj szál ér, leg -
több ször az egyet len vagy épp az utol só. A kor mány zat po li ti kai köz hely ha tá rát
sú rol ja már a téma, a kér dés fel ve tés ki ürült tar tal ma és üze ne te is. Év szá za da
el mond juk ezt, és az egy ház nem kap ta meg le gi tim tör té nel mi he lyét a ki sebb -
ség vé del mi mun ká ban. A mun kát min dig meg kap ja, de az eh hez szük sé ges
anya gi és er köl csi tá mo ga tást már nem.

Az egyik kér dés, hogy kap ja meg az egy ház azt az anya gi és szel le mi se gít sé -
get, hogy en nek a fel adat nak ele get te gyen. A má sik egy elvi, kor mány za ti és
po li ti kai kér dés: ezt a tá mo ga tást fo lya ma to san kell vál lal nia a min den ko ri ro -
mán és ma gyar kor mány zat nak. A har ma dik szak mai-gya kor la ti: al kal mas-e,
és mi ben nem az egy ház struk tú rá ja a szór vány men tés bo nyo lul tabb, össze tet tebb,
sõt, ké nye sebb kér dé se i ben a he lyi tár sa da lom és össztársadalom he lyett el jár ni.
Al kal mas le het-e egy szak rá lis ke re tû (és oly kor szak rá lis kor lá tú) ér tel mi sé gi
erre a sok ar cú és sok ol da lú, fel da ra bo ló és át fog ha tat lan fel adat ra? Med dig
szé le sít he tõ a lel kész, az egy há zi al kal ma zá sú kö zös ség épí tõ, pe da gó gus, nép -
ne ve lõ mun ka kö re, hol van nak a nagy ok ta tá si, köz éle ti hi ány te rü le tek? És vé -
gül: szük ség van-e a mun ká hoz a tel jes ci vil szfé ra moz gó sí tá sá ra.

Szá mol ni kell az zal is, hogy az egy ház a mai nagy ki sebb ség-köz éle ti el vá rá so -
kat, a mul ti funk ci o ná lis, a nagy szo ci á lis és köz éle ti túl ter he lé se ket nem fog ja
bír ni. A szak rá lis te her bí rás mel lett a kö zös ség épí tés fel adat te rü le te nem szé -
le sít he tõ vég te len sé gig. Az animátori fel adat kör igen, de a tény le ges és tel jes
ak tív lo ká lis ki sebb sé gi köz élet ter ve zés már nem. Pon to san be kell ha tá rol ni,
hogy med dig ter jed het ez a te her pró ba.
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HIÁNYZIK A TERVEZÉS

A ki sebb sé gi egy ház nagy gond ja az is, hogy a szór vány gon do zás ban a napi
mun ka ta po só mal ma mel lett ön meg ha tá ro zá sá val, ön nön fo gal mi kér dé se i vel
is küz de nie kell. Köz tük ki emel ten szór vány mí to sza i val. Itt elõ ször is még egy
erõ tel je sen prag ma ti kus cse lek vé si be széd mód van hasz ná lat ban. A ter ve zé si
mu lasz tás el sõ sor ban az egy há zak fe le lõ se i nek mu lasz tá sa. A ter ve zõi szint
gya kor la ti lag nem mû kö dik. Annyi ra nem, hogy el ma rad min den táv la ti ke ze -
lés, prog nó zis, jö võ épí tõ táv lat. Az utób bi más fél év ti zed ben az egy há zak nál is
alig ké szült va la mi lyen sza bá lyo zás, mun ka terv, gon do zá si, dezolálási terv, ve -
szen dõ ér té kek terv sze rû szám ba vé te le, be gyûj té se. He lyi szin ten min den lel -
kész el süllyed a maga lokalitásába, a cse lek vés min den nap ja i ba, a meg él he té si
gon dok ba, és nem lát tá vo labb ra, te kin te te még sa ját kis tér sé gét sem fog ja át.
Mun ká ját a prag ma tiz mus, a dol go kat a he lyi cse lek vés min ták, fel ada tok, tet -
tek, sa ját pusz tu lás él mé nyek fe lõ li kö ze lí té se jel lem zi, de saj nos az is, hogy ott le
is blok kol. Ez vo nat ko zik az egy há zi szór vány ter ve zé sek re is. Ezek leg több je
– be le ért ve a ma gyar kor má nyok ál tal szer ve zett egy há zi szak ta nács ko zá so kat, 
nagy kon fe ren ci á kat is – si ra tó fal lá, él mény be szá mo lók ká és pa nasz zu ha ta -
gok ká süllyed tek, és en nek egyik szem be tû nõ pél dá ja töb bek kö zött a „Ma -
gyar or szág 2000” esz ter go mi ta nács ko zás is, mely nek do ku men tum anya ga a
maga él mény be szá mo lós ne mé ben igen ér de kes és döb be ne tes ol vas mány.

A fel ve ze tõ elõ adás elsõ egy sé gé nek zá rá sa ként úgy tû nik, hogy min den tár -
sa dal mi és ci vil szfé rát erõ sí tõ igye ke ze tünk el le né re az egy ház kö ze lé ben kell
meg ter vez ni a ve szé lyes ré gi ók ér tel mi sé gi kész le té nek fel ja ví tá sát, re ha bi li tá ci ó ját. 
Nem lesz elég ere je sem a ma gyar kor mány nak, sem a ha zai erõ for rás ok nak
arra, hogy két-, há rom pó lu sú ér tel mi sé gi pá lyát ter vez zen és raj zol jon meg a
szór vány ban. Pe dig nagy szük ség vol na a lel kész mel lett a ta ní tó ra és a szo ci á -
lis gon do kat or vos ló di a kó nus ra.

A ter ve zés hez pe dig nem ha nya gol ha tó el – sõt kö te le zõ – a gya kor la ti as sá gi
és hasz nos sá gi szem pont sem. Alig ha van és alig ha ala kít ha tó ki jobb, mû kö -
dõbb és ol csóbb struk tú ra a szór vá nyok men té sé re, mint az egy ház hoz kap csolt,
an nak rend sze ré re épí tett terv. Egy év ez re des mû kö dõ rend szer hez való „rá ka -
pasz ko dás”. Eh hez azon ban több irá nyú ter vet kell ké szí te ni. Az ered mé nyes
mun ká hoz és a tény le ge sen fel mu tat ha tó ered mény hez az egy ház szór vány szol -
gá la ta tel jes rend sze rét át kell néz ni, vál lal ni kell: kép zés, mun ka fel té te lek te -
rem té se, mun ka, fel ügye let. Csu pán az utol só fél év po li ti kai szán dé ká ban érett
meg a gon do lat, hogy a ki sebb sé gi egy ház, a ha tá ron túl szór ványt gon do zó lel -
kész épp egy há zi szol gá la tá ért kap jon vég re rend sze res tá mo ga tást.

