
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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1 A ta nul mány a Bo lyai Ösz tön díj tá mo ga tá sá val ké szült.
2 A je len mun ka cél ja nem le het az ame ri kai nem zet ki ala ku lá sá hoz ve ze tõ asszi mi -

lá ci ós fo lya mat rész le tes elem zé se, vi szont a kér dést a meg ha tá ro zó asszi mi lá ci ós el mé -
le tek ki ala ku lá sa szem pont já ból szük sé ges érin te nünk.



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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3 Idé zi Baltzell 1964, 429. Ter mé sze te sen Hoover le ve lé nek ér tel me zé se kor fi gye -
lem be kell ven ni azt a tényt – ahogy a szö veg utal is erre –, hogy a két po li ti kus po li ti kai
párt ál lá sát te kint ve el len té tes tá bor hoz tar to zott.



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 -
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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.

25

 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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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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21 A melting pot alap el ve it né hány más tár sa da lom ki ala ku lá sá ra al kal mas rész le ges
ma gya rá zó szem pont ként le het sé ges ki ter jesz te ni. Pél dá ul az Ile de France Fran cia or -
szág és a fran cia nem zet ki ala ku lá sá ban ját szott sze re pé nek, il let ve a Fran cia or szág ba
tör tént tö me ges be ván dor lás asszi mi lá ci ós kér dés ként való meg ha tá ro zá sá nak kér dé -
sé ben.



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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22 Yancey 1976, 391–403.



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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23 Ez per sze nem je len ti azt, hogy a 19. szá zad utol só har ma dá ban a nyu ga ti par ti ál -
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
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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.

34 Ve té si 2000.



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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