
Bözödi (Ja kab) György (1913–1989) a
szé kely tár sa da lom sze gény ol da lá ról ér -
ke zett az er dé lyi ma gyar iro da lom ba.
Mos to ha kö rül mé nyek kö zül in dul va al -
kot ta meg írói és tu do má nyos élet mû vét,
mely ben a tár sa dal mi konf lik tu sok be mu -
ta tá sá val fog lal ko zik. A szé kely ség sors -
kér dé se it bon col ga tó író-szo ci og rá fus tör -
té né szi és tár sa da lom tu dó si mód sze rek kel
dol goz va tár ja fel az er dé lyi ma gyar ság
leg na gyobb egy ség ben élõ cso port já nak
gaz da sá gi, tár sa dal mi, kul tu rá lis és po li ti -
kai helyzetét.1 1989-ben hunyt el Ma gya r-
or szá gon.

Fõbb mû vei: Szé kely bán ja (szo ci og -
rá fia), 1938, Ko lozs vár; Rom lás I–II. (re -
gény), 1940, Bu da pest; Nyug ta lan pász to -
rok (re gény), 1942, Bu da pest; Szé ke lyek
(nép tör té ne tek), 1943, Bu da pest; Re pedt
csu por (el be szé lés kö tet), 1944, Bu da pest.

Bözödi Rom lás cí mû re gé nyét az ál ta -
lam ko ráb bi ta nul má nyok ban be ve ze tett
„identitáskolonizáció”-fogalom fé nyé ben
kí vá nom meg vizs gál ni. Eh hez iga zo dó an
ve ze tem be az „iden ti tás gyö kér” és „iden -
ti tás ge rinc” fo gal ma kat is.

El mé le ti hát tér ként az asszi mi lá ci ós
el mé le tek kö zül Yinger és Hess mo dell jét,
a plu rá lis tár sa dal mak ra vo nat ko zó an az
Ashworth–Graham–Tunbridge-féle iden -
ti tás po li ti kai ti po ló gi át hasz ná lom. Az
iden ti tás el mé le tek bõl az Eriksen-, Bloom-,
Plamenatz-, Smith- és Cse pe li-mo del le -
ket hí vom se gít sé gül. Assmann kul tu rá lis
em lé ke zet fo gal mát, Bhabha koloniális-
posztkoloniális el mé le té nek bi zo nyos ka -
te gó ri á it is fon tos nak tar tom a mû je len
kon tex tus be li ér tel me zé sé hez, il let ve új -
ra ér tel me zé sé hez. Az intra- és interkultu-
rális kom mu ni ká ci ós kö ze lí tés hez Rosen-
gren, Rogers és Steinfatt kí nál el mé le ti 
fo gó dzó kat. 

A Rom lás sze mé lyes in dít ta tá sú,
szülõföldcentrikus re gény. A szé kely fa lu
be mu ta tá sa a ma ga szür ke és egy han gú

pró za i sá gá ban; a provincialitásban õr lõ -
dõ, el zárt kö zös ség meg je le ní té se; a sze -
rep lõk ki csi nyes lel kü le té nek raj za; a
nem ze ti sé gi kér dé sek fel ve té se – meg -
annyi mód szer a szé kely fa lu nyo masz tó
va ló sá gá nak fel tá rá sá ra. Bözödi nem ide -
a li zál, nem is szé pít, szin te ko mor ke gyet -
len ség gel os to roz za nép ének szûk lá tó kö -
rû sé gét. Meg ra gad ja an nak le he tõ sé gét,
hogy szociográfiái2 mel lett a szép iro da -
lom ban is el osz las sa a szé kely ség kö rül
fel hal mo zó dott, rész ben ön iga zo ló, rész -
ben esz mé nyí tõ szte re o tí pi á kat. És
ugyan ezt a kér dést más-más vé gé nél fog -
ja meg a szo ci og rá fi ák ban és szép iro dal -
mi al ko tá sa i ban. Szo ci og rá fi á i ban ma gya -
rá za to san meg ér te ni kí ván ja azok nak a
szte re o tí pi ák nak a ki ala ku lá sát, me lye ket
a szép írás ok ban problematizál. Utób bi ak -
ban fel hív ja a fi gyel met pél dá ul az el zárt -
ság és a tu dat lan ság ve szé lye i re. Hi te le -
sen mu tat ja be a több sé gi kul tú ra las sú
tér hó dí tá sát (a re gény be li fa lu ban egy elõ -
re csak né hány ro mán em ber van), an nak
sejt he tõ ve szé lye it, amit én kul tu rá lis és
identitáskolonizációnak ne ve zek; a meg -
adó és be le tö rõ dõ, a fo lya mat ve szé lyes
ered mé nye it nem is ér tõ egy sze rû szé kely
lel kek raj zát, az asszi mi lá ci ó hoz ve ze tõ
ve szé lyes vá lasz tá sa i kat. Le han go ló, mi
több, el ke se rí tõ vi lá gú, ne ga tív ki csen gé -
sû re gény.

Konst ruk tív iden ti tás,
iden ti tás ron tás, ko lo ni zál ha tat lan ság
– Csiki Ist ván 

Csiki a Bözödi-regény egyik kulcs fi gu -
rá ja, a szé kely fi a tal em ber, aki már a Tri -
a non utá ni új hely zet ben szo ci a li zá ló -
dott, mun ka hely ét is a ro mán ál lam nak
kö szön he ti. Be szé li a ro mán nyel vet (két -
nyel vû, te hát ma gyar anya nyel ve nem
ero dá ló dik), me lyen, jó kom mu ni ká ci ós
kész sé gé nek is kö szön he tõ en, jól bol do -94
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gul fõ nö ké vel, a ro mán jegy zõ vel, és jó
ba rá ti kap cso lat ban van a fa lu ro mán
csend õr õr mes te ré vel is. Et ni ka i lag im mu -
ni zá lat lan, ami nek kö szön he tõ en asszi mi -
lá ló dá si kész sé ge gyors. En nek ve szé lye it
ele in te fel sem is me ri, ezért vé de kez ni
sem tud el le ne. Rá adá sul adó be sze dõ, va -
gyis min den kom mu ni ká ci ós szin ten igen
ké nyes egyen sú lyo zás ra kény sze rí tõ
mun ká ja van. Ma ga is fa lu si em ber, vi lá -
go san lát ja, mi lyen ne héz kö rül mé nyek
kö zött él a gaz dál ko dó em ber, és ezért 
a sa ját, meg le he tõ sen kor lá to zott le he tõ -
sé ge in be lül igyek szik em ber sé ge sen 
el lát ni a fel ada tot. Szé kely ma gyar nem -
ze ti ön tu da ta szi lárd, meg in gat ha tat lan,
at tól füg get le nül, hogy a ro mán ál lam 
al kal ma zott ja.