BELSÕ EGYÜTTÉLÉSI HAGYOMÁNYOK, KÖZÖS TEMPLOMHASZNÁLATOK

A má so dik té mánk: „Mi kép pen iga zod nak a tör té nel mi egy há zak, a neopro-
testáns kis egy há zak a szór vá nyok nyel vi hely ze té hez, sa já tos interferenciális,
szinkretikus val lá si szo ká sa ik hoz, kul tú rá juk hoz (kö zös nyelv hasz ná lat, pré di -
ká ci ós nyelv, több nyel vû pré di ká ci ók kér dé se).”
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A kö zös temp lom ra és nyelv hasz ná lat ra a ma gyar, ki sebb sé gi gyü le ke ze ti kö -
zös sé gek kö zött eb ben a pil la nat ban há rom gyü le ke zet ben van tör té nel mi pél da 
Er dély ben. A szász és ma gyar kö zös tu laj do nú temp lom van a vár me gyei, volt
Felsõ-Fehér, ma Szeben me gyei Bür kö sön (a mel let te fek võ, ha son ló hasz ná la -
tú ágotakövesdi temp lo mot a 20-as évek ben le bon tot ták). Kö zös temp lom van,
de tel je sen ket té vá lasz tott, önál ló ka to li kus-re for má tus temp lom test tel az
ugyan csak Szeben me gyei Mikeszászán. Kö zös temp lo mot hasz nál nak a he lyi
re for má tus és uni tá ri us kö zös sé gek az udvarhelyszéki Fiátfalván, kü lön meg ha -
tá ro zott szak rá lis tár gyak kal: két úr asz ta lá val, két or go ná val (!) és ha ran gok kal.

Újabb vál to zat ban már van nak egy más ra utalt ság ból, szük ség bõl kö zös sé
ter ve zett temp lo mok is: Feketehalom, Nagyvárad-Szõllõhegy ró mai ka to li -
kus-re for má tus, Magyarandrásfalva re for má tus-uni tá ri us vagy az ún. been ge -
dé ses, át en ge dett temp lo mok. Kõ ha lom temp lo ma ka to li kus tu laj don, de in du -
lás tól is re for má tus és uni tá ri us hasz ná la tú. Emel lett szám ta lan észak-er dé lyi
re for má tus temp lom ban tar ta nak uni tá ri u sok is ten tisz te le tet, dél-er dé lyi szász
evan gé li kus ban a re for má tu sok. Fo lya ma tos és al kal mi át vé te lek elég gyako-
riak az el nép te le ne dett szász né pes sé gû Szász föl dön, egé szen al kal mi hasz ná -
lat ese te áll fenn a Szeben me gyei So mo gyom ban, ahol az or to do xok az épí tés
ide jé re kér ték el a szá szok temp lo mát.

Amint is me re tes, a ro mán nyel vi kö zös sé gen be lül ádáz harc fo lyik az or to -
dox és gö rög ka to li kus gyü le ke ze te ken be lül, de en nek el le né re is van né hány
kö zö sen hasz nált temp lom. Interetnikus kö zös temp lom hasz ná lat ra az er dé lyi 
ma gyar pro tes táns egy há zak ban év szá zad ok óta nem volt pél da.

Iga zá ból e temp lom kö zös sé gek té ma kör ét nem dol goz ta fel sen ki (Páll At ti la 
Csa ba fiátfalvi lel kész írt er rõl egy má so dik lel kész ké pe sí tõ dol go za tot, de más 
hely ze te ket is elem zõ ki ala ku lá su kat és mû kö dé sü ket már nem vizs gál ta).

AZ ERDÉLYI MAGYAR EGYHÁZAK BELSÕ NYELVE

Ka to li kus egy ház

Az er dé lyi ró mai ka to li kus egy ház ban a nyelv hasz ná la tot szi go rú egy ház me -
gyei te rü le ti juriszdikciók sza bá lyoz zák. Ez az egy ház spe ci á li san, in di rekt mó -
don old ja meg a szór vány gon do zást, mert ugyan nem nem ze ti egy ház, de ma -
gyar nyel vi ala pon áll. Emel lett ki kell szol gál nia a nem ma gyar hí ve ket is.
Ta más Jó zsef se géd püs pök a „Ma gyar ság 2000” kon fe ren ci án Esz ter gom ban
még azt je len tet te, hogy Er dély ben 36 ró mai ka to li kus gyü le ke zet ben vé gez -
nek mi sét ro mán nyel vet is.1 Ez va ló szí nû leg csak az önál ló mi sé re vo nat koz -
hat, és ez a szám min den va ló szí nû ség sze rint lé nye ge sen na gyobb és fo lya ma -
to san nö vek võ.

A „má sik nyelv” meg je le né sé nek és fel erõ sö dé sé nek okai igen sok ré tû ek.
A ka to li kus egy ház ugyan is ab ban a hely zet ben van, hogy – egy kis túl zás sal –
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hí ve i ben, gyü le ke ze te i ben bi po lá ri san he lyez ke dik el Er dély ben. Egy fe lõl a szé -
kely egy sé ges ka to li kus tömb ta lál ha tó, más fe lõl a töb bi egy ház zal fe le ke ze ti -
leg ve gyes át me ne ti te rü le ten, a re for má tus ho mo gén bel sõ Er dé lyen át nagy
ki ter je dé sû ek a dél-er dé lyi ka to li kus szór vány te le pü lé sek is. Ezek mel lett
megnövekedett a nagy vá ro si szór vá nyok ban az al kal mi vagy vég le ge sen le te le -
pe dett ka to li kus né pes ség is.

Er dély ben so kat vál toz ta tott a ka to li kus egy ház nyel vi hely ze tén az is, hogy
a fel szá molt ság fél év szá za da alatt je len tõs szá mú volt gö rög ka to li kus lett a
hit élet ben részt vevõ ró mai ka to li kus temp lom ba járó vagy ak tív gyü le ke ze ti
tag. Más fe lõl a ma gyar szer ze tes ren dek nek is egy re na gyobb ro mán tö me ge -
ket kell szol gál ni uk. Har mad részt nagy szá mú csán gó ság és nyelv cse rés mold -
vai ka to li kus ság te le pe dett Er dély be. Mind ezek együtt já rul tak hoz zá ah hoz,
hogy a ró mai ka to li kus egy há zat Er dély ben egy erõ tel jes csángósodás kí sé ri.
Így egy re idõ sze rûbb kér dés a „má sok” szak rá lis ki szol gá lá sa, a má so dik nyelv
al kal mi vagy fo lya ma tos be ve ze té se.

