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Lurcza Zsuzsanna 
 

 

Az identitás válsága és a válság identitása* 
 

 
Milyenă identitásaă vană aă válságnakă ésă válságbană van-e az 

identitás?ăJelen tanulmánybanăazăidentitás ésăaăválság fogalmaăkerülă
el térbe,ă egyrésztă aă válságă létmódjátă ésă megmutatkozásánakă
körülményeită vizsgálva,ă másrésztă ază merülă felă kérdésként,ă hogyă ază
identitásă fogalmánakă differenciált,ă negatívă szemléletmódjaă milyenă
hatássală van ază identitásă válságávală kapcsolatosă diskurzusokra,ă
továbbá,ă hogyă egyă stabilă azonosulásiă modellă hiányaă milyenă
létlehet ségekkelăilletiăazăidentitást? 

 

 
„Hol találjuk meg magunkat (…)? Kivel azonosulhatunk 
még, hogy megerősíthessük tulajdon identitásunkat, és 
elmesélhessük tulajdon történetünket? Kinek meséljük el, 
először is? Önmagunkat kellene megalkotnunk, fel kellene 
találnunk magunkat, minta nélkül és biztos címzett nélkül. 
Ezt a címzettet persze az összes lehetős helyzetben csak 
feltételezhetjük.”

1

 

 

 

1. A válság létmódja 
 

Miă adjaă megă aă válságnakă mintă olyannakă a sajátosă létmódját?ă
Mibenă állă annakă ontológiaiă struktúrája?ă Els ă pillantásraă úgyă tűnik,ă
hogyă aă válságă megmutatkozásaă egyă fennállóă rendă ‒ mindenekel tt 

gazdaságiărend ‒ radikálisăváltásábanăjelentkezik,ădeăúgy,ăhogyăezăaă
váltásă nemă merülă kiă pusztánă aă változásban,ă mivelă többă annál.ă
Többleteă abbólă származik,ă hogyă aă váltássală egyidejűlegă ază addigă

                                                 
* Aă tanulmányă ază Európaiă Szociálisă Alapă által 2007-2013ă közöttă aă
POSDRU/88/1.ő/S/6018őă számúă szerz désă alapjánă társfinanszírozottă Újító 
jellegű doktori tanulmányok a tudáselvű társadalomban címűă projektă
keretébenăkészült. 
1 Derrida, J.: A másik egynyelvűsége. 87−88. 
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fennállóă rendă ésă rendszeră státusával együttă aă státushoz kapcsolódó 
normák és értékek isă átértékel dnekă vagyă elértéktelenednek,ă ésă ază
átértékelésselă vagyă elértéktelenedésselă egyidejűlegă elveszítikă addigă
fennállóăérvényességüket,ăilletveăérvényességükătekintélyét.ăMásodikă
megközelítésbenăviszontăakárămegăisăkérd jelezhetjük,ăhogyăaăválságă
pusztánăkétăállapotăközöttiăradikálisăátmenetkéntălenneăértelmezhet ,ă
ígyă felă isă merülă aă kérdés,ă hogyă nemă inkábbă arrólă van-eă szó,ă hogyă
már-máră aă kisebb-nagyobbă váltásoknakă ésă aă radikálisă váltásoknakă
vanăegyfajtaăállandósága? 