Énidentitása3 egy ér tel mû, azon ban 
a fa lu jegy zõ jé nek be osz tott ja ként meg
kel lett ta nul nia az interkulturális kom -
mu ni ká ci ót a ro mán fél lel is. Az õ ese té -
ben nem be szél he tünk – Bhabha fo gal -
má val él ve – mimikrirõl,4 mert eb ben 
a kom mu ni ká ci ós re lá ci ó ban egy elõ re
nem kény sze rül iden ti tá sa pa lás to lá sá ra.
El vég re a kö zös ség ma gyar több sé gû
(énidentitásának biz tos tá ma sza a cso port
„mi”-identitása), és biz ton ság ér ze tet
nyújt szá má ra a né hány ro mán elöl já ró -
val szem ben. A nem ze ti szin ten vol ta kép -
pen ki sebb ség nek szá mí tó ma gyar kö zös -
ség a fa lu be ha tá rolt vi lá gán be lül több -
ség ben lé vén még nem ki sebb ség ként éli
meg hely ze tét. A több ség ér zet te hát va ló -
já ban il lu zó ri kus, és a fa lu mik ro koz mo -
szá ban el fe di a va lós hely ze tet, hi szen
egy szé kely fa lu szá má ra a va lós több ség
a ro mán, Tri a non után.

A kom mu ni ká ci ós alap hely zet te hát
az egyé ni kommunikáció5 szint jén az,
hogy Csiki sa ját kö zös sé gé vel és a több sé -
gi nem zet kép vi se lõ i vel egy aránt jól kom -
mu ni kál. A ma gyar ság gal mint cso port tal
is jól kom mu ni kál ad dig, amíg kény te len
nem lesz szó sze rint be tar tat ni az ál lam
tör vé nye it, és be kell zár nia min den kis -
ka put. Pél dá nak oká ért nem tud idõ be ni
fi ze té si ked vez mé nye ket ad ni a fa lu gaz -
dá i nak. Itt sej lik fel az Ashworth–Gra-
ham–Tunbridge-képlettel le ír ha tó egy tör -
zsû vagy asszi mi lá ci ós-in teg rá ci ós mo -
dell el sõ for má ja. Az Ashworth–Graham
–Tunbridge-modell ta lán meg en ged he tõ
ki ter jesz té sé vel ez azt je len ti, hogy a he -
ge mo ni kus ha ta lom ál tal de vi áns nak fel -
tün te tett cso port inkorporálása ez eset -
ben egy kulcs hely zet ben lé võ egyén nel

kez dõ dik. Csikiben a szé kely ma gyart vé -
dõ ref lex rend szer ro mán elöl já rói szem -
szö gé bõl néz ve de vi áns, ezért meg pró bál -
ják meg vál toz tat ni. A kö zös ség vi szont
nem ér zé ke li, hogy mi tõl vet tek ilyen ne -
héz for du la tot a dol gok; hogy „Csiki Pis -
tá”-ban az adó sze dõ nek kell ke mé nyen
fel lép nie el le nük, és nem „a fa lu bé li”-nek
(az a né hány ro mán is kí vül rõl ván do rolt
be). Amint az adó be haj tá si szi gor nak 
ke mé nyen ér vényt sze rez (mert er re
kény sze rül), azon nal áru ló nak ki ált ják ki
(re ne gát tá vá lik), és et ni kai alap ra he lye -
zik a kér dést: az zal gya nú sít ják, hogy át -
állt ro mán nak, uni tá ri us hi tét or to dox ra
cse rél te. Ez a kö zös sé gi re ak ció rossz in -
du lat ra és tu dat lan ság ra vall – Bözödi er -
re fi gyel mez tet in di rekt mó don, anél kül
hogy ezt a re gény ben egy szer is ki mon da -
ná. Az adó be haj tó fi a tal em bert az ért he -
tet len re ak ció lel ki is me re ti vál ság ba dön -
ti: „most áru ló lett, el árul ta az em be re ket,
akik hez tar to zik, vagy el árul ta ön ma gát.
Le he tet len és ter mé szet el le nes ez a hely -
zet. Mint hi va tal nok nak az ál lam mal kell
azo no sí ta nia ma gát, de mint em ber a
nép pel érez, és a ket tõ nem egy, ez a ször -
nyû, ez a tragédia.”6 És a lel ki is me re ti
vál ság ben ne is óha tat la nul meg pen dí ti
az et ni kai húrt: „Ha a csend õrök ma gya -
rok vol ná nak, […] nem áll na elõ ez a ket -
tõs ség […]. Ak kor csak a tár sa dal mi el len -
té tek vol ná nak, ami most, így is meg van,
de efö lé ne he ze dik még a nem ze ti sé gi kü -
lönb ség bõl szár ma zó hát rá nyok nagy
súlya.”7 Te té zi ezt, hogy a ha tal mi gé pe zet
ke mé nyít, és ha to vább vi het jük az Ash-
worth–Graham–Tunbridge-modell ki ter -
jesz té sét egyet len ka rak ter re, aki vi szont
kulcs a kö zös ség hez és an nak kul tú rá já -
hoz (mint Csiki a ma gyar ság hoz a ro mán
ha ta lom fe lõl néz ve), ak kor el ér ke zünk az
el mé le ti mo del lünk sze rin ti má so dik mó -
do zat hoz: meg kez dõ dik a de vi áns nak
ítélt szé kely ma gyar kul tú ra marginali-
zálása, el sõ lé pés ben a kulcs fi gu ra ré vén.
Csikinek ezen túl  min den nap el kell ol -
vas nia a ro mán új sá got. Ba rát já nak így
kom mu ni kál ja a kel le met len hely ze tet:
„min den ál la mi vagy me gyei tiszt vi se lõ -
nek meg kül dik, és ha nem fo ga dod el, a
kö vet ke zõ szám ban fel hív ják rád a fe let -
tes ha tó sá gok fi gyel mét, hogy tün tetsz 
a ro mán kul tú ra el len. Hahha, ez a lap és
a kultúra!”8 Csiki pon to san ér zi, hogy az
õ sze mé lyé tõl füg get le nül a ha ta lom szá -
má ra a kul tú ra a tét, va gyis a több sé gi 
ál lam ré szé rõl nincs interkulturális kom - mû és világa
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mu ni ká ció, csak a de vi áns nak tar tott kul -
tú ra be ol vasz tá sa – el mé le ti mo del lünk -
kel szól va – az egy törzs be.

Meg õriz he tõ-e ilyen kö rül mé nyek 
kö zött az iden ti tás ge rinc? Mint fen tebb
lát tuk, Csiki egyén ként még si ke re sen
mû kö dik a sa ját cso port já ban, de a cso -
port kom mu ni ká ció aka do zik. Mind ezek
kö ze pet te és el le né re nem ren dült meg
ben ne a nem ze ti azo nos ság tu dat. Mind -
vé gig meg ta lál ta az egész sé ges egyen súlyt
az ál lam szab ta hi va tal no ki kö te les ség és
a szé kely ma gyar em ber tár sak irán ti em -
ber sé ges ség kö zött. Ez az egyen súly vá lik
tart ha tat lan ná az új, ro mán in téz ke dé sek
ha tá sá ra.