A bel sõ-, dél- és nyu gat-er dé lyi ka to li kus egy ház ban a má sik vagy több sé gi
nyelv hasz ná la tá nak több vál to za ta kü lön böz tet he tõ meg. A rö vid össze fog la -
ló tól a ve gyes nyel vû mi sén át a leg gya ko ribb a kü lön ro mán nyel vû mise ce leb -
rá lá sa. Er dély mel lett ez a kér dés el sõ sor ban a szél sõ te rü le te ket: a Szö ré nyi és 
Temesi Bán sá got, Orsovát, Szörénytornyot jel lem zik.

Kü lön kell ér té kel ni az Arad, a Temesi és a Szö ré nyi Bán ság sa já tos szak rá -
lis nyel vi szo ká sa it, ahol amint is me re tes, a ka to li kus sváb ság ki te le pe dé sé vel
az el múlt fél év szá zad alatt je len tõs székelymagyar te le pes ré teg, az óta iga zi
szór vánnyá sor va dó né pes ség nyert te ret a Bán ság te rü le tén. Bras só és a Zsil
völ gye mel lett Te mes vár lett a szé kely ség ipa ri me ne kült je i nek leg na gyobb
gyûj tõ he lye. A he lyi sváb-ro mán kul tú rá jú és ve ze té sû ka to li kus egy ház azon -
ban nem kö vet te kel lõ ütem ben, kel lõ igénnyel és fi gyel mes ség gel az új te le pes 
né pes ség nyel vi igé nye it és az új szol gá la ti nyelv be ve ze té sét. A bán sá gi ka to li -
kus ság nak fél év szá za dig több mint fele már ma gyar anya nyel vû vagy ma gyar
kul tú rá hoz kö tõ dõ (vagy szé kely ere de té ben kö tõ dött), de en nek el le né re ez
nem mu tat ko zott meg a ma gyar nyelv be ve ze té sé nek fel aján lá sá ban. Per sze a
ma gya rok mel lett nagy szám ban ér kez tek ro mán nyel vû ka to li ku sok is a Bán -
ság ba. Itt a Bán ság vá ro sa i ban nem rég még szin te min den érin tett te rü le ten
ál ta lá nos nak mond ha tó volt a há rom nyel vû mi se szol gá lat gya kor la ta. En nek
el le né re ez fel tar tóz tat ha tat la nul ha lad a ket tõ, il let ve az egy nyel vû ség felé.

Ezt a ke vert és za va ros iden ti tást szo mo rú an jel zi a ha gyo má nyo san né met
nevû, de sen ki sem tud ja, mi lyen iden ti tá sú bán sá gi ka to li kus püs pö kök ki ne -
ve zé se, akik azon ban nem vesz nek részt a ma gyar tör té nel mi egy há zak elöl já -
ró inak, püs pö ke i nek kö zös sé gi és ér dek vé del mi éle té ben, mun ká já ban.

Kü lön gond és prob lé ma te rü let a ro mán Regát, ahol még min dig nincs tel jes 
ér té kû ma gyar ró mai ka to li kus lel kész, és csak Bu ka rest ben van al kal mi szol -
gá lat. A plé bá nos ott sem ma gyar lel ké szi mi nõ ség ben szol gál, ha nem káp lán -
ként deg ra dál va, be osz tott ként.

A ka to li kus egy ház ban is te hát egy re erõ tel jes eb ben fog lal te ret a több sé gi
nyelv mint do mi náns és köz ve tí tõ nyelv, és szo rít ja ki a ki sebb sé gek nyel vét.

120



REFORMÁTUS ÉS A TÖBBI PROTESTÁNS EGYHÁZ

A re for má tus egy ház nyelv hasz ná la tá nak kér dé sét egy lel ké szek kö ré ben vég -
zett elem zés alap ján mér tük fel.2 Ezért en nek rész le te it itt most csak össze fog -
la lom. E fel mé rés bõl ki de rült, hogy a lel ké szek nagy ré szé nek volt más nyel vû
szol gá la ti él mé nye. De en nek el le né re az egy há zak nem akar ják, nem is tud ják 
ke zel ni az et ni kum vál tás kér dé sét. Itt egy fe lõl a ma gán dön té ses, el hall ga tá sos
elv, más fe lõl az al kal mi ság elve van ér vény ben. Sem mi áron-elv alap ján is mû -
kö dik az el uta sí tó ma ga tar tás, amely igen ál ta lá nos, még a ve gyes te rü le te ken
is. A ma gya rul alig be szé lõ dél-er dé lyi te le pü lé se ken is elõ for dul, hogy a kö -
zös ség már csak szak rá lis nyelv ként hasz nál ja a ma gyart.

A szük ség sze rint elve a leg el ter jed tebb. Eb ben több nyi re az al kal mi, ké rés
ala pú nyelv hasz ná lat mû kö dik. El sõ sor ban a te me té se ken, má sod sor ban a
szük ség sze rin ti ve gyes há zas ság ban, a har ma dik al kal mi és bár mi. A min den
mind egy elve – a be ol va dás utol só sza ka szá ban élõk kér dé se.

Min den el uta sí tó ma ga tar tás el le né re a lel ké szi kar érzi, hogy a kér dés sür -
gõs meg ol dás ra, ke ze lés re és egy ház jo gi sza bá lyo zás ra is vár.

Az uni tá ri us egy ház a Szé kely föld köz pon ti ré gi ó i ra kon cent rá ló dik, és ezt
egé szí ti ki a bá nyász vá ro sok né hány ez res szórványosodó né pes sé ge. Az evan -
gé li kus egy ház is bar ca sá gi koncentráltságú, szór vány kér dé sei Bras só és
Szeben köz pon tú ak. Mind két egy ház ban al kal mi gya ko ri sá gú ide gen és több -
sé gi nyelv hasz ná lat mû kö dik. Még nem annyi ra a nyelv cse rés ré te get szó lít ja
meg, ha nem a több sé gi kör nye ze tet. Mind két egy ház ket tõs pó lu sú te rü le ti el -
he lyez ke dé sû. Egy fe lõl a tömb vagy vi szony la gos tömb, más részt a szét szó ró -
dot tak ból több szö rö sen és fo ko zot tan ve szé lyez te tett szór vány hely zet ben élõ
te le pes vagy vá ro si, ipa ri me ne kül tek Dél-Er dély ben, akik bõl önál ló gyü le ke -
ze tek szer ve zõd tek pl. a Zsil völ gyé ben.

