
Ami kor Cseke Pé ter ba rá tom fel ke re sett, kis sé ér tet len ked ve hall gat tam pro -
fesszor tár sa mat a Ko runk té ma vá lasz tá sá ról. Vég té re is a Ko runk egy ro má ni ai nem -
ze ti ki sebb ség kul tu rá lis fo lyó ira ta. Mi ért is ér de kel né ol va só it az a di asz pó ra, ame -
lyik ép pen ab ból a több sé gi nem zet bõl szár ma zik, ame lyik kel a ro má ni ai ma gyar ki -
sebb ség együtt él, konf ron tá ló dik vagy a tár gya ló asz tal mel lett fo lya ma to san egyez -
tet. Va jon az anya or szág ha tá ra in kí vül re kedt ro má ni ai ma gya rok szo li da ri tá si gesz -
tu sá ról van-e szó, vagy pe dig ar ról, hogy a Ko runk ol va sói meg is mer jék a ha tá ron tú -
li ro má nok iden ti tá sá nak gyö ke re it? Ez eset ben két ség kí vül a kul tú rák – hi va ta los
köz ve tí tést nél kü lö zõ – pár be szé dé rõl van szó. 

Úgy gon do lom, hogy a kér dés szo ci o ló gi ai, ide o ló gi ai, po li to ló gi ai to vább gon do -
lá sa egy aránt in do kolt. Mind emel lett a me ta fo ri kus meg kö ze lí tés sem fö lös le ges.  

A di asz pó ra iden ti tá sa a leg na gyobb mér ték ben a kol lek tív me mó ri án alap szik.
Ez te rem ti meg a nem ze ti lét foly to nos sá gá nak mí to szát és az új ra kép zés kö ve tel mé -
nyét más idõ- és tér-ko or di ná ták kö zött. A szám ûze tés em lé ke kul tu rá lis for má vá
ala kul, ame lyik a kol lek tív em lé ke zést he lyet te sí ti. Más részt, ha fi gyel me sen meg -
vizs gál juk, az et ni kai vagy nem ze ti iden ti tá sok olyan alak za tok, ame lye ket egye sek
tar ta lom nél kü li ek nek tar ta nak, mi vel Eu ró pa né pes sé gei szám ta lan mig rá ció ered -
mé nye ként jöt tek lét re, ami tönk re te he ti a vér sé gi kap cso lat mí to szát.  

A vér nem vá lik víz zé, tart ja a köz mon dás, de ami kor ezt mond juk, leg in kább ar -
ra gon do lunk, hogy kö zös iden ti tá sunk van, egy kép ze let be li kol lek tív iden ti tás. Ál -
ta lá ban ezt ha gyo mány nak ne ve zik, de a ha gyo mány egy adott pon ton töb bé vagy
ke vés bé mes ter sé ges ta lál mány, és köz vet le nül „a nép lel ké bõl” ered.  Az eti kai pe -
dig rét ne he zen le het kö vet ni, egy nem ze tét pe dig még an nál is ne he zeb ben, ha olyan
en ti tás egy sé gét akar juk ez zel meg ala poz ni, ame lyik az anya or szág kö zös sé gén kí vül
ta lál ha tó.  

Még ne he zebb meg ala poz nunk a di asz pó ra fo gal mát a tisz ta ge ne ti ka ál tal, fõ leg
olyan kö rül mé nyek kö ze pet te, ami kor lé tez nek több et ni ku mú nem ze tek, ame lyek
csak emig rán sok ból áll nak, és tár sa dal mi szer zõ dé sen ala pul nak. 

A di asz pó ra-fo ga lom a zsi dók nak a vi lá gon va ló el ter je dé se okán jött lét re. Mi vel
túl tág fo ga lom nak tar tot ták, a kü lön fé le tör té nel mi ta pasz ta la tok rend re rá nyom ták
bé lye gü ket ar cu lat vál to zá sa i ra. Egy do log bi zo nyos: több di asz pó ra-tí pus lé te zik, te -
hát a fo ga lom mû kö dõ ké pes. Van olyan, ame lyik a há bo rúk bor zal mai kö vet kez té ben
jött lét re (me ne kü lés, de por tá lás, et ni kai tisz to ga tás); van olyan is, hogy a di asz pó rá -
hoz tar to zók a szü lõ föld jü kön ma rad tak, de meg vál toz tak a nem zet ál la mok ha tár vo -
na lai; a leg újabb disz pó ra az utób bi év szá zad ok vagy év ti ze dek gaz da sá gi mig rá ci ó ja
mi att jött lét re.  Van olyan szer zõ, mint Gabriel Sheffer, a Je ru zsá le mi Hé ber Egye tem
po li ti ka tu do má nyi pro fesszo ra, aki ál do zat-disz pó rák ról (afro-amerikaiak), csá szá ri
di asz pó rák ról (in di á nok vagy bri tek), ke res ke dõk di asz pó rá i ról (kí na i ak, li ba no ni ak,
gö rö gök), kul tu rá lis di asz pó rák ról (karaibiaiak) be szél. Egy re in kább meg je le nik a fe -
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ke te na ci o na liz mus, ame lyik az afro-amerikai di asz pó ra ide o ló gi á ja akar len ni (két,
egy más sal össze füg gõ al ko tó elem mel: „né ger tu dat” és an nak po li ti kai ide ál jai). 

Ha lé te zik ál lam nél kü li di asz pó ra és egy ál lam hoz kö tõ dõ di asz pó ra, a etno-
nemzeti szár ma zás ra va ló fokalizálás pers pek tí vá já ból  fel té te lez he tõ  a foly to nos ság
vagy vál to zat lan ság lé te.  Ez a kü lön bö zõ ség oda ve zet, hogy ál lan dó an kontextual-
izálni kell a di asz pó ra fo ga lom-hasz ná la tát, mi vel a  di asz pó ra ál la mo kon át íve lõ re -
a li tás, de – ahogy az utób bi pél dá ból is ki tû nik – transzetnikus is le het.  

A Ko runk nagy vo na lú el gon do lá sa ezt meg is te szi: kon tex tus ba he lye zi, le ír ja,
szót ad a di asz pó ra kép vi se lõ i nek. Ide o ló gi ai elem zé sek nél kül, po li ti zá lás nél kül,
rend kí vü li ér tel me zé sek vagy hermeneutikák nél kül.   

Az utób bi idõ ben a ro mán di asz pó ra po li ti kai és in téz mé nyes té má vá is vált.
Nagy fi gye lem mel kö ve tik, fõ leg 2009 óta, ami kor a mér leg nyel vé nek sze re pét töl -
töt te be a ro má ni ai el nök vá lasz tá sok al kal má val. Ak kor kö zel 150 000  ro mán sza va -
zott kül föld ön, és más ként sza va zott, mint az itt hon la kók, és ez zel új man dá tum hoz
jut tat ta Traian Bãsescut. Ezért a Ro má nia és a kör nye zõ ál la mok ban, va la mint az
emig rá ci ó ban lé võ ro mán kö zös sé gek kö zöt ti kap cso lat Ro má nia Al kot má nya 7-es
cik ke lyén ala pul, to váb bá a 299/2007-es Tör vény ama elõ írá sa in, ame lyek a Ro má -
nia ha tá ra in kí vül élõ ro má nok tá mo ga tá sá ra vo nat koz nak. Az em lí tett tör vény a
„bár hol élõ ro má nok” szin tag mát hasz nál ja, és ide tar toz nak a „ro mán szár ma zá sú,
a ro mán nyel vi és kul túr kör höz tar to zó sze mé lyek, akik fel vál lal ják ro mán iden ti tá -
su kat: a nem ze ti ki sebb sé gek hez tar to zó sze mé lyek, a nyel vi ki sebb sé gek vagy a szü -
lõ föld jü kön élõ et ni kai cso por tok, ame lyek a Ro má ni á val szom szé dos ál la mok ban
él nek, füg get le nül at tól, hogy mi lyen nép nek ne vez zük õket,  az emig rá ci ó ban élõ
(Ro má ni á ból szár ma zó) ro mán kö zös sé gek tag jai, a kül föl di lak hellyel vagy tar tóz ko -
dá si hellyel ren del ke zõ ro mán ál lam pol gár ok”.  A Kül ügy mi nisz té ri um ban mû kö dik
egy, a bár hol élõ ro má nok ügye i vel fog lal ko zó mi nisz ter, aki ki dol goz za, és élet be
lép te ti a bár hol élõ ro má nok kal szem be ni kor mány po li ti kát – Ro má nia leg fon to sabb
kül po li ti kai cél ki tû zé se i vel és a Kor mány prog ram mal össz hang ban. A kor mány po li -
ti ká ban he lyet kap a Ro má nia ha tá rán túl élõ ro má nok in téz mé nyes tá mo ga tá sá nak
szük sé ges sé ge, et ni kai, nyel vi, kul tu rá lis és val lá sos iden ti tá suk meg õr zé se és ki bon -
ta ko zá sa ér de ké ben; ami nek egyéb ként meg kü lön böz te tett fi gyel met szen tel nek az
em be ri jo gok és kü lö nös kép pen az et ni kai ki sebb sé gek hez tar to zók jo ga i nak tisz te -
let ben tar tá sá val fog lal ko zó eu ró pai in téz mé nyek is.

Le het, hogy a 21. szá zad a di asz pó ra szá za da lesz, még in kább, mint az el múlt év -
szá zad. Több ok ból ki fo lyó lag a nem zet kö zi mig rá ció, a glo ba li zá ló dás, a ke res ke del -
mi cse rék és a nagy in teg rá ci ós fel épít mé nyek, mint az Eu ró pai Unió, ál lan dó an hoz -
nak lét re di asz pó rá kat. Va jon a hu szon egye dik szá zad ban lét re jön egy világdiaszpóra,
egy hib rid iden ti tás, egy ki sebb sé gek bõl ál ló több ség? Bár mi le het sé ges. 

Egy elõ re az le gyen a gon dunk, hogy fi gyel me seb ben és rend sze re seb ben ta nul má -
nyoz zuk ezt a na gyon gaz dag va ló sá got. Ame lyik ben hib ri di zált és transzkulturális
iden ti tá sok jön nek lét re, kul tú rák kö zöt ti tranzíciók és tranz ak ci ók, tár gya lá si el já rá -
sok és interkulturális pár be szé dek. A ta pasz ta lat egy részt azt mu tat ja, hogy új iden ti -
tá sok szü let nek, más részt pe dig olyan je len sé gek, ame lye ket a ku ta tók „iden ti tás za va -
rok nak” ne vez nek. A di asz pó ra iden ti tá sai transzkulturálisak, mi vel a nem zet, a faj
vagy az et ni kum kü lön bö zõ va ló sá ga it tö mö rí tik, ame lyek hez ma gát mé ri. 

A ro mán di asz pó ra eme bo nyo lult va ló sá ga át hat ja a Ko runk de cem be ri szá mát.
El sõbb sé get ad az er rõl szó ló dis kur zus nak, a di asz pó ra as pi rá ci ó it ex po nál ja. Te szi
mind ezt bá mu lat ra mél tó szo li da ri tá si gesz tus sal, ter mé sze tes és ma gá tól ér te tõ dõ
mó don a kul tu rá lis pár be széd re va ló fel hí vás sal.   

Nagy-Hintós Diana fordítása
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