A ro mán õr mes ter, aki ne ki ba rát ja,
jó in du lat tal fi gyel mez te ti a fi a tal em bert,
de már az asszi mi lá ci ós nyo más szól be -
lõ le: „mond tam ma gá nak, hogy ne jár jon
a ma gya rok tár sa sá gá ba, de nem hall gat
rám […], meg gyûl a ba ja. Én to vább nem
tû röm. […] Ki te szik az ál lá sá ból. Ál la mi
hi va tal, meg kí ván hat juk, hogy ro mán le -
gyen.” Csiki szá má ra te hát élé re ál lí tó dott
a kér dés: ge rinc ma rad hat-e az iden ti tás -
ge rinc? A rend õr egy ér tel mû pro vo ká ci ó -
ja elõl szé kely vá lasz ke rül ge tõ kör mön -
font ság gal (kul tu rá lis mi mik ri vel) tér ki,
mi köz ben vi lá go san ér té sé re ad ja, hogy
nem ér zi ro mán nak ma gát, és szá má ra
tel je sen egy ér tel mû, hogy csak is ma gyar
tár sa sá got ke res het, hi szen ro mán „tár sa -
ság” nem is lé te zik a fa lu ban (nem mint -
ha ke res né, ha lé tez ne): „hall gas son csak
ide, ro mán tár sa ság ba aka rok jár ni, de ho -
vá men jek? Csak az õr mes ter úr van és 
a jegyzõ.”9 Ez zel egyé ni szin ten meg ta lál -
ta a ki utat a kom mu ni ká ci ós csap dá ból. 
A kör mön font stra té gia egy ide ig még a
cso port kom mu ni ká ció szint jén is mû kö -
dik, fi gye lem be vé ve azt, hogy a kom mu -
ni ká ci ós Má sik egy elõ re szám bé li ki sebb -
ség ben van a fa lu ban. 

De Csiki okos fi a tal em ber, nem vé let -
len, hogy õ is ér zi a „rom lást” a fa lu ban, 
a be zárt szé kely tár sa da lom ban, ahol a
má sik kul tú ra el fo ga dá sa még ak kor is le -
he tet len nek tûn ne, ha az nem erõ sza kos
esz kö zök kel kö ze lí te ne a ki sebb sé gi kul -
tú ra kér dé se i hez. Rá adá sul a szé kely nép
ak ko ri vi lág szem lé le te is ront ja a hely ze -
tet, hi szen a zárt fa lu ban a pá lin ka és pá -
lin ka gõ zös, önheroizáló mó don a fegy ver
meg a há bo rú kö rül szer ve zõ dik a szé kely
élet és az egész szé kely sors. Ez a „rom -
lás” Bözödi ke se rû üze ne te a re gény ben.
Ilyen kö rül mé nyek kö zött tu laj don kö -

zös sé ge hagy ja ma gá ra a Csiki-féle iden ti -
tás ge rin cû em bert. 

A rom lást fel tar tóz tat ha tat lan nak ér zi
a szer zõ. Az iden ti tás prob le ma ti kát dra -
ma ti zál tan és nem elem zõ mó don (aho -
gyan én itt te szem) tár ja fel a szer zõ, és 
a hely zet re adott vá la sza ugyan ilyen dra -
ma ti zált. A vá laszt az iden ti tás ge rinc ben
je lö li meg, mely nek ma ga men té se szé -
kely ma gyar kö te les ség egy Csiki Ist ván
szá má ra, aki ben vé gig – mond juk így –
konst ruk tív iden ti tás mû kö dött vol na,
mellyel min dig egyen súly ra tö re ke dett.
Ez az, su gall ja a re gény, amit az ilyen
„rom lás”-ból ki kell men te ni. Sa ját ter mi -
no ló gi ánk kal szól va: Bözödi a konst ruk -
tív, ám ko lo ni zál ha tat lan iden ti tás mel lett
tör lán dzsát: Csiki há tat for dít a kö zös ség -
nek, el megy a fa lu ból.

A bel sõ ere jû, ki fe lé
(interkulturálisan) komp ro mit tált,
meg hu nyász ko dó iden ti tás –
Kedei Im re 

A re gény má sik meg ha tá ro zó alak ja a
hit em be re, a fa lu egyik ma gyar ér tel mi -
sé gi ve ze tõ je, aki nek éle te be van zár va 
a szol gá lat ba. A fa lu be li ek sze re tik, meg -
ad ják a ne ki já ró tisz te le tet, me lyet a lel -
kész ter mé sze tes mó don el fo gad. Mind ez
ugyan ak kor nem eme li a gyü le ke ze te 
fö lé, hi szen osz to zik nyo mo rú sá guk ban,
ma ga is föl det tú ró, szor gal mas, de sze -
gény em ber. Gye re kei, fe le sé ge, az egy -
ház köz ség fel ada tai töl tik ki éle tét, mely -
nek szür ke sé gé bõl sa já tos mó don sze ret ne
ki tör ni. Uni tá ri us lel kész ként min ta sze rû
csa lá di éle tet kel le ne él nie, ám a csa lá di
élet, az övé is, épp úgy be le szür kül a fa lu
vi lá gá nak szín te len sé gé be, mint min den
más. A ki tö rést mint ha a ta ní tó fe le sé ge
je len te né. A ki hí vó, rá tar ti, elv te len ta ní -
tó né ki csa pon gó éle te hoz hat na „színt”
Kedei éle té be. 

Eb bõl ered az egyé ne ket (a pa pot és 
a ta ní tót) üt köz te tõ konf lik tus, mely ben a
ma gán em be ri kom mu ni ká ci ós üt kö zet
tár sa dal mi kom mu ni ká ci ós szint re emel -
ke dik, ami kor a ma gyar tisz te le tes hi va ta li
al kal mat lan ság ha mis vád já val fel je len ti
a ma gyar ta ní tót a ma gyar egy ház köz ség -
nél (ez a Rom lás újabb ér te lem ben vett
„rom lá sa”). Kedei Im re – Cse pe li György
nem ze ti iden ti tás ti po ló gi á já val szól va –
ter mé sze tes nem ze ti ön tu dat tal ren del ke -
zõ ember.10 A fa lu zárt sá gá ból ki lát ni és
na gyobb össze füg gé sek ben va ló gon dol -96
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ko zás ra kép te len pap iden ti tá sa meg ma -
rad a ter mé sze tes szin ten, nincs esé lye
ar ra, hogy tu da to sul jon. Ami kor tu da to -
sul na, már ké sõ. Ha ma rabb kel lett vol na
ugyan is ész re ven nie, hogy a ki kez dett
ma gyar ta ní tó he lyett ro mán ta ní tót hoz -
nak a fa lu ba. Va gyis aka ra ta el le né re,
önös in dít ta tás ból a szé kely ma gyar ság
be ol vasz tá sá ra tö rõ több sé gi ro mán kul -
tú ra nyo mu lá sát se gí ti. Ami kor ész be
kap, az az iden ti tás ér ze te a tu da tos ság
szint jé re emel ke dik, a ro mán ta ní tó már
el fog lal ta he lyét a ma gyar is ko lá ban. 

Csikivel szem ben, akit a ro mán ál lam
moz gat, Kedei nem is tö rõ dik az zal, hogy
mit mû vel az ál lam (hoz zá, a zárt kö zös -
ség be nem jut nak el a ma gyar egy ház el le -
nes ro mán in téz ke dé sek). Ne ki biz ton ság -
ér ze tet nyújt, hogy van egy ma gyar egy -
ház köz sé ge, mely ben õ min dent meg old.
Az or szá gos szin tû fo lya ma to kat már
csak azért sem ér zé ke li, mert be le vész 
sa ját eg zisz ten ci á lis gond ja i ba. Meg le het,
hogy gon dol ko dá sát be ha tá rol ja a zárt vi -
lá gú kis kö zös ség, de Bözödi ar ról tu dó sít
ben nün ket, hogy a szé kely ma gyar kis kö -
zös ség és a szé kely tár sa da lom egé sze
egy aránt a rom lás mar ta lé ká vá vá lik. És
en nek a rom lás nak egyik oko zó ja a zárt -
ság, az in for má ció hi ány.