Neoprotestáns nyelv hasz ná lat

A ket tõs vagy töb bes nyelv hasz ná lat a neoprotestáns gyü le ke ze tek ben sok he -
lyen csak a lát sza tát nyújt ja a bé ké nek és a nyel vi ki egyen sú lyo zott ság nak.
Egy részt szór vány vi dé ke ken mû kö dõ, ha gyo má nyo san ma gyar ala pí tá sú kö -
zös sé gek ben a ma gyar mel lé oda ren de lõ dött a ro mán nyelv is. Más részt a köz -
ben meg vál to zott ará nyok ban a be gya kor lott ság okán to vább élt a ket tõs
nyelv hasz ná lat szo ká sa. Ez in kább egy régi nyel vi szo kás to vább élé se. Az új
he lye ken azon ban lé nye gé ben ar ról van szó, hogy az „ahol fel tét le nül mu száj,
ott be ve zet jük” elve ural ko dik. Alig van pél da arra, hogy újon nan ala kult gyü -
le ke ze tek ben ket tõs nyelv hasz ná lat tal in dul na a kö zös ség szer ve zés. Az új he -
lye ken az „úgy is tud min den ki a ro má nul” elve ural ko dik, és lé nye gé ben „el -
un ják” az anya nyelv hasz ná la tát. A kis gyü le ke ze tek ben a val lá si test vé ri ség is
saj nos csak for má li san mû kö dik, és a tü re lem is csak vé ges a nyel vi, nyelv hasz -
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ná la ti kér dé sek ben. A hit vagy/és anya nyelv konf lik tu sá ban saj nos min dig a
több sé gi nyelv gyõz, amely do mi nan ci á ját, he ge mó ni á ját még a nyel vi leg ki -
egyen sú lyo zott vagy ma gyar több sé gû te rü le te ken is ag resszí ven ér vé nye sí ti.
A neoprotestáns egy há zak ese té ben min den ve gyes te rü le ten min den eset ben
a ki sebb ség nek kell tûr nie, õ ve szít, õt fe nye ge ti leg in kább a val lá si lag ho mo -
gén há zas sá go kon ke resz tül is a be ol va dás és az üte mes fel szá mo ló dás. A fel -
fo ko zott hit él mény kö zös sé gi él mé nye nyel vi kö zös ség is, amely egynemûsít,
ho mo ge ni zál.

A neoprotestáns egy há zak nyelv hasz ná la ta alap ve tõ en nem vál to zott az el -
múlt tíz év alatt. Meg ala kul tak azon ban a nyel vi ala pon szer ve zett egy ház tes -
tek, kon fe ren ci ák. Ahol erre nem volt mód, ott a gyü le ke ze ti élet két nyel vû
ma radt, és to vább ra is a for dí tói nyelv hasz ná lat van ér vény ben. Er dély ve gyes
né pes sé gû te rü le te in, ahol ve gyes gyü le ke ze ti kö zös sé gek ala kul tak, ez a szét -
vá lás, a szét vá laszt ha tó ság is lé nye gé ben for má lis ma radt. Itt egy ha gyo má nyo -
san két nyel vû gya kor lat foly ta tó dott, más hol az újon nan ala kult gyü le ke ze tek
ese té ben már nem lé pett ér vény be a ket tõs vagy a má sik nyelv hasz ná lat. Ki
kell mon da ni azon ban, hogy bár mi lyen ki egyen sú lyo zott nak lát szó nyelv hasz -
ná lat el le né re a ki sebb sé gi és fo ko zot tan hát rá nyos kör nye zet ben és hely zet -
ben lé nye gé ben min den ve gyes neoprotestáns kö zös ség ben a ma gyar nyelv és kul -
túr kör ve szít. Ez a nyelv szo rul vissza, ezt a nyel vet „unja el” a leg ha ma rabb a
nyel vi ké nye lem.

SPECIÁLIS DIASZPÓRÁK

A nyel vi vál ság je len sé gek azon ban el ér ték a lel ké szek bel sõ éle tét is. Saj nos az 
utób bi idõ ben több tri a no ni ré gi ó ban ér zé kel jük a lel kész csa lá dok nyel vi vál -
sá ga it, iden ti tás za va ra it. Nem csak a rossz di a lek tus ural ko dott el, ha nem fo -
lya ma to san és tény sze rû en bi zo nyít ha tó a be ol va dás is. Nö vek võ ben van a ma -
gyar lel ké szek ve gyes há zas sá ga is. Er dély ben már lel kész gyer me kek nagy
szám ban nem jár nak, nem jár hat nak ma gyar is ko lá ban, ro má nul ír nak le ve let
szü le ik nek, át ve szik a ro mán kul tú rát. Mély in teg rá ció kö vet ke zik be, ahol a
lel kész olyan mé lyen épül be a te le pü lés több sé gi éle té be, hogy szin te tel jes ér -
ték rend jét át itat ja a má sik nyelv és kul tú ra.

Új faj ta, spe ci á lis egy há zi di asz pó rák van nak ki ala ku ló an, fel erõ sö dõ ben.
Soha nem volt ilyen mé re tû Er dély ben a ha gyo má nyo san me rev és el vá lasz tott 
et ni kai ha tá rok fel la zu lá sa. A ro mán nép szám lá lás ada tai sze rint is köz is mer -
tek a ma gyar né pes sé gen be lü li tör té nel mi et ni kai ré te gek, a „ki sebb sé gek ki -
sebb sé gei”, diaszpóralétünk szubdiaszpórái, a ma gyar anya nyel vû ro mán ság,
né met ség, a ma gyar zsi dó ság, ör mény ség. Igen fi gye lem re mél tó gya ra po dást
fi gyel he tünk meg azon ban ab ban, hogy az egy re erõ tel je sebb in teg rá ló dás ban
je len tõs szá mú ma gyar lány megy férj hez ro mán or to dox lel kész hez. Je len tõs
szá mú a ma gyar hát te rû vagy ki egé szí tõ kul tú rá jú or to dox lel kész, szá mot te -
võ en meg je lent a ve gyes csa lád ból szár ma zó, oly kor ma gyar nevû or to dox
lel kész ka te gó ri á ja is. A ma gyar–né met ve gyes há zas sá gok ban nagy szá mú
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szász evan gé li kus lel kész nek van ma gyar et ni kai hát te re, má sod la gos kul tú rá -
ja. Ki sebb szám ban él kö zöt tünk ma gyar kul tú rá jú vagy el ma gya ro so dott né -
ger és fél vér, oly kor „ma gyar val lá sú”, nem rit kán „szé kely né ger” gyer mek és
ser dü lõ is. A ci gány ság nyel vi-et ni kai és val lá si at ti tûd je min den tõl és min den -
ki é tõl el té rõ.

