
mentális múltgettók megkettõzõdve,
párhuzamosan épülnek. Miközben má-
sokat gettóba zárunk, magunk is fog-
lyai leszünk egy – méreteit tekintve na-

gyobb, de tartalmát tekintve semmiben sem kü-
lönb – gettólétnek. A virtuális roma kiépülésével
együtt az idegengyûlölõ többségi identitása is fel-
épül, de az elõítéletes és a mások lenézésén, kire-
kesztésén és kollektív megbélyegzésén alapuló
identitástudat korlátozott és szorongásos, félelem-
tõl eltorzított azonosságtudat lesz. Ez az a vonat-
kozás, amirõl a legkevesebbet beszélünk, hogy a
többség megfélemlítõ viselkedése, mely szándé-
koltan kirekreszt, lenéz és elítél, kollektív bûnös-
nek bélyegez, a klasszifikációs harcban szimboli-
kusan megaláz, magáról beszél. Magát minõsíti a
„cigányozó”, kimondja a félelmeit, és közben
nemcsak kirekeszt, hanem magát is gettóba zárja:
a fal, legyen az Nagybányán vagy Sepsiszentgyör-
gyön, nemcsak másokat zár körül, rekeszt ki, ha-
nem a falat felépítõket is, elõlük is elzár egy hori-
zontot, õket is megfosztja a „közös” élettõl, a közös
tértõl, a közös játéktól stb.

A(z interetnikus) kölcsönös félelem 
elnagyolt genealógiája

Azokból az „állóképekbõl”, melyeket a mások-
ról, a székelyek-magyarok a romákról-cigányokról
festenek, leginkább a dinamika hiányzik, az idõ
áll meg, a diakronikus dimenzió merevedik vala-
miféle letûnt idõ-dagerrotípiába. Ezzel szemben
az etnicitás egy dinamikus jelenség, amelyet min-
den generáció minden tagja felfedez és kreatív 2011/9
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módon újraértelmez. Gyakran ez az eljárás elfojtásban és szorongásban végzõdik, de
egy biztos, az etnicitás egyéni és csoportos „újrafelfedezése” megdöbbentõ élmény,
különösen kisebbségi, illetve kirekesztettségi állapotban. Ha az etnikai identitás mé-
lyen gyökerezõ és generációkon átnyúló szocializációs folyamatok során formálódik,
kell lennie valamilyen pozitív tartalmának. A valahová tartozás és annak felfedezé-
se, megélése és intra-, illetve intergenerációs átszármaztatása pozitív folyamatot kel-
lene hogy jelentsen, mert átadása nem is a kognitív nyelvezet, a rendszeres és struk-
turált tanulás-tanítás keretébe, hanem inkább az észrevétlen, álomszerû, mesés
transzfer területére tartozik. A spontán azonosulás euforikus, viszont úgy tetszik,
csak akkor teljes, ha egyben „ragaszkodás az én sokoldalúságához”, olyan keret,
melyben ez a sokoldalúság kibontható, megélhetõ s továbbadható. A pozitív identi-
tás, a valahová tartozás dinamikus és az egyén sokoldalúságát megõrzõ realitása:
nyitottság, amely a pluralizmus szélesebb társadalmi ethosza felé mutat, ezen az ala-
pon kapcsolódhatunk szélesebb társadalmi csoportokhoz, akár egyszerre többhöz és
akár személyiségünk különféle szintjeit mozgósítva. Az etnikai identitás újrafelfede-
zése, egyszóval egy dinamikus történés, amely egyéni szinten „szembesüléssel” kez-
dõdik (vajon emlékszünk még mindannyian arra a kontextusra, amikor elõször talál-
koztunk magyarságunkkal, cigányságunkkal, románságunkkal stb.?), és amely aztán
így vagy úgy, de hosszú távon meghatározza „helyünket a szociális világban”. Nem
egyenes ágon átszármaztatott szocializációs ügylet, nem csoportfolyamat és nem is
asszimiláció, bár kicsit mindenik ezek közül, hanem döbbenet: a saját másság és a
mások másságának primer megtapasztalása. Szerencsés, aki a döbbenetbõl egy spon-
tánul „vállalható”, egy bizakodó közösség által támogatott oldalon ébred. De jaj an-
nak, akinek csak a szorongás és elfojtás, a takargatás és rejtegetés jut, aki a „rossz”,
a mások által megbélyegzett, lenézett és kirekesztett „páriák” közt éledezik a döbbe-
netbõl. Az identitáskonstrukciók a valóság megszépítõ eltúlzására épülnek. Arra
kényszeríteni egy csoportot – jelesen a roma-cigány közösségeket –, hogy csupa ne-
gatív tulajdonságokból és rájuk kényszerített sztereotípiából építsen ki identitást és
önbizalmat, abszurd vállalkozás. Nemcsak morálisan elfogadhatatlan, hiszen valójá-
ban demoralizáló és igazságtalan, hanem a dolgok rendjének is ellentmondó: a kire-
kesztettek, megnyomorítottak és megszomorítottak alacsony önértékelése csak szo-
rongást és félelmet szül, pozitív identitástudat erre fel nem húzható.

