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ELÕ SZÓ

A mig rá ció- és di asz pó ra-ku ta tá sok több év ti ze de hang sú lyo san je len van nak a
nem zet kö zi tár sa da lom tu do má nyos dis kur zus ban, és bár a di asz pó rák meg le he tõ sen
vál to za tos tör té ne tû ek, tu do má nyos köz meg egye zés mu tat ko zik a di asz pó ra-fo ga lom
ér tel me zé sét il le tõ en. Eh hez ké pest a Ma gyar or szá gon és ál ta lá ban a kárpát- meden -
cei ma gyar tu do má nyos ság ban – nem kis rész ben a primordialista gyö ke rû kultúr -
nemzeti fel fo gás, és a több nem ze ti sé gû tör té ne ti Ma gyar or szá gon a nem zet épí tést érõ 
ki hí vá sok és tra u mák kö vet kez té ben – ket tõs di asz pó ra-fogalom jött lét re. Amel lett,
hogy a leg kü lön fé lébb, szét szó ró dott et ni kai és val lá si cso por tok (ör mé nyek, zsi dók,
gö rö gök stb.) meg ne ve zé sé re hasz nál juk a bib li kus ere de tû, nor ma tív di asz pó ra fo gal -
mat, a ma gyar köz be széd ben és tu do má nyos nyel ve zet ben a ma gyar szór vá nyok ra
vo nat ko zó an sa já tos mó don meg kü lön böz te tik a „di asz pó ra” és a „szór vány” fo gal -
mát. A szór vány és di asz pó ra kö zött a ro mán, a szerb, az uk rán szak iro da lom ban nem 
tesz nek kü lönb sé get.

Az a tény, hogy mi köz ben Ke let-Kö zép-Eu ró pá ban a nem zet épí tés po li ti kai gya -
kor la ta az egyes nem ze tek ese té ben igen ha son ló, mi köz ben ezen nem ze tek ha tá ron
túli nem zet ré sze i vel kap cso la tos po li ti ká ja je len tõs kü lönb sé ge ket mu tat, in do kol ja
egy rö vid el mé le ti ref le xió be ik ta tá sát. A Kár pát-me den ce nem ze te i nek iden ti tás épí té se
ál ta lá ban a primordializmust is ma gá ba fog la ló esszen cia lis ta nem zet fel fo gás je gyé ben
zaj lott, va gyis a tér ség or szá ga i nak nem zet épí tõ gya kor la tai a nagy ré gió ál ta lá nos fo -
lya ma ta i ba il lesz ked nek. A kü lönb ség, amely a di asz pó ra–szór vány fo gal mak ket tõ sé ben
ma gyar ol da lon meg mu tat ko zik, ab ból fa kad, hogy a mai ál lam ha tár ok ki ala ku lá sa -
kor a nem zet fej lõ dés mi lyen stá di u má ban vol tak az egyes nem ze tek. A ma gyar nem -
zet Tri a non elõtt már el ér te azt az ál la po tot, hogy az or szág ak ko ri te rü le tén a
nem zet hez tar to zást il le tõ en, a nem zet hez való po li ti kai vi szo nyu lás te kin te té ben „csú -
cson” volt, lé te zett már az ak ko ri te rü let re ki ter je dõ egy sé ges ma gyar nem zet tu dat. A
Tri a non kö vet kez té ben lét re jött or szág ha tár ok a nagy ré gió töb bi nem ze tét az zal a po li ti -
kai fel adat tal szem be sí tet ték, hogy hoz zák lét re az or szág ha tár ok nak meg fe le lõ nem -
zet ha tá ro kat. Ez a fel adat be fe lé for dí tot ta ezen or szá gok nem zet épí tõ igye ke ze tét, a
lé te zõ re gi o ná lis iden ti tás ból fa ka dó kü lönb sé gek ki egyen lí té se, fel szá mo lá sa vált szá -
muk ra fon tos sá, s nem ju tott po li ti kai-szel le mi erõ for rás az egyes nem ze tek új ha tá ro -
kon kí vül esõ ré sze i nek az új nem zet ér tel me zés be való be fog la lá sá ra. Lé nye gé ben a
hely zet mind má ig nem vál to zott, bár az eu ró pai in teg rá ció min den bi zonnyal újra -
tematizálja a ko ráb bi fo lya ma to kat. 

