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Etnikai„asszi-milációtól”az„anti-migrációig”
a70évesbodóbarnatiszteletére

„…átmeneti korban élünk,amikor úgy tűnik,
valami megszűnőben,valami más viszont fájdalmasan 

születőben van. Mintha valami szétporladva bomlana 
és kimerülne, valami más viszont noha még alig 

kivehetően, kibontakozna a romokból…”
(václavHavel)

„Az antropológia a partikularitás iránti érzékével, 
a részvétel iránti odafigyeléssel, 

a társadalmakat leíró homogenizáló nyelvvel szembeni 
gyanakvásával fontos lehet, 

ha nincsenek is kipróbált receptjei, biztos megoldásai”
(cliffordgeertz)

Kéttónust,nagyjábólazonoskorból,deeltérőmultikulturalizmus-fókuszálttársadalmi
közegbőlszármazóidézettel„keretezem”születésnapiüdvözletembodóbarnának.az
elsőidézetTőlevaló,aTalpalatnyi régiónk kötetébenhozzaalaptónusként,atáji-törté-
netirégióktólazeurorégiókigívelőútvonalonmeghatározóhangnemként.amásodikat
nemoktalanul,ámamagampéldamutatószövegtárábólvarázsoltamide,mertponto-
sanaztavalamelyszétporladómivoltában ispartikulárisösszefüggésrendet tükrözi,
amitakisebbségiésmarginális létből,a„romokból”kibontakozóújkéntelandalodva
képzelünkmagunknak.sőtnemcsakmagunknak,hanemboldogítójelenünkokánoly
sokmindenkimásnakis,hogyabbólmárahomogenizálóleírásokrévénisvalamibiz-
tosreceptúraajánlhatóeurópaitársainknak.

Másképpenszólva:kétfelőlbeszélek,deegybehangzótmondokvele,illőkételyek-
kel.Egyetnikaiasszimilációtmegkívánókorban,amikorellenoldalon(akárromán–
magyar,akármagyar–magyar,akárhorvát–magyarvagyandalúz–román)szembeál-
lásbanéppúgyjelenvanabejövőkbefogadásaésetnikaibesimítása,mintabármi-
lyenésbármikoriki-vagybejövetelelemitiltásaéstársadalmielutasításais,ekettős
osztatúcím talánnem indokolatlan.Persze,azt,hogy talányos legyen,vagyhomá-
lyos,esetlegbizonytalankodónaktetsző,mégiscsaktudatosanválasztottammintcélt
–főképpenazért,mertegyvégignemgondolttüneményre,sokféleképpenkörvona-
lazott, ám korántsem kitárgyalt fogalomkörre, migráns egyén és migrációellenes
állam külön-külön is félreértésekre alapot adó aktusára fókuszáltam megosztó
érdeklődésemet.

E kétfelől beszéd egyik elemeként hadd hivatkozzam bodó barna szövegét:
„Félelmetkeltősokszoréssokakszámáraarégiótörténetikategóriájánakafelbukka-



nása. Közép-Kelet-Európában a kialakult nemzeti keretek nem történeti határokkal,
hanemetnikaiésnyelvihatárokszerinttagoltak.Mindenetnikaihelyzetetatörténelmi
háttérentúlategnapésamaistatusquohatározmeg,azidevágódiskurzusállandó
szereplőiaz’igények’és’revánsok’jogossága.Mitrejtarégiófogalma,milyenpolitikai
elképzelésnek,mi több, szándéknak lehet a trójai falova?amikor ahelyi politikusa
regionálisfejlődésszempontjaimellettérvel,mennyiregondolkizárólagosanagazda-
ságra,háthafőcéljaanekinemtetszőközponttólvalóminélerősebbeltávolodás?a
határokracionálismegítélésenemnélkülözhetiaszabadönrendelkezésszempontját.
nyugatonazértalakulhattakkiviszonylagstabilhatárok,mertavitásterületekstátusá-
róltöbbnyirenépszavazásokdöntöttek…”(bodó,i.m.).

adiskurzus(bonyolítása)kedvéértmeghaddhivatkozzambodóugyanezírásában
épparámhivatkozószakaszt,azelőbbiidézetetmegelőzőbekezdésből:»aközgondol-
kodásbanhelyet–sőt:olykorfőszerepet–kapottafajikérdés,anacionalizmus,ameg-
különböztetésmegannyiformája;egyrésztetnokráciákkapnakerőre,másrészt„honta-
lannépek”–skótok,walesiek,baszkok,katalánok,kurdok–jelzik,hogyazetnikumok
helyet követelnek az állampolitikai rendezőelvekmegalkotásában. sokak gondolatát
fogalmazzamega.gergelyandrás,amikorfelveti:„ahuszadikszázadegyiklegnagyobb
teljesítményelehetne,haezekazetnikaikultúrákezúttalnemszélsőségesenpolitizá-
lódnának, hanemösszetalálkoznának a ‘civilizált’ emberiség uralkodó demokratikus
eszméivel, s kiegészítenék azokat a maguk értékrendjével”. a szakember óhaja az
európai fejlődés legvégsőértelméből fakad.a létező társadalmikorlátokraszinténő
mutatrá:„csakhogyevágyteljesülésétegysorpolitikai,gazdasági,kulturális,jogiaka-
dályteszilehetetlenné”.Ezenakadályokegyikgyökereafélelem.afélelemnemutol-
sósorbanattól,hogyademokráciábabeleszokópolgárkilépalattvalóiköntöséből, s
igaziközképviseletetkérszámon«.

Mármostakétküzdő/ölelkezőidézetszámomraaztasűrítettproblematikátemeli
fókuszba,amivalamiféle„asszimigráció”kihívóképzetéttesziszóbahozhatóvá.Persze
az,hogyegynem létező fogalomra épülő,akomplexkultúrakutatásanalógiájáértkiáltó
hipotézist forgalmazok, éppen a geertz interpretálta „partikularitás iránti érzék” és
„részvétel iránti odafigyelés” problematikáját hozza közelebb „a társadalmakat leíró
homogenizálónyelvvelszembenigyanakvás”identitáspolitikájához,megahhozis,amit
bodóírásában(ésköteteegésznagyobbtömbjében,sőttöbbrésztanulmányábanis)
szorgalmaz,nevezetesenhogyvalamiolyasminkellenesúlyosabbanelgondolkodnunk,
aminek „ha nincsenek is kipróbált receptjei, biztos megoldásai”, valamiféle közös
áthangolódásikísérletsoránlegalábbetnikaibékétlehetkötniakkoris,haenneketno-
politikai,nemzetbiztonsági,állampolgárijogi,nyelvivagykisebbségiszabadságfeltéte-
leinemissűrűnképesekteljesedni.

afentebbidézettbodó-kötetegyikszempontja(aKultúra, identitásnarratívák, politika
címűtanulmányban)kétségtelenülharmonizálmindaHavel-sejtéssel,mindageertz-
óhajtással:nevezetesenazetnicitás relativizmusfelfogásés reprezentációk (vagy rej-
tettvelleitások)formájábanmegnyilatkoznikész/képessajátlagossága.Haakétfönti
idézet összhangját keresem, a politikatudomány, regionalizmus, kisebbségtudomány
éskulturálisantropológiapartvonalaiközöttháromkulcsszóval jellemezném,miről is
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beszélek:asszimiláció,1 adaptáció ésakkulturáció2 lesznekezek,skísérőjelenségük
vagyeredményükamigráció.3 ajelenség,amelyrőlbeszélek,egyfajtapatch-work,fol-
tokbólösszeállóteljesebbképtehát,amelynekbármelyelemétleírnivagymegnevezni
teljességgellehetetlenatöbbiugyanilyenszintűmegközelítésenélkül.dehanempoli-
tikaelméletiaspektustveszünk(márpedigeztkevésbészeretném,mintazélményköze-
liantropológiainézőpontvagymegértőelfogadásgesztusát),akkorérdemeslennearra
utalnom, hogy akár bodó következetes civilitás-szemlélete (képviselet, szereptudat,
közösségpolitika a közpolitikán belül, megtartó identitást fejlesztő fejlesztési policy,
érdek-ésjogvédelemvagykulturálisörökségvédelemahelyiéstérségimegmaradás-
ban,stb.),akárademográfiaiéskisebbségkutatásiadatokkupacbarakásaiselegen-
dően súlyos válságkérdéseket hoz fel a „lehet/nem lehet”, a lokalitás/globalitás, a
nemzetpolitikai/mikroközösségilépték,a„Magyarbamigrálási”ésnyugatramenekülé-
si gyakorlat terénéppúgy,minta kettősállampolgárság, státusztörvények, identitás-
megtartó hatások importja, regionalizmus vagy etnikai autonómia, szórvány és etni-
kumvédelmi helyzettudatok terén. Ezeknek egyetlen írásba tuszkolása kellőképpen
képtelen vállalás lenne, rövidíteni szándékozva viszontelsőként is körülírást kellene
adnom,mifajtaszótárralbánokazalábbiakbanalegfőbbkulcsszavakterén.

az asszimiláció, kultúravesztés, kultúraváltás vagy adaptáció szempontjából úgy
gondolkodomtehát,hogy(rövidsummázatban)

1) számos,Magyarországonvagymásuttavilágbankutatottetnikaicsoportvagy
közösség(kultúrátmegtestesítőszereplő)jellemzőviselkedéseírhatóleakként,hogya
környezetébőleredőnyomásnak,megváltozásraésbeilleszkedésreserkentő-kénysze-
rítőhatásnakúgytudcsakellenállni,haaz asszimiláció vállalása helyett a migrációt
választja. sőt, fordítva is többnépcsoportra áll:a migráció kényszerének elkerülése
okán sokan inkább vállalják az asszimiláció útját.utóbbiratalántöbbapélda,kezdve
aközép-európaizsidóságtóla(példáulbudapestivagybékési)szlovákokonáta(tata-
bányai vagy baranya megyei) németekig, a párizsi bretonoktól a lyoni arabokig,
Helsinkibenélőoroszoktóladobrudzsaitatárokig.azelőbbire,amigrációtinkábbvál-
lalóesetreperszeéppúgylehetne(bizonyos)zsidó,indiai,Fülöp-szigeteki,kanadaivagy
dél-amerikaiszubkultúrákbólvettpéldátistalálni,deigenkarakteresillusztrációlehet
azeurópaicigányoké,az írekévagyazörményeké is.Ellenemvethetőazonnal,hogy

1 asszimilációkéntazetnikaibeolvadás,társadalmi-kulturálistérbenlezajlóadaptálódásfolya-
matáról beszélek, amely csoportintegráló erők függvényében, változó intenzitással hat, s
eredményeazakkulturáció.

