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Czeslaw Milosz
1993 első negyedében kárpátaljai, vajdasági és kontrollként magyarországi kö
zépiskolásokat kérdeztünk meg (kérdőívekben egységesített módon) szabadidős
tevékenységeikről, a jövőre vonatkozó terveikről, az életvezetést, a gondolkodásmódot befolyásoló értékekről, olvasási szokásaikról és végül magyarságtudatuk
ról. Az OSZK olvasásszociológiai műhelyében a nyolcvanas évek elején
módszeresen gyűjtöttük a határon túli magyarság olvasás- és könyvkultúrájáról
tudósító tanulmányokat, cikkeket. (1) 1983-ban hasonló (kérdőíves) módszerek
kel már végeztünk egy országos reprezentatív felmérést a hazai középiskolások
ról (2), ahol a nemekhez és az iskolatípushoz kötődően találtunk szignifikáns
különbségeket. A skála két végpontján következetesen a gimnazista lányok
(többet és igényesebben olvasnak), illetve a szakmunkástanuló fiúk jelentek meg.
(A szakközépiskolások rendszerint a gimnazistákhoz közeli sávban helyezkedtek
el.) Majd ugyancsak itthoni adatokra támaszkodva mutattuk ki a regionális kultúrák
jó l látható jegyeit Kelet- és Nyugat-Magyarországon, illetve a katolikus és protes
táns hagyományoknak az olvasási kultúrában máig ható következményeit, érzé
kelhető bizonyítékait. Az ország nyugati felében élő katolikusok gyakrabban
olvasnak, a kézbe vett és kedvelt művek között több a közvetlen szórakoztató mű,
vagyis olvasmányszerkezetük praktikusabb, örömszerzőbb, hedonistább, mint a
keleti régióban, ahol viszont a kevesebbet olvasás egy archaikusabb, s talán
igényesebb, az olvasás szakrális funkcióját inkább őrző olvasmányválasztékot, a
romantikusok és klasszikusok fokozott kedvelését találtuk jellemzőnek. (3). S ezek
az országrészekhez, illetve történelmi folyamatokhoz, kulturális hagyományokhoz
kötődő eltérések még (és már) a tízévesek olvasási szokásaiban is tetten érhetők,
jelezvén az olvasási kultúra és egyáltalán a tradíciók több generációs mintákat
önkéntelenül átvevő és követő, szívós természetét.

Előzmények
1991 tavaszán már - egy nagyobb kutatás kereteibe ágyazottan - hasonló m ódsze
rekkel vizsgálhattuk az erdélyi és a csallóközi magyarság körében az olvasási kultúra és
a nemzeti azonosságtudat összefüggéseit. (4)
A jól felismerhető, regionális eltérések mellett az olvasási szokások és az ízlés elem 
zése után is döntő m ozzanatnak tűnt a kulturális jelenségek folyamatossága, határokat,
tiltásokat, kereskedelmi, és iskolarendszerbeli nehézségeket átlépő ereje. Különösen ka
rakteres kép alakult ki a Székelyföldön (Székelyudvarhelyen és környékén) begyűjtött
‘ Munkánk az Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatásokról szóló 63/1992. (IV. 4.)
Kormányrendelet alapján elnyert pályázat révén valósulhatott meg. A nagylelkű támoga
tást ezúton is hálásan köszönjük.

7

NAGY ATTILA

adatok nyomán: archaikusabb, a romantikusokat és a klasszikusokat jobban őrző irodal
mi ízlésvilág, elmélyültebb, a tradícióhoz inkább kötődő magyarságtudat és optimistább,
a nemzet megmaradásában inkább bízó jövőkép volt jellemző. A magyarországi vála
szokat viszont a kortársi szórakoztató olvasmányok iránti erősebb vonzódás, bizonyta
lanabb, a hagyományokat kevésbé emlegető magyarságtudat és a jövő iránti szorongás,
bizalmatlanság jellemezte.
Szociálpszichológiai tankönyvek példája is lehetne az itt tapasztalt összefüggés a hát
rányos (elnyomott) helyzetben lévő csoport identifikációs modellek iránti fokozott érzé
kenységére, a „nagyobb felszólító erő” megjelenésére, a felkínált identitásmodellek iránti
fogékonyság erősödésére. (5) Az Erdélyben tapasztalható, a kisebbségekre tartósan ne
hezedő nyomás, diszkrimináció fokozottan érzékennyé teszi az ott élő magyarokat a
megfelelő nemzeti, etnikai modellek kidolgozására, elfogadására és beépítésére s erre
a célra kiválóan megfelelnek a Jókai-, Mikszáth-, Gárdonyi-, Móricz-, Tamási- és Sütő
művek, illetve azok hősei, s e hősök tettei, gondolatai, törekvései.
Vagyis a szorongatott helyzetben lévőknek nagyobb szükségük van megmaradásuk,
önvédelmük, önerősítésük érdekében az anyanyelvű irodalom, a nemzeti romantikusok
és klasszikusok olvasására.
Ugyanakkor más befogadáslélektani vizsgálódások eredményeiből tudjuk, hogy a
szépirodalmi művek recepciója legkevesebb két szálon fut:
a. létezik a „visszatérő személyes téma” (6);
b. és egy a nemzeti azonosságtudat által meghatározott, a történelmi-társadalmi kö
rülményekkel szoros kapcsolatban lévő kultúrafüggő téma is. (7)
Egyébként a nemzeti önarckép irodalomolvasást irányító szerepét, a valóság észlelé
sének erős társadalmi meghatározottságát többek között, éppen a műhelyünkben vég
zett finn-magyar vizsgálat eredményei is ékesen bizonyítják. (8) Az adatok szerint a finn
olvasók számára az individum az autonómia, az irónia és a humor, a magyarok számára
pedig a kiszolgáltatottság, a történelmi meghatározottság, a társadalmi összefüggések
hangsúlyozása, illetve a tragikusabb önszemlélet voltak a jellegzetes értékek. Mi tehát,
amikor az egymástól elszakított nemzetrészek olvasási kultúráját derítjük fel, valójában
a nemzeti azonosságtudat variációival, eltéréseivel összefüggő olvasási jellemzők
együttjárását, kölcsönös interakcióját keressük.

Kultúra - olvasáskultúra
Akár a mottóként idézett lengyel Nobel-díjas költő szavainak szabad magyar fordítá
saként is érthetjük Kányádi Sándorvélekedését, melyeket Cseh Gusztáv rajzainak, met
szeteinek értelmezése, értékelése kapcsán fogalmazott meg: „A léleknek is rétegesen
kell öltözködnie, álomba, emlékbe, hagyományokba...”
Különösen fontos mostanában fontolóra venni a fentieket, amikor világosan kimond
ható, hogy a szocializmus minden országban a hagyományokkal való könyörtelen leszá
molás álláspontját, a tradíció megtörésének igényét („A múltat végképp eltörölni!”) hir
dette abban a reményben, hogy ennek sikeres végrehajtása a nemzeti kohézió megygyengüléséhez, az integratív funkció eltűnéséhez vezet majd. Nem csupán a legdurvább
változatokra gondolunk, mint amilyen 1944 őszén a vajdasági magyarság megtizedelése,
a 18-50 éves teljes kárpátaljai magyar férfilakosság „háromnapos robotra” hurcolása,
vagy az ottani református papság megsemmisítése volt, hanem a nemzeti történelem
csonkolására a tantervekben és a tankönyvekben, a közös múlt kisajátítására a történe
lemkutatásban, valamint a legfontosabb identitásformáló tantárgyaktól való elidegenítés
re (30 év magyar irodalmi érettségi tételeinek csaknem fele politikai propaganda célokat
szolgált, a Szózat és a Himnusz bizonyos versszakai rendszerint kimaradtak a tan
könyvekből stb). (9)
Nyomatékosítani szükséges, tehát hogy a tradíció, a kulturális hagyományok részleges
továbbélése a társadalmi szolidaritás, a nemzeti összetartozás érzésének segítője s
egyúttal iránytű, egyfajta eligazodást, a konfliktusok megoldását segítő koordinátarend
szer is az egyén számára. Ahogyan azt R. Várkonyi Ágnes írja: a tradíció, a kultúra a világ
használati utasítása. Vagy a kissé tagoltabb, Németh Lászlótól származó megfogalma
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zás: A kultúra nem tudás, nem művészi produkció, hanem valami életet szabályozó elv,
amely egy embercsoport minden tagjának belső mágnese, irányítója.”
Csak így válik teljessé Milosz tőmondatának jelentése, Kányádi metaforája. Egyén
ként, a válaszra, tettekre ösztönző kihívások idején is múlhatatlanul szükségünk van a
belső iránytű által vezérelt reakciókra, de a nagyobb egységekhez való kapcsolódást
szolgáló kohéziós erők működése is alapvető szükségletnek tűnik.
A tradíció vállalható részét, az emberiség, a nemzet kulturális örökségét pedig éppen
az írásbeliség, a nyomtatott szó, többek között a szépirodalom, a könyvekbe, folyóiratok
ba, tankönyvekbe, antológiákba sűrített mi-tudat testesíti meg leginkább. Kik és milyen
gyakran olvashatják, idézhetik Arany, Petőfi, Heine, Rilke, Ady, József Attila, Jókai, Gár
donyi, Sütő, Dosztojevszkij, Th. Mann, Tolsztoj Vári Fábián László, Fehér Ferenc, He
mingway, Böll, Gion Nándor vagy Kovács Vilmos történeteit, szavait, rímeit, metaforáit,
nagy feszültségeket hordozó, sűrített költői képeit?
Nem kevesebbet szerettünk volna tudni tehát, amikor kárpátaljai és vajdasági középiskolásokat kérdezgettünk, csupán az „iránytű és a belső mágnes” létéről, állapotáról,
működéséről próbáltunk adatokat gyűjteni a kisebbségi magyarság leendő értelmisége
körében. Természetesen nem csupán a szépirodalom olvasását tartjuk fontosnak, hiszen
a nyomtatott szó, a leírt mondatokká sűrített ismeretek használata alapvető feltétele a
Széchenyi István által szorgalmazott „közértelmességö karbantartásának, fejlesztésé
nek, illetve mindannak, amit röviden európai kultúraként szoktunk emlegetni.