A morális tradíció iránti érzékenység mindkét oldalon kiépül, csak egyesek mo-
rális víziója a „törvény”, az elfogadott és hatalommal legitimált „dolgok rendje”, a
másik oldalon viszont a per se rossz tradíció, az elfelejtendõ és megtagadandó ha-
gyomány, minden, ami nem kívánatos a hatalommal legitimált kultúra térfelén.

De hogy jön ide a kultúra, amikor egyenesen antikultúraként látják és láttatják a
roma kultúrát a „hatalmasok”, a tehetõsek, a többségiek, az „írástudók”, szemben az
orális kultúra „tudatlanjaival” (nem sorolnék több sztereotípiát itt, van elég belõlük,
az olvasóra bízom felsorolásukat). Csakhogy – miközben belefeledkezve törzsi ako-
lunk melegébe, a székely skanzen adta álmagabiztosságunkba – észre sem vesszük,
hogy a mellettünk levõ „cigány” félelmeink teremtménye, rájuk (és a legszegényeb-
bekre, az underclass népére) vetítjük ki rejtett szorongásainkat, félelmeinket a más-
tól, az ismeretlentõl, azoktól, akik közé lecsúszhatunk, akiket magunknál is szeren-
csétlenebbeknek gondolunk, és ezért megalázásukon át képzeljük kiépíteni a felfelé
vezetõ utat, fenntartani a fensõbbséget valahogyan (mindenáron?). Jól bevállt sztere-
otípiáink azt szolgálják, hogy önnön korlátainkat, tehetetlenségünket, félelmeinket
rájuk zúdítsuk, hogy – mentálisan is – eltávolítsuk õket magunktól, a vereség, a si-
kertelenség képzetét projektáljuk rájuk, hogy mi megszabaduljunk mindezektõl,
hogy vélt sikerességünk és felsõbbrendûségünk narcisztikus képét fenntarthassuk, a
magunk oldalán. Az így keletkezett modális „cigány” valójában a klasszifikációs har-52
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cok terméke és legyõzöttje, kudarcaink és félelmeink kivetülése, s nem reális ember,
ember-csoport, polgár-társ.

Etnikai szorongás, a félelem etnicizálódása

Hierarchizált és történelembe meredt – medievális, azaz autoriter és fatalista – vi-
lágképünk sztereotípiái mintegy természetesen rögzítik és terjesztik a „világ rendje”,
az etnikai sorrend (ethnic order), az osztály- és kasztkülönbségek felnagyítását és
rögzítettségét. Történelmi (isten adta) jussokról és elõjogokról szól a diskurzus („te-
rületért jogot”, teljes és azonnali „autonómiát” stb.), s aztán rögtön „jogos kirekesz-
tést”, önvédelmi, sõt megelõzõ, megfélemlítõ gesztusokat követünk el. A félelem és
frusztráció etnicizálódása evidens: magunkkal, helyzetünkkel vagyunk elégedetle-
nek, a magunk integritásába vetett hitünk inog, amikor minden elképzelhetõ rosszat
másokra mondunk, mindent, ami nem mi vagyunk, elutasítunk, és a félelem okozó-
jának, az etnikai szorongás és rettegés kiváltójának gondolunk.

Az etnikai szorongás a (kölcsönös) félelem archetípusa a mai Székelyföldön, a
történelmi mítoszok és sztereotip gondolkodásmód zavaros és soha kritika tárgyává
nem tett, végtelenül leegyszerûsítõ víziója a székely–roma etnikai szembenállás nar-
ratívái mögé bújik. 