Va la mennyi ük sa já tos arc, fel adat, aki ket az egy há zak nak va la mi kép pen
meg kell szó lí ta ni uk.

A HIT VAGY/ÉS ANYANYELV DILEMMÁJA

A ki sebb sé gi egy há zak a ma gyar vagy ma gyar ere de tû és iden ti tá sú egyé nek,
hí võk lel ki, ke resz tyén ér té kek kel tör té nõ ki szol gá lá sá ban egy re ne he zebb
hely zet ben van nak, mert fo lya ma to san vá lasz ta ni uk kell a hit val lás és a nyelv
kö zött. Ez lát szó lag könnyen át hi dal ha tó nak tû nik ugyan, de lé nye gé ben igen
ne héz kér dés. Nem me he tünk bele a nyel vi kér dé sek és vi ták rész le te i be, de a
nyel vé szek sze rint a szak rá lis nyel vet a kul tusz ban részt ve võ nek nem min den
eset ben kell ér te nie. A szak rá lis nyelv le het a nem ér tett ma gyar is. Nem tud juk
azt sem, hogy a nyel vi más ság tel jes vál la lá sa a jár ha tó út vagy a tel jes, vagy
rész le ges el zár kó zás. Mind ket tõ nek van nak ala pos ér vei és hí vei is.

A szak tu do mány nak a ma gyar tör té nel mi egy há za kat a ta pasz ta la tok fel dol -
go zá sá val és na gyon ala pos ku ta tá sok kal kell se gí te nie ab ban, hogy itt a he lyes
vagy arany kö zép utat meg ta lál ják. Egy sé ges re cept nem ad ha tó, de az a baj,
hogy ezen a te rü le ten a te o ló gia és nyel vé szet nem min den eset ben van egy vé -
le mé nyen. De a tu do mány nak leg alább vál lal nia kell, hogy szak em ber ként az
egy há zak mel lé áll, és az ed dig ame ri kai, eu ró pai ma gyar és Kár pát- me den cei
val lá si-nyel vi együtt élé si, nyelv vál tá si és nyelv hasz ná la ti ta pasz ta la to kat fel -
dol goz za.

Az azon ban egé szen biz tos, hogy az egy há zi szol gá lat kö zös sé gé ben a ki -
sebb sé gi anya nyel ven szer ve zett egy há zak szak rá lis te vé keny sé gé ben való rész -
vé tel, a hit él mény nyel vi kö zös sé gi él mény is egy ben. Ez pe dig az iden ti tás
meg ma ra dá sá nak egyik biz tos zá lo ga. Ezen az úton kell az egy há zak nak ha lad -
ni uk, hogy kö zös ség te rem tõk, nyel vi és lel ki ott hont ki ala kí tók le gye nek.

Csán gó egy há zi vo nat ko zá sok

Az egy ház és szór vány kér dés kö rét a csán gó kat il le tõ en is rend be kell ten ni.
Ha egy ház ren di kér dé sek ben nem is, de a lel ki gon do zás kér dé sé ben lép ni
kell.

Egy szer ta lán va la ki meg ír ja a csán gó nyelv vál tás és két, il let ve egy nyel vû ség 
me ne tét és hely zet kép ét is. Ezt a kér dést tár sa da lom-lé lek ta ni lag is rend be
kel le ne ten ni. Ma Er dély ben és a tel jes ma gyar nyelv te rü le ten di vat a ja ni csár
pa pok szi dal ma. Se hol ennyi etnikus ba bo na nem foklorizálódott és mi ti zá ló -
dott, mint a csán gó kér dés ben. Ezek közé tar to zik a „ja ni csár pap”, faj tá ját
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ül dö zõ mold vai ka to li kus pap stig má ja. Úgy ér zem, hogy ez nincs rend betéve,
át gon dol va.

Nem hi szem, hogy kö ze lebb rõl vol na nyi tás ra le he tõ ség, egy ház po li ti kai
aka rat a csán gó kér dés ke ze lé sé re. Ne u ral gi kus ele me it, a ket tõs és bietnikus
iden ti tás sa já tos tár sa da lom-lé lek ta ni ele me it ala po san ele mez ni kel le ne. Én
el tu dom kép zel ni, hogy a nyel vi hely zet elem zé sé re és a ket tõs etnicitás mér le -
ge lé sé re a két nyel vû ség ku ta tá sá ban oly nagy ta pasz ta la tok ra szert tett Bartha
Csil la kap jon meg bí za tást. Kü lön ér de kes ség len ne ezt a mun kát az õ nagy
nyu ga ti ma gyar ta pasz ta la ta i val el vé gez ni és a két min ta ré gi ót „össze ha son lí -
ta ni”.

AZ EGYHÁZAK EGYRE SÛRÛSÖDÕ FELADATAI

Még meg kö ze lí tõ leg is ne héz szám ba ven ni, hogy a ma gyar ki sebb sé gi egy há -
zak mi lyen ha tal mas ki ter je dé sû te rü le ten, hány te le pü lé sen tel je sí te nek szol -
gá la tot. Er dély pe rem ré gi ó i nak több mint fél ezer te le pü lé sén csak az egy ház
van je len szak rá lis, nyel vi, kö zös ség épí té si szin ten. Vagy ha már nem is él ott
egy ház tag, szá mon tar tá si és jel ké pes je len lé ti szin ten. Nincs sen ki más, aki le -
eresz ked ne az etnikus lét és fel szá mo ló dás mély sé ge i be, a min den na pi küz de -
lem be. Nincs aki ezt vál lal ná, aki ide ér té ke ket szál lí ta na le, aki le vin né az
egye te mes sé get, a ma gyar glo ba li tást. És a szór vány már szin te tel jes egé szé ben 
egy szer re lett glo bá lis és ré szecs ke kér dés, a nagy men tés és tö re dék ér té kek be -
gyûj té sé nek gond ja és fel ada ta.

Eb bõl is ere dõ en az egy ház fel ada ta i nak sok ré tû sé gét és az egy ház szór -
vány ke ze lé sé nek multifunkcionalitását az is adja, hogy akár csak az egy ház, a
szór vány kér dés kö re is a ki sebb sé gi tár sa da lom min den sze le té vel érint ke zik. És
ez zel vissza tér tünk elem zé sünk ki in du lá si kér dé se i hez. Az egy há zat sok ol da -
lú sá ga ne héz fel adat elé ál lít ja, mert to tá lis in téz mény ként kell fel lép nie, vagy
min den tár sa dal mi sze re pet, fel ada tot, in téz ményt va la mi lyen for má ban meg -
dup láz nia vagy leg alább pár hu za mo sí ta nia. Ez pe dig ér tel met len és le he tet -
len. A tel jes ro má ni ai ma gyar és hi ány zó in téz mény rend szer fel adat kör ét kel -
le ne meg dup láz ni. Ez így nem megy.