Válaszolóink
Korábbi erdélyi és csallóközi vizsgálatainkban - az eredeti elképzeléseinktől, a körül
mények hatására eltérítve - végül tudatosan választottunk 25-30 ezer lakosú, egyértel
műen magyar többségű kisvárosokat, mert a megelőző tapasztalatok szerint az ilyen
nagyságrendű településekről nyert adatok állnak minden tekintetben legközelebb az or
szágos átlagokhoz. Mostani terepválasztásunkban azonban már sokkal több volt a kény
szerű elem. Mint közismert ma Beregszász az egyetlen magyar többségű város Kárpá
talján, de még ott sem tudtunk 50-50 17 éves magyar gimnazistát és szakközépiskolást
találni, akik magyar nyelvű középiskolában tanulnak, s ezért 12 db kérdőívet Nagydobronyban vettünk fel. A vajdasági adatfelvétel még nehezebbnek bizonyult. Jó ideig sem
közreműködő, az iskolába, az órájára beengedő pedagógust, sem a kérdőív kitöltésére
vállalkozó tanulót nem találtunk. Végül azonban kitűnő segítőtársakra találtunk Orosz Il
dikó (Nagydobrony), Kovács Miklós (Beregszász), Matuska Mária és Matuska Márton
(Újvidék) személyében. Az ő ügyszeretetük, kockázatvállaló bátorságuk és fáradhatatlan
munkájuk nélkül ez a beszámoló nem készülhetett volna el. Hálás köszönet érte! Tehát
gimnazistákat és szakközépiskolásokat kérdeztünk meg a három helyszínen, összesen
300 diákot:
100 főt - Kárpátalján (Beregszászon és Nagydobronyban),
100 főt - Vajdaságban (Újvidéken és Bácskatapolyán),
100 főt - Magyarországon (Hatvan városában*)
Tegyük nyomatékossá! Szándékosan nem a „Megkérdezettek” vagy „Kérdezettjeink’'
alcímet használtuk, mert a volt Jugoszlávia területén zajló háborús cselekmények a Vaj
daságban is súlyos következményekkel jártak, járnak. A megfélemlítés eszközei igen vál
tozatosak, s ennek hatása az interjúhelyzetek kerülésétől az ország elhagyásáig meg
lehetősen széles skálán ingadozik. Ennek következtében az összehasonlítás alapja (Új
vidék nagyváros és már régen nem magyar többségű) kissé módosult. A joggal emlege
tett háborús körülmények ellenére szeretnénk komolyan venni a felmérés szociológiai
jellegét, a szakma tisztes szabályait, s ezért mutassuk be röviden mintánkat! A régión
kénti 100-100 főn belül mindig sikerült fele-fele arányban gimnazisták és szakközépis
kolások kérdőíveit begyűjteni, de rendszerint enyhe lány többséggel. Fontos viszont rész
letesen bemutatnunk a szülői hátteret legalább némileg jellemző iskolázottsági és fog
lalkozási táblákat.
Két pont kivételével adatsoraink egyenletes elrendeződést mutatnak. Domináns kate
góriának mindkét szülő esetében a szakmunkásbizonyítvány (apák) és a középiskolai
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érettségi (anyák) tűnik. Újvidék nagyváros volta azonban a három város közül a szülők
iskolai végzettsége szempontjábül is kidomborodik, hiszen ebben a csoportban legma
gasabb a felsőfokú végzettséget szerzett apák aránya (24%). Ugyanakkor a csupán ál
talános iskolai bizonyítvánnyal, többnyire háztartásbeliként, esetleg nyugdíjasként a csa
ládanyai szerepet főfoglalkozásban vállaló nők száma (30 fő) is meglepően magas it t .
A foglalkozási táblázat elrendeződése még egyértelműbbé teszi a szakmunkási létfor
ma dominanciáját mindhárom helyszínen, illetve a már említett nagyvárosi hatás érvé
nyesülését Újvidéken (21 vezetőbeosztású, illetve értelmiségi apa). Érdekes megjegyez
ni, hogy vállalkozó és munkanélküli is a hazai mintában fordul elő a leggyakrabban, míg
az erre a kérdésre nem válaszolók a kárpátaljai csoportban voltak a legtöbben. (Ott még
nincs munkanélküli segély!)
A vállalkozó szülők száma a magyarországi mintában a legmagasabb, míg a vezetőbeosztásúak, értelmiségiek csoportjába a kárpátaljai szülők közül lehetett a legkeveseb
bet besorolni. A minta általános jellemzését a szülők közötti hivatalos kapcsolatokra vonat
kozó kérdéssel zárhatjuk. A két szélső pólust Hatvan és Beregszász jelenti. Nem csupán az
együttélő szülők 10%-nyi különbsége miatt, hanem a kissé bizonytalan jelentésű „Egyéb” ka
tegória eltérése okán is. Ugyanakkor feltevésünk szerint nem lehet véletlen a családi állapot
és a foglalkozás mentén tapasztalható bizonytalanságok (nincs válasz + egyéb) beregszászi
egybeesése, együttes előfordulása. Gyaníthatóan az egzisztenciális fenyegetettség (pl. a
munkahely elvesztése) rendkívül szoros interakcióban van a családi kapcsolatok fellazulá
sával, az „Egyéb” kategóriába sorolandó esetek száma tehát szaporodik.
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1. táblázat
Hogyan élnek a szülők?

