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Keményfi Ró bert

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

A GYÖKEREK

A gö rög ere de tû szó (diasporá) szét szórt ságot, szór ványt je lent. A te o ló gi ai
ká non sze rint a szó alak e je len tés tar tal ma az Ószö vet ség gö rög for dí tá sá ban
(Szeptuaginta) nem adja vissza a hé ber ere de ti sok kal ke mé nyebb, dur vább ki -
fe je zé se it, ame lyek a zsi dó ság el ûzé sé re, ki ta szí tott sá gá ra utal nak. Il let ve azt a 
fé lel met, zak la tott sá got sem, amely az ül dö zés ve le já ró ja volt:2 „…aho gyan ma 
meg pa ran cso lom ne ked, ak kor jóra for dít ja sor so dat Is te ned, az Úr, kö nyö rül
raj tad, és újra össze gyûjt min den nép kö zül, ame lyek közé el szórt Is te ned, az
Úr” (MTörv 30, 3–4).3 Az ere de ti hé ber ki fe je zé sek ér zel mi tar tal má nak el vé -
te lé vel a gö rög di asz pó ra egy adott ál la potot – a zsi dó ság po gá nyok kö zöt ti
szét szórt sá gát – tény sze rû en rög zí tõ szó vá vált. El len tét ben a hé ber szóala-
kokkal, ame lyek a szét szó ró dás ban fo lya matot lát tat nak. Azaz a szór vány ket tõs
arca már a gyö ke rek nél meg je le nik: a gö rög for dí tás „egy sze rû” tér be li ség re,
ki sebb sé gi hely zet re utal, míg a for rás hé ber ki fe je zé sek tár sa dal mi tar ta lom -
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1 Lásd a kö te tünk ben Ilyés Zol tán írá sát. – A ta nul mány az OTKA T 046185, T 049349
és az NKFP 5/025. szá mú pá lyá zat tá mo ga tá sá val ké szült az MTA DE Nép raj zi Ku ta tó -
cso port tu do má nyos prog ram ja ke re té ben. Itt mon dok kö szö ne tet lek to rom nak, Tar
Sán dor nak ész re vé te le i ért, pon to sí tá sa i ért.

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

lá tott Bib li át hasz nál tam.



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

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

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

A di asz pó ra ki fe je zé se e bib li ai több ré te gû, alap já ban val lá si/fe le ke ze ti ér -
te lem mel (azo nos je len tés sel te hát) meg ho no so dik gö rög ere de tû szó ként az
eu ró pai nyel vek ben. A kon ti nen sen szét te le pü lõ zsi dó di asz pó rák mel lett a
szór vány fo gal ma Eu ró pa-szer te a re for má ció tér hó dí tá sá val pár hu za mo san
nye ri el ál ta lá nos val lás föld raj zi ér tel mét, azaz utal az el té rõ fe le ke ze tek kö -
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4 A zsi dó diaszpórafogalom je len tés ré te ge i rõl rész le te sen lásd Komoróczy G. 1992.
230–304, kü lö nö sen: 234–235; Barnava, É. (össze áll.) 1995, 36–37.

5 Nincs te hát temp lom, de szel le mi köz pont ként a nagy szanhedrin új ra szer ve zõ dött
a ten ger par ti Javnéban. Az is mert vi lág zsi dó di asz pó ra kör ze tei meg ne ve zé sét (il let ve
meg szó lí tá sát) lásd Apcs 2,11 és 1Pét 1,1. Tér ké pen l. Aharoni, Y. – Avi-Yonah, M.
1999, 180. Noha szel le mi köz pont ként a nagy szanhedrin új ra szer ve zõ dött a ten ger par -
ti Javnéban.

6 Léon-Dufor 1986, 1210.



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

JELENTÉSBÕVÜLÉS

Gon do la ti hát tér

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

A szór vány ter mi nus el sõd le ges fe le ke ze ti és tér be li (val lás föld raj zi) tar tal -
mát az ál lam szer ve zõ dés né met út ját járó nem ze tek meg ala ku lá sá nak fo lya -
ma ta bõ ví tet te. E nem zet kon cep ció tör vény sze rû en emelt, majd mé lyí tett el
kul tu rá lis ha tá ro kat egy-egy or szág te rü le tén élõ nép cso port ok kö zött.12 Hi -
szen a nem zet egye sí tõ tö rek vé se ket (né met nyelv te rü let) vagy az adott ál lam -
ke re te ket fe nye ge tõ, egy más nak fe szü lõ nem ze ti sé gi ér de ke ket fel is me rõ
(Ma gyar or szág) eli tek a vér kö zös sé gi gyö ke rek, a kö zös nyelv, a kul tú ra, a kö -
zös szár ma zás esz köz rend sze ré vel zárt, egy sé ges tár sa dal mi szer ve zõ dés ként
igye kez tek a sa ját né pü ket lát tat ni.
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 7 Buchberger 1931, 285–286.
 8 Ara tó 1972.
 9 Lásd Chaunu 2001, 238–257, 320–360.
10 Lásd pl. Nagy 1828.
11 A szent pé ter vá ri kon fe ren ci á ról: Popély 1991, 11–20.
12 Lásd Meinecke 1922.