2 érdemesnek látommegkülönböztetniazetnikaikultúráranyomástgyakorlókülsőhatások
egységénbelülakultúravesztést,amely rendszerintkorábbi fázisaazátalakulásnak, vala-
mintakultúraváltást,amiasikeresbeilleszkedéstsegítielő,snéhakifejezettenennekered-
ményekéntkönyvelhetőel.

3 alegegyszerűbbdefiníciókéntazegyéniéscsoportoshelyváltoztatásamaformájáthaszná-
lomitt,amelyaszándékolt,tudatoséletfeltétel-változtatáscéljátkövetődinamikusváltozás-
saljár,elsőkéntperszehelyváltoztatással,adottesetbenélettörténetijelentőségűfolyama-
tokbiztosításával,deközbülsőállapotbanesetlegcsakazegyénekvagycsoportokidőleges
elmozdulásával.
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sematizálomazetnikaiidentitásképleteket...–deremélem,kifogderülni,hogyeznem
célom, s épp ellenkezőleg, esetenként túl aprólékosan próbálok közelíteni a néven
nevezendőjelenséghez,ezenfelülakeretekmegfogalmazásánálszükségképpenmar-
kánsjegyeketvélekmegmutathatónak...;

2) megannyi kutatás és helyzetelemzés, vallomás és esettanulmány mintha azt
mutatná, hogy egyes kisebbségi csoportok és kultúrák beilleszkedésének nemcsak
külsőkényszereivannak(errőlpéldáulbodóköteteis,éshivatkozottnemzetköziszak-
irodalmaésegészmunkásságamégannyirapontosközelítésekkelvallanak),hanemaz
adaptációsfolyamatbankörnyezetiés természetiés humánformákegyüttesen hatnak,
vagyisezekegyenkéntisjelentősen,együttesenpedigszükségképpen olyanfizikaiés
szociokulturálisátformálódásteredményeznek,amelya fennmaradás feltételeként a
kultúravesztést igényli.vélelmemszerinteznemteljesenigaz,deéppenaztszeretném
szemügyrevenni,miértéshogyannemaz...

írásomcímébenegysnasszkisnyelvileleménytalálható(az„anti-migráció”helyettszí-
vesebben írtamvolna„asszi-migrációt”),amelyvalamelypolicyraépülő,megértéssel
ésmegoldássalkecsegtetőcselekvésmód,séppúgyidézőjelbenértelmezem,mintaz
asszi-migrációt.a továbbiakbanmégkifejtendőfogalomkörrelcsupánösszefoglalóan
fémjelzemolyantérpolitikai,nyelvpolitikai,törvényalkotási,pártirányítási,területipoliti-
kai,érdekkapcsolati,szimbolikuspolitikaivagyetnikaitagoltságikérdéseksokaságát,
amelyekcéljaikbanvagyhatásaikbanhozzájárulnakazasszimilációkülönbözőtípusa-
inakmegvalósulásához,detartósabbvagyvégérvényesváltozásokatnemeredményez-
nek.E technikák, stratégiák, forgatókönyvek vagyetno-logisztikaimegoldásokolykor
valamiféleneotradicionálisbirodalomépítéseszközeinektűnnekahatalomkezében,a
leggyakrabbanazonbancsupánelfednihivatottakszociáliskérdéseket,belsőmegosz-
tottságot,etnobiznisztvagyolykor-olykor(dekorántsemtúlritkán)némikisebbségsta-
tisztikai zsonglőrködést is.anyelv- vagykulturálismegmaradásraépülőpolitechnika
egyúttalaztatechnikaisokszínűséget,megoldásiszaktudást,ügybonyolításigyakorla-
tot és a problémák orvoslására irányuló gyógymódot is tartalmazza, amelyek egyike
éppen az asszimilációs technika,másika az integráció varázseszköze, smindennek
fontossegédprogramjapedigazaképviseletivezérelv,amelylátszólagahatalmiappa-
rátusokelhivatottságát,afelelősségátruházásfolyamatánakérvényességétésabizal-
mialapúpolitizálásészszerűérvényesülésétpéldázza.ahaszonelvűpolitechnika(oly-
kor„nemzetpolitika”,máskorakár„kisebbség-politológia”)céljaéskiteljesültérvénye-
sítéseolyanpragmatikusmegfontolásokraépül,melyeka társadalmiszolidaritáshiá-
nyokeseténvédtelennétennékvagytehetnékazetnikaicsoportokat...–haéppenség-
gelnemállnamögöttükvagyfölöttükvédernyőjévelazáldásoshatalom,nemzetimúlt,
nemzettest-örökségvagyközösszármazástudat.ugyanakkornemkizárt:éppenmerta
társadalometnikaicsoportjainakönerősszerveződéseésegymásköztialkufolyamatai
javarésztazáltalsérülnek,hogyazállami-intézményiatyáskodásegyrehatékonyabban
jelenvanésbeavatkozik(pl.etnobiznisztserkent,szegregációkatépítki,megosztjaa
térbenegyütt létezőket vallási, politikai vagygazdaságialaponstb.), ezértahatalmi
véderőésaz„egység”kereséselehetetlennétesziazautonómiaigényekésinterlokális
kooperációk érvényesülését. vagyis az etnikai kérdéseket, asszimilációs hullámokat
„kezelniképesnek”látszóhatalmibeszédmódazta–csakismagamagáhozmintmin-
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denmegoldásbölcskézbentartójáhozirányított–lojalitástigyekszikkitermelni,amely
révénastatusquonemváltozik,viszontezzeldoktrinálisalaprahelyeziazakutfolya-
matokat,melyekfőcéljavégsősoronnemahelyikulturálisönállóságokharmóniája,
hanemade-etnizáltvilágokkiépítéseésegyneműkezelése(lásd„homogénnemzetek”
éppnapjainkbanújrafölerősödőkreálási igényétazállampolitikaigyakorlatokbanés
európaiegyezkedésijátszmákban).azetnikaikarakterétveszélyeztetveérzőetnoszfé-
raperszeéppúgymegosztott,ahogyanahatalomis.vagyisszereplőiköztlesznyíltan
beolvadó, beolvadást pártoló, asszimilálódó, távolságot tartó, részkultúrákat átvevő,
migrációravállalkozó,teljeskonfrontációtszorgalmazóegyaránt,sleszolyaniséppele-
gendő,akiszámáraazasszimilációnemmegoldás,hanemmagaalegitimáltmegszű-
nés–ezérthaadaptálódik isvalamelyest,rejtvemegőrzimégmindazt,amitetnikus
másságakorábbantartalmazott.csupánextrémpéldakéntemlítem–snemvélném
általánosíthatónak, demint jelenség talánmégis érdekes –, amiről egy nemzetközi
konferencián egyik hazai határőrizeti-idegenrendészeti szakemberünk beszélt: a
Magyarországonélőkínaiakszámáróllényegébensemmiféletisztaadatnemlétezik,s
noha számukatmáregyévtizeddel ezelőtt több tízezerrebecsülték, valamint térbeli
mobilitásukolynagymérvű,hogyellenőrzésiszempontbólkövethetetlenek...;sbárnyil-
vánvalóanafiatalabb,„életképes”ésvállalkoznimerészcsoportokérkeznekhozzánk,
de nemcsak a fiatalokmaradnak itt, viszont egy-másfél évtized alattmég egyetlen
temetés sem volt körükben,aminemcsakstatisztikaiképtelenség,derejtélyis...(szép
2003).Epéldanemlennefigyelemreérdemes,haneméppenarrólbizonykodna,hogy
az adaptációra alkalmasnak látszó népesség körében másfajta „primer lojalitások”
működnek (clifford geertz felfogása értelmében ezek partikuláris nyelvek, vallások,
családiközeg,származáséstörténelemátélésgarantáltaélményközösségbelsőtám-
oszlopai),amelyekazőketnemismerő,külsőracionalitásokszámáranemértelmezhe-
tőek,mert„nemracionálisnak”,nemindividuálisnak”és„nemutilitáriusnak”tűnnek
(bővebbengeertz1999).

Közelebbjuthatunkekisebbséggelkapcsolatosfelfogás,ill.„policy”érzéketlenségé-
nekmegértéséhez,hafigyelembevesszük,hogyamonolithatalompolitikaielgondolá-
sok(sőt:olykorakisebbségiséggelkapcsolatoskutatóimagatartásokszintúgy)éppen
azzalteszikönmagukszámáraisértelmetlennéamásságok felfogását,hogyazokatele-
meikreszétszedvetálalják,ellenérzésselvagyvaksigyanakvássalkezelik,„racionalizál-
ni”próbálják,ésolyan„konstrukciókba”rendezik,amelyekazérintettekszámáranem
ugyanúgyképviselikanemzetállamikötelékekmeglétét,mintatársadalmiérintkezést
kívülrőlbefolyásolnipróbálópolitikai-politikusiérdekszféraszámára,ésnemisértelmez-
hetőekekképpen.nemvéletlenezértazsem,hogyanemzetiazonosuláspolitikákjelen
időszakábanegyretöbbenmárnemazetnikai identitást„forgalmazzák”,hanemigye-
keznekezteltolniazállampolgáriidentitásfelé,az„etno-prés”ellenésazautonómiaigé-
nyekmegfogalmazhatatlanságaidejéninkábba„világpolgári”vagy„Eu-polgári”státust
szorgalmazzák(bővebbenlásdbakk–bodó2003,valaminta.gergely2003).Jóllátszik
ez(apéldakedvéért)aMagyarországra„kijött”erdélyiekbeilleszkedésistratégiájában,
akik amunkavállalási engedély és a letelepedési kérelembeadása idejénmaximális
etnikailojalitás-játékotvállalnak,hogymielőbbmegkaphassákamagyarállampolgársá-
got(különösenannakreményében,hogyezigengyorsankínáljamajdazuniósállampol-
gárságiesélyeketis),deazakkulturációszempontjábólamagukpartikularitásábanmár
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igenmesszeállnakazoktólaképzelteszményektől,amelyekErdélyországnépéreúgy
tekintenek,mintősifészeketnospecifikuslakóira–ugyanisazérdekeltekakárakultúra-
vesztéstudatábanismindinkábbszabadulniigyekeznénekarájukfestettarchaizmusok
látszataitól,cserébeazeurópaiasszimilációért.