Kedei tisz te le tes énidentitása te hát
szi lárd, nem ze ti ön tu da ta is biz tos lá ba -
kon áll. Szûk kul tu rá lis moz gás te re nem
te szi szük sé ges sé, hogy kul tu rá lis em lé -
ke ze tét moz gó sít sa, mint hogy kul tu rá lis
ve szély ér ze te nincs. Eb bõl ere dõ en nem
kény sze rül iden ti tás me ne dzse lés re, stra -
té gi ák ra (ami lyen a mi mik ri is vol na). El -
len ke zõ leg, tár sa dal mi szûk lá tá sá ban ma -
ga ad ja a ma gyar kö zös sé get az asszi mi lá -
ci ós ma ni pu lá ció ke zé re (az õ fel je len té se
nyo mán áll elõ az a hely zet, hogy a szín -
ma gyar kö zös ség ben olyan ta ní tó ra lesz
bíz va a jö võ ge ne rá ció, aki egy szót sem
be szél ma gya rul). An nak el le né re, hogy
énidentitása szik la szi lárd, mû kö dés za va -
ros miidentitása a ma gyar kö zös ség áru -
ló já vá te szi.  

Ez a magatudatlan „áru lás” pa ra dox
fej le mény a re gény ben, mert nem csak
hogy tu laj don kö zös sé gi iden ti tá sa el len
cse lek szik, és ez lát szó lag a kul tu rá lis
Má sik fe lé moz dít ja el õt, de ér tel me
sincs an nak, hogy a kul tu rá lis Má sik hoz
kö ze led jen, fõ leg pe dig a ke zé re játsszon,
hi szen interkulturális kom mu ni ká ci ó ra
kép te len: ro mán nyelv tu dá sa mi ni má lis.
Ami kor ugyan is ki lép sa ját cso port já ból,

a jó in du la tú, de kor lá tolt és jel lem gyen ge
em ber ma ga biz tos sá ga in ga doz ni kezd, és
min den ben meg akar fe lel ni az interkul-
turális kom mu ni ká ció túl ol da lán el he -
lyez ke dõk nek. Kedeiben ak kor je lent ke -
zik a ten ni aka rás, ami kor ér zé ke li, hogy
a ma gyar gye re kek nyelv hasz ná la ta egy re
rom lik. A ha ta lom nak meg fe lel ni vá gyó
em ber lel ké ben fel is me ri, hogy ez mek ko -
ra ve sze de lem, de a meg fe le lés vágy nem
te szi le he tõ vé, hogy vál lal ja a nyílt
interkulturális konf ron tá ló dást, te hát azt,
hogy lé pé se ket te gyen a „rom lás” leg ve -
sze del me seb bi ké nek fel tar tóz ta tá sá ra
vagy leg alább is fé ke zé sé re. Dac és el ke se -
re dés lap pang ben ne: „meg mu tat ná, hogy
nem le het ve le akár ho gyan bán ni, meg -
mu tat ná, ami ért nem tud románul!”11

Ilyen mó don ke se re dik el Ka csó Sán dor
Birtók Bé ni je is, ami kor el ha tá roz za, hogy
a ma ga (és né pe) ér de ké ben meg ta nul ja 
a több ség nyel vét, anél kül hogy köz ben
anya nyel ve sérülne.12 Kedeiben ek kor
szó lal meg a ki sebb sé gi sors. Bel sõ harc
kez dõ dik ben ne. Jut eb bõl kí vül re is, még
az interkulturális kom mu ni ká ci ós szin -
ten is, de csak mér ték kel, az egyé ni kom -
mu ni ká ció szint jén, bár ezen a szin ten 
is kor lá to zot tan. Meg is me ri fo gal maz ni
ki sebb sé gi jo ga it, még a ro mán jegy zõ vel
foly ta tott be szél ge tés ben is, de ha a fa lu
há rom ro mán já ból (jegy zõ, csend õr, ro -
mán pap) ket tõ van együtt, már nem. Eze -
ken a kor lá to kon be lül egyéb ként igen ha -
tá ro zot tan kép vi se li ki sebb sé gi jo ga it:
„tud tom mal nem a ma guk ál la ma, ha nem
az enyém is”.13 Ezek ben a pil la na tok ban
azon ban ott van az óva tos ság ra in tõ gon -
do lat: „tud ja a jó Is ten, hogy jobb az em -
ber nek, ha hall gat, vagy ha meg mond ja
az igazát.”14

Pe dig ilyen kor kel le ne a ter mé sze tes
nem ze ti iden ti tás sal tu da to san élõ és fel -
lé põ bá tor ság. A bel sõ fe le lõs ség ér ze tû
lel ki pász tor nak ilyen kor kel le ne sa ját kö -
zös sé ge miidentitásáért sík ra száll nia. De
Kedeiben a bel sõ tar tás is a rom lás fe lé
ha nyat lik: nem ér zé ke li a kö rü löt te fo lyó
ese mé nyek ben a drá mát; nem ad esélyt
sa ját kul tu rá lis em lé ke ze té nek ar ra, hogy
a lap pan gás ból elõ búj has son. A szé kely
ma gyar vi lá gon be lül õ nagy ma gyar, lel -
ki pász to ri fe le lõs ség gel, lé lek éb resz tõ 
fo gal ma zás sal: „ti nem fog tok har col ni
ma ga to kért és a né pe te kért, s itt a más
gon dol ko dá sú, erõs aka ra tú né pek kö zött
meg sem mi sü lünk. El ve szít jük önmagun-
kat…”15 A kom mu ni ká ci ós hely zet azon - mû és világa
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ban a szé kely ma gyar kö zös sé gen be lül is
éles sé vál hat. Ami kor a fel buz dult fi a ta -
lok vál toz ta tá si igényt fo gal maz nak meg,
csi tí ta ni kez di õket, ko ránt sem bölcs és
fel eme lõ, ha nem in kább meg al ku vó és
vissza fo gó sza vak kal: „csak azt aka rom
meg ér tet ni ve le tek, hogy az em ber nek le -
het pél dá ul tár sa da lom el le nes meg gyõ zõ -
dé se, de azért még is úgy kell él nie a tár -
sa da lom ban, mint ha nem vol na. A mi
hely ze tünk ben két sze re sen meg kell fon -
tol ni az ef fé lét […], mi kor enélkül is alig
bí runk megmaradni.”16 Itt mu tat ko zik
meg nyíl tan, hogy nem rej tõ zõ iden ti tás -
ról van szó, ha nem mar káns, de be le tö rõ -
dõ-meg al ku vó iden ti tás ról. 

