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ELŐSZÓ
A migráció- és diaszpóra-kutatások több évtizede hangsúlyosan jelen vannak a
nemzetközi társadalomtudományos diskurzusban, és bár a diaszpórák meglehetősen
változatos történetűek, tudományos közmegegyezés mutatkozik a diaszpóra-fogalom
értelmezését illetően. Ehhez képest a Magyarországon és általában a kárpát-medencei magyar tudományosságban - nem kis részben a primordialista gyökerű kultúrnemzeti felfogás, és a többnemzetiségű történeti Magyarországon a nemzetépítést érő
kihívások és traumák következtében - kettős diaszpóra-fogalom jött létre. Amellett,
hogy a legkülönfélébb, szétszóródott etnikai és vallási csoportok (örmények, zsidók,
görögök stb.) megnevezésére használjuk a biblikus eredetű, normatív diaszpóra fogalmat, a magyar közbeszédben és tudományos nyelvezetben a magyar szórványokra
vonatkozóan sajátos módon megkülönböztetik a .siiaszpára" és a "szórvány" fogalmát. A szórvány és diaszpóra között a román, a szerb, az ukrán szakirodalomban nem
tesznek különbséget.
Az a tény, hogy miközben Kelet-Közép-Európában a nemzetépítés politikai gyakorlata az egyes nemzetek esetében igen hasonló, miközben ezen nemzetek határon
túli nemzetrészeivel kapcsolatos politikája jelentős különbségeket mutat, indokolja
egy rövid elméleti reflexió beiktatását. A Kárpát-medence nemzeteinek identitásépítése
általában a primordializmust is magába foglaló esszenciaIista nemzetfelfogás jegyében
zajlott, vagyis a térség országainak nemzetépítő gyakorlatai a nagyrégió általános folyamataiba illeszkednek. A különbség, amely a diaszpóra-szőrvány fogalmak kettősében
magyar oldalon megmutatkozik, abból fakad, hogy a mai államhatárok kialakulásakor a nemzetfejlődés milyen stádiumában voltak az egyes nemzetek. A magyar nemzet Trianon előtt már elérte azt az állapotot, hogy az ország akkori területén a
nemzethez tartozást illetően, a nemzethez való politikai viszonyulás tekintetében "csúcson" volt, létezett már az akkori területre kiterjedö egységes magyar nemzettudat. A
Trianon következtében létrejött országhatárok a nagyrégió többi nemzetét azzal a politikai feladattal szembesítették, hogy hozzák létre az országhatároknak megfelelő nemzethatárokat. Ez a feladat befelé fordította ezen országok nemzetépítő igyekezetét, a
létező regionális identitásból fakadó különbségek kiegyenlítése, felszámolása vált számukra fontossá, s nem jutott politikai-szellemi erőforrás az egyes nemzetek új határokon kívül eső részeinek az új nemzetértelmezésbe való befoglalására. Lényegében a
helyzet mindmáig nem változott, bár az európai integráció minden bizonnyal újratematizálja a korábbi folyamatokat.
Míg magyar vonatkozásban a diaszpóra fogalmát többnyire a tengerentúlra érkezett gazdasági indíttatású kivándoroltakra és utódaikra, valamint a politikai motivációjú
migráció révén Észak- és Dél-Amerikában, illetve a vasfuggönyön túli Európában letelepedett magyarokra, az ún. "nyugati magyarságra" értjük, addig a történeti Magyarország területén nem nagy etnikai tömbökben, hanem szétszórtan élő magyarokra
egyfajta "belső fogalomként" a "szórvány" kifejezést alkalmazzuk.
A szórvány kifejezés és a szórványgondozás igénye meghatározóan a református
egyház pasztorációs praxisából került be a szélesebb nemzetpolitikai diskurzusba. A
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Kárpátokon túlra, Óromániába (erdélyi magyar szóhasználattal Regátba) kivándorolt székely gazdasági mígránsok és a belső-erdélyi településtérben az ortodox, illetve
görög katolikus románsággal szemben történeti, kulturális, demográfiai okok miatt
kisebbségbe szorult "régi" református magyarság lelki gondozása kapcsán használta
az egyház ezt az alapvetően biblikus kontextusú fogalmat. A Kárpátokon túli katolikus moldvai magyarság magyar nyelvű és érzelmű lelki gondozásának igényével a
XIX. század legvégére a magyarországi római katolikus egyház is igyekezett felzárkózni a szórványkérdés kezelésében mindig is élen járó magyar református egyházhoz,
mozgásterét azonban erőteljesen gátolta a hivatalos egyházi álláspont, amely az általános
egyházpolitikai szempontokat fontosabbnak tartotta, mint egy kisebb, nyelvében már
asszimilálódó népcsoport magyar nyelvű pasztorációját. Ez az egyházi odafordulás - mint
arra Vetési László, a romániai magyarok szórványhelyzetének legavatottabb ismerője is
rámutatott - tágabb összefüggésben egy mai napig ható, olykor messianisztikus elhivatottságú szórvány-, jajszó- és pusztulásirodalmat inspirált, amely az államhatárok
megváltozásával az utódállamokban rekedt magyar nemzeti kisebbségek szórványosodására hívta fel a figyelmet, és végső eltűnésüket vizionálta.
A magyar közbeszédben és történeti, néprajzi szakirodalomban a "szórvány"
kifejezést elsősorban a történeti Magyarország a trianoni békeszerződés nyomán
utód- és szomszédállamokhoz került részein nem tömbben, többségben, hanem más
etnikumú csoportokkal vegyesen, kisebbségben élő magyarok helyzetére alkalmazzuk. Míg a közmegegyezésszerű diaszpóra fogalmában hangsúlyosan jelen van a
szétszóratás, a vándorlás, a migráció momentuma, addig a magyar belső használatú
"szórvány" fogalomban a maradék-jelleg, a "reziduális helyzet", a regresszió és a veszélyeztetettség szemantikai komponense hangsúlyozódik.
A XIX. század végén és a XX. század első felében nagy ívű történeti munkák,
megrendítő nemzetmentési apologetikáklapológiák szólnak az erdélyi Mezőségen,
Hunyadban, az Erdélyi-Érchegység környékén asszimilálódó, beolvadt vagy éppen a
különféle háborúk és nemzetiségi villongások miatt elpusztult magyarságról. Ezek az
ún. regressziós szórványok a magyar etnikai tömb széttöredezésével, pusztulásával
alakultak ki, miközben ezzel ellentétes irányú - a középkortól napjainkig tartó - folyamataként, az említett területeken tömbbé erősödött a románság. A fenti szórványértelmezés a belső, magyarországi szórványdiskurzusnak mindenkor adott egy aktuális
nemzetpolitikai tartalmat: a nemzetállami elit az idegen "népfajok" tengerében sorvadó, fogyó, pusztuló magyarság szomorú sorsát drámai erővel megjelenítve próbálta
először a román, szerb, szlovák nemzetiségi mozgalmak veszélyeire felhívni a magyarság figyelmét, majd a trianoni határváltozás nyomán kisebbségi helyzetbe került
magyarokat veszélyeztető végpusztulás képeivel igyekeztek nyomatékosítani a revíziós
követeléseket. A magyar nemzeti elit szóhasználatában tehát a szóroány mindmáig a
társn.emzetekkel folytatott évszázados küzdelem színtereként és tétjeként definiálódik.
Nemzetpolitikai kérdés az, hogy a nemzet miként viszonyul a szórvány(á)hoz.
Ez azáltal válik fontossá, hogy a szórvány alapvető jellemzője: a többségitől eltérő
identitásának tartalmait önerőből szinte soha nem képes kialakitani és megtartani,
mindig külső források voltak szükségesek a nyelvileg-etnikailag halmozottan hátrányos helyzet kezelésére. A nyelvi jogok a demokráciában azonosak, legyen szó nemzetről, tömbben élő etnikai kisebbségről, avagy szórványról. A nyelvi helyzet mégis
alapvetően különbözik. A nemzet esetében a nyelv szabad érvényesülése jogilag és közösségileg szavatolt, tehát használata akadálytalan, művelésének, oktatásának szabadsága, intézményi feltételeinek biztosítása adott. A tömbben élő kisebbség igényli a
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helyi - etnikailag, kulturálisan különböző - közösségek létének közjogi elismerését, az
igény képviselete magára a közösségre pozitívan hat vissza. A szórvány esetében a
nyelv mögül eltűnik a közösség, ami rövid távon kulturális önfeladásba torkollik. Ha a
politika valamilyen kényszer vagy felelőtlenség okán lemond egy bizonyos szórványban élő közösségről, azzal a szórványkérdés nem oldódik meg, a helyzet nem .javul".
Hiszen a szórványosodás folyamat, amely időben áttevődik, áthúzódik egyik térségből
a másikba. A szórvány "védi" a nyelvi határt, de ezen túl olyan pozitív tartalmakat is
jelent, amelyeket vissza kellene igazolni. Szórványban megtörténik az etnikumközi kapcsolatok humanizálása, kialakulnak az együttélés helyi "technikái", amelyek értéket jelentenek a nemzetek közötti kapcsolatok általános kérdéseinek az elemzésekor, a
potenciális feszültségek feloldási technikáinak előkészítésekor. Vagyis a .Jiatár-mivolt"
kettős jellegét kell figyelembe venni, amikor mindkét irányba történik kommunikáció, s
ennek megvannak a kipróbált formái. Általános igazságként megfogalmazható, hogy a
szórvány-kérdés nem a szórvány kérdése. A nemzetnek a szórványt önnön létén túlmutató értéket hordozó helyi közösségként kell kezelnie.
Természetesen a Kárpat-medencében szórványnak nevezett magyar csoportok
nem mind a vázolt történeti léptékű regresszióval keletkeztek. A Délvidék szórványmagyarsága egy, az oszmán-török hódoltság utáni hosszú szervezett és spontán paraszti kolonizáció révén jött létre a XVIII. század második felétől a XX. század elejéig,
ahol a román, német, szerb többségi közegben élő, szervezett, integráns faluközösségeket alkotó bánsági, bácskai magyar közösségek más asszimilációs, integrációs utat
jártak be, mint Szlavónia és Szerémség jóval később települt, szétszórtabb, a településekenjórészt kisebbségben élő társaik. Jelentősek a kárpáti hegységkeret XVIII-XIX.
századi kincstári/kamarai telepítései révén létrejött bányász és iparos szórványközösségei is.
A szórványok kvantitatív meghatározása sokszor igen esetleges és szubjektív, a
szórvány-fogalom mennyiségi kritériumait sokszor a különféle szerzők intenciói befolyásolják. A szórvány meghatározásánál szükséges figyelembe venni a népes ség abszolút száma mellett százalékos arányát és a többségi etnikum nagyságát, a település
nagyságát, valamint a térbeli szétszórtság mértékét. Elfogadottnak tűnik az a meghatározás, hogy a községek, falvak vonatkozásában a 300 fő jelenti a határt, amely alatt
szórványról beszélünk, az arány tekintetében a 30% tűnik elfogadottnak, de többen a
lO%-ot tekintik az igazi szórvány relatív értékhatárának. E jelentős értékbeli szórás/
szóródás miatt a magyar publikációkban már megjelent a szórványhelyzetet árnyaló
"mélyszórvány" , illetve .foszlénymagyarság" kifejezés is.
A fentiekből és a tanulmánykötet írásainak tematikájából is látszik, hogy a "belső" magyar szórvány-problematika leghangsúlyosabban a romániai magyarságnál
mutatkozik. Ez döntően a nagy területű régi szórványrégiók meglétének (Mezőség,
Dél-Erdély, Bánság) és a XIX-XX. század fordulóján masszív óromániai székely kivándorlásnak a következménye. Ezeket a romániai szórványrégiókat fokozottabban érinti a
nyelvi-kulturális asszimiláció: egyedül Dél-Erdélyben az 1992. és 2002. évi népszámlások között 20,6%-kal fogyott a magát magyarnak valló népesség száma. Az egész erdélyi helyzetre jellemző, hogy a 2002. évi népszámlálás szerint a 1.416.000 főnyi
magyar népességnek csupán 48,4%-a él 50% feletti magyar arányú településen és
10,9%-a a klasszikusan szórványnak számító 10% alatti magyar arányú településen
lakik. A kivándorlás, a belső migrációs folyamatok, az általános - a többségi románságot is érintő - demográfiai regresszió, a spontán és a sajnálatos nemzeti stigmatizáció
miatt felerősödő asszimiláció miatt mára az erdélyi magyarság egynegyede olyan vá-
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rosban, vagy községben (cornuná) él, ahol aránya nem éri el a 20%-ot és anyanyelve
nem számít hivatalosnak. A városi környezet sok esetben kulturális-nyelvi elszigetelődési szituációkat alakít ki, amelyben az idős emberek olyan tömbház-közösségben,
lakónegyedben élnek, ahol korlátozott mozgásképességük miatt nem érintkeznek
csak a többségi román szomszédsággal. Így élhet valaki szórványhelyzetben akár több
tízezres magyar lakossággal rendelkező városban is. A fenti adatok alapján megállapítható, hogy a romániai magyarság több mint fele szórványhelyzetben él. A szórvány
probléma pedig nem szűnik meg, mert a szórványmagyarság újratermelődik: a peremhelyzetben élő, egykor a tömbmagyarsághoz tartozó területek közösségei a lélekszám apadásával szórványhelyzetben találják magukat.
Mivel Szlovákiában egy kontúros - bár sokrétű kulturális kontaktjelenségekkel
jellemezhető - nyelvhatár van jelen, és a magyar kisebbség dél-szlovákiai koncentráltsága sokkal erősebb, a szórványtematika itt kevéssé hangsúlyos. Hasonló okok miatt
az Ukrajnához tartozó Kárpátalján a szórványkérdés döntően a Tisza völgye Huszt
feletti szakaszán jelentkezik. Vajdaságban a magyar népesség tömbszerű súlypontját
(56,5%) a Tisza melléki magyar többségű blokk képezi, míg a magyarság a tartomány
periferikus helyzetű, emigráció és elöregedés sújtotta bánsági, bácskai és szerémségi
térségeiben elszórtan, kisebbségben, klasszikus szórványhelyzetben él. Horvátországban
a drávaszögi és kelet-szlavóniaijelentősebb magyar lakosságú falvak Camagyarság 71%-a)
kivételével a magyarság igen szétszórtan, a nyelvi asszimilációnak kitéve él: 200l-ben a
nyugat-szlavóniai területeken a magyar nemzetiségűeknek csupán egynegyede nyilatkozott úgy, hogy az anyanyelve magyar. Csökkenő települési számaránya és szigethelyzete
miatt a Szlovénia (Muravidék) és az ausztriai Burgenland magyarságára is alapvetően
ráillik a "belső használatú" szórványkategária
A Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete, a
Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézete és a kolozsvári Kriza János
Néprajzi Társaság a romániai Kalotaszeg kisrégióban található Zsobokon, 2006. június 8--11. között .Regionalitás, közösségépítés, szóruánygondozás - Nemzetközi összefogás a szóruánykérdésben" címmel konferenciát szervezett. Tudatosan esett a
helyszín kiválasztása Zsobokra, a falun belül pedig a Bethesda Református Iskola és
Árvaházra. Fel kívántuk hívni a figyelmet arra a tényre, hogy Kalotaszeg maga is
szórványosodik, habár a köztudatban a régió képe úgy él, mint egy erős tömbmagyar
területé. A konferenciának otthont adó református iskola - Molnár János teológus
professzor és felesége vezetésével- komoly szórványgondozó szerepet tölt be a térségben. Működésének megismerése a konferencián résztvevő társadalomkutató elméleti
szakemberek számára sok konkrét, gyakorlati tapasztalattal szolgált. Fontos volt
továbbá, hogy a zsoboki konferenciahelyszínről egész napos szakmai kirándulást
tehettünk a Kalotaszeg peremén lévő szórványközösségekbe.
A konferencia előadásaibál egy a legfontosabb szórványproblémákat bemutatá,
reprezentatív angol nyelvű válogatást is kiadtunk.'
A konferencián a szórványprobléma társadalomtudományos fogalmi tisztázásán
túl feladatunknak tartottuk a különböző humántudományi diszciplínák szórványkutatásban elért eredményeinek bemutatását. A magyarországi Nemzeti Kulturális Alap
által támogatott rendezvényen, Románia európai uniós csatlakozása küszöbén fon1 Balázs Balogh - Zoltán Ilyés (eds.): Perspectives of Diaspora Existence. Hungarum Diasporas in
the Carpathian Basin - Historical and Current Contexts of a Specitic Diaspora Interpretation and Its
Aspects of Ethnic Minority Protection. Akadémiai Kiadó, 2006, Budapest
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tosnak tartottuk, hogy a szórványgondozás problémáját összekapcsoljuk a regionalizációs folyamatokkal. Célul tűztük ki a különböző szaktudományok eredményeinek,
illetve ajánlásainak szélesebb szakmai-közéleti, döntéshozói körben való megismertetését, amely reményeink szerint az egyház és az oktatás számára is segítséget jelenthet. A XXI. század elején az európai integrációban részt vevő, illetve az uniós
csatlakozás előtt álló szomszédos országokban a magyar kisebbségi és szórványproblémák kezelésében is új perspektívák nyílnak. Az új lehetőségekkel csak akkor tudunk élni, ha tudományos elméleti megalapozottságú koncepciót alakítunk ki a fenti
kérdéskörben, amire más tudományágak és a gazdasági szektor szakemberei is támaszkodhatnak. A regionalitáson, szubszidiaritáson alapuló támogatás- és fejlesztéspolitika felértékeli a helyi és mikroregionális kötődésű etnikai csoportok kulturális,
civiltársadalmi, közösségépítő, közművelődési potenciálját. Ennek a kulturális potenciálnak a minél alaposabb megismerése, tudományos vizsgálata kiemelt társadalmi
hasznosságú feladat, amely komoly ösztönző erő a kutatások további élénkítésére.
Máig ívelő, több mint 60 éves példaként éppen a konferencián is jelen levő Kallós Zoltán - a legtekintélyesebb kortárs népdalgyűjtő-zenefolkorista - munkássága szolgál,
akinek a mezőségi szórványmagyarok körében végzett autentikus népdal- és népzenegyűjtéseire alapozódott Magyarország máig legnagyobb kulturális revival mozgalma: a
magyarországi táncház-mozgalom. A regionális csoportképzés történeti folyamatai
évszázados fejlődéstörténet gyümölcseként alakítják ki a táji kötődések, az identitásrégiók, a különböző méretű kulturális szerveződések struktúráját. A szórványhelyzetű közösségekre vonatkozó kulturális és társadalmi jellemzők kutatása nagymértékben
hozzásegíthet ahhoz, hogy a Kárpát-medence egykori ésjelenkori - különösen Erdély
esetében - mozaikszerű kulturális képét jobban megismerhessük.
A most közreadott tanulmánykötet A szórvány problematika a társadalomtudományos diskurzusban című fejezetének tanulmányai a magyar szórványfogalom recepciótörténetét, hagyományos és modem tartalmi, és lehetséges használati kontextusait
mutatja be, érzékeltetve milyen aktuális jelentéstartalmai, társadalomtudományos alkalmazási terei nyílnak egy operacionalizált szórvány fogalomnak.
Az lnteretnikus, interkonfesszionális minták a magyar szóruányuilágokban című
fejezetben a szerzők érzékeltetik, hogy a Kárpát-medence kulturális, gazdasági, vallási
tekintetben változatos magyar szórványközösségei nagyszámú együttélési mintát, a
nemzetállami kihívásokat kezelő adaptációs modellt alakítottak ki. Ezek az alkalmazkodások a beolvadástál a mimikrin át az önreprezentáló kulturális gyakorlatokig terjednek, és a fiatalabb generáció körében manapság kiegészülnek a nemzetközi migráció
megkívánta transznacionális beállitódással. A fejezetben a magyar szórványközösségek
történeti és recens interetnikus, interkonfesszionális együttélési modelljeit, többes kulturális/nyelvi kötődéseit, konfliktuskezelő képességeit és az ezeket vizsgáló különböző
megközelítéseket, tudománykultúrákat bemutatá tanulmányok kaptak helyet.
A Szóruányközösségek, töriéneti identitásrégiók, fejlesztési régiók című fejezetben a Kárpát-medence történeti identitásrégióinak elkülönítésében, kulturális, műveltségi jellegzetességeinek meghatározásában végzett etnográfiai munka legújabb
eredményeit mutatjuk be. A szórványproblémák kezelésében az identitásrégiók kutatásában nyert tapasztalatok konzekvens összekapcsolása regionális, kistérségi, térségfejlesztési, ökológiai kérdésekkel új perspektívát kínálnak. Az állami és a helyi
szintű örökségesítés és a különféle társadalmi/kulturális igényekre szerveződő turizmus (falusi, öko-, agro-, örökség-, etno-, folklórturizmus) nem nélkülözheti az identitás-régiók szellemi és tárgyi néprajzi repertoárját. A XXI. században a korábban
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meghaladni, illetve megszüntetni kívánt - és az etnokratikus nemzetállamok etnopolitikai/gazdasági erőterében hátrányosnak bizonyult - kulturális, nyelvi, vallási különbözőség fontos lokális és regionális erőforrás lehet. Ebből az alkalmazott igényű
etnográfiai, kultúrgeográfiai feltáró munkából is szemléznek a fejezet tanulmányai.
A Történeti és recens szóruányuilágok,
életutah, szóruánynarratíuák
című fejezet interpretációi két perspektívát kívánnak felvillantani. Egyrészt a társadalom- és
kultúrakutatás figyelmének a szórványra való ráirányulását, a szórványsorsnak e
kutatások általi tematizálását szorgahnazzák. E kutatások a szórványállapotra mint specifikus tudati, kapcsolatbeli és kulturális mutációkat termelő környezetre tekintenek.
Másrészt a szórványsors a tanulmányok végzése, a kapcsolatépítés, a szakma gyakorlása, a családi, a vallásos élet megélése, a mindennapi élet és az ünneplés terén sajátos
helyzeteket teremt, amelyek különböző - hagyományos és rögtönzött - döntéseket
tesznek szükségessé. Melyek ezek a döntések, melyek e döntések belátható és beláthatatlan következményei? A tanulmányok egy része ezt az émikus nézőpontot kívánja érvényesíteni.
A szóruánygondozás esélyei és dilemmái című fejezetben olyan - a szórványproblémák kezelését hivatásuknak tekintő - szakemberek tanulmányai kaptak helyet, akik
egyfelől szórványközösség-építő, -fejlesztő projekteket ösztönöznek és irányítanak, másfelől egy szélesebb nemzetpolitikai konszenzus és cselekvésiprogram integráns kialakítását szorgahnazzák.
E rövid áttekintésből is kitűnik, hogy átfogó, tudományközi párbeszéd zajlott a
zsoboki szórványkonferencián, amely alapja lehet egy kulturális értékmentő és revitalizációs cselekvési stratégiának. Ehhez nyújt segítséget ez a kötet, amely a konfereneia tematikáját tükröző gondolati rendszerben adja közre az elhangzott előadások
tanulmánnyá formált változatait. Köszönet illeti a Magyar Tudományos Akadémiát, a
Lucidus Kiadót és nem utolsó sorban az Oktatási és Kulturális Minisztérium Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvkiadási Pályázat Kuratóriumát, amelyek - felismerve a
szórványkérdés társadalmi súlyát - támogatták a kötet megjelentetését. A tanulmánykötet a szerkesztők reményei szerint oktatási segédkönyvként is használható határon
belül és túl egyaránt, hiszen a regionális, kistérségi gondolkodásmódot összeköti a történelem, néprajz, szociológia, demográfia a magyar kisebbség - és különösen a szórvány
helyzetű kisebbség - kutatásában elért eredményeivel.
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GYAKORLATI JELENTŐSÉGE
A MAGYAR SZÓRVÁNYKUTATÁSBAN
A magyar szórványkutatás helyzete az utóbbi években a korábbi állapotokkal
összevetve két szempontból is jelentősen megváltozott. Egyrészt a kutatások és az abban résztvevő intézmények és szakemberek száma fokozatosan növekedett, amint azt
a napvilágot látott kiadványok és a témában megrendezett konferenciák egyaránt jelzik. Másfelől, ami talán még szembeötlőbb, a kezdeti próbálkozásokat jellemző szűk
elméleti horizont, egyáltalán a nemzetközi kitekintés hiánya, különös tekintettel a
magyar frazeológiában sajátos tudománytörténeti okok miatt szervesült szórvány és
a diaszpóra terminus jelentéstartománya
között kimutatható szemantikai és
hermeneutikai feszültség kifejtésének elmaradása - jelenünk perspektívájából - már a
közelmúlt meghaladott állapotának tűnik. Kétségtelen, hogy az MTA Enikai-nemzeti
Kisebbségkutató Intézetében szerveződött műhely és az itt koordinált törekvésekre felfűződő szerzők elmúlt években kifejtett munkája kitüntetett figyelmet érdemel. Az elsősorban a Kárpát-medence területén tanulmányozott szórványközösségeket ismertető
beszámolók eredményei azonban a kutatások előtt álló további feladatokat is felvázolják, az egész problematika elméleti aspektusainak további tisztázását követelik.
Jelen írás a kortárs diaszpóra-elméletek és -értelmezések néhány a hazai kutatási gyakorlatban is alkalmazható következtetésére szeretné felhívni a figyelmet. Természetesen a teljesség igénye nélkül, hiszen a téma könyvtárnyi szakirodalma, a
megközelítések sokszínűsége, a gyakorta szembenálló álláspontok részleteinek tisztázása monografikus terjedelmű vállalkozás volna. Ezért - élve az önkorlátozással - a
szöveg első felében, csupán néhány mondatban szeretnék utalni a kurrens elméletek
hazai recepciójának eddigi súlypontjaira. Ezt követően a diaszpóra kutatáselméletének a nemzetközi gyakorlatban megfigyelhető tendenciáiról esik szó.
A szórványkutatás az elmúlt években végbement tudományelméleti megalapozásának kétségtelenül a szórvány versus diaszpóra fogalom alkalmazása körül kialakult termékeny vita volt a hajtómotorja. A téma berobbanása megkerülhetetlenné
tette a terminus jelentéstartalmának minuciózus tisztázását, ami lényegében a lehetséges tipológiák azonosítását jelentette. Gondolhatunk itt elsősorban Fejős Zoltán és
Ilyés Zoltán fogalomtisztázó kísérletére.' Míg Fejős Zoltán elsősorban a mainstream
elméletek módszeres összehasonlításán keresztül értelmezi a diaszpóra filolögiájából
kibontakozó, gyakran egymással szembeállítható tipológiák használati értékét, addig
Ilyés Zoltán a Kárpát-medence történeti-földrajzi és társadalomtörténeti viszonyaiból
levezethető osztályozási rendszer megfogalmazására törekszik. Mindkét említett
1 Fejős Zoltán: Diaszpóra és az "amerikai magyarok" - Háttér egy fogalom alkalmazhatóságához.
In
Kovács Nóra (szerk.): Tanulmányok a diaszpóráról. Budapest, 2004, Gondolat - MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 9-24. p.; Ilyés Zoltán: Szórványkutatás, szórványértelmezés. Megjegyzések a Kárpát-medence szórványközösségeinek társadalomtudományos vizsgálatához. In Ilyés Zoltán - Papp Richárd
(szerk.): Tanulmányok a szórványról. Budapest, Gondolat - MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 64-78. p.
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munka, amint az bármely tipológia szándékának természetrajzából szükségszerűen
következik, illetve a témában más és más, itt ugyan nem részletezhető, de a tárgy általános értelmezése szempontjából kiemelkedő jelentőségű részösszefuggéseket felvázoló további szerzők - például Bodó Barna, Keményfi Robert -, a diaszpóra-szórvány
problematika egészét megalapozó igényű elemzésekben tárgyalják.? És ez rendkivül
fontos, hiszen a kérdés körül folyó sokszor reflektálatlan és esetenként érzelmileg terhelt, de társadalomtudományi értelemben kevéssé termékeny diskurzust ennek köszönhetően sikerült kiemelni a kezdeteket jellemező partikularitásból. Ugyanakkor a
releváns fogalomhasználat ügye, valamint az ennek folyományaként keletkezett leíró
hangvételű beszámolók és esettanulmányok rávilágitanak a diaszpóra-fogalom műveleti értékének értelmezését célzó feladat jelentőségére. Pontosabban fogalmazva, a diaszpóra műveleti éltékének meghatározása a terminus szintetizáló és analitikus
értékének azonosításán keresztül lehetséges. Magyarán a kérdés az, hogy Iniben ragadható meg az a szubsztantív jelentéstartalom, ami bármely diaszpóra-közösség
életvilágát általános kijelentésként illetheti, valamint melyek a diaszpóra-lét a terminusbóllevezethető, bármely konkrét esetben érvényes globális elemzési szempontok.
Ezek szerint, a következőkben a diaszpóra-elméletek vonatkozó és a hazai kutatások
számára kínálkozó gyakorlati összefuggéseit két további aspektus segitségével igyekszünk vázolni: az otthon paradigmatikus fogalmán keresztül kicsit részletesebben,
majd a - jobb híján - konnektiuitás megnevezéssel illetett újkeletű diaszpóra-jelenség
révén.
1. A diaszpóra és az otthon
Mint közismert, a diaszpóra fogalmának etimológiai értelméből következő eredeti jelentéstartománya a társadalomtudományi használatban alapvetően megváltozott, a kifejezés a klasszikus zsidó, görög vagy örmény közösségek megnevezésén túl
szélesebb értelmű szemantikai tartalommal egészült ki, vagyis migrációs folyamatok
következményeként kisebbségi léthelyzetbe kerülő bármely etnikai csoport megnevezésére alkalmazott kategóriává fejlődött. Sőt, a jelentésbővülés további dimenzióira
utal a diaszpóra-migráció fogalmának újabban meghonosodott bevezetése, amely párhuzamosan érvényes az otthon megváltozásával járó gyökértelenné (elidegenedés)
válás eseményére, valamint az autochton történeti-földrajzi típusú etnikai homogenitás szerkezetében bekövetkező változásra. Ily módon a diaszpóra a mai nyelvhasználatban nagyon különböző strukturális szabályok alapján szervezett közösségek
megnevezésére alkalmas: politikai menekült, rezidens idegen, vendégmunkás, bevándorló, száműzött, etnikai és faji kisebbség, tengerentúli közösség, betelepített," Általá2 Bodó Barna Szóruánynarratíuák
címmel publikált tanulmányában a szórvány problémáját a
posztmodern társadalomelmélet összefuggésében tárgyalja. A szóruánynarratíua terminus bevezetése lényegében a Lyotard nevéhez köthető narratíva felfogás - a figura és esemény fogalmával körülírhatő - hagyományát követi, amint azt a szóruányosodás folyamatesemény fontosságának hangsúlyozása pontosan
jelzi - Bodó Barna: Szórványnarratívák. In I1yésZoltán - Papp Richárd (szerk.) i. m. 43-51. p. Keményfi Róbelt a többrétegű "szórvány" terminussal hívja fel a figyelmet a szórványcsoport fizikai-földrajzi többszelamúságának tényére, ami arra figyelmeztet, hogy a szórványközösség fogalmilag megragadható "határai" az
elemzési perspektíva hangsúlyait követve elasztikusan változnak, és nem alkotnak definitív kereteket Keményfi Róbert: A többrétegű "szórvány" kifejezés a kísebbségkutatásban. In I1yés Zoltán - Papp Richárd
(szerk.) i. m. 78-90. p.
3 Kolsto, Pal: The New Russian Diaspora - An Identity of its Own: Possible Identity Trajectories for
Russians in the Former Soviet Republics. Ethnic and Racial Studies vol. xrx. (1996) no. 3. pp. 609-B39.;
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nosan kijelenthető, hogy a diaszpóra metaforikus jelentésvonzata szerint bármely
lakóhelyet változtató, nota bene otthont váltó csoport, amely az identikus otthonnal
(hazával) a kapcsolat fenntartására, megtalálására, vagy felélesztésére törekszik. 4 A
William Safran meghatározásának parafrázisára épülö állítás szándéka szerint nem
egy a számos, a szakirodalomban olvasható defmíciós kísérlet közül. Kitüntetett figyelemre méltó - ugyanis rávilágít a diaszpóra-lét feltételeként azonosított dinamikus
alapelvre, - amely szerint egy csoport akkor minősül diaszpórának, ha a fizikai értelemben vett otthon normatív értelmét a haza (anyaföld, anyaország) az otthon fogalmával nem egybeeső (inkongruens) képzetéhez köti. A haza tehát az a távoli, vágyott
és olykor enigmatikus hely (az anyaföld vagy anyaország), amelyből a diaszpóra fizikailag kiszakadt. A lakóhely, a befogadó ország válhat a diaszpóra otthonává, bár nem
szükségszerűen, ellenben soha nem azonos magával a hazával. Amikor a diaszpórát
magába fogadó ország a közösség otthona és egyben hazája, akkor megszűnik,
értelmezhetetlen entitássá fejlődik maga a diaszpóra-közösség. Mindez éppúgy igaz a
diaszpórát képező első generáció esetében, mint a már a diaszpórában születettekre.«
Első pillantásra felismerhető, hogy Safran megközelítésének gyakorlati értéke a
Kárpat-medencében folyó szórványkutatások esetében korlátozott, elsősarban a migrációs folyamatok eredményeként kialakult közösségek leírásakor alkalmazható
szempontrendszer, ellenben a régió tekintélyes számú autochton szórványának
vizsgálatakor kevéssé alkalmazható.
Safran és a szerzők egy csoportja különösen nagy jelentőséget tulajdonít a hazával fenntartott intenzív kapcsolatoknak és a haza tradícióival kapcsolatban kinyilvánított azonosság-élménynek.
Álláspontja jól érthető és empirikus kutatási
eredményeiből, amelyeket elsősarban zsidó közösségek tanulmányozása során ért el,
világosan következik. A fogalom ebben az összefuggésben a diaszpóra kiterjesztett
transznacionális karakterének fontosságára utal. Ezek szerint a diaszpóra egyrészt
etnikai önmeghatározásuk szerint egymástól fizikailag elszigetelt csoportokat köt
össze és ugyanakkor választ el egymástól. A transznacionális dimenzió minőségét
meghatározó kőzös hagyománykészlet, illetve az ehhez történö kötődés fontosságát
azonban nem minden szerző ítéli azonos jelentőségűnek.
Stuart Hall például a haza és a diaszpóra-közösségek közötti kapcsolatokat, különösen a hagyomány múltszerűsége iránt tanúsított elfogultságot kevésbé tekintette
érdekes motívumnak.? Véleménye szerint a diszpóra alakulását sokkal inkább olyan
belső strukturális törvények határozzák meg, amelyek a többségi befogadó társadaShevtsova, Lilia: Post-Soviet Emigration Today and Tomorrow International
Migration Review vol. XXVI.
(992) no. 2. pp. 241-257.; Tölölyan, Khachig: The Nation State and its Others: In Lieu of aPreface.
Diaspora vol. 1. (991) no. 1. 3-7. p.
4 Safran, William: Diasporas
in Modern Societies: Myths of Homeland and Return. Diaspora, vol. 1.
(1991) no. 1. 83-93. p.
5 Safran a diaszpórajelenség
kialakulásának
számszerűen
hat ismérvét különbözteti
meg. Az olyan
emigrációban
élő kisebbségi közösségeket
tekinti diaszporának:
melyek cll egy meghatározható
eredeti
.,centrumból"
legalább két "perifériális"
helyre kirajzottak;
amelyek (2) emlékeiket, elképzeléseiket
vagy
mítoszaikat az anyaföldről megőrzik; amelyek (3) abban a hitben élnek, hogy a vendéglátó társadalom nem
teljes mértékben fogadja be őket; amelyek (4) eredeti hazájukat, amint a megfelelő idő elérkezett, a visszatérés helyeként tartják számon; amelyek (5) kísérletet tesznek a haza mindennapi viszonyainak fenntartására
és megőrzésére a befogadó társadalomban, és amely (6) közösségekben a csoporttudatot és a szolidaritást a hazával folyamatosan fenntartott kapcsolat határozza meg. Uo.
6 Hall, Stuart: Cultural Identity and Diaspora. In Patrick Williams· Laura Chrisman (eds.): Colonial
Discourse and Postcolonial Theory: A Reader: Harvester; 1993, Whaetsheaf,. 393-403. p.
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lomhoz képest végrehajtott önmeghatározás sajátosságaitól fuggenek, semmint a
"haza" hagyománykonstrukciójától. Másképp fogalmazva, a diaszpóra "modernizációs" kényszerhelyzetéből következő szerveződési elvei, valamint az otthon és a hátrahagyott "haza" megfeleItetésének képzete csak másodlagos szempontok alapján
hozható összefuggésbe a közösségre a befogadó környezetben hatást gyakorló elvárásokkal és az ennek alapján kialakított életstratégiával. Sőt, Hall szerint a diaszpóra
léttapasztalat a szükségszerű másság és sokféleség elismerésével jár együtt, lényegében sajátos identitás. 7 Véleménye szerint a diaszpóra-identitás nem a másik, azaz a
befogadó társadalommal szembeni különbség ellenében, hanem éppen azáltal és rajta
keresztül létezik. Hall álláspontja arra utal, hogy a diaszpórában élők identitásuk lényegét képező másságuk folyamatos újraalkotására kényszerülnek aszerint, amint a
környező társadalmi viszonyok is állandó átalakuláson mennek keresztül. Ez, a talán
dinamikus egyensúlyi modellként értékelhető elképzelés, a diaszpóra létmód
megőrzésének előfeltételeként a diaszpóra-közösség folyamatos megújulására tart
számot, ami csak másodlagosan függ az adott közösség hagyományaitól, és sokkal
inkább a befogadó társadalom saját viszonyai által meghatározott.
A Safran és Hall nevével fémjelzett két álláspont megkülönböztetése a diaszpóra-kutatás gyakorlatát alapvetően befolyásoló következményekkel jár. Ugyanis egyáltalán nem mindegy, hogy a diaszpóra-közösség otthon képzetét autonóm
konstitúciónak tekintjük, vagy éppen ellenkezőleg, a "haza" koncepciójából eredeztetett utánképzésként állítjuk be. Megjegyzendő, hogy a diaszpórák vizsgálatának egyik
legtöbb félreértésre okot adó előfeltevése, hogy a "haza" tradíciója, és az ezekhez történő kötődés a közösség strukturális elveit kizárólagos módon meghatározó tényezők.
Ez a kutatói elfogultság működésének helye.
A diaszpóra-közösség otthon-képzetének kettőségét, a "haza" hagyományképzetének és a befogadó környezet hatásainak ellentmondásosságát szemléletesen fogalmazta meg Avtar Brah, Carlographies of Diaspora: Contesting Identities címmel
megjelent nagyhatású művében." ,,Mi az otthon? Az "otthon" egyrészről a mitikus várakozás helye a diaszpóra képzetében. Ebben az érlelemben a visszatérés helye, sőt
amennyiben lehetőség nyílik a földrajzi hely meglátogatására, akkor egyúttal az "eredet" helye is. Másfelől az otthon a lokalitás megélt tapasztalata. Hangjai és illatai, forrósága éspora, enyhe nyáréjszakái, komorszürke déli égboltja, mindez a mindennapok
sajátos törlénetiségén keresztül közvetített."9
Az otthon bensőséges, intim, a kutató számára antropológiai értelemben émikus jelenségként elérhető tartalmának igazi ellentmondása azonban a látszat ellenére nem a
távolság vagy közelség, az imagináció avagy az empíria kérdése. Az otthon paradigmájának valódi kényszere ugyanis lényegét tekintve messze túlmutat a társadalomtudományi
érdeklődés terrénumán, és mélyen az ember nembeliségét érintő egzisztenciális kérdés.
Heideggerrel szólva - amint azt a Lét és idő 40. paragrafusában megfogalmazta - az otthon konstitúciójának problematikája az ember otthontalanságtól tartó általános szorongásában érhető tetten.!? Lett légyen ugyanis minden diaszpóra-közösség létéből
következőleg szükségszerűen ráutalva az otthon elvesztésének és újraalkotásának párhuzamos képességére, ami az egyén és a csoport előtt egyaránt kockázatos folyamatként
tűnik fel.
7 Uo. 401-402.