azasszimilálófolyamatoknakazakérdése,kivan„belül”azadotthelyen,éskivan
„kívül”eszférákon,rendszerintolyanidentitáspolitikák(ki-ésbezárások)formálódását
segíti,amelyekakontrasztokcsökkentéserévénkívánjákelérniacsoportkülönbségek
skálájának redukcióját a „nemzetre” hivatkozó szocializációs, kulturális, pszichésés
történeti összefüggésrendszerben.anemzeteszmékalapjátékaazegyesítés-összesí-
tés,ahomogenizálásésesszencializálás:mindezazonbansokszoréppenazidentitá-
sokra hat ellenkezőképpen, erősítőleg, lokalizálóan és radikalizálóan... (bővebben
geertz 1999). a jelenkoriMagyarországon (egyebek közt éppen ezért, s az Európai
unióbanéppúgy)számoskizárásiésalávetésitechnikafigyelhetőmeg,melyekahelyi
(és/vagynemzeti)kultúraállapotától,kohézióserejétőlfüggőenamegtűréstőlazerő-
szakosalávetésigszámtalanpolitikai-kulturálisnarratíváttartalmaznak:alegváltozato-
sabbformákbanfolyikismétahomogénnakvélt/vágyottnemzetépítésannakellenére,
hogyanemzetiállamminttörténetiformációjócskánveszítettjelentőségéből;mindun-
talan jelen vanazetnocídiumszámos jele, vagy legalábbennek félhető lehetősége;
minduntalanfolyikazetnikaiszféramarginalitásbaszorításaésmegrekesztése;elvita-
tódnaklehetségesautonómiák;újnyelvtörvényekszületnek(Mečiartólazújukránsza-
bályozásig,a romániai-vajdasági-szlovákiaiköznyelvi, közigazgatásiügyintézésigvagy
településnév-csatákigakutproblematikákezek),azállamokelőzékenyenserkentika
kulturálishasonulásmegtörténését,interaktívszintreemelikolykorazetnoszféraköve-
telésrendszerét, deelmaszatolni is próbáljákazetnikumokmegalkottahatárokat és
mintákat...Ezekatechnikákéstechnológiáknemegyszerteljességgeldemokratikus
mezbe öltöztetettek, máskor erőszakgyanúsak, de nem vádolhatók kisebbségjogi
charta-sértő vagynemzetköziegyezményeket felrúgógyalázattal, egyébesetekben
pedigegyszerűencsakfolytonosmanipulációklenyomatai,akutformái.

azilyeténfordulatokésfolyamatokközepetteatársascsoportokmozgásaésalkal-
mazkodásistratégiájavalamiféle„civilizációpolitika”eseteivé,ill.programjánakáldoza-
táváváltoztatjaazérdekeltmigránscsoportokat (denemegyszerahelybenmaradó,
kisebbségiidentitástmegőriznipróbálóentitásokatis).Ezekavédekezési,kikerülési,
rejtőzési stratégiáimutatják, hogy a kizárás és abekebelezés korunk és a politikai
paradigmaváltásokeszköztárához tartozik. amásságésa különbözéseltérő státust
nyert,ésnemcsakegymáshozvagyamássághozviszonyítva,hanema tűréshatárok
terénis.smivelazantropológiaigondolkodás(vagydiskurzus,interpretációvagykuta-
tásitárgymeghatározás)nemobjektumokrólbeszél,haneminkábbszemléletmódokról,
és a kultúrák közti átmeneteket, kölcsönhatásokat szemléli szívesebben, mint az
Európaiuniószervezetivagyjogvédelmihorizontját–szintelehettudni,hogyakizártak
és a bekebelezettek iránti érdeklődésből ez a felfogásmód a kutató elismert-vállalt
közelségéttükröziazokhoz,akikasajátmodernitásértelmezéseszerintképeseklenné-
nek átélni az „otthonlét” állapotát, a helyzetfüggő társadalmi létmódok szorongató
élményét. Erről az utóbbi években Feischmidt Margitnak, bodó barnának, bakk
Miklósnak,Rostászoltánnak,ianculauránakvagyadebreceniésmiskolciantropoló-
gusoknak több kötete jelent meg, a Fórum, a Kisebbségkutatás vagy az Erdélyi
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Társadalom sok-sok száma ismegannyi elemzést közöl, nem beszélve a kolozsvári
Kisebbségkutató intézetről, a csíkszeredai KaM-ról, s a bbTE, a somorjai Fórum
intézetről, az őrvidéki magyar egyesületekről, a beregszászi főiskoláról, a selye
Egyetemről, a szabadkai magyar tanszékről, a sapientia és a budapesti akadémiai
kutatóhelyekegyrenövekvőszakemberlétszámáról,kiadványaikról.Ezekpusztaléteis
kihívóellentmondásatotalitarizmusokutánikorban,delétükeredményességeolykor
kétségekre ad okot, beleértve a módszertani reflektálatlanságot és a fölhalmozott
tudásanyaghiányos„bemosódását”ahelyitudásvilágokbaéséletszférákba,mégakár
atöbbségitudományosságsokszorválaszképtelenműhelyeibe.

nézzük hát egyikét-másikát azoknak a direkt állam- és pártpolitikákon túli politikai
kezeléstechnikáknak,amelyekamigrációkésazasszimilációkkiegyezési folyamatá-
banegyértelműenjelenvannakatársadalmiváltozáshullámokmögöttesszférájában!
Persze nem állmódombanHorváth istvántól bárdi nándorig, öllös lászlótól szarka
lászlóig,gagyi Józseftőlbiróa. zoltánon,szászalpár zoltántól veresvaléron,bakk
Miklóson,Egrygáboronvagybírógusztávonátschöpflingyörgyigésarománpolitoló-
gusokigmindenkinekmérvadógondolatait reflektálni itt–deszerencsére teszikezt
nálamkülönbekisésrendszerezőbbelmékis.Egytisztelgőírásnak,haüdvözlőkötetbe
készül,talánkísérőjevalaholaválogatásbanegyalaposbibliográfia,életrajz,kollégák-
tóljövőértékelésis–ígyhátnemvállalommagamra,hogybodóbarnamunkásságát,
sokszáznyicikkétéstanulmányát,soktucatnyikönyvétésszerkesztettművét,érteke-
zését és civil szervezeti aktivitásátmind-mind lajstromba vegyem vagy elemezzem.4
Tettékeztmár,tesszükismég,denemitt.annyitviszontafentiekhez,Havelhezésa
bodóáltal leggyakrabbanhivatkozottangolszász–német–kanadai–olaszszakirodalmi
forrástömeghezisbizonyosaspektusbólhozzátennék,amiarománpárt-ésnemzetpo-
litikai, a magyar „határon túli politikai” vagy nemzetstratégiai diskurzuson belül is
kiemelésreérdemes.Temesvárilévén,atemesihelyipolitika,akolozsvárivagyváradi
oktatásugyancsakrálátástbiztosítszámáraaszórványkérdésreésennekrészproblé-
máira.Ehhezőhatványozottantöbbetért,mintbárki,akinagyobbetnoszférákbanott-
honos,hiszbenneél.amiazonbanakisebbségiéstöbbségi,aperifériáraszorultésa
centráliserőterekbezsúfolódottproblematikákfelőlnézveismintegy„lemarad”színes
tudáspalettájáról, az épp az élményközvetlen kutatásban érdekeltség, többterepű
etnográfia,kisebbségtudományiléptékűösszehasonlítópolitológia.Ezttalánsosemis
vettefölabbaadiskurzusmezőbe,ahonnanművei,kutatásai,helyszínrajzaikörvonala-
zódnak.sezekarábeszélőgépezetekkorábanmégiscsakolyantechnikák,melyekről
éppakisebbségtörténet,azetnodemográfia,anarratívtérségkutatásokésetnokarto-
gráfiaikézikönyvekiscsakhébe-korbaszólnakvalamennyit,azetnicitásvizsgálódások
azonbanmintegyévszázadosanisannáltöbbet.

amitmindjártazelsőkközöttérdemesemlíteniahatalompolitikaivagypoli-techni-
kák közül, az a történeti-genealogikus hangoltságú nemzeti alapstratégiák
működ(tet)ésétszolgálómetódus:ezeksokrétűekéssokrétegűek,amitmára19.szá-

4 Kiadósválogatást találmindezekbőlazérdeklődőazErdélyiMagyarElektronikusKönyvtár
oldalain:http://bodo.adatbank.transindex.ro/
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zadikisebbségleírások is tükröznek(KölcseyFerenctőlMocsárylajosig),sakortárs-
maikisebbségszociológiaikutatások(pl.csepeligyörgy,szabóildikó,örkényantalés
munkatársaiáltalelvégzett,többtucatországrakiterjedővizsgálódásadataiis)mind-
eztúgy interpretálták,hogyegyduális érdekellentét mentén feloszthatóabármilyen
helyilakosságagazdasági/kulturális,individualizált/kollektivisztikus,politikainemzet-
benvagykulturálisnemzetbengondolkodássémáival.Ezekanézőpontokésértéktar-
talmakakettős vagy versengő identitásttesziklehetővé,shozzájárulnakahhoz,hogy
a társadalmi identitások érdekcsoportok konfliktusaiban öltsenek testet. ilyesfajta
konfliktusokbanszerepetkapamakropolitikai trendeketkövetnipróbálókollektíviden-
titás, az (általában) ideológiai hangoltságú értékrend, és a nacionalizmus is, velük
szembenpedigamikroszintekenérvényesülőegyénistratégiák,amindennapiéletet
„nemzetihorizonton”átélőlaikuslátásmód,svégülaMi/őkkategorizációhasználata
is, amely utóbbi a csoportkategorizációk egész piramisát formálja ki. E piramisban
(örkényéklátványosskáláján)aspontánnemzetiidentitásállalegszélesebbtalajon,
erreépülnekazattitűdökésérzületek,valamintsztereotipizációk,majderreazetno-
centrizmus,mégföljebbaxenofóbiaésrasszizmus,majdlegfölülanacionalizmusmint
ideológia áll a legvékonyabb rétegben, de még mindig elegendő hatásfokkal.
nagyjában-egészébenaklasszikuskategóriáknakmegfeleltetveagesellschaftkínálja
a származás, az életvilág, amegfeleléskényszerek rendjét, a gemeinschaft pedig a
politikai-etnikai-nyelvi-kulturálisidentitást.Mindezszéplenne-lehetne,haakollektívés
azegyéni,amakro-ésamikroszinteknemtartalmaznákavalóságbanegyúttalakire-
kesztetteketis,akikpedigigenkomolyaránybanrészesednekakonfliktushordozófel-
fogásokból, előítéletes gondolkodásból (például a roma népesség befogadottsági
arányát tekintve, örkény adatai szerint Magyarországon 5,0%-nyi roma népességre
24,7%-oskirekesztettségjut,Romániábanez5,6%és10,5%,bulgáriábanpedig10,9%
és45,7%).Természetesenhozzátenném,hogyaszociológiaiértelembenvett,kisebb-
ségkutatási tapasztalatnak tekintett duális érdekellentét vezethet olyan xenofóbia-
állandók megállapításához, amelyek történetileg számos esetben, elkülönülten és
állandósultanisvonatkoztakaz„ők-csoportok”többségére,dekülönösenacigányság-
ra,zsidóságra,időnkéntaszlovákokra,rácokra,svábokrais.