Aă válságotă úgyă tartjákă számon,ă mintă amiă megtöriă ază
otthonosságă érzetétă biztosítóă viszonylagosă állandóságot,ă aztă ază
állandóságotăésăannakăközegét,ă amelybenămiăbenneăállókămegértjükă
magunkată ésă kisebb-nagyobbă sikerrelă tájékozódunk.ă Valójábană
azonbanăaăváltozás,ăváltás,ă ésăaăválságăaz,ăamiăvan,ă săazăállandóságă
az,ă amiă nincs.ă Aă váltás,ă aă változás,ă ésă magaă aă válságă is,ă tágabbă
kontextusbană szemlélve,ă azonbană nemă csupánă negatívă
interpretációvală bír.ă Gondoljunkă csakă ază identitásunkat,ă
önmagaságunkată meghatározóă változóă korszakokă hatására,ă amellyelă
egyid benă ază azel ttă érvényesă értékekă kerültekă válságba,ă újă
értékvilágăkiépülésévelăpárhuzamosan.ăLegyenăszóăaăreneszánszról,ăaă
felvilágosodásrólăvagyămásăkorokrólă illetveă irányzatokról,ăkétădologă
világos:ă ază egyik,ă hogyă aă radikálisă változásokă hatásaiă válságbaă
sodorjákăazăaddigăfennállóăértékeket,ămásrésztăújăértékekălehet ségeă
kerülă el térbe.ă Michelă Foucaultă aă reformációtă éppenă aă nyugatiă
szubjektivitás-élményă nagyă válságánakă tekinti,ă lázadásnakă azonă
erkölcsiă ésă vallásiă hatalomă ellen,ă amelyă ază akkoriă önmagaságă ésă
identitásă meghatározójaă volt.ă Úgyszinténă Friedrichă Nietzscheă
életfilozófiájábană egyă újă értékvilágă lehet ségétă szorgalmazza,ă ază újă
értékvilágă pedig,ă ază addigiă értékekă hanyatlásátă feltételezi,ă
ugyanakkoră egyă újfajtaă értékrendszeră bevezetésénekă lehet ségétă
vonjaămagaăután.ăAmikorăNietzscheăannakăaăgondolatánakăadăhangot,ă
hogyăazăértékszemléletbenăradikálisă fordulatotăkellă létrehozni,ăakkoră
aăfilozófiaăésăaăfilozofálásăegyămásikălehetségesămódjáraăisăráirányítjaă
a figyelmet; ekképpă aă filozófiaă ésă aă filozofálásă nemă valamiféleă
vigasztalás,ăhanemărigurózus önmegalapozás.

2

 Különböz ăkorszakokă

                                                 
2 Egyed P.: A kanti lelkiismeret- és kötelességetika átértékelése a 
posztmodern korban. 696. 
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ésă korokă gondolat- ésă értékvilágánakă válságaă korántsem csak 

destruktívăjelleggel,ămintăinkábbăteremt ăer velăbír. 
Miăaz,ăamiăaăválságbanămegmutatkozik?ăAăváltozásăésăaăválságă

úgyă tűnhet,ă minthaă olyană jelenségă lenne,ă amelyă minketă pusztánă
kívülr lăérintămeg,ăhatăránkăésăbefolyásol,ăvalójábanăazonbanăéppenă
bel lünkă indulăki,ă săebbenăaămegközelítésbenăaztăaăbenyomástăkeltiă
bennünk,ă hogyă az,ă amiă miă magunkă vagyunkă nincsă összhangbană aă
tapasztalati- ésă gondolatvilággal,ă amelybenă benneă állunk.ă Aă válságă
ígyănem rendelkezik önálló létmóddal,ănemăt lünkăfüggetlenülăalakul 

kiăésăjönălétre,ăminekutánaăminketăkívülr lăbefolyásolna;ăinkábbăarrólă
vană szó,ă hogyă aă válságă magaă bel lünkă termel dikă ki,ă să abbólă ază
életvilágbólă ésă értékrendszerb l,ă amelybenă mozgunk.ă Éppenă ezértă
vană az,ă hogyă amennyibenă aă változásokă ésă aă válságokă értelmétă
igyekszünkă feltárni,ă aă figyelmetă nemă csakă aă válságra,ă mintă
önállósított,ă sajátosă léttelă kívülr lă felruházottă jelenségre,ă hanemă
önmagunkraă kellă fordítani.ă Ază „önmagunk”ă azonbană nemă egyă
metafizikai,ă elvont,ă mondhatniă üresă ésă önállóă sajátság,ă hanemă aă
kultúra,ă aă politikaiă kultúra,ă aă kor,ă ază életvilág,ă aă tradíció,ă aă
hagyomány,ăaănyelv,ă săaăvalamihezăvalóăodatartozásăkonkrétumaăésă
kivetülése.ă Ază önmagamă ígyă részvétel is,ă részvételă egyă
önmagaságunkatămeghatározóăvilágban,ă amelyă éppenă aăkonkrétă koră
ésă kultúraă szellemvilágábană ésă -bólă vetülă ki.ă Foucaultă
kihangsúlyozza,ăhogyăamennyibenăönmagunkămegértéséreăirányítjukă
aă figyelmünket,ă akkoră nemă egyă metafizikaiă önmagamată kellă
vizsgálni,ă hanemă aztă ază önmagamat,ă amelyă ennekă aă kornakă ază
önmagája.ă Ekképpă ază önmagaságunkată ésă identitásunkată
meghatározóă értékrendszerekă válságábană nemcsakă ază adottă értékekă
státusaă inogă meg,ă hanemă azonă igényă isă megmutatkozik,ă hogyă ază
aktuálisă értékekă nemă fejeznekă kiă máră minket,ă ígyă másă értékekă
létlehet ségétă kellă feltárni,ă amelyekă lehet vé teszikă önnönă
megmutatkozásunkatăésăkivetülésünket.ăVagyisăaăkultúrából,ăkorból,ă
életvilágbólă kin ttă ésă feltárulóă önmagaságă ésă identitásă
önmegmutatkozásának feltételeăaăváltás,ăaăváltozás,ăamelyăazăazel ttă
fennállóă értékekă válságánakă áránă valósulhată megă mintă lehet ség.ă
Mindezekămegvalósulásaăaăkultúraăésăazăértékrendszerekădinamikusă
állapotánakănyománătermészetesăfolyamatkéntăzajlikăle. 
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2. Identitás és önmagaság a másságban és változásban 
 

