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A. Gergely András – Papp Richárd (szerk.):
Kisebbség és kultúra. Antropológiai tanulmányok 1.
MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet – MTA
Politikai Tudományok Intézete: Budapest, 2004.

A kötet tanulmányai a felfedezéstõl, kérdésfeltevéstõl a megismerésig és
segítségnyújtásig ívelnek – témaköreikben kisebbségi, etnikai vagy vallási és
kulturális közösségek megértését, helyzetük narratív-leíró bemutatását vállal-
ják. A szerzõk társadalomkutatók, akik szociológiai vagy pszichológiai, nép-
rajzi vagy demográfiai, nyelvi vagy szociális kérdésekre építik megismerési
technikáikat – emellett szinte mindannyiukban közös, hogy antropológiai ku-
tatási helyzetekben, terepmunka során gyûjtött adatok és megfigyelések bir-
tokában fogalmaznak meg teoretikus következtetéseket. A kulturális antropo-
lógia, mely ennek a képletekre nem egyszerûsíthetõ világnak megismerõ és
értelmezõ tudománya, talán épp azzal járulhat hozzá a kisebbségi lét, a kultu-
rális másság, a változó és többrétegû identitás megnevezéséhez, ha a kulturá-
lis komplexitás felé közelítve megosztja tapasztalatait nemcsak a kisebbségku-
tatókkal, nemcsak nyelvész, pszichológus, vallásszociológus, igazgatásjogász,
társadalomtörténész vagy politikai földrajztudós kortársakkal, hanem maguk-
kal a kutatott közösségekkel is. Az antropológusnak ez létfeltétele, miközben
a tanulmányozott kultúra (kissé önjelölt) szószólója, hírnöke, (Mario Vargas
Llosa által megjelenített) „beszélõje”, egyúttal a „többségi közösség” tolmá-
csa is. A közép- vagy kelet-európai kisebbségkutatás legfõbb hagyományai-
nak egyike volt a „lehet-e kisebbséginek lenni” kérdés térségi és történeti
megfogalmazása – az antropológiai kutatások viszont hozzájárulhatnak olyan
válaszokhoz, amelyek további, s ennél mélyebb, felelõsebb, sokrétûbb meg-
fontolásokra késztethetnek mindenkit.

Tartalomjegyzék: Boross Balázs: „Mi az, hogy Csángóföld”? Terepmunka
a pusztinai „csángók” között. Hajdú Gabriella: A nemzeti identitás és kultúra
továbbélésének egyes szimbolikus megjelenési formái a budapesti görögség kö-
rében. Horváth Kata: Parasztkép. A paraszt figurája a cigány közösségekben és
a cigánytanulmányokban. Geszti Zsófia: „Görögök” és pravoszlávok. Vallási



identitás és felekezeti konfliktus egy kárpátaljai magyar faluban. Vincze Kata
Zsófia: Peszachi beszélgetés. Drjenovszky Zsófia: A budapesti muszlimok al-
kalmazkodási stratégiái. Kolozsi Ádám: Pest környéki bolgár identitáselemek.
Barta Géza: A Nap-Hold isten születése. Donyipoloizmus Északkelet-Indiá-
ban. Kemény Márton: Egy városi vallási közösség: Krisztus Magyarországi Egy-
háza. Király Attila: Tigrisek az Úton – avagy a budapesti Zen Kvan Um iskolájá-
nak közössége. Varró Zsuzsa: Összetéveszthetetlen hasonlóság. Az etnikai
identitás és a hagyományokhoz való viszony a budapesti kurd közösségben.
Papp Richárd: Történelmi egyházak és kisegyházak a Vajdaságban: eltérõ etni-
kus stratégiák? Nikitscher Péter: Esettanulmány a budapesti bahá’í közösség
életérõl. Kocsis Gabriella: A somogyvámosi Krisna-völgy: a Krisna-hivõk kap-
csolata a falu lakóival. Jacsev Nikolai: Peki népe. Pálos Dóra: „Cigányok”, „új-
magyarok” vagy „romák”? Kulturális antropológiai esettanulmány a zalakarosi
roma közösségrõl. Haraszti Anna: Az akció-antropológia elméleti és etikai átte-
kintése.