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

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

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

A Péterváron meg fo gal ma zott nem ze ti sé gi fel vé te le zé si irány el vek az ál la -
mi el vá rá sok nak meg fe le lõ en fi no mod tak te hát, az újabb és újabb nép szám lá -
lás ok egy re ár nyal tab ban kér dez tek a nyelv–nem ze ti ség–val lás vi szony rend -
sze ré re.15 A sta tisz ti kai ada tok rész le tes, te le pü lé si bon tás ban meg mu tat ták,
fel mér ték az egész or szág nem ze ti sé gi ké pét („ál la po tát”). Az ap ró lé kos
össze írá sok meg te rem tet ték az ala pot egy részt a mé rés hez kap cso ló dó an kö -
ve telt (nem ze ti sé gi) tér ké pek szer kesz té sé hez és a vo nat ko zó kar to grá fi ai
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13 A tér kép meg is je lent: A Ma gyar Ál lam köz igaz ga tá si tér ké pe. Az 1900. évi anya -
nyel vi ada tok kal ki egé szít ve (1:360 000). Bu da pest, Ma gyar Ki rá lyi Köz pon ti Sta tisz ti -
kai Hi va tal.

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



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

Tri a non

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

Más részt a honi tu do má nyos ság nak va la hogy ke zel nie és va la mi lyen mó don 
fel kel lett dol goz nia a szét sza kadt ál lam tér bõl adó dó, a ma gyar sá got súj tó gaz -
da sá gi, szo ci á lis, kul tu rá lis ka taszt ró fát is. Az elsõ vi lág há bo rút le zá ró bé ke kö -
tés a ma gyar sá got vé gül is kül sõ kény szer rel hosszú idõ szak ra a kultúrnemzeti
gon do lat kör be zár ta. Min den más tár sa dal mi ré teg zõ dés nél ma ga sabb ren dû vé
vált a ki sebb sé gi hely ze tû ma gyar ság et ni kai ho va- és össze tar to zá sa. A ha zai po li -
ti kai gon dol ko dás vég leg le szá molt a ma gyar or szá gi nem ze ti sé ge ket egyen lõ
jogi és kul tu rá lis stá tus ban össze kö tõ ál lam nem ze ti el kép ze lé sek kel. A nem -
ze ti sé gi kö zös sé ge ket már nem lát szó la gos, ha nem va lós, sõt az ál lam ha -
tár-vál to zá sok kö vet kez té ben ön azo nos sá gá ban az anya ál la má tól való kény -
sze rû le vá lá sa mi att ve szé lyez te tett cso por tok nak té te lez te. És ez zel nem az
egyén, ha nem a szár ma zás, kul tú ra, nyelv alap ján a kö zös ség kol lek tív ki sebb -
sé gi jo ga it szor gal maz ta: „…az em be rek nem csak ál lam pol gár ok vol tak, ha -
nem ezt meg elõ zõ leg val lá si, kul tu rá lis, faji és nem ze ti kö zös sé gek ré sze sei
is… Az el sza kí tott ma gyar ság szá zez rei va la mennyi en hor do zói egy sa ját sá -
gos, né pi vé lett kul tú rá nak…”16 Sor ban je len tek meg azok a tör té ne ti, föld -
raj zi, nép raj zi mun kák, ame lyek vissza te kint ve, több száz vagy akár ezer éves
táv la tok ban igye kez tek ké pet adni a Kár pát-me den ce egy-egy te rü le té nek
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16 Mályusz 1932, 238–239.



nem ze ti sé gi (el sõ sor ban ma gyar) vi szo nya i ról, akár a ma gyar hon fog la lás idõ -
sza ká tól kez dõ dõ en.17

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

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

Jól le het a szór vány et ni kai ér tel me zé se „nemzetsemleges”, azaz vo nat koz -
hat a sta tisz ti kai ada tok és a geo grá fi ai hely zet alap ján spo ra di kus (zárt) kö rül -
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17 Kniezsa 1938, 1941.
18 A Borovszky-féle mo nog rá fi ák ban csak egyet len egy szer ol vas hat juk nem ze ti sé -

gek re vo nat ko zó an a szór vány ki fe je zé sét (Mó ricz Zsig mond hasz nál ta Szatmár be mu -
ta tá sá nál). Szá mos eset ben for dul elõ vi szont az ak kor még egy ér tel mû fe le ke ze ti ér te -
lem ben.

19 Lásd pl. a Borovszky-féle vár me gye-mo nog rá fi ák ban.
20 A né pi ség tör té net rõl szá mos mun ká ra tá masz ko dó összeg zé sét lásd Csí ki 2003,

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



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

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

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

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

Az elsõ vi lág há bo rú elõtt a nyelv szi get szó alak – ha son ló an a szór vány hoz –
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21 Egyed 2000, 125.
22 Lásd kö te tünk ben Ilyés Zol tán írá sát.
23 Tóth 2000, 257.
24 Tóth 2000, 257.
25 A Pallas Le xi kon ban még csu pán egyet len he lyen, de már elõ for dul a nyelv szi get

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



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

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

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

85

26 Lásd pl. Ba logh 1902, 134–135.
27 Lásd Sza bó 1937, 1941, é. n. (1939–1942.) IV. 109–136; Párdányi é. n. (1939–1942)

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

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

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



Nap ja ink

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

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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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