p.
Avtar: Cartographies of Diaspora: Contesting Identities. London, 1996, Routledge
9 Uo. 192. p.
10 Heidegger,
Martin: Lét és idő. Budapest,
1986, Gondolat. Különös tekintettel:
343-347.
8 Brah,

p.
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Az angolszász diaszpóra-elméletek egyik központi problémája a diaszpóra-közösség otthon-képzetének tartalmi értelmezése, tisztázása annak, hogy mely általános strukturális szabályok alakítják a mindenkori otthon-tapasztalat szerveződését.
A résztéma, a diaszpóra-közösség önmegalapozásának elemzésekor támaszkodhatunk a korai '60-as években ajapán-amerikai társadalomkutató, Tamotsu Shibutani
az etnikai karakterű csoportidentitás-rétegzettségének
interpretációja érdekében
kidolgozott eljárására, pontosabb an e módszer részleges adaptációjára.
Shibutani - bár konkrétan a diaszpóra kifejezéssel nem él- a kisebbségi etnikai
közösségeket dinamikus társadalmi alakzatokként fogja fel. Véleménye szerint leírásuk nehézsége éppen abban áll, hogy a társadalomtudományok, vagy általában a tudományok szemléletére jellemző objektivitás igénye miatt az efféle közösségeket (hic
et nunc a diaszpórát) hajlamosak vagyunk állapotjellegű entitásként kezelni, holott
sajátos természetének éppen az a lényege, hogy elemei dinamikus rendszert alkotnak.
Shibutani elemzési modellje persze nem elszigetelt kísérlet, amennyiben a kortárs
amerikai asszimiláció elmélet szerzői (Gordon), illetve már a '30-as évek végén a chicagói városszociológiai iskola kutatói (R. E. Park) is felismerték a csoportdinamika jelentőségét a kisebbségi közösségek belső viszonyainak kutatásában. Vegyük sorra
Shibutani elgondolásának - szempontunkból, a diaszpóra-elméletek gyakorlati
alkalmazásának aspektusából - megfontolásra érdemes következtetéseit.
Az egyébként adatokban hihetetlenül gazdag és empirikus alapkutatások eredményeinek összehasonlító vizsgálatára épülö koncepció az etnikai-kisebbségi csoport
működését négy egymást kiegészítő folyamattípus összefuggésében értelmezi. II Ezek
szerint meg kell különböztetnünk (a.) differenciáló, (b.) fenntartó, (c.) elválasztó
(vagy diszjunktív) és (d.) integráló folyamatokat. A modell a négy nevezett szempont
részleteinek kidolgozására épül.
(a.) Hangsúlyoznunk kell, hogy Shibutani elméleti modelljének adaptációja a
diaszpóra-kutatás gyakorlatában szükségszerűen nem tart számot a szerző által felvetett minden elemzési szempontra. Az etnikai csoport-konstitúció differenciáló folyamatai a többségi befogadó, (vendéglátó) társadalommal szemben végrehajtott
önmegkülönböztető cselekvésmódra vonatkoznak. Ennek alapja a csoportidentitás
(amely igen különböző meghatározottságok elegye lehet: etnikai, státusz, foglalkozási, politikai, vallási, nyelvi identitás stb ... .). Röviden összegezve, Shibutani szerint a
csoportidentitás megléte a csoporttudat kialakulásának, valamint ebből következően
a legitim és performatív közösségi-szervezeti kapcsolathálózat (klub, párt, gazdasági
önsegélyező társaság) kiépítésének lehetőség-feltétele. A közösség működését átható
differenciáló folyamatok hitelességét a csoporthoz tartozó egyén szempontjából a fokozatosan kibontakozó és elmélyülő szolidaritás tapasztalata, valamint ennek
mértéke szavatolja.

II Shibutani,
Tamotsu - Kian M. Kwan: Ethnic Stratification: A Comparative Approach. New
York, 1965, Macmillan. Tamotsu Shibutani tanítványával, majd későbbi munkatársával, a kínai-amerikai Kian M. Kwannal többéves, alapvetőerr komparatív szemléletű kutatómunka után fogalmazta meg
az etnikai csoportok együttélésének alapvető szabályait összefoglaló, átfogó magyarázó elméletét. A kiterjedt és rendkivüli, több évezred történetét felölelő adatgyűjtésre alapozott vizsgálat legfőbb következtetése, hogy nagyságától és származásátói függetlenül az idegen etnikai csoportok találkozását
kezdetben, a legtöbb esetben ellenségeskedés jellemzi, amit az együttélés-kényszerből következő rövidebb-hosszabb "tanulási" folyamat követ. Ennek eredménye pedig az, hogy az együttélésnek kialakulnak a kölcsönösen elfogadott szabályai.
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(b.) A kisebbségi közösség csoportdinamikáját jellemző második folyamattípus
az úgynevezett fenntartó folyamat. Ezekben a közösség saját kohéziós és strukturális
alapelveinek működését szavatoló reflexív feltételek közvetítése valósul meg. Magyarán, a csoport a tagjai számára folyamatosan közvetített normatívelvárásként tudatosítja, majd betartatja azt a közös értékhorizontot, amely nélkül a közösség nem
létezhetne. A fenntartó folyamatok értelmezésekor a kutató arra kíváncsi, hogy a közösség miként birkózik meg a többségi befogadó társadalomhoz képest alárendelt szerep tényével, az ebből eredő gyakori frusztrációs élménnyel. Továbbá, igyekszik
tisztázni azokat a sajátos morális szabályokat, illetve a normasértést megtorló szankciókat, amelyeket a csoport annak érdekében vezet be, hogy a közösséghez tartozó
egyének közötti viszonyokat átláthatóvá tegye.
(c.) Az elválasztó folyamatok lényegében a kisebbségi közösség önszegregációja
érdekében tett erőfeszítéseinek kelléktárát összefoglaló megnevezés. Akkor erősödnek meg, ha a csoportkohézió láthatóan gyengül, valamint a fokozódó mobilitási készség a közösség lélekszámának csökkenéséhez vezet. A kisebbségi közösség
szociokulturális viszonyai nem írhatóak le maradéktalanul kiegyensúlyozott állapotként, és a belső konfliktusok elszaporodásának és intenzitásának növekedése felerősíti a diszjunktív folyamatokat. Ezek közül fontos megemlíteni a más kisebbségi
közösségekkel kialakuló (interetnikus) konfliktusokat, a politizálódást és a nacionalizmus feltűnő terjedését.
(d.) Mivel a kisebbségi közösség a befogadó többségi környezettől nem létezhet
elszigeteltségben, ezért az integráló folyamatokat lényegében az asszimilációs jelenségek összefuggésében kell értelmeznünk. Az akkulturáció, a strukturális integráció, az
amalgamáció, vagy az identifikációs asszimiláció tünetei a diaszpóra-lét talán a legnagyobb figyelemmel tanulmányozott kérdései.
Shibutani elméleti modelljének jelentősége és adaptálása a kortárs
diaszpórakutatás gyakorlatában nem volna meggyőzően szemléletes, ha legalább egy
konkrét példát nem említenénk. A következőkben a brooklyni lengyel diaszpóra
asszimilációjának folyamatán keresztül igyekszünk a Shibutani féle diaszpóra-elemzési modell alkalmazhatósága mellett érvelni.
A lengyel közösségek diaszpóra-folyamatainak vizsgálata már a kezdet-kezdetén a kutatói érdeklődés középpontjába került, kiemelkedően jól dokumentált
történet.
(a.) Differenciáló elem: A brooklyni lengyelek asszimilációjára vonatkozó egyik
első fontos elemzést Mary Adele Dabrowska már 1946-ban publikálta.v Dabrowska
kutatásai szerint a lengyel közösségek kezdetben alapvető en az egyház köré szerveződő etnikai csoportosulások voltak, amit az tett lehetővé, hogy a különböző lengyel segélyszervezetek kifejezetten segítőkészek voltak egymás iránt. Az egyház ekkortájt, a
XIX-XX. század fordulóján, a kollektív és a magánélet centruma volt. 13 Az anyanyelvi

12 Dabrowska, Mary Adele: History and Survey of the Polish
Fordham University Press, 1946
13 Lengyelek bevándorlási adatai 1820-1991 között:

Community

in Brooklyn.

1820-1860

1861-1890

1891-1930

1931-1970

1971- 1991

2000

67000

330000

89000

137000

Forrás: 1991. Statistical Yearbook of the Immigration and Naturalization Service. Washington D.e., 1991,
US. Governement Printing Office
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katolikus vallásgyakorlat az otthonosság biztonságával segítette a megtelepedés fizikai és lelki nehézségeinek elviselését.
(b.) Fenntartó elem: A korai leírások általában azt tükrözték, hogy az ellenséges
többségi társadalmi környezetben a lengyelek szoros családi, baráti alapokon nyugvó
közösségeket hoztak létre. Ebben az etnicitás kiemelkedő aspektusai, a vallás, a nyelv
és az etnikai származás játszották a döntő szerepet. Érdekes ugyanakkor, hogy az etnikai konfliktusok - külső és belső - elemzése a korai leíró szövegekből szinte teljesen
kimaradt, noha a lengyel közösségek sikere részben éppen a konfliktuskényszerbőllevezethető eredmény. A külső konfliktusforrások közül kiemelkedő az ellenséges ír és
német katolikus egyházak működése mellett végrehajtott intézményszervezés.
Ugyancsak fontos és a lengyel közösségek önszervező erejének hatékonyságát fokozó
tényező volt az "őslakos" munkásokkal és az amerikanizáló nativista ideológia képviselőivel fennálló konfliktus.
(c.) Elválasztó, vagy diszjunktív elem: A lengyel közösség, más etnikai csoportokhoz hasonlóan szintén nemcsak külső, de számos belső konfliktussal is terhelt
volt. Ezek közül a legfontosabb a földműves, alulképzett paraszttömegek és a közösségek vezetését magára vállaló urbánus elit közötti konfliktus. A lengyel diaszpórákkal kapcsolatos kutatások többsége azonban a belső konfliktusok kérdését
elhanyagolható, marginális szempontként említi meg.i- Ennek az általános felfogásnak a brooklyni lengyelek történetét feltáró elemzés ellentmondani látszik, és rámutat arra, hogy az asszimiláció felgyorsulásában az endemikus konfliktusok játszották
a meghatározó szerepet. Dabrowska elemzésében bemutatja, hogy a Brooklynban felépített St. George templom felépítéséhez szükséges pénzösszeg összeadása számtalan
összeütközéshez vezetett a lengyel emigránsok között, akik szigorú értelemben nem
alkottak közösséget.
(d.) Integráló elem: A gyengülő kohézió, valamint a szolidaritás hiánya oda vezetett, hogy rivalizáló individuumok és kisebb csoportok összeütközése fokozatosan
eluralta a brooklyni lengyel diaszpóra közéletét. Dabrowska mikroelemzése bizonyítja, hogy az étnikai diaszpóra működési mechanizmusainak zavara elősegíti az asszimilációs folyamatokat, az integráció kibontakozását. A néhány évtized alatt
lejátszódó változás a többségi környezethez a kezdetekre jellemző távolságtartó és
gyanakvással terhelt beállítódás megszűnéséhez vezetett, és megalapozta a második
generáció tömeges kirajzását a diaszpórából.
A fentiekben vázlatosan bemutatott példa talán jól tükrözi a dinamikus szemlélet alkalmazásának hatékonyságát a diaszpóra-közösségek elemzésében. A kisebbségi
csoportok tanulmányozásának Amerikában a dinamikus elemzési modell hagyományaira támaszkodó számos követője akadt. Az elsők között említhető Richard Alba,
aki az európai ősökkel rendelkező amerikaiak etnicitását manapság jellemző intenzív
transzformációs folyamatok leírását 1990-ben megjelent hatalmas monográfiában valósította meg.> A témát illetően megkerülhetetlenek még Nathan Glazer újabb kutatásai, ő az óriási vihart kavart Beyond the Melting Pot 1963-as megjelenése után ismét
a New Yorkban élő diaszpórák átfogó, dinamikus multikulturális közösségekként fel-

14 Kuzniewski,
Anthony: Faith and Fatherland - An lntellectual History of the Polish
Immigrant Community in Wisconsin 1838-1918. Harward University Press, 1973; Greene, Victor:
The Rise of Polish and Lithunauui Consciollsness in America 1860-1910. Madison (Wil, 1975, State
Historicai Society ofWisconsin
15 Alba, Richard D.: Ethnic ldentity, New Haven - London, 1990, Yale University Press
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fogott elemzését valósította meg a WeAre All Multiculturalist Now címmel 1997-ben
publikált művében. IG
2. Konnektivitás