Értékek
Valójában még mindig a minta általános bemutatásánál tartunk, amikor a családi háttér
jellemzőinek felvillantása után az életvezetési elvek, az értékek világa felé fordítjuk az
olvasó figyelmét. Négy síkon teszünk erre kísérletet, a kérdőívben is alkalmazott sorrend
alapján:
- Egy napom tíz év múlva... (Kérjük, írja le röviden, hogyan képzeli egy átlagos napját
tíz év múlva!)
- Közelebbi tervek. (A jelenlegi iskola befejezése után mit szeretne csinálni?)
- Szabadidős tevékenységek rangsorolása, osztályozása
- Célértékek rangsorba állítása (M. Rokeach, tesztje)
Tíz év múlva
Kérdőívünk első érdemi tétele rögtön a távlatokra nyitott ablakot, a projektív tesztként
is működő megkezdett mondat folytatását kérve. A néhány szavas kitérő válaszoktól az
érzékeny, tartalmas, kisebb eszmefuttatásokig terjed a skála. Összesen 49 kategóriát tar
talmazó elemzési szempont használatával próbáltuk a szükségképpen nagy változatos
ságot mutató szövegeket összehasonlítóvá tenni. Mielőtt azonban a legfontosabb pontok
számszerű eltéréseit sorra vennénk, hadd mutassunk be egy-egy csokrot a tipikusnak,
érdekesnek látszó eredeti válaszokból!
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B eregszá sz
- Szeretném ha 10 év múlva egy menő üzletember lennék, akinek a magánélete nyu
godt, de az üzleti mozgalmas lenne. Reggel felébrednék megreggeliznék és elmennék
a munkahelyemre. Ez a munkahely olyan lenne, hogy sokat keli utazni. Délután hazamennék kipihenném a napi fáradalmakat. És minden nyáron elmennék nyaralni.
- Lesz egy boldog családom, béke lesz, lesz egy biztos munkahelyem, és nem kell
félnem attól, hogy mit hoz a holnap. Anyagi jólétben éljek, reggel ne féljek felébredni so
hasem. Reggel elmegyek a munkámba, aztán, ha délután hazatérek, játszadozó gyere
kek és szép feleség várjon otthon.
- Hajói megfigyeljük a világot, akkor mindenhol háborúzást viszálykodást figyelhetünk
meg. Én bízok benne, hogy egyszer egy napon... Felkelek elvégzem a reggeli tennivalót
és a békés világban elmehetek egy hosszabb utazásra a világ körül vagy a földön kívüli
sötétségbe.
- Tíz év múlva úgy képzelem el az életemet, hogy dolgozni fogok. Foglalkozásomat
komolyan fogom venni. Családomat becsülni és szeretni fogom még a munkámnál is job
ban. Gondolom, hogy gépesítve lesznek az utcák és más különböző helyek is. És így
több időm lesz a családomra. Azt gondolom tíz év múlva nem fog ilyen nehézségekkel
küszködni az országunk.
- T íz év múlva a gépesítés már megkönnyíti az emberek életét, eltűnnek a fizikai mun
kák. Az emberek szabadon függetlenül dolgoznak és élnek. Háborút csak a történelem
ben találnak. Nincs fajgyűlölet mindenkinek egyforma joga van. Rendes munkalehetőség
van, gazdasági gondok nincsenek. Katonaság csak alacsony számban létezik.
- Talán minden ugyanaz lesz, ahogy volt, van, de szerintem, ha továbbra is fogunk
fejlődni, mint iparilag, gazdaságilag, akkor minden korszerűbb lesz. De politikailag, ha az
országok így fognak háborúzni, mint most, akkor nem sok remény van... Az is lehet, hogy
eljön 2000-ben a világvége.
- Remélem tíz év múlva lesz egy szerető férjem és egy kisbabánk, akit mind a ketten
szeretettel fogunk nevelni. Egy napomat így képzelem el: Reggel elkészíteni a családot
s munkába elmenni, bevásárolni, vacsorát főzni és békés hangulatban eltölteni a csa
láddal az estét.
Már e néhány mondat után is egyértelműen a biztonság, a nyugalom keresése, a há
ború, a fajgyűlölet, a feszültségek kerülése tűnik a legjellemzőbb motívumnak. Legtöbben
a családi kapcsolatokat (66 fő), a pénzkereső munkát (32 fő), a háztartási tennivalókat
(23 fő) és a boldogság megtalálását (13 fő) említették.
Ú jvidék
- Nem hiszem, hogy élni fogok.
- Nem tudom, hogy élek-e majd 10 év múlva.
- Talán már nem is létezik, majd e város ahol élünk, de remélem, hogy a magyarság
sorsa talán jobbra fordul és a mi életünk, a fiatalok és idősebbek élete is megváltozik.
- Valószínű, hogy Budapesten fogok lakni. Legalább 5 gyerekem lesz. Minden nap fog
lalkozom velük és a magyarságra tanítom majd őket. Minden Ferencváros mérkőzésre
elmegyek. Munka után (földrajztanár leszek) a szabadidőmet a feleségemnek és a gye
rekeimnek szentelem. Párttag leszek (most nincs olyan párt, amely hűen szolgálná a ma
gyar népet). Ezenkívül sokat fogom látogatni a budapesti színházakat.
- Jó téma! Tíz év múlva szép családom lesz. Három gyermekem és egy jó férjem. Jó
munkám, anyagi biztonságom. Lehetséges, hogy nem ebben az állati országban fogok
élni (remélem!). Reggel mindenhol rendet teszek, munkába megyek. Amikor hazajöttem
ebédet főzök, pihenek és az otthoni munkákat végzem.
- Reggel felkelek s megetetem az állataimat (nagyon szeretem az állatokat, főleg a
háziállatokat, pl. tehén, kecske stb). Remélem tartani fogok belőlük néhányat. Utána el
megyek a munkahelyemre, majd amikor hazaérek, akkorfinom ebédet főzök a férjemnek.Délután elvégzem a házkörüli munkákat, majd olvasok egy kicsit. Remélem, hogy gyer
mekem is lesz, s természetesen vele is jó anyaként fogok bánni. Este pedig imádott fér
jemmel a szerelem tüzében fogunk elégni.
11

NAGY ATTILA

16 fő jelezte szó szerint a létbizonytalanságot és ugyancsak tizenhatan adtak kitérő
választ, kilencen pedig az emigrációt és/vagy a vendógmunkási létformát gondolják reá
lisnak. Ezzel együtt negyvenőten családalapításra gondolnak, 29 fő pénzkereső munkát
emleget. A háború megüli a lelkeket s 100 tizenhét éves fiatal mindössze 62 gyereket
képzel el majdani családjaikban. (200 szülőtől 62 gyerek!)

Hatvan
A magyarországi válaszok meglepő homogenitást és józan realizmust tükröznek.
Rendre a munka, a család és némi esti szórakozás fogalmazódik meg egy-két mondat
ban. Ezért csupán két szélső pólust megjelenítő szöveget idézünk szó szerint.
- Az idegenlégióba a 2-REI-be vagy a 2 REP-be szolgálok olyan helyen, ahol közel
lehetek a halálhoz, a veszélyhez. Ha addig egyáltalán még élek.
- Valószínű, hogy Budapesten fogok élni, lehetőleg egy tágas bérházban. Minden nap
a munkámtól függően, de lehetőleg nem korán kelek fel. Elképzelhetőnek tartom, hogy
nem a férjemmel, hanem inkább az élettársammal élek. Egy könnyű, gyors reggeli után
(gyümölcs, müzli, tej) kerékpárral megyek a munkahelyemre, amit nagyon szeretek. 16
óráig dolgozom, majd a „férjemmel” együtt kerékpározunk haza. Délután a háztartási
munkák elvégzése után az estét barátainkkal töltjük (elég gyakran), pl. színházba me
gyünk vagy moziba. Az élettársammal éjszaka sokáig beszélgetünk. 17 óra után nem
eszünk semmit (egészséges életmód végett). Életemben fő szerepet fog játszani a zene
és persze az olvasás is.
Jóllehet csak kettőt idéztünk közülük a hatvani válaszok összessége adta a legkie
gyenlítettebb összképet (család, munka, lakás, ház, autó, utazás, tv, mozi, színház, szó
rakozás, sport és még minden ötödik válaszban az olvasás is felbukkan). Ugyancsak jólesően könyvelhettük el a családi beszélgetések, a gyerekkel való foglakozás (tanulás,
olvasás) mozzanatainak előfordulását. Itt száz fiatal 91 majdani gyerek születését fogal
mazta meg.
Amint a fentiekből is kitetszik a közállapotok ziláltsága, a létbizonytalanság és a hábo
rús fenyegetettség - különösen a Vajdaságban - alapvetően befolyásolja, szükségkép
pen elbizonytalanítja a fiatalok jövőképét. Itt béke és stabilitás van, tehát értelmes feladat
a jövőről gondolkodni, Kárpátalján és a Vajdaságban nem tűnik pontosan így.
Hasonló jellegű tendenciák bontakoztak ki a rövid távú célokat firtató kérdésünk („Mit
fog csinálni a jelenlegi iskola befejezése után?”) nyomán előállított számsorok elemzése
után is. Hatvanban 1: 3 arányban állnak a munkavállalást és a továbbtanulást tervezők
számsorai, a vajdaságiak körében legnagyobb a teljes bizonytalanság (10 fő), a külföldi
munkavállalásban reménykedők (13 fő), illetve a mielőbbi házasságot emlegetők (11 fő)
száma, míg a kárpátaljai válaszok között a munkába állás (36 fő) és a magyarországi
továbbtanulás (11 fő) volt a másik két csoporttól eltérően gyakori, de a megkérdezettek
csaknem fele itt is a továbbtanulás valamilyen felsőfokú formáját tervezi.

Szabadidő
Az összesen 39 tételes, döntően az olvasási szokásokra és a nemzeti azonosságtu
datra összpontosító kérdőívünkben volt néhány, a kulturális tevékenységekkel általáno
san összefüggő tételünk, melyek alkalmasnak látszanak a jelzett kérdések bizonyos szin
tű megválaszolására. Elsőként a szabadidős tevékenységek 27 elemből álló listáját tettük
a vizsgálati személyek elé, kérve őket valamennyi tétel osztályozására egy ötfokú skála
segítségével. („Minél jobban szereti a szóban forgó lehetőséget, annál jobb (magasabb)
osztályzatot adjon!”)
Az átlagosztályzatokat és az ezek nyomán kiszámított ranghelyeket tartalmazó táblá
zatunk három metszetben mutatja be adatainkat: a. három helyszínt, b. a nemek meg
oszlását, és c. az iskolatípusokat.
A nem véletlenszerű különbségek kiszűrését jelzik az egyes számok mellett megjelenő
(*)-csillagok, melyeket a kétmintás tpróba" elvégzése után használhatunk. Ha a t értékét
12

II

MINDKÉT HAZÁBÓL..."?