„Egy azonosság soha nem adott, kapott vagy megszerzett, 
nem, egyedül csak az azonosulás végeérhetetlen, 
meghatározatlanul agyrémszerű folyamata tart”.

3

 

 

Jelenă fejezetbenă nemă célomă ază identitásă válságánakă
pszichológiaiămegközelítéseităelemezni,ănemăcélomăazăsem,ăhogyăază
identitásă válságánakă lehetségesă megmutatkozásaită firtassam,ă hanemă
aztă próbálomă kimutatni,ă hogyă ază identitásă magaă kizárólagă aă mássáă
válásăésăaăváltozásăáltalălehetăelgondolható.ăAzăidentitásnakăaămásságă
ésă aă változásă közegébenă valóă felmutatásaă viszontă ază
identitásválságrólă szólóă diskurzusokă háttérbeszorításátă
eredményezhetik. 

Ază európaiă filozófiaiă hagyományă ază egységă ésă ază azonosságă
horizontjábólănyújtottăértelmezésiăésăvizsgálódásiăkeretetăaăvilág- ésă
azăönmegismerésre,ăvalamintăaămegismerésreămintăolyanra.ăAăhegeliă
dialektika is alapvet enă egység-szempontú.ă Ază egységszempontúă
gondolatrendszeră viszontă elkerülhetetlenülă átfordulniă látszikă aă
heterogenitás, a másság, az elkülönböződés irányába.ă Nemă
tárgyalhatjukăugyanisăazăidentitásăkérdésétăanélkül,ăhogyăneăvennénkă
szemügyreă aă különböződés ésă ază elkülönböződés kérdésétă aă maga 

tisztaságábană ésă negativitásában.ă Vajonă ază elkülönböz désă kérdéseă
miértă szorultă háttérbeăazăegységgelă szemben?ăVajonăönmagaságunkă
lényegétă illet enă aă statikusă értelembenă vettă „létez ”ă szemléléséreă
orientálódott?ăVégs ăsoron,ămiămódonăvagyunkăképesekăaănegativitásă
mibenlététăésăsajátosságátăszemlélni? 

 AămásságăésăaătisztaădifferenciaăérvényreăjuttatójakéntălépăfelăF.ă
Nietzsche,ăM.ăHeidegger,ăG.ăDeleuze,ăT.ăW.ăAdorno,ăJ.ăDerrida.ăMáră
Nietzschénélă felmerülă ază önmagaság elkülönböz désbenă formálódóă
sajátszerűsége,ăgondoljunkăcsakăZarathustraăidentitására,ăakiămagaăisă
azăönmagáváăválásă folyamatábanăolyăkiiktathatatlanulăbenneăáll.

4

 A 

heideggeri ontológiai differencia elgondolásbană máră hangsúlyosană
megnyílikă ază útă aă differencia-filozófiaă felé,ă aholă aă létă ésă aă létez ă
különválasztásávalăHeideggerăaămetafizikaăegyfajtaădekonstrukciójátă

                                                 
3 Derrida, J.: i.m. 45. 
4 Vö.ăNietzsche,ăFr.:ăAlso sprach Zarathustra . 
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hajtjaă végre,ă eă folyamatbană pedigă ază identitásă azonosság-centrikus 

megközelítésétă illetiă kritikával.ă Heideggeră aă létă ésă aă létez ă közöttiă
ontológiaiădifferenciaăkimutatásábanăéppenăaztăazăegységetăigyekszikă
megtörni,ă amelyă ază európaiă filozófiaă meghatározóă elemekéntă
érvényesült,ă eză aă különbségtételă pedigă aă differencia-filozófiaă feléă
vezet ălépésekéntăjelenik meg.