A lel kész a pe rem re mé nyé nek utol só pró fé tá ja, ki szál lí tó ja. In nen ered
min den cse lek vé si te rü le ten a kap ko dás, szét esés, a kel lõ fi gye lem össz pon to -
sí tás hi á nya. A prob lé ma ke ze lés be te hát szin te min den ki sebb sé gi in téz ményt
meg kell szó lí ta ni, be kell épí te ni. Nagy gond, hogy ezt mi ként ér jük el: ho gyan
épít se ki min den or szá gos in téz mény a maga szór vány meg fe le lõ jét, vagy fel -
adat meg ol dá sai ér de ké ben ho gyan épül jön bele az or szá gos in téz mé nyek be.
Ezért is esik szét mun kánk, lesz egy szer re szo ci á lis, szak rá lis, gaz da sá gi, ok ta -
tá si, if jú sá gi kér dés.

Köz hely, hogy a lel kész ma radt az utol só bás tya. De eh hez a papi hi va tás
vég zé sé hez a lel készt egy mul ti funk ci o ná lis mun ka kör re kell fel ké szí te ni, oda
ki kül de ni, ab ban se gí te ni és fel ügyel ni. Ré geb ben még hit tünk ab ban, hogy
há rom lá bú értelmiségkitelepítési, közösségrehabilitációs terv ké szül het: a ta ní -
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tóé, a lel ké szé és a di a kó nus-fa lu gond no ké. Ma már a 300 lé lek nél ki sebb kö -
zös ség ben örül nénk, ha a kö zös ség épí tõ lel kész csa lád mul ti funk ci o ná lis te le pü -
lés gon do zó, kö zös ség fej lesz tõ mun ka kö re szü let het ne meg: a lel ké sze ké és a
tisz te le tes asszo nyo ké. Mert a lel kész nem ma gyar ta nár, nem nyelv mû ve lõ,
nem me ne dzser, nem ag rár mér nök, nem mû ve lõ dé si in téz mény, nem szín ját -
szó és ren de zõ, nem vál lal ko zó és a kö zös ség fej lesz tõ, ha nem együtt min de -
nik bõl egy ki csi. Ami egé szen biz tos, hogy kis kö zös sé gi animátor. Ezt az ará -
nyos ada go lást kell meg ta nul nia, ezt kell neki meg ta ní ta ni, tör vé nyi leg is
be ha tá rol ni. Az az iga zi lel kész, aki egy vagy több rész- vagy összfeladatba való
tel jes el mé lyü lés he lyett meg ta lál ja a le osz tás és szét osz tás he lyi mód ja it és
sze mé lye it.

A tár sa da lom az egy há zak tól egy részt töb bet vár el, mint amit az el vé gez het, 
más részt mind azt el vár ja, amit maga nem tud, de nem is akar el vé gez ni. Illú-
zióinak tel je sí té sét vár ja az egy ház tól, lel ki is me re te meg nyug ta tá sát.

Oda kell el jut nunk, hogy az egy há zat a maga szak rá lis mun ká já ban se gít sük.
Az egy ház nak mun kát sze ret adni min den ki, leg in kább a szór vány ban a tár sa -
dal mi el vá rás, de a po li ti kai elit nem lát ja, nem ér té ke li bel sõ éle tét és mun ká -
ját. Egy ha mis pá lyá za ti rend szer rel szün te le nül mel lék pá lyák ra kényszerí-
tet te. Pe dig a di rekt men té si fel ada tok he lyett az in di rek tet kell ki épí te nie. Ne
az zal kezd jük, hogy ad junk neki kint rõl diaszpóravédelmezõ szo ci á lis fel ada -
to kat, ha nem he lyez ked jünk bele az egy ház kül de té sé nek és szol gá la tá nak bel -
sõ fo lya ma ta i ba. Mi sem bi zo nyít ja ezt job ban, mint az, hogy az egy ház sa ját
bel sõ szak rá lis, egy há zi szol gá la tai kö zel más fél év ti ze dig, egé szen az utób bi éve kig 
se hol, egyet len tá mo ga tá si rend szer ben sem je len tek meg. A lel kész, ha be te ge ket 
se gí tett, pá lyá zat tal kap ha tott a szo ci á lis alap ból vagy a Mocsáry Ala pít vány -
tól. Ha bent la kást, kol lé gi u mot épí tett, az OM-tõl. Ha if jú sá gi tá bo ro kat szer -
ve zett és mû ve lõ dést irá nyí tott, a NKÖM-tõl vagy a GYISM-tõl. Ha vál lal ko -
zott, az Új Kéz fo gás tól. De azért, hogy a szak rá lis fel ada ta i nak tar to zé ka ként,
az anya nyelv utol só haj szál ér kül de té sét el vég zi, ezért az utób bi idõ kig sen ki
sem tá mo gat ta.

Egy ér tel mû te hát, hogy ha a ki sebb sé gi egy há zak szol gá la tát va la mi lyen
nor ma tív tá mo ga tás nem te kin ti a ma gyar nyelv misszi o ná ri u sá nak, nem sza bad
és nem le het tá mo ga tás ról be szél ni. A min ta a né met mo dell le het ne. Az er dé -
lyi szá szok és a töb bi te rü le tek népi né met je i hez ha son ló an, ahogy Né met or -
szág af fé le anya or szág sze re pet vál lal ér tük, a fel szá molt népi né met te rü le tek
fenn tar tá sá nak min tá já ra a ma gyar szór vány vi dé ke ket is ki emel ten vé dett et -
ni kai zó ná nak kell te kin te ni.

A ma gyar kor mány és a ha tá ron túli egy há zak mû he lyé ben a 2003. év vé gé re 
el ké szült a ki sebb sé gi egy há zak se gí té sé nek, a lel ké szek ma gyar or szá gi fi ze té -
sé nek és fizetéskiegészítésének ter ve is, amely – ha lesz rá pénz – va ló szí nû leg
új fe je ze tet nyit hat majd a szór vány kér dés ben. En nek vég re haj tá sa is az egy -
ház ra vár.