1,96-nál nagyobbnak találtuk, akkor ugyanis 95 százalékosnál erősebb valószínűséggel
beszélhetünk szignifikáns, tehát lényeges eltérésről.
E számítások eredményeit vizsgálva, meg kell állapítanunk, hogy a csoportonkénti
összevetés alapján a legkevesebb eltérést (9 esetben) a beregszászi és az újvidéki vá
laszok között találtunk, vagyis az ő reakcióik, ítéleteik hasonlítanak leginkább egymásra.
Legélesebb különbségek a fiúk és lányok válaszai (17 eset), illetve a gimnazisták és
szakközépiskolások (15 tétel) átlagosztályzatai között vannak.
Nem hagyhatjuk említés nélkül a kulturális deprivációnak egyes osztályzatokban is
megjelenő bizonyítékait Kárpátaljáról és a Vajdaságból. A mozi, a múzeumlátogatás, a
színház, a szép- és szakirodalom olvasása - tehát az intellektuális tevékenységek - át
lagai és rangsorban elfoglalt helyük is rendre jelentősen magasabbak a hatvani kérdőí
vekben, mint a másik két helyszínen.
A két évvel korábbi (székelyföldi és csallóközi vizsgálatunkban éppen ez a jól szám
szerűsíthető tétel volt az egyik legerősebb bizonyíték a kulturális folyamatok, a tradíciók
folytonosságára, határokat átlépő erejére. Most inkább az ellenkezőjét tapasztaltuk. Az
életkörülményekből fakadó létbizonytalanság, a jövőkép kuszasága, az intézményes le
hetőségek gyengesége, netán hiánya nem maradt következmények nélkül.
Az intézményi háttér jellemzőinek alapos feltárása egy másik vizsgálat tárgya, de leg
alább az említés szintjén szóljunk arról, hogy Kárpátalja magyarlakta településeinek
könyvtáraiból nem csupán az iskolai kötelező olvasmányok jelentős része hiányzik, de a
legalapvetőbb kézikönyvek (helyesírási tanácsadó szótár, kétnyelvű szótárak, értelmező
kéziszótár) is csak a legritkább esetben vannak meg, illetve több helyen jellemző, hogy
0,5 db magyar nyelvű könyvtári kötet jut magyar anyanyelvű lakosra, például Tiszaújlakon
is. Beregszász Városi Gyermekkönyvtára 1994. május derekáig még egyetlen kötet vá
sárlására sem kapott lehetőséget az adott naptári évben, s a vajdasági helyzet - külö
nösen az utóbbi 2-3 évben - sem mondható szívderítőbbnek.
Vagyis már itt, a szabadidős foglalatosságok rangsorait mérlegelve, az olvasásra vo
natkozó eredmények elemzését is megelőzve, ki kell mondanunk: az általunk vizsgált két
határon túli régióban a magyar nyelvű kultúra fennmaradásának, folytonosságának biz
tosítása azonnali és hathatós segítséget igényel. Az értelmiségét elvesztett közösség
szükségképpen elgyámoltalanodik, elbizonytalanodik, márpedig a kivándorlás erre a ré
tegre a leginkább jellemző, s ha az utánpótlás megszervezése nem elég tudatos, azaz,
ha a középiskolázás nem elsőrendű feladat, akkor ezen területek etnikai, vallási, kultu
rális térképe néhány évtized alatt radikálisan megváltozhat.

Értékrend
Bevezető fejezetünk lezárásaként - az eddigi indirekt megközelítést elhagyva - rövi
den jelezni szeretnénk az értékrend közvetlen vizsgálatára vonatkozó tapasztalatainkat.
Vélekedéseink, mindennapi magatartásunk mögött rendszerint felfedezhetők általá
nos rendezőelvek, belső koordináták, melyek működésének eredményeként többó-kevésbé kongruensek, összerendezettek, önmagunkhoz mérten következetesek lehetünk.
Ennek, vagyis az értékek világának létéről és működéséről könyvek, tanulmányok egész
sora szól, most azonban az elméleti keretekre csupán utalva (12) az alkalmazott teszt
eredményeit szeretnénk bemutatni.
A hivatkozott szerző által célértéknek nevezett 18 fogalom rangsorolását kértük, majd
az átlagszámítás után ismét elvégeztük a szignifikancia próbákat, s végül kiszámítottuk
a rangkorrelációs együtthatókat is.
A teljes adathalmaz közlése nélkül soroljuk el a legfeltűnőbb, a matematikai próbák
tanúsága szerint is 95%-os valószínűségi szinten jelentősnek minősített eltéréseket. A
béke Beregszászon és Újvidéken is érezhetően fontosabb - hiszen fegyverek közelsége
is nyilvánvalóbb - mint Hatvan városában. Hasonlóan magasabb ranghelyet kapnak
ugyanott (a kevésbé jellemző) anyagi jólét, a munka öröme és a kellemes élet is. Míg
Hatvanban a bölcsesség, a belső harmónia, az emberi önérzet, az igazi barátság és a
szabadság, tehát a humanisztikus és individuális értékek sorolódtak magasabbra. S
mindez a korábbi adatok és az egyéb forrásokból ismert tények fényében összerendezett
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képpé áll egybe. A létbizonytalanság, a fegyverek zaja, a jövőkép kuszasága kevés teret
ad a belső harmónia, a bölcsesség, az igazi barátság érvényre jutásának.
A rangsorok általános jellemzéseként jegyezzük meg, hogy általában a béke és a csa
ládi biztonság a vezető, a szépség világa, a társadalmi megbecsülés, a munka öröme
és az üdvözülés pedig a sereghajtó kulcsszavak mindhárom helyszín értékrangsorában.

Olvasáskultúra
38 tételes kérdőívünk 20 egysége közvetlenül az olvasásra vonatkozott. Tehát az ide
vonatkozó eredmények, megállapítások sorának csupán töredékét adhatjuk itt közre.
Elsőként az elvárási horizontok jellemzését szolgáló adathalmazt mutatjuk be, az „Egy
jó regénytől azt várom, hogy...” kezdetű mondat befejezéseként megjelölt motívumok
gyakorisági megoszlását.
Beregszász

Motívumok

Újvidék

Hatvan

újat mondjon
ismereteket közöljön

56

44

43

56

43

66

erősítsen meg

11

15

13

ábrázolása a valóságszerű legyen

24

26

23

elszórakoztasson

85

71

kikapcsolódást nyújtson

74

66

73

példát állítson

31

24

32

gyönyörködtessen

25

17

14

igazolja elképzeléseimet

24

18

7 3

I

I

1 7

pihentessen

44

39

31

összefüggéseket tárjon fel

16

20

37

5

2

9

ironikus, groteszk legyen
a hangneme

2. táblázat
A szépirodalom olvasásának motívumai

Az eddig közreadott válaszok után talán meglepetést okoz a beregszászi adatok össz
képe, a reakciók sokszínűsége. Ugyan az itteni válaszokat a közvetlen örömszerzést cél
zó motívumok uralják (elszórakoztasson:85; kikapcsolódást nyújtson: 74; pihentessen:
44 gyönyörködtessen: 25), de ugyancsak hangsúlyos az intellektuális és morális igénye
ket jelző tételek gyakorisága is (újat mondjon: 56; példát állítson: 31; igazolja elképzelé
seimet: 24). Vagyis joggal tételezhetjük fel: az igények, várakozások reménykeltőek, dön
tő feladat tehát ezen motívumok megfelelő szintű kielégítése. Kárpátalja középiskolásai
a klasszikus és kortárs irodalom javára is éhesek, amikhez nyilván nem jutnak hozzá az
elvárt mértékben az általuk elérhető olvasmányok kínálatából. Bárcsak a belső feltéte
lekhez, a fiatalok várakozásaihoz igazodnának a könyvtári ellátás külső körülményei, a
könyvek választékának gazdagsága!
Hasonló szerkezetű a magyarországi válaszok eloszlása is, az ironikus, groteszk
hangvétel keresése viszont itt bukkan fel új elemként (9 fő) a legegyértelműbben. A vaj
dasági motívumok csokra mintha némi fásultságot, érdektelenséget tükrözne. Érteni vé jük a számsor jelentését; azon a vidéken mostanában nem a könyvekben történnek a
legizgalmasabb dolgok. Sem az ismeretek közlése, sem a példa megfogalmazása, fel
mutatása nem teszi igazán vonzóvá a nyomtatott betű fikciós változatát arrafelé.
Ugyanakkor említést érdemel az énvédelmet, ön megerősítést célzó igény alig észlel
hető, relatív túlsúlya (15 fő).
Szinte az előbbi számsorok illusztrációjának, folytatásának is tekinthető a könyv
tárhasználatra vonatkozó kérdésünkre adott válaszok összesítése. A hatvani középisko
lások 89 százaléka csak a könyvtári szolgáltatások igénybevételével tud eleget tenni a
¡anulmányi követelményeknek. Miközben az újvidékiek közül 64, illetve a beregszásziak
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75 százaléka könyvtárhasználat nélkül végzi a középiskolát. Micsoda fájdalmas kont
raszt! Mint láttuk, nem az igénytelenség adja a jelenség magyarázatát. Ellenkezőleg! Az
iskolai tennivalók megoldását hatékonyan segítő könyvgyűjtemények mielőbbi megszer
vezése az illetékesek halaszthatatlan feladata. (Ha másképpen nem megy, akkor az Or
szágos Széchényi Könyvtár ilyen célokat szolgáló kapacitásának alapos növelésével.)
A Beregszászi járásban, ahol a lakosság többsége magyar (69 %) a könyvtári állomány
nak csupán 27 %-a magyar nyelvű, egy lakosra 3,3 db magyar könyv jut, s a 88 könyv
tárosból mindössze 4-nek van felsőfokú szakképzettsége. (13)
Beregszász