5

 

Ază ún.ă identitásbană ază egységă igazábólă nemă el térbe,ă mintă
inkábbă háttérbeă kerül.ă Ază egységă problémájaă filozófiatörténetiă
szempontbólăisăsikeresăkarriertătudhatămagaămögött,ămindehhezăpedigă
egy gondolkodásbeliă beállítódásă isă társul,ă mivelă eă perspektívábólă
kiindulóăvizsgálódásokăisăazăegységăszellemébenăésăannakăkereteiăésă
határaiă közöttă mozognak.ă Aă sokféleségă ésă mássáă válás,ă kizárólagă
mintă ază egységgelă szembenă álló,ă azzală ellenpólusúă állapotă jutott 

érvényre.ă Th.ă W.ă Adornoă aztă hangsúlyozza,ă hogyă aă nyugatiă
metafizikaăésăaădialektikaăéppenhogyăelfediăaălétez tăaămagaălétében,ă
ezértă aă dialektikaă ésă ază identitásă fogalmátă aă magaă
differenciáltságábană láttatjaă negatívă dialektikakéntă ésă nem-

identitásként. Nietzsche,ăHeidegger,ăAdorno,ăDerridaănéz pontjábană
máră aă másságă ésă ază elkülönböz désă irányábólă nyílikă vizsgálódásiă
perspektívaămindăönmagunkraămindăvilágunkra,ăekképpăază identitásă
ésă ază önmagaságă aă nem-identitás, az el-különböződés,ă ésă ază
önmásság fel lă ragadhatóakă meg.ă Aă nem-azonosságă mintă negatív 
kategória jută érvényre,ă aă tagadásă pedigă ază egységă filozófiájánakă
tagadásáraă ésă dekonstruálásáraă vonatkozik,ă deă nem csak (!), 

gondoljunk itt Deleuze-re,ă amikoră aă „tisztaă differenciáról”
6

 (reine 

Differenz)ă beszél.ă Ebbenă aă megközelítésbenă aă differenciaă ésă ază
elkülönböz désă máră nemă csupánă ază egységgelă ésă ază azonossággală
szembenállókéntă jelenikă meg.ă Aă derridaiă megközelítésbenă aă
différance nemă csakă egyă újă kifejezés,ă s tă nemă isă csakă kifejezés,ă
hanemă aă fennállóă világă „leírására”,ă megértéséreă szolgálóă újă
gondolkodásbeliăbeállítódás. 

Nemăkérdés,ăhogyăază identitásă fogalmaăegységkéntăelgondolvaă
absztrakció,ămivelăéppenăaăváltásokăésăváltozásokăfolyamatábanăésă -
bólă épülă kiă az,ă amită önmagaságnak,ă egyszeriă ésă egyediă sajátságnakă
nevezünk.ăAzăönmagaságunkăviszontănemăcsakăbelülr lănemăegység,ă

                                                 
5 Vö.ăKimmerle,ăH.: Philosophien der Differenz. 28. 
6 Deleuze, G.: Differenz und Widerholung. 11−12. 
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hanemă aă küls ă hatásokă is,ă amelyekă bennünketă érintenek,ă aă
körülöttünkă lév ă világă töredezettă voltánakă aă felmutatása.ă Aă
töredezettségăviszontă az,ă amiă lehet véă tesziă aă sajátosăönmagaságă ésă
„identitás”ăkibontakozásánakălehet ségét. 

Mikéntă értelmezhet ă aă válságă ază önmagaságă ésă ază identitásă
folyamatosămássáăválásábanăésăújraalakulásában?ăÁllíthatjuk-e hogy 

ază identitásă csaknemă mindenă pillanatbană önnönă válságátă éli,ă vagyă
pedigăinkábbăarrólăvanăszó,ăhogyăazăönmagaságăésăazăidentitásămintă
sajátságă önnönă mássáă válásánakă kivetülése,ă minduntalană
önmásságához való hozzátartozása,ăamelybenăazăönmagaságămindigă
mindenă mássáă váláshoză hozzátartozik,ă să éppenă ezáltală lehetă
folyamatosságaă ază önmagamnak.ă Ază identitásă ésă ază önmagaságă
minduntalană történ ă önfelszámolása,ă újraalakulásaă ésă mássáă válásaă
alapfeltételeă annakă aă sajátságnak,ă amelyetă önmagaságnakă vagyă
identitásnakănevezünk,ăválságrólăviszontăcsakăakkorăbeszélhetünk,ăhaă
aămássáăváláshozăvalóăhozzátartozásăfelbomlik. 