I

A konnektivitás gyakorlatilag magyaríthatatlan, leginkább csak körülírással
megközelíthető jelentéstartalmú kifejezés, azonban manapság a diaszpórákon belüli
és a diszpórák közötti kapcsolathálózat gyökeres átalakulásának eseményére mégis
szemléletesen utal. A talán társadalomtudományi értelemben "összekapcsoltságnak"
fordítható terminus a diaszpóra-közösségek és a haza (anyaország), valamint magában a diaszpórában a tagok között kialakuló kapcsolat lehetőségét, minőségét és intenzitását kifejező eredetileg technikai értelmű szakkifejezés.t? Fontos jelezni, hogy a
terminus nem csupán a diaszpóra-kapcsolatok létezésének tényére, tehát nem csak
arra utal, hogy egy kisebbségi közösség önmagát identikus értelemben magánegyének
személyes és intézményesült kapcsolathálózatára épülve megkülönbözteti a környező
többségi társadalomtóI. A konnektivitás fogalma ugyanis a diaszpóra-közösséget jellemző
és szervező struktúrák technikai-formai, valamint minőségi sajátosságaira párhuzamosan vonatkozik, illetve kifejezi azt, hogy a diaszpóra társadalomtudományi kategória jelentéstartalma napjainkban lényeges módosuláson megy keresztül.
A konnektivitás kérdésének előtérbe kerülése a diaszpóra-kutatásban az 1990-es
évek második felében vált nyilvánvalóvá. Ekkor világszerte ugrásszerű növekedés volt
megfigyelhető a fizikailag elszigetelt diaszpórák információcseréjében és kommunikációjában, amiben döntő szerepet játszottak az újabb generációs technikai médiumok, különösen az internet elterjedése, valamint a médiatechnológia fejlődésével a fuggetlen
diaszpóra-média - csekély infrastruktúra szükségletű, ellenben nagykapacitású és célzott, lokális rádió- és televízió-hálózat - robbanásszerű elterjedése. IB Az elektronikus
kommunikációs forradalom következménye volt az újabb, a virtuális diszpóra-közösségek megszerveződése, ami a téma kutatóját alapvetően új helyzet állítja.
Míg hagyományos meghatározása szerint a diaszpóra szigorú fizikai entitás, a
közösséget alkotó egyének tényleges, a mindennapi élet funkcionális és organikus
rendjét képező találkozásait, együttműködését, a csoportot identikus és szimbolikus
értelemben egyaránt kifejező intézmények kollektív fenntartását és a tagok a többséggel szemben történö önmeghatározását megalapozó, egymás iránti fokozott szolidaritását magában foglaló szervezödése, addig a konnektivitás fogalma rámutat arra,
hogy a diaszpóra többé nem határozható meg zárt társadalmi-geográfi.ai kategóriaként.
Története nem merül ki a migrációval keletkező, virágzó, majd hanyatló szociokulturális fenomén fejlődéselméleti tézisében. Éppen ellenkezőleg, az újabb média-technológia terjedésével a virtuális diaszpóra-közösség acentrikus jelenségként érhető
tetten. Magyarán, a tagok közötti kapcsolattartás minősége az eleddig a diaszpórát
meghatározó fizikai elszigeteltség tényétől fuggetlen kérdéssé válik. A virtuális diszIG Glazer, Nathan:
We Are AU Multiculturalist Now. Cambridge (Ma), 1997, Harvard
University Press
17 Szószerinti jelentésében a konnektivitás két vagy több pont közötti kapcsolat létrehozásának és fenntartásának képessége egy telekommunikációs rendszerben, ami egyben utal a kapcsolat
minőségére és/vagy feltételére is.
IB Lásd még: Appadurai, Arjun: Disjuncture and difference in the global cultural economy. In
Patrick Williams - Laura Chrisman. (eds.): Colonial Discourse and Post-Colonial Theory. London,
1993, Harvester Wheatsheaf, 324-339. p.
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póra-közösségek szerveződésében szerepet játszó tényezők általános elemzése, vagy
egyetemes szabályok felállítása a jelenség összetettsége okán bonyolult feladat, elsősorban a partikuláris esetek saját feltételeik szerinti tipológiájának felvázolásával veheti kezdetét. A következőkben rövid példákon keresztül és a teljesség igénye nélkül
utalunk néhány újabb - a konnektivitás fogalmi keretei között értelmezhető - diaszpóra-típusra, Természetesen ez nem vonhatja el a figyelmet az értelmezésre váró további fontos kérdésekről, mint például a virtuális közösségek tagjai között kialakuló
személyes kapcsolatok minőségének problematikájáról, ami feltűnő eltéréseket mutat a hagyományosan felfogott szórvány-közösségeket uraló perszonális viszonyok
gyakorlatától.
A konnektivitás keretei között tárgyalandó három jellemző diaszpőra-típus részletezése előtt megállapítható, hogy az újabb közösségek kialakulásának hátterében, az
utóbbi évtizedekben globális léptékben exponenciális növekedési görbével jellemezhető
migrációs aktivitás, a fokozott mobilitás és a világgazdaság követelményeihez alkalmazkodó transznacionális természetű szakmunkaerő specializációja és koncentrációja
húzódik meg. Úgy tűnik, hogy a globális társadalmijátszma részeként szerepet vállaló
egyén kulturális, etnikai, nyelvi, vallási stb. meghatározottságának függvényeként a
média-technológia kínálta lehetőségekkel élve aktív közösségépítő vagy közösségi tényezőként kaphat szerepet.
a. Önszerveződő internetes diaszpóra-közösség
A nemzetállarni háttérrel nem rendelkező etnikai-nyelvi közösségek virtuális
önszerveződésének jellegzetes példája lehet a krimi tatár diaszpórákat összekötő
elektronikus kommunikációs hálózat, amelynek nem titkolt célja a nemzeti identitás
iránti személyes és kollektívelkötelezettség erősítése. A török eredetű népes ség az
orosz politikai hegemónia XVIII. századi kialakulásától kezdve volt üldöztetésnek kitéve. 1783 és 1920 között a történeti kutatások eredményei szerint kb. 1,8 millió krími tatár kényszerült az Ottomán Birodalom területére menekülni.w A lakóhelycsere
betetőzését az 1944-ben végrehajtott sztálini repatrizáció jelentette, amikor a teljes
krimi tatár népességet az Urái-hegységen túli területekre, elsősorban Üzbegisztánba
telepítették, és csupán a peresztrojka időszakában, a '80-as években nyílt lehetőség,
hogy a száműzetésből szülöföldjükre visszatérjenek, A világszerte szétszórt közösségek kommunikációjában az internet forradalmi változásokat eredményezett.w Pillanatnyilag több mint fél tucat jól szerkesztett informatív honlap foglalkozik a krimi
tatár diszpóra-közösség szervezésével és a jelenség társadalomtudományi leírása is
megtörtént. 21 A honlapok látogatottságának elemzése azt jelzi, hogy az információáramlás hatékony biztosítása a diaszpóra-közösségek mindennapi életében, a hagyományápolásban való aktív részvételre ösztönöz. Úgy tűnik, a kulturális elszigeteltség
enyhítésének és ily módon a saját nemzeti-etnikai közösség iránti elkötelezettség elmélyítésének, az önszerveződésnek az internet a krimi tatárok esetében példaszerű
http://www.iccrimea.org/scholary/e-tatars.
html
Napjainkban a Krímben kb. 300 ezer tatár él. A legnagyobb közösségek: hozzávetőlegesen 5
millió az erősen asszimilált krími tatár származású lakosok száma Törökországban. Nagyobb közösségeik találhatóak világszerte: Üzbegisztánban 300 ezer, Romániában 40 ezer, Bulgáriában 30
ezer és az Egyesült Államokban 8 ezer krími tatár él. Uo.
21 A témával foglalkozó néhány fontosabb szerző: Kemal Altintas, Fevzi Alimoglu, Mubeyyin
Batu Altan, Kursat Cagiltay és Kemal Seitveliyev.
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eszközévé fejlődött. A témával foglalkozó szakemberek ugyanakkor nem felejtik el
felhívni a figyelmet a virtuális diaszpóra terjedésének korlátaira sem. A legfontosabb
akadályozó tényezők a befogadó környezet infrastrukturális hiányosságai, valamint a
tatár közösségek szegénysége.
A krimi tatárok diaszpóra-konnektivitásának elemzésekor és az üzemeltetett
honlapok tartalmának áttekintését követően meg kell állapítanunk, hogy az új technológia párhuzamosan több szinten szolgálja a közösség önszerveződését. Egyrészt
globális funkciót tölt be, amennyiben a krími tatár etnikai-nemzeti identitás koncepciójának egészét szolgálja, másrészt a szolgáltatást üzemeltető közösségek lokális
igényeit egyidejűleg támogatja.
Hasonló szemléletű diaszpóra-folyamat számos más etnikai csoport esetében is
megfigyelhető világjelenség. Figyelemre méltó párhuzamokat tükröznek például az
örmény, a laud és a palesztin internetes közösségek szerveződési folyamatai, amelyek
mögött gyakran jól azonosítható politikai motivációk is felfedezhetőek.
b. Az anyaország és a nemzeti-diaszpóra-közösség

szervezése

Az internet nem csak az önszerveződő diaszpóra-közösségek megjelenésének és
terjeszkedésének szolgáltat ideális terepet. Új jelenség a nagyobb lélekszámú emigrációs csoportokat kibocsátó országok elitjei részéről megnyilvánuló tudatos, elektronikus kapcsolathálózaton keresztül megvalósuló diaszpóra-építő munka, illetve az
anyaország aktív szerepvállalásának elfogadása. Az anyaországi háttérből szervezett
diaszpóra-közösségek léte és fokozatos elterjedése elsősorban gazdasági okokkal magyarázható, és általában megelőző szándékú antiasszimilációs törekvésseljellemezhetö, A kevésbé fejlett országok gazdasági és társadalmi előrelépését a képzett humán
elit és szakmunkaerő elvándorlása két formában is komolyan érinti. A fejlett országok
oktatási intézményeiben magas színvonalú képzésben részesülő vendéghallgatók tekintélyes része eleve nem tér vissza hazájába, hanem igyekszik a vendéglátó országban megtelepedni. Ezzel párhuzamosan a fejlődő országok hazai szakmai elitjeire is
jellemző szándék a hosszú távúra tervezett külföldre irányuló és kedvezőbb körülményekkel kecsegtető munkamigráció. A brain drain negatív hatásainak ellensúlyozására szolgálnak azok a kezdeményezések, amelyek a fejlődő társadalmakból kivándorló
szakképzett értelmiségi elitet igyekeznek közösségként meghatározni, összefogni és
kulturális, nyelvi valamint etnikai kötődésüket az anyaországhoz tudatosan fenntartani. Ezen társadalmak elemi érdekeit tükrözi törekvésük, hisz a fejletlen gazdasággal
rendelkező országok bevételeinek tekintélyes részét képezi az otthon maradottak számára hazautalt támogatás, vagy az anyaországban indított vállalkozásból származó
adók. Ellenben, ha a letelepedés és beilleszkedés sikeres, és az elégséges anyagi feltételek megteremtését követően a munkamigráns családtagjai is elhagyják hazájukat, akkor az anyaországgal fenntartott kapcsolatok meglazulnak, ami közvetlen gazdasági
veszteséget jelent. Az anyaországból szervezett nemzeti-diaszpóra-közösség gazdasági
jelentőségének felismerése sokféleképpen megfogalmazódhat.
Például a befektetőképes, elégséges vagyonnal rendelkező indiai-amerikaiak hazai vállalkozások indítására történő motivációjának terve testet öltött és az indiai kormány politikai támogatását élvező kezdeményezés.e Az indiai-amerikai diaszpóra és az
22 Verrna, Ravi: Brain Drain to Brain Exchange. The Bihar Times. 2007/01/15. Internetes
forrás: http://www.bihartimes.com/articles/Ravi/diaspora.html
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anyaország kölcsönösen előnyös együttműködésének előfeltételeként a szakértők a
fejleszteni kívánt hazai célrégió és a szórványközösség között kiépített, elsősorban
internet-alapú kapcsolathálózat meglétét tekintik. A virtuális térben biztosított információcsere lehetősége a várakozások szerint elégséges alapot kínál majd ahhoz, hogy
az indiai-amerikaiaknak a felmérések szerint azon 74%-a, amely hazai vállalkozás indítását tervezi, többségében megvalósítsa befektetéseit. Ugyanakkor, elsősorban a karibi térségben és Mexikóban a diaszpórák közreműködésével megvalósult fejlesztések
tanulságait hasznosítva már a konnektivitás technikai feltételeinek megteremtésekor
elsődleges cél nemcsak a diaszpóra és a hazai célrégió, valamint a kormányzat közötti
információáramlás biztosítása, de az érintett diaszpóra-közösségek egymással fenntartott kapcsolatainak összehangolása, ami a fejlesztések hatékonyságát segiti, és
újabb informális közösségek kialakulását feltételezi.
Az anyaország és a munkamigráns diaszpóra kapcsolatának azonban korántsem
csak pozitív vagyjól szervezett eseteivel találkozhatunk. Jellemző negatív példa a szudáni
diaszpóra és az anyaország szerencsétlenül alakuló viszonya, amit döntően megváltoztathatna az új médiatechnológia lehetőségeit tudatosan kiaknázó kapcsolathálózat kiépítése.
A 32 milliós Szudánból jelenleg hozzávetőlegesen 2 millió munkavállaló dolgozik
külfóldön. Jelentős részük az Arab-öböl gazdag olajállamaiban, rrúg kisebb csoportjuk
az Egyesült Államokban és az Európai Unió fejlett országaiban él. A hazalátogatóknak
meghatározott összegű adót kell befizetni a szudáni államkincstárba, ennek elmulasztása esetén nem kapnak újabb kiutazási engedélyt. A folyamat, amint a megfelelő igazolások beszerzése, de akár a hazalátogatáskor történő beléptetés is túlbürokratizált, és
mindez sok szudánit egyenesen távol tart hazájától. A témával foglalkozó szakértők álláspontja szerint az internet segitségével szervezett kommunikációs hálózat és nyilvántartás az ügymenet bonyolításának egyszerűsítéséveI bizalomépítő hatású, és közvetlen
gazdasági előnyökkel járna. Mindamellett a földrajzi értelemben szétszórt szudáni
munkamigránsokat egymás számára közösségként definiálná, ami az anyaország iránti
identikus elkötelezettség erősítésének eszköze lehetne.
Úgy tűnik, az anyaország részéről elsősorban gazdasági érdekek alapján a diaszpórák iránt újabban mutatkozó érdeklődés a külfóldre szakadt közösségek közötti
kapcsolatok lehetőségét hordozza.
c. Karitatív

vagy szociális alapon szerveződő diaszpóra-közösség

A konnektivitás keretei között tárgyalandó harmadik diaszpóra-típus komoly
történeti múltra visszanyúló etnikai-kisebbségi önszerveződési formára vezethető
vissza. Az új médiatechnológia kínálta lehetőségek azonban az önsegélyező vagy szociális diaszpóra-közösség fogalmát is új alapokra helyezik.
A diaszpóra-közösségek fejlettségének már a XIX. század utolsó harmadában is
- elsősorban az Egyesült Államokban - fontos mércéje volt, hogy tagjai iránt kifejezett
szolidaritás bizonyságaként milyen hatékonysággal működtette önsegélyező intézményeit, képes volt-e elsősorban kedvező hitelként kínált anyagi támogatással segíteni
az emigráns-létforma nehézségeivel egyedül megbirkózni képtelen bevándorlókat.
Ezek szerint például anémet-amerikai diszpóra-közösségek közismerten jól szervezett önsegélyező rendszert építettek ki. Manapság, a korábban hagyományosan egy
meghatározott csoportra kiterjedö lokális hálózatok helyét átfogó, olykor szu pranacionális szervezetek foglalják el, amelyek a telekommunikációs forradalom vívmá-
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nyainak alkalmazására épülnek, és céljuk egy konkrét régió vagy ország, vagy országból
érkező migránsok közösségének fejlesztését és fejlődését szolgáló virtuális diaszpórák
megszervezése.
Ajelenség bemutatására kiválóan alkalmas az ENSZ támogatását élvező Digitális
Diaszpóra Hálózat a karibi térségért elnevezésű fejlesztési program. Célja, hogy az
Észak-Amerikában élő karibi származású vállalkozókat, technikai fejlesztésben jártas
szakértőket a régióban üzleti vállalkozások indítására és helyi partnerek bevonására ösztönözze. A Digitális Diaszpóra Hálózat az elképzelések szerint a célcsoport tagjai számára
szakismereteket, információs hátteret és egyúttal a kommunikációs feltételek megteremtésével a fizikai kapcsolatfelvétel terét szolgáltatja. Az elképzelés azon a felismerésen alapul, hogy a magasan képzett karibi származású szakemberek nem veszítik el hazájuk
iránti lojalitásukat, és ily módon egy strukturálatlan, informális, de mégis karakteres közösséget alkotnak, amelynek tagjai között a kommunikáció feltételeinek megteremtésével a valós, cselekvő közösség irányába történő elmozdulás megvalósítható. Különösen
akkor, ha a csoporthoz tartozó egyének közösség-azonosságának élménytapasztalata egybeesik a kibocsátó ország részéről személyük iránt megnyilvánuló érdeklődéssel. Éppen
ezért a projekt egyik fontos eleme a karibi térség országainak (CARICOM)telekommunikációs hálózatfejlesztése, ami a hatékony információáramlás előfeltétele.2.1
A program eredményeitől és további részleteitől elvonatkoztatva is nyilvánvaló,
hogy a diaszpóra fogalma a fenti összefuggésben alkalmi, de konkrét célból szerveződő informális közösség, ami a társadalmi élet mindennapi gyakorlatában - az üzleti kapcsolatok vagy a fejlesztési programok révén - a tényleges kapcsolathálózat kialakulásában ölt
testet.
A diaszpóra-konnektivitás kérdésének rövid áttekintését követően kijelenthető,
hogy elsősorban újszerűsége okán még nem támaszkodhat átfogá magyarázó teóriára,
bár kérdés, hogy a közeljövőben a dinamikusan fejlődő jelenség meggyőző elméletének megfogalmazása lehetséges-e egyáltalán. A konnektivitás kutatása gyakorlatilag
a téma leírására szorítkozik, egymástól független esetek sajátos törvényszerűségeinek
magyarázatában merül ki. Ugyanakkor a téma vizsgálata során szükségszerűen merül fel a kérdés, hogy a konnektivitás összefüggésében meghatározott közösségek felépítése mennyiben mutat túl a klasszikus diaszpórák szerkezetén.
Elmondható, hogy az új technológiák lehetőségeinek bázisán szerveződő diaszpórák etnikus karaktere, a közösség tagjainak pontos definiálhatósága, valamint a
szolgáltatások és a kapcsolódó intézmények számos hasonlóságot mutatnak a klasszikus értelemben felfogott lokális diaszpórákkal. Mégis a legfeltűnőbb különbség a tagok közötti kapcsolatok természetét meghatározó feltételek eltérése, mivel az újabb
diaszpórák identitását más beállítódás jellemzi, mint a klasszikusnak nevezett közösségeket. Ennek oka, hogy a tagok valós társadalmi környezete a konnektivitás keretei
között tárgyalt diaszpórákban többnyire radikálisan eltér egymástól. A többnyire
transznacionális szerveződés önmeghatározása - az említett tatár, indiai vagy karibi
példa szerint - nem egy konkrét többségi társadalomra vonatkozik. Itt a diaszpóra-közösség tagja nem konkrét fizikai környezetének specifikus másság-élményével
szembeállítható identitásra, nem személyes ellenkulturális válaszának megfogalma23 2003-ban a száz lakosra jutó személyi számítógép a térség országaiban 9,14 darab az USA
62,5 darabos arányszámával szemben. Hasonlóan alulfejlett infrastruktúra jellemzi az internet elérhetőséget is. Lásd: Nurse, L. A.: Digital Diaspora Network for the Caribbean 2003. Internetes
forrás: http://www.unicttaskforce.org/ddnc/
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zásához talál érveket. Úgy tűnik, az idegenség-tapasztalat
metaszintjére reflektáló új
típusú közösségek tagjainak azonosságélménye
nem az elkülönböződő önszegregáció
hagyományához, hanem gyakorlatias célok megvalósítására szerveződő érdekközösségek hatékony működtetéséhez
és ennek perforrnatív felmutatásához
köthető.

3. Összefoglalás
A diaszpóra és az otthon, valamint a konnektivitás kérdésének problématerében
tárgyalt szempontok a hazai kutatásokban,
a kárpát-medencei
magyar kisebbségi közösségek és a világszerte megtalálható magyar diaszpárák tanulmányozása
során hatékonyan alkalmazhatóak.
Fontos céllehet a dinamikus diaszpóra-modellek
lehetőségeinek kiaknázása, elméleti eredményeinek beépítése, amint az "otthon" és a "haza" műveleti fogalmakként
történő megkülönböztetett
használata az esettanulmányok
igényével elkészülő elemzésekben. A konnektivitás keretei között leírható diaszpóra-jelenségek
a magyar kisebbségi közösségek életében is jól megfigyelhetőek. Az új médiatechnológia
elterjedése
révén az elzárt kárpát-medencei szórványok mindennapjait gyökeresen átalakitó folyamatok szemtanúi vagyunk, amelyek értelmezése megkerülhetetlen
feladat.> De a diaszpóra-konnektivitás
nemzetközi tapasztalatai jó példával szolgálhatnak a külföldön
munkavállaló és tartósan letelepedö új magyar emigráns-hullám
tagjainak közösséggé
szervezésében, az anyaországgal fenntartott kapcsolatok gyökereinek ápolásában. Ily
módon a diaszpóra-konnektivitásra
vonatkozó ismeretek az alkalmazott társadalomtudományi tudás tipikus példájaként volnának hasznosíthatóak.