Hatvan

Újvidék

Soha nem volt

24

8

3

Valamikor volt

34

56

8

Iskolai könyvtár jelenleg is

23

6

46

Közművelődési könyvtár

19

30

84

Szakkönyvtár

2

1

4

Nincs válasz

7

0

0

3. táblázat
Könyvtári tagság

A helyzet félreérthetetlen! Az újabban egyértelműen viszonyítási ponttá tett NyugatEurópában (és Magyarországon) ma már elképzelhetetlen az érettségi bizonyítvány
megszerzése a diákok könyvtári búvárkodása, munkája nélkül. Az adatok helyes értel
mezéséhez nyomatékosítanunk kell, hogy Hatvan Városi Könyvtára évtizedek óta kiemelt
feladatának tekinti - többek között az olvasótáborok szervezésével - a középiskolások
könyv- és könyvtárhasználati igényeinek felkeltését és kielégítését. A fenti adatok szerint
erőfeszítéseiket siker koronázza.
A könyvolvasás gyakoriságát felderítő kérdésünk, illetve a válaszok összesítése a fen
tiek után már nem tartalmaz meglepő mozzanatot. A hatvani diákok tűnnek a legszorgal
masabbnak, a leginkább érdeklődőnek, szorosan nyomukban vannak a beregszásziak,
s a nem vagy alig (nagyon ritkán) olvasók az újvidéki csoportban tűnnek fel a legnagyobb
számban (25+10).
i

Gyakoriság és nyelv
*-----Rendszeresen magyarul

Beregszász
54

Rendszeresen nem magyarul

Hatvan

Újvidék
33

60

2

8

1

Időnként magyarul

32

35

29

Időnként nem magyarul

-----

4

2

Nagyon ritkán magyarul

7

18

7

Nagyon ritkán nem magyarul

2

7

5

3

10

| nem olvas

4. táblázat
A könyvolvasás gyakorisága

Viszont az adatok fényében a kétnyelvűség ugyancsak a vajdaságban a legnyilvánvalóbb
(20% körül), s a kárpátaljai tanulók mellett a hatvaniak tizede is olvas idegen nyelven.
Fontosnak tartottuk még a tankönyvön kívüli könyvhasználat jellegét és mértékét is
vizsgálni. Hadd tekintsünk most el az újabb táblázat közlésétől és csupán a legfeltűnőbb
mozzanatokat emeljük ki! A lexikonok, a szakkönyvek és a nyelvi szótárak (20-30%)
használata a vajdaságiakat jellemzi leginkább, a beregszásziak 40 százaléka a kötelező
szépirodalmat emlegette, míg a hatvaniak körében a példatár, a szöveggyűjtemény és
az ismeretterjesztő könyvek voltak a legnépszerűbbek. Már a fenti adatsor előrevetít egy
a későbbiekben megerősítendő vagy cáfolandó feltevést: Beregszászon, a később eltűnő
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tiltásokkal összhangban, a szépirodalom olvasása még egy kissé a politikum, a szabad
ság pótszere, a tiltott gyümölcsök élvezetes fogyasztása. Vagyis a késleltetett moderni
záció talán egyik tüneteként is értékelhető a szépirodalom ilyen mértékű keresése.
Egyébként ez utóbbi adatsor egésze indirekt módon igazolja az olvasás gyakoriságára
utaló válaszok megoszlását is. A hatvani diákok 25 százalékkal több könyvtípust emle
gettek (lexikon, szótár, példatár, szöveggyűjtemény), mint a másik két helyszín kérde
zettjei. Tehát higgyünk nekik, rendszeresebben és többet olvasnak!
„Próbáljon visszaemlékezni milyen könyveket olvasott az utóbbi 6 hónapban?” - hang
zott kérdésünk, s a válaszok mennyiségi eloszlása teljes mértékben alátámasztja az el
őzőeket. A hatvaniak kétszer annyi mű olvasásáról (7-8 kötet/fő) tudósítanak, mint a ha
táron túliak (3-4 kötet/fő). (Vesd össze korábbi adataink könyv és könyvtárhasználati ará
nyaival!)
Kárpátalja

Vajdaság

Hatvan

db

%

db

%

db

%

72

21,42

88

22,91

394

50,31

20. sz. első fele,
értékes irodalom

112

33,33

97

25,26

81

10,34

1950-70-es évek
értékes irodalma

23

6,84

36

9,37

22

2,80

2
0

0,59

4

1,04

11

1,04

4

1,04

28

3,57

Lektűr I. (A XX.sz. első fele)

37

11,01

45

11,71

25

3,19

Lektűr II. (1950-70-es évek)

24

7,14

11

2,86

16

2,04

Lektűr III. (mai lektűr)

46

13,69

22

5,72

61

7,79

Lektűr IV. (mai US lektűr)

17

5,05

24

6,25

49

6,25

Ismeretközlő, szakkönyv

3

0,89

53

13,80

96

12,26

384

100

783

100

19. sz. és korábbi klasszikus,
értékes irodalom

1980-as évek értékes irodalma
Modern értékes irodalom

Összesen

336

—

100__
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5. táblázat
Az utóbbi hat hónapban olvasott könyvek megoszlása
(Az említések százalékában)

Itt valójában két - meglehetősen összetett - táblázat adatainak, illetve az illusztráció
ként felvonultatott szerzői névsorok egyidejű elemzésére, értelmezésére lenne szükség.
Amint a táblázat kategóriáiból jól látszik az 1503 tételt tartalmazó adathalmazt három
szempont (műfaj, érték, keletkezés ideje) egyidejű figyelembevételével próbáltuk átte
kinthetővé, értelmezhetővé tenni. A szembetűnő különbségek elsődleges okai inkább a
tantervi, mint ízlésbeli eltérésekből adódnak, legalábbis a mit olvasás szintjén. Ezzel ma
gyarázható talán a hazai válaszok 19. századi dominanciája, Mikszáth, Stendhal, Ma
dách, Csehov, Ibsen, Gogol, Balzac, Jókai, stb, gyakori emlegetése. Míg Kárpátalján Mó
ricz, Gárdonyi, Mikszáth, Móra, Jókai és Fekete István, illetve a Denise, a Júlia és a Tiffany jellegű füzetes lányregények a legnépszerűbbek. A vajdasági válaszok gyakorisági
listáját Tolsztoj, Mikszáth, Kosztolányi, Gárdonyi, Hemingway, Rejtő és Stephen King ve
zetik. A modern, kortársi irodalom javát (Spiró, Salinger) szinte csak a hatvani középis
kolások olvassák, de az ismeretközlő és szakirodalom Újvidéken is hasonló arányokkal
van jelen. A határok relatív átjárhatóságát indirekt módon bizonyítja a lektűr egyenletes
„terítése”, a legfrissebb amerikai szórakoztató irodalom ( R.Cook, Cl. Kenneth, S. King,)
hajszálpontosan egyenletes kedvelése mindhárom vizsgálati helyszínen.
Az előző táblázat adatai szükségképpen tartalmaznak esetleges mozzanatokat is. Pél
dául ha valaki baráti tanácsra olvasott, megtetszett a címlap, ajándékba kapta, unalomű
zőként vette kézbe stb. vagy kizárólag az iskolai nyomásnak engedve futotta át az említett
művet. Mindezeket a zavaró, az olvasási kultúrát nem feltétlenül jellemző körülményeket
próbáltuk kiszűrni következő kérdésünk segítségével. („Kérjük emeljen ki a felsoroltak
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közül néhányat (aláhúzással), amelyek nagyon tetszettek és maradandó élményt jelen
tettek az Ön számára!")
A lektűröktetszési indexe határozottan magasabb, mint a sejthetően iskolai feladatként
olvasott 19. és 20. századi klasszikusoké, hiszen az előbbiek, úgymond a mai életről és
ráadásul „kendőzetlen őszinteséggel” szólnak. Érdekes megjegyezni az élmények be
szűkítő, redukáló tendenciáját az eltérő helyszíneken. Beregszászon és Hatvanban min
den harmadik olvasmány utólag is fontosnak tűnik, Újvidéken mintha erősebb lenne a
kritikai hajlam, s csupán minden hatodik-hetedik könyv minősül maradandó élménynek.
Korábbi vizsgálatainkban rendre érzékeltük egy jellegzetes „olvasói kettős értékrend”
létezését. A leggyakoribb olvasmánytípusnak - különösen fiatalok körében - a könnyed,
kalandos, szórakoztató irodalmat találtuk, s ugyanezen olvasók, ha értékelésre kértük
őket (nevezzék meg maradandó élményeiket, kedvenc szerzőiket), akkor rendszerint a
jól ismert klasszikusok névsorát állították össze. Vagyis jól elkülöníthető volt a „fogyasz
tásban” élenjáró és az értékelésben jeleskedő művek, szerzők típusa. A jelenség ellen
őrzésére, a távolság felmérésére most is kísérletet tettünk, feltételezve, hogy az olvasói
kultúrát, az olvasók ízlését az elolvasás és az értékelés, a tetszés egyértelmű kinyilvá
nítása más-más szempontból jellemzi. Itt két külön kérdést tettünk fel, a kedvelt 3-3 ma
gyar és nem magyar szerzők megnevezését kértük.
Az első és legerősebb benyomás itt a szerzők sokfélesége volt. Kárpátalján mintha
nem ugyanazt a korosztályt kérdeztük volna, mint a másik két helyszínen. May, Cooper,
Verne, Twain, Dumas 3-5 évvel fiatalabb korosztály kedvelt szerzői az itthoni olvasótá
borokban. Tehát valamiféle késleltetett fejlődés árnyéka jellemzi ezt a névsort. (Vagy csu
pán a könyvek hozzáférhetősége lenne a magyarázat?) Feltűnnek még a világszerte si
keres kortárs szerzők nevei is (Christie, Cook), illetve a korosztály megfelelő „hivatalos”
nagyjai (Shakespeare, Stendhal, Hemingway), de az igazán figyelemre méltó a Puskin,
Osztrovszkij, Tolsztoj, Sevcsenko négyes erőteljes jelenléte az élmezőnyben. Úgy tűnik
a Beregszászi diákok nem csupán a represszió elleni indirekt védekezés bizonyítékait
mutatták be (a házőrző ebet Hruscsovnak szólítják, a magyarok órája a budapesti időt
mutatja stb), hanem élő és felemelő példát adnak a másik nemzet értékei iránti nyitott
ságból is. íme, a nemzeti kisebbség igenis betöltheti a kulturális híd szerepét is.
Lehangolóbb a vajdasági névsor összképe. Egyrészt eleve kevesebb választ adtak,
ritkábbak a kedvencek - igaz kevesebbet is olvasnak, s ráadásul a lektűr dominanciája
félreérthetetlen (King, Christie, Kenneth, Cook) és a „hidak” is gyengébbek: Maksimovic
3, Andric pedig két szavazatot kapott összesen. A hatvani névsor legalább vegyes, 14
szerző közül nyolcat klasszikusnak szoktunk mondani. A divat és az iskola, a tanterv
egyaránt megteszi a magáét, nem oltják ki egymást, de egyidejűleg vannak jelen az ol
vasás, a zsongítás, a kikapcsolódás és az elmélyültebb értékelés mozzanatában is. Hadd
figyelmeztessünk ismételten a válaszgyakoriságokban megjelenő különbségekre is!
Sokkal hosszabb, nehezebben áttekinthető a magyar kedvencek listája. Elsőként ál
lapítsuk meg, az általunk kérdezett - és a kárpátaljai átlagosnál mindenképpen jobb hely
zetben lévő - beregszászi (nagydobronyi) középiskolások még őrzik, még tovább viszik
a magyar irodalom legjobb tradícióit, hiszen Petőfi, Arany, Gárdonyi, Mikszáth, Móricz,
Ady a legfontosabbak számukra, de Lőrincz L. L. és Nemere is sikeres szerzők körükben.
Vagyis a kettős értékrend itt is feloldódni látszik. Merik vállalni a sokat olvasott neveket
a kedvencek sorában, a klasszikusok szomszédságában. Az alacsony említések mellett
ismét a névsor esetlegessége, sőt némi „korszerűtlensége” (Berkesi, Szilvási) ugyan
csak jellemzi az újvidéki (bácstopolyai) rangsor egészét. Adataink szerint itt sikerült leg
inkább megtörni, elbizonytalanítani az irodalmi hagyományokat, a nemzeti klasszikusok
kedvelését, nyelvük, képeik, szellemük naponkénti használatát, élvezetét. Á sok negatí
vum mellett nyújtson azonban némi vigaszt Kosztolányi (9 fő) nevénekfelbukkanása, ami
nyilvánvalóvá teszi a helyi, a regionális kultúrák továbbélésének fokozott esélyét.

Magyarságtudat
Az agresszív nacionalizmus erősebb, gyengébb formái az utóbbi évtizedben szinte
minden országban kimutathatók voltak Közép-Európában. S bár fegyveres összetűzés
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vagy pogrom Magyarországon nem történt, ellentétben néhány szomszédos országgal,
mégis bőven jutott negatív minősítés számunkra is a nemzetközi sajtóban mind a publi
cisztika, mind az elmélyültebb „tanulmányok” szintjén. A magunk szerény eszközeivel
csatlakozni kívánunk a téma tárgyilagos vitájához, a rendkívül összetett tartalmak leg
alább töredékes feltárásához. Valóban a „nemzet által homályosanö, másokat lebecsü
lés, magunkat különbnek tartás, a gőg és gyűlölködés lenne a mai magyarság nemzeti
azonosságtudatának egyik legfontosabb eleme? Különösen kiélezettek ezek a kérdések
a kisebbségi sorban, rendszerint hátrányos helyzetben, nem ritkán megfélemlített álla
potban élő határon túli magyarok körében. Három kérdéssel közelítettük témánkat. Első
ként távolabbról indítottunk: „Van-e valami, amire különösen büszke Ön?”
Egyetlen csoportban sem találtuk igazán jellemzőnek a büszkeséget, de Hatvanban
volt a legkisebb ennek visszautasítása (35 fő), és 43-an saját teljesítményt (sport, tanul
mányi eredményt stb.) és tulajdonságot (hosszú szempilláim, jól énekelek) említettek.
Szinte depressziósán önbizalom nélküli az újvidéki válaszok összképe: 17-en arra büsz
kék, hogy még egyáltalán élnek, 59 fő nem is válaszolt erre a kérdésre, s mindössze 14
diák mert büszkélkedni valamiféle teljesítménnyel, adottsággal. A két szélső pólus között
találhatók a beregszászi nyilatkozatok.
A következő táblázat részletező bemutatása előtt nézzünk meg egy-egy csokrot a „Mit
jelent az Ön számára magyarnak lenni?” kérdésünkre érkezett tipikusnak ítélhető, de az
összképet is körvonalazó válaszokból.

Beregszász
- Magyarnak lenni pont olyan, mint más nemzetiségűnek, de mégis egy kicsit jobb.
- Magyarnak lenni pl. azt jelenti, hogy magyar óráról nem lógok el.
- Magyarnak lenni azért is jó, mert tudok a magyaroknak drukkolni, hogyha sportról
van szó és ha nyernek az jóleső, hogy magyar lehet.
- Számomra azt jelenti, hogy egy néphez tartozok s én azt vállalom, hogy magyarnak
születtem.
- Számomra magyarnak lenni annyit jelent, hogy magyarul beszélek, énekelek, imád
kozok. A magyarok elveit tisztelem és szeretnék mindig olyan lenni, mint egy magyar.
- A z t jelenti számomra a magyarság, hogy magyarul beszélhetek, tanulhatok, nem va
gyok rákényszerítve, hogy más nyelven beszéljek. Büszke vagyok arra, hogy magyar le
hetek.
- Tagja vagyok egy szétdarabolt hazájú nemzetnek.
- Magyarnak lenni annyit jelent, mint megőrizni a magyarságunkat, a népszokásokat,
a népmeséket, mondákat stb.
- Egy hányatott sorsú, a történelem viharaiban sokszor megedződött társadalom fiatal
nemzedékének tagja vagyok, és büszke népem erejére és töretlen élniakarására, vala
mint a szebb jövőbe vetett hitének szilárdságára.
- Azt, hogy csak egy magyar nemzet van a világon és ón annak az egyik képviselője
vagyok. Mindenki aki magyar, a magyar nemzet képviselője, bárhol is van a világon.
- Szeretni szülőföldemet, az ínség miatt is itt maradni, és nem kivándorolni. Fenntartani
a kapcsolatot a világ minden táján élő magyarral. Ismerni a magyar kultúrát, a magyar
népszokásokat, ételeket.

Újvidék
- Magyar vagyok magyarnak születtem, árulók és gonosztevők uralkodnak felettem.
- Jobb lenne ha magyarországi magyar lennék.
- Bolgogságot és ugyanakkor félelmet.
- Egy olyan érzés amelyet minden ember érez a világon a saját nemzete iránt. A ma
gyarságot érezni kell az elhivatottságot a Magyar nemzet iránt. Sokszor a nagy szavak
helyett az érzés többet jelent.
- Nehezebb érvényesülni az egyetemen és elhelyezkedni is. Mivel a nemzeti kisebb
ségeknek nincsenek azonos jogaik így megnehezítik a munkába állást és az oktatást is.
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- Rengeteget, mert egy olyan országban ólek, ahol egyre jobban nyilvánosan (!) nyom
ják el a kisebbségeket, s harcolnunk kell azért, hogy megmaradhassunk.
- Magyarnak lenni ebben az időben igen nehéz. Sokan tagadják is magyarságukat.
De büszke kell lenni magyarságra, nemzetünkre. Harcolni kell, hogy fennmaradjon a Ma
gyar nép.

Hatvan
- Alulfizetettkónt élni, korán kelni, semmit.
- Megszokott dolog, ebbe születtem bele. De sokat járok külföldre és ha onnan nézem
a magyarságot inkább nem szeretnék itt élni.
- Véleményem szerint véletlen, hogy pont magyarnak születtem, de tisztelettel és sze
retettel tartozom Magyarországnak, ahol élek.
- Egy nagy egésznek vagyok a parányi része.
- Tudni, hogy tartozok egy kicsi, de igenis említésre méltó országhoz, amely sokszor
volt megszállás alatt, de mindig kitöri és fennmarad. Büszkeséggel tölt el azt kimondani
magyar vagyok.
- Számomra a magyarság a szülőföldemet jelenti, ahol élek, s ahol szeretteim élnek.
Összefogni, s védelmezni kell a hazát.Egyet kell akarnunk, összefogott erővel: a szabad
ságot és az egyenlőséget.
- A magyar sorsot elfogadni, a nemzeti hagyományokat megőrizni, Magyarország fel
lendüléséért élni és dolgozni, a magyar kultúrát megismertetni a világgal.
- Magyarnak lenni annyit jelent, mint egy olyan nemzet tagja lenni, ami fönnmaradt és
kiállta az idők során képződött akadályokat.
- Ezt nehéz elmondani. Manapság nagyon sokan még titkolják is a magyarságukat.
Én büszke vagyok arra, hogy magyar vagyok. De aki igazán nagy magyar, az nem han
goztatja, hanem teszi a dolgát.
- Én örülök ha a nemzeti ünnepeken elénekelhetem a Himnuszt és a Szózatot és már
cius 15-én felrakhatom a háromszínű kokárdát. Persze ezek külsőségek, de úgy érzem min
den emberben ott van tudatalatt a magyarságtudat. Örülök, ha magyar népdalokat énekel
hetek és a legcsodálatosabb amikor ezeket a dalokat külföldi diákokkal taníthatom meg.
- Én nem gondolok állandóan magyarságomra, nem érzem ettől magam büszkébbnek,
esetleg többnek, mint más néphez tartozó embert. Nem én választottam meg nemzeti
ségemet, de ha már így történt, megpróbálok helytállni magyarként.
- Nekem rengeteget jelent magyarnak lenni, ugyanis én Erdélyből jöttem át, ahol eléggé
eltiporták a magyarságot. Nekem a magyarság egy nagyon jó érzés, biztonságot, békét nyújt.
Természetesen jóval könnyebb lett volna zárt kérdéssel, tehát előre megadott válaszlehetőségekkel dolgoznunk. A nagyobb produkciófelület, a reakciók színesebb, egyénibb,
összetettebb lehetősége, amint ezt az idézetek is bizonyítják, azonban a nyitott kérdések
javára döntött. Elsőként szögezzük le, amit legfontosabbnak ítélünk: radikális különbség
van a hazai, konszolidált körülmények között megfogalmazott és a másik két helyszínen
begyűjtött válaszok között, de a gyűlölködő, lekezelő attitűd még a létükben évek óta fo
lyamatosan fenyegetett vajdasági fiatalok mondatai között sem tűnt fel, pedig őket és
szeretteiket szinte naponta súlyos atrocitások érik. (Ezekről természetesen nem nekünk
és nem itt kell részletesen beszámolnunk, hiszen mi csak közvetett módon szerzünk
ezekről tudomást.)
A válaszok tartalomelemzése nyomán az alábbi összkép bontakozott ki:
Itt a válasz egészét egységként értelmeztük, s kísérletet tettünk a fenti kategóriarend
szer értelmes alkalmazására. Egyértelműen negatív válasz csak Hatvanban íródott le, a
közömbösség, a fásultság, de még a nehézségek vállalása is Újvidéken volt a legerősebb
választípus. A valahová tartozás és a természetesség érzése volt a hazai reakciók leginkább
jellemző része, míg a kárpátaljai fiatalok csaknem fele a felelősség mozzanatát tartotta hangsúlyozandónak. Természetesen számba vettük a konkrét motívumok említésének gyakori
ságát is, ahol az anyanyelv (az irodalom) a történelem, a sajátos magyar - megmaradni tudó
- mentalitás, (viszonylag egyenletes eloszlásban), míg az ország természeti szépségeit, mű
emlékeit, tudósait, feltalálóit főként a magyarországi diákok emlegették.
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6. táblázat
Mit jelent magyarnak lenni?

No és mit gondolnak a magyarság jövőjéről megkérdezettjeink? Olvassunk bele ismét
az eredeti válaszokba!
Beregszász
- Ha a mostani időt nézzük, akkor itt Ukrajnában nincs sok remény a magyarságnak.
Hát azért mert mostmár úgy lesz, hogy az igazolványukba is ukrán állampolgár lesz írva
nem pedig magyar. Lehet, hogy jobb, de lehet, hogy rosszabb lesz a jövő.
- Remélem, hogy a magyarság tovább fog fejlődni, nem szűnhet meg a magyarság,
és más országokban nagyobb tekintélyük lesz a magyaroknak, mert sok helyen lebecsü
lik őket.
- Remélem itt nem történnek olyan események mint Románia vagy Jugoszlávia terü
letén és nem lesz fajüldözés.
- A magyarság jövője saját kezében van, s függ az Ukrán kormánytól is.
- Ha a magyarság képes lesz megújhodásokra akkor biztató a jövő, de most már csak
az egységes Európában.
- A magyarság a jövőben nagy fejlődés, előrelendülés előtt áll. Csak sajnos még csak
most kezd összefogni. Igaz, hogy ez eddig nem nagyon volt megengedve.
- Fél évszázad után végre a világ magyarjai újra összefogtak, példa erre a Magyarok
III. Világkongresszusa. Ez új utakra vezeti a magyarság jövőjét s e kis nemzet a jövő Eu
rópájának méltó tagja lesz.
- Kárpátalján igen sokat javult a magyarság helyzete és remélem, hogy egyszer a ma
gyarok nem lesznek semmihez és senkihez elkötelezve és minden nemzet tisztelni fogja.
- Ha így folytatódik és nem teszünk valamit, kihal a magyar szokás ünnepeknél. Meg
kell becsülnünk a hagyományokat, hogy fenn tudjuk hagyni utódainknak is.

Újvidék
- Ebben az országban sehogy. Sőt nagyon rosszul.
- Mostani helyzetből bizony nagyon sötét a magyarság jövője. Úgy ahogy nálunk (Szer
biában) sanyargatják a magyarokat, eltörlik a magyar műsorokat vagy a tévében vagy a
rádióban. És a sok különböző mód amivel eltiporják a magyarok jogait.
- Ahogy az emberiség halad, a végén már csak Magyarországon lesz belőlük.
- Optimista vagyok (vagy legalább megpróbálok az lenni). Bízok abban, hogyha befe
jeződik ez az értelmetlen háború, megoldódik a magyarság kérdése is, idővel.
- A magyarságnak igen nehéz itt. Nem szabad megfutamodnunk, a kitartásig harcolni kell.
- Ha a magyarság összefog és együtt harcol a megmaradásáért akkor a jövő talán
szép lesz, különben nem valami kecsegtetőnek látom a jövőt.
- A Magyarországon élő magyarokét elég fényesnek, mivel a legjobb úton haladnak
afelé, hogy felzárkózzanak Európa nyugati országaihoz. A külföldön élő magyarok jövőjét
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viszont elóg sötétnek látom, mert ha itt sürgősen nem tesznek valamit a magyarok érde
kében, ez egyenlő lesz a pusztulásunkkal.
Feltörekvőben lévő nemzet, amely egyre jobban kivívja a világ megbecsülését. Úgy
érzem, hogy a magyarokban bíznak az emberek.
- A magyarországi magyarok jövője biztosítva van, hiszen jó útra tértek, míg a külföldön
élők sorsa kétségbeejtő. Sorsunkat csak úgy javíthatjuk, ha a magyarországi pártok
összefognak és közösen emelnek szót értünk, sőt a magyar embereket meggyőzik, hogy
a határokon kívül is élnek magyarok.