Fen tebb em lí tet tem, hogy Kedei tisz -
te le tes ön bi zal ma pa pi stá tu sá ból adó dik,
hi szen hí vei sze re tik, itt õ egyed ural ko dó.
Identitásösszefüggésben azon ban val lá si
ve ze tõ ként sem fog ja fel a hely zet ko -
moly sá gát. A nem ze ti iden ti tás nak egyik
meg tar tó ere je a hit, õr zõ ke re te az egy -
ház. A szom széd fa lu ban épí tett gö rög ke -
le ti temp lom szen te lé sé re úgy ké szül,
mint aki nek „le kell bon ta ni a vá lasz fa la -
kat em ber és em ber, nem zet és nem zet
kö zött. […] Hi szen mind nyá jan egy Is ten -
nek va gyunk a gyer me kei […], mi ért ál -
lunk ak kor még is harc ban egymással?”17

Olyan gon do la tok ezek, me lyek ne mes 
el szánt ság ra val la nak. En nek va ló ban így
is kel le ne len nie a kul tu rá lis egyen jo gú -
sá gon ala pu ló plu rá lis tár sa da lom ban
(Ashworth–Graham–Tunbridge ka te gó ri -
ái kö zül ez a „salátástál-modell”)18 egy
tény le ge sen meg va ló sult multikulturális
vi szony rend szer ben. De a szé kely ma -
gyar ság hely ze te a Tri a non utá ni idõk ben
nem ilyen makrotársadalmi ké pet mu tat.
A Kedei ál tal meg fo gal ma zott „vá lasz fal -
bon tó”, szép gon do lat nak a tisz te le tes
meg is akar fe lel ni. 

A nem zet és nem zet kö zöt ti „vá lasz fa -
la kat bon tó”, fel lel ke sült uni tá ri us tisz te -
le tes rõl azon ban ki de rül, hogy a sze re tet -
rõl szó ló üres pá tosz vi ze in evez, ami kor
le bon tan dó vá lasz fa lak ról be szél. A ki -
sebb sé gi sors ke mény re a li tá sai szin te 
ki szúr ják a sze mét, még is csak a sze re tet -
rõl pré di kál. Ez ak kor de rül ki, ami kor ar -
ra ké rik, hogy tisz tel gõ be szé det mond jon
a gö rög ke le ti temp lom ava tá sán. Az ün -
nep ség köz ben az el hang zó be szé dek
alatt fel szín re tör ben ne a lap pan gó kul -
tu rá lis em lé ke zet: sze mét az el ha nya golt
ma gyar sír ker ten, a kop ja fá kon, az alig
fel is mer he tõ ma gyar sír fel irat okon já rat -

ja, nem ke rül he ti el fi gyel mét a ma gyar
te me tõ he lyén épült (épp most ava tott) új
ro mán temp lom. Az ezek lát tán ér zett
döb be net tõl, és mert eb ben a hely zet ben
ele ve el fog ja a ret te gés (nem tud ro má nul,
ezért ma gya rul tart be szé det a ro má nok -
nak), szin te pá nik ba esik. En nek el le né re
vagy ta lán ép pen mert a pá nik ke re ke dik
felül raj ta, szé kely ma gyar iden ti tás tu da -
tát ma gá ba szo rít va meg ma rad a sze re tet
egye sí tõ ere jé rõl szó ló, né pek kö zöt ti fa -
la kat bon tó be széd mel lett, míg ez zel
szem ben a ro mán met ro po li ta be szé de
nem a „sze re tet rõl” szól.

A tisz te le tes: „min dig mond tam, és
ezt me rem ál lí ta ni ma is, job ban, mint 
va la ha, hogy mind annyi an test vé rek va -
gyunk és sze ret nünk kell egy mást. Tûn je -
nek el a vá lasz fa lak! […] Ezért, ami kor
szé kely test vé re im – itt eszé be ju tott,
hogy ta lán van nak egye sek, akik a szé ke -
lyek alatt nem ér te nek ma gyart, ezért 
ki egé szí tet te: szé kely ma gyar test vé re im
üd vöz le tét tol má cso lom az uni tá ri u sok
ré szé rõl, ké rem, ve gye nek min ket ha son -
ló sze re tet tel körül…”19

A met ro po li ta: „ez a föld, ame lyet 
a ro mán nép, mint õs la kó és el sõ hon fog -
la ló, ezer éves jo gon bír, csak most kezd
iga zán ro mán ná vál ni […], a vi dék nép -
ének vissza kell jut nia a nem zet ke be lé be,
mely bõl már szin te kiszakították”;20 az el -
szé ke lye sí tett ro mán lel kek gon do zá sa 
és meg vál tá sa a cél.21

A kép let egy sze rû: a szé kely ma gyar
pap ban a kul tu rá lis em lé ke zet (a sír kert, 
a kop ja fák) és a ro mán be ol vasz tó nyo -
mu lás (a fel épült ro mán temp lom és a
met ro po li ta ál tal ro mán nak nyil vá ní tott
föld) szé kely ma gyar iden ti tás saj dí tó ké -
pei lát tán el gyá vul és meg hu nyász ko dik
az övéi kö zött más kor fen nen han goz ta -
tott azo nos ság tu dat. Így tör tén het meg,
hogy az ag resszív met ro po li ta mint egy 
ki be szé li a tisz te le tes lá ba alól a ma gyar
föl det. Eh hez még ki rak ja a temp lom fa lá -
ra az „õsi” ro mán nem ze ti zász lót (ezt 
a vol ta kép pen kre ált szim bó lu mot), azt a
föl det kö zö sen la kó ro mán és ma gyar nép
kö zös zász la já nak nyil vá nít va és a szé -
kely ma gyar sá got e zász ló alá hív va. Ez -
zel a met ro po li ta a szé kely né pet el ma -
gya ro sí tott ro má nok ként ke ze li, aki ket
vissza kell ve zet ni a ro mán nem zet be,
aho vá ere de ti leg is tar toz tak. 

És ez zel már a „rom lás” interkultu-
rális nagy kö ze gé be lép tünk át. Bözödi
iga zi fáj dal ma az egyén és a be zárt szé -98
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kely ma gyar kö zös ség rom lá sán túl és
egy ben ezek vég te len kár té kony sá gá nak
iga zo lá sá ra el jut az interkulturális tér
nagy meg ron tó já hoz, sõt a két szí nû és 
ál sá gos stra té gia dra ma ti zá lás hoz: a be ol -
vasz tás ra szánt, ki sebb ség ben lé võ szé -
kely ma gyar ság ki lá tás ta lan jö võ jé nek 
sej te té sé hez. Szin te ki a bál va kö ve tel né
ma gá nak a hely zet a cso port szin tû iden ti -
tás vál ság-me ne dzse lést (ez az a szint,
ame lyen a pap azo nos ság tu da ta mû kö -
dés za va ros), mert a rom lás ból ki ve ze tõ
utat nyit hat na, de er re ép pen a kö zös ség
lel ki ve ze tõ je al kal mat lan nak bi zo nyul.
Az ava tás után fel zak la tott pap így pró -
bál ja nyug tat ni lel ki is me ret ét: „ne künk,
ma gya rok nak a szer ve zet len ség a leg na -
gyobb ba junk. […] Mi ért nem irá nyí ta -
nak! A ro mán ság nak a há bo rú elõtt meg -
volt a ma ga erõs, ön tu da tos szer vez ke dé -
se. De mit csi nál nak a mi ve ze tõ ink, azok
ott fenn?”22 A fel sõ egy há zi ve ze tés el len
irá nyu ló kri ti ka meg le het jo gos, de az
nem jut eszé be, hogy lel ki pász tor ként 
az õ fel ada ta len ne a hí vek hi té nek gon -
do zá sán túl a ma gyar ki sebb sé gi ér de kek
ér vé nye sí té se – mi u tán pe dig igen is lep -
le zet le nül vág ja mell be a ro mán temp lom
ava tá sán a ro mán egy ház és a ro mán 
po li ti ka ag resszív gõg je, va gyis a min den
ré sen be fe lé tö rõ és szám ta lan for má ban
nyo mu ló he ge mo ni kus kul tú ra. A met ro -
po li ta gya kor la ti lag az or ra alá dör gö li,
hogy mi a szán dé ka a ki sebb ség gel. 

A ro mán kép vi se lõ po hár kö szön tõt
mond, és a ki sebb sé gi pa po kat mint a ma -
gyar ság lel ki ve ze tõ it ké ri meg, hogy
mun ká juk kal, ma ga tar tá suk kal olyan lel -
ki tar tal mat ad ja nak a ma gyar ság nak (az
„el szé ke lye sí tett ro má nok nak”), mely 
se gít ben nük ki ala kí ta ni a he lyes ma ga -
tar tást az ál lam al ko tó ro mán ság gal szem -
ben. Kedei Im re, aki szé kely ma gyar ként
nincs iden ti tás vál ság ban, lel ki pász tor -
ként (interkulturális szin tû kö zös ség óvás
szem pont já ból), va gyis kö zös sé gi ve ze tõ -
ként csõ döt mond, és sze mé lyes ku dar cá -
ért a fel sõ egy há zi ve ze tést kár hoz tat ja –
ma ga hajt ja fe jét a ti ló alá, az az ma ga ker -
ge ti ma gát kom mu ni ká ci ós csap dá ba.
Ugyan is ép pen az õ sze re tet rõl szó ló be -
szé de jo go sít ja fel a ro mán kép vi se lõt ar -
ra (leg alább is õ úgy ál lít ja be), hogy így
szól jon a lel kész hez: „Az adott szó kö te -
lez, tisz te le tes úr! Azt akar juk te hát, hogy
a ki fe je zett jó szán dék cse le ke det té ala -
kul jon át, és a sza vak ne ma rad ja nak
pusz ta ud va ri as sá gi formaságok!”23 Itt

nyil vá nul meg te hát Ashworth–Graham–
Tunbridge asszi mi lá ci ós mo dell jé nek el -
sõ fo ko za ta (ugyan úgy, mint Csiki Ist ván
ese té ben), ami kor is a he ge mo ni kus több -
sé gi kul tu rá lis po li ti ka inkorporálni
igyek szik a törzs kul tú rá ba az ál ta la de vi -
áns nak tar tott sze mé lye ket, cso por to kat.
A po li ti ka azon ban ez eset ben nem áll
meg ezen a szin ten, to vább lép a har ma -
dik szint re, me lyen a nem kí vá na tos kul -
tu rá lis örök sé get (je len eset ben a szé kely
ma gyart) egy sze rû en tör li, ez eset ben le -
ta ga dó re to ri ká val. A ro mán új ság író be -
szé dé ben ez így je le nik meg: „Ezért hely -
te len, hogy né ha mi, ro má nok is hasz nál -
juk ezt a szót […], a szé kely ség el ne ve zés
té ves […]. Ne künk nem kell a szé ke lyek -
kel va ló meg bé ké lés rõl és kö ze le dés rõl
be szél nünk […]. S ha még is elõ ke rül ez a
kér dés, csu pán a ma gyar ve ze tõ ség mi att
van, amely mes ter sé ge sen igyek szik szí -
ta ni az el len té tet a két nép között.”24

Mint lát juk, a lo gi ka min dent ar cát la -
nul fej re ál lí tó; az ér ve lés me net, a tör té -
nel mi sze re pe ket manipulatívan pre zen -
tá ló já ték ab szurd drá má ba il lõ. Ez az 
a kí mé let len po li ti kai re a li tás, amellyel a
tisz te le tes mind össze egy kon ven ci o ná lis
ke resz tény ide o ló gi ai kli sét tud szem be -
ál lí ta ni: a sze re tet fa la kat dönt, min dent
meg old. És mi vel ez meg le het õsi igaz ság,
a je len kom mu ni ká ci ós szi tu á ci ó i ban túl
egye te mes és a konk rét prob lé mát ki ke rü -
lõ ah hoz, hogy adek vát le gyen. Így fog ják
meg õt a sa ját re to ri ká já val, így lesz eb bõl
interkulturális kom mu ni ká ci ós csap da,
mely be ma ga ve ze ti be le a kul tu rá lis Má -
si kat, aki a csap dát rá zár ja.  

Bözödi mint ha azt üzen né ez zel, hogy
a meg al ku vó iden ti tás azo nos a meg hát -
rá lás sal, az ön pusz tí tás sal és nép pusz tí -
tás sal – ma ga a rom lás, hi szen a tisz te le -
tes vol ta képp rá lép az asszi mi lá ció út já ra,
ez zel utat en ged ve a kul tu rá lis ko lo ni zá -
ci ó nak. És mind ez az zal az em ber rel tör -
té nik, aki a sa ját kö zös sé gé ben ennyi re
ma gyar: „Tra gi kus, ami kor egy nép így el -
vesz ti ked vét, élet be ve tett re mé nyét,
mint a mi énk! […] Be szél he tek ne kik is -
ten rõl, jó ság ról, sze re tet rõl, nem hisz nek.
Nem hisz nek sem mi ben. Nem hisz nek
ne kem, és nem hisz nek sen ki nek. Ez ron -
csol ta szét az én hi te met is. És tud ja mi?
A ki sebb sé gi sors. Az el nyo mott ság, az
ül dö zött ség ér zé se, ami alatt a leg na -
gyobb élet aka rat is összeroppan.”25 Más -
ként szól va ennyi re ra fi nált a kul tu rá lis
ko lo ni zá ció, és ennyi re nagy baj az mû és világa
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interkulturális kom mu ni ká ci ós tér ben
meg hát rá ló iden ti tás és az iden ti tás vál -
ság-me ne dzse lé si stra té gi ák hi á nya. Ami -
kor a tisz te le tes, még a temp lom ava tá si
nagy „éb resz tõ” elõtt, az zal nyug tat ja a
ro mán ta ní tó meg je le né sén és ve le egy
egész ro mán csa lád be te le pü lé sén ag gó dó
hí ve ket: „Néz zék, az nem baj, ha egy nép
so kat tud”,26 ak kor vagy na iv és ma ga bí zó
(hi szen há rom ro mán még nem za var ta a
zárt kö zös ség éle tét); vagy csak af fé le re -
ne gát szö veg ez, mely a ro mán ál la mon
be lü li túl élés stra té gi á ját he lye zi elõ tér be;
vagy egy sze rû en ön iga zo lás hát te rû szö -
veg; vagy mind egyik egy szer re – annyit
bi zo nyo san fel té te lez he tünk, hogy a re -
gény elõ re ve tí ti azt, ami a vé gén be kö vet -
ke zik. Va gyis a stra té gia elég te len, nem
adek vát, a leg ko mo lyabb ér te lem ben nem
is lé te zik, és egye nes az út az iden ti tás ke -
ze lés szá má ra a ma ga épí tet te csap da fe -
lé. Kedei tisz te le tes alak já ban Bözödi azt
a szé kely ma gyar iden ti tás tí pust raj zol ja
meg, ame lyik nek bel sõ ere je van – az az
mind az egyé nen be lül, mind a szé kely
ma gyar kö zös sé gen be lül erõs és erõ tel jes
ki su gár zá sú –, de az interkulturális kom -
mu ni ká ci ó ban (a fa lu ba be nyo mu ló ro -
mán ha ta lom kép vi se lõ i vel szem be ke rül -
ve) nem egy sze rû en komp ro mit tá ló dik az
interkulturális Má sik ál tal, ha nem ön ma -
gát is komp ro mit tál ja, meg hu nyász ko dik.

Iden ti tás gyö kér-rom lás, 
a miidentitást ve szély be sod ró
meg fé lem lí tett énidentitás – 
Se be Fe renc

A ta ní tó aka rat gyen ge, be fo lyá sol ha tó,
aki em be ri leg sem fe lel meg an nak a fel -
adat nak, me lyet a kor interkulturális ki hí -
vá sai egy szé kely ma gyar ta ní tó ra ró nak.
Hí ján van a ki fi no mult gon dol ko dás nak
(a tisz te le tes bõl ez nem hi ány zik), ru tin -
sze rû en, szak mai el hi va tott ság nél kül, a
min den nap ok fel ada ta i nak él. Nem ze ti
iden ti tá sa a Cse pe li-fé le ka te gó ri ák sze -
rin ti ter mé sze tes nem ze ti iden ti tás tu dat
kü szö bét sem éri el. Annyi ban tar to zik a
szé kely ma gya rok kö zé, hogy kö zé jük
szü le tik, de a szé kely ma gyar iden ti tás
nem kris tá lyo so dik ben ne po li ti kum má,
az interkulturális Má sik kal szem ben pe -
dig vég képp nem. Õ is az egyik ér tel mi sé -
gi a fa lu ban, a ta ní tó ság mel lett el lát ja 
a kán to ri te en dõ ket is. Fe le sé ge rá be szé lé -
sé re – „ez ma az élet feltétele”27 – az el sõk
kö zött tet te le a ro má nok nak a hû ség es -

küt, így ma rad ha tott a fa lu ban to vább ra
is ta ní tó, an nak el le né re, hogy nem be -
szé li az ál lam nyel vét. A fa lu „kul tu rá lis
éle té ben” is csak alap fel ada ta it lát ja el, az
ér tel mi sé gi élet ben csak fi zi ka i lag van je -
len, nem kép vi sel szel le mi je len lé tet. Úgy
tet szik, vé le ményt sem mi rõl nem nyil vá -
nít, és ha még is, ak kor an nak nem ad
han got. Ha vá lasz adás ra pro vo kál ják, így
re a gál: „hagy ja tok bé két a po li ti ká val.
Nem fog lal ko zom egyál ta lá ban ef fé lé vel,
hi szen tud hat já tok, ál la mi ta ní tó va gyok.
Le he tet len. Még csak az kellene.”28 Az
idé zet vé ge ar ra utal, hogy a po li ti kai vi -
szo nyok kal tö ké le te sen tisz tá ban van, de
ál lás fél tés bõl (a ro mán ál lam al kal ma -
zott ja ként) nem haj lan dó szé kely ma gyar -
sá gát vál lal ni. A ro mán temp lom ava tá -
sán, ahol, mint lát tuk, a tisz te le tes be szé -
det mond, Se be ta ní tó is je len van, de
nem haj lan dó anya nyel vén meg szó lal ni.
Még a mel let te ülõ vel is ro má nul be szél,
rend kí vül rossz, ga gyo gás szin tû ro mán -
ság gal. A tra gé di ák tra gé di á ja, hogy a két
vi lág há bo rú kö zöt ti szé kely fa lu ban, ami -
kor még nin cse nek ve gyes há zas sá gok (a
Hess-mo dell ben az amalgamációs szint;29

a Bloom-féle ana li ti kus kol lek tív identi-
tás30), még nincs ál ta lá nos ro mán fi zi kai
je len lét (há rom ro mán em ber él csak a fa -
lu ban), már ak ko ra meg fé lem lí tõ erõ vel
hat (pél dá ul az ál la mi al kal ma zá sok ré vén
– az al kal ma zot tak még ma gya rok), ál ta lá -
ban pe dig szin te a le ve gõ ben ér zõ dik a ro -
mán je len lét, hogy két ma gyar a ro mán
nyel vet tör ve pró bál egy más sal kom mu ni -
kál ni: „nem ma gyar vé let le nül? […]. Mert
nem regátiasan beszél.”31 Se be és be szél -
ge tõ tár sa ugyan is az ak cen tus ból jön rá,
hogy a má sik is ma gyar. Nem csak a tra gé -
di ák tra gé di á ja ez, ha nem – a re gény nyel -
vén fo gal maz va – ma ga a „rom lás”, az 
él te tõ gyö kér (a ma gyar anya nyelv) pusz -
tí tá sa, az az iden ti tás gyö kér-rom lás. 

Csiki adó sze dõ is meg ta nul ro má nul,
de az anya nyelv nem kérdõjelezõdik meg
ben ne. Az adó sze dõ nek és a fi a tal di ák -
nak van iden ti tás meg õr zõ stra té gi á ja,
mert iden ti tás stra té gi ai cél ból (is) ta nul ja
meg a ro mán nyel vet, míg a ta ní tó azért
erõl te ti a ro mán bakadozást, mert cél ja 
a ma ga mu to ga tó konformitás, de iden ti -
tás stra té gi á ja nincs. Ép pen a ta ní tó nem
fog ja fel, hogy ez a hely zet mennyi re szo -
mo rú a szé kely ma gyar jö võt te kint ve. Re -
ne gát sá ga a mi mik ri ben nyil vá nul meg. Õ
már gyar ma to sí tott, anél kül hogy ez egy -
ál ta lán ér de kel né; rá adá sul, an nak el le né -100
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re, hogy a be ol vasz tó ha tal mi nyo más még
arány lag tá vol ról ér vé nye sül. Bhabha
mimikrikategóriájával le ír ha tó kö vet kez -
mény ez, ami kor is a ro mán al kal ma zás -
ban ál ló ma gyar ta ní tó, va gyis a gyar ma to -
sí tott azon igyek szik, hogy azt mu tas sa: át -
ve szi a gyar ma to sí tó kul tú rá ját, mi köz ben
a szín le lés ki kez di ben ne a sa ját ját.

Se be Fe renc miidentitása nem mû kö -
dik, a tu da tos ság kü szö be alat ti éniden-
titása nem elég erõs ah hoz, hogy cso port -
ban tud jon gon dol kod ni. Tö ké le tes pré da
az identitáskolonizáció szá má ra. 

A kö zös ség szé kely ma gyar iden ti tá -
sá nak ápo lá sa és meg õr zé se vo nat ko zá sá -

ban elég ne héz te hát a hely zet, ami kor 
a ta ní tó kí nál ja ma gát a be ol vasz tó gé pe -
zet, a kul tu rá lis gyar ma to sí tás ide á lis cél -
táb lá já ul. Ez a ne héz hely zet azon ban ka -
taszt ro fá lis sá vá lik, ami kor a tisz te le tes
rossz in du la tú fel je len té se ki bil len ti Se bét
ál lá sá ból, és a fa lu ba ro mán ta ní tó ke rül,
aki egy szót sem be szél ma gya rul. Sa ját
ter mi no ló gi ánk ra le for dít va: az egyé ni
szin tû, bár a kö zös ség re is ki su gár zó tra -
gi kus iden ti tás gyö kér-rom lás már nem -
csak be lül rõl ve szé lyez tet, ha nem kí vül -
rõl szer ve zett ál la mi prog ram má vá lik.

Da ni Er zsé bet

mû és világa

101

JEGY ZE TEK
1. Pomogáts Bé la: Ma gyar iro da lom Er dély ben (1918–1944). Pallas-Akadémia Könyv ki adó, Csík sze re -
da, 2008.
2. Fon to sabb szo ci og rá fi ái: Szé kely em be rek, zsi dó is te nek (1935), Szé kely bán ja (1938).
3. Assmann így fo gal maz: „az iden ti tás a tu dat ügye, va gyis egy ön ma gunk ról ki ala kult tu dat ta lan kép
tu da to su lá sa. Ez mind az egyé ni, mind a kol lek tív élet te kin te té ben igaz.” (Jan Assmann: A kul tu rá lis
em lé ke zet. At lan tisz Könyv ki adó, Bp., 2004. 129.) Az iden ti tás nak két di men zi ó ja van: az én- és 
a miazonosság, mely ben az én nö ve ke dé se kint rõl be fe lé tart, és az egyén sa ját ön el kép ze lé sé vel és a
cso port in ter ak ci ós és kom mu ni ká ci ós fo lya ma ta i ban va ló rész vé te lé vel épül fel. A miazonosság, va -
gyis a kol lek tív iden ti tás nem lé te zik a mi-t al ko tó egyé ne ken kí vül.
4. Homi K. Bhabha be vett ka te gó ri á ja, a mi mik ri, mely sze rint a gyar ma to sí tó és a gyar ma to sí tott kö -
zöt ti kap cso lat ban a gyar ma to sí tott úgy tesz, mint ha el fo gad ná a gyar ma to sí tó kul tú rá ját, vi sel ke dé -
sét, fel ven né szo ká sa it. Lásd Homi K. Bhabha: The Location of Culture. Routledge, New York, 1998.
5. Rosengren sze rint az em be ri kom mu ni ká ció a kö vet ke zõ szin te ken va ló sul meg: az egyén, a cso -
port, a ré gió, a tár sa da lom, a nem zet és az ál lam szint jén. Karl Erik Rosengren: Communication: An
Introduction. SAGE Publications, Lon don, 2000. 64–65.
6. Bözödi György: Rom lás. Pallas-Akadémia Könyv ki adó, Csík sze re da, 2004. 163.
7. Uo.
8. Uo. 200.
9. Uo. 158.
10. Cse pe li György a nem ze ti iden ti tás há rom for má ját kü lön böz te ti meg: a ter mé sze tes, a tu da tos és
az ide o lo gi kus vál to za tot. A ter mé sze tes nem ze ti iden ti tás a nem ze ti ki sebb sé gek ese té ben za va rok -
kal küzd, me lyek a tör té nel mi elõz mé nyek foly tán ala kul tak ki. Ilye nek a kö zös sé gi tra u mák, ka tak -
liz mák. A nem ze ti ki sebb sé gek rá kény sze rül nek a kultúrnemzeti fel fo gás ha gyo má nya i nak élet ben
tar tá sá ra is. Rá adá sul fo lya ma to san ta lál koz nak a több sé gi és a sa ját anya nem zet el té rõ ér tel me zé se -
i vel mind a po li ti kai, mind a tör té ne l mi ese mé nyek te kin te té ben. A Cse pe li-fé le má so dik nem ze ti
iden ti tás for ma a tu da tos: a ter mé sze tes tí pus ból ala kult ki, ami kor az iden ti tás ér zés tu da to sul, és ki -
ala kul nak a nem ze ti at ti tû dök. A har ma dik for ma az ide o lo gi kus vál to zat, nem áll tá vol az el sõ ket -
tõ tõl, de ref le xi ós erõk te kin te té ben kü lön bö zik tõ lük. Cse pe li György: Nem zet ál tal ho má lyo san. Szá -
zad vég, Bp., 1992. 113–121.
11. Bözödi György: i. m. 5.
12. Da ni Er zsé bet: Üt kö zé ses iden ti tás me ne dzse lés ide o ló gi ai be ágya zás ban. Ka csó Sán dor Vak vá gá -
nyon cí mû re gé nye. Ko runk 2014. 2. 94–100. 94.
13. Bözödi György: i. m. 18.
14. Uo. 21.
15. Uo. 122.
16. Uo. 130.
17. Uo. 223.
18. A plu rá lis tár sa dal mak ra vo nat ko zó Ashworth–Graham–Tunbridge iden ti tás po li ti kai ti po ló gi á ból,
va gyis az asszi mi lá ci ós mo dell (G. J. Ashworth – Brian Graham – J. E. Tunbridge: Pluralising Pasts:
Heritage, Identity and Place in Multicultural Societies. Pluto Press, Lon don – Ann Arbor MI, 2007.
73–75.), az „ol vasz tó té gely” mo dell (uo. 76–79), a „törzs+” (sic! uo. 79–82) mo dell, az „osz lo pos” (uo.
82–84) mo dell, a „salátástál/szivárvány/mozaikos” (uo. 84–86.) mo dell kö zül az el sõ, az „asszi mi lá ci -
ós, in teg rá ci ós vagy egy tör zsû” mo dell a lé nye ges ne künk a szé kely iden ti tás iro dal mi pél dá i nak
elem zé sé hez.
19. Bözödi György: i. m. 242–243.
20. Uo. 241–242.
21. Nicolae Iorga ro mán po li ti kus és tör té nész tör té ne ti mun kás sá gá nak el sõ sza ka szá ban pró bál ta bi -
zo nyí ta ni a szé ke lyek ro mán ere de tét. Te ó ri á ja a ro mán tör vé nyek ben is vissza kö szönt (pl. az ál la mi
ele mi nép ok ta tá si tör vény, 1924). Iorga ké sõbb vissza von ta ro mán és ma gyar rész rõl is nagy vi tát ki -



vál tott fel té te le zé se it, de a ro mán iro da lom ból már nem le het ki ir ta ni a te ó ri át, mely sze rint a szé ke -
lyek el ma gya ro so dott ro má nok.
22. Bözödi György: i. m. 246.
23. Uo. 250.
24. Uo. 252.
25. Uo. 270.
26. Uo. 155.
27. Uo. 9.
28. Uo. 125.
29. A Hess-fé le asszi mi lá ci ós mo dell ben az amalgamációs szint az utol só fá zis a tel jes asszi mi lá ció
elõtt, esz kö ze a ve gyes há zas ság.
30. Bloom két fé le kol lek tív iden ti tást kü lön böz tet meg (Fre ud alap ján): az ana li ti kust és az ödipálist.
Elõb bi a cso port iden ti fi ká ci ó já ban a ma te ri á lis jut ta tá sok sze re pét eme li ki; utób bi a „he lyes” vi sel -
ke dés nor má i hoz iga zo dik, és ezek, mint Fre ud nál, az apa ér ték rend jét je len tik (William Bloom:
Personal Identity, National Identity and International Relations. Camb rid ge University Press, Camb -
rid ge, 1990. 51.). Az ana li ti kus kol lek tív iden ti tás re ak ció je le nik meg ab ban, ha a ki sebb ség gaz da sá -
gi túl élé si ér dek bõl iga zo dik a több ség hez.
31. Bözödi György: i. m. 253.

102

2014/10