Mert ott van egyfelõl a nagyszerû múlt, a csodás félelmek és szorongások tárhá-
za. Székely történelem: generációk sora, akik képtelenek leválni más generációkról,
persze oda-vissza, akik félnek, ha „idegenbe” kell menniük, akik viszont attól is fél-
nek, hogy magukra maradnak, az „õs”-ben. Akik harcolnak és kitartanak, akik dol-
goznak és dolgoznak, akik a morális tradíció megõrzésének és tovaörökítésének ka-
tonái, akik a földet rég etnicizálták, s mint ilyent sajátították ki (minden talpalatnyi
székely-föld maga a történelem). S aztán akik mára öregek és tehetetlenek, akik ha-
lálra aggódják magukat az elmentek sorsán, vagy végképp eltávozottaknak tekintik
õket – „a gyerekek, hát azok rég elmentek” a városba, magyarba, akárhová stb., s így
mintha már nem is léteznének, mondogatják. S szemükben a lemondó rémület,
mintha azt kérdeznék: „s mi, mi hová megyünk? Mi lesz velünk a románok s fõként
az egyre nagyobb számú és hangosabb cigányok által fenyegetve?”

Másfelõl ott van a dicstelen székelycigány történelem: generációk sora a szélen,
a cigánysoron, a nincstelenségben, a földtelenségben, a kiszolgáltatottságban és se-
bezhetõségben. A kint és bent egyidejûségében, a lenézettek és megnyomorítottak
sorsában, olyan marginalitásmítoszok mentális fogságában, melyek szorongást és
„rossz közérzetet” erjesztenek és terjesztenek, generációkon át. Pedig õk alkalmaz-
kodtak, letelepedtek, nyelvet váltottak, és mégis újra és újra kirekesztõdtek. Nem le-
csúszottak – ugyan van-e lennebb? –, hanem helyben toporognak, a nincs, a minden
téren megélt, megérzett hiány, a maguk tehetetlensége, a „mi nem haladunk az egy-
rõl kettõre, ha el is indulunk, falba ütközünk”, a másokéba, a sajátunkéba, tudatlan-
ságunk korlátai közé zárva, reménytelenül. S valahogy mégis reménykedõn, hiszen
sok a gyerek, és hangos a putri, és népes a cigánysor. 

Szinte tökéletesen „párhuzamos különidejûségek”, egymástól elkülönbözõ törté-
neti dinamikák. Egyfelõl demográfiai stressz, a székely–roma találkozások, melyek
egyúttal generációs törésvonalak mentén történõ találkozások: az elöregedett (helyi)
székely többség és az egyre fiatalabb roma kisebbség érintkezése; az életigenlõ, ön-
maga lehetõségeit keresõ és minduntalan falakba ütközõ megfékezhetetlen ifjúság
(mit ifjúság, tizenöt évesen házasodó és gyereket vállaló, „felnõtt gyerek” sereg),
másfelõl a „meglett”-megöregedett (az elterjedt székely sztereotípiának egyre inkább
megfelelõ, emlékeiben kevélykedõ, bajuszpödrõ, nagyotmondó, furfangos stb.) „szé-
kely ember”. 

53
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Székelyek és romák a székely skanzenben: 
kettõs kisebbségi státus, konfliktus és félelem

„[...] a magyar cigányokat jobban [elnyomják], mint a román cigányokat,
minket a magyarok és a románok is megkülönböztetnek”.

D. M. (roma aktivista)

A félelem és szorongás mindenekelõtt az alacsony önbecsülés és a (köz)bizalom
hiánya miatt vezet konfliktusok sorozatához, s az ilyenfajta „kisebbségi trauma”
mind a romániai magyar (és székely) közösség, mind a magyarul beszélõ (székelyföl-
di) romák életének meghatározó élménye. A kisebbségi traumák nemhogy összebé-
kítenék, hanem – a tapasztalat igazolja – egyre inkább egymás ellen fordítják a szé-
kely és a roma közösségeket, s konfliktusossá teszik helyzetüket: az egymásnak fe-
szülés és intolerancia spirálja könnyebben beindul, a kölcsönös frusztrációk és a
szorongás okozójának egymásra vetítése – látszólag – elkerülhetetlen. A kisebbségi
traumák egymásra tevõdése, a „szorongatott” helyzet mentális feldolgozására és a
nyitásra való képtelenség félelmeket generál, és sajátos egymást erõsítõ és konflik-
tuális feszültséget keltõ – ha úgy tetszik – kölcsönösen mobilizáló erõvel bír. A féle-
lem agresszivitást szül, mely már-már komfortérzetünk nélkülözhetetlen eleme, az
egymás mellett élõ szûk látókörû, kis nemzetek és egyenlõtlen etnikumok pedig
szinte mindenkor a „kis különbségek narcizmusában” élik ki agresszivitásukat.