Eh hez azon ban új szem lé let is kell: az ed di gi mi ti kus, misz ti kus be széd mó -
dot fel kell vál ta nia és ki kell egé szí te nie a re á lis és cse lek võ, hit val ló ke resz -
tyén be széd mód nak.
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KUTATÁSI FELADATOK

Vé gül csak vá zol ni tu dom a nagy ku ta tá si pa ra mé te re ket, ame lyek on nan lent -
rõl, problémaközelbõl lát sza nak és sür get nek. Ad tam ilyen jel le gû öt le te ket a
szór vány stra té gi á ban, a Ma gyar Ki sebb ség 2000. 2. szá má ban, ad tak töb ben is
az el múlt 14 év duz za dó ma gyar or szá gi és ha tá ron túli szór vány ku ta tá sa i ban
is.

A fo ga lom ról

A mai meg be szé lé sen is ki de rült, hogy a fo ga lom meg ha tá ro zá sá val még min -
dig adó sak va gyunk. Itt is van még bõ ven fel adat. Vé le mé nyem sze rint az is
baj, hogy min dig be le esünk a fo ga lom ke re sés csap dá já ba. Már vol tam né hány
tu cat olyan ta nács ko zá son, ahol sem mit nem tud tunk meg be szél ni, mert vagy
nem hasz nál tunk kö zös fo gal mat, vagy min den ér té kes elem zés a fo ga lom -
görcs höz ve ze tett. Nem jó, ha e kér dé sek rõl a meg ha tá ro zás gör cse, a fo ga lom -
füg gõ ség mi att már nem tu dunk ér dem ben be szél get ni. Olyan, mint az arany -
láz, mint a ká bí tó szer-füg gõ ség, mint az odüssze u szi szi ré nek éne ke. Azt
hi szem, hogy az a ku ta tó jár el böl csen, az nem gör csöl be a fogalommeghatá-
rozás kény sze ré tõl, aki meg elég szik a je len ség fõbb ele me i nek ki je lö lé sé vel, a
kö rül já rás sal, a kér dés kör egy-egy ele mé nek fel vá zo lá sá val, és an nak men tén
ke re si a maga szá má ra ki je lölt utat.

Én már jónéhány éve bi zo nyos té má hoz adek vát és ré teg je len té sû szór vány fo -
gal mat hasz ná lok, és az elem zé se ket a ki tû zött, meg ol dás ra váró fel adat köré
ren de zem. Szá mom ra a szór vány fo ga lom egy ér tel mû en nyel vi-et ni kai ve szé lyez -
te tett ség és en nek ve szé lyes sé gi fo ko za tai kö zött ke re sem a meg ol dást, és eb -
ben a mód szer ben még nem csa lód tam.

Szo ci og rá fi ai, szo ci o ló gi ai fel ada tok

Az egyik cse lek vé si, „ku ta tá si” irány a régi, klasszi kus ma gyar le író szocioló-
giai és iro dal mi szo ci og ra fi kus ha gyo má nyok foly ta tá sa len ne. Az, amit a ma -
gyar és er dé lyi szo ci og ra fi kus is ko la meg te rem tett. En nek rész le te i be nem
me he tünk bele, de Ma gyar or szá gon a 80-as évek tõl kez dõ dõ en már erõ sen
meg mu tat koz tak a klasszi kus szo ci og rá fia avítt sá gá nak je lei, a 90-es évek tõl
már – né hány iro dal mi ki vé tel tõl el te kint ve – a tel jes ma gyar nyelv te rü le ten hal -
dok lik a klasszi kus szo ci og rá fia, vagy át ment ri port ba, il let ve a pub li cisz ti ká ba,
és a pub li cisz ti ka azt hi szi, hogy a ri port be is töl ti a szo ci og rá fia tel jes kül de té -
sét. Íme egy te rü let, ahol egy hely ze tet, fel ada to kat és ten ni va ló kat szám ba
vevõ jel leg gel a szór vány kér dés sel újat le het be hoz ni. Ta lán egy jó fel rá zó szo -
ci og rá fi á val a szór vány kér dést is mét cse lek vé si hely zet be le het hoz ni.

A „szociografizálásban” is meg hú zód nak a nagy ku ta tá si és problémafelve-
tési veszélyzónák is: a pro vin ci a liz mus, regionalizmus, szak sze rût len ség. De a
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sa já tos er dé lyi ha gyo má nyok tar to zé ka a le író ku ta tás, a ku ta tás hely zet meg ol -
dó kö zel sé ge, a prob lé ma meg ol dó pa ran csa fe lõ li meg kö ze lí tés. Mond hat -
nánk úgy is, hogy a stra té gi ai, a köz hasz nú ku ta tás. Nem iga zán en ged he ti meg
a mai ma gyar szór vány- vagy ve szé lyez te tett et ni kum ku ta tó, hogy csak ste ril
ku ta tást vé gez zen. En nek a ve szé lyei is lát sza nak, mert egy részt el csúsz hat nak
a prag ma tiz mus ba, más részt nem lesz nek szak sze rû ek.

Nem sza bad el fe lej te nünk azt sem, hogy a szór vány ku ta tá si te rü le ten még
min dig nin cse nek rend be téve az el mé le ti és tu do má nyos ala pok, vagy ha van -
nak is, több nyi re em pi ri ku sak és prag ma tiz mus sal dú sí tot tak. A ha tal mas te rep -
ta pasz ta la ti él ményt még min dig nem tud ta fel dol goz ni a tu do mány el mé le te.
Ne héz rend be ten ni az etnikus fo lya ma tok sok ar cú sá gát, szin te kö vet he tet len -
sé gét.

A leg na gyobb hi ány a szór vány ku ta tás te rü le tén ta lán ott mu tat ko zik, hogy
a ku ta tók nem he lyez ték bele a nagy nem zet kö zi össze füg gé sek be. Mi csak a mi
nagy fáj dal munk kal va gyunk el fog lal va, de rá kell jön nünk arra, hogy a nagy
eu ró pai, sõt vi lág di asz pó rák kér dé se ter mé sze tes mó don tar tal maz za az ana -
ló gi á kat és át hal lá so kat is a ma gunk et ni kai ve szé lyez te tett sé gé nek kér dé se i -
hez. Ha van ma nagy mu lasz tás, az az, hogy hi ány zik a tu do má nyos in for má -
ció cse re, a nagy nem zet kö zi össze füg gé sek fel dol go zá sa és be dol go zá sa a
ma gyar szór vány kér dés be, ami pe dig van, az nem jut el az egy há zi, po li ti kai
szin te kig, nem ér kez nek el a cse lek vés gond ja i val küsz kö dõ nyel vi kis ré gi ók -
ba.