24 Esetleges példák sokasága sorolható az internet elérhetőséggel a szórványközösségek kornmunikációs szokásaiban beálló gyökeres változásra. Így például a 900 lelkes máramarosi magyar
nyelvsziget Domokos iskolájában 2006 őszén átadott számítógépterem a tanulók számára a hálózaton szerveződő informális közösségekhez történő csatlakozás lehetőségét kínálja.
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TÖRTÉNETI ETNIKUMBÓL BELSŐ SZÓRVÁNY:
A MAGYARORSZÁGI KUNOK REFLEXIÓJA A LOKÁLIS
KULTÚRAKUTATÁSRA
Korábban több tanulmányban is, nemrégiben pedig egy akadémiai szórvány-konferencia előadási témájaként már foglalkoztam a magyarországi (kis)kunok sajátos
helyzetével,' ezért itt most a kultúrakutatás nézőpontját kiválasztva, továbbá a kulturális (illetvepolitikai) antropológia szimbolikus beszédmódjait figyelembevéve keresem
azt a fogalmi együttest, amelynek egy (talán, időlegesen, hipotetikus lazasággal) megfogalmazható sajátlagos etnikus élethelyzet adja alapját, s amelynek révén a kunok
identitás-narratívája egy kisebbségi kontextusban nemcsak asszimilációs állapotnak,
hanem belső szóroánynak tekinthető. A Kiskunhalason 1979-ben kezdődött városkutatás, amely később tartós, illetve többrendbeli terepkutatással egészült ki a 2004-es választásokig (egyszóval mintegy 25 évnyi tapasztalat halmozódott föl benne, s talán
"tisztult le" valamiféle etnoregionális képletté), az első interjú-sorozat nyomán már ellentmondásos történet-értelmezésekbe ütközött, illetve mintegy .fölbukott" azon a nehézségen, hogy a kunok identifikációsjátszmáihoz, önmeghatározás-kereséséhez immár
vagy másfél évszázada hozzátartozott a kívülről jött modernizáció elleni közérzület és
cselekvő magatartás. Ennek nyomán az őket "makacs kunoknak" , s ezzel mintegy "csökevényes" tájegységi-etnikai identitásformában "megrekedt" népességnek tekintő szemléletmódokkal folyamatosan oppozícióban voltak, beleértve a .negyvennyolcas ellenzéki
hagyományt", a Monarchia impozáns kiépítésének szándékát, majd a tanácshatalmi
egyenlősítő-egyenlősítőpolitikát, s azt követően a polgárosító folyamatot, végül a virulens
szocializmus korszakát is. Röviden, s mondanivalómat talán lazán körvonalazva elmondhatom, hogy a városban indított kultúrakutatás - ha némely kritikus elemében találkozott is az értékkonzervativ helyi mentalitásokkal, de alapvetően - egy ugyancsak kívülről
jövő megismerési és értékelési játszma részeként volt értelmezhető számukra, aminek
egészséges módon ellenálltak, ahogyan és amikor csak tehették. A szórványlét vállalása,
sőt a leplezett, de életképesen megőrzött etnikai identifikációs mintázat ugyanakkor
1 A. Gergely András: A "saját csoport" és az "etnocentrikus
tudat" szerepe egy helyi közösség értékrendjében: Kiskunhalas. In: Bőhm Antal- Pál László (szerk.): Helyi társadalom 5. A helyi hatalom működése. Budapest, 1983, Társadalomtudományi
Intézet, 149-179. p. A. Gergely András: Legyünk realisták, követeljünk
lehetetlent...! (Esettanulmány
egy reformkísérlet visszhangjáról). In A. Gergely András - Kamarás István - Varga Csaba: Egy kisssváros. Budapest, 1986, Művelödéskutató
Intézet, 189-234. p. A. Gergely András: Kun
etnoregionális kisvárosi sajátosságok? Budapest, 1996, MTA Politikai Tudományok Intézete, [Etnoregionális
Kutatóközpont, Munkafuzetek No. 4.]. Internetes forrás: Terebess Ázsia E-Tár:http://www.terebess.hu.
A. Gergely András: A helyi társadalom antropológiai kutatásának lehetőségei. In Kunszt Mária - Laczkóné Tuka Ágnes (szerk.): Politikatudományi
válaszok a XXI. század kihívásaim. VII. Politol.ógus uándorgyűlés, Pécs, 2001,
Pécsi Tudományegyetem,
294--J06. p. A. Gergely András: A totális társadalmi tények mint tér- és identitásmódok. In A Gergely András (szerk.): Kisebbségi magyarság: nemzetiségi lét, identitás és önszerveződés városi környezetben és falun. (Az MTA Kisebbségkutató Intézet 2001. május 3O-31-i konferenciája). = Kisebbségkutatás Xl.
évf. (2002) 2. sz. 246-252. p. A. Gergely András: Szórvány, diaszpóra és határfenntartás.
(Adalékok a szórványtipológia és a kulturális sziget kérdésköréhez). In Ilyés Zoltán - Papp Richárd (szerk.): Tanulmányok a szóroányról. Budapest, 2005, Gondolat Kiadó - MTA Etnikai-nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet, ll-20. p. Internetes
forrás: http://www.mtaki.hu/docs/tanulmanyok_a_szorvany.
..
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mégiscsak jellemezte interjúalanyaimát (pontosabban: csak kisebbségüket, de annál
markánsabb csoportjukat) , ezzel pedig már a kutatói kérdések első vonalával szemben azonnal fölállították az ellentmondásokra épülő adaptációs stratégiát, amelyet
(belső szórványként, mint a modernizálódó ország etnopolitikájával szemben) e kontinuitás-fenntartásra vetemedő népesség a saját magatartása és mentalitása mentén
föl is használt a külső, mintegy "megváltó" fejlesztés-policy ellenében, s ezt a "makacs
maradandóságot" a saját értékrend révén túlélni próbáló helyi társadalom tagjai folyamatosan képviselték is.
Történeti időről, de ajelen kontextusában beszélek a továbbiakban, ami vélhetően kisérti majd az előadásra (esetleg) reflektálókat egy kontinuitás/diszkontinuitás
viszonylat kérdésének megfogalmazására. Tartozom ama gond megosztásával, hogy e
folytonosság és végesség dimenziói között mintegy huszonöt éve nem találok "végső
választ", illetve nem prób álom "rövidre zárni" a fölmerülő kérdéseket. Ennek oka
éppúgy lehetne a források használata és kritikai újraolvasata, vagy a helyi interjúk
horizont jának korlátossága, mint valamely "tudományközi" párbeszéd előnyben részesítése az ágazati tudományok valamelyikének szempontválasztása helyett, és megannyi egyéb is. Amit ezeknél fontosabbnak tartok, az maga a társadalmi csoport, a
kutatott közösség válasza, illetve (esetemben) válaszhiánya, nem-reflektált viszonya
az etnospecifikus sajátosságáról megszülető teóriákra.
Egy etnikai-politikai csoportozatról kell tehát bevezetőként szólanom, a magyarországi kunokról, köztük is arról a szűkebb körről, akik kiskunok népnévre hallgatnak, s akikről a Kósa-Filep alapkönyvben találtam első elméleti kapaszkodómat,
kiegészítve Tárkány-Szűcs Ernő jogi népszokás-monográfiájával, den Hollander és
Erdei Ferenc alföldi impresszióival, továbbá olyan csoportkutatási, szociálpszichológiai, mikroszociológiai ismeretanyaggal, amelynek látszólag magabiztos fölmutatásával
formáltam első tanulmány-értékű dolgozatomat egy kortárs térelméleti kontextusban, amelyben a kisváros, Kiskunhalas mentális terét a mindennapi gyakorlatban
szerepet kapott rutinok, rangok, emlékezeti formák és rejtett reprezentációk dúsították tartalmasabbra. E rangrejtő intimitások, etnikai önképek, múltba kapaszkodó
identitás-képzetek különböző helyi társadalmi csoportokban megrekedt és állandósult interakció ja volt az az élmény, amelynek alapján olyan kognitív megközelítésre
vállalkoztam, amit legfőképp ez a mentális univerzum, szimbolikus egység, rejtetten
is egzaktnak tetsző magatartási normarend tett számomra hitelessé. Észlelhető, érzékelhető, értékek terében funkcionáló viselkedésmód, gondolkodási univerzum volt ez,
amelynek realitásként való tételezése mindvégig teljességgel reménytelen, vagy talán
inkább "tudományosan bizonyíthatatlan" volt és maradt, minthogy a csoportszintű
identitás-vállalásban épp ez a táji-történeti és viselkedési-kulturális csoport roppant
módon alulmaradt a korszak (a nyolcvanas évek közösségi rendszerépítő ideológiája
és az etnikus másságokat csak kivételes esetben, így lényegében egyedül a cigányság
révén engedélyező) államideológiája és társadalomképzete túlsúlyához képest.
Alapképletem, amelyet itt most fölmutatnék, roppant egyszerű összefuggésre redukálható. Brubaker "csoportok nélküli etnicitás" témaköre és vitája a "csoportizmus" elgondolásaival olyan lehetőséget biztosít, hogy beszélhessek akár egy "etnicitások
nélküli csoport" meglétéről. Ez - úgy vélem, a kunok esetében - normál reakció vagy
vészreakció lehetne a nemzetek által homályosan körvonalazott építkezési programra, s még burkoltabban a magyar nemzeti kultúrideológiát elvető, univerzális rendszerideológiát viszont készséggel importáló "hamis nemzet" fogalmával szemben. A
magyarságtudatot ápoló, az egyes társadalmi csoportok szintjén az etnicitás jelenlétét
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kimutatni hajlamos teóriák ellenében épp a kilencvenes évek rendszerváltá politikai
miliője lehetett volna a legalkalmasabb arra, hogy a nagytérségi vagy regionális vagy
kultúrtáji identitás szerves és tradicionális egységként, valódi, immár nem tételezett
közösség reprezentációjaként kináljon teret a kun (avagy közelebbről: kiskun) identitásnak. Aki az elmúlt húsz esztendőben írott dolgozataimat egybeolvassa, kétségtelen
nyomát leli e feltételezésnek, sőt szinte ,jóslatnak" , amit a helyi társadalom kutatójaként merészen megengedtem magamnak ..A "teória", mondhatnám, "nem vált be",
nem igazolódott vissza a halasi kunok részéről, ugyanakkor az efféle "ráolvasási" gyakorlatot ironikus an megítélő szakember azt is beláthatja, hogy ugyanakkor a magyarországi jászok (jóval határozatlanabb
elötörténetű, bár a kunokéval számos
időszakban párhuzamba állított, sőt velük összevont) identitás-forgalmazása, vagy az
utóbbi évtizedben a nagykunok térségi önszerveződése és kulturálisl-turizmuspiaci)
megjelenése sokkalta látványosabb an mutatja föl mindazt, amit hajlamos voltam egykor a kiskun önszerveződés megvalósulási esélyeként előre jelezni. .. Tehát, ha hajlamos vagyok is utólag kritikával körülvenni, s ha helyi megerősítésére hiába is vártam,
egykori teorémám talán mégsem volt olyan képtelenség, mint amilyennek esetleg
tűnhetett. Az etnicitás-kérdésekkel történeti és szociológiai problémaként foglalkozó
politológusok (köztük is elsősorban Gombár Csaba) egykor kegyes-fagyos iróniával
reflektáltak önjelölt "kunkodásomra", amit illő figyelmeztetésként vettem, s visszavonultam a terepkutatás biztosabb miliőjébe, letéve arról, hogy kistáji-regionális mozgalmat indítsak a kun identitás rekonstruálásának céljával.
Re-konstrukciót mondok, holott maga a konstrukció nem az én kitalációm volt.
Ismeretes, hogy a halasi kunok nem definiálhatók a XIX. századi emancipációs folyamatokban öntudatra lelt államalkotó nemzeti kisebbségként, sem vallási vagy kulturális entitásként (ezt támasztja alá a város katolikus helytörténészének, Nagy Szeder
Istvánnak számos monografikus igényű történeti anyaga, a térség és a város elitjének
igazgatáskutatási anyaga, továbbá a helytörténeti monográfia immár számos kötete).>
Szociokulturális, vagyis rétegződésben, létmódban, rokonsági rendben, térségi együttélési normákban, szokásjogokban és más dimenziókban ugyanakkor látványosan "egynemű közegként", kvázi-csoportként léteztek - anélkül azonban, hogy etnikus
jelenlétük a társadalmi-történeti értelemben vett etnikai konfliktussallett volna definiálható. E tekintetben épp Brubaker tétele," a tényleges csoportoktól függetlenné válni
látszó etnicitás kinál elgondolkodási lehetőséget: olyan íratlan szerzédésoiszonyt lehet
itt fölfedezni, amelyre a politikai hatalom legitimitása szempontjából épp a polgári társadalomfejlődés korszakában kerestek alkotmányos megoldást, elfogadván hogy ezek a
jogiasult-intézményesült jelenségek a társadalmi élet elemi velejárói, s aligha találhatni
olyan politikai szervezeti formát, amelyben jelen ne lennének valamilyen alakban.
2 Vö. Nagy Szeder István: Kiskun-Halas város története: oklevéltárral. Kiskunhalas, 1926, Magánkiadás. Bánkiné Molnár Erzsébet: Jászok és kunok a magyar történelemben. Internetes forrás: Terebess
Ázsia E-tár: www.>jrkt.hu/carus/honisme/ho010325.htm Granasztái Péter: Eltűnt mindennapok nyomában. Mezővárosi társadalom a tárgyak tükrében (Kiskunhalas 1760-1850). = Tabula 1. évf. (1998), 1-2. sz.
25-60. p. Melegh Attila: Kiskunhalas népesedéstörténete a 17. század végétől a 20. század elejéig I-III. Budapest, 1993-1995, KSH Népességtudományi Kutatá Intézet. Történeti Demográfiai Füzetek. 12-14.
Melegh Attila: 1999 Népesség, házasság Halason a 18. és 19. században. In Szakál Aurél (szerk.): Tanulmányok Kiskunhalas történetéből 1. Kiskunhalas, 1999, Thorma János Múzeum Melegh Attila: Házasságtörés
Halason a 17-18. században. In Faragá Tamás - Őry Péter (szerk.): Történeti demográfiai évkönyv. Budapest, 2000, KSH Népességtudományi Kutatá Intézet, 266-292. p.
3 Brubaker, Rogers: Csoportok nélküli etnicitás. = Beszélő Harmadik folyam 6. évf (2001) 7-8. sz.
60-66. p. Internetes forrás: http://beszelo.c3.hu/01/07_08/09brubaker.htm
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Az állami és a helyi szintű örökségépítés és a különféle társadalmi, politikai vagy
kulturális igényekre szerveződő etnospecifikus integráció-képletek nem nélkülözhetik
az identitásrégiók szellemi és tárgyi néprajzi repertoárját. A halasi kunok kutatásában
igen kevesen leltek elemzésre méltó témára, de úgy vélem: a város lakosságának immár
csupán igen csekély etnikus identitást vállaló, szűk közössége talán nem képes már
olyasfajta önmegfogalmazásra, mint a hazai legitim kisebbségek többsége, hogy ebből a
minimál-konszenzussal "etnoszt" formálni kínálkozó városlakó szubkultúrából önkormányzati szintű etnikai képviseletet és érdekérvényesítési hálózatot alakítson ki. De a
legrosszabb esetben is képes lenne-lehetne önmagát diaszpóraként vagy szórványként
megfogalmazni, olyan belső emigrációs entitásként, amely specifikus tudati, kapcsolatbeli
és kulturális mutációkat termelő környezetre tekint befolyásolóközegként. A XX-XXI. században a korábban meghaladni, illetve megszüntetni kívánt etnospecifikus közösségek az
etnokratikus nemzetállamok etnopolitikai/gazdasági erőterében hátrányosnak bizonyult kulturális, nyelvi, vallási különbözőségük miatt akár fontos lokális és regionális
erőforrások lehetnének ..- ha ugyan e szórványállapotra mint specifikus tudati, kapcsolatbeli és kulturális mutációkat termelő környezetre adott válaszként tekintenének.
A városi kultúra kutatása közben a struktúra-specifikus jelenségeket és intézményesült kulturális kódokat avattuk kutatási témává: művelődési központ, könyvtár, gyári-üzemi kulturális szerveződés, egyházi kapcsolatépítés, zeneiskola, tradícióőrző gimnáziumi
miliő stb. - ezek voltak a szociológiai szempontú kultúrakutatás helyszínei és célzott
partnerei. A kultúraközvetítés "csamokait", intézményeit kikerestük, s annak vizsgálata,
mit őriznek és mit közvetítenek ezek, csupán megismerendő részkérdés, interjukkal körülvehető fontosabb tematikai elem volt. A kunok halasijelene és közelmúltbelijelentősége pedig egyszeruen azért kerülhette el figyelmünket, mert minden rendelkezésre álló
forrásmű, levéltári vagy történeti anyag, publicisztikai vagy néprajzi opusz, térföldrajzi
vagy régészeti tanulmány, gazdaságtörténeti vagy helyismereti mű múlt időben beszélt
róluk. Amelyik egyáltalán említi a kunokat, az utoljára a közigazgatási területátrajzolás XIX. századi eseményeinél (diétai képviselet, reformkori disputák, városi törvény,
nemzetiségi törvénytervezet stb.) húzza meg létezésük határát, s ha netán honismereti lelkület hajtja a kutatót, akkor Erdeire (alföldi tanyás mezővárosok, parasztpolgári mentalitás, modernizációs elmaradottság stb.), Tálasira (gazdaság, tanyás város,
pusztai létmód, betyárok) vagy a történelmi-modernizációs "elkanyarodás" szerzőire
(Márkus, Csatári, Beluszky) hivatkozhat, akiktől még kevésbé ,remélheti hipotézisének igazolását, mint magától a helyi lakosságtól. A helyi identifikációs önkép nemegyszer csupán rég elholt történész szerzőkre hivatkozik, akik a nyelv, a szokásjog, a
redempciót követő társadalomszerkezeti változások, a betelepülő katolikus tömegek,
a munkássá lett tanyasi parasztok, s a íjövevény lakossággal felhígult) régi városrészek hajdan volt mentalitásáról szóló hömpölygésekkel tűzdelik tele tudományos
munkáikat.
Rövidebbre fogva saját narratívámat: mintegy évszázada immár egyetlen szó
sincs az élő kunokról. A szakirodalomban szereplő kun közösségek ugyanakkor nem
voltak jelentéktelen létszámban részesei ennek az egységes nemzeti populációt formálni hivatott programosságnak. Legalább is önképük szerint nem voltak a "térképrőllesöpörhető", jellegtelen populáció: közel hatszáz évig képviseltek eltérő politikai
mentalitást, a népvándorlás-kori magyarság létszámának kétharmadára rúgott betelepülő népességük (talán egész Európában is) egyedülálló (a székelyekére hasonlító)
önigazgatási és önvédelmi szervezetet tartottak fenn, kiváltságaikat rendre elveszí-
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tették és visszaszerezték, földjüket saját erőből megváltották, közvetlen nádori irányítás alatt működtettek önkormányzati szervezetrendszert, polgári értékek őrzésevel
vívták ki paraszti rangnál méltóbb, kollektív nemes társadalmi státusukat - s hadd ne
folytassam, mennyi specifikus történeti értéket hordoztak, formáltak, szolgáltattak
mintaként Bocskai, Rákóczi, 1848 vagy a betyár-korszak Habsburg-ellenes önállósági
küzdelmeiben, a parasztpolgári mentalitás és a református egyházközösségi egyenlőség példáival. Akár fel is őrlődhettek, be is olvadhattak, utolsó utáni maradékaikat
talán elmosta a szocializmus nagy egységesítő "kvázinemzeti" szerveződés-formája ...
Ez legalábbis nem zárható ki, illetőleg a legkönnyebben föllelhető érv, amely magyarázatot indukál.
Egyetlen szóra redukálva a folyamat eredményét és a kutatásból való kimaradás okát: egyszeruen nem reprezentálódtak. Nincsenekjelen a közéletben; nincs pártjuk egyetlen modern társadalomtörténeti korszakban sem; nem pályáznak ma sem
etnikai párt-státuszra; nincs titkos szektájuk (s ami van, messze a várostól, főként
Budapesten, sértett öregekből toborzódott laza kör csupán); nem akarnak semmi
egyebet 1945-ben, 1947-ben vagy 1956-ban, mint a parasztpártiak vagy akisgazdák,
nem hurcolják el őket, mint a halasi zsidóságot, nem telepítik át őket tömbszerűen,
mint a baranyai katolikusokat a halasi tájakra, nem veszik el "kulák-tanyáikat" a futóhomokon, nem sötétebb a bőrük, mint az alföldi átlagé (sőt, szőkébbek), s nem kapnak
kompenzációképpen városi pozíciókat, rangokat, pártirodákat vagy börtönbüntetéseket. Vannak, de nincsenek. Nincsenek jelen.
Politikaivá lesz-e egy városi kutatás, ha a hangos politika leképezése hiányzik a
kutatási programból éppúgy, mint magából a városból? Etnikai maradhat-e egy népesség, ha nincsenek etnikai önmegfogalmazási lehetőségek (sem tiltások, sem támogatások)? Mintaszolgáltató marad-e értékrendje, lakásmódja, keritkezési szokásjoga,
hitvilága, viselete, kiváltság-hagyománya, nyelve vagy lokális kultúrája, ha nincs
módja, nincs lehetősége, sőt nincs (ilyen értelemben felfogott) önmegjelenítési igénye
sem egy etnikai csoporttudatnak? Identitás-e a rejtett identitás, antropológiai ismeretanyagot kínál-e a leplezett asszimiláció, sleképezhető vagy tetten érhető-e a mentalitás, ha nem rajzolható a térképre, ha nem jelenik meg a közbeszédben, ha kimarad
az iskolából, ha némán asszisztál a hamis közélethez ...?
E kérdések megválaszolásához igen tekintélyes "kun-vonatkozású" szakirodalmon rágtam át magam, s interjúztam a földrajzi-történeti környezetben (tanyákon,
kisvárosokban, megyeközpontban), valamint a szomszédos (etnikai, "nemzetiségi",
eltérő mentális és gazdálkodási) kultúrákban, vallásokban; összehasonlításokat végeztem a nagykun, ajász, a palóc (= polovec, a kunok régi orosz neve) kulturális miliőben, a térség etnikai-politikai sokszínűségét is vizsgálva. Válaszom ma már (miután
magában a városban nagyítóval kerestem a kun identitás maradékait, s csupán egyre
jobban megerősítettek a kézenfekvő magyarázat érvényességéről, illetve miután a
másik ősi kun fészek, Kunszentmiklós utolsó kunjai után is hiába kutattam), leginkább csak az lenne ma már: vannak nem-reprezentálódó identitások is, melyek léte és
változás-folytonossága leginkább csak ama tudományközi tartományban érthető
meg, amelyben a politikai antropológia tematizálja kérdéseit.
S miután hasonló tartalmú ("vannak, de mégsincsenek") kutatási anyagot
gyűjthettem a hajdan Cakunokéhoz rendkívül hasonló történeti és szociológiai szerepű) kollektív nemes franciaországi gasconokról, akiket ugyanúgy leradíroztak a történelmi, földrajzi, néprajzi, politikai, nyelvi, regionális és identitás-térképekről, de
egykori székhelyeiken mégis tovább élnek, ezt a virtuális megsemmisítést szinte fi-
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gyelmen kívül hagyva ..- immár azt kell mondjam: az antropológiai kutatás számára
nem az a valódi kérdés, létezneh-e, hányan léteznek és hol... Ez statisztikusok, demográfusok kérdése, adat-görgetök érdeklődése, formalizált szervezetekbe tömöntő pártpolitikai szervezők kérdésfeltevése. Nem is az az édesbús sajnálkozás a lényeges,
amelyet lelkes etnográfusok vagy helyi levelezőlap-forgalmazók, turistakalauzok és
pártállami tanácstitkárok fogalmaznak meg arról, mi minden érték volt itt hajdan, s
mi minden pusztul, ha nem adják vissza a város egykori rangját, autonómiáját vagy
az idegenforgalmi adó egy nagyobb hányadát ... Hanem épp az az izgalmas: hogyan
reprezentálódik, ami nem reprezentálódik? Hogyan marad meg, ami elpusztult? Hogyan éled újjá esetleg, ami fölött magasra nőtt immár az emlékezés fűzfája ...? Hogyan
identifikálódik az, aminek nincs már neve, aligha van formája, még kevésbé van támogatottsága vagy tudomásul vettsége ... A revival jelensége az érdekes, ami azonban
immár nemcsak a kultúra, hanem évszázadokig a kultúra köntösében megjelenített
másság szempontjából kardinális kérdés.
S ha azt nézem, miként alakul ez a másság-tudat empirikusan is tapasztalható
identitás-élménnyé, hogyan képződnek körülötte hullámok, hogyan alakulnak át határok, hogyan történik maga a (turneri értelemben vett) liminális átmenet az identitás-teli állapotból az identitás-fosztott állapotba, származási közösségböl formális
communitas-helyzeten át az emlékezet-közösségi státuszba, akkor látszik csupán (valamelyest) megfoghatónak a helyi csoport-tudat, akkor írható le "sűrű leírással" a
majdan értelmezhető helyzet, amelyben a politikai antropológia kiterjedt eszközrendszeréből átvehetővé lesz a rokonsági struktura-bemutatás,
megnevezhetővé lesz a
kollektív hatalomgyakorlás módszere, az uralmi viszonyok leképezésének módja, s a
történeti és szociolögiai vagy szociálpszichológiai tartalmak (amilyen például a helyi
tudás, a számon tartott származásközösség, a hatalmi és gazdasági előjogokbóllevezetett redemptusi öntudat, a rang szerepe, vagy a politikai szocializáció különböző korszakaival szembeni másként-gondolkodás fennmaradásának módja) ugyancsak.
Ezen a ponton már több írányban is áttekinthetővé tehető az identitás alfOldi hisvárosban kialakult formája: elindulhatunk azon az úton, amelyen a térbeli elkülönülés
körül lesznek értelmezhetővé a jelenségek, és azon is, amely a tartós helyben lakást,
amely a népvándorlás-kori nomád pásztorlétet fölváltotta parasztpolgári öntudat és református illetőség dimenziói által meghatározott maradt egészen a modernitás koráig. A
kunok betelepülése, térségi-regionális tagoltsága, zárkózott településrendje, ennek jelentősége a XIX-XX. századig és léthelyzetük kezelésmódja a diadalmas szocializmus
agrárium-ellenes és erőltetett városfejlesztési korszakában bizonnyal átírta, felülbírálta,
megmásította a lokális reprezentativitás formáit, módjait, eszközeit és részben tartalmait
is. De ezek áttekintése nélkül aligha lehet arról értekezni, mi volt, mi maradt, miből IIÚvé
lett a halasi kunok mentalitása, kis- vagy nagytérségi összetartozás-tudata, belső tagoltsága és lokális stratégiai megnyilvánulásaik rejtettebb rendszere.
Ugyaninnen. az időbeli összefuggéseket és a túlélő stratégiák sorra vételét feltáró gesztustói folytatható az értelmezés egy tágabb tér-kentextusban is: a szövetséges,
a barát, az ellenfél és az ellenség megnevezéséveI, a (kis)kun történeti közösség és a
jász, a nagykun és a palóc, a református és a katolikus, a szlovák és sváb etnikai csoport kunokkal kialakított viszonya szempontjából stb. Követhető ez az interpretáció a
belső és a környezeti feltételeket jellemző kommunikációs mezők értelmezésével is.
Érdemes foglalkozni a szokásjogi és formális jogi szempontból fontos határkijelölésekkel, amelyek történetileg a határvitáktól és birtokperektől a szocialista temető-kisajátítási aktusig bemutathatók. Mindezek együtt jártak a marginalizált helyzettel - a
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tanyai gazdaságok, a városi önkormányzatiság, a lakópolgári részvétel és beleszólási
jogok felől nézve; maga a tanyai létforma, anagyállattartó pásztorkodás, mezővárosi
piaci jelenlét, életvitel-szerű kiszorítottság és párhuzamosan a városi bentlakás dinamikájával; továbbá a periferizáltan élők és a centrális helyzetűek korilliktus-viszonyainak elemzése is kínálja magát; roppant izgalmas lenne alaposabban ismerni a
tér-fogalmakat, az időérzékelés technikáit, az idő felfogás- és érzékelésmódjait, történetijelentőségét ésjelentéstartalmait; érdemes lenne áttekinteni a bekebelezési technikákat, ahogyan a kun "civilizáció" (mert szerintük nem kultúráról, nem
szubkultúráról, hanem sajátos civilizációs specifikumról volt szó esetükben) túlélte a
környezet intoleráns hatásait.jó lenne árnyaltabb an látni, miképpen fogadtak be más
népeket (palócokat, baranyai katolikusokat, rácokat, zsidókat), s miképpen alakították ki velük a társadalmi funkciókat, rokonsági relációkat, bizalmi vagy képviseleti
kapcsolatokat; vajon mi módon támogathatott ez a "csököttnek" és "makacsnak"
stigmatizált népesség minduntalan ellenzéki parlamenti politikusokat, s miképpen
vetette el mégis a nemzetfejlődés korszakában a "szent világszabadság" eszméjét a saját igazgatási önállóság dicsőítésévei? Leírható-e a lokális politikai kultúra a
Fortes-Evans-Pritchard-féle rendszerelemzés kulcsfogalmával, az egyensúly fontosságával, amely a szegmentáris (államnélküli) társadalmak rokonsági-származási rendszerének, a funkcionálisan felosztott szerepeknek, a csoportszintű szolidaritásnak és
a primitív társadalmak hatalmi koordinációjának is alapvető kategóriája? Találunk-e,
s időben mikor-meddig olyan családi és törzsi szervezetet, amely egy valódi politikai
szerveződés alapja lehetett, s miként érvényesült mindez az összes törvényhozói, végrehajtói és bírói funkciót (fogalmilag az államhatalom klasszikus megosztásának formáit) illetően? Kimutathatók-e a formai átmenetek a családrendszer és a területi
rendszer között, jelezvén, hogy ezek nem zárják ki, sőt kölcsönösen áthatják egymást?
Majd, amikor a politika az egész szervezetrendszer szempontjából hagyja jóvá a munkaerő szabályozását és az elosztás ellenőrzését, a háború vagy ajog alkalmazását - vagyis midőn egy belső és egy külső rendszer egyensúlyát biztosítja ugyan, de teljességgel
a kívülálló, az ellenérdekelt állam szempontjából! -, akkor vajon a mikro-miliő szereptudata szempontjából mit tapasztalunk? S mivel a kunokkal kapcsolatos korábbi etnológiai kutatások javarészt a Volkskunde jellegű, az eszményített .Jculturalista"
fejlődésfelfogásttükrözték, magyarán felsőbb- és alsóbbrendű társadalmi teljesítményeket hasonlítottak össze, kultúrhierarchiát teremtettek, s a kultúrállam (vagy nemzeti állam) bősz elitkultúráját vetették egybe a "civilizáció-előtti" társadalmak életvilágával, a
kunok honfoglalás előtti nomád pásztorkodó korszakával, akkor az egyetemesnek mondott kontinentális polgári jogok birtokában miként szemlélhették a "primitív" szokásjogok törvényeit, az elmaradott kulturális, egészségi, halandósági, termelési és
csereviszonyokat, s az államiság helyben másként-legitim intézményét ...stb. Az egész
intézményiség fogalma is kérdéses, annak érvényessége, hatóköre pedig vitatható volt
egykor éppúgy, mint az újkori polgári fejlődés évszázada alatt, mivel a kunok fO történeti
szerepe a politikai főhatalom és a rend védelme (könnyűlovassági szerep, nádor-szolgálat,
elit-alakulati funkció beteljesítése) volt, területi önállóságuk viszont nemegyszer uralmi
érdekek elleni attitűdöt, sőt deklarált föhatalom-ellenességet tartalmazott.
Okfejtésem cimében "történeti etnikumnak" neveztem ezt a helyí világot. A kunok szerepét a magyar társadalomtörténetben (és immár a társadalomtörténet-írásban!) nem kevés buzgalommal és elszántsággal kellene kevesebbnek minősíteni, mint
az ország egy nagy tájegységének meghatározó etnikai és etnopolitikai historikurnát.
Minthogy az elmúlt évtizedben a hazai történész szakemberek legjava szövetkezett
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egy halasi városmonográfia megírására, s ennek immár négy nagy és vaskos kötete is
jelzi, volt mit megírni, szerepem aligha lehet a történetmesélésen túl valamely alaposan okadatolt alapismereti tudásanyag átadása. Ennél sokkal fontosabbnak is tartom
a narratívák közvetítését, amely a városkutatásban a nyolcvanas évek közepéig még
alig kapott szerepet, de amely nélkül szinte alig több helytörténeti értékű mementónál, amit a kun históriáról el lehet mondani. A "kun historia" azonban szükségképpen átsiklik, belecsúszik legalább kétfajta elbeszélés-együttesbe: elsőként abba, amely
a "hivatalos", intézményes és helytörténeti szakírás tárgya, valamint abba, amelyet
"rejtett történelemként" nem beszélt ki senki, nem rögzített memoárirodalom, sem
pedig narratív néprajzi gyűjtés. E kettőhöz együttesen alkalmazkodni próbáló szemléletmódom (nem lévén kun, sem halasi) ugyanakkor mindeme tudásminőségeket
abba az értelmező közegbe illeszti, amelyben az antropológusok által gyűjtött helyi
narratívák elkerülhetetlen módon összeállnak valamely "meta-narratívává", s emelik
át a helyi tudást a tudományos homálybogozások csarnokaiba. Ennek a helyi átbeszélési törekvésnek és konstruktív jellegű értékrend-felmutatásnak okvetlenül megvan
egyfajta önreflexiós hatása is: maga a város, a helytörténet értelmezési keretei és elbeszélhető tartalmai is aszerint változtak az elmúlt egy vagy másfél évszázad során,
ahogyan azt a politikai és tudományos környezet megengedte, ugyanakkor megmaradtak lehetséges önreprezentációkként akkor is, amikor senki semmit nem engedett. Így például Tooth János XIX. század végén kelt Kis-Kun-Halas város története
című munkája éppúgy elszenvedte a korabeli akadémiai tudományosság felülbírálatát,
mint ifjabb Nagy Szeder István szinte egész helytörténeti munkássága a pártállami
gyanakvás nyilvánosság-korlátozó hatásait; a várost kutató szociológus-szociográfus
csoport elemzései legalább annyira beleütköztek a korszak fortélyos félelmeit meghatározó tiltásokba, mint például a helyi közbeszéd emlékezeti anyagának gyűjtése.
Ezért az a komplexitás, amelyet a kimondott és el nem beszélt, a leírt és az elhallgatott, a hangosan deklarált és a félnyilvánosan kezelt tudások együttesen is alig mutathatnak föl, szükségszerűen kínálja a teljesebb értelmezést, amely nem ezek fölé
tolakszik, nem félresöpri ezeket, hanem talán keretezi, átöleli, megbecsüli, kicsit föl is
magasztalja, de mindenképpen az elbeszélésekről való elbeszélésként mutatkozik
meg.
Amit itt megosztani kívánnék a szakmai érdeklődő körrel, az éppen ennek a
komplexitás-megjelenitő szándéknak esete, folyamata, s vele együtt kudarca, kérdéses eredménye volna. Ugyebár szekciónk a történeti és recens szórványvilágok, életutak, szórványnarratívák keretén belül keres kortársi válaszokat a történeti néprajzi
és folklorisztikai kutatások, kisebbség-narratívák és kultúrakutatások tematikái között. E kutatások futó áttekintésére is hiábavaló lenne vállalkozni, hisz oly sokirányúak, ráadásul a szórványállapotra mint specifikus tudati, kapcsolatbeli és kulturális
mutációkat termelő jelenségekre tekintenek legínkább. Ugyanakkor, a szórványsors
megélése, a mindennapi élet és az ünneplés, a jelképek ésjelentések, szakrális és profán történések terén sajátos helyzetek megnyilatkozása megteremti azt az olvasati lehetőséget is, amely számomra az elbeszélésmódok egy helyi mintázatát engedi
felmutatni. Amikor a halasi kunok létének legális (szakirodalmi, helytörténeti, levéltári stb.), formális (helyi középiskolákban is oktatott, egyetemi tankönyv-fejezetet alkotó, szakkönyvekben lexikai anyagként ismertetett) és akadémikus szintjeit
"egybemosom" azokkal a saját interjúimmal, dokumentum-filmfelvételekkel, memoárirodalommal, amelyek korábban sosem is kerülhettek egyazon szintre, akkor nem
teszek mást, mint az antropológiai érdeklődés émikus nézőpontját próbálom érvénye-
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síteni. Nem is kivánok ennek a saját interpretációmnak több "előjogot" kivívni, vagy
több érvényességet tulajdonítani, mint a többinek és korábbinak, csupán az étikus és
émikus megközelítések másságára fognám, hogy mindezt másként foglalom komplexebb szociokulturális összképbe, mint tették kiváló kollégáim levéltári, helytörténeti,
demográfiai, gazdasághistóriai vagy életmód-kutatási kontextusban. (Nincs mód itt
minden érdemi munkát fölsorolni, és számos korábbi publikációban ezt bőséggel meg is
tettem, ezért elegendőnek tartom utalni Ö. KovácsJózsef, Granasztói Péter, Szakál Aurél
újabb munkásságára, vagy megemlíteni Bácskai Vera, Benda Gyula, Gyáni Gábor, Tóth
Zoltán halasi kutatásokra vonatkozó megfigyeléseit, amelyek részben a városmonográfia
ismeretanyagábanjelentek meg, részben a lehetséges interpretációkat körvonalazták.)
Ha a politikai mezőre, a részint empirikus és történeti szempontú terepmunkákkal körülírt miliőre gondolunk, azt lehet mondani, hogy a háború utáni nyugati
antropológiai kutatások főképpen a társadalmi és politikai konfliktusok felé fordultak, s a gyarmati rendszer végével megkezdődött annak a társadalmi dinamikának
széleskörű elemzése, amelyet ezek a kolonizált társadalmak mutattak. Miért ne lehetne hát a politikai akciórendszert, illetve a folyamatot követni, amely képes bemutatni
a politikai relációkat, a politikai vezető rétegek, klán-elitek uralomképességének vizsgálatát is? A helyi közösségek interakciói és lokális hatalmi fuggésviszonyai ellentmondanak a historicista és totalitarista vízióknak: ténylegesen ezeknek a helyi szintű
történéseknek mindenkor megvolt és meg is maradt a maguk jelentése, fuggetlenül
attól, hogy miképpen fejezik ki, szimbolizálják vagy éppenséggel rejtik a társadalom
politikai fuggésviszonyait és egyensúlyait. Egyszóval e folyamatok nem tekinthetők
szinkronikus folyamatoknak, inkább diakronikusnak, vagyis tudni és értelmezni tudni kell itt, hogy e társadalmak sohasem egyetlen tradició által determinált egyidejűségben léteznek, hanem magát a tradíciót is a történelmi feltételeknek megfelelően
alakítják, lényegében képtelenek kialakítani magát az államot, mint történelmi produktumot, de úgymond .felhasználják" a már meglévő keretet ahhoz, hogy a hatalomra mint meghatározó uralmi hatóerőre koncentrálva definitívebb viszonyuk legyen
az államisággal, meghatározóak legyenek a befolyásoltak és a befolyásolók viszonyában.
Az e téren született elemzések alig használhatóak erre a magyarországi terepen kiszemelt miliőre, mert például a kiskun területen élő társadalmi csoportok vagy néptöredékek (a kunok mellett palócok, baranyai katolikusok, jászok, örmények, rácok, görögök,
zsidók) lokális fuggésrendje és hatásmechanizmusai nem világosan elhatárolhatók, vagyis nem merevek, hanem időben és térben is át- meg átalakulnak, közöttük a kapcsolat
pedig nemcsak egyezményes térségi, gazdasági és kulturális jellegű, hanem saját érdekeiket kifejező politikai funkciókat is megtestesít. A gyarmati területeken kialakított politikai antropológiai tudás, ismeretanyag, kategóriarendszer tehát itt csupán korlátozottan
használható, de használható, mert éppúgy az uralomviselők és a szabad közpolgárok belső reIációit, társadalmi aktorok fuggésviszonyait, normák és értékrendek vagy életmódok
és viselkedési stratégiák egyeztetési folyamatait engedi leírni, amelyekből megannyi ebben a társas-társadalmi térben is jelen volt. A különbség (ez esetben konkrétan) az, hogy
a politikai antropológia klasszikus fogalmi hálóját kialakulni segitő társas csoportozatok
jobbára nagyobb térségi közösség,jelentősebb létszámú populáció "fölötti" narratív térbe
illeszkedtek, itt pedig inkább a helyi politika antropológiai szempontú megközelítéséről
lehet inkább beszélni. Vagy,legyek konkrétabb: a nagytérségi társadalomfejlődés magyar
Alfóldre elmondható (és számos szaktekintély által el is mondott) strukturális osztályozási jegyei (elegendő itt Erdei Ferenc, den Hollander, Márkus István, Tálasi István, Novák
László, Kósa László, Szabó László, Nagy Czirok László, Kunkovács László, Janó Ákos ne-
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vére utalni) a lokális miliőben nem voltak elfogadottak, ismertek vagy értelmezési keretként kezeItek, hanem inkább szemben álltak a "saját csoport" által vallott társadalmi
önképpel, amely számos etnospecifikus vonást és (adott esetben még) etnokratikus értékszemléletet is inkább tükrözött. Kutatói attitűdömben ennek a két, étikus és émikus szférának összehangolása nemcsak értelmezői szándék megnyilvánulása volt, hanem afféle
meggyőződés is, amely a korábbi interpretációkból hiányzó egyensúlyt fontos értelmezési
tartományként próbálta tudatosítani. E szándék nyomán például nem elsősorban a lokális határok kialakítása, körülrajzolása, térképpé formálása volt a célom, hanem például az
ezeknél fontosabbnak minősülő határátjárások értelmezése, kölcsönhatások kutatása,
átvételek és mintázatok megfigyelése - ez pedig nem volt könnyedén elfogadható sem a
hagyományos társadalomnéprajzi, sem a gazdaságfejlődést regisztráló humánföldrajzi,
sem pedig az evolúciós célú társadalornfejlődést számon kérő akadérnilrus logika
számára.
A határok kérdése, amely a nyolcvanas évek antropológiai kutatásaiban nyert
igazi polgárjogot, a nemzeti, állami, gazdasági, nyelvi-kulturális, csoportközi és perszenális határok elemzése egészen az emberi rnikrokultúra, a külső környezet és belső,
mentális természet kölcsönhatásának leírásáig terjedt, de mint reakcióképes organizmus "válaszát" firtató társadalomtudományos megközelítés éppúgy mellőzni látszott a
külső kihívásoktól független, nem politikai vagy gazdasági konzekvenciáiban nyomon
követhető hatásegyüttesek megnevezését, mint bármely politikai szervezetrendszer. Az
a merészség, amellyel a helyi társadalom kutatásában addig "nem legitim" jegyeket véltem megnevezni (az etnicitás, az antipolitikus ellenállás, a kisközösségi szintű hatalomellenes beállítódás, a "szocialista társadalornfejlődés" értelmét megkérdőjelező
értékkonzervativizmus stb.) valójában nemigen találhatott a nyolcvanas évek hazai
társadalomtudományi gondolkodásában más értékelésre, mint "érdekes, de gyanús"
minősítésű fogadtatásra Alighanem hiányzott az "átütő sikerhez" az a magabiztosságom is, amely nem a kérdéseket sorolja a válaszok helyett, hanem kreatív merészséggel
terrninusokat farag a maga örömére, zavarba hozza a máshol és mást kutatókat olyan
kézenfekvőnek tűnő hipotézisekkel, amelyek senki más által nem ellenőrizhetőek és vitathatóak, csakis az ütheti el őket, aki a helyi miliőben és történésekben legalább annyira eligazodásképes, mint amennyire járatos kellett volna legyen az akkor még
gyerekcipőben sem csoszogó hazai politikai antropológia tudástárában. ..
Ennél azonban volt egy fontosabb szempont is, amiért voltaképpen az előzményeket, teorikus és empirikus hátteret ily részletességgel próbálom megrajzolni. Röviden
ezt úgy fejezném ki: nem igazán az volt a fontos, hogy a tudományszféra méltóképpen
válaszol-e a teoretikusan föltett kérdésekre, hanem inkább az, mit jelent a lehetséges
kérdések/válaszok egyvelege maga a halasi társadalom számára ..l? Miként reflektál
maga a kutatott közeg, a helyi miliő, az érdekeltek/érintettek társadalma arra, amit
róla megalkották, elgondoltak, elbeszélnek.
A helyzet ismertetéséhez két fogalomkört még futólag be kell iktassak a helyzetértelmezésbe: a "belső szórvány" és a "nem-reprezentáltság" témakörét, Az ugyanis talán az eddigiek alapján nem kérdéses, vannak-e vagy voltak-e kunok Kiskunhalason, s
ha voltak, hová lettek, van-e erre magyarázat, avagy érvényes-e a legszimplább asszimilációs teória is: voltak, de beolvadtak, a múlt idő nem meghosszabbítható, s ma már hiába is keressük őket.
Mert mint ahogy rendszerint a kisebbségek öndefiníciója sem teszi szükségessé,
hogy érvényességét "teszteljék" az őket körülvevő társadalmi világban, a kunok esetében meglévő etnikai másság-tudat sem szorult kifelé irányuló reprezentációra évszá-
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zadokon keresztül. De mint másutt és máskor is, ahol a környezet nem befogadó,
hanem kiszorító, nem toleráns, hanem asszimiláló szándékú, e tájon is megnyilvánult
az identitás-megőrzés a hagyományban megmaradt módon - például a viseletben, a politikai képviselet funkcióinak terén, az endogám társválasztásban, a szokásjogi örökség
fenntartásában, a mentális szocializáció során. A demográfiai trendet nemcsak megtörő, hanem természetes módon és politikai-etnopolitikai elgondolások mentén a telepítésekkel is befolyásolni igyekvő külső erők ezt elő tudták idézni, a halasi társadalom pedig
maga is belsőleg rétegzett, származási és földtulajdoni szempontból az elmúlt két évszázadban egyre erősebben tagolódó lett, a változások nemcsak a családszerkezeti, helyi
hatalmi, mobilitási és gazdasági aurában álltak össze szorongató együttessé, hanem saját hagyományos társadalmi terében is kisebbséggé, származási szempontból etnikusan
hátrányos helyzetűvé, vagyis lényegében belső szóroánnyá tették a kun csoportot. S
merthogy a kunok társadalma a helyi társadalmi térben és familiáris vonatkozásokban
is nyitott, befogadó típusú volt, ezért az etnikai-vallási-kulturális felülrétegződés ellen
idővel már nem maradt más módszere, mint a bezáródás. A saját csoporton és etnikai
tudaton belüli kisebbségbe szorulás összevegyült itt a sokáig pogány hitű, majd meglehetős gyorsasággal reformátussá lett felekezeti kultúrával, áthatotta mindezt a tanyás
gazda és városlakó parasztpolgári identitás is, így maga a helyi kun kisebbség úgy került minden szempontból hátrányba, hogy a hatások komplexitása ellen már védekezni
is képtelen volt. Az etnikus identitást pedig, amelyet épp határai védelmében nem reprezentált (hiszen a belső határok a mentális örökség és a kollektív emlékezet részeiként
nemigen voltak mutogathatók), részint megőrizte kisebbségi tudatként, részben elfogadta mint a szétszórattatás útját. A kiskunhalasi lokális históriában az 1910-es évekre
a városi lakosság többsége már katolikus, az 1970-es évekre immár a lakosság
75-90%-a bevándorló volt, így a kun konokság, a történeti-politikai szereptudat és a
közpolitikai részvétel szinte elmállott, a közfunkciókból egyre inkább kikerültek a tradicionális családok, saját városukban is kisebbségi helyzetbe kerültek a származási folytonosságot még képviselni próbáló egyének és értékrendek. A Nagy-Magyarországot,
majd győzedelmes szocialista társadalmat építő gazdasági és politikai környezet sem
volt épp elfogadó, a kisebbségi szerepet legitimáló, hanem inkább az asszimilációt szorgalmazóként viszonyult a kun mássághoz. Ezenfelül a XX. század egész "nemzeti" fejlődéstörténete, nemzetközi kölcsönhatás-együttese, és Halas államhatár-közeli
státusza sem kedvezett túlságosan az etnospecifrkus másságtudat megjelenítésének és
megőrzésének. Önkörükön belül természetesen már a nevek is beszédesek voltak, a városon belüli lakóhely ugyancsak, a valIás nemkülönben - de a korábban nemzeties,
majd szocialista homogenizálás még inkább elnyomta az önmegjelenítés igényét és lehetetlenné tette kinyilvánításának módjait. Mi több, a belső gyarmatosítás (vö.kollektivizálás, iparfejlesztés, tanyafelszámolás, vallásellenes nyomás, új és erőltetett
társadalmi átrétegződés stb.) nemcsak evidens hatásokkal járt, de a belső szórvánnyá
válás folyamatával mintegy rövidre is zárta a "rendies" vagy "törzsies" korábbi
korszakok fejlődéstörténeti ívét.
A folyamat állomásai korántsem ismeretlenek, s nemcsak a magyar história terén
azok. Szinte pontról pontra ugyanez a helyzet a franciaországi gasconoknál, ahol a térségi-regionális autonómia, a történeti funkció és kombattáns mentalitás egészen addig
fennállhatott, amig a kiváltságok rendszere valamelyest létezhetett, de azon nyomban
felülrétegződött a "nagynemzeti" dicsőség jelképeivel, a nyelvi és kulturális, igazgatási
és gazdasági önállóságuniformizálásából származó "egyetemlegességgel", mihelyt ezek
lettek az újabb korok társadalomszervező normái. Ráadásul a délfrancia nyelvi-kultu-
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rális régió épp ez ellen az asszimiláló államokosság ellen lázadt fől a XIX. század végén
induIó oxitán mozgalmakban, amelynek nyomán a kisebb térségek kulturális autonómiáját épp egy erőteljesebb nagyregionális identitástudattal és mentalitás-mintával tették egységessé, amiből a széthúzás vádja nélkül nehéz volt béarni, landesi, bigorri,
gascon vagy más "rész-mentalitások" érdekében önálló mozgalmat indítani. Miként a
kunoknál, a gascon vidéken is az etnikai és tulajdoni szerkezet, etnokulturális karakter,
lokális identitás került szembe a nemzeti érdekkel, illetve a lokalizált "önuralom" vált a
"közjó" gyakorlásának elfogadott módjává. Így terelődött - a gasconok esetében látványosabb nyelvi és irodalmi autonómia formájában - a szimbolikus szférába mindaz,
ami korábban a territoriális önállóság, magabízó és küzdőképes paraszti öntudat, felvilágosult parasztpolgári mentalitás volt, sőt a korábbi értékkonzervativizmust (illetve
konzervatív politikai magatartást, udvar-hű politikát) fölváltotta egy korszakos hatalomellenesség, amely a hétköznapi politizálásban föl is oldódott. Mára immár csupán az
a kérdés maradt: képes-e reuiual-re, a kisebbségpolitikai divatokat is figyelmen kívül
hagyó társadalmi konszenzusra a "maradék" kun társadalom, s a napjainkban tovább
differenciálódott politikai terekben képes lesz-e a maga területi szervezettségét úgy
megoldani, hogy annak ne kelljen fuggenie a korszakok ideológiáitól, nemzeti vagy európai alkahnazkodási játszmáktól, az autoritás és a hatalom összefuggésrendjében kialakult sajátos helyzet külső determinánsaitól.
A jövendő kérdések és a további kutatás a formációk elemzésénél talán megállhatja, hogy ne pusztán nyelvi kódokban keresse vagy a rokonsági rendszer hálózataiban figyelje meg a politikát, hiszen a reprezentáció, a szimbolikus manipulációk és több
más jelenség is legalább annyira ki van téve külső behatásoknak, mint a hatalmi szerkezet működésmódja. A népességcsökkenés, demográfiai mélyrepülés, asszimilációs hatások sokasága, szórvánnyá válás folyamata tehát a halasi kunok számára oly mérvű
"objektív" hanyatlás hatásegyüttese, amely ellen a tradicionális katonai, gazdasági, bírói, vallási, érdekképviseleti típusú döntések érvényesítése immár lehetetlennek bizonyult. A helyi társadalom nemcsak szegmentárisan maradt osztott, de érvényesült az
elmúlt kétszáz évben az a jelenség is, hogy amikor a kiemelkedő kulturális vagy etnikai
csoportok egyenlőtlenek, szerepköreiben specializáltak, vagyis politikai szempontból jelentős, mondhatni, állandó "oppozíciók" és koalíciók alakulnak ki a területi és a származási elv szerint, de ezek immár nem érvényesülhettek a származási automatizmus
szerint. Az a "rákérdezés", amely az 1979-ben indult, s lényegét tekintve még ma sem
befejezett/abbahagyott kutatás közben erre az etnikai önszerveződési folyamatra koncentrált, szükségképpen csak azt a választ kaphatta, hogy a halasi kunok már nincsenek, asszimilálódásuk véglegesen lezajlott, már keresni sem lehet őket.
Talán az egyetlen maradék megoldás lehet a helyi társadalomtol kapott választ
komolyan venni ..- ugyanakkor arról sem lehet lemondani, hogy a lokális kultúrakutatásra adott választ következetesen egy tágabb kontextusban értelmezzük, vagyis a nem
látható, nem mutatkozó, mentális csoportszférában megrekedő identitás elemeit föltárjuk és megnevezzük,
evvel belátást kínálva arra is, hogy a merev
társadalmi-kulturális-etnikai struktúra helyett a pozíciókért folyó, olykor hosszabb,
többmenetes versengést és ezzel együtt járó kiemelkedést, bukást, strukturális pozíciócserét is történeti mezőben érdemes értelmezni. Ebben már megfogalmazást nyerhet
az a belátás is, hogy az etnikai identitás nem pusztán külsődleges jegyekkel magyarázható, hanem azok csupán eredményei valamely belső fejlődésnek, s azt jelzik, hogy a
meglévő intézmények által nem kezelhető konfliktusokról van szó. Nem túlzás ezért,
ha magát a tudományt is e megközelítések, definiciók, kényszerek és lehetőségek
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együttesének tekintjük. A névtelen, távoli, gondoskodó vagy ártó ellenség territóriumának, amelyen a szimbolikus
és tényleges szereplők szintúgy megütköznek,
az
intézményiség éppúgy befolyást gyakorol, mint a narratívák és metaclislrurzusok szervező ereje.
Ehhez a kritikai-kritikus
nézőponthoz, az önreflexióba épített kételkedéshez
azonban kétségkívül nem elegendő a tudományos eszköztár, amely "megoldást" tud
mondani, .magyarézatot"
kíván adni a nem egykönnyen értelmezhető jelenségekre és
folyamatokra. Pedig, ahogy erre Clifford Geertz figyelmeztet: ,,Az antropológia a parti-