azantropológiaiértelembenvetthagyományésmodernitás,identitáséskollektivi-
tás-eszményekperszemindigcsakesetiérvénnyelvannak-voltakjelenamagyartársa-
dalomban,deazisbizonyos,hogyazasszimiláltnaktekintettkunok,jászok,görögök,
bolgárok,zsidóklakóhelyi,térbeliszegregációjaésakulturálisbeolvadás(akkulturáció)
társadalmitényeiisrégiidőkótaakirekesztettségésaszórványosodáshatáránvoltak
jelen. az asszimiláció ez etnikai-kulturális csoportok esetében egyfajta „átmorzsoló-
dás”volt inkább,selsősorbana„berekesztettekre”vonatkoztathatóvolt,szembena
diaszpórábakényszerültnépcsoportokkal,akik„kirepülése”,„átpárolgása”más,lakó-
helyüktőltávolihelyszínekremárakirekesztettség következményevolt.visszautalvae
pontonmondandómlényegére:akétlétszféraközöttitársadalmi-földrajzitérbenment
ésmegyvégbeaz„átfolyás”eseménye,amelyamigrációskényszerekkelterhesmoz-
gást lehetne hivatott szimbolizálni. s ebbenmindama hatások is szerepet kapnak,
amelyektalánkülönkategóriakéntittmostrészleteibennememlítendők(bárelemeik
részleteikbeniskibonthatók),nevezetesenanyelvpolitika,amelymindigiskizártvagy
bekebelezett, a térpolitika, amelynek részeként földbirtokot, tőkejavakat, társadalmi
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képviseletet, törvényességihátteret,definiált jogistátust (esetlegönkormányzatistá-
tustis)lehetettszerezniésennekrévénbejutniadöntéshozópotentátokközé,vagyaz
idegenellenőrzés rendszere,amelylegitimkontrollalatttartjaabelsőésbefeléirányuló
mozgásokat,sugyanígyaszomszédságpolitika,amigrációpolitika is.

szintúgy a kizárás és bekebelezés eszköze lehet az etnikai rétegződés megannyi
eleme,akiváltságoktólazönminősítésenátaszélsőségesrasszizmusigésholokausztig
(lásdpl.brubaker1998;Massey2001;bakk2008;szász–zombory2014;bodói.m.).
Eztazértékrendetéseszközthasználjanemzetépítésigyakorlatábanamagyarreform-
korértelmisége,ezt veszielőaHorthy-korszak többkormányzata,sazantall-korszak
rendszerváltóatmoszférájátisközelévtizedesenbelengiaszociáliskérdéseketnizáló-
dásifolyamata,snemtitkoltanazorbán-korszaknemzetpolitikaizsargonjais.Mindegyik
korszakbanrészintállamietnobiznisz,részintstatisztikai-demográfiaizsonglőrködésjel-
lemziafolyamatokat,nemutolsósorbanazértis,mertameg-vagyújraindulóközéposz-
tályosodásatársadalmitagoltságrészbeniátrendeződésétiseredményezi,sakaszto-
sodási folyamatokminduntalan újra kijelölik a helyét a kisebbségeknek, bekebelező
technikákatteszneklehetővéabefogadásban,éskirekesztőketamigrációkserkentésé-
ben. de ugyancsak a polgárosodás-középosztályosodás hívja életre (nemcsakma és
Magyarországon,akortársEurópatöbbnagynemzetállamában,valamintafelvilágoso-
dás-ésreformkorinyugat-európaiországépítésben,birodalomformálásbanis)azetnikai
csoportokdegradálódási,marginalizálási,osztályalattiváválásivagyosztályszerkezetből
kikerülésiélményét,melyetmintegy„fűszerez”akikerülést-száműzéstkísérőetnocídi-
um,rasszizmusésnyíltvagyburkoltfajgyűlölet.azeurópaikisebbségelleneskorszakok-
ban a társadalmak a tradíciók bomlástermékeit kezdikmegmenteni, a proletarizáció
perifériáravagyfélperifériáraszorítjaakisebbségeket,snemritkán„távozásra”isser-
kentiőket.a20–21.századfordulójánemellettatörténetilegmodernizációslejtőszélé-
re-aljárasodortkisebbségekjókorahányadaazagrárszférábanmaradtérdekelt–mely-
nekmalátványosanbefellegzett–,másrészükakorábbiátstrukturálódásifolyamatban
aproletársorbakapottbeutalót–smostennekislassanvégeszakadaszakmastruktú-
rákmodernizálódásaokán–,azértelmiségiésszolgáltatásiszférábaátkerülttömegek
közöttpedigmostkezdkialakulniazabelsőtagoltság,amelymáratercierszektorhihe-
tetlenmegnövekedésétkövetőenistalponmaradó,azismételtenlecsúszó,valaminta
sikerképesnekmutatkozótársadalmitömbökberendezteátaszakmai-korosztályi-foglal-
kozásimobilitás szereplőit.Mindezen történeti és jelenkori folyamatokhatásaakire-
kesztettségben ésberekesztettségben mérhetőmamár.azonbanabeletartozásbanés
akihullásbannemcsupánazasszimilációésamigrációtrendjeiérvényesülnek,hanem
adezintegráltságésszegregáltságsokfélejeleismegmutatkozik.azetnikai(át-)rétegző-
désperszesosemönmagábanmérhető,detársadalmikontextusbaállítvanemistisztán
migrációskérdés–bárnemistisztánasszimilációsproblematika.leginkábbtalán„a
kiszolgáltatottságantropológiája”írhatómegerről,melynekolyasfélekísérőjelenségei
vannak(lehetnek),mintpéldáulaszedanterizálás(pl.amobilromacsoportokkénysze-
rítettletelepítése,helyhezkötése,mozgásuktiltása,táborhelyeikfölszámolása;vagya
magyarországigörögökletelepítéseönállóbudapestivárosrészben,illetveecélrakiala-
kítottfaluban;akolozsvárivárosrészeketnikaiszegmenseinekhistóriája,vagyamáso-
dikvilágháborútkövetőnépcserékésmozgáskorlátozásokkülönfélemegoldásaiisstér-
politikák eszközekéntfoghatókföl).
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a nemzetstratégiákat és az etnikai rétegződés formálását követő számos policy
érdemelmég fölsorolást a továbbiakban,melyek éppúgy amegosztáspolitika része-
ikénttűnnekfel.azetnoszféránbelülimegosztottságrészint„természetes”,ősitörté-
net, részintújdonság is, főkéntvégbemenésimódját illetően.apolitikaiantropológia
szempontjából figyelmetérdemelnekaszimbolikus politizálás különféleeszközei; így
példáulahatáron túliakkalkapcsolatosaggódás-diskurzus (bárdinándorkifejezésé-
vel,sazantall-korszakhajnalán,vagyközvetlenülaztmegelőzőenéletrekeltő„Erdély-
renaissance”menténelhangzó,számoskülönvéleményalapjánkritikávalilletettpoliti-
kaiszlogentáratisidesorolva);ugyancsakamegosztáspolitikarésze,sfőképpajogi-
törvényalkotásiszintenmegjelenítetteszközakisebbségi törvény,melyegyszerrebeke-
belez(i az önjelölt vagy kijelölt kisebbségeket) és kizárjamindazokat, akik valamiért
ebbennem lehetnekközvetlenül érdekeltek;megosztás részeanyelvtörvény jellegű
szabályozás is;ebbeasorba illikastátustörvény (lásdbakk–bodó2003),aschen-
genrehivatkozóhatárőrizeti stratégiaés „minőségpolitika”, valamint ide sorolnáma
kisebbségiönkormányzatiságot nemkülönben,hiszaválasztottképviseletintézménye
nyilvánvalóanfelhabosítjaahovatartozásoklehetőségeit,esélyeitésjövőjét, látszato-
katkínálamegoldottságélményével,nemutolsósorbanpéldáula2018-asmagyarpar-
lamenti képviselő-választás alkalmával a „külhoni magyarok” szavazatainak vagy a
hazai„nemzetiségijelöltekreleadottszavazatoknak”egyszerrekizárásiésbekebelezé-
sifunkciójaisjelenvolt.

nemfedezhetünkföltúlságosanújvonásokatazállamiasszimilációpolitikafelszínén,
amelyekneknetalálhatnánkmegelőképétahistóriában.amikéntamagyarországizsidó-
ságmegtelepedéstörténetekörülakizárási ésbekebelezési technikákegymást váltva
érvényesültek,vagyahogyanpéldáulaföldrajzitérbenegységesentelepült(idővel,selég
koránreformátussávált)kunokközékatolikuspalócokat,baranyairácokat,szlovákokat,
jászokattelepítettafőhatalmigondoskodás,ugyanúgyrendremegtörténikagazdasági,
kulturális,etnikaivagyjogiértelembenkezeltidegeneklehatárolásamais.avízumkény-
szerrel,letelepedésiengedélyfeltételekéntszabottmunkaviszonnyalkörülhatárolterdélyi
munkavállalás például nagyrészt városi-fővárosi megtelepedést szorgalmaz a migráns
tömegekéletvitelében;amigrációstámaszpontokalegkülönfélébbhivatalosokokmiatt
mintegy„dobbantódeszkaként”működnekatávolságimunkavállalókszámárais,scse-
rébeamainemzetépítésistratégiarészévéválikatávolságihonfoglalás(szlovéniaitemp-
lomépítéssel,horvátországikönyvtárfejlesztéssel,bálványositalálkozókkal,vagyhatáron
innenimagyartámogatóintézményekkel,melyeklegfőkéntahatárontúliakathivatottak
ösztöndíjakkal,kedvezményekkel,perspektívákkalmegajándékozni,serreráadáskénta
magyarpártoktámogatásarévénazállamietnobizniszisvirágzásnakindult–nemutol-
sósorbanparlamentimandátumadományozószerepkörbeemelveakülföldipártválasz-
tóktávolságipolitikairétegét,sennekbodóhivatkozottírásábanismegfelelőhivatkozása
benedictandersonalapművea„képzeltközösség”tematikájában).