Árnyalva a képen, értelmezzük a roma–székely szembenállást egy „szorosabb ol-
vasatban”: Mit jelent a kettõs kisebbségi státus?1 Mi az, amiben az itteni roma–ma-
gyar viszonyok különböznek egyfelõl a román–roma, másfelõl a magyarországi ma-
gyar–cigány kapcsolatoktól? Vannak-e sajátos (hiper)érzékenységek mint konfliktus-
források?

A székelyföldi roma kisebbség identitásának központi kommunikációs stratégiá-
ja (bár ez nagyjából és legtöbbször – az asszimiláció és akkulturációs folyamatok
folytán – egyfajta „ethnicity without group”, azaz virtuális, csak bizonyos, fõként
konfliktusos helyzetekben aktualizálódó összetevõje) a „marginalitás mítoszai” cím-
kével illethetõ diskurzus és magatartás. Ez a kirekesztettség, a hátrányos megkülön-
böztetés, gazdasági elnyomorodás és tehetetlenség stb. elemeibõl épített mítosz, a
„mi” és a „mások” elkülönítésének megkülönböztetõ vonását adja. A „tehetetlenség”
– oly sokat hangoztatott, mintegy performanszként elõadott – imázsa már-már a fe-
lelõsség elõl való menekülés, az önfelmentés szinonimájává válik. Egyfelõl ez azért
irritálja a székely többséget, mert a romaperformansz folytonos elõadása szembeta-
lálja magát a saját „tehetetlenség” és marginalitás – más kontextusban, a román több-
séggel szembeni viszonyulásában – „be- és felmutatott” drámájával: kisebbség és két-
szeresen kisebbség drámai vetélkedése folyik egy beszûkített színpad (scene) ku-
lisszái között.

Másfelõl a „tanult tehetetlenség” felmutatásának drámai elõadásai hallatlanul
„provokálják” a helyi többséget, mert a saját identitáskonstrukció központi elemével
kerülnek ellentétbe. Az elterjedt székely identitáskonstrukciók egyik pillére a „mun-
kavégzés tradicionális morálja” (pontosabban a folyamatosan végzett, lassú gyarapo-
dást eredményezõ kitartó paraszti munkavégzés képzete, mely ritmusát tekintve las-
sú, az évszakokhoz igazodik, de minden idõt kitölt, generációkon átnyúlik, és alap-
ja mindenféle anyagi felhalmozásnak). Az élet központi magja a (szûken értelmezett:
paraszti) munka és az azzal megszerzett tulajdon. Ebben a konstellációban nemcsak
a munka válik epikus jellegû (mitikus) fogalommá, hanem a tulajdon is elveszti esz-
közszerûségét (nem tõke, hanem szimbolikus jelentõségû nagybetûs föld, táj, folyó,54
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erdõ stb.), és mint „történelmi juss” több generáció munkája révén felhalmozott
„szent tehén”-ként válik a székely panteon részévé (lásd társas, közbirtokosság, ma-
gántulajdon mind ilyenek). A munka és tulajdonszerzés paraszti mentalitásába nem
fér bele sem a könnyen megszerzett tulajdon, sem a lustaság-restség; ez olyan keret,
amelyhez a székelyek (helyiek) képesek csupán (hagyományos módon) igazodni. Eh-
hez képest mindenki, aki nem alkalmazkodik ritmusához, legalábbis nem törekszik
a paraszti életritmus, életmód stb. szabályaihoz való illeszkedésre: idegen, „jöve-
vény”, sõt veszély forrása. Ezért történik meg, hogy a hiányzó valódi (máshonnan
jött) idegent egyfelõl a romák, másfelõl az új generáció helyettesíti a helyi többség
mentális térképén. A paraszti-kétkezi munka szimbolikus jelentõségûvé emelésére jó
példa az egyre többet hangoztatott „aki nem dolgozik, ne is egyék” címû történet, ter-
mészetesen a helyi romákra alkalmazva azt. Másfelõl a tulajdon szentségének mint
identitásformáló tényezõnek megannyi köznapi jele van (ahogyan a közbirtokosság
minden fût és fát sajátjának gondol – most fogják betiltani a gombászást és csapgyûj-
tést stb.). Így aztán nem véletlen, hogy a kialakult székely–roma konfliktust kulturá-
lis összeférhetetlenségként vagy morális konfliktusként értelmezik a többségiek,
mégpedig a „munkamorál” összeférhetetlenségeként. 

A sokrétû és sokirányú bizalmi válság és ugyanakkor a rettegés és a mentális tér-
kép támpontjainak megváltozhatatlanságába vetett túlzott hit, a „szent” tradíciók
egyedüli erejébe vetett túlzott és irracionális bizalom anómiás helyzetet eredmé-
nyez. Ez pedig irracionális döntéseket, „lázadást” és kirekesztést, egymásnak feszü-
lõ félõ és megfélemlített emberek kollektív traumáiból táplálkozó nyílt konfliktuso-
kat szül.2

A konfliktusok valódi forrása pedig máshol keresendõ, és felesleges a múltba ré-
vedezõ, az egymásra vetített félelmekkel és sérelmekkel magyarázni azokat. Sokkal
valószínûbb és hitelesebb, ha beismerjük: az etnikai konfliktusokat a leggyakrabban
a közös jövõtõl való kollektív félelmek okozzák.3 Tagadhatatlan, hogy a csoportok kö-
zötti kulturális különbségek, a felnagyított és eltúlozott „õsi gyûlölet” és évszázados
viszályok vagy a globális gazdaság mellett meglevõ modern élet stressze hozzájárul
a konfliktuskeltéshez. Ha másként nem, hát tematizálja, vagy utólagosan racionali-
zálja és legitimálja az erõszakos fellépést, a múlt rendszerben elfojtott etnikai szen-
vedélyek palackból való kiszabadulásának víziója is csak elkendõzi a jövõ-félelmek
jelentõségét. A múltba való menekülés Székelyföldön megtapasztalható megannyi
formája, a „régi rend” visszahívásának megannyi kulturális gesztusa a jövõ bizony-
talanságától való rettegés folyománya. A túlbiztosítási reflexek a bizonytalan jövõké-
pekkel kapcsolatosak, az általánosuló szorongással, azzal, ahogyan a csoportok el-
kezdenek félni biztonságukért, és ahogy a nehezen megoldható stratégiai dilemmák
felvetõdnek, mind magukban hordják a konfliktusok óriási potenciálját. Ahogy az
információs félreértések, a nem létezõ hiteles jövõképek és a biztonsági dilemmák
felmerülnek, a csoportok nyugtalanná válnak, az intézmények meggyengülnek, és a
konfliktus egyre valószínûbbé válik. A csoportok keretében mûködõ etnikai aktivis-
ták és etnopolitikai vállalkozók ezekre a félelmekre – a biztonságérzet hiányára –
építenek, és ezen keresztül polarizálják a társadalmat. Az etnopolitikai vállalkozók
által kontextualizált emlékezet és felkeltett érzelmek eltúlozzák az etnikai, illetve
etnicizálódott szorongásokat, és még távolabb viszik egymástól a csoportokat. A szé-
kelyek körében egyenesen népszerû, stratégiai „cigányozás” politikai értelme a vi-
szonyok eltúlozása, a jövõképek bizonytalanságának elfedése, az áldozat-mentalitás
erõsítése, ilyenszerû roma diskurzus – a székelyföldi roma társadalom szervezetlen-
sége okán – egyáltalán nem létezik, a székelyekrõl vagy gádzsókról nincs is nyilvá-
nos roma diskurzus. A kettõs kisebbségben élõ székelyföldi romák kétszeres rette-
gésben és szorongásban figyelik (ha a nagy többségében írástudatlan közösség egy-
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általán képes figyelni) azt az autonómiavíziót, melybõl õk hiányoznak, a „hová le-
gyünk, merre menjünk?” egyre gyakrabban elhangzó kérdésének sötéten elõrevetü-
lõ árnyékában.