hularitás iránti érzékével, a részvétel iránti odafigyeléssel, a társadalmakat leíró homogenizáló nyelvvel szembeni gyanakvásával fontos lehet, ha nincsenek is kipróbált
receptjei, biztos megoldásai't" A saját nézőpontom változásai között, az elmúlt két évtizedben is ezt a ki nem próbált receptet találtam a legizgalmasabb nak. S úgy
gának a halasi helyi társadalomnak,
a maradék kunoknak is akkor lehetek
érdemi emléket állító, ha nem kezelem őket sem elmaszatolt népcsoportként,
kisebbségi tüneményként,
hanem képes maradok értelmezni minduntalan
kat, óvatos tartózkodásukat,
rejtekező másságukat és kétkedő reflexióikat

vélem, manémiképp
sem örök
változásuegyaránt.

4 Geertz, Clifford: Az identitás politikájáról. Magyar Lettre lnterruuionale, 1998-1999 tél (1998) 31
sz. 25-27. p. Internetes forrás: http://www.c3.hu/scripta/lettre/lettre31/geert.htm
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SZÓRVÁNYOSODÁSÉS MÍTosz A csÁNGÓ KÉRDÉSBEN
Az 1989-es romániai rendszerváltozással a csángó kérdés újabb népszerűségének lehetünk tanúi. A csángó kutatások tudományos popularitása mellett a csángó
ügynek hatalmas mennyiségű nem tudományos irodalma is létrejött. Emellett soha
nem látott mértékben szaporodtak meg a csángó kultúra rendezvényszerű megjelenítésének alkalmai is. Mindezek arra utalnak, hogy a csángó kérdés a magyarországi és
erdélyi magyar társadalmi nyilvánosságban mitikus kategóriává, nemzeti üggyé vált.
Ez elkerülhetetlenülleszivárog
a csángó társadalom lokális közösségi szintjére is, a
csángók életvilágába való beavatkozással jár együtt, amely a helyi társadalmak részéről új viszonyulásokat szül. Az életvilágukba való újabb beavatkozások egyik következménye, hogy a lokális közösségek az identitás mentén tagolódnak. Ez sokszor
rejtett konfliktusok kialakulásához vezet.
A magyar csángómentés egy lehetséges szerkezete
1. Média, publicisztika
A média, ezen belül a publicisztikai jellegű közlések egyrészt kiszolgálták a közvéleménynek a csángókkal kapcsolatos ideologikus elvárásait, másrészt ennek az ideologikus dimenziónak a felerősítéséhez járultak hozzá. A tudományosság igényével
fellépő diskurzus mellett a publicisztika vállalta fel a román fél csángókkal kapcsolatos önérvényesítő magatartásának a kritikáját, valamint a nacionalista diskurzus állításainak lefegyverzését. Azonban ebben a kontextusban a magyar publicisztikában a
csángó kérdés sokszor csak a veszélyeztetett kisebbségi lét publicisztikai diskurzusának az "apropáját" képezi, lényegében mítoszteremtő aktus. A publicisztika átideologizálja, mitizálja a csángók sajátos kultúráját. A mítosz azt fejezi ki, hogy a csángók a
nehéz körülmények között élő, "legkeletebbre szakadt magyarság", mivel ők azok,
akik a magyar nemzet legősibb, legeredetibb, legértékesebb kultúrelemeit őrzik. A
kultúra "őrzését" ez a fajta szemlélet egyfajta tudatos állásfoglalásként, felvállalt aktív szerepként értelmezi. A kultúrájukhoz ragaszkodó csángók romantikus képe különösen alkalmas történelmüknek egy drámai történetbe való ágyazásába, amelynek
társadalmi sikere azáltal biztosított, hogy ráépül a fájdalmas magyar sors mitikus hagyományaira. A csángók így a "mz felelőseivé váltak", a magyarság legértékesebb
kincseit még őrző, ám pusztulásra ítélt egzotikus népcsoportjává.
2. A csángó kultúra rendezvényszerű megjelenítése, kultúraszervezők.
1989 után a csángó kulturális örökség etnikai szimbólummá vált, amely számos
látványos műsor keretében mutatkozik meg. Minden faluból kikerül az a néhány személy, aki e kultúrát reprezentálni tudja, hazai és magyarországi rendezvények állandó
meghívottai, etnikus szereplői lesznek. Ezeknek a rendezvényeknek nem az autentikus csángó kultúra bemutatása a célja. A kultúra konzerválása és közvetve akaratla-
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nul is a magyar nemzettestbe való betagolása, valamint a magyar politikum által
propagált alternatív jogérvényesítésnek az ideológiai támogatása a politikai folklorizmus jelensége felé mutat.
A csángó kulturális örökség átetnicizálásnak egyik alapvető kritériuma a kultúra
egzotikus, ugyanakkor "magyaros" műsorszámokká való lefokozása. Az egyik esángófesztiválon a szervezőket például azért marasztalták el, mivel egy csángó hagyományőrző csoport koreográfia nélkül - azaz éppen autentikus módra - táncolt a
színpadon.
A magyarországi csángó rendezvények, fesztiválok csángóföldi szervezési munkálatai akkulturációhoz vezetnek, mivel olyan tendenciákat erősítenek fel, amelyeket
a modernizációs paradigmával jelölhetünk meg. Emellett a közösségi értékek relativizálásához is hozzájárulnak.
3. Az erdélyi katolikus egyház
A csángókkal kapcsolatos egyházi rendezvények strukturálisan a politikai rítusokra hasonlítanak, így például a csíksomlyói csángó mise is, amely magas rangú politikusok szereplésének is teret enged. Érdekes jelenség, hogy a különféle kulturális
jellegű csángó rendezvényeket általában egyházi rendezvényekkel kapcsolják össze,
többnyire ezek záró rítusaivá minősülnek áto
4. A magyar nyelvű oktatás
Változóak a magyar oktatás jelenlegi szervezési munkálataihoz való viszonyulásmódok is. Míg korábban a magyar oktatásszervezés elleni hivatalos szervezkedés
delegitimációs propaganda-hullámai helyi szinten a kedélyek felkavarásához járultak
hozzá, a magyar oktatásnak az iskolába való bevezetése legitimáló hatást fejtett ki.
Úgy tűnik, hogy a magyar oktatással kapcsolatos hivatalos álláspont nagy hatással
képes alakitani a csángók hozzáállását ennek a kérdésnek a megítéléséhez. Az ezzel
kapcsolatos külső nyomás csökkenése nagy mértékben hozzájárult az oktatásbeli alternatíva többek általi felvállalásához. Tény, hogy a gyermekek magyar órára valójáratása révén sokan pénzbeli megsegítést várnak, amely természetes folyománya annak, hogy
a csángó társadalom széles csoportjai nehéz körülmények között élnek. .Sahan. mennek azért es, hogy úgy értettem, adnak parát, pénzet esztendőre kétmillió négyszázat.
r.] Sok szegény van. r.] Nincsenségben vannak. S nekik az a kétmillión es valami."
5. A magyarországi