Míg ma gyar vo nat ko zás ban a di asz pó ra fo gal mát több nyi re a ten ge ren túl ra ér ke -
zett gaz da sá gi in dít ta tá sú ki ván do rol tak ra és utó da ik ra, va la mint a po li ti kai mo ti vá ci ó jú
mig rá ció ré vén Észak- és Dél-Ame ri ká ban, il let ve a vas füg göny ön túli Eu ró pá ban le te le -
pe dett ma gya rok ra, az ún. „nyu ga ti ma gyar ság ra” ért jük, ad dig a tör té ne ti Ma gyar -
or szág te rü le tén nem nagy et ni kai töm bök ben, ha nem szét szór tan élõ ma gya rok ra
egy faj ta „bel sõ fo ga lom ként” a „szór vány” ki fe je zést al kal maz zuk.

A szór vány ki fe je zés és a szór vány gon do zás igé nye meg ha tá ro zó an a re for má tus 
egy ház pasztorációs pra xi sá ból ke rült be a szé le sebb nem zet po li ti kai dis kur zus ba. A



Kár pá to kon túl ra, Óromániába (er dé lyi ma gyar szó hasz ná lat tal Regátba) ki ván do -
rolt szé kely gaz da sá gi migránsok és a bel sõ-er dé lyi te le pü lés tér ben az or to dox, il let ve
gö rög ka to li kus ro mán ság gal szem ben tör té ne ti, kul tu rá lis, de mog rá fi ai okok mi att
ki sebb ség be szo rult „régi” re for má tus ma gyar ság lel ki gon do zá sa kap csán hasz nál ta
az egy ház ezt az alap ve tõ en bib li kus kon tex tu sú fo gal mat. A Kár pá to kon túli ka to li -
kus mold vai ma gyar ság ma gyar nyel vû és ér zel mû lel ki gon do zá sá nak igé nyé vel a
XIX. szá zad leg vé gé re a ma gyar or szá gi ró mai ka to li kus egy ház is igye ke zett fel zár -
kóz ni a szór vány kér dés ke ze lé sé ben min dig is élen járó ma gyar re for má tus egy ház hoz,
moz gás te rét azon ban erõ tel je sen gá tol ta a hi va ta los egy há zi ál lás pont, amely az ál ta lá nos 
egy ház po li ti kai szem pon to kat fon to sabb nak tar tot ta, mint egy ki sebb, nyel vé ben már
asszi mi lá ló dó nép cso port ma gyar nyel vû pasztorációját. Ez az egy há zi oda for du lás – mint 
arra Ve té si Lász ló, a ro má ni ai ma gya rok szór vány hely ze té nek leg ava tot tabb is me rõ je is
rá mu ta tott – tá gabb össze füg gés ben egy mai na pig ható, oly kor mes si a nisz ti kus el hi va -
tott sá gú szór vány-, jaj szó- és pusz tu lás iro dal mat ins pi rált, amely az ál lam ha tár ok
meg vál to zá sá val az utód ál lam ok ban re kedt ma gyar nem ze ti ki sebb sé gek szór vá nyo -
so dá sá ra hív ta fel a fi gyel met, és végsõ eltûnésüket vizionálta. 

A ma gyar köz be széd ben és tör té ne ti, nép raj zi szak iro da lom ban a „szór vány”
ki fe je zést el sõ sor ban a tör té ne ti Ma gyar or szág a tri a no ni bé ke szer zõ dés nyo mán
utód- és szom széd ál la mok hoz ke rült ré sze in nem tömb ben, több ség ben, ha nem más 
et ni ku mú cso por tok kal ve gye sen, ki sebb ség ben élõ ma gya rok hely ze té re al kal maz -
zuk. Míg a köz meg egye zés sze rû di asz pó ra fo gal má ban hang sú lyo san je len van a
szét szó ra tás, a ván dor lás, a mig rá ció mo men tu ma, ad dig a ma gyar bel sõ hasz ná la tú
„szór vány” fo ga lom ban a ma ra dék-jel leg, a „reziduális hely zet”, a reg resszió és a ve -
szé lyez te tett ség sze man ti kai kom po nen se hang sú lyo zó dik.