 

 

3. A hovatartozás elvesztése és a hozzátartozás átalakulása 
 

Gyakorlatiă síkonă ază merülă felă kérdésként,ă hogyă aă szövegesă
reprezentációk,ă aă történetiă tudat,ă aă kulturális,ă nyelvi,ă politikaiă és 

vallásiă közeg,ă aă fennállóă ésă folytonă át- ésă újrarendez d ,ă
átstrukturálódóă rendszerekă ésă államrendszerek,ă mintă
jelentésstruktúrákă hogyană alakítjákă ază identitást,ă hogyană
befolyásoljákăazăidentitástămintădinamikusăstruktúrát,ăugyanakkorăază
ilyenă entitásokbană megmutatkozóă váltás,ă át- ésă újrarendez désă
milyenăhatássalăvanăazăidentitásra? 

Ebbenă aă megközelítésébenă semă ază államrend,ă semă aă kultúra,ă
semăaăpolitikaiăésătársadalmiăberendezkedésănemărendelkezikăstatikusă
állapottal,ă să ază identitásă isă aă küls ă ésă ugyanakkoră bels ă változásokă
folyamánă tesză szertă sajátszerűségre.ă Mégisă vajonă beszélnünkă kell-e 

azăidentitásăszéthullásáról?ăHogyanăkonstituálódikăaăsokrétűăújra- ésă
átszervez désben,ă aă minduntalană földrajzi,ă politikaiă ésă kulturálisă
dinamizmusbană ază aă sajátosság, melyetă identitáskéntă említünk?ă Aă
jelenăésăaămúltă– mintăaăjelenămúltjaăésăaămúltăjeleneă– reprezentációsă
potenciálisălehet ségénekăösszefüggései,ăvalamintăazăidentitásrólăésăaă
válságrólă szólóă diskurzusă hogyană befolyásoljaă ază identitásă sajátosă
vonásait?ă Să ază ilyenă értelembenă elgondoltă identitásă válságbană áll-e 
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vagyă pedigă megmutatkozásánakă lehetségesă ésă fennállóă viszonyaiă
természetesăviszonyulások,ăamelybenăazăidentitásămintăolyanăésămintă
nemă olyană mégiscsakă megmutatkozik.ă Ază ún.ă „azonosság”,ă ază
„identitás”ăegyăképlékenyăazonosságăésăképlékenyăidentitás,ăamelyetă
máră mindigă isă el feltételeznekă aă nemzeti,ă állampolgáriă ésă másă
hovatartozásrólă szólóă vitákban,ă să ugyaneză érvényesă aă
multikulturalizmusrólăszólóădiskurzusăeseténăis. 

Amennyibenă ază identitásă széthullásárólă beszélünk,ă ază aztă aă
látszatotăkeltiăminthaăvalahaă létezettăvolnaăegyăegységesă identitás,ăsă
éppenăennekăazăegységnekăaăfelbomlásaăvezetăoda,ăhogyăaăszéthullástă
să aă töredezettségetă firtatjuk,ă deă ază isă lehet,ă hogyă ezenă álláspontă isă
valójábană ază egységă filozófiájánakă egyikă utolsóă maradványa.ă
Természetes-eă vagyă éppenă természetellenesă ază identitásbană
végbemen ăhatártalanăát- ésăújraalakulás?ăAănemăstatikus,ăheterogén,ă
dinamikusă identitásă (mintă aă mássáă válásáhoză ésă aă másságokhoz,ă
valamintă ază önmássághoză valóă hozzátartozás)ă egyă ilyenă változó,ă să
adottă esetbenă radikálisană változóă közegbenă hogyană formálódik,ă ésă
melyekă lehetnekă töredezettségeinekă határai?ă Beszélhetünk-e,ă ésă haă
igen,ă mikoră ază identitásă válságáról,ă să aă tételezettă válságă mireă
vonatkozik? 