és erdélyi magyar politikum

A magyar érdekképviseletet felvállaló politikusok rendszerváltozás után sorra
kerülő moldvai látogatásait követő lokális viszonyulásokat a helyi vagy megyei hatalmi érdekeltségek (köztük az egyház) koordinálták. Az atrocitásokig fajuló indulatok
szervezett tevékenység következményei voltak, amelyek a lokális hatalmi struktúrák
"identitásféltésével" magyarázhatók. Ezen a román identitással rendelkező helyi elitek abbéli frusztrációját értem, hogy a csángók alternatív magyar identitása külső beavatkozásra hangsúlyos megerősítést nyer. A szervezkedés sikere a "magyar veszély"
ideológiai propagálása által volt biztosított. Tény, hogy a magyar politikusok érdekérvényesítés, helyzetfelmérés céljából tett látogatásait szinte kivétel nélküllokális konfliktussorozatok kísérték. A konfliktusok kirobbantása a látogatásoknak tulajdonított
túlzott szimbolikus jelentőség egyik következménye.
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kapcsolatba kerülők

Az 1989-es rendszerváltozás után rendkívül nagy számban jelennek meg a
moldvai falvakban a csángó folklórt gyűjtők, akik közül nagyon kevesen törekedtek a
jelenségek kizárólag tudományos kontextusban való vizsgálatára. A többségük esetében a falvak hagyományos kultúrájával való ismerkedés nem tudományos célból folyik, sokkal inkább az ösiség, a mítosz megélésére való törekvésben fejeződik ki. Ez a
fajta jelenség a csángó népzene és néptánc magyarországi népszerűségéveI magyarázható, de hasonló attitűd figyelhető meg például a csíksomlyói búcsún, ahol a népviseletbe öltözött csángók "hagyományőrzésén" felbuzdulva kitartásra, helytállásra
buzdítják őket a velük kapcsolatba kerülő magyar zarándokok. Emellett nem ritka az
sem, hogy sokan megpróbálják a csángókat magyarságukban megerősíteni. A esángókkal, való viszony legfontosabb eleme a segítő szándék. Adataink vannak arról,
hogy a magyarországi zarándokok, esetenként élelmet vagy más jellegű adományt
hoznak a csángóknak. Egy alkalommal egy magyarországi fiatal olcsón megvásárolható reprodukciókat hozott a magyar koronáról, amiből sok csángó zarándoknak
adott. Mások a csángó gyerekeknek adott ajándékokkal próbálták magyar szóra bírni
őket. Össznemzeti perspektívából exponálva a moldvai csángók "elesett", "gondozásra szoruló" népcsoportnak tűnhetnek, ám ez a kép a funkcionális moldvai életvilág felől közelítve nem egyéb téves sztereotípiánál.
A gyűjtőkkel szemben táplált ellenérzések másik oka, hogy az adatközlők a velük való interakciós helyzetekben aszimmetrikus viszonyként érzékelik azt a legtöbbször kényszerű szerepjátszást, amely lényegében az archaikus, a civilizálatlan, a
"vad" archetípusának eljátszását jelenti. A gyűjtési helyzetek gyakorisága, társadalmi
artikuláció ja egy olyan szociális dinamikában, ahol ezeket a helyzeteket súlyosan terhelt szimbolikus viszonyrendszerben értelmezik, a "saját kultúra" reprezentálási alkalmainak állandó ismétlése nyomán kialakuló viszonyulást leginkább a "megfáradt
adatközlő" képalkotással érzékeltethetjűh. A gyűjtési helyzetek gyakorisága hozzájárul ahhoz is, hogy ezek az események szokványosabbá váljanak, szimbolikus jelentőségük csökkenjen, ez a folyamat főként az utóbbi időben figyelhető meg. Ezáltal olyan
adatközlők is bekapcsolódnak a "hálózatba", akik korábban féltek a csángómentőkkel
való érintkezés társadalmi szankcióitól.
Az általam megkérdezett adatközlők úgy gondolták, hogy a magyarországiak
azért gyűjtik a táncokat, mert a táncházak tartása révén pénzt nyernek vele, amelyből azonban semmi haszna nem származik a falunak. A magyarországi rendezvényeken részt vett adatközlők, akik láthatták, hogyan táncolják "profi módon" a tőlük
gyűjtött táncokat, ellenérzéseikről számoltak be, amelyeket a saját kultúrájuktóI való
elidegenedés fázisaként értelmezhetünk.
Fontos körülmény, hogy a rendszerváltozás utáni időszakban a román nyelven
szocializálódó generáció egyre határozottabban fejezi ki román identitását egy olyan
közegben, ahol a társadalom tagjainak jelentős csoportjai magyar történeti tudattal,
identitással rendelkeznek. Emellett a nyelvcsere előrehaladottsága miatt ezen vonatkozásban nem beszélhetünk "generációs konfliktusról" , ám nem lehet figyelmen kivül hagyni azt a tényt, hogy a rendszerváltozás után az identifikáció komoly belső
problémája maradt a csángó közösségeknek. Mivel ezeknek a csoportoknak a felvállalt etnikai identitását számos körülmény veszélyeztette és törékennyé tette, megfigyelhető a túlkompenzálásra
való törekvés, amelynek következtében saját
legitimációjukat kizárólagosnak tekintik. Számos elemzés bizonyítja, hogy ez a fajta
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viszonyulás a katolikus egyház részéről legtöbbször külső jóváhagyást nyert. A magyarokkal szemben táplált ellenérzések egyik oka az egyházi vezetők, a csángók
köréből származó katolikus papok identitáskrízisének, tudatzavarának a nép közé
való "exportálásának" a hatása.
A rendszerváltás utáni "magyarjáráshoz" való viszonyulás az etnikai identitásvállalás kifejezésének szimbolikus lehetőségét hordozta magában. A magyarországiakkal
való kapcsolatkiépítés során a közösség belső viszonyrendszerében tisztázódott, hogy kik
a "magyarok", és ez a kapcsolatok átszerveződéséhez járult hozzá: ,,[Haragudtak-e magukra, hogy a magyarokkal tartanának?] Münköt sokan es. Ezelőtt még azt es mondtáh,
hogy meggyútsák a házunkat. S még chiar (éppen) mondta az emberem es, hogy nem képes, vaj egyet vigye az esze." Az ebből fakadó konfliktusok, a társadalmi szankcióktól való
félelem miatt sokan a "magyarokkal" szemben való határépítés gesztusához folyamodtak, olyan szimbolikus attitűdök felvállalására kényszeriiltek, amely egy szükségből megkonstruált identitás gyakorlatára mutat.
A magyarországi rendezvényeken való csángó részvétel szűkségszerűen személyi
diszkriminációhoz vezet, amely megosztó hatással van a faluközösségre. A diszharmonikus állapotot jelzik azok a delegitimizáló narratívák, amelyek az "etnomigrácioöan"
résztvevőket azzal vádolják, hogy a közösségi normák ellen vétenek, mivel a .magyarok"
mellett kötelezték el magukat. A narratívák szintjén ez a jelenség a faluközösségekben a
szektásodás esetén megfigyelhető csoport-stigmatizációhozhasonló, ahhoz a gyakorlathoz,
hogy egy új kulturális/vallási identitást kifejező csoportot normaszegőnek kiáltanak ki.
A "csángó biznisz"
1. Helyi specialisták
A csángókat utaztató rendezvény-előkészítők adott esetben egy helybéli segítségével szervezik meg akcióikat. Az ilyen jellegű események viszonylagos gyakorisága, a
szervezésért járó anyagi juttatás révén ezeknek a szolgáltatásoknak lokális specialistái termelődnek ki. Tevékenységük odáig terjed, hogy felkészítő próbákat tartanak
azok számára, akik a magyarországi szereplésre vállalkoznak. Az ilyen jellegű kapcsolatok többnyire lefedik a magyarországi kulturális érdeklődés fókuszaiban lévő "magyar" falvakat, tehát azokat, ahol még beszélnek "csángósan". A csángó népzene és
néptánc magyarországi "divatfolklorizmusa" kevés folklórközlő vagy helybeli "szervező specialista" számára jelent minimális anyagi forrást. Ez is egyik oka a gyűjtőkkel
szemben tapasztalható ellenérzéseknek.
2. A lokális .hezdeményezöh"
A csángók érdekvédelmi tevékenységébe bekapcsolódó helybeli kezdeményezők
sem nézikjó szemmel a rendszerváltozás utáni magyarjárást, valamint az adatközlők
utaztatását, mivel a csángó kultúra megmentésére elkülönített pénzalap magyarországi szétforgácsolását látják benne. Kifogásolják azt a sajtóban terjedő nézetet, hogy
a politikum részéről adott támogatásokhoz szükség van a csángó ügy rendezvények
által történő reklámszerű népszerűsítésére. A csángók utaztatását a különféle rendezvényekre, a folklórgyűjtést a csán~ók nevében való pályázás technikai eszközének
tartják. "Van ez a csángó biznisz. [..] Es ennek az a {ószerepe, hogy ott van az a százmillió forint. Hogy a százmillió forintból indult ki az, hogya magyarországi pályázók elő-
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készítették a terepet. Eljönnek Klézsébe, megkeresnek egy csángó nénikét, melyik jól
énekel, egy zenészt stb., stb. Elkezdik mutogatni Magyarországon. S elkezdnek pályázni abból az összegből. A csángók fütyülnek rá, semmi belőle. Létrehoznak a magyarországiak egyegyütteset ugye, Magyarországon, megtanulják a csángó zenéket, a többit a
fene vigye el."
3. Kapcsolatépítők
A csángómentés egy másik aspektusa, hogy az egyes személyek számára - a társadalmi környezethez való viszony átrendeződése mellett - kapcsolathálójuk kiterjesztéséhez járul hozzá. Ennek egyik fontos aspektusa a személyi érdekek mentén
való kapcsolatépítés. A magyarországi látogatókkal kialakított kapcsolatok révén bizonyos csángó családok gyermekei számára elérhetővé válik a külföldi oktatási intézményekben való tanulás. A csángó fiatalok magyarországi felsőoktatásba való
beépülésének lehetőségeire vonatkozó információkért, a látogatók kapcsolathálóin
keresztül történő "elnéző intézkedésekért" cserébe a szülők segítették a látogatók
helyszíni munkáit. Ezeket az akciókat a Moldvába utazók a csángó fiatalok magyarságában való megerősítésének sikeres megvalósulásaként könyvelték el, míg maguk a
csángók legtöbbször kényszerű életstratégiaként alkalmazták.
Fontos körülmény, hogy a Magyarországon egzotikumként tálalt csángó kultúra megjelenítési alkalmait egyes csángók azért utasítják el, mivel a közönség által oly
nagyra tartott ősiséget, a "mítoszt" ők a civilizációs, technikai elmaradottság stigmájának, külső megerősítésének értelmezik, amely ezáltal a gyökértelenség érzetét kelti,
fejlődésbeli kilátástalanságot sugall. Paradox módon a csángó kultúra "bennszülöttek" általi reprezentálásának alkalmai, amelyet a rendezvények szervezői a kultúra
megőrzésének alkalmaiként tüntetnek fel, az ezeken részt nem vevők számára a magyar identitás megbélyegzettségének megerősítéséhez járulnak hozzá. "CAmagyarországiak) ráépítenek erre egy politikát. [...] A társadalomnak a legnagyobb része gyűlöli
ezt a politikát. Azt, hogy kivisznek pár asszankát, s abban mutogatnak münköt, hogy
ilyenek a csángók. Sakkor egyszerűen meg is utálják ezt az egészet, hogy hát mér
legyek magyar? Hogy ott gyalázzanak azak? Leszarjanak, mutassák, hogy képtelenek
vagyunk, nem vagyunk élőhépesek?"
Nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy míg a magyar csángómentők részéről történő akciók ideologikus mezbe öltöznek, a "mentés", a segíteni akarás
nem tud, nem akar elszakadni a csángó kultúrának azon vonatkozásaitél. amelyek a
hivatalos magyar kultúrában egzotikumnak számítanak. A bennszülöttek szemszögéből az erre irányuló külső kíváncsiság életviláguk általuk civilizálatlannak hitt aspektusaihoz kötődik, kiszolgáltatottságként, szégyellnivaló helyzetként élik meg.
Ezért van az, hogy adott esetben úgy érzik, mintha nem teljes értékű emberként kezelnék őket. Mivel valamilyen anyagi vagy szimbolikus elégtétel lényegében kevesüknek jut a kultúrájuk iránt megnövekedett érdeklődés révén, legtöbbjük terhesnek
érzi a megkülönböztetett figyelmet. Sokan szégyellik például, hogy a csángó mítosz ra
hivatkozva vannak, akik pénzt kérnek Magyarországon. Közösségük jövőjét a legtöbben nem magyarországi segítségnyújtásban látják, hanem a kitartó munka eredményétől remélik. ,,Mit akarnak csánni? Jöjjenek, s tartsák a falut? Vagy adjanak nem
tudom mit! Mit akar adni? Ad eccer,ad máccar! De meddig adsz neki? Há, nem vagy
vak, nem vagy csank a! Tartnak, tartnak! Mind sokszor kimennek oda, s mondja, hogy
nincsen, nincsen, s adjatak. Nincs mivel tartsam az állatat, nincs mivel... S egy dara-
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big kérem tőlle. Mind akármellik es. Adamenek kapni a szamszédhaz eccer, ketszer,
hatszar. De meddig? Meddig kéred? Mind ezek a milyeink: Segítsetek, mert há nincs
mivel a gyermekeknek nem tudam mit vegyek. Nincs mivel kikenjem a házat oda ki!
Nincs mioel. .. nem tudam mi! Mind úgy jőnek ezekvel. Egy darabig adnak, de há
mért? Te miféle jövetet hajtasz? [,..] De még adnak, s aztá megmondják: -Még
dolgozzatak, s éljetehl-"
Az értelmiségi réteg hiánya miatt egy többszörösen megosztott külső, nemzeti
szempontból elkötelezett diskurzus ideologizálja a csángó társadalomban zajló belső
folyamatokat, amellyel szemben a csángóság lényegében kiszolgáltatott. Az identitás
szerveződése szempontjából azokban a falvakban, amelyeket a magyar csángómentés
elért, egy strukturálatlan állapot lépett fel, mivel a sokszor tudatosan vállalt akkulturáció lényegében egy közősségi életstratégia - külső beavatkozásra történő megzavarását idézte elő. A "mentés" alkalmai során azonban számos csángó személy
szembesülhetett eredetének, etnikai hovatartozásának kérdéseivel, tudatosíthatta az
ezzel kapcsolatos dilemmákat. Az egyes közösségeken belül az ehhez fűződö problémák rejtett konfliktusos helyzetet termelnek újra, mivel a csángó társadalom legszélesebb csoportjaira a felvállalt "közösségi amnézia" a jellemző.

INTERETNllillS, INTERKONFESSZIONÁLIS
MINTÁK A MAGYAR SZÓRVÁNYVILÁGOKBAN

Pozsony Ferenc
SZÓRVÁNYOK HÉTKÖZNAPJAI
Erdély etnikai, felekezeti és kulturális szempontból még ma is sokszínű régió. A
románok Ardealnak, a szászok pedig Siebenbürgennek nevezik. Az erdőségeken túli
(Transsilvania) tartomány etnikai szerkezete az elmúlt évezredben folyamatosan módosult és változott elsősorban a tervszerű, csoportos telepítések és a spontán migráció
eredményeképpen. A legújabb történeti demográfiai kutatások és tanulmányok azt
jelzik, hogy a magyarság Erdélyben már a XVIII. század közepén kisebbségbe kerűlt.'
A Székelyföld és a Partium közötti területeken a magyar közösségekjelentös része kisebbségben, szórványban vagy szigetszerű településekben él napjainkban.
A szóruányosodás mint kulcsfogalom a romániai magyar értelmiségi és politikai
elit diskurzusaiban elsősorban a két világháború közötti időszakban bukkant fel
gyakrabban. A magyar elitréteg csak az első világháborút követő, gyökeresebb politikai változások után, tehát amikor már elveszítette korábbi hatalmi pozícióit, döbbent
rá a regió reális etnikai szerkezetére. Ez a szimbolikus mezőben értelmezett kulcsfogalom a XX. század második felében fokozatosan kiegészült a csángósodás kifejezéssel is a romániai magyarság sorskérdéseivel kapcsolatos szövegekben. A tudományos,
művelődési és politikai élet képviselői ezzel az utóbbi fogalommal leggyakrabban
olyan komplex folyamatot jelölnek, amelynek keretében magyar nyelvű iskola, egyház és értelmiségi réteg hiányában felgyorsui és kiteljesedik egy kisebbségben élő magyar közösség kulturális, nyelvi, tudati, etnikai és nemzeti asszimilációja.s
A szórványlétről szóló eddigi tanulmányok általában csak felülnézetből vizsgálták
a kisebbségben élő magyar csoportokat, s a szórványközösségekben zajló migrációs,
asszimilációs, kulturális és etnikai folyamatokat leggyakrabban értékveszteségként,
drámai, tragikus folyamatként értelmezték. Azok a bennszülött személyek, akik mindennapjaikat szórványközösségekben élik, jóval gyakorIatiasabban viszonyulnak életükhöz, sorsukhoz és etnikai környezetükhöz. Miközben a falusi közösségek rendre
szétesnek éppen a felgyorsult modernizáció és az egyre kiteljesedő individualizáció
közepette, a rurális településeken élők is már elsősorban individuumként tervezik és alkotják meg életpályájukat. Természetes számukra, hogy a modernizációs folyamatokkal
összekapcsolódó életminták elsősorban a többség közvetítésével jutnak el hozzájuk."
Dolgozatunkban elsősorban az erdélyi magyar szórványközösségek hétköznapjait, a szomszédos románsággal kialakított kapcsolatrendszerét és találkozásait, valamint együttélési szabályait és modelljeit vázoljuk fel."

1 Veres Valér: Adalékok Erdély 18. századi népessége etnikai összetétel ének kérdéséhez. Torténeti
Demográfiai Évkönyv. Budapest, 2002, KSH Népességkutatá Intézet 75-105. p. 77-85.
2 Tánczos Vilmos: Hányan vannak a moldvai csángók? Magyar Kisebbség Ill. évf (1997) 1-2. sz.
370-390. p.
3 Biczó Gábor: Megjegyzések Vetési László: Szórványstratégia - nemzetstratégia círnű tanulrnányához. Magyar Kisebbség. Nemzetpolitikai Szemle VI. évf. (2000) 3. sz. 3-15. p. 8.
4 Lásd: Pozsony Ferenc: Magyarok, románok és cigányok a háromszéki Zabolán. In Bakó Boglárka
(szerk.): Lokális világok. Együttélés a Kárpát-medencében: Budapest, 2003, MTA Társadalomkutató Központ, 109-138. p.
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A kultúra és a társadalom kutatói csak a XX. század második felében fedezték fel
az egyének és a közösségek his életét, s e paradigmaváltás hatására tanulmányaikban jelentős mértékben felértékelődött az egyén és tapasztalata, valamint hétköznapi cselekvésminta-készlete, szocializációja és életvilága. Az 1980-as évektől kezdődően a különböző
stúdiumokban már fokozottabban bontakozott ki a hétköznapiság iránti érdeklődés, s
azóta elsősorban antropológusok, mikrotörténészek, néprajzosok és szociológusok foglalkoztak intenzívebben elemzésevel és értelmezésével. Számos kutató úgy vélte, hogy az
emberek mindennapos gondolataiban és cselekedeteiben jobban tetten lehet érni, meg lehet ragadni a nagyobb történelmi változások csíráit, mozgatórugóit és terrnészetét.s
A XX. század második felében kibontakozott modernizáció hatására egyszerre
vált fontossá és láthatóvá az egyén (és a környezete), aki rendszerint önmagát és közvetlen valóságát hasznosítja mintaként tágabb életvilágának megértéséhez." A történeti antropológusok az utóbbi évtizedekben elsősorban írott források segitségével
keresték a választ arra, hogy egy adott korban és helyen lwgyan gyűrlék le eleink a mindennapokat, milyen személyes kapcsolatrendszert alakitottak ki kicsiny világukban,
milyen alapvető túlélési stratégiákat működtettek különböző krízishelyzetekben.?
Az egyének tehát rendszerint olyan történetileg jól elrendezett életvilágokba
születnek és szocializálódnak, amelyeknek pontosan kodifikált és normatív szabályai
alapvetően megkönnyítik az abban való tájékozódást, az abban végzett cselekvést. Tehát egy adott közösség által felhalmozott sajátos tudás, világértelmezés és pontosan
kidolgozott cselekvésminták alapvetően biztonságot nyújtanak az embemek, ugyanakkor folyamatosan megteremtik az egyén társadalmi, kulturális környezetét és valóságát is. A hétköznapok szintjén élő cselekvések általában minden közösségben jól
meghatározott rendszerbe szerveződnek, kifejezik egy embercsoport alapvető értékrendjét, konkrét elképzeléseit arról, hogyan éljen és cselekedjen az őt körülvevő világban."
A román dominanciájú erdélyí településekben élő magyar személyek, családok
és közösségek életét is alapvetően meghatározza a szomszédságukban élő többség
hétköznapi stratégiája, gazdasági, társadalmi, művelődési és vallásos élete. Az eddigi
stúdiumok az erdélyí magyar szórványközösségeket elsősorban etnikus mezőnyben
vizsgálták, legtöbbször felülnézetből értelmezték kapcsolatrendszerüket, nyelvhasználatuk és identitásuk alakulását. Ennek a megközelítésnek legtöbbször az lett eredménye, hogy a szórványban élő magyar személyeket és családokat olyan tehetetlen,
sajnálnivaló, kilátástalan és távlatvesztett világ részeként mutatták be, ahol a személyes integritás alapvető en kicsorbult.? Az írott és a vizuális sajtó Romániában is jelentős mértékben hozzájárult e deprauációs jellegű szórványolvasat kialakulásához.w
5 Frykman, Jonas: A mindennapi élet, mint a kutatás tárgya a svéd etnológiában. Ethnographia
C.
évf (1989) 1-4. sz. 68-79. p. 70-71.
6 Uo. 71. p.
7 Burke, Peter: Népi hultúra a hora újkori Europában. Budapest, 1991, Századvég Kiadó - Hajnal István
Kör, 39--44.p.; Darnton, Robert: Lúdanyá meséi. A nagy macskam.észárlás. Két epizód a fran.cia hultúrhisuma
köréból. Budapest, 1987, Akadémiai Kiadó, 125-168. p.; Imhof, E. Artur: Elueszített világok. Hogyan gyűrtik le
eleink a mindennapohai és miért boldogulunk mi ezzel oly nehezen ... Budapest, 1992,Akadémiai Kiadó, 15-27. p.
8 Hoppál Mihály: Életmodellek - kulturális paradigmák. In Hoppál Mihály - Szecskő Tamás (szerk.):
Életmód: modellek és mintók. Budapest, 1984, Tömegkommunikációs Kutatóközpont, 374-390. p. 379--380.;
Verebélyi Kincső: Minden napok, jeles napok. Hétköznapok és ünnepek a népszohások tükrében. Budapest,
Timp Kiadó, 33-34. p.
9 Biczó 2000 i.m. 4-6. p.
10 Szilágyi N. Sándor: A szórványmagyarság:
probléma vagy ürügy? Romániai
Magyar Szó
(1997a) 1. 29., II. 12.; UŐ: Szórványok és "műsorszórványok" avagy egy beszédmód kritikája. Romániai
Magyar Szó (1997b) V. 7.
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Tanulságos ebből a szempontból egy oltszakadáti gazda kijelentése, amely egy
dél-erdélyi lutheránus szórványtalálkozón hangzott el: "Tiszteletes úr; minket ne képzeljenek handikápoknak, fogyatékosoknak! Mi olyan ép, egészséges emberek vagyunk,
akik információk és kapcsolatok segítségével, saját két kezünkkel is meg tudjuk keresni
családunk kenyerét becsületesen."l1 Éppen ezért úgy vélem, hogy a szórványban élő
magyar személyek, családok hétköznapi kapcsolatrendszerének bemutatása jóval közelebb visz minket világlátásuk, mentalitásuk, identitásuk és életstratégiájuk megértéséhez.
Egy kisebbségben, szórványban élő magyar csoport hétköznapi kapcsolatrendszerében is jelentős helyet foglalnak el a családi, rokoni, szornszédsági, felekezeti, egyházi, művelődési, iskolai, társadalmi, gazdasági, lokális, regionális és etnikumközi
viszonyok. Dolgozatunkban éppen azoknak a folyamatosan kialakított és változó rendezőelveknek a bemutatására tesszük a hangsúlyt, amelyek alapvetően meghatározzák mindennapi életüket, együttélési modelljeiket.
Az etnikailagvegyes falvak és vidékek nagy többségében a különböző nyelvű, felekezetű személyek, családok és közösségek rendszerint diszkréten elkülönültek egymástól. Az erdélyi településekben készített etnikus térképek azt mutatják, hogy
mindegyik csoport előnyben részesítetette az etnikailag homogén falurészeket és utcákat. Ez a józan elkülönülés megnyilvánult a profán és a szakrális tér felosztásában
is: pl. természetesnek vélték, hogy vasárnap meg ünnepek idején külön templomban
imádkoznak, külön iskolába, művelődési házba, kocsmába járnak, külön sírkertbe temetkeznek stb. Egészen a polgárosodás kibontakozásáig ez a józan elkülönülés jellemezte alapvetően a különböző erdélyi etnikai közösségek egymás mellett élését, s ezt
az elkülönülést tükrözik még napjainkban is a vegyes települések etnikai térképei.
Egészen a XX. század elejéig az etnikailag, nyelvileg, felekezetileg és a kulturálisan
egynemű családok kialakítását kedvelték és javallták.P
Ebben a gyakorlatban az első világháborút követő évtizedekben, majd az 1962es kollektivizálást követő időszakban gyökeres változás következett be, mivel a különböző ajkú, felekezetű, társadalmi csoportok közötti határok hirtelen elmozdultak és
egybemosódtak. Az erdélyi falvakban első lépésként a felekezeti, majd a lokális, végül
pedig az etnikai endogámiát oldották fel. Egy-egy település belső határainak egybemosódása ugyanakkor azt is eredményezte, hogy a falvak, városok belterülete etnikailag, kulturálisan megszínesedett. Ezt a folyamatot csak tovább bonyolította, hogy a
cigány családok láthatatlan gazdasága látványos anyagi gyarapodással járt a XX. század második felében, s a korábban féltve őrzött szakrális terekben telkeket vásároltak, újonnan megteremtett gazdagságukat pedig káprázatos villákkal reprezentálták.
A XX. század második felében a korábbi társadalmi, felekezeti, etnikai határok
fokozatosan összemosódtak, átjárhatóbbakká váltak egy-egy településen belül. Több
faluban pedig azt figyeltük meg, hogy a két domináns etnikai csoport (románok és
magyarok) közé gyakran cigányok telepedtek be, akik különösen az 1989-es romániai
rendszerváltás utáni évtizedben jelentős anyagi és szellemi tőkére tettek szert, s az
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Pozsony 2003 i. m. 126-128. p.; Pozsony Ferenc - Szabó Árpád ~öhötöm (szerk.). Anyakonyues vizsgálatok erdélyi településeken. Kriza János Néprajzi Társaság Evkönyve 12. Kolozsvár,
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újonnan kiépített hatalmukat a szimbolikus szférában (pl. politikában, egyházi életben) is reprezentálni óhajtják.>
A szórványban élő magyar közösségek és a többségi románság viszonyát a gazdasági szférában működő kapcsolatok és érdekek határozzák meg alapvetően. Mivel a
különböző etnikai csoportok a középkortól kezdődően eltérő ökológiai keretben éltek,
az évszázadok során természetes módon kialakult a közös környezet erőforrásainak
hallgatólagos felosztása. Az erdélyi tájak és a különböző etnikai csoportok közötti
"munkamegosztás" reprezentálódott a regionális kirakodóvásárokban is. Például a
Sebes-Körös mellett található Feketetóra október második hetében a mócok elhozták
faedényeiket, a máramarosi románok a gyapjúból készített csergéiket, a bihari magyarok gabonájukat, ajárai és a körösrévi magyar fazekasok cserépedényeiket, a cigányok
pedig rézből készített edényeikkel érkeztek. Ugyanezzel a gyakorlattal találkozunk
napjainkban Mócson, Mezőség vásáros központjában iS.14
A magyarok elsősorban a nagyobb folyók menti síkvidékeket népesítették be és
szállták meg Erdélyben, ahol növénytermesztéssel és nagyobb állatok tenyésztéséveI fogIalkoztak.> A szászok jelentős szerepet játszottak az erdélyi kézműves központok és a városi rendszer kialakításában. Falvaikban virágzó szőlőkultúra bontakozott ki, de már
viszonylag korán, a XIX. század végén rátértek az intenzívebb földművelésre, bevezették
a vetésforgát, ipari növényeket termesztettek. 16 Az örmények fontos szerepet játszottak a
kézműves ipar fejlődésében és a Kelet-Európából Nyugatra irányuló szarvasmarha-kereskedelem kibontakozásában." A zsidó közösségek szintén a kereskedelmi és a pénzügyi
életet határozták meg. IB A románok egészen a polgárosodás kibontakozásáig elsősorban
havasi juhtenyésztéssel foglalkoztak Erdélyben, később fokozatosan bekapesolódtak a
növénytermesztésbe és kézműves életbe. A XIX. század végétől már fontos szerepet játszottak a bőr és a gyapjú kisüzemi feldolgozásában is.19
A polgárosodás során, természetes módon kialakult gazdasági rendszer azonban hirtelen felborult az első világháború utáni évtizedekben, és különösen a második
világháborút követő kollektivizálás során, s a különböző nemzetiségek azóta már
ugyanazokért az erőforrásokért versenyeznek. Éppen ezért a gazdasági szférában
megszületett érdekellentétek sok esetben etnizálódtak, alaposan megterhelték a különböző etnikai csoportok közötti viszonyrendszert is.
13 Bakó Boglárka: "...Itthon vagyunk megszokva, ...ideköt minden ..." Egy bareasági magyar közösség lokális identitástudtáról és interetnikus kapcsolatrendszeréről. In Bakó Boglárka (szerk.):
Lokális világok. Együttélés a Kárpát-medencében. Budapest, 2003, MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, 165-190. p. 177-183.; Kemény István: A romák/cigányok és a láthatatlan gazdaság.
Budapest, 2000, Osiris - MTA Kisebbségkutató Műhely; Pozsony 2003. i. m. 135-137. p.
14 Kós Károly: Az árucsere néprajza. In Uő: Népélet és néphagyomány. Bukarest,
1972,
Kriterion Könyvkiadó, 9-51. p. 33-35.; Uő: Vásárok és vidékek (1947-1962). In: Kós Károly: Tájak,
falvak, hagyományok. Bukarest, 1976, Kriterion Könyvkiadó, 326-379. p.
15 Kósa László: Erdély néprajza. Ethnographia Cll. évf. (1991) 3-4. sz. 197-211. p.
16 Binder Pál: Közös múltunk. Bukarest, 1982, Kriterion Könyvkiadó, 127-248. p.; Binder Pál
- Kovách Géza: A céhes élet Erdélyben. Bukarest, 1981, Kriterion Könyvkiadó; Dorner Béla: Az erdélyi szászok mezőgazdasága. Győr, 1910
17 Kisbán Eszter: Örmények: ételek, jelképek Erdélyben és Magyarországon. Ethnographia
CIII. évf. (1992) 1-2. sz. 1-27. p.; Pál Judit: Az erdélyi örmény népesség számának alakulása és
szerkezete a 18. században. Erdélyi Múzeum LIX. (1997) 1-2. sz. 88-103. p.
18 Carmilly - Weinberger, Moshe: Istaria evreilor din Transilvania (1623-1944). Bucuresti,
1994, Editura Enciclopedicií., 75-80. p.; Féder Zoltán: Zsidók Háromszéken. Történelmi adat- és szoveggyűjtemény 1690 - 2004. Sepsiszentgyörgy, 2006, Charta Könyvkiadó, 427-524. p.
19 Kósa 1991 i. m.
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A nemesi réteg egészen a második világháború végéig jelentős szerepet játszott
az erdélyi falvak gazdasági, társadalmi és politikai életében. Az Erdélyben az első világháborút követő években berendezkedő román hatalom minden eszközzel arra törekedett, hogy megtörje a magyar arisztokrácia gazdasági hatalmát. 20 Ennek ellenére,
egészen 1944-ig a magyar nemesség jelentős mértékben támogatni tudta a szórványban élő magyarság egyházi, iskolai és művelődési életét. Ugyanakkor, elsősorban gazdasági alapjának köszönhetően, megfelelő védelmet is biztosított egy román többség
közepette élő szórványmagyar
közösségeknek. A kommunista hatalom a második világégést követő politikai változások után megfosztotta birtokaitói ezt a mintaadó réteget,
kilakoltatta kastélyaiból, udvarházaiból, kényszerlakhelyekre
koncentrálta,
embertelen
viszonyok között szándékozott felmorzsolni, fizikailag is megsemmisíteni.
A magyar
arisztokrácia felszámolása csakhamar új helyzetet teremtett és új fejezetet jelentett a
kisebbségben élő magyar családok és közösségek életében.u
A bukaresti hatalom a sztálinista években szintén erőszakos eszközökkel fosztotta
meg minden vagyonától, földjeitől, eszközeitől, lakásától a magyar közösségek vagyonosabb, gazdasági és kulturális téren szintén mintaadó, kuláknak bélyegezett rétegét. Majd
az 1962-es kollektivizálás során megfosztotta létalapjától a magyar falusi gazdatársadalmat is. Ezek a rendelkezések csakhamar oda ezettek, hogy a gazdasági és a politikai hatalom elsősorban a román többség kezében összpontosult, míg a magyarság alárendelt,
kiszolgáltatott réteggé vált. Ezt a folyamatot csak tovább mélyítette az 1960-as évek végétől kibontakozó, erőszakos és mesterséges iparosítás.s Érdekes jelenség, hogy az 1989-es
romániai rendszerváltozást
kísérő, Nyugat-Európába
irányuló munkamigráció során a
szórványban élő magyar fiatalok elsősorban román pályákon, román kapcsolatrendszer
segitségével szervezték meg kilépéseiket, mivel mentális térképükön Magyarország legtöbbször nem is szerepelt elérhető célországként. 23
A szomszédsági kapcsolatok a polgárosodás és a modernizáció kibontakozása után
is erősek és intenzívek maradtak az erdélyi falvakban. Az egymás szomszédságában élő,
különböző ajkú családok kőzött napjainkban is szoros kapcsolatok működnek, amelyek leggyakrabban
kölcsönös segítségnyújtásban,
intenzívebb kommunikációban,
friss és konvertálható
információk kicserélésében, megbeszélésében
finalizálódnak. A
természetes szomszédság egy etnikailag vegyes településben azt is eredményezi, hogy
nagyon sok információval rendelkeznek
a más ajkú, felekezetű, foglalkozású család
életmódjával, kultúrájával és értékrendjével kapcsolatban. Egymást meghívják a fontosabb családi eseményekre (pl. keresztelőre és esküvőre), haláleset alkalmával pedig
invitálás nélkül elvárják a közvetlen tőszomszédok segítségét. Az etnikailag vegyes településekben a tőszomszédságból
tehát nemcsak jogok, hanem alapvető emberi kötelességek is fakadnak. Ha egy szomszéd meghal, akkor hívás nélkül illik átmenni,