A politikai cigányellenesség az izoláció, a skanzen demokráciadeficitjei és a féle-
lem általánossá válásának táptalaján sarjad és izmosodik, olyan paradox kontextuso-
kat teremtve, melyek egyéb körülmények között aligha merülnének fel. Csak egy pél-
da erre, ahogyan az egyik helyi potentát az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát és
más emberjogi szabályozásokat egy silány brosúrába összegyûjtve, olyan gesztus-
ként teszi közzé, hogy abból világos legyen: jog csak a dolgosnak mondott, a többsé-
gi „írástudók” csoportjához tartozó személyeknek jár. Jogbiztonságot prédikálni ott,
ahol mindenki a jog kisebb-nagyobb niche-eiben, a féllegalitásban él? Abban a kö-
zegben, ahol a romák bíróságra csak rendõri kísérettel járnak (elolvasni még az elle-
nük hozott – adott esetben a viskóik lebontásáról szóló – bírósági kiértesítést sem
tudják), azt mondani, hogy a román jogszolgáltatás elõtt mindenki egyforma, farize-
izmus a javából. Azzal hárítani írástudatlan romák jogos követeléseit, hogy perelnék
már be a hatalmaskodó és diszkrimináló polgármestert, a tanácsot vagy az államot,
a jó ízlés ellen való: politikai cigányellenesség és nem méltányos jogorvoslat; ez az
attitûd a probléma része, és nem a megoldásé.

Az önkéntes izoláció, a skanzen-erõdítmény

A Székelyföld fokozódó önkéntes izolációjának politikai programja nem kedvez a
székely–roma kölcsönös félelmek oldásának és a konfliktuális potenciál csökkenésé-
nek. Azok a mechanizmusok, a konfliktuskezelés jelenlegi kultúrája, melyek a régi-
ót jellemzik, elégtelenek a problémák kezeléséhez. Szögezzük le: a székely–roma
konfliktus nem csak roma kérdés, az egész székelyföldi társadalom kérdése. Mintegy
(szimbolikusan) kifejezi az egész régió problematikáját, illetve tehetetlenségét. A ki-
épített és megerõsített skanzen-erõdítmény falai csak a kívülrõl való behatolást aka-
dályozzák, az elzártság-érzetet, az elszigeteltségtudatot, a sajátosság túlhangsúlyozá-
sát, a múltba révedést erõsítik, az új iránti fogékonyságot gátolják, de kifele átjárha-
tóak. A mentális értelemben megerõsített védvonalakon szinte folyamatosan kiáram-
lanak az emberek: Székelyföld kibocsátó közeg: emberek és csoportok hagyják el, de
helyettük mások nem érkeznek, a társadalmi mobilitás szinte teljesen hiányzik. Haj-
lok arra, hogy ez esetben a meghatározó szociológiai tényezõk közül a legfontosabb-
nak a demográfiai folyamatok, pontosabban a korfák vetélkedése mellett (valójában
a születési ráták közötti szakadékról van szó) a kibocsátó és nem odavonzó jelleget
tekintsem. Ez és az izoláltság adja a demokráciadeficit konzerválásának background-
ját, valamint a jövõtõl való kölcsönös félelmek alapját is. A fiatalok elvándorlása és
a roma népesség arányának növekedése, a demográfiai stressz, melyet a Székelyföld
öregedõ lakói szorongva és aggódva élnek meg – minden jel szerint –, hosszú távon
fennmarad, ezért a mentalitásváltás és a nyitás lehetnek a félelem és szorongás csök-
kentésének kulcsfogalmai. Végül szabadjon itt a százesztendõs Bibó Istvánt idézni és
kommentálni: „Demokratának lenni mindenekelõtt annyit tesz, mint nem félni: nem
félni a más véleményûektõl, a más nyelvûektõl, a más fajúaktól, a forradalomtól, az
összeesküvésektõl, az ellenség ismeretlen és gonosz szándékaitól, az ellenséges pro-
pagandától, a lekicsinyléstõl és egyáltalán mindazoktól az imaginárius veszedelmek-
tõl, melyek azáltal válnak valódi veszélyekké, hogy félünk tõlük.”4 Ezt megtanulni,
a kihívás, a félelem és szorongás feloldásának útjára lépni korparancsolat maradt.
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JEGYZETEK
1. Szép emlékû Gáll Ernõ professzor használja a „kettõs kisebbség” kifejezést az erdélyi magyar zsidók Tria-
non utáni státusának jellemzésére. Õ elsõsorban történeti és etikai összefüggésben az asszimiláció–disszi-
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3. A gondolatot Lake–Rothchild tanulmányából kölcsönöztük, lásd David Lake – Donald Rothchild:
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