Márămindigăisăönmagunkăsajátságánăkeresztülăvagyunkăképesekă
aă másikkală találkozni,ă aă sajátságă pedigă nemcsakă ază önmagaságunkă
alkotója,ăhanemăannakăközege,ăvilágaăésăélettereăisăegyben.ăMindigăisă
ebb lă aă világbólă kitekintveă lépünkă kapcsolatbaă aă másikkal,ă deă úgy,ă
hogyăaămásik,ămintăönmagunkălehet ségfeltételeămárămindig is jelen 

volt.ăAhogyanăP.ăRicoeurăfogalmaz:ăaă„sajátăkulturálisăel ítéleteinkenă
keresztülă vagyunkă képesekă aă Másikkală szembesülni”.

7

 Eză aă világă
sajátătapasztalatainkatăésăélettapasztalatainkatăisăképbeăhelyezi,ăsănemă
isăcsakăképbeăhelyezi,ăhanemătapasztalatiságánakăközege,ăúgy,ăhogyă
aăsajátosăvilágămárăazăegyéntăésăaăközösségetă tapasztalatainálă fogvaă
valamiképpămagábaăisăzárja.ăAzăidentitásăésăazăönmagaságăsohasem 

monologikusan,ăhanemămindigădialogikusanăalakulăki,ăel feltételeziăaă
Másikăésăazăidegenăjelenlétet,ămintăönnön létlehetőségének feltételét, 
éppenă ezértă ază identitásă ésă ază önmagaságă abbană ază ontológiaiă
közegbenăvizsgálható,ăamelybenăazăönmagaságămindigăa mássággal,ă

                                                 
7 Ricoeur, P.: Emlékezet – felejtés – történelem. 



 214 

valamintă ază identitásbană rejl ă sajátságă ază idegennelă együttă
párbeszédetăfolyatatva,ădialogikusanăjelenikămeg. 

Azăidentitásbanăésăaăkultúrábanărejl ădinamizmusămeglététăcsakă
fokozzákă azokă aă radikálisă váltások,ă melyeketă példáulă aă háborúkă ésă
világháborúkă határmódosításaiă váltottakă ki,ă aholă egyă bizonyosă
életvilág,ă amelyă különböz ă határokkal,ă lakosokkal,ă politikaiă
beállítódássală ésă stratégiávală rendelkezik,ă újă identitásképetă
népszerűsítă vagyăkövetelămeg,ă ugyanakkorămásă jogokată vagyăpedigă
éppenă semmilyenă jogokată biztosítvaă (pl.ă ază els ă világháborúă utánă aă
romániaiămagyarságăhelyzete:ăállampolgárságănélkülisége). 

Egyrésztă milyenă következményeiă vannakă aă hovatartozás 
elvesztésének?ă Aă hatalmiă rendă általă kijelöltă vagyă feloldottă határokă
hogyanăbefolyásoljákăazăidentitást?ăMásrésztămilyenăkövetkezményeiă
vannakă ază olyană irányzatoknak,ă mintă ază interkulturalitás,ă
multikulturalitás,ă aholă éppenă egyă viszonylagă homogénnekă tűn ă
egységă látszikă átrendez dniă aă különféleă kultúrákă találkozásiă
felületein?ăHaăaăhovatartozást a gadameri hozzátartozás fogalmávală
hozzukă kapcsolatba,ă akkoră aă hovatartozásă elvesztéseă olyană
szituációkéntă értelmezhet ,ă aholă ază odatartozóă önmagánakă egyă
lehetségesă létmódjátă veszítiă el,ă aă létmódjánakă azonă lehet ségét,ă
amelyă éppenă aă valamiheză valóă tartozásă közegébenă kibontakozóă
létlehet ségeă lehetne.ă Azonbană ază odatartozóă nemcsakă egyikă
lehetségesă létmódjánakă lehet ségétă veszítiă elă ază odatartozásă
felbomlásakor,ăhanemăviláglátásánakăegyălehetségesălétmódjátăis.ăAză
államiă egyezményekă általă átrendezettă határok is nemcsak egy 

államhozăvalóă formálisă ésă jogiă odatartozástă szűntetnekămeg,ă hanemă
önmagaságunkăazonălehet ségétăis.ăEzzelăazăállamăésăaăkultúraăáltală
biztosítottă jogokonăésăaăkultúráhozăvalóăodatartozásonătúlăegyăolyană
önmagaság-lehet ségt lă fosztanakă megă bennünket,ă amelyă ază illet ă
államban,ă nyelvben,ă kultúrában,ă hagyománybană ésă életvilágbană
épülhetettăvolnaăki. 