A XIX. szá zad vé gén és a XX. szá zad elsõ fe lé ben nagy ívû tör té ne ti mun kák,
meg ren dí tõ nem zet men té si apo lo ge ti kák/apo ló gi ák szól nak az er dé lyi Me zõ sé gen,
Hunyadban, az Erdélyi-Érchegység kör nyé kén asszi mi lá ló dó, be ol vadt vagy ép pen a
kü lön fé le há bo rúk és nem ze ti sé gi vil lon gá sok mi att el pusz tult ma gyar ság ról. Ezek az
ún. reg resszi ós szór vá nyok a ma gyar et ni kai tömb szét tö re de zé sé vel, pusz tu lá sá val
ala kul tak ki, mi köz ben ez zel el len té tes irá nyú – a kö zép kor tól nap ja in kig tar tó – fo -
lya ma ta ként, az em lí tett te rü le te ken tömb bé erõ sö dött a ro mán ság. A fen ti szór vány -
ér tel me zés a bel sõ, ma gyar or szá gi szór vány dis kur zus nak min den kor adott egy ak tu á lis
nem zet po li ti kai tar tal mat: a nem zet ál la mi elit az ide gen „nép faj ok” ten ge ré ben sor -
va dó, fo gyó, pusz tu ló ma gyar ság szo mo rú sor sát drá mai erõ vel meg je le nít ve pró bál ta
elõ ször a ro mán, szerb, szlo vák nem ze ti sé gi moz gal mak ve szé lye i re fel hív ni a ma -
gyar ság fi gyel mét, majd a tri a no ni ha tár vál to zás nyo mán ki sebb sé gi hely zet be ke rült
ma gya ro kat ve szé lyez te tõ vég pusz tu lás ké pe i vel igye kez tek nyo ma té ko sí ta ni a re ví zi ós
kö ve te lé se ket. A ma gyar nem ze ti elit szó hasz ná la tá ban te hát a szór vány mind má ig a
társ nem ze tek kel foly ta tott év szá za dos küz de lem szín te re ként és tét je ként de fi ni á ló dik.

Nem zet po li ti kai kér dés az, hogy a nem zet mi ként vi szo nyul a szór vány(á)hoz.
Ez az ál tal vá lik fon tos sá, hogy a szór vány alap ve tõ jel lem zõ je: a több sé gi tõl el té rõ
iden ti tá sá nak tar tal ma it ön erõ bõl szin te soha nem ké pes ki ala kí ta ni és meg tar ta ni,
min dig kül sõ for rá sok vol tak szük sé ge sek a nyel vi leg-et ni ka i lag hal mo zot tan hát rá -
nyos hely zet ke ze lé sé re. A nyel vi jo gok a de mok rá ci á ban azo no sak, le gyen szó nem -
zet rõl, tömb ben élõ et ni kai ki sebb ség rõl, avagy szór vány ról. A nyel vi hely zet még is
alap ve tõ en kü lön bö zik. A nem zet ese té ben a nyelv sza bad ér vé nye sü lé se jo gi lag és kö -
zös sé gi leg sza va tolt, te hát hasz ná la ta aka dály ta lan, mû ve lé sé nek, ok ta tá sá nak sza -
bad sá ga, in téz mé nyi fel tét ele i nek biz to sí tá sa adott. A tömb ben élõ ki sebb ség igény li a
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he lyi – et ni ka i lag, kul tu rá li san kü lön bö zõ – kö zös sé gek lé té nek köz jo gi el is me ré sét, az 
igény kép vi se le te ma gá ra a kö zös ség re po zi tí van hat vissza. A szór vány ese té ben a
nyelv mö gül el tû nik a kö zös ség, ami rö vid tá von kul tu rá lis ön fel adás ba tor kol lik. Ha a 
po li ti ka va la mi lyen kény szer vagy fe le lõt len ség okán le mond egy bi zo nyos szór vány -
ban élõ kö zös ség rõl, az zal a szór vány kér dés nem ol dó dik meg, a hely zet nem „ja vul”.
Hi szen a szór vá nyo so dás fo lya mat, amely idõ ben át te võ dik, át hú zó dik egyik tér ség bõl 
a má sik ba. A szór vány „védi” a nyel vi ha tárt, de ezen túl olyan po zi tív tar tal ma kat is
je lent, ame lye ket vissza kel le ne iga zol ni. Szór vány ban meg tör té nik az et ni kum kö zi kap -
cso la tok hu ma ni zá lá sa, ki ala kul nak az együtt élés he lyi „tech ni kái”, ame lyek ér té ket je -
len te nek a nem ze tek kö zöt ti kap cso la tok ál ta lá nos kér dé se i nek az elem zé se kor, a
po ten ci á lis fe szült sé gek fel ol dá si tech ni ká i nak elõ ké szí té se kor. Va gyis a „ha tár-mi volt”
ket tõs jel le gét kell fi gye lem be ven ni, ami kor mind két irány ba tör té nik kom mu ni ká ció, s
en nek meg van nak a ki pró bált for mái. Ál ta lá nos igaz ság ként meg fo gal maz ha tó, hogy a
szór vány-kér dés nem a szór vány kér dé se. A nem zet nek a szór ványt ön nön lé tén túl -
mu ta tó ér té ket hor do zó he lyi kö zös ség ként kell ke zel nie.