A stra té gi ai, cse lek vés köz pon tú ku ta tás nak is na gyon hí ján va gyunk. Nem
te lik el olyan év, hogy nem kér ne va la ki pénzt szór vány adat bá zis el ké szí té sé re. 
Meg kell ér te nünk, hogy az ilyen szé les és ki ter jedt adat bá zis el ké szí té se csak
cse lek vés és prob lé ma meg ol dó kö zel bõl ké szül het, oda, an nak el len õr zé si, ja -
ví tá si és ér vény ben tar tá si kö ré be kell vissza tér nie.

A leg na gyobb ku ta tá si hi ány te rü le tek, gon dok to vább ra is a nyel vi ek, a nyel -
vé sze ti ek. Jól ha lad az össze ha son lí tó nyel vé szet, a két nyel vû ség ku ta tá sa, de
még sem ért jük iga zán a nyelv hasz ná lat, a nyel vi tér vesz tés bel sõ, mély és eg -
zisz ten ci á lis kér dé se it. Tele va gyunk nyel vi gon dok kal. A ma gyar nyelv hasz ná -
la ti ér té ké nek le ér té ke lõ dé se Kár pát-me den cei összmagyar je len ség. Nem ért -
jük a ma gyar nyelv ilyen ha tal mas mé re tû el ér ték te le ne dé sét a ha tár és a
ki emelt körû nyel vi ré gi ók ban és az egész Kár pát-me den cé ben. A nyel vi tér erõ
ilyen mé re tû rom lá sát.

Le het, hogy so kan nem tud ják, de eb ben a pil la nat ban az egye te mes ma -
gyar ság nak nincs egyet len, az egész Kár pát-me den ce ma gyar nyelv te rü le tén
fog ha tó ma gyar nyel vû rá di ó ja. A Kos suth Rá dió már rég nem az. Ön ma gá ért
be szél, hogy a Sza bad Eu ró pa meg szû né se óta tart ez az ál la pot.

Nyel vé ben hal a szór vány!
El in dult a ked vez mény tör vény élet be lép te té se, de hi ány zott az ala pos és

majd nem ki me rí tõ elõ ze tes elem zés és ha tás ta nul mány a ked vez mény tör vény
leg fon to sabb kül de té sé rõl: a ha tá ron túli sé rült etnicitást fel ér té ke lõ cél já ról és
vár ha tó ered mé nyes sé gé rõl, az etnicitás re ha bi li tá lá sá ról. Még nem késõ, de
ezt is el kell vé gez ni. A gyer mek pén zek, az ok ta tá si-ne ve lé si tá mo ga tás vár ha -
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tó ered mé nye min den képp jó té kony ha tá sú lesz. Min den bi zonnyal moz gó sí -
ta ni fog ja a csa lá do kat, a ma gyar ok ta tás vá lasz tá sá ban ed dig he zi tá ló szü lõ ket,
nö ve li a ma gyar ság konk rét anya gi ér té két. Ha nem is túl bel sõ és tisz tes sé ges, de 
af fé le meg él he té si ma gyar sá got, anya gi ér ték el vû ma gya ro so dást fog kre ál ni, ami 
nem baj. A baj az, hogy ennyi pénz bõl jut ha tott vol na en nek a fo lya mat nak egy
ala pos és ol csó elem zé sé re is. Így ki en ged tük a szel le met a pa lack ból, és ki tud -
ja, hol áll meg. Ha re ha bi li tá ci ós cél za tú, ak kor a tá mo ga tot tak kö ré be bele
kel lett vol na ke rül ni ük a szórványmagyaroknak és az óvo dá sok nak is, és még
szé le sebb le het ne a kör. Fe lü le ti ke ze lés sel és imp ro vi zál va pe dig nem le het
ma gyar ság ter ve ket ké szí te ni.

Kü lön kell ki emel ni a csán gó ku ta tá so kat is. Itt – egyéb ként tel je sen érthe-
tõen és a leg na gyobb ve szé lyez te tett ség ben – az irányt alap ve tõ en a folk lór ku -
ta tá sok ha tá roz zák meg. Az ott zaj ló et ni kai fo lya ma tok me ne te, irá nya, üte me
és a fel szá mo ló dás egé szé nek a rend sze re ti tok. En gem kü lö nö sen az et ni kai
át me ne tek, az ér ték rend za var, e las san tel je sen ki egyen sú lyo zat lan ro mán
kultúrdominancia ér de kel ne. Én is na gyon sze ret nék ol vas ni már egy szo-
ciolingvisztikai és ma ga tar tás ku ta tá si tu do má nyos elem zést a csán gó pap ság
etni kum vál tá si fo lya ma i ról, és en nek tu do má nyos ma gya rá za ta i ról, az ér ték-
rend za var ról, sõt, zûr za var ról, a hal lat lan el lent mon dás ok, el té ré sek egyez te -
té sé rõl, ahol az ott ho ni csán gó ma gyar kul tú rá jú pap sa ját népe és anya nyel ve
el len agi tál, mi köz ben ott hon any já val csak ma gya rul tud be szél ni. Ehe lyett a
ku ta tás he lyett ná lunk csak a ja ni csár pa po zás fo lyik. Ho gyan le het a nyel vi-et -
ni kai szfé rá ban is ilyen hal lat lan el lent mon dá so kat egyez tet ni és egyet len sze -
mé lyi ség ben együtt él tet ni? Ho gyan le het egy et ni kai cso por tot szel le mi leg is
ve ze tõ klé rus nak fel dol goz ni azt, hogy a maga mai új és vál lalt ro mán ka to li kus 
iden ti tá sá ért a múl tat is meg akar ja vissza fe lé vál toz tat ni, és tud hoz zá szem -
reb be nés nél kül ha zud ni?

Van te hát bõ ven egy há zi, po li ti kai, kö zös ség épí té si és tu do má nyos fel adat.
De ezek el vég zé sé hez a pusz tu lás él mé nyek ha lál han gu la tá nak le beg te té se he -
lyett foly tat ni kell az ala pos és terv sze rû kö zös mun kát. Ha tá ron in nen és túl.

Iro da lom

Ta más Jó zsef 2000. A csán gó kér dés rõl. In Keszt he lyi Gy. – Er dé lyi I.-né (szerk.): Egy -
ház és ma gyar ság. Ma gyar or szág 2000: hét egy ház és fe le ke zet ha tá ron túli és ha zai lel ki -
pász to ra i nak, vi lá gi elöl já ró inak ta nács ko zá sa. 2000. ja nu ár 27–28. [Esz ter gom], Bu -
da pest, Custos, 2000.

Ve té si Lász ló – Or bán La jos 2001. Ma gyar egy ház, de mi lyen nyel ven. Ki sebb ség ku ta -
tás, 10, 1, http://www.hhrf.org/kisebbsegkutatas/2001-1/5.htm
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