20 Móricz Miklós: Az erdélyi {öld sorsa. Az 1921. évi román földre{orm. Budapest, 1932, Erdélyi Férfiak Egyesülete
21 Kovács Kiss Gyöngy (szerk.): Álló- és mozgóképek. Vázlat az erdélyi {őnemességről. (Visszaemlékezések, (eljegyzések, beszélgetések, tanulmányok) Kolozsvár, 2003, Komp-Press Kiadó
22 Kristó Tibor (szerk.): Kuláksors.
Széhely huláhok történetei. Csíkszereda, 1999, Státus
Könyvek; Oláh Sándor: Csendes csatatér. Kollektivizálás és túlélési stratégiák a két Homoród mentén (1949-1962). [Múltunk Könyvek] Csíkszereda, 2001, Pro-Print Könyvkiadó
23 Gábor Kálmán - Veres Valér (szerk.): Aperi{ériáról a centrumba. Az erdélyi {iatalok helyzetképe az ezredfordulo után. Szeged - Kolozsvár, 2005, Max Weber Társadalomkutató Alapítvány;
Tóth Pál Péter (szerk.): Vándorlás és népességfogyás.
Interjúk a magyarok Magyarországra vándorlásáról. Budapest, 2005, Lucidus Kiadó
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kérés nélkül segíteni a bajba jutott családon. Ugyanez érvényesül lakodalom, keresztelő esetében is, amikor a más ajkú jó szomszédot illik meginvitálni a kiemelkedőbb
családi eseményre. Mindezek a szoros lokális kapcsolatok a hétköznapok szintjén azt
is eredményezik, hogy megismerik, természetesnek vélik, elfogadják a szomszéd kultúráját, annak jellegzetes, saját életükből hiányzó elemeit pedig számos esetben kipróbálják, kiértékelik és beépíthetik.>'
Az interetnikus kapcsolatok sajátos példáját jelenti az a gyakorlat, amikor a másik, szomszédos etnikai csoport specialistájának szolgáltatásait veszik igénybe, tehát
gyakorlatilag "átjárnak" a másik kultúrába. Etnikailag vegyes településekben és kontaktzónákban a magyarok számára természetes és elfogadott, hogy betegség, lopás
esetében igénybe veszik ortodox pópák, szerzetesek mágikus szolgáltatásait, akik a
megszállott betegből kiűzik az "ördögöt", a tulajdonukat megkárosító tolvaj ellen pedig fizetség ellenében .fekete-misét" celebrálnak. A román falusi közösségek rendszerint igénybe vették egy-egyjobb magyar kézműves (pl. asztalos, ács, kádár, szabó stb.)
hétköznapi szolgáltatásait. A társadalmi kapcsolatháló szerkezetében tehát kiemelt
szerepet játszanak a specialisták, a szomszédok, az azonos nemzedéki vagy társadalmi csoporthoz tartozók kooperáciői.w
A térbeli közelség, különösen az erdélyi szórványközösségekben, azt is elősegíti,
hogy mélyebben, részleteiben megismerik a velük együttélő család, közösség kultúrájának specifikus elemeit, eltérő értékrendjét. A saját életükből hiányzó elemet előbb
kiértékelik, mérlegelik, majd, ha azt jónak találják és szélesebb körben be is fogadják,
csak akkor építik be saját közösségi kultúrájuk centrálisabb részeibe. Az erdélyi magyar szórványközösségekben napjainkban természetesnek vélik, hogy a belső kultúrából hiányzó elemet elsősorban a szomszédos kultúrából adaptálják. Például a
dél-erdélyi magyarok a szászoknál megismert kakaskivégző játékokat még napjainkban is éltetik, pedig az átadó közösség, vagyis a szászok, már rég távoztak Erdélyből.
Ez a tavasszal, húsvétkor gyakorolt szokásesemény, a XX. század második felében, a
nacionalista, totalitárius hatalom szorításában, fontos etnikai eseménnyé, kimondottan magyar nemzeti ünneppé változott Oltszakadáton és Apácán.w
Az erdélyi szórványközösségek kultúrája napjainkban azért is színesebb, mint a
homogén magyar területeken élőké, mivel a szomszédos románoktóI és szászoktóI folyamatosan adaptáltak újabb és újabb elemeket és javakat. Így például a Dél-Erdélyben található magyar közösségek (pl. Oltszakadát, Halmágy, Kóbor stb.) népi
építészetét, lakáskultúráját, viseletét, társadalom- és gazdaságszerkezetét erős szász
hatás érte. Ezt a folyamatot hatékonyan elősegítette, hogy ezek a közösségek több évszázadon át az autonóm szász Királyföldhöz tartoztak adminisztratív szempontból. A
XVI. század közepén elsősorban a hitújítás lutheri szárnya terjedt el közösségeikben.
A dél-erdélyi magyar szigetek lakossága a XIX. század végén, vagyis a modern polgári
nemzeti identitás és kultúra kiépítésének idején, tudatosan eltávolodott a szász kultúra és társadalom vonzásától, s ez a disszimilációs folyamat csakhamar a korábban
Pozsony 2003. i. m. 128-131. p.
Czégényi Dóra: Magyar-román interetnikus kapcsolatok vallási vetületei. In Borbély Éva Czégényi Dóra (szerk.): Változó társadalom. Kolozsvár, 1999, Kriza János Néprajzi Társaság,
29-43. p.
Czégényi 1999, Keszeg Vilmos: A román pap és hiedelemköre a mezőségi folklórban.
Ethnographia CVII. évf. (1996) 1-2. sz. 355-369. p.
26 Pozsony Ferenc: Szól a kakas már. Szász hatás az erdélyi magyar jeles napi szokásokban.
Csíkszereda, 1998, 190-192. p.
24
25
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viselt "szászos" jellegű ünnepi, templomi öltözet "díszmagyarra" való felcserélésében
finalizálődott.e'
A román népi kultúra hatása napjainkban legintenzívebb a mezőségi nyelvszigetekben és az etnikailag vegyes településekben. Ez megnyilvánul elsősorban a nyelvi
elemek kölcsönzésében, de a hagyományos népi kultúra más területein is: pl. gasztronómiában, viseletben, néphitben, népzenében, táncos folklórban, gazdálkodásban
stb. Például a legtöbb magyar közösségben a XX. század második felében fokozatosan
meghonosodtak a románság jellegzetes savanyú levesei és különböző puliszkaeledelei
(pl. bálmos). Egy-egy mezőségi falu tánczenéjében, napjainkban szinte lehetetlen
megkülönböztetni a jellegzetesen magyar vagy román elemeket és rétegeket. Mivel a
juhtartás évszázadokon át a románság hagyományos gazdasági ágazatának számított, Erdélyben fokozatosan etnikus specifikumrná vált. A mezőségi és a kalotaszegi
magyar közösségek rendre átvették a szomszédságukban élő románok specillkus tejelosztási rendszerét, valamint az ahhoz szervesen kapcsolódó esztenatársaság Szent
György napján szervezett tejbemérését, amely ugyanakkor nem található meg az
etnikailag homogén Székelyföldön.e

***
Az erdélyi magyar nyelvszigetekben és szórványközösségekben napjainkban nagyon gyors akkulturáció zajlik. A modernizáció és a globalizáció hatására a tradicionális,
elsősorban a szájhagyomány útján tovább élő, magyar nyelvhez kötődő népi kultúra számos eleme hirtelen elveszítette korábban játszott szerves funkcióját, sajátos jelentéseit,
etnikai identitást termelő szerepét. A tradicionális mintákat felváltó új kulturális elemek
közösségeikben már rendszerint a román többség közvetítésével, éppen a korábban domináns, magyar népi és nemzeti kultúra presztízsének rovására honosodnak meg. 29
A román és az angol nyelvű populáris kultúra napjainkban a gyors akkulturáció
során egyre inkább felértékelődik az itt élő magyar fiatalok életében, amit elsősorban
a televízió segít elő és közvetít feléjük. Ennek az új, nagyon népszerű közkultúrának
azonban már egyáltalán nincs magyar identitást hordozó vagy képező szerepe.
Ugyanakkor azok az intézmények (iskola, egyház), amelyek továbbra is forgalmazni
tudták volna a magyar nyelvre épülö kultúrát, fokozatosan kiszorultak a magyar közösségek mindennapi életéből. A tradicionális folklór elértéktelenedése, majd eltűnése
előbb csak felgyorsította a szórványközösségek gyors művelődési betagolódását, adaptálódását és integrációját a románságba, majd hatékonyan elősegítette a magyar
személyek és családok etnikai asszimilációját is.
Az a táncházmozgalom, amely Magyarország és Erdély nagyobb városaiban,
egyetemi és kollégiumi közösségeiben az 1970-es években bontakozott ki, elsősorban
a mezőségi és dél-erdélyi magyar szórványközösségek interetnikus hatásokban gazdag folklórjának tulajdonított szimbolikus jelentőséget. Éppen ezért az a paradox
helyzet állt elő, hogy mig a városi, fiatal, magyar értelmiségi réteg jelentős része napjainkig deklarálja például a mezőségi folklór közösségformáló és identitást megerősítő
szerepét, addig a szórványban élő magyar fiatalok körében ez a szájhagyomány útján
megőrzött, régies jellegű kultúra teljesen elértéktelenedett.v
Uo.
Szabó Árpád Töhötöm: Közösség és intézmény. Stratégiák a lónai hagyományos gazdálkodásban. [Kriza Könyvek ll]. Kolozsvár, 2002, Kriza János Néprajzi Társaság
29 Biczó 2000 i.m. 8. p.
30 Könczei Ádám - Könczei Csongor: Táncház. Írások az erdélyi táncház uOllzásköréból. Kolozsvár, 2004, Kriza János Néprajzi Társaság.
27
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Az 1962-es kollektivizálást
követő évtizedekben az erdélyi magyar falusi szórványközösségekből is jelentős migráció indult közelebbi vagy távolabbi városok felé. A
bukaresti hatalom tudatosan meg akarta változtatni az erdélyi történelmi városok etnikai szerkezetét az erőszakos iparosítás keretében és segítségével. Ugyanakkor a különböző vidékekről érkező családokat tudatosan úgy vegyítették össze az újonnan
felépített lakónegyedekben,
hogy ott magyar többség egyetlen új városrészben vagy
lépcsőházban se alakulhasson
ki.
A magyar falusi közösségekből román jellegű, többségű városokba betelepedett
falusi családok fiatal tagjai csakhamar számtalan, bonyolult problémával szembesültek. A földműves közösségekből kilépőknek a városi iskolákban addig ismeretlen, teljesen új, ipari szakmákat
kellett elsajátítaniuk.
Az integrációs jellegű mobilitási
gyakorlat keretében pedig hirtelen megnőtt otthon is a szakképesítés presztízse, ami
hamarosan az érettségizett fiatalok számának látványos emelkedésével is járt. A fiatalok társadalmi beilleszkedése, szocializációja során első lépésként elengedhetetlen
volt a befogadó közeg nyelvének, értékrend jének, kultúrájának
és mentalitásának
a
megismerése.
Ez a strukturális
integráció ugyanakkor
gyökeres kultúraváltással,
akkulturációval
is járt, ami már (különösen gyermekeiknél) előkészítette a család korábbi identitásától való eltávolodást is. Ezt a folyamatot az is elősegítette, hogy a városra beköltözött személyek életében jelentősen meggyengült a faluban maradt magyar
közösség kontrollja A román környezetbe beköltözött falusi magyar családok első nemzedéke előbb csak határozottan megtagadta a faluról hozott sajátos közösségi értékrendet, majd gyermekeik körében tovább folytatódott ez a szülőknél tapasztalt társadalmi és
kulturális eltávolodás a kibocsátó falutól, ami végül is legtöbbször az anyanyelv tudatos át
nem adásában, valamint az etnikai identitás felcserélésében finalizálódott. Az erőltetett
és a gyors urbanizációval járó szocializációs problémák a magyar betelepülők identitásszerkezetében is súlyos zavarokat okoztak, tovább terhelték a faluról származó első és a
második nemzedék városi beilleszkedését. Ugyanakkor a román többségű városokba beköltözött magyar fiatalok kultúrája, életmintá ja és identitása csakhamar visszahatott a
kibocsátó falusi közösségek életstratégiájára 31
Az 1992-es népszámlálás adatai szerint a romániai magyarság 43,75%-a (710.889
lakos) falun és 56, 25%-a (vagyis 914.070 személy) pedig városon élt. Az urbánus közegben élő magyarság 30,40%-a (vagyis 278.151 személy, tehát a romániai összmagyarság
17,12%-a) már olyan településekben lakott, ahol nem érte el az illető város népességének 20%-át sem.32 Ez a társadalmi és etnikai realitás ugyanakkor arra figyelmeztet,
hogy a magyar szórványlétnek Erdélyben elsősorban urbánus közegben van nagyobb
tétje.

***
Míg a városi magyarságjelentős
része (30,40%-a) olyan településben élt, ahol a magyarság százalékos aránya kicsi, addig az összromániai népességnek csak 7,38o/o-a él
olyan faluban, ahol a magyarság nem érte el a 200/o-ot.33 A városra irányuló migráció elsősorban az eldugottab falusi szórványközösségekben okozott súlyosabb problémákat, ahol
csakhamar maga után vonta a korábban ott működő szerves társadalomszerkezet
és intézményrendszer gyökeres átstrukturálódását
is. Mivel az erdélyi falusi szórványközösségek mozgékonyabb középnemzedéke az 1962-es kollektivizálás után tömegesen városra
31
32
33

Bodó Barna: Nagyvárosi etnikai és szociális szórványok. Temesvár, 1998, 77-85. p
Szilágyi N. 1997a i. m.
Szilágyi N. 1997a i. m.
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költözött, gyermekeik és unokáik már ott végezték tanulmányaikat, majd ugyanott
munkát kaptak és családot alapítottak.
Az 1968-as területi, adminisztratív rendezés során az elnéptelenedett helységekben
megszüntették előbb a polgármesteri hivatalt, majd a diáklétszám drasztikus csökkenése
után felszámolták az oktatást az általános iskola V-VIlI. osztályos, felső tagozatán is.
Majd az alsó tagozat csendes leépülése következett: ott előbb összevont osztályban tanultak az I-IV osztályos gyerekek, de a fiatal családok tömeges távozása után végül az is
megszűnt működni. A helyben maradt szülők ilyen falvakban általában több lehetőség
közül választhattak: egyesek távolabbi bentlakásos városi magyar iskolába küldik gyermekeiket, vagy az egész család elköltözik városra, azonban a legtöbben beiratják őket a
helyben vagy a legközelebbi, szomszédos településben működő román iskolába 34
Az erdélyi magyar falusi közösségek egészen a kollektivizálásig szigorú an elzárkóztak a vegyes házasságoktól. A román és a magyar családok egyformán elítélték a
különböző nyelvű, felekezetű, kultúrájú fiatalok párkapcsolatát, mivel véleményük
szerint, azok legtöbbször etnikus jelleget kölcsönöztek még a rokonságon belüli családi
vitának is.35 Azonban már a két világháború közötti évtizedekben az etnikailag vegyes
családok száma csendesen elkezdett növekedni. Az erdélyi magyar szórványközösségekben és nyelvszigetekben 1965 után már ugrásszeűen megnövekedett a vegyes házasságok száma. Az 1992-ben végzett népszámlálás idején Romániában összesen
407.509 olyan házasságot regisztráltak, melyben a családfő magyar volt. Ugyanakkor
összesen 45.444 magyar férfi román nővel kötött házasságban, 48.969 magyar
asszony pedig román férj mellett élt. Az összeírás idején a vegyes házasságokból származó gyermekek jelentős részét román nemzetiségűként regisztrálták.