Hatvan
- Nem érdekel a magyarság távlati jövője!
- Sajnos szerintem Magyarország jövője nem túl fényes. Talán a pártoknak nem egy
mással kellene foglakozniuk, hanem a jelenlegi helyzet jobbá tételével.
- A mostani helyzet kilátástalan. Nem haladunk, hanem inkább lefelé mászunk. Ag
gasztó a munkanélküliség, a szegénység és főleg a reménytelen helyzet. Szerintem még
10 év múlva is hasonló gondok lesznek az országban.
- Az 1994-es választásokon remélem az MDF-et leváltjuk és az SZDSZ, FIDESZ pár
tok fognak nagyobb hatalmat kezükbe kapni és megpróbálják föllendíteni a gazdaságot.
- Nem vagyok bizakodó. A történelmünk eddig azt mutatta, hogy sohasem voltunk ké
pesek a saját lábunkra állni, mindig utánoztunk vagy követtünk más országokat.
- Nagyon távoli napsütés.
- Ebben a sok gondban szerintem csak pesszimistának lehet lenni, de a magyarok
jövője még fényes is lehet. „Tőlünk függ minden, csak akarjuk!” (gr. Széchenyi István)
- Ha így haladunk sehogy. Remélem, hogy az elkövetkező kormányok nem őseik régi
dicső múltjából ill. sorsából élnek, hanem a tagok hozzáértéséről és tenni akarásáról tesz
nek tanúbizonyságot, és kidolgoznak egy olyan társadalmi-gazdasági koncepciót, ami tény
leg célravezető, és nemfecsérlik az idejüket egymásra mutogatásra, torzsalkodásra, már-már
az antiszemitizmus és a nemzeti szocializmus határait súroló megnyilvánulásokra.
Az érdektelenség, reménytelenség, a „távoli napsütés”, az összefogás sürgetése az
európai integráció emlegetése a legfontosabb kulcsszavak, de ismét csak rezignáció,
meneküléstudat, gyűlölködés, bosszúvágy nélkül. Inkább csak a kiszolgáltatottság, a
védtelenség újrafogalmazása, a fenyegetettség kibeszélési kényszere, feszültségoldó,
mágikus verbalizálása van ez utóbbi válaszok mögött.
Végül vegyük elő a legdrámaibb vélekedéseket sűrítő táblázatunkat, melyet a „Hogyan
látja On a magyarság távlati jövőjét?” kérdés nyomán állítottunk össze.
A válaszokat ismét egészként értelmezve egy ötfokú skálán helyeztük el. Mint látható
az újvidéki (és bácstopolyai) fiatalok több mint fele vagy nem válaszolt vagy kilátástalan
nak ítéli helyzetüket. (A kérdés általános volt, a válaszok viszont döntően a saját szűkebb
régióra, országra, s kevésbé a magyarság egészére vonatkoztak.) A reménytelenség
mértékében közvetlenül mögöttük sorakoznak hatvani válaszolóink! Vagy közelítsünk a
skála másik végpontja felől! A beregszásziak (és nagydobronyiak) 69%-a derűlátó, a hat
vaniak 48 százalékával szemben! Megdöbbentő kontraszt!
Feltétlen kudarc

0

12

Esetleg kudarc

1

19

Bizonytalan

16

9

Esély
a felemelkedésre

40

20

35

Feltétlen siker

29

19

13

14

21

5

100

100

100

I Nincs válasz
|

Hatvan

Vajdaság

Kárpátalja

Összesen

4
1 8
2 5

A magyarság jövője

21

NAGY ATTILA

Kinek az érdeme és érdeke a lefegyverző reménytelenség és kilátástalanság ilyen
mértéke? Mitől vagyunk képtelenek elhinni, hogy minden rajtunk áll, tőlünk függ? Miért
ez a ragályos önbizalomelvesztés?
Ugyanezen reakciók további elemzésével a feltételek mibenlétéről is említhetünk né
hány fontosabb mozzanatot. A hazai válaszolók többsége (36%) a gazdaságot tartotta
elsőrendű, s a politikát (30 fő) másodrendű kérdésnek, míg a határon túl a politika bo
szorkánykonyhája, a hatalom manőverezése (Beregszász 41, Újvidék 26) tűnik sorsdön
tő kérdésnek.
Feltűnően kevesen fogadják el Széchenyi István „tőlünk függ”-jét, önbizalmat, elszánt
ságot, tenniakarást feltételező felkiáltását, hiszen a magunk felelősségét Beregszászon
4, Újvidéken 8, de még a szabad és független Hatvan városában is csupán 10 válaszoló
fogalmazta meg egyértelműen.
Kinek a kezében van hát a magyarság jövője?

Összefoglalás
írásunk címében Vári Fábián László kárpátaljai költő Útban Törökország felé című ver
sének első két szavát idéztük. A teljes sorban ott az ellenpontozás: „Mindkét hazából
kiárvulva, csak hitünkben töretlenül”
Mi a válaszadók félelmeit, reményeit, fenyegetettségét kifejezendő használtunk tuda
tosan kérdőjelet. Természetesen magunk sem tudjuk arra a választ, hogy valóban a fel
gyorsuló emigráció és asszimiláció kétoldalú szorítása erősödik-e a következő évtize
dekben Kárpátalján és/vagy a Vajdaságban? Netán a politikai és gazdasági konszolidá
ció elemei teljesednek ki és a „töretlen hit”, melynek jelei a beregszászi válaszokból jól
érzékelhetők mégiscsak megtermi gyümölcsét?
Az olvasó saját vélekedésének feltevéseinek megfogalmazásához természetesen ko
rábbi ismeretei, élményei, esetleg további kutatásai is adalékot szolgáltatnak, de most
dolgozatunk lezárásaként nyomatékosítanunk kell: adataink csak a jéghegy csúcsáról
adnak vázlatos képet. Mi csupán 17 éves középiskolásokat, leendő értelmiségieket,
szakmunkásokat kérdeztünk, akik a kisebbségen belüli, jobb helyzetben lévő kisebbsé
get, a magyar nyelvű iskolába járó tanulókat képviselték. Az anyanyelv használatának
elbizonytalanodása, a tradíció gyengülése sokkal egyértelműbben tapasztalható mind
azok körében, tehát az érintett területek többségén, akik az adott településeken belül is
kisebbségként, netán szórványban élnek, s magyarul szinte kizárólag családi körben
szólalhatnak meg. (Beregszász az egyetlen magyar többségű város Kárpátalján.)
Adataink között nem bukkantunk, a nemzeti-azonosságtudat tartalmát kutatva, az ide
genek kiküszöbölését célzó, ellenségeskedést kifejező, az etnikai tisztogatást helyeslő
vagy elfogadó vélekedésekre. (Nem állítjuk, hogy a többségi vagy kisebbségi magyarság
körében egyáltalán nem fordulnának elő ilyesfajta megnyilvánulások.) Bizonyára na
gyobb mintán már nyomokban kimutathatók lennének, a mi 300 fős mintánk ehhez nem
volt elegendő.
Saját vizsgálati eredményeink (Puskin, Tolsztoj, Sevcsenko, Ivó Andric és Desanka
Maksimovic műveinek kedvelése) inkább annak az új európai identitásnak elemeit sej
tetik, amelyben a magyarságtudat elmélyítése, a tradíciók folytathatósága, a másoktól
való különbözőség vállalása nem tartalmaz mások ellen irányuló ellenséges érzelmeket,
hanem elfogadja, kedveli az európaiság lényegét a nemzeti, a kulturális és felekezeti sok
színűséget, hiszen az európai azonosságtudat sem létezhet a nemzeti identitások nélkül.
(Glatz F. 1991.)
Ugyanakkor legalább egy gondolat erejéig vissza kell térnünk a legkedveltebb olvas
mányok listájának egyre magasabb helyeit elfoglaló (Bianca, Denise, Tiffany, Romana)
füzetes regények, illetve szerzők (R. Cook, C. Kenneth, S. King stb) által képviselt divat
hullám jeleire, ízlésünk, fogyasztásunk - szinte határoktól független - popularizálódására, amerikanizálódására.
Az elmúlt évtizedek közvetlen ideológiai és politikai nyomását többé-kevósbé túléltük,
köznevelési és közművelődési rendszerünk, kultúránk egésze a jól látható repedések
ellenére is inkább a folyamatosság jegyeit mutatja. Az előttünk álló időszak viszont bizo
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nyos értelemben talán még az előzőnél is nagyobb veszélyeket rejt magában, hiszen az
eddigi direkt utasítást, parancsot most egy alattomosabb, rejtettebb befolyás váltja
fel.Nem kötelező coca-colát inni, de mindenhol ezt reklámozzák; nem szükséges az ame
rikai életformát, beszéd- és gondolkodásmódot átvenni, de a naponkénti tévéfilmek árja
erre húz, erre sodor (a határon túli magyarok számára felszerelt parabola antennák se
gítségével esténként hányán nézik az RTL kommersz filmjeit és hányán a Duna tv mű
sorát?) a könyvkiadói, piaci érdekek mind több Robin Cook, Stephen King, Clair Kenneth
könyvet „szállítanak” a boltokba, a könyvtárakba.
Feltehetően egyetlen hatékony ellenszer létezik: a korai „védőoltás”. Gyerek- és ifjú
korban megismertetni és megszerettetni a mese, a játék, a kaland, a felfedezés magyar
nyelvű nyomtatott változatát mindazokkal, akik számára ennek a nemzetnek, ennek az
országnak hagyományai, történelme, művészete, irodalma és nyelve felnőttkorban is fon
tos lehet majd.
S ezen értékek megismerése, beépítése után vagy mellett egyre többen lesznek, le
gyenek kiváncsiak, mélyen érdekeltek a szomszéd népek, adott esetben a többségi nem
zet nyelvének, irodalmának, kultúrájának, történelméének megértésében, elsajátításá
ban, azaz egy új, (régi) magyar- és európai azonosságtudat kidolgozásában.
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