Miă történik,ă amikoră egyă etnikaiă csoportotă megfosztă
állampolgárságátólă egyă vagyă többă állam,ă egyezmény,ă anélkül,ă hogyă
bármiféleă másă állampolgársággal felruháztaă volnaă aă csoportot?ă Ésă
amennyibenă állampolgársággală felă isă ruházzaă ază illet ă csoportot,ă
abbólă mégă korántsemă következik,ă hogyă önmagábană ază
állampolgárságiă hovatartozásă megfelelneă aă nyelvi,ă illetveă kulturálisă
odatartozásnak. Ebben az esetben az anyaországă egyămásik ország,ă
amelyă egybenă közeliă ésă ugyanakkoră távoli,ă idegenă ésă otthonosă
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egyidejűleg.ă Egyrésztă ază állampolgárságă elvesztése,ă egyă illet ă
államhoză valóă odatartozásă elvesztéseă nyelviă átalakulásokbană isă
megmutatkozik.ăEgyămásikăállamhozăésăkultúráhozăvalóăodacsatolásă
általă megszűnikă létezniă ază anyanyelvă uralkodóă státusa,ă amelynekă
következményeă egyă olyană nyelviă háttérbeă szorításă vagyă éppenă
kizárás,ă amelyenă önmagunkat mondjukă ki.ă Ază újfentă kialakultă
rendszerekă azzal,ă hogyă egyesă beszédmódokată kiemelnek,ă másokată
háttérbeă szorítanak,ă éppenă aztă igyekszenekă meghatározniă ésă
kézzelfoghatóváă tenni,ă hogyă miă legyenă aă kultúraă része,ă valamintă kiă
miămódonăjárulhatăhozzá,ăilletveărészesülhetăbel le. 

Aă multikulturalitásă többă látszólagosă egységă meglététă háttérbeă
szorítva,ă éppenă aă töredezettségetă ésă aă másságokă együttlététă ésă
kölcsönösă elismerésétă igyekszikă népszerűsíteni,ă să ezzelă aă
töredezettségb lă összeálló,ă ésă aă töredezettségă ésă aă sokféleségă
lehet ségéb lă kiépül ă önmagamă újă lehet ségétă részesítiă el nyben.ă
Mit jelentăez?ăLehetséges-eăaăsajátăkultúraăelveszítésénekălehet ségeă
globalizálódóăvilágunkban?ăAăkultúraăelvesztésénekăilyenălehetségesă
elgondolásaă mer ă illúzió,ă amelyă inkábbă elképzelhet nekă tartjaă aă
kultúránă valóă kívülă kerülésă lehet ségét,ă mintsemă aă kultúrákă közöttă
valóălétet.ăElvégreăsohasemăa kultúráról, mintsem kultúrákról folyik 

aă diskurzus,ă ígyă aă kultúraă mintă kultúrák között képződő játék, 

kultúrákkală folytatottă dialógusă ésă jelenlétă mindigă isă máră valamiă
többnekăaălétrehozása,ămintăamiăazel ttăvolt.ăAăközöttesălétănemăcsakă
aztă jelenti,ă hogyă egyă kultúraă nemă tisztánă ază egyikă vagyă aă másikă
kultúra,ă hanem,ă hogyă ontológiailagă megváltozottă státussală
rendelkezik,ămivelăbenneăésăáltalaălétrejönăvalamiămásăis,ăugyanakoră
önmagaă képzéseă ésă képz déseă isă eă folyamatbană valósul meg. A 

kultúraă ezenă megközelítéseă nemă szubsztancialista,ă hanemă
hermeneutikai,ă amelyă aă kultúraă létmódjátă aă játékhelyzetb lă ésă
dialógusból tárjaă fel.ă Aă kultúraă ígyă sosemă önállóană ésă önmagábană
képz dik,ă să aă benneă formálódóă identitásokă isă máră ennekă talaján 

alakulnak.ă Etikailagă ésă stratégiailagă éppenă ază aă kérdés,ă hogyă
mennyibenă vagyunkă nyitottakă aă kultúraközöttiségă szférájára,ă vagyă
mennyireă zárjukă elă magunkată t le,ă mennyireă zárjukă elă magunkată aă
másikkal,ăaămássággalăésăază idegennelăvalóădiskurzustól.ăValójában 