bátranlehetneperszeaztiskérdezni:miért,hátmifélemástechnikáiadódnának
egyállamnak,ha„saját”népességétkívánjavédeniakülsőéstávolibehatásokellen,
hasajátérdekkörétlátjasérülnianemzetikisebbségiléthelyzetekrévén,shameglevő
kisebbségeit a közös (honi)miliőbe kívánja szocializálni...?! a válasz természetesen
nemegyféle...amigráció mintnépmozgalom,minttömegeshelyváltoztatás,áttelepü-
lés,ameglevőállamkeretekbeilleszkedéstechnikája,nyilvánvalórokonságbanáll(bár
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olykorcsakrész-egész,cél-eszközszerepevan)azasszimilációvalminthozzáidomulás-
sal, beolvadással, hasonulással és illeszkedéssel. abelső (vagy távolsági)migrációs
politika,melyakiindulóország(hely,közösség)„elmozgó”tömegeinekésabefogadó
(cél)országérdekszférájánakkiegyezésifolyamataitstimulálja,nemisigenkerülhetiel,
hogystratégiátdolgozzonkiefolyamatkézbentartására.Úgyvélem,azasszi-migráció
ebbőladódóanolyanbeolvasztásitechnika,amelynekhatásáravoltaképpenabeolva-
dásba történik áttelepülés.Ennekpedignemcsakcélja,hanemfeltételeisabeolvasz-
tásigeiértelmébenvehetőprogramja,ahasonlóvátételértékrendjeésazetnopolitikai
eszköztármozgósítása.anemzetikisebbségek,ahatárontúlietnikaicsoportokvagya
diaszpórák átkarolása (mint azt a „tizenöt millió magyar miniszterelnöke” sugallta
antallJózsefesetében,vagykevésbémarkánsanvállaltanorbánviktorhazafiság-poli-
tikaivélelmeiben)egységátrajzolófolyamat.

akülönbözőségekkarneváljaazonbanrészintbizonytalanprogram,részintlabirin-
tusba vezet, részint pedig oszlásnak indult egységek tüneményeivel nehezített.
nemcsaknálunk,hanemavilágegysormástájékánisazetnikaitörésvonalakmögött
hovatartozásisémákrejtőznek,deezekelveszítéseésátkódolásanemcsakélményea
migráló tömegeknek,hanemakonfliktusmentesítésértelmébenkötelezettsége isaz
államnak(lásdmondjukazukrajnaitérségbőlRomániábaérkezők,adélszlávháború
alkalmával a Magyarországra érkezők, az afrikai és ázsiai migránsok tömegének
németországbavagyaskandinávállamokbaérkezőkköreirevonatkozóeljárásmódja-
it). azzal azonban számolni lehet, hogy amikropolitikák szintjén, a töredezett vidék
makrokörnyezetébenminéltöbbamigráns,minélhatározottabbadiaszpórákjelentés-
tartalma,annálegyértelműbbalokálisközelségésamonolituralomkonfliktusa,sőt
annálinkábblehetségesaz,hogyapartikulárisvilágokegyneotradicionálisbirodalom-
építésegyidejűségétsugallják.Márpedigattól,hogyazidentitásegyúttallojalitásis–
akárszeretikezt,akárnem(írjacliffordgeertz)–,dehomályostartalmúdoktrínais,
mindenközöskulturálislényegdacára.adoktrínahatásapediganemzetmintössze-
sítő,homogenizáló,esszenciálisuniverzum,asajátprogramjátkívánjatörténeti-szak-
rális-pszichéskonstrukciókéntelfogadtatni.Ehhezelvárjaakészségelsajátítás(asszi-
miláció)mint artikulációs tanulási folyamatérvényesíthetőségét, a „beletartozás”és
„kihullás”közöttiválasztásfelelősségét,abeleszocializálódásengedelmességét.Már
ennél is komolyabb bonyodalommal jár, hogy mindezt nem a teljesség érvényével,
hanemidőlegesentesziazindoktrinálóállam,elfogadja(sőtkészteti)arejtekezéslehe-
tőségét,azetnocentrikusorientációszorgalmazásával/engedélyezésévelvagymegtű-
résévelegyütt.Ettőlazonbana„beletartozásicsoport”előttúgyszólváncsakkétútáll:
azegyikakifelémobilitás,acsoportelhagyása,asorscseremegtörténteazzalacéllal,
hogya„mi”ésaz„ők”közöttiválasztáskényszerűségeegyértelművélegyen,saz„ők”-
csoportbanabefogadásígéretevalóraválthatólehessen.Ezzajliklepéldáulazanya-
országitradíciókértékcsökkenése,leromlásanyomán,amikorazerodálódottidentitás
egymásik(befelé:kisebbségi,kifelé:többségi)csoportszinthezpróbálalkalmazkodni.
ámakihullás-csoportban iscsakkésőbbderülhetki,hogybelülrőlnézveugyancsak
„mi”-és„ők”-csoportbóláll,függetlenülattól,hogyegyénivagycsoportosmintátkövet.
azönazonosság-keresésésamásságmeghatározásnemcsaktárgyi,értékrendi,men-
talitásbelimásságokattükröz,hanemakultúraátvétel,azasszimilációútjánkísértése-
ketisjelenthet.nos,éppeneza„tévutaklabirintusa”,a„privátlojalitásoklazaagglo-
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merációja”,amelynélazasszimilációkkontradisszimilációkhatására(geertzkifejezé-
sével)„nemakülönbségről,szeparatizmusról,egyensúlyrólésszintézisrőlvanmárszó,
hanemszétszórtságról,bizalomróléskapcsolatokról”.

Eszétszórtság,bizalom-éskapcsolathiánytehátnembelülrőljön,nemaközössé-
gek felőlsegítianagynemzeticélokmellettakicsikvédekezésképességétérvényre
jutni,haneméppenellenkezőleg:akörnyezetinyomásnak,fölszívódásnaképpavéde-
kezéskényszereokánszintekézenfekvőútjavezetameneküléshez,anyíltanválasz-
tottmigrációhoz.

Kitartószokásunk,hogyamigrálótársadalmicsoportokatugyannemirigyeljük,de
tudjuk/sejtjükaztis,hogyazeredetiközösségsemvoltegynemű,egykultúrájú,egyön-
tetű.sőtaztis,hogyazelhagyotttársasmiliőnemamegrekedtközösségformációjá-
banmarad,hanemolyanhatárkapcsolatokbővítik/szűkítikutóbb,amelyeketnemdefi-
niálszükségképpenvalamelygeopolitikaihatár,viszontazemlékezet,azazonosulás
vagyahonvágyrévénakisebbségiésmigránsnépességekszélesspektrumaalakulki
–ezpedig(akáratransznacionalistakultúrák,akárakisebbség-többségviszonyszem-
pontjából,vagyakárabodófölidéztekulturálisidentitás-narratíváktárgykörében)már
kevéssécsakazalárendeltség/dominanciatagoltságmentielrendeződéstkínálja,sok-
kalinkábbannakazeredeti,amigrálónépességetőshonosvagylokálisjellegébenis
meghatározó belső tagoltság mentén építi újjá egy másik környezetben (mint erről
Jamescliffordadiaszpórákkapcsánolytanulságosanszól,lásdclifford2000).

Mindezméginkábbrelativizálhatóvátesziazasszimilációkésmigrációkproblema-
tikáját,haaztúgytekintjük,mintakultúraésapolitikatérképénekegyüttesmegválto-
zását,egy„darabokbólállóvilág”újabbkorszakát,amelynemcsupán(ajóvagyakár
rossz értelmű) provincializmus és kozmopolitizmusmentén rendeződik el, hanem a
benne zajló népességmozgások is folytonosan relativizálják az „egészről” alkotott
képünket. az „egyre messzebbre ható kapcsolatok létrejötte az egyre bonyolultabb
megosztottság mellett” nem ellentétek immár többé, hanem „a részek mindig egy
egészhezilleszkednek”,„akultúra»konfigurációs«fogalmakezdikiszorítaniakultúra
régi,azegészemberinemrevonatkozófogalmátamagadiffúz,nehézkesésönmagára
vonatkoztatószemléletmódjával.Kultúrahelyettmostkompakt,összefüggőésössze-
tartó,önállókultúrákrólvanszó:társadalmiorganizmusokról,szemiotikaikristályokról,
mikrovilágokról.akultúralettaz,amimindennépnekvan,[...]mégpedigmindegyiknek
asajátja...”(írjageertz2001).sminthogyazelhatárolások,amelyeket(akáratársa-
dalomkutatók,akárapiackutatók,akárarégészekvagyantropológusokszótárátvizs-
gáljuk)atermészettelellentétesfolyamatbanazemberiegyüttélésuniverzálismintája
vagyvezérfonalaalapjánfogalmaztakmega19.századvégeóta,önkényesfogalmak
együttesévelírjákleamechanizmusokkölcsönösségét,(közösésegymásraemlékez-
tetőjegyeketmegnevezve),egyúttalahatárokközöttiésalatti/fölöttiszférákatiskör-
vonalazzák,melyekkörvonalaitkutatvafolytonosságok,összehasonlíthatóságok,élet-
forma-elhatárolásokésközösjellemzőkengednekfölfedni.ám„anagyegészkeresése
ittnemmegbízhatóvezérfonaltöbbé,azártságelérhetetlenideálláválik”,ajelenségek
elválaszthatatlanokszűkebbéstágabbkörnyezetüktől,akkoris,haaközösképzetek,
közös érzések, közös értékek rendszerét mint konszenzusok lehetőségét keressük.
nincsmárterületikompaktság,helyitradicionalizmus,kulturálisidentitás,amelyakol-
lektívidentitás-tájképekmegrajzolhatóságátigazolhatná...(geertzuo.)
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Hapedigezígyelfogadható,akkoramigránstömegek„kiilleszkedése”ésadaptá-
ciója,asszimilációjaésakkulturációjanemdrámaikultúravesztés aszópejoratívértel-
mében,saváltozórendésegységsemlehetigazikiindulásialapjaafolyamatokmeg-
értésének. Mert ha hiába keresünk érvényes „próbálkozásokat, amelyek elemeire
bontjákésvallatórafogjákakülönbözésekrendjét”,hiábakreálunkazasszimilációés
akultúraváltáslenyomatairólszólósiránkozásokatis–akkoresetlegérdemesarrais
tekintettellenni,hogyazasszimilációellenmigrációvalésakényszerűmigrációellen
asszimilációvalvédekezőtársascsoportoknemcsakközvetlenülegymásmelletttalál-
hatók,nemcsaknemhagyjákelegymástegyszersmindenkorra,hanemkölcsönkap-
csolatban,áthatásbanmaradnakkésőbbis.„Egyolyanvilágképe,amelytelevanhint-
vekülönbözőkultúrákkal,sűrűnbevanvetveagondolatokésérzésekkisebb-nagyobb,
összenem függőegységeivel–avilágszellemiés lelkiösszetettségénekpointillista
képe–semmivelsemkevésbéfélrevezető,mintazegyformanemzetállamokraszab-
daltáttekinthetővilágelképzelése”(geertzuo.).

de tegyükhozzá sürgősen,mielőttmég feledésbemenne: a kisebbségek kárára
elkövetettasszimilációtmajdnemmindenholésmindenkorúgyfogjukföl,mintártal-
mat, amegsemmisítésátkát, a gyalázat,megszállás, elpusztításeredményét.Rossz
kérdéstalán,dehaddtegyemföl:hatételezzük,hogyegybármilyenhelyszínensbár-
milyenemberekközöttikapcsolatnemcsupaártalomeleveis,akkormiértnemkérdés
legalábbígypárhuzamosanazis,hogyegydisszimilációshelyzetazoknakisrossz,akik-
bőlle/kiváltak,azokiskárosulnak,akiknekkölcsönhatásaikegyikfeleerőszakkalmeg-
szűnik,akiknekfél-gyermekeiésegész-unokáimárveszítenekahozottkulturálisörök-
ségből,snemcsakpusztánazoknak,akiketkicsuktakakaranténbólvagyelüldözteka
fészkükből…!Haezmégsemígyvan,annaknemcsaknyelvi,kultúrakülönbségi,gazda-
sági, politikai okai lehetnek, hanem talán amindenkori emberi és társas viszonyok
lepusztultságának jelei ismindezek, sakkor viszont csakalkalmiürügyaminoritás-
létrefogniafoltonfoltelszíntelenedését…

a migrációs kérdések, melyeket politológusok, néprajzkutatók, munkaerő-mene-
dzserek,gazdaságijogászok,bankárokvagyéppfelszabadulókolóniáknépeivallanak,
ekképpenvisszaigazoljákegykissé,hogyegyország„különbözőméretű, jelentőségű
éseltérőjellegű»népének«sokasága,amelyeketegyátfogótörténeti,ideológiai,vallási
vagy bármilyen másfajta kerettörténettel fűznek össze közös gazdasági és politikai
struktúrává.[...]a»kultúrák«,a»népek«vagyaz»etnikaicsoportok«korántsemakon-
szenzus határaival meghatározható identitás-kötegek, hanem egy kollektív életben
valórészvételváltozatai,amiegytucatkülönbözősíkon,egytucatkülönböződimenzi-
óbanésterületenzajlikegyidejűleg”,vagyis„akulturáliskomplexitásegyetlen–persze
nagyonispontatlanésszabálytalan,labilisésmeghatározhatatlan–egésszéfűződik
össze...”(geertzuo.)

amitgeertzitta„kisvilágokkötegeként”taglal–samivoltaképpenhaszétesnilát-
szik is, egybenmarad,mertakulturális identitásoknakésetnikai csoportképzőele-
mekneknagyfokúáltalánosérvényenemcsakazegyesalrendszereketvagycsoporto-
kat,hanemközelebbrőlnézveazegymással többé-kevésbészolidáris,szomszédsági
vagy rokonsági alapon hasonlatos közösségeket is jellemzi –, sokszor éppen azért,
mertkörülöttükaváltozásokörvényesodor,egybentartja,mégnagytávolságokdacára
isvirtuálisközösségkéntfogjaátőket.éppenezért,amintaztbevezetőmbenemlítet-
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tem:azasszimiláció,migráció,kultúravesztéséstársadalmidekonstrukciójellegzetes-
ségeirendszerintkihatnakmégazokraafolyamatokrais,amelyeketamagukteljessé-
gébenkorántsemkellpusztulásokkezdőszakaszánaktekinteni,haneméppúgylehet
őketértékelni,minthamindigmeglennénekazalapjaiabármilyenközösségekújraala-
kulásának.Meglehet,nemugyanolyanleszadiaszpórákközössége,vagyamigrációs
csoportoké,mintvoltstarthelyükön,ámazasszimilációsfolyamatban–legyenazakár-
mily teljesnek látszó –mindigmegmarad annyi az egykor volt identitásmorzsáiból,
amennyitazújabbnemzedékekvagyakapaszkodóikatelveszítőcsoportokmégmindig
megragadhatnakésközöstartalomként fölmutathatnakvalamennyit.az identitástör-
melékekisrészeiakultúráknak,mertazoksosemvalaminagyteljesegészentitásként
léteznek(mégmonolitformájukbansem),hanemolyantársadalmiterekbenhonosak,
amelyekakultúrákköztiszférábanteljesítikbekommunikációsfunkciójukat,snyújta-
nakmagatartásmodellt,értékrendet,vagyaztalehetőséget,hogyazújabbnemzedé-
kek, a „kihullottak” vagy a diaszpórába száműzöttek elleshessék, fölhasználhassák,
követhessékegyesmintáit.

azantropológia,különösenhaapolitikáravonatkozónemkonszenzuálistudásant-
ropológiaimegfigyelésétvállaljafeladatául,nemvállalkozhatarra,hogypolitikák,töme-
gek,államokvagycsoportokközöttegyensúlyt,összhangotteremtenimagapróbáljon.
azújszintéziseknekmegvanamagukideje,saszétesőfélbenlevővilágmanemtűnik
alkalmasnakvalamelypompásszintézis(„multikultúra”?)kialakítására.azasszimiláció
vállalásárakényszerülőtársadalmicsoportokvagyamigrációbamenekülőetnikaicso-
portkultúrák semokvetlenül arra vannak beállítódva, hogy valamely „lógia” tudassa
velük,miislenne-lehetnefeladatuk.nemvalószínű,hogykomolyankellenehinnünka
liberalizmusésindividualizmusokvagyakárajobboldalipopulizmusokvehemenskor-
szakában,hogyacselekedetek,társadalmimozgásokésértékrendek,riválishatalom-
politikákésezeketelviselőtársadalmitömegeknemföltétlenülfogékonyakakívülről
jövő, aggodalmas, vagy belülről jövő, elkötelező befolyásolási szándékok irányában.
Márazakérdésis,honnannézvediaszpóravalami,kikfelőlszemlélve„kirepültek”a
diaszpóraegyedeiéscsoportjai,szinteköltőikérdés is lehetne–hiszelszármazniok
bizonnyalnemcsakezértkellett,mertúrikedvükúgydiktálta,hanemmertkörülménye-
ikígyhozták...Hafolytonosantételezzük,hogycsakisakontinuusközösségektesznek
lehetővékonzekvens,egyensúlyos létformákat,akkor valószínűleg tévedünk, salkal-
masintazisbizonygathatólenne(teszikis,nemkevesen),hogyamigrálótömegekjava
részejobbkörülményekközékerül,többsikertaratmagának,sinkábbmegszolgáljaaz
elismerést,mintha„odahaza”maradtvolnaegylepusztulóvilágrészese...akirepülés
ésbeilleszkedés,immigrációésasszimilálódásnemzedékibotrányanemegyszervisz-
szájárafordulamásodik-harmadiknemzedékeknél,azidegennéváltakbármégidege-
nebbtársadalmitérbekerüljenekis,ottjóeséllyelépítenekkibelterjesebb,védettebb
világokat(mondjukkínaikereskedőkÚj-delhielitnegyedében).azbizonnyaligaz,hogy
teszikeztjóidőnát„valakikellen”,sközbenváltoznakmagukis,hogyváltoztathassa-
nak környezetükön – de aligha volna garanciánk arra, hogy saját társadalmukban,
ahonnana szétszóratásba indultak, ennél sokkal konszolidáltabb lenne a helyzetük
vagyrezerváltabbakultúrájuk,egyértelműbbakulturálisörökségük…

gondolatmenetemnekezakifejletenemkívánelsiklaniakülönbözőtípusúdiasz-
pórák,emigránscsoportok,menekültek,száműzöttekproblémáslétmódjaésbeillesz-
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kedésükkényszereifölött.Mindösszeannyithangsúlyoznék,hogyéppenazantropoló-
gianemtársadalomfölötti,hanemémikus megismerőattitűdjesugallnáaztabelátást,
hogy elvont konkrétságúmigráns csoportokról kevéske értelmesetmondhatunk... –
viszontannálinkábbátláthatunkfolyamatokatésnemzetivagynemzetközitrendeket,
hakonkrétcsoportminőségekbőlindulunkki.nemszándékomittújkérdéskörbevezet-
niérvelésemet,deakutatásaimsorántöbbízbenmegértenipróbált„kiskunidentitás-
tudat”nyománmódomvoltbelátniaztis:akárévszázadonátszunnyadhategyetnikai
identitás,hanincsmódja,nincsérvényeseszköztára,vagynincsértelmesprogramjaaz
identitás-állandófönntartásának.ahazaikunhistória,ésakunokravonatkozó inter-
pretációk előszeretettel keverik bele a lokális identitásba a vallásit, a kulturális és
magatartásbelisajátosságokközéatörténelmit,akulturálisörökségrészekéntmegne-
vezveakörnyezettelvalószembenállásmoráliskötelezettségét,smelletteatársadal-
mi-technikaihaladástólelmaradóviselkedésmintákhasznavehetetlenségét,agazda-
sági és viselkedés-kultúrabeli elmaradottságot is. ám a lokalitásmint a történetileg
legitimáltmagyartársadalomfejlődésegyikalapeleme,számukranema„nemzetit”tar-
talmazta,hanemahelyiértékrendésnormákmegőrzésénekkeretét,aszomszédsági-
kistáji-regionális hovatartozás rendjét, melyet elvitatott, átformált vagy deformált a
nemzetiprogram,ígyazkénytelenvoltolyanformákbavisszahúzódni,amelyekrévén
megőrződhetett,survival-funkciójaelvilegmegmaradt,skínálkozóesetbenmegújulhat
még...adiaszpórafelfogásoknaktehátazaképzete,hogynemzetikereteiketelhagyó
kulturálisszatellitekrőlvolnaittszó,szinteképtelenség,hapéldáulahelyükönmaradó,
onnanmégasszimilációfenyegetőveszélyeidejénsemmenekülőnépességrőlteszünk
megfigyeléseket...: belső diaszpórák (mikrocsoportok mikrocsoportjai, szubkultúrák
szubkultúrái) is kialakulhatnak ugyanis,melyek a csoportképző és csoportfenntartó
mechanizmusoknakazzalatrendjévelszállnakszembe,amiketaz„eredeticentrumból
periférikushelyre”szétszóródottakköreéltet,samelyeketaz„eredetiszülőföld,őshaza
esetleges visszatérési helyeként” értelmez a kollektív tapasztalat (clifford 2000). a
mozgásosság,határépítésés„avisszatéréskonstitutívtabujánaktávolijövőbekitolá-
sa”tehátinkábbvalamifajtanemzetállaminormákmenténtételezhetőfogalomkörbe
tartozik–ezekhezképestpéldáulazahajlékonyság,solyanfokúalkalmazkodásképes-
ség,amelynemtapadmegakonkréthelyhezvalóvisszatérésvágyképénél(tehátnem
„avisszatérésteleológiájáraorientált”–mintJamescliffordírja),adottesetbensokkal
komplexebb értéktartalmat vél megformálódni akkor, ha a diaszpóra képes marad
sajátkultúrájátegymásikhelyszínen,máskörülményekközöttisújraalkotni.illetve:„a
kitelepítés, szenvedés, alkalmazkodás vagy ellenállás közös, folyamatos története
ugyanolyanfontoslehet,mintegykülönlegeseredetprojekciója.ésadiaszpóradiskur-
zusa szükségképpenmódosul, amint lefordítják és adaptálják” (clifford 2000). sőt,
nemcsakadaptálják,hanemkiisteljesítik:„bármilyenpuristaideológiáklegyenekis,a
diaszporikuskulturálisformáksosemlehetnekagyakorlatbankizárólagnacionalisták.
Transznacionalistakapcsolatrendszerekbeilleszkednek,amelyektöbbszöröskötődés-
bőlépülnek,ésegyszerre rejtikmagukbanabefogadóországhozésnormáihozvaló
alkalmazkodást,ésanekikvalóellenszegülést”(clifforduo.).

Távolálljontőlem,hogyapolitikaipragmatikusságokkalszembenistratégiákközött
alehetségesnéligazságtalanulkiemeltebbszerepettulajdonítsakadiaszpóralétnek,a
diaszpórakultúrákatmintegyidealizálva.sőt:azelűzött,kiutált,kicsukottvagymargina-
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lizáltlétformákatsemóhajtomideálisnakbeállítani.deszeretnémaztabelátásterősí-
teni,hogyahatárképzőfolyamatokésgyakorlatokközepette(sőtellenére)korántsem
vezetnekfolytonoskonfliktushozakülönbözőkirekesztőésbekebelezőpolitikák.nem
isegy,magátrövidmegtelepedésutánmár„őshonosnak”tekintőnépességeleveúgy
jut(ott)letelepedésitérhez,hogyonnankiszorítottmásokat,akikbőldiaszpóráklettek,
illetvemagaa„honkeresés”isgyakortaazérttörténik,mert„kicsukottá”,kirekesztetté
váltegynéptöredékvalaholaglóbuszon(lásdmondjukazsidók,akazakok,ahunok,
amagyarok,akunok,acsángók,aszingalézek,afilippínók,ahasonlóan„menekülő
identitásokból”összeálltausztráliavagyazusalakosságicsoportjait!).azautochtonlét
ésamigráns-vagydiaszpóralétegyarántigényliakisebbségilegitimációt,amelyvala-
melyiktöbbséggel szemben elnyerhetőtér,kedvezmény,terület,funkciómenténrende-
ződik,sidővelaztiscélozza,hogyönállótérhasználatvagymegtelepedésrévénlegitim
rangotnyerjenekazokazegyedei,akikneknemokvetlenül,deeredetilegjavarésztegy-
fajta elidegenített földhöz való tartozása határozta meg hollétét és hovatartozását.
Perszeérdemeselgondolkodnunkazon is,hogya feltételezett törzsi,kisvárosi-falusi,
etnikaicsoportkulturálisközösségekentúl,amelyeketvalamiértegymásikhegemónia
űzöttelszervesközegükből,hogyanleszegyregyakoribbamigránsegyéntípusa,aki
másholélésdolgozik,mintaholszületett,városbamegy–bárvidéki,vagykülföldre
utazik–báritthonvanéletvezetésiközege;vagyingázik–mertmunkátcsaktávolabb
kapott...Mindezzel(mondhatnánk)univerzálissáváltamigráció,fölváltottaarészvétel
élményétaszeparáltság,fölcserélteaziparéskereskedelemazagráriumot,bevándor-
lóktöltötték/töltikfelakiüresedővárosokat,végtelenlétszámúfüggőtömegreépülaz
iparosodott gazdaságok rendszere, mobil szolgáltatóra formázott a kortárs életmód
megannyieleme...vagyis,siránkoznilehetamigránslét,akitaszítottság,aszáműzött-
ségállapotán,delassanmárazokatleszkönnyebbdefiniálni,akikmégnemisvoltak
vagynincsenekmostsemszáműzve,akikmagukabekebelezők,akikekkéntifunkcio-
nalitásaisesetlegcsupánattólfügg,van-emégkiketkirekeszteniük...

a kollektív száműzöttség mint a diaszpóra antropológiájának egy későbbiekben
elemzésreméltójelenségenemcsakarrahívjafölafigyelmet,hogyakisebbségi,mig-
rációs, vagy diaszpóralét jobbára közösségek, intézmények, sőt államok kizárási és
bekebelezésipolitikáinakeredménye,hanemarrais,hogyazasszimilációsfolyamatok
éppúgy szükségképpen relativizálhatók, mint az áttelepült populációk léthelyzetei.
Tételezhetjük,hogyléteznekelőzőhazájukhozképestidegenvidékenújéletformálásra
vállalkozó, a saját régi életkörülményeikből kitessékelt közösségek–deezekolykor
pusztánarövidebbtörténetiidőszakokalapjánminősülnekdiaszporikusnak,hosszabb
időtávonmárcsakazokhozképestkizártak,akiketegymásikállamalakulatvagytársa-
dalmi miliő már bekebelezett. a diaszpóra-lét tehát kevésbé egy határhelyzet, mint
inkábbahatárátjárások egyik formája,aköztességegyikalakzata,salapjábanvéve
„de-territorializált” lényege is csupán az asszimiláltság előzménye, a destrukcióból
következőmásságtudatéskultúramegőrzésikényszerintézménye.adiaszpórák,kire-
kesztettnépcsoportokegyetemestérképeígynemcsaktörténetiszakadások(sőtsza-
kadékok)színeitőltarkállik,hanemakortárs,nemzetekfelettiésnemzetekalatti,kul-
túrák közti és szubkulturális létformák problémakatalógusa is. Ezekről írja James
clifford: „a diaszporikus szubjektumok tehát a modern, nemzetek feletti, kultúrák
közöttitapasztalatönállóváltozatai.ígyhistorizálvaadiaszpóranemválhatamodern,
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komplex vagy pozicionális identitások mestertrópusává vagy alakzatává, amelyeket
keresztezéselmozdítafaj,aszex,anemiszerep,azosztályésakultúra.[...]Fontos
komparatívkérdésekmerülnekfelazutazáséslakáseltérőterületeikörül,arégió(pél-
dául»adél«mintadiaszporikuselvágyódáscélpontja),a(neo)koloniálistörténelem,a
nemzetibeolvadás,azosztály,ésanemiszerepekszerintspecifikálva”–,majdPaul
gilroy„változóazonosságokról”szólóteóriájátismertetiésösszegziekképpen:„atra-
dícióinkábbtekinthetőfolyamatnak,mintcélnak,ésittnemarrahasználjuk,hogymeg-
határozzunkveleegyelveszettmúltat,semhogymegnevezzükveleakompenzációnak
egy olyan kultúráját, amely helyreállítaná az elérhetőséget. itt sem áll szemben a
modernitással,ésnemkellmegidéznieüdvözítő,idilliképetfestveróla.[...]atradíció
mostmárazidőtésateretátszelőtörékenykommunikatívkapcsolatokfogalmimegra-
gadásánakegyikmódjalett,aminemadiaszpóra-identitásoknak,hanemadiaszpóra-
identifikálásoknakszolgálalapul.Újrafogalmazvatehátatradíciónemadiaszpóra-kul-
túrákegyközöstartalmáramutatrá,hanemolyanrugalmastulajdonságokra,amelyek
lehetővé teszikköztükaz interkulturális, transznacionálisdiaszpóra-párbeszédet. [...]
azonosulások–nemazonosságok;kapcsolatfenntartóaktusok–nemelőreadottfor-
mák:ezatradíciórészlegesenösszekapcsolódótörténetekhálózata,akereszteződé-
sekállandóanelmozdítottésújrakitalálttér-ideje”(clifford,im.).

amottókéntidézettsorokbanHavelamegszűnőbenismegszületőt,geertzpedigapar-
tikularitásokirántiérzékésakipróbáltreceptekelleniódzkodásigényét,szükségétjelzi
azantropológiaigondolkodásban.azetnikaiasszimilációsésanemzetközi-hazai,hatá-
rokontúliéshatárokonbelülimigrációsfolyamatokértékelésénél–úgyvélem–éppen
eztakétkedést,épparákérdezésgesztusátlehetneérdembenhasználni,vagyolykor
egyenesenintézményesíteniis.azesszencializmusésapartikularizmusközöttiátjárá-
sok, falakhelyetti vagyhidakésátereszekmenti okfejtésekahhoza tapasztalathoz
(vagylegalábbismeggondolandómegfigyeléshez)vezetnek,amelyekugyankiindulhat-
nakabból,hogyadiaszpóraazittésazottkapcsolatátdefiniáljaújra,deakkoriban,
midőnszámosnép,ország,társadalommárkorántsemcsakazeredetésavisszatérés
tengelyementéndefiniáljamagát,hanemsokszorinkábbamozgást,kommunikációt,
cserétéshovatartozásokattransznacionálishálókrévénfeltételezi,ezenfelülátfogjaa
száműzetésésazegyüttélésművészetét,újragondoljaahódításéskülönállásképes-
ségét.adiaszpórábanmegbontottidentitástlátnimárcsakazértisegyszerűsítés,mert
„a kortárs diaszpóra-diskurzusok megőriznek bizonyos kapcsolatot a hontalanság
olyan történelmi tapasztalataival, amelyeket meg kell tartani a maguk komparatív
feszültségébenéscsupánrészlegeslefordíthatóságában.[...]adiaszpórákésadiasz-
póra teoretikusai a fordítások, nempedig az ekvivalenciákmobil terének ösvényein
találkoznakössze”(clifford,im.).

amipedigakutatóavagyateóriákmenténtapasztalatokatelrendezőantropológus
gondolkodásaszámáramégjelentősebbfeladatotkínál,azakultúravesztésrőlsopán-
kodókmeggyőzésearról,hogyakisebbségi-etnikaivagyszubkulturáliselemeknemtár-
gyak, amelyek elveszíthetők, s egy etnikai csoportkeveredés vagy nyelvcsere-helyzet
nemelsősorbanarrólszól,hogy„pusztulminden,amirégenolyszép,jóéstisztavolt”,
hanemarrólis,hogyrégenispusztult–degyarapodott,formálódottis;régensemvolt
tiszta– csakegy látványosabbhibridizációmentén jogosabbnak tűnnekmamár az
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aggályok;sa„jóéstiszta”voltaisfőkéntattólfüggött,kivel-mivelszembenérvényesül-
hetett,milyenvoltatérbeliésidőbelikörnyezete,smiféleformábatagolódottbeújon-
nan,amelynekszerepéről, lehetőségeirőlmégkevesebba tudásunk,mint leszmajd
idővel...

Mindezkorántsemjelentiazt,hogyazasszimilációspolicyk,ahibridformációkba
tagológesztusok,aprimerérdekekszerintrendeződő identitásvédelmeknehatároz-
nákmeg túlságosan isazasszimilációkülönböző típusainakmegvalósulását.Ennek
változataiközöttéppúgyottvannakahatárontúlimagyarokmagyarországiletelepülési
lehetőségénekhírhedettlehetőségei(schengenidevagyoda),jelenvannakatérségi
éspolitikaivagyetnikaitagoltságikérdések(hátrányoshelyzetűrégiók,romalakóné-
pességtérbelielhelyezkedése,etnikaicsoportoktérségitagoltságastb.),azérdekkap-
csolatistratégiákésazetno-logisztikaimegoldások(kedvezménytörvény,romasegély-
programok, speciális parlamenti kisebbségi képviselet, pártok alá szerveződő etno-
szféra stb.) is, amelyek olykor valamiféle neotradicionális birodalomépítés eszközei
éppúgylehetnének,mintelterelőgesztusok,amelyekcsupánelfednihivatottakszociá-
liskérdéseket.akizárásmintbüntetés,ésabebocsáttatásmintáldáséppenabbana
hatalmidöntéskörbenlehetségesinteraktívmozzanat,amelybenakultúráktalálkozá-
saéshatékonyegyüttélésevansoron.Ekeveredésekneknemokvetlenülazelfogadás
azalapja,nemszükségképpenabennszülöttekésabevándorlókközöttivilágokfelül-
rőlszervezéseafeladata,haneminkábbaveszteségekéstúléléshányadosánakelren-
dezése,amelynekformájakevésbéakoegzisztencia,smégkevésbéalokálisszinteken
istúllépő„kulturálisvilágrendszer”megteremtése,inkábbazuralommúltbelitaktikái-
valnemszakítójövőtervekintézése.Ehhezpedignincsszükségesemmifélehatalom-
nak a legitim kisebbségi csoportok és kultúrák beilleszkedését külső kényszerekkel
vagy adaptációs folyamatokkal segíteni – sőt: már pusztán a kisebbségi környezet
hatásaisolyan,hogylátszólagafennmaradás feltételeként a kultúravesztést igényli.a
nacionalista és posztnacionalista állam eszközei és feladatai közé ritkán sorolja az
etnikumok asszimilálását, de hovatovább minden működési gyakorlatában, minden
értékrendisugallatábanerrejátszik,eztpreferáljaalényegitörténésekközt.anacio-
nalizmusokévszázadatalánmárlejárt,demostjönvissza,sazetnikumokémostvan
soron…–detalánakövetkezőetapbanakultúrákkövetkeznek,akárpártolt,akárdefa-
vorizált státusban, viszont legalább öntörvényűségük látszataival és valóságával… a
posztkoloniáliskultúrákmindigiscsakasajátközegükben,akövethető„kozmopolita
élet”ésanemnyugatiéletmódmodellekmenténrendeződnekel.nemigenlehet-lesz
ezmáskéntakövetkezőkbensem.akultúráketnikailagmeghatározott,olykorvérziva-
taroskorszakapedigmár-márittvan,működik,hatássalvan,kihívóanprovokálésbehí-
zelgőenédesget.Kizárvaésbekebelezvemindazokat,akikremajdafel-ésleívelőkor-
szakszerepei,esélyeivár(hat)nak...

126 a.Gergely andrás



irodalom

bakk Miklós 2008. Modernség és nemzetdefiníciók. in bodó barna (szerk.): Kisebbségben,
közösségben. balázs sándor nyolcvanadik születésnapjára. Temesvár, Editura si
Tipografia,TEMPus,75–97.p.

bakkMiklós2005.Politikaiidentitásésnemzetiidentitás.Kellék,26,33–40.p.
bakk Miklós–bodó barna 2003. Státustörvény. diaszpóra Könyvek 2. Temesvár, Marineasa

Kiadó.
bíróa.zoltán2002.„csúcsok”éshétköznapok.szempontokamagyar–magyarrelációtársada-

lomtudományielemzéséhez.inMagyarország és a magyar kisebbségek (történeti és
mai tendenciák). budapest,MTa.

bodóbarna2003.atáji-történetirégióktólazeurorégiókig,avagyamultikulturálisregionalizmus
üveggömbje. in Talpalatnyi régiónk. Tanulmányok. Kolozsvár, Komp-Press Kiadó.
http://bodo.adatbank.transindex.ro/belso.php?k=16&p=804

brubaker, Roger 1998. Migrations of ethnic unmixing in the „new Europe”. in International
Migration Review. vol32.no.4.https://www.jstor.org/stable/pdf/2547671.pdf

clifford, James2000.diaszpóra.Magyar Lettre Internationale,39.http://www.c3.hu/scripta/
lettre/lettre39/clifforddia.htm

csatazsombor–dobosFerenc2001.Migrációsfolyamatokahatárontúlimagyarokkörében.in
dobos Ferenc (szerk): Az autonóm lét kihívásai kisebbségben. budapest, balázs
Ferencintézet–osiris.

geertz, clifford1994. a „bennszülöttek szemszögéből”. inAz értelmezés hatalma. budapest,
századvég,200–216.p.

geertz,clifford1994a.aforradalomután:anacionalizmussorsaazújállamokban.inAz értel-
mezés hatalma. budapest,századvégKiadó,104–125.p.

geertz,clifford1994b.PrimordialloyaltiesandstandingEntities:anthropologicalReflectionson
thePoliticsofidentity.Public Lectures 7.,collegiumbudapest.

geertz, clifford 1999. az identitás politikájáról. Magyar Lettre Internationale, 31.
http://www.c3.hu/scripta/lettre/lettre31/geert.htm

geertz,clifford2001.darabokbólállóvilág(akultúraésapolitikatérképénekmegváltozása).
Magyar Lettre Internationale, 49. http://www.c3.hu/scripta/lettre/lettre49/
geertz.htm

a.gergelyandrás2003.Kisállamnemállam?interkulturálisátmenetekésmultikulturálisdiver-
genciák a kisállamok uniós csatlakozási folyamatában. in Hülvely istván (szerk.):
Kisállamok a globalizálódó nemzetközi rendszerben. budapest, MTa PTi, Európa
Tanulmányok7.,78–124.p.

gödriirén2004.Etnikai vagy gazdaságimigráció? azerdélyimagyarokkivándorlásátmeghatá-
rozótényezőkazezredfordulón.Erdélyi Társadalom,2.évf.1.sz.Kolozsvár,37–54.
p.erdelyitarsadalom.adatbank.transindex.ro/pdfdok/et3_tanulmany_1_2.pdf 

Horváthistván2002.aromániaimagyarkisebbségMagyarországrairányulómozgása.Korunk,
2. Kolozsvár.

Kapuscinski,Ryszard1999.amigrációmintéletstratégia.Magyar Lettre Internationale 33,24–
26.p.http://www.c3.hu/scripta/lettre/lettre33/kapuc.htm

Kilani,Mondher2003.azetnológiaparadoxona.Anthropolis (kézirat).
Kjosszev, alekszandar 2000. Megjegyzések az önkolonializáló kultúrákról. Magyar Lettre

Internationale 37,7–10.p.http://www.c3.hu/scripta/lettre/lettre37/kjossz.htm
lévi-strauss,claude1999.Faj és történelem.budapest,napvilágKiadó.
lucassen,leo2002.acigányoktörténelmenemcsaküldöztetésekésáldozattáváltemberek

története.Kendeágnesinterjúja.Amaro Drom,04

Etnikai „asszi-milációtól” az „anti-migrációig” 127



Massey,douglass.etal.2001.anemzetközimigrációelméletei:áttekintésésértékelés.insik
Endre (szerk.): A migráció szociológiája. budapest, szociális és családügyi
Minisztérium.

örkény,antal(szerk.)2003.Menni vagy maradni? Kedvezménytörvény és migrációs várakozá-
sok. budapest.

PappRichárd2003.Etnikus vallások a Vajdaságban? budapest,biPKiadóiTársulás.
salat levente 2001. Etnopolitika: a konfliktustól a méltányosságig. Marosvásárhely, Mentor

Kiadó.
sikEndre2000.Kezdetlegesgondolatokadiaszpórafogalmáróléshevenyészettmegfigyelések

adiaszpórakoncepciómagyarnézőpontbólvalóalkalmazhatóságáról.insikEndre–
Tóth Judit (szerk.): Diskurzusok a vándorlásról. budapest, MTa PTi–nemzetközi
MigrációsésMenekültügyiKutatóközpont,157–184.p.

simonovits bori 2003. amigrációs burok hatása amigrációs potenciálra a Kárpát-medencei
magyarokkörében.inörkényantal(szerk): Menni vagy maradni? budapest.

szabózoltán1999.Diaszpóranemzet.budapest,osiris.
szászannalujza–zomboryMáté2014.Transznacionális politika és a holokauszt emlékezettör-

ténete. budapest,MTa TK szKi–befejezetlenMúlt alapítvány. https://www.google.
com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahuK
EwioibcinvzaahvM6aQKHXiaalaQFggzMai&url=http%3a%2F%2Freal.mtak.hu%2F25
255%2F&usg=aovvaw06pJHi92vPQnyu-oFiewnE

szépzoltán2003.Régiók Európája:Közép-Kelet-EurópacsatlakozásaazEurópaiunióhoz,kon-
ferencia-előadás,budapestFórum,szeptember29–30.p.

varrózsuzsa2003.összetéveszthetetlenhasonlóság. azetnikaiidentitásésahagyományokhoz
való viszony a budapesti kurd közösségben. in a.gergely andrás–Papp Richárd
(szerk.):Kisebbség és kultúra. Kisebbségtudományi és antropológiai tanulmányok 1.
budapest,MTa–ElTE–KönyvKiadó.http://mek.oszk.hu/06800/06818

World Directory of Minorities. Edited by the Minority Rigths group. Minority Rights group
international,1997.

128 a.Gergely andrás