Varga Zs. András: Ombudsmanok Magyarországon.
Az Országgyûlés biztosai és az Alkotmány védelme.
Rejtjel Kiadó: Budapest, 2004.
A magyarországi kisebbségvédelmi intézményrendszer vitathatatlanul

egyik legsikeresebb eleme a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyûlé-
si biztosa. A kisebbségi biztos – miként a többi országgyûlési biztos is – magá-
tól értetõdõen tekintette ombudsmannak magát, pedig az ombudsmanok-e az
országgyûlési biztosok? kérdésre adható igen válasz csak látszólag kézenfekvõ.

A könyv elõkérdésként a fenti vélelmet igazolja annak érdekében, hogy
végül leírhassa az országgyûlési biztosok eljárását, és választ adhasson arra
a kérdésre is, hogy a biztosok jogvédelmi tevékenysége tekinthetõ-e, és ha
igen, mennyiben, alkotmányvédelmi természetûnek. Eközben – szükségkép-
pen, hiszen a szerzõ doktori értekezéseként született – jelentõs mértékben
pótolja az átfogó, az Alkotmányból, az országgyûlési biztosokról szóló törvé-
nyekbõl és azok alkalmazásából levonható következtetéseket rendszerbe fog-
laló elméleti elemzés eddigi hiányát.

Az Európa Tanács ombudsman-kritériumaival induló elemzés kitér
a Nemzeti Kerekasztal megbeszélésein született politikai döntést követõ al-
kotmány-szövegre, majd ennek változásaira, a törvény részletes szabályozásá-
ra. Közben – élve a jogösszehasonlítás kínálta lehetõségekkel –, megvizsgálja
az ombudsmani intézmény absztrakt ismérveit, megkísérli meghatározni az
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általánosnak tekinthetõ, nélkülözhetetlen jellemzõit, majd ezt összeveti a ha-
zai szabályozásból levont következtetésekkel. A kérdés megvizsgálásához
szükséges megközelítéseket egységes módszerként teszi használhatóvá a Po-
kol Bélától származó jogréteg-teória, mely szerint a klasszikus szempontok
a jog elkülönült rétegeit jelentik, mégpedig elkülönült (professzionális) intéz-
mények saját megközelítési módjaként (szöveg-pozitivizmus a törvény alko-
tójáét, dogmatika a norma sajátosságait kutató tudományét, a törvényszöveg
valóságos élethelyzetre alkalmazása – jogszociológia – a bíróságét).

Az országgyûlési biztosok által védendõ jogok, köztük a kisebbségi biz-
tos érdeklõdéséi körébe tartozó kisebbségi jogok esetén is felismerhetõ a fo-
galmi sokszínûség. Az általános hatáskörû biztos tisztsége teljes elnevezése
szerint az állampolgári jogok országgyûlési biztosa, akinek feladata viszont az al-
kotmányos jogok védelme. Az alkotmányos jog fogalom az Alkotmány szövegé-
ben máshol nem fordul elõ, az állampolgári jog is csak egy helyen, a diszkrimi-
náció tilalmával összefüggésben, ott viszont nem önmagában, hanem az embe-
ri jogok mellett. A könyv – sajnos csak a kérdéseinek megválaszolásához
szükséges mértékben – elemzi ezeket a fogalmakat, és arra a következtetésre
jut, hogy az országgyûlési biztosok feladatait tekintve – többek között az ál-
lam alapjogvédelmi kötelezettségét elõíró rendelkezésbõl kiindulva – a legál-
talánosabb kategória az alkotmányos jogoké.