azonbană aă mássággală ésă ază idegennelă valóă dialógusă már mindig is 
zajlik,ă eză itatjaă átă aă nyelvă szerkezetét,ă aă kultúraă talajánă
megfogalmazódóă történeteinketă ésă elbeszéléseinket,ă ază államiă ésă
politikaiăberendezkedést,ăvalamintăegészăéletvilágunkat.ăIgazábólăígyă
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nemăisăazăaăkihívás,ăhogyăaămásikkalăésăază idegennelăvalóădialógusă
lehet ségétă elfogadjukă ésă úgymondă belemenjünkă aă játékba,ă hanemă
hogyă ennekă aă játék- ésă dialógusă szituációnakă aă kiiktathatatlană
érvényességét belássuk. 

Éppenă ezértă ază aă kérdés,ă hogyă aă másikkal,ă aă mássággală ésă ază
idegenséggelă folytatottă párbeszéd,ă ésă ază ebb lă kiépül ă lehetségesă
változásokămegingatják-eăazăidentitásăszerkezetétăvagyăpedigăinkábbă
lehetségesă aspektusaită teljesítiă ki,ă să ezáltală isă azăönmagaságnakă egyă
átfogóbbă képétă mutatjákă fel?ă Ază identitás,ă aă hagyomány,ă aă kultúraă
elvész?ă Vagyă pedigă aă meglev ă hagyományă gazdagításánă keresztülă
felismeri önnön sajátszerűségét és identitását,ăaztămeger sítveăvagyă
átstrukturálva?ăEbb lăaănéz pontbólăvizsgálvaăsemăhomogénăegységă
azăidentitás,ăhanem éppenăaăkörülötteălév ătöredezettség felmutatása, 

eă töredezettségă viszontă éppenă önnön sajátszerűségünk belátására 
nyíló létlehetőségünk,ă aă különböz ă lehetségesă néz pontokă ésă
sajátosságokă sokaságánakă egységébenă értveă megă önmagunkat.ă Ază
identitásăésăaăkultúraănemăközelíthet ekămárămegăsemăazăegységăfel lă
egységként,ăseănemăegyăegységhezăvalóăodatartozásként,ăhacsakănemă
aătöredezettségekăösszességétănevezzükăegységnek.ăMindezăazonbană
azonosságzavarkéntălehetneăértelmezhet ?ăÖsszeomlássalăfenyeget-e 

egy stabil azonosulásiă modellă hiánya?ă „Aă kétértelműségă sohasemă
szüntethet ă meg”ă − hangsúlyozzaă Derrida,

8

 nemă tudunkă letérniă ază
útról,ă megköszönniă önmagunknakă ază együttműködéstă ésă elköszönniă
önmagunktól. 

Egyă stabilă azonosulásiă modellă hiányaă nem azt jelenti, hogy 

nincsăazonosulásiămodell,ăhanemăazt,ăhogyănem egy, hanem több van 

ezekb l.ăEbb lăaănéz pontbólăszemlélveăéppenăegyăstabilăazonosulásiă
modellă lenneăaz,ăamiăază identitástăésăazăönmagaságotăbehatároljaăésă
önmagáhoză köti,ă valamiképpă statikussáă igyekszikă alakítani.ă Aă
többféleă azonosulásiă modellekă – legyenekă azokă valóságosakă vagyă
potenciálisakă– azăidentitásnakăésăazăönmagaságnakăazăönmagáraăésăaă
másraăvalóănyitottságaă lehet ségétă hordozzák.ă Ittănincsăegyăkívülr lă
megkonstruáltă modell,ă amibeă jelentkezni lehetne, hanem az 

individuumokăésăază individuumokăközegeăkötetlenülămagaă formáljaă
ază identitástă ésă ază önmagaságot.ă Ebbenă aă formálódásbană olyană
nyitottságă rejlik,ă amiă elkerülhetetlennéă tesziă ază önmagunktólă valóă

                                                 
8 Derrida, J.: i.m. 106. 
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elváltozást,ă ésă lehetetlennéă teszi ază elváltozásă kiiktatását,ă ezértă
mondhatjuk,ăhogyăaăváltozásăésăaăváltásăaz,ăamiăvan. 


