
SZÓRVÁNYNARRATÍVÁK

Bodó Bar na

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

Ist ván ki rály in tel mei

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

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

Ho gyan szer ve zõ dik a szór vány ku ta tá sá nak fo lya ma ta, mi lyen igé nyek és
ér té kek ját sza nak köz re a téma felé for du lás ban, mi lyen in téz mé nyi ke ret áll
ren del ke zés re, fel lel he tõ-e va la mi lyen meg is me ré sen túli szem pont a kér dés -
kör – a szak mai ren dez vé nyek las san, de nö vek võ szá má ból ki kö vet kez tet he tõ –
fel ér té ke lõ dé sé ben? Hogy egy re több ku ta tó és mû hely vál lal ko zik a szór vá -
nyok ki ala ku lá sá nak, asszi mi lá ci ós-in teg rá ci ós fo lya ma ta i nak, nyelv- és nem -
zet vál tá si di na mi ká já nak tu do má nyos igé nyû vizs gá la tá ra, nem – le het – a vé -
let len mûve. A szór vány ku ta tá sá nak fo lya ma ta maga is narratíva. Egyi ke a
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1 A je len szö veg A Kár pát-me den cei szór vány ku ta tás disz cip li ná ris hát te re és ak tu á lis
irá nyai a 21. szá zad elsõ év ti zed ében címû, Bu da pes ten, 2003. de cem ber 12-én, az
MTA Et ni kai-nem ze ti Ki sebb ség ku ta tó In té ze te ál tal szer ve zett ta nács ko zá son el -
hang zott hoz zá szó lás ki bõ ví tett és szer kesz tett vál to za ta.

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



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

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

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

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

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

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



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

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

SZÓRVÁNYTIPOLÓGIA

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



SZÓRVÁNY – SZÓRVÁNYOSODÁS

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

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

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

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

Ha szór vány he lyett szór vá nyo so dás ról szó lunk – egy sze rû sö dik a kép. A fo -
lya mat do mi náns jel lem zõ je az asszi mi lá ció. A szór vá nyo so dás bi zo nyos haj la -
mo sí tó kö rül mé nyek, az iden ti tás vál tást elõ ké szí tõ de mog rá fi ai, gaz da sá gi,
po li ti kai, lé lek ta ni té nye zõk ál tal ki vál tott-kon di ci o nált asszi mi lá ció. A szór -
vány pe dig az – ide ig le nes – ered mény. A szór vá nyo so dás sa já tos fel té te lek kö -
zöt ti asszi mi lá ció, mi köz ben egy ér tel mû, hogy az asszi mi lá ció nem ki zá ró la go -
san a szór vány ra jel lem zõ.
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14 Bõ veb ben lásd Ilyés 2000.



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

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

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

Ki sebb sé gi kö zös ség ese té ben a he lyi tár sa da lom és ek ként a vi dé ki ség jel le -
gét is meg ha tá roz za a ki sebb sé gi mi-tu da tá nak sa já tos struk tu rá ló ha tá sa. A ki -
sebb sé gi cso port iden ti tás ál tal ki ala kí tott el kö te le zett sé gek sze rint a tár sa da lom
osz lo po so dik. Szak mai vagy bár mi lyen más iden ti tást a hely zet bõl fa ka dó an
fe lül ír az et ni kai. Az ek ként struk tu rá ló dó tár sa dal mak ese té ben ki ala ku ló
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17 Yinger 1994.
18 Ere de ti ki fej té sét lásd Bodó 2003b, 163–194.



szer ve zet lán co la tok meg aka dá lyoz zák az in for má ció és a kom mu ni ká ció át ha -
to lá sát a tö rés vo na lak ha tá ra in.19 Ahol he lyi leg a ki sebb ség de mog rá fi a i lag
nem meg ha tá ro zó, csak tö re dé ke a több ség nek, a szi go rú et ni kai ke re tek kö -
zöt ti szak mai kap cso la tok ve szé lyez tet he tik a tel je sít ményt, az egyén rá csat la -
ko zik a több sé gi kom mu ni ká ci ós rend sze rek re. A kis lét szá mú he lyi ki sebb -
ség ben az a vé le ke dés ala kul ki, hogy szá má ra a több sé gi in for má ci ós és
kom mu ni ká ci ós rend szer nyújt töb bet. Erre van iga zán szük sé ge. Az anya nyel -
vû mé dia, mi vel anya gi, ter je del mi okok ból nem le het annyi ra át fo gó, mint a
több sé gi, le szál ló ágba ke rül.

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

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

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

Vé ge ze tül, a fel ké rés sze rint mód szer ta ni aján lá so kat is vár nak az elõ adók -
tól a szór vány kö zös sé gek in ter disz cip li ná ris ku ta tá sát il le tõ en. Ami azt je len -
te né, hogy nem csu pán meg hall gat juk egy más vé le mé nyét, oda fi gye lünk ér -
vek re és ér tel me zé sek re, ha nem ma gunk mö gött tud juk az ér té ke lés fel ada tát. 
Mi ként sok más fel szó la lóé, az én meg jegy zé se im, ész re vé te le im is ref le xi ók.
Sze ret ném re mél ni, hogy egy va la mi ko ri egész ré szé vé te he tõk. Egy elõ re
annyi biz tos, jó volt együtt gon dol koz ni.
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lat fél ol da las, il let ve nem tel jes körû. A gaz da sá gi elit több sé gi kap cso la to kat pre fe rál.
Mi vel a ki sebb sé gi po li ti kai elit dön tést be fo lyá so ló po ten ci ál ja kor lá to zott, ek ként a
gaz da sá gi elit kap cso la ta it el sõ sor ban a több sé gi po li ti kai elit nek meg fe le lõ en épí ti.
Lásd Bodó 2002.

21 Al bert–Bodó–Papp 1997.
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