A szerzõ külön fejezetet szentel a külön biztosoknak, így a nemzeti és et-
nikai kisebbségi jogok országgyûlési biztosának. A kisebbségi biztosra vonat-
kozó sajátos szabályok, illetve a tevékenysége során kialakult, a többi biztosé-
tól eltérõ gyakorlat alapja a kisebbségekhez tartozó személyeket és közösségeiket
megilletõ jogok sajátosságaiban keresendõ. A jogalany és alanyi jog egyértel-
mû (és kizárólagos) megfeleltethetõsége tette lehetõvé a többi biztos által
nem, vagy csak elvétve alkalmazott intézkedést, a közvetítést (a beszámolók
szóhasználata szerint: mediálást). A törvényben szabályozott intézkedésekhez
képest is informális módszert a kisebbségi biztos azért találta szükségesnek,
mert – elsõsorban – a helyi és a kisebbségi önkormányzatok közötti vitás kér-
dések „békés” rendezésében eredményesebbnek találta, mint a kezdeménye-
zés, ajánlás vagy más intézkedés megtételét. Vita nélkül idézi a szerzõ Kalten-
bach Jenõ kisebbségi biztos véleményét a visszásságról. Azt a véleményt,
amely lényegében a kisebbségekkel kapcsolatos (állami) eljárás alkotmányos-
ságának „hõmérõje” is lehetne: „A kisebbségi jogokkal kapcsolatos visszássá-
got nemcsak jog- vagy érdeksérelem fennállta, hanem ezek veszélye is megva-
lósíthat, így ahhoz, hogy a kisebbségi jogokkal kapcsolatos visszás helyzet elõ-
álljon, nem feltétlenül szükséges valamely kisebbségi jog vagy más
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jogszabályi rendelkezés nyílt megsértése. Álláspontom szerint bizonyos kö-
rülmények között önmagában az a mód, ahogyan az állami szervek viselked-
nek, alkalmas lehet visszásság elõidézésére. Ugyanígy nemcsak a jog durva
megsértése, hanem gyakorlásának közvetlen vagy – esetleg éppen a jogosult
magatartására visszahatóan jelentkezõ – közvetett zavarása is visszásságot
idézhet elõ.”

Vincze Gábor (szerk.): Asszimiláció vagy kivándorlás?
Források a moldvai magyar etnikai csoport, a csángók modern kori
történelmének tanulmányozásához (1860–1989).
Erdélyi Múzeum-Egyesület – Teleki László Alapítvány:
Kolozsvár – Budapest , 2004.

Vincze Gábor az utolsó bõ évszázad moldvai csángókra vonatkozó doku-
mentumainak bemutatására vállalkozott, a kiválogatott források az 1860 és
1985 közti idõszakból valók.

A közölt források értelmezését megkönnyítendõ,Vincze a kötet elején terje-
delmes tanulmányban (A moldvai magyar etnikai csoport a román nemzetépítés árnyéká-
ban) elemzi a csángók 19–20. századi történetének bizonyos aspektusait. A dolgo-
zat végén található összegzésben kifejti, hogy a Kárpátokon túli magyar etnikai
csoport valójában a román államnemzet-építési törekvések áldozata. „Amikor
a liberális román elit célul tûzte ki, hogy megteremti a román államnemzetet –
írja –, világos volt, hogy ezt többek közt az országban élõ nemzeti kisebbségek és
etnikai csoportok beolvasztásával lehet elérni. Tehát a „multietnikus” társadal-
mat egynemûvé, homogénná kellett „gyúrni”. A románosítás a modernizáció je-
gyében történt: a nyugati mintára létrehozott politikai, adminisztrációs, oktatási
és egyházi intézmények mind az egységes, román nemzet megteremtését segítet-
ték elõ, természetesen nem csak Moldva „szívében”, a Csángóföldön, hanem
többek közt Dobrudzsában is.” A csángók elrománosításában – mint azt számta-
lan, a kötetben közölt forrás is mutatja – a fõszerep a tanítóknak és a katolikus lel-
készeknek jutott. Utóbbiak lehetõsége akkor nõtt meg, amikor Bukarest elérte
a bukaresti és a jászvásári egyházmegyék felállítását, mely után az egymást követõ
kormányok a katolikus klérust is a nemzetépítés szolgálatába állították. Törekvé-
süket tulajdonképpen a Szentszék keleti politikája könnyítette meg. A Vatikán-
ban ugyanisévszázadok óta élt a remény,hogya távolinyelvrokonokat, a románo-
kat egyszer majd katolizálni lehet. Ehhez pedig az elsõ lépés az, hogy az ott élõ,
de magyar nyelvû híveket elrománosítsák. Így találkozott a Szentszék és Buka-
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rest szándéka: az egyházi és a világi hatalom egyaránt a csángók elrománosításá-
ban volt érdekelt. A külföldrõl Moldvába került, olasz, lengyel, német származá-
sú jászvásári püspökök a 19. század végén és a 20. században mindent elkövettek,
hogy a bukaresti kormányok elvárásainak megfeleljenek. A világi hatalom elvárá-
saihoz történõ „igazodás” csak egy pár évben nem sikerült: az 1940-es évek vé-
gén, amikor a kommunista párt egy ideig támogatta a magyar nyelvû misézést.
Ez azonban csupán átmeneti taktikai engedménynek bizonyult, és a fõ konflik-
tus valójában ideológiai volt: a párt nem azokat tekintette az ellenségeinek, akik
nem voltak hajlandók magyarul misézni, hanem azokat, akik nem hódoltak be
neki. Visszatérve a nemzetépítésre, annak moldvai „alanyai”, a csángók teljesen
ki voltak szolgáltatva a „program” végrehajtóinak, hiszen nem volt saját értelmi-
ségük, amely meg tudta volna fogalmazni önnön igényüket. Az itt tárgyalt idõ-
szakban mindössze a különféle könyörgõ, „esdekelõ” levelek tanúskodnak arról,
hogy a 19. és 20. században a csángók egy része ragaszkodik a magyar nyelvéhez.
A csángók elrománosítása 19. század második felében aggodalommal töltötte el
a magyarországi közvélemény és a politikai körök egy részét. A különbözõ „csán-
gó-mentõ” akciók (a misszionáriusok küldésétõl a csángók „hazahozatalának”
tervéig) azonban rendre kudarccal végzõdtek: sem papokkal, sem iskolával nem
sikerült ellátni a csángókat. Ezek után a 20. században úgy tûnt, csak egy járható
út maradt: az áttelepítés. A kívülrõl jött szándék találkozott a helyi igényekkel:
Mindazok, a csángók, akik az 1940-es években még mindig kötõdtek a magyar
nyelvhez, a magyar kultúrához – a korábbi eredménytelen kérvényezések után,
nem látván máskiutat – örömmeléltek a felkínált lehetõséggel.Amikor ez a világ-
háború után megszûnt, a negyvenes évek végén egy kis idõre úgy tûnt, hogy
a szülõföldön meg lehet maradni magyarnak, ám ezek a remények a magyar isko-
lák felszámolásával hamar szertefoszlottak. A nyolcvanas évek végén úgy tûnt:
a sztálini típusú modernizáció következtében végleg megoldódott a „csángó-
kérdés”. „A „nemzetépítési projekt” Moldvában teljes sikerrel járt: a csángók el-
románosítása immár befejezett tény. Csak az 1989-es fordulat után derült ki,
hogy még mindig van egy maroknyi csángó, aki makacsul ragaszkodik õsei
nyelvéhez, a magyarhoz és továbbra is igényi a magyar nyelvû oktatást,
misézést.” – szögezi le tanulmánya végén Vincze Gábor.

A kötetben található 94 dokumentum nagy része eddig közöletlen levél-
tári forrás (a Szent László Társulat iratanyagában található levelek, feljegyzé-
sek, a bukaresti magyar követség jelentései, a csángóföldi magyar tanítók leve-
lei stb.), de olvasható itt korabeli úti beszámoló-részlet (Kovács Ferenc gyula-
fehérvári hittanár beszámolója a Szent László Társulat delegációjának
1868-as moldvai útjáról, ez két évvel késõbb jelent meg Marosvásárhelyen),
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budapesti napilapban a századfordulón közölt helyszíni riport, részletek Do-
mokos Pál Péter 1929-es és 1931-es moldvai útjáról írt beszámolójából, vagy
egy sztálinista brosúrából (Kovács György munkája), melybõl megtudható,
milyen „lelkesedéssel” építik a szocializmust a csángók. A téma iránt érdeklõ-
dõ olvasó azt már korábban is tudhatta, hogy a magyar nyelvükhöz ragaszko-
dó csángóknak évszázados problémája a magyar papok és tanítók hiánya.

Errõl szól a közölt források jó része is. Az azonban kevéssé ismert, hogy a má-
sodik világháború alatt milyen erõfeszítések történtek azért, hogy a csán-
gó-magyarokat áttelepítsék Magyarországra. Ráadásul ez a magyarországi el-
képzelés találkozott a csángók egy részének kivándorlási szándékával is. Csak
a körülmények szerencsétlen összjátéka miatt nem került sor arra, hogy na-
gyobb csángó-magyar tömegek kitelepedhessenek Magyarországra.

Kántor Zoltán  – Majtényi Balázs – Osamu Ieda –
Vizi Balázs – Halász Iván (szerk.): The Hungarian Status
Law: Nation Building and/or minority protection.
Slavic Research Center, Hokkaido University:
Sapporo, 2004.

A több mint 600 oldalas kötet 19 tanul-
mányt tartalmaz a magyar státustörvény által
felvetett társadalomtudományi (politológiai,
szociológiai és jogi kérdésekrõl). A magyar
szerzõkön kívül japán, német, román, szlo-
vák, ausztrál, angol, amerikai szerzõk elemzik
a törvényt és következményeit különbözõ
szempontokból. Osamu Ieda a magyarorszá-
gi vitákat, míg Bárdi Nándor a magyar állam
és a szomszédos államokban élõ magyarok
kapcsolattörténetét elemzi az elsõ részben.
A második részben Schöpflin György, Kántor
Zoltán és Kis János elsõsorban a különbözõ
nemzet-koncepciók szemszögébõl vizsgálja
a kérdést. Brigid Fowler, Michael Stewart és
Csergõ Zsuzsa – James Goldgeier szerzõpáros különbözõ elméleti keretekbe
helyezi a státustörvényt, és az európai integráció szemszögébõl vizsgálják.
Constantin Iordachi párhuzamba állítja a magyar státustörvényt Románia
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Moldovai Köztársaságban élõ románokra vonatkozó politikájával, míg Miros-
lav Kusy a magyar-szlovák kapcsolatok szemszögébõl elemzi a státustör-
vényt. A jogi megközelítések egyrészt magát a törvényt, másrészt a státustör-
vény és az európai kisebbségvédelem feszültségeit elemzik. Herbert Küpper
a törvény szövegére összpontosít, míg Halász Iván, Majtényi Balázs, Vizi Ba-
lázs a kisebbségvédelem szemszögébõl vizsgálja a státustörvényt és a vele ro-
kon – román, szlovák, görög, bolgár stb. – jogszabályokat. Renate Weber az
európai kisebbségvédelmi standardok felõl közelíti meg a kérdést és megkér-
dõjelezi azokat az érveket, amelyek azt állítják, hogy a törvény a hátrányos
megkülönböztetés tilalmába ütközik. Gál Kinga megközelítése az elõbbivel
rokon, viszont kitér a státustörvény módosítása által felvetett kérdésekre is.
Sólyom László a Velencei Bizottság jelentését elemzi – és elsõsorban a fogal-
mak tisztázására törekszik. Fernand de Varennes, Felföldi Enikõ, Varga Attila
más-más jogi aspektusból vizsgálja a törvényt.

A kötet szerzõi eltérõen vélekednek a státustörvényrõl, a közölt írások
szakmai és nem politikai véleményt tükröznek, a szerzõk viszont – támogató
vagy elutasító – véleményt is nyilvánítanak a törvényrõl.

A kötet tartalmazza a státustörvényre vonatkozó legfontosabb dokumen-
tumokat. Az olvasó megtalálja a törvény eredeti és módosított változatát,
a Magyar Állandó Értekezlet nyilatkozatait, a Magyar-Szlovák és a Ro-
mán-Magyar alapszerzõdéseket, az Európa Tanács státustörvényre vonatko-
zó megállapításait, a Kisebbségi Fõbiztos álláspontját, az Európai Bizottság or-
szágjelentéseinek a státustörvényre vonatkozó részeit, valamint a szlovén, ro-
mán és szlovák „státustörvényeket”. A kötetet kronológia, bibliográfia és
tárgymutató egészíti ki.

Halász Iván – Majtényi Balázs – Szarka László (szerk.):
Ami összeköt? Státustörvények közel s távol.
Gondolat: Budapest, 2004.
A Gondolat Kiadó gondozásában – az OTKA T035063 sz. kutatása támo-

gatásával – megjelent kötet a kelet-közép-európai státustörvények összeha-
sonlításával, azok igazolhatóságával és nemzetközi jogi megítélésével, az
egyes államok alkotmányos szabályozásának és határontúliakat támogató jog-
szabályaiknak részletes elemzésével foglalkozik. A könyv különös aktualitá-
sát az adja, hogy a státus- vagy kedvezménytörvények – közülük is elsõsorban
a magyar jogszabály – elfogadása a kisebbségvédelem terén az utóbbi évtized
egyik legérdekesebb elméleti vitáját keltette Európában. Ebben a vitában ku-
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tatók, politikusok, nemzetközi szervezetek hivatalnokai, államok és nemzet-
közi szervezetek szálltak síkra nemegyszer igencsak eltérõ véleményük védel-
mében. A státusdiskurzus meglepõ módon nem is annyira a jogszabályok
konkrét rendelkezéseirõl, mint inkább a nemzetfogalom értelmezése, a nem-
zetközi jog alapelvei, a hátrányos megkülönböztetés elvének tartalma és más
elméleti kérdések körül folyt. A vita végsõ tanulságait nehéz lenne levonni,
mivel a vitában részt vevõ felek sokszor elbeszéltek egymás mellett.

A téma iránt érdeklõdõk e kötet megjelenéséig csupán az elméleti vita ho-
zadékaihoz férhettek hozzá, mivel az egyes államok jogi szabályozásairól ké-
szült elemzések nem mindig álltak a rendelkezésükre. E könyv közreadásáig az
úgynevezett státustörvény – jelenség részletes elemzésével magyar nyelven ed-
dig mindössze egy, bár igen alapos – Kántor Zoltán által szerkesztett – A státus-
törvény címû kötet foglalkozott. Az e könyv által nyújtott képet teszi teljesebbé
az Ami összeköt? címû kötet, a szomszédos államok „státustörvényeinek” és más
államok vonatkozó jogi szabályozásának részletes elemzésével.

A kötet elsõ részében szereplõ tanulmányok az általános elméleti kérdé-
sekkel foglalkoznak, a diaszpóra-jog nemzetközi szabályozásával és a külön-
bözõ státustörvények összehasonlításával (Halász Iván, Majtényi Balázs, Pap
András László). A kötet második része a magyar törvényt elemzi részletesen,
külön tanulmány foglalkozik a magyar alkotmány felelõsségi klauzulájával,
a státustörvény elemzésével, illetve annak gyakorlati megvalósulásával (Ha-
lász Iván, Majtényi Balázs, Szarka László). A harmadik részben szereplõ or-
szágtanulmányok a szomszédos államok és más mintaértékûnek tekinthetõ
szabályozásait mutatja be: Ausztria, Izrael, Lengyelország, Németország, Ro-
mánia, Szlovákia, Szlovénia (Halász Iván, Gyertyánfy András, Kántor Zol-
tán, Pap András László, Szilágyi Imre).

Mindezek alapján ajánljuk az olvasó figyelmébe ezt a hiánypótlónak
szánt kötetet, mely az elméleti kérdések tárgyalása mellett elsõként nyújt átfo-
gó képet a kelet-közép-európai ill. kelet-európai, valamint más modellértékû-
nek tartott országok szabályozásairól.

Bodó Barna: Az identitás egyetemessége.
Polis: Kolozsvár, 2004. 222.

A kötet az identitás kérdéskörét járja körül. A szerzõ az identitás különbözõ
megközelítéseit vizsgálja pszichológiai, szociálpszichológiai, szociológiai, antro-
pológiai szemszögbõl. A gyarapodó meghatározások, az egymást követõ foga-
lom- és struktúraelemzések, az identitásdiskurzusok sokszínûsége megannyi jel-
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zés: az Erik H. Erikson által bevezetett fogalom kutatására nem sikerült kidolgoz-
ni egy átfogó paradigmát, ami jelentheti azt is, hogy a kutatás még sok újdonságot
tartogat. Egyén és közösség viszonyában az identitás olyan szubjektív keret,
amely egyszerre teszi az egyént megfigyelõvé és megfigyeltté. Ez a kettõsség az
egyik oka a kérdésfelvetések sokféleségének és sokrétûségének.

Amióta a kulturális antropológia nem csupán belépett a politika felségte-
rületeire, de új ága, a politikai antropológia révén a kultúrát minden politikai
történés fontos összetevõjévé avatta, egyre inkább teret nyer a kulturális sok-
féleség iránti érdeklõdés. Miközben antropológusok azt vizsgálják, miként
hat a Nyugat gazdasági és kulturális hegemóniája a világ többi részére, továb-
bá azt, hogy más kultúrák miként védekeznek a hatások ellen, a nyugati világ-
ban kialakulóban a kirekesztés új retorikája, amely a kulturális különbség fo-
galmát lakóterületekhez köti.

A változatosság, a sajátosságok léte és mibenléte visszatérõ kérdése min-
den kornak, s így az illetõ kort jellemzõ kérdésfelvetéseknek is. Az etnográfia
ma nehezebben tudja meghatározni az idegenszerûséget, mely egyre burkol-
tabbá, árnyaltabbá válik, s ezt az idegenszerûséget nem lehet anomáliának fel-
tüntetni, amelytõl el lehetne határolódni. Az antropológia újnak számító
gondja a változatosság elhalványulása, s bár próbálkozik univerzalizáló elmé-
leti háló kialakításával, napjainkban az egyéni sajátosságok és az összemérhe-
tetlenség jelentik a kulcsszavakat.

A nemzeten belüli többkultúrájúság azt jelenti, hogy a nemzetinek tekin-
tett keretben olyan csoportok léteznek, amelyek rendelkeznek külön kollek-
tív emlékezettel – s az másodlagos kérdés, hogy e csoportok valamiféle ván-
dorlás eredményeként jelentek meg, avagy õshonosak. A különbözõség lété-
nek elismerése, a fenti gondolatmenet jegyében, távlatilag, potencialitásként
magában foglalja a nemzeti státus elérését. Az önteremtés folyamatát nem le-
het a tegnapra korlátozni, aki ezt teszi, a természetesnek elfogadott folyama-
tokba avatkozik be. Miközben az egyik kultúra a maga természetességében
létrehozhatta – történetileg, valamikor – a maga nemzeti kereteit, miáltal léte
biztosított, egy másik kultúra számára a mozgásteret külsõ politikai akarat ha-
tárolja be.

Mindezek a kérdések feltételezik az identitásválasztás, az identitásépítés
folyamatának vizsgálatát, feltételezi a hasonlóság és a különbözõség együttes,
egymással dinamikus egyensúlyban lévõ jelenlétének a tételezését.

Elméleti szempontból az identitás kategóriájának a vizsgálata azért kihí-
vás, mert az egyén és a társadalom közötti viszony pszichikus közvetítésére
vonatkozó kérdések annyira általánosak és komplexitásuk olyan mértékû,
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hogy bár tételesen néhány tudományág (pszichológia, szociálpszichológia,
szociológia, késõbb: az antropológia) érintett közvetlenül a válaszadásban,
a kapott értelmezések vonzataikban és következményeikben szinte minden
társadalomtudományi ágazat – ideértve a politológián túl a filozófiát is – szá-
mára fontosak.
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