A családfő
nemzetisége

A családok
száma

Ebből
gyermeke van

A zvermek nemzetiséze magvar
Családok száma

Százalékban

Magyar

45.444

32.341

11.248

35%

Román

48.969

32.691

5.530

17%

A fenti táblázat adatai azt is jelzik, hogy míg a magyar apátél származó kisgyermekek 35%-át az összeírók még magyar nemzetiségűnek jegyezhettették be, addig a
román családfők mellett élő magyar anyák gyermekei közül már jóval kevesebben
(17%) válhattak magyarrá."
Az etnikailag vegyes családokban a gyermekek identitását több tényező is meghatározza. Például egy csecsemő felekezetének kiválasztása sok esetben, egy egész
életre eldönti nemzeti azonosságtudatának alakulását is. Erdélyben egészen napjainkig az az íratlan szabály működött, hogy a fiúk apjuk vallását öröklik, mig a lányokat
34 Murvai László: Magyar anyanyelvű oktatás szörványban. In: Bodó Barna (szerk.): Szórvány
és iskola. Elemzések és programok a szórványkutatás témaköréból. Kolozsvár, 2001, Iskola Alapítvány, 52-60. p.
35 Mirk Szidónia: Román-magyar vegyes házasságok Zabolán. In: Pozsony Ferenc - Remus
Anghel (szerk.): Modele de conoieiuire in Ardeal. Zábala. [Colectia Kriza 2.] Cluj, Asociatia
Etnograficií. Kriza János, 53-70. p.
36 Veres Valér: A romániai magyarság népesedési viszonyai a 90-es években. In Bodó Barna
(szerk.): Romániai Magyar évkönyv 2000. Temesvár-Kolozsvár, 2000, Szórvány Alapítvány - Polis
Könyvkiadó, 44-52. p. 51.
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anyjuk hitére keresztelik. Mivel ebben a régióban a felekezetek már viszonylag korán
etnizálódtak, az ortodox hitre keresztelt kisgyermek rendszerint románná válik.
A gyermekek azonosságtudatának artikulálódását másodsorban az iskola nyelvének kiválasztása is meghatározza. Ha egy vegyes családból származó kisgyermeket
szülei román óvodába, osztályba íratnak, akkor abban az iskolás közösségben elsősorban csak román barátok társaságában cseperedik fel, csak a román kultúrával ismerkedik meg. Az iskolai évek ugyanakkor alapvetően meghatározzák párválasztását is,
mivel az erdélyi fiatalok élettársukat rendszerint középiskolás éveikben szemelik ki.
Az etnikailag vegyes településekben a különböző ajkú kisgyermekek és a fiatalok általában egy térben szocializálódnak. Természetesnek vélik, és viszonylag korán tudatosítják, hogy a szomszédban lakó kisgyermek más ajkú, felekezetű és kultúrájú.
Ugyanakkor a hétköznapok szintjén zajló találkozásaik során az utcán, az óvodóban,
az iskolában, mulató- és szórakozóhelyeken azt is természetesnek vélik, hogy ott
elsősorban a többség nyelvén kommunikálnak.
Az erdélyi falvakban végzett anyakönyves felméréseink azt tükrözik, hogy a
"vegyes" párkapcsolatok 1962 után elsősorban a fiatalok tömeges migrációja révén
gyarapodtak látványosabban.e? A fiatalok lokális, társadalmi és kulturális mobilitása
nagyon sokszor együtt járt etnikai exogámiával is. Ez a folyamat már korábban megindult azokban a mezőségi településekben, ahol a magyarság abszolút kisebbséget alkotott, tehát nem érte el az összlakosság 10-20%-át sem. A vegyes házasságok
kialakulását ugyanakkor messzemenően elősegítette a hétköznapi kulturális minták
kiegyenlítődése, a szoros (lokális, nemzedéki, társadalmi) kapcsolatrendszer, román
nyelvű kommunikáció, valamint egy sikeresebb életpálya-építés reménye a többség
keretében. A városba irányuló elvándorlás azonban megnehezítette az otthonmaradt
fiatalok belső párkapcsolatát is, mivel a helybéli magyar fiatalok hiánya azt okozta,
hogy legtöbben a román többség soraiból választottak élettársat. A falusi magyar közösségek gyors apadása elsősorban a dél-erdélyi és a mezőségi magyar szórványokban, szigetekben élő fiatalok párválasztásában okozott alapvető problémákat. Míg a
faluban lakó román társaik a szomszédos helységben csakhamar megtalálták szívük
párját, addig a magyar nemzedéktársaik csak 50-100 kilométerre fekvő településben
találkozhatnak hasonló anyanyelvű és felekezetű fiatallal.
Az etnikailag exogám párkapcsolatok csakhamar oda vezettek, hogy egy-egy rokonságon belül különböző nyelvű, felekezetű, kultúrájú és identitású családtagok élnek és találkoznak. Tehát a román nyelvű kommunikáció már nemcsak az utcán, az
iskolában, a kocsmában, üzletházban vagy a tanácsnál zajlik, hanem belopakodott fokozatosan a privát, családi szférába is. Mindez azt is eredményezte, hogy egy kisgyermek szocializációja során már két nyelvet, kultúrát, vallást, érték- és szokásrendet,
mentális és kulturális mintákat sajátíthat el. Ugyanakkor a szórványban felcseperedő
kisgyermek saját identitását rendszerint a más ajkú, vallású, értékrendű rokonok, barátok, iskolások, szomszédok és falustársak közelében alakítja, építi és reprezentálja.
Éppen ezért a magyar múlthoz, kultúrához, emlékünnepekhez és helyekhez fűződö kapcsolatát, identitásának reprezentációját legtöbbször már nem is vállalja nyíltabban vagy
határozottabban, mivel azt rendszerint értelmiségiekre, lelkészekre vagy pedagógusokra
hárítja." Azonosságtudatának szerkezetében azonban továbbra is fontos szerepet játszik
a lokális identitás, az ismert, helyi, falusi életvilághoz való tartozás.
Pozsony - Szabo i. m.
Feischmidt Margit: Etnicitás és helyi intézmények. Jegyzetek egy mezőségi faluról. Regio.
Kisebbségi Szemle V. évf. (1994) 3. sz. 119-128. p.
37
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A vegyes párkapcsolatok gyarapodásával egyidőben az erdélyi magyar szórványban dolgozó papok fokozatosan arra kényszerültek, hogy az egyházi szertartásokhoz
kapcsolódó szövegek jelentős, fontosabb részét románul is elmondják, hogy a magyami nem értő családtagok, szomszédok, falustársak, barátok is megértsék. Az erdélyi
szórványlelkészek jórésze napjainkban rendszerint már legtöbbször kétnyelvű liturgia megtartására kényszerül keresztelő, házasságkötés és temetés alkalmával. Azokban a városi és falusi szórványközösségekben, ahol az asszimiláció már kiteljesedett, a
magyar sok esetben csak rituális nyelvként él és működik. Azok a kisgyermekek, akik
már saját családjukban sem beszélnek magyarul, azok csak konfirmáció vagy áldozás
előtt találkoznak szüleik vagy nagyszüleik nyelvével. Rendszerint úgy tanulják meg a
legfontosabb imákat és énekek szövegeit, hogy azokat voltaképpen nem is értik.39
A modernizációt és a globalizációt kísérő jelenségek (pl. individualizáció, közösségek és történelmi egyházak szétesése, térvesztése) sajátos módon hatnak az erdélyi
magyar szórványközösségek vallásos hitéletére is. Míg a XIX. század elejéig egy-egy
szórványban élő magyar közösség felekezetileg rendszerint zárt, kompakt, összefüggö
csoportot alkotott, a polgárosodás és a migráció hatására kibontakozó individualizáció
közösségükben is fokozta és elősegítette az egyéni életpályaépítés szabadságát. Habár
a protestáns kisközösségek elterjedése a homogén magyar területek hitéletét és világképét is gyökeresen átstrukturálta, de azokhoz képest a szórványban élő magyar személyek
és családok már legtöbbször román nyelvű vallásos csoportokba integrálódnak. A szülők
betagolódása egy ilyen közösségbecsakhamar maga után vonja gyermekeik kapcsolatrendszerének gyökeresebb átrendeződését is, ugyanakkor a román nyelvű, de már azonos vallású többség párválasztásukat is hatékonyan modellálja, befolyásolja és behatárol ja.

39 Máthé Dénes: A verespataki magyarság kétnyelvűségének, nyelvcseréjének előzményei és
jellemzői. In UŐ:Nyelui létmódok. Kolozsvár, 2007, Komp-Press, 51-63. p. 62-63.; Vetési László: Ne
csüggedj el, kicsiny sereg! Kolozsvár, 2001, Kalota Könyvkiadó, 105-252. p.
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A népesedési folyamatoknak azt az elemét, amelynek következtében egy adott
csoport tagja saját csoporttól elkülönült helyzetbe, vagy egy másik csoportba kerül
szórványosodásnak nevezzük. A folyamat lényegi meghatározottsága a mozgás, azaz
szórványosodás egy adott csoportban született személy vándorlása nélkül nem jöhet
létre. Az egymástól elkülönülő csoportok (bizonyos mértékű) szórványosodása tehát,
- a különböző csoportok tagjainak, a nem az adott csoportban született személyek
egymás közötti keveredését előidézve - a népesedési folyamatok egyik állandó eleme.
A többitől elkülönülő, elegendő létszámú saját csoport létrejöttében a szórványelemek, a
különböző szórványokhoz tartozók másik csoport tagjaival való "összeolvadásának",
"egyesülésének", "keveredésének" már a népességfejlődés kezdeteinél meghatározó jelentősége volt. Ez a különleges szerep az együtt élő emberek néppé formálódását megelőző időben feltételezhetően addig tartott, amíg a csoportok létszámgyarapodásban az
újabb szórványelemek csatlakozásánál, "beolvasztásánál" a már együtt élők termékenysége nem váltjelentősebbé. Egy nép kialakulásának ugyanis egyik fontos feltétele, hogy a
csoport népesedési folyamatait, s ezen belül a népesség létszámának növekedését az
újabb szórvány (idegen) elemek csoportba kerülésével szemben már az adott csoport tagjainak termékenysége határozza meg. Enélkül ugyanis egy csoport etnikai egysége,
amely a néppé válás meghatározó feltétele, nem jöhet létre.
A szórványosodás tehát a népességfejlődés egyik elemeként meghatározott és
történelmileg változó szerepet játszik a demográfiai folyamatok alakításában. A szórványosodás azonban nemcsak a népek kialakulás-történetének, hanem az azt követő
népességfejlődéssel kapcsolatos demográfiai folyamatoknak is részét képezi. Hatása
eredményeképpen a különböző népek - a szórványosodás történelmileg változó szerepének megfelelően, területenként akár jelentős eltéréseket mutatva - vagy népesség
nyereséget, vagy veszteséget könyvelhetnek el.
A fő összefüggéseiben. a fentiekben vázolt szórványosodás folyamata természetesen a magyar népességfejlődést is meghatározta. Elődeink népességszámának és
egyéb demográfiai jellemzőinek alakulásában - mint közismert - a Kárpát-medencébe történt érkezését megelőzően más népek kisebb-nagyobb létszámú szórványai is
fontos szerepet játszottak. Az etnikailag már egységes magyarok Kárpat-medencében
történt letelepedését követően pedig, az addigi népesedési "gyakorlatnak" megfelelően egyrészt megkezdődött az itt talált népek szórványelemeinek magyarokhoz történt csatlakozása, magyarrá válása.' Másrészt a nem kárpát-medencei népek
szórványainak - Szent István szavaival a "vendégeknek" , a ,jövevényeknek", mai fogalmaink szerint a bevándorlóknak - az országba hívása, befogadása.
A honfoglalást követő magyar népességfejlődést, mint más népekét is - jelentős
leegyszerűsítéssel- modellszerűen három népelem különböző súlyú és mértékű egymásba kapcsolódó, egymást feltételező kettős folyamata határozta meg. E folyamat
1 Hóman Bálint - Szekfű Gyula.: Magyar történet 1.kötet. Budapest, 1935, Királyi Magyar Egyetemi
Nyomda, Budapest, 90-181. p.
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közül az egyik a saját nép termékenysége által determinált és a halálozással módosított, a népesség létszámát alapvető en meghatározó szerves népességfejlődés. A másik
az így elért népesedés "eredményét" kiegészítő külső hatás, amely a más népek szórványosodásából származott.
E modell három népeI eme közül a meghatározó az ekkor már etnikailag egységes magyar nép és leszármazottjai, akiknek döntő többsége a Kárpát-medence központi területein telepedett le. A második elemet az itt élő népek - a magyarokkal való
érintkezés következtében - szórványosodott elemei és utódaik alkották, azok, akik az
együttélés évszázadai során elmagyarosodtak. Közéjük soroljuk a László Gyula szerint az első honfoglalás után itt maradt magyarok utódait és a második honfoglalás
elötti időkig velük rokoni közösséget vállaló, hozzájuk asszimilálódó más népek tagjait.2 A harmadik elemet, a honfoglalást követően máshonnan ide érkező népek szórvány tagjai alkották. A harmadik elemhez tehát azoknak a népeknek a szórványosodott
"részei", s azok leszármazottjai tartoztak (a vendégek, a jövevények) , akiket a Magyar
Királyság befogadott, s akik az együttélés során szintén "elindultak" a magyarrá válás útján és magyarrá váltak. Azt mondhatjuk, hogy a modell működését: "az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő", illetve, "a jövevényeket jóakaratúan
gyámolítsad, és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak" Szent István-i
gondolatok határozták meg. E modell keretében, miközben a magyarok létszámát az itt
talált és az ide hívott népek szórványtagjai növelték, aközben az érintkezés intenzitásától függöerr a magyarok is szórványosodtak, és ha arányát tekintve nem is jelentősen, de ők is hozzájárultak az itt élő népek létszámának gyarapodásához.
A lezajlott folyamatokat nem kívánjuk századról századra dokumentálni, csupán annyit jegyzünk meg, hogy a különbözö források szerint a honfoglaló magyarok
450-500.000-en lehettek, azoknak a létszámát, akiket a honfoglalást követő két évszázadban - a fenti modell második és harmadik elemének szórványaiból - magukba
"olvasztottak", 200.000 főre becsülték. Ezt követően a magyarok, az itt élő népek, illetve a oendégeh, jövevények részben különálló, de egybe is fonódó, eggyé váló fejlődéstörténete, keveredése tette lehetővé, hogy a történeti kutatások szerint az itt élők
száma a XII. század végére valószínűleg már elérte az 1,8-2,2 milliöt," Azt, hogy ebben a
népességszámban milyen súllyal játszott szerepet a vándorlás és az együttélés hatására
bekövetkezett szórványosodásból fakadó népességszám-nyereség, nem tudjuk.s Az
azonban biztos, hogy a szórványosodásból származó népességnyereség szerepe a magyar népességfejlődésben nemcsak ekkor, hanem az I. világháborúig meghatározó jelentőségű volt."
László Gyula: A Honfoglaló magyar nép élete. Budapest, 1988, Múzsák, 52-125. p.
magyarrá válás folyamatának érzékeltetésére számos, a magyar történelemben jelentős szerepet
játszó családot említhetünk. Példaként a Gutkeled (nemet) nemzetségből való Báthori családot említjük. A
család "magyar" történelme még az Árpád-korra nyúlik vissza. A közelebbi időből pedig Ganz Ábrahánu'a
0814-1867), a svájci származású jeles "magyarra" hivatkozunk.
4 Tóth Pál Péter: Magyarország Népessége. In Kulcsár Kálmán - Bayer József (szerk.): Társadalom,
Politiha, Jogrend. Magyar Tudománytár Iv. kötet. Budapest, 2003, MTA Társadalomkutató Központ - Kossuth Kiadó, 25-71. p.
5 A tatárjárás, az azt követő újabb háborúk, a visszatelepült kunok lázadásai, járványok, éhínségek stb.
és végül az 1285-ben bekövetkezett második tatárjárás együttesen vezettek az első népesedési Iw.tasztrófához.A
népesség pótlására ekkor német, francia, vallon, olasz és egyéb telepeseket lúvtak az országba. A veszteség mértékét tükrözi, hogy több mint száz évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy az ország lakosainak száma ismét elérje a
kétmilliót. A népesség száma a XVI. század elejére 3,5-4 millióra növekedett, ennek a becslések szerint kb. 80
százaléka volt magyar anyanyelvű. A következő két évszázad viszont a török hódoltság időszaka, amelynek kö2
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A magyarok többsége a honfoglaláskor, mint említettük, a Kárpát-medence központi területein telepedett le. Ez a kezdeti koncentráció a későbbiek során még egyértelműbbé vált, mivel a birodalom perifériáiról a nem magyar nemzetiségűek közül a
központi területre jóval többen vándoroltak, mint a központi területeken élő magyarokból az ország szélső részeire. Ez a folyamat a nem magyar népek szórványosodását
egyrészt fokozatosan kiszélesítette, másrészt a központi területre vándorló nem magyar ajkú szórvány népesség (akár az ország perifériáiról, akár külországból érkezett is)
és utódaik elmagyarosodása sokkal gyorsabban ment végbe, mint azokon a területeken,
ahol a magyarok számaránya jelentéktelen volt. E folyamatnak köszönhetően a Magyar Királyság központi területein a tényleges szaporodás mértéke mindig meghaladta
a szélekéit. Az 1880-as évektől a központi területek népességgyarapodását még az is teljesebbé tette, hogy a nagy kivándorlási hullámból származó szórványosodás és az ezzel
együtt járó népességveszteség legkevésbé ezeket a területeket érintette.
A Magyar Királyság államkeretének I. világháborút követő felszámolása az addigi szerves népességfejlődés folyamatát is megszakította. Az új körülmények között a
magyar népesség demográfiai folyamatainak alakításából a felvázolt modell második
és harmadik eleme kiesett, és ezzel a szórványosodásból származó addigi népességnyereség súlypontja radikálisan megváltozott. A magyar birodalom perifériáján élő,
nem magyar nemzetiségű szórványok megszűntek, mivel az új államkeretben már a
többségi néphez tartoztak. S ezzel a szomszédos országokhoz csatolt területeken élő
nem magyar ajkúaknak az új határok közé került Magyarország irányába történő
vándorlása, a nem magyar nemzetiségűek magyar népességfejlődésben játszott korábbi "kiegészítő", "utánpótlást" biztosító szerepe megszűnt, s az ebből származó
"pótlólagos" tartalékok elapadtake Annak következtében pedig, hogy az I. világháborút lezáró területi átrendezésekor az etnikai elvet figyelmen kívül hagyták, az új államalakulatok területén a magyar nemzetiségűek kényszer szórványosodása
megkezdődött. 7 Ez több mint hárommillió személy, a magyar nemzetiségűek egyharmadának szórványhelyzetbe kerülését jelentette,"
Az I. világháborút megelőzően a birodalom perifériáin élő magyar nemzetiségűek szórványosodása ugyanolyan jelenség volt, mint a nem magyar nemzetiségűeké.
Különbség a két népelem szórványosodásának volumenében volt. A magyar nemzetiségűek szórványosodása ugyanis az I. világháború végéig nemcsak jelentéktelenebb,
mint a nem magyar etnikumúaké, hanem a Magyar Királyság nem központ területein tömbökben élő magyarokat nem vagy alig érintette. A rezsim-váltások azonban az
addigi viszonyokat megváltoztatták, s az új helyzetben egyrészt a tömbökben élő magyarok szórványosodása megkezdődött, másrészt pedig a környező országokhoz ke-

vetkeztében a népesség száma a XVIII. század elejére a XVI. század elejének szintjére süllyedt. A népesség
összetétele, mivel az össznépességen belül a magyar anyanyelvűek aránya 35-45 százalékra esett, radikálisan átalakult. Ez volt a második népesedési hatasarcfa, amely az elsőhöz hasonlóan nemcsak ismét századokra
visszavetette a népesség fejlődését, hanem a lakosság szerkezetét, összetételét is újból átalakította.
6 Magyarország lakosainak számát még az is csökkentette, hogy az I. és a Il. világháborút követően a
Magyar Királyság központi területein élő különbözö nemzetiségű szórványokhoz tartozók egy része a volt
Csehszlovákiába, Romániába, illetve a volt Jugoszláviába távozott.
7 Az 1910-es népszámlálás adatai szerint a magyar nemzetiségűek közül 1.704.851 ro Romániában,
1.084.343 ro Csehszlovákiában, 563.597 ro Jugoszláviában, 24.807 ro pedig Ausztriában maradt.
8 Tóth, Pál Péter: Hungarians In The Succeessor States: From World War 1 To World War II.
Nationalities
Papers, XXIV.évf. (1996) 3. sz. 425-435. p.
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rült már korábban kialakult magyar szórványok tagjainak többségi nemzetbe való
beolvadása vált intenzívebbé.?
A szórványosodás "eredménye" 1920 óta is, igaz, más hangsúllyal és eltérő intenzitással, de továbbra is fontos szerepet játszik a hazai népességfejlődésben. E folyamat meghatározó tendenciája a szórványba került magyarok Magyarországra történő
koncentrációja lett. 1919-1920-tól tehát a nem magyar nemzetiségűek addigi központi területekre történő vándorlása helyett az ezeken a területeken élő magyarok Magyarországra történő áttelepedése (vándorlása) vált jellemzővé. Ez egyben a magyar népesség
létszámának napjainkban megállithatatlannak látszó összezsugorodásának kezdete is,
amelynek beteljesedését az 1990-es évek változásai tették még egyértelműbbé.
A rendelkezésünkre álló nemzetközi vándorlási adatok alapján azt mondhatjuk,
hogy a szomszédos országokhoz került magyar területekről huzamosabb ideig tartó
Magyarországon való tartózkodás és letelepedés igényével lényegében csak a magyar
szórványokhoz tartozó személyek hazánkba érkezése figyelhető meg. Így 1949-1990
között a szomszédos országok magyar szórványaiból több mint 150 ezren telepedtek
át Magyarországra. Ez a tendencia 1990-et követően, a megváltozott feltételek között,
az elmúlt tizenöt évben mégjelentősebbé vált, és mintegy 230.000 embert jelentett. A
Magyarországra letelepedési céllal érkezők döntő többsége manapság is a szomszédos
országok magyar szórványaiból jön, azaz többségük volt magyar állampolgár vagy annak leszármazottja. Ennek következtében is egyrészt a Magyarországon élő nem magyar nemzetiségűek aránya fokozatosan csökken, másrészt az egykori perifériákon
élő magyarok és leszármazottaik mai Magyarország területére történő koncentrációja
a korábbi évtizedekhez viszonyítva még határozottabbá vált. Ez a koncentráció azonban kétes népességnyereséget jelent, mert miközben Magyarország lakosságának
összlétszámát növeli, s demográfiai meghatározottságával módosítja, aközben a magyarok által lakott területek fokozatos összeszűkülésével jár együtt. S ez közép-, de
mindenekelőtt hosszú távon egyrészt közvetlenül, másrészt a nagyobb szórvány területek több, apróbb szórvány területté válásával, és a tömbökben élő magyarság szórványosodásával közvetetten is a magyar népesség létszámának csökkenését idézi elő.
Abban az esetben pedig, amennyiben a hazai népességfejlődés a továbbiakban is az
1980-as években megkezdett úton halad,'? akkor nemcsak .felemésztjük" belső tartalékainkat, hanem perspektivikusan a szomszédos országok magyar szórványteriileteit is "kiürítjük".
A szórványosodás intenzívebbé válása napjaink gyakorlatában Szlovákiában,
Szlovéniában például jellegzetesen a magyarok többségi népbe való beolvadását, Románia és Kárpátalja esetében pedig az ott élő magyar nemzetiségűekjelentős számú
Magyarországra való áttelepülését jelenti. Ezek a mozgások természetesen a szomszédos országokban élő magyarságot egyetemlegesen érintik, mégis az figyelhető
meg, hogy ez a folyamat mindenekelőtt a tömbökben élő magyarokat érinti, s ez is a
szórványosodás intenzitásának növekedéséhez vezet.
Összegzésként megállapítható, hogy a kárpát-medencei magyar népességfejlődést két, egymástól jól elkülöníthető korszakra oszthatjuk. Az első korszak az I. világháború végéig tartott, a második pedig, attól kezdve napjaink népesedési folyamatait
9 Tóth Pál Péter: Szórványban. A magyar és a vegyes (magyar-román, roman-magyar) családok
helyzete Észak-Erdélyben 1942-1944 között. Budapest, 1999, Püski Könyvkiadó
10 1980-ban a férfi, 1981-ben pedig a mindkét nembeli népesség természetes fogyása kezdődött meg
Magyarországon
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is meghatározza. A szórványosodás első korszakában a folyamat eredményeként, még
akkor is, ha magyar nemzetiségűek is kerültek szórványba, s ezzel például a román, a
szerb, vagy a szlovák nép létszámát gyarapították, az egyértelmű nyereséget mi, magyarok könyvelhettünk el. Az 1918-1920-tól tartó korszakban, vagyis a kárpát-medencei magyar népességfejlődés második szakaszában azonban a szórványosodás
egyenlegének végösszege a magyarság számára negatív.
Összegző megállapításunkat - az 1993-as adatfelvétellel összhangban II - egyértelműen alátámasztja az a kérdőíves vizsgálat is, amelyet 2002 nyarán országos reprezentatív mintán csak a szomszédos országokból érkező, 200l-ben Magyarországon
bevándorló státust kapott, 18 évet betöltött személyek körében végeztünk.P Az adatfelvétel eredménye megerősítette, hogy a szomszédos országokból érkező bevándorlók döntő többsége továbbra is magyar nemzetiségű. Annak következtében pedig,
hogy 72,5 százalékuk olyan településről érkezett Magyarországra, ahol szinte csak
magyarok, többségében magyarok, vagy legalább fele-fele arányban magyarok éltek,
az áttelepülést választó személyek eredeti környezetükből történt kiszakadása a
szomszédos országokban élő magyarok szórványosodásának általánosabbá válásához
járul hozzá. Az áttelepülők döntő többségének anyanyelve (91,4%) és nemzetisége
(92%) is magyar volt. Ezek az arányok 1993-hoz képest, amikor megkérdez ettek 89,5
százaléka volt magyar anyanyelvű, és 90,8 százaléka magyar nemzetiségű, lényegében nem változtak. Mindez azt jelenti, hogy a szomszédos országokban élő magyarság
szóruányosodása elsősorban nem a már szóruányokban élőket érinti, hanem azokat,
akik csak magyar vagy többségében magyar környezetben élnek. Ez a ma még tömbökben élő magyarság szóruánnyá válásának folyamatát idézi elő, illetve ennek következményeképpen a magyar nemzetiségűek mai Magyarország területére történő 1920 után
megkezdődött koncentrálódása napjainkban is tovább folytatódik.

II Tóth Pál Péter: Haza csak egy van? Menekülők,
bevándorlók, új állampolgárok Magyarországon (1988-1994). Budapest, 1997, Püski Kiadó
12 Gödri Irén - Tóth Pál Péter: Bevándorlás és beilleszkedés. Budapest, 2005, KSH Népességtudományi Kutatóintézet [Kutatási Jelentések, 80.]

Kiss Tamás
VEGYES HÁZASSÁGOK ÉS ASSZIMILÁCIÓ
A DEMOGRÁFIAI MODELLEKBEN
A 2002-es népszámlálást
követően az erdélyi magyarság népmozgalmának
kutatása intenzívebbé vált.' A vizsgálatokba többen bekapesolódtak.
Mi magunk egy
olyan fázisába jutottunk a munkának, amikor egy átfogó, a különböző aspektusokat
összefuggéseiben vizsgáló modell felépítésére vállalkozhattunk.
E modell segítségével
egyrészt rekonstruáltuk
az erdélyi magyarok 1964-2002 közötti népmozgalmi mutatószámait, másrészt egy népesség-előreszámítás
elkészítésére vállalkoztunk.r
A számítások elvégzése során a nemzetközi demográfiai vizsgálatokban
igen elterjedt,
mondhatni, kizárólagosan alkahnazott, kohorsz-komponens módszert tcohort-component
method) kíséreltük meg adaptálni.

Az adaptálhatóság kérdése
Elméleti és módszertani szempontból a kohorsz-komponens
módszerrel kapcsolatban a legérdekesebb
kérdés, hogy mit kezdünk az asszimilációs folyamatokkal,
azokat hogyan tudjuk beépíteni. Úgy is fogalmazhatunk,
hogy kiinduló problémánk
az adaptálhatóság
kérdéséhez kapcsolódik. Lehet-e, és ha igen, hogyan, a standard demográfiai modelleket - amelyeket egy nemzetállam területi ismérvek alapján körülhatárolható népességének a leírására dolgoztak kí - egy más etnikumokkal
keverten
élő kisebbségi népességre alkalmazni?
A demográfia - egy territoriális értelemben kötött népesség esetén - állapot- és
folyamatváltozókról
beszél. Az állapotváltozókon
a népesség kor és nem szerinti szerkezetét érti. A folyamatváltozók
a népmozgalmi mutatószámok,
amelyek két csoportra, bemeneti és kimeneti változókra oszthatók. A bemeneti változók a születések,
illetve a bevándorlás,
míg a kimeneti változók az elhalálozás és az elvándorlás."
Amennyiben eltekintünk attól, hogy a migráció újabb formái a társadalmi szerveződések egyértelmű nemzetállami terekhez köthető jellegét megkérdöjelezik.s ebben a
rendszerben
a demográfia a területileg körülhatárolható
népességek változását vi-

1 A népszámlálás az erdélyi magyarok számának nagyarányú csökkenésére mutatott rá. 1992-ben
Romániában 1.624.959 magyar élt, míg 2002-ben 1.431.807. 1992-ben az ország lakosságának 7,2, 2002ben 6,7 százaléka vallotta magát magyarnak. Ez az aránya magyarok szűkebb hazájában, Erdélyben 20,7,
illetve 19,6 százalék volt.
2 Ezek a számítások nemsokára a Népesedési perspektívák. Demográfiai és diskurzív elemzés című
kötetben látnak napvilágot.
3 Trebici, Vladimir: Traruitia demograficá in Románia. Viitorul Social 1978. 2. sz.
4 Arról van szó, hogy a transznacionális szerveződések irodalmában (de saját empirikus vizsgálataink
során is) olyan migrációs formákkal találkozunk, ahol az életstratégiák és élettörténeti narratívák tartósan a
két nemzetállami társadalom közötti létre szerveződnek rá. Amennyiