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

BEVEZETÉS

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

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

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



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

TIPOLÓGIAI KÖZELÍTÉSEK

Allochton–au toch ton

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

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

Ge reb lyét az 1847-ben az Oláh lá pos (Lãpuº) mel let ti Rójahidán be in du ló
ál la mi vas ol vasz tó és ön tö de fa szén szük ség le té nek fe de zé sé re te le pí tik a ro -
mán több sé gû Tõ kés (Groºi) mel lé, a Cibles kincs tá ri er de i nek pe re mé re.
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3 Nagy 1991, 146.



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

Hang sú lyoz ni sze ret nénk – és ez va la mi fé le kul csot kí nál a ma rok nyi kö zös -
ség fenn ma ra dá sá nak meg ér té sé hez –, hogy Ge reb lye ese té ben nem csak ide -
gen nyel vi és fe le ke ze ti te rü le ten, ha nem ide gen élet for ma-te rü le ten tör tént a
meg te le pe dés. A máig fenn ma radt ge reb lyei ma gyar nyel vû sé get ket tõs ér te -
lem ben is a szór vány hely zet for mál ta. Egy részt a meg ha tá ro zó ro mán tömb
kö ze pén élõ kö zös ség lét szá ma a hi va ta los nép szám lá lás ok sze rint so ha sem
érte el a 300 fõt. Más részt a szá zad for du ló tól min den na pos sá váló mun ka mig -
rá ci ók so rán a kö zös ség al kal mi lag szer ve zõ dött tö re dé kei ott ho nuk tól több
száz ki lo mé te res tá vol ság ban, több nyi re ro mán kul tu rá lis kö zeg ben dol goz -
tak. A mes ter ség meg kö ve tel te ko ope rá ció és mun ka szer ve zet, a ró mai ka to li -
kus val lás ele gen dõ disztantív, ha tár konst ru á ló fak tor ként ha tott. A ma gyar
nyelv, a mes ter ség és a val lás, mint iden ti tás hor do zók és iden ti tás je lek ero dá -
ló dá sa fo ko zot tab ban az 1960-as évek tõl kö vet ke zett be, ami kor a kö zös ség al -
kal maz ko dott az or szá go san jel lem zõ gaz da sá gi tren dek hez. A ha gyo má nyos
szén ége tõ mes ter ség vesz tett je len tõ sé gé bõl, gya ko rib bá egy szer smind rend -
szer te le neb bé, a kis kö zös ség és a csa lá dok ál tal kont rol lá lat lan ná vál tak azok
a „kul tu rá lis ta lál ko zá si hely ze tek”, me lyek ben szi tu á ció füg gõ en és in di vi du á -
li san kép vi sel nek sa ját nak tar tott kul tu rá lis, et ni kai ele me ket.7
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4 Kós 1978, 64.
5 Ká dár–Réthy–Tagányi 1905, 29.
6 Kós 1978, 64.
7 Ilyés 2000, 134.



Do mo kos (Dãmãcuºeni) au toch ton szór vány kö zös sé gét a ma gyar nyel vû -
ség, a re for má tus fe le ke zet, a föld bir tok lás és me zõ gaz da ság pri má tu sa, a mo -
bi li tás még a kör nye zõ ro mán fal vak nál is ala cso nyabb foka és egé szen a kö zel -
múl tig a ro mán ság tól való men tá lis és szim bo li kus el ha tá ro ló dás jel le mez te.
Mára a föld höz való vi szony in ten zi tá sa ge ne rá ció füg gõ lett, a fa lut el ha gyó
fi a ta lab bak föld je i nek egy ré sze ad mi niszt ra tív, de mog rá fi ai és men ta li tás be li
okok mi att fo ko za to san a kör nye zõ ro mán köz sé gek la ko sa i nak tu laj do ná ba
megy át, így az egyik leg fon to sabb iden ti tás kom po nens, a kö zös ség ko ráb bi
„sensus communis”-a szá mo ló dik fel.8

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

Rurális–ur bá nus

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

A te le pü lés hi e rar chia szint jei vagy a te le pü lé sek ko ráb bi jog ál lá sa sze rint
to váb bi fi no mí tá sok le het sé ge sek, ame lyek ref lek tál nak a he lyi ha tal mi vi -
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8 Biczó 2000a, 139–146.



szo nyok ra épp úgy, mint a te le pü lé sek tex tú rá ja ál tal pre desz ti nált kap cso la ti
há lók ra.

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

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

Ahogy vá ro si kö zös sé gek ben is ta lá lunk rurális men ta li tá sú vagy élet mó dú
szór vá nyo kat,11 a rurális szór vány kö zös sé gek élet for má ja, men ta li tá sa sem
min den eset ben ag rár jel le gû. A fa lu si as kül le mû kár pát al jai Gyer tyán li get
(Kabolapolyán, Kobilecka Poljana)12 a vas ipar vi rág zó idõ sza ka i ban a la kos -
ság nagy ré sze szá má ra „kváziurbánus” kö rül mé nye ket kí nált a szom szé dos
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 9 Ilyés 1999, 10.
10 Ilyés 1998, 330.
11 A ko lozs vá ri hóstátiak kö zös sé ge eb ben a te kin tet ben au toch ton, vá ro si, rurális

élet for má jú és men ta li tá sú kö zös ség (volt).
12 A kár pát al jai ku ta tást az MTA Et ni kai-nem ze ti Ku ta tó in té zet szór vány ku ta tá si

prog ram ja ke re té ben vé gez tük 2003-ban.



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

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

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

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

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

Epifánikus és rej tõz kö dõ kö zös sé gek

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÖSSZEGZÉS: A KVALITATÍV ÉS REFLEXÍV FORDULAT SZÜKSÉGESSÉGE 
A SZÓRVÁNYKUTATÁSBAN

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

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

A szór vány kér dés kon zek vens össze kap cso lá sa re gi o ná lis, kis tér sé gi, tér -
ség fej lesz té si, öko ló gi ai kér dé sek kel, az örök sé ge sí tés és a (fa lu si, öko-, agro-,
örök ség-, etno-, folk lór-) tu riz mus ki hí vá sai új pers pek tí vát és egy ben meg ol -
dá si le he tõ sé ge ket kí nál nak. A ko ráb ban meg ha lad ni, il let ve meg szün tet ni kí -
vánt és bi zo nyos etnopolitikai/gaz da sá gi erõ tér ben hát rá nyos nak tûnõ kul tu -
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rá lis, nyel vi, val lá si kü lön bö zõ ség fon tos lo ká lis és re gi o ná lis erõ for rás le het.
Eh hez el en ged he tet len – et ni ku mok tól füg get le nül –, hogy meg ho no sít suk, il -
let ve új ra ta nít suk a ci vil tár sa dal mi cse lek vé si kul tú rát, a kis ré gi ós gon dol ko -
dást és kis kö zös sé gi ön szer ve zõ dést.

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

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

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