Ter mé sze te sen a Kár pát-me den cé ben szór vány nak ne ve zett ma gyar cso por tok
nem mind a vá zolt tör té ne ti lép té kû reg resszi ó val ke let kez tek. A Dél vi dék szór vány -
ma gyar sá ga egy, az osz mán-tö rök hó dolt ság utá ni hosszú szer ve zett és spon tán pa -
rasz ti ko lo ni zá ció ré vén jött lét re a XVI II. szá zad má so dik fe lé tõl a XX. szá zad ele jé ig,
ahol a ro mán, né met, szerb több sé gi kö zeg ben élõ, szer ve zett, in teg ráns fa lu kö zös sé -
ge ket al ko tó bán sá gi, bács kai ma gyar kö zös sé gek más asszi mi lá ci ós, in teg rá ci ós utat
jár tak be, mint Szla vó nia és Szerémség jó val ké sõbb te le pült, szét szór tabb, a te le pü lé -
se ken jó részt ki sebb ség ben élõ tár sa ik. Je len tõ sek a kár pá ti hegy ség ke ret XVIII–XIX.
századi kincstári/kamarai telepítései révén létrejött bányász és iparos szór vány kö zös -
sé gei is.

A szór vá nyok kvan ti ta tív meg ha tá ro zá sa sok szor igen eset le ges és szub jek tív, a
szór vány-fo ga lom mennyi sé gi kri té ri u ma it sok szor a kü lön fé le szer zõk in ten ci ói be fo -
lyá sol ják. A szór vány meg ha tá ro zá sá nál szük sé ges fi gye lem be ven ni a né pes ség ab -
szo lút szá ma mel lett szá za lé kos ará nyát és a több sé gi et ni kum nagy sá gát, a te le pü lés
nagy sá gát, va la mint a tér be li szét szórt ság mér té két. El fo ga dott nak tû nik az a meg ha -
tá ro zás, hogy a köz sé gek, fal vak vo nat ko zá sá ban a 300 fõ je len ti a ha tárt, amely alatt
szór vány ról be szé lünk, az arány te kin te té ben a 30% tû nik el fo ga dott nak, de töb ben a
10%-ot te kin tik az iga zi szór vány re la tív ér ték ha tá rá nak. E je len tõs ér ték be li szó rás/
szó ró dás miatt a magyar publikációkban már megjelent a szórványhelyzetet árnyaló
„mélyszórvány”, illetve „foszlánymagyarság” kifejezés is.

A fen ti ek bõl és a ta nul mány kö tet írá sa i nak te ma ti ká já ból is lát szik, hogy a „bel -
sõ” ma gyar szór vány-prob le ma ti ka leg hang sú lyo sab ban a ro má ni ai ma gyar ság nál
mu tat ko zik. Ez dön tõ en a nagy te rü le tû régi szór vány ré gi ók meg lét ének (Me zõ ség,
Dél-Er dély, Bán ság) és a XIX–XX. szá zad for du ló ján masszív óromániai szé kely ki ván -
dor lás nak a kö vet kez mé nye. Eze ket a ro má ni ai szór vány ré gi ó kat fo ko zot tab ban érin ti a
nyel vi-kul tu rá lis asszi mi lá ció: egye dül Dél-Er dély ben az 1992. és 2002. évi nép szám -
lá sok kö zött 20,6%-kal fo gyott a ma gát ma gyar nak val ló né pes ség szá ma. Az egész er -
dé lyi hely zet re jel lem zõ, hogy a 2002. évi nép szám lá lás sze rint a 1.416.000 fõ nyi
ma gyar né pes ség nek csu pán 48,4%-a él 50% fe let ti ma gyar ará nyú te le pü lé sen és
10,9%-a a klasszi ku san szór vány nak szá mí tó 10% alat ti ma gyar ará nyú te le pü lé sen
la kik. A ki ván dor lás, a bel sõ mig rá ci ós fo lya ma tok, az ál ta lá nos – a több sé gi ro mán sá -
got is érin tõ – de mog rá fi ai reg resszió, a spon tán és a saj ná la tos nem ze ti stigmatizáció
mi att fel erõ sö dõ asszi mi lá ció mi att mára az er dé lyi ma gyar ság egy ne gye de olyan vá -
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ros ban, vagy köz ség ben (comunã) él, ahol ará nya nem éri el a 20%-ot és anya nyel ve
nem szá mít hi va ta los nak. A vá ro si kör nye zet sok eset ben kul tu rá lis-nyel vi el szi ge te -
lõ dé si szi tu á ci ó kat ala kít ki, amely ben az idõs em be rek olyan tömb ház-kö zös ség ben,
la kó ne gyed ben él nek, ahol kor lá to zott moz gás ké pes sé gük mi att nem érint kez nek
csak a több sé gi ro mán szom széd ság gal. Így él het va la ki szór vány hely zet ben akár több 
tí zez res ma gyar la kos ság gal ren del ke zõ vá ros ban is. A fen ti ada tok alap ján meg ál la -
pít ha tó, hogy a ro má ni ai ma gyar ság több mint fele szór vány hely zet ben él. A szór vány 
prob lé ma pe dig nem szû nik meg, mert a szór vány ma gyar ság új ra ter me lõ dik: a pe -
rem hely zet ben élõ, egy kor a tömb ma gyar ság hoz tar to zó te rü le tek kö zös sé gei a lé lek -
szám apa dá sá val szórványhelyzetben találják magukat.

Mi vel Szlo vá ki á ban egy kon tú ros – bár sok ré tû kul tu rá lis kon takt je len sé gek kel
jel le mez he tõ – nyelv ha tár van je len, és a ma gyar ki sebb ség dél-szlo vá ki ai kon cent rált -
sá ga sok kal erõ sebb, a szór vány te ma ti ka itt ke vés sé hang sú lyos. Ha son ló okok mi att
az Uk raj ná hoz tar to zó Kár pát al ján a szór vány kér dés dön tõ en a Ti sza völ gye Huszt
fe let ti sza ka szán je lent ke zik. Vaj da ság ban a ma gyar né pes ség tömb sze rû súly pont ját
(56,5%) a Ti sza mel lé ki ma gyar több sé gû blokk ké pe zi, míg a ma gyar ság a tar to mány
pe ri fe ri kus hely ze tû, emig rá ció és el öre ge dés súj tot ta bán sá gi, bács kai és szerémségi
tér sé ge i ben el szór tan, ki sebb ség ben, klasszi kus szór vány hely zet ben él. Hor vát or szág ban 
a drávaszögi és ke let-szla vó ni ai je len tõ sebb ma gyar la kos sá gú fal vak (a ma gyar ság 71%- a)
ki vé te lé vel a ma gyar ság igen szét szór tan, a nyel vi asszi mi lá ci ó nak ki té ve él: 2001-ben a
nyu gat-szla vó ni ai te rü le te ken a ma gyar nem ze ti sé gû ek nek csu pán egy ne gye de nyi lat ko -
zott úgy, hogy az anya nyel ve ma gyar. Csök ke nõ te le pü lé si szám ará nya és szi get hely ze te
mi att a Szlo vé nia (Mu ra vi dék) és az auszt ri ai Bur gen land ma gyar sá gá ra is alap ve tõ en
rá il lik a „bel sõ hasz ná la tú” szór vány ka te gó ria.

A Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Et ni kai-nem ze ti Ki sebb ség ku ta tó In té ze te, a 
Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Nép raj zi Ku ta tó in té ze te és a ko lozs vá ri Kri za Já nos
Nép raj zi Tár sa ság a ro má ni ai Ka lo ta szeg kis ré gi ó ban ta lál ha tó Zsobokon, 2006. jú ni -
us 8–11. kö zött „Regionalitás, kö zös ség épí tés, szór vány gon do zás – Nem zet kö zi össze -
fo gás a szór vány kér dés ben” cím mel kon fe ren ci át szer ve zett. Tu da to san esett a
hely szín ki vá lasz tá sa Zsobokra, a fa lun be lül pe dig a Bethesda Re for má tus Is ko la és
Ár va ház ra. Fel kí ván tuk hív ni a fi gyel met arra a tény re, hogy Ka lo ta szeg maga is
szór vá nyo so dik, ha bár a köz tu dat ban a ré gió képe úgy él, mint egy erõs tömbmagyar
te rü le té. A kon fe ren ci á nak ott hont adó re for má tus is ko la – Mol nár Já nos te o ló gus
pro fesszor és fe le sé ge ve ze té sé vel – ko moly szór vány gon do zó sze re pet tölt be a tér ség -
ben. Mû kö dé sé nek meg is me ré se a kon fe ren ci án részt ve võ tár sa da lom ku ta tó el mé le ti
szak em be rek szá má ra sok konk rét, gya kor la ti tapasztalattal szolgált. Fontos volt
továbbá, hogy a zsoboki konferenciahelyszínrõl egész napos szakmai kirándulást
tehettünk a Ka lo ta szeg peremén lévõ szórványközösségekbe. 

A kon fe ren cia elõ adá sa i ból egy a leg fon to sabb szór vány prob lé má kat be mu ta tó,
rep re zen ta tív an gol nyel vû vá lo ga tást is ki ad tunk.1

A kon fe ren ci án a szór vány prob lé ma tár sa da lom tu do má nyos fo gal mi tisz tá zá sán
túl fel ada tunk nak tar tot tuk a kü lön bö zõ hu mán tu do má nyi disz cip lí nák szór vány ku -
ta tás ban el ért ered mé nye i nek be mu ta tá sát. A ma gyar or szá gi Nem ze ti Kul tu rá lis Alap
ál tal tá mo ga tott ren dez vé nyen, Ro má nia eu ró pai uni ós csat la ko zá sa kü szö bén fon -
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tos nak tar tot tuk, hogy a szór vány gon do zás prob lé má ját össze kap csol juk a regiona -
lizációs fo lya ma tok kal. Cé lul tûz tük ki a kü lön bö zõ szak tu do mány ok ered mé nye i nek, 
il let ve aján lá sa i nak szé le sebb szak mai-köz éle ti, dön tés ho zói kör ben való meg is mer te -
té sét, amely re mé nye ink sze rint az egy ház és az ok ta tás szá má ra is se gít sé get je lent -
het. A XXI. szá zad ele jén az eu ró pai in teg rá ci ó ban részt vevõ, il let ve az uni ós
csat la ko zás elõtt álló szom szé dos or szá gok ban a ma gyar ki sebb sé gi és szór vány prob -
lé mák ke ze lé sé ben is új pers pek tí vák nyíl nak. Az új le he tõ sé gek kel csak ak kor tu -
dunk élni, ha tu do má nyos el mé le ti me ga la po zott sá gú kon cep ci ót ala kí tunk ki a fen ti
kér dés kör ben, ami re más tu do mány ágak és a gaz da sá gi szek tor szak em be rei is tá -
masz kod hat nak. A regionalitáson, szubszidiaritáson ala pu ló tá mo ga tás- és fej lesz tés -
po li ti ka fel ér té ke li a he lyi és mikroregionális kö tõ dé sû et ni kai cso por tok kul tu rá lis,
ci vil tár sa dal mi, kö zös ség épí tõ, köz mû ve lõ dé si po ten ci ál ját. En nek a kul tu rá lis po ten -
ci ál nak a mi nél ala po sabb meg is me ré se, tu do má nyos vizs gá la ta ki emelt tár sa dal mi
hasz nos sá gú fel adat, amely ko moly ösz tön zõ erõ a ku ta tá sok to váb bi élén kí té sé re.
Máig íve lõ, több mint 60 éves pél da ként ép pen a kon fe ren ci án is je len levõ Kal lós Zol -
tán – a leg te kin té lye sebb kor társ népdalgyûjtõ-zenefolkorista – mun kás sá ga szol gál,
aki nek a me zõ sé gi szórványmagyarok kö ré ben vég zett au ten ti kus nép dal- és nép ze ne -
gyûj té se i re ala po zó dott Ma gyar or szág máig leg na gyobb kul tu rá lis revival moz gal ma: a
ma gyar or szá gi tánc ház-moz ga lom. A re gi o ná lis cso port kép zés tör té ne ti fo lya ma tai
év szá za dos fej lõ dés tör té net gyü möl cse ként ala kít ják ki a táji kö tõ dé sek, az iden ti tás ré gi -
ók, a kü lön bö zõ mé re tû kul tu rá lis szer ve zõ dé sek struk tú rá ját. A szór vány hely ze tû kö -
zös sé gek re vo nat ko zó kul tu rá lis és tár sa dal mi jel lem zõk ku ta tá sa nagy mér ték ben
hoz zá se gít het ah hoz, hogy a Kár pát-me den ce egy ko ri és je len ko ri – kü lö nö sen Er dély
ese té ben – mo za ik sze rû kul tu rá lis ké pét job ban meg is mer hes sük. 

A most köz re a dott ta nul mány kö tet A szór vány prob le ma ti ka a tár sa da lom tu do -
má nyos dis kur zus ban címû fe je ze té nek ta nul má nyai a ma gyar szór vány fo ga lom re cep -
ció tör té ne tét, ha gyo má nyos és mo dern tar tal mi, és le het sé ges hasz ná la ti kon tex tu sa it
mu tat ja be, ér zé kel tet ve mi lyen ak tu á lis je len tés tar tal mai, tár sa da lom tu do má nyos al -
kal ma zá si te rei nyíl nak egy operacionalizált szór vány fo ga lom nak.

Az Interetnikus, interkonfesszionális min ták a ma gyar szór vány vi lá gok ban címû
fe je zet ben a szer zõk ér zé kel te tik, hogy a Kár pát-me den ce kul tu rá lis, gaz da sá gi, val lá si
te kin tet ben vál to za tos ma gyar szór vány kö zös sé gei nagy szá mú együtt élé si min tát, a
nem zet ál la mi ki hí vá so kat ke ze lõ adap tá ci ós mo dellt ala kí tot tak ki. Ezek az al kal maz -
ko dá sok a be ol va dás tól a mi mik rin át az ön rep re zen tá ló kul tu rá lis gya kor la to kig ter -
jed nek, és a fi a ta labb ge ne rá ció kö ré ben ma nap ság ki e gé szül nek a nem zet kö zi mig rá ció 
meg kí ván ta transz na ci o ná lis be ál lí tó dás sal. A fe je zet ben a ma gyar szór vány kö zös sé gek 
tör té ne ti és re cens interetnikus, interkonfesszionális együtt élé si mo dell je it, töb bes kul -
tu rá lis/nyel vi kö tõ dé se it, konf lik tus ke ze lõ ké pes sé ge it és az eze ket vizs gá ló kü lön bö zõ
meg kö ze lí té se ket, tu do mány kul tú rá kat be mu ta tó ta nul má nyok kap tak he lyet.

A Szór vány kö zös sé gek, tör té ne ti iden ti tás ré gi ók, fej lesz té si ré gi ók címû fe je zet -
ben a Kár pát-me den ce tör té ne ti iden ti tás ré gi ó i nak el kü lö ní té sé ben, kul tu rá lis, mû -
velt sé gi jel leg ze tes sé ge i nek meg ha tá ro zá sá ban vég zett et nog rá fi ai mun ka leg újabb
ered mé nye it mu tat juk be. A szór vány prob lé mák ke ze lé sé ben az iden ti tás ré gi ók ku ta -
tá sá ban nyert ta pasz ta la tok 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 új pers pek tí vát kí nál nak. Az ál la mi és a he lyi
szin tû örök sé ge sí tés és a kü lön fé le tár sa dal mi/kul tu rá lis igé nyek re szer ve zõ dõ tu riz -
mus (fa lu si, öko-, agro-, örök ség-, etno-, folk lór tu riz mus) nem nél kü löz he ti az iden ti -
tás- ré gi ók szel le mi és tár gyi nép raj zi re per to ár ját. A XXI. szá zad ban a ko ráb ban
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meg ha lad ni, il let ve meg szün tet ni kí vánt – és az etnokratikus nem zet ál la mok etno -
politikai/gaz da sá gi erõ te ré ben hát rá nyos nak bi zo nyult – kul tu rá lis, nyel vi, val lá si kü -
lön bö zõ ség fontos lokális és regionális erõforrás lehet. Ebbõl az alkalmazott igényû
etnográfiai, kultúrgeográfiai feltáró munkából is szemléznek a fejezet tanulmányai.

A Tör té ne ti és re cens szór vány vi lá gok, élet utak, szórványnarratívák címû fe je -
zet in terp re tá ci ói két pers pek tí vát kí ván nak fel vil lan ta ni. Egy részt a tár sa da lom- és 
kul tú ra ku ta tás fi gyel mé nek a szór vány ra való rá irá nyu lá sát, a szór vány sors nak e
ku ta tá sok ál ta li tematizálását szor gal maz zák. E ku ta tá sok a szór vány ál la pot ra mint spe -
ci fi kus tu da ti, kap cso lat be li és kul tu rá lis mu tá ci ó kat ter me lõ kör nye zet re te kin te nek.
Más részt a szór vány sors a ta nul má nyok vég zé se, a kap cso lat épí tés, a szak ma gya kor -
lá sa, a csa lá di, a val lá sos élet meg élé se, a min den na pi élet és az ün nep lés te rén sa já tos
hely ze te ket te remt, ame lyek kü lön bö zõ – ha gyo má nyos és rög tön zött – dön té se ket
tesz nek szük sé ges sé. Me lyek ezek a dön té sek, me lyek e dön té sek be lát ha tó és be lát -
ha tat lan kö vet kez mé nyei? A ta nul má nyok egy ré sze ezt az émikus né zõ pon tot kí ván -
ja ér vé nye sí te ni.

A szór vány gon do zás esé lyei és di lem mái címû fe je zet ben olyan – a szór vány prob lé -
mák ke ze lé sét hi va tá suk nak te kin tõ – szak em be rek ta nul má nyai kap tak he lyet, akik
egy fe lõl szór vány kö zös ség-épí tõ, -fejlesztõ pro jek te ket ösz tö nöz nek és irá nyí ta nak, más -
fe lõl egy szé le sebb nem zet po li ti kai kon szen zus és cse lek vé si prog ram in teg ráns ki ala kí tá -
sát szor gal maz zák. 

E rö vid át te kin tés bõl is ki tû nik, hogy át fo gó, tu do mány kö zi pár be széd zaj lott a
zsoboki szór vány kon fe ren ci án, amely alap ja le het egy kul tu rá lis ér ték men tõ és re -
vitalizációs cse lek vé si stra té gi á nak. Eh hez nyújt se gít sé get ez a kö tet, amely a kon fe -
ren cia te ma ti ká ját tük rö zõ gon do la ti rend szer ben adja köz re az el hang zott elõ adá sok
ta nul mánnyá for mált vál to za ta it. Kö szö net il le ti a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mi át, a
Lucidus Ki adót és nem utol só sor ban az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um Fel sõ ok -
ta tá si Tan könyv- és Szak könyv ki adá si Pá lyá zat Ku ra tó ri u mát, ame lyek – fel is mer ve a
szór vány kér dés tár sa dal mi sú lyát – tá mo gat ták a kö tet meg je len te té sét. A ta nul mány -
kö tet a szer kesz tõk re mé nyei sze rint ok ta tá si se géd könyv ként is hasz nál ha tó ha tá ron
be lül és túl egy aránt, hi szen a re gi o ná lis, kis tér sé gi gon dol ko dás mó dot össze kö ti a tör -
té ne lem, nép rajz, szo ci o ló gia, de mog rá fia a ma gyar ki sebb ség – és kü lö nö sen a szór vány 
hely ze tû ki sebb ség – ku ta tá sá ban el ért ered mé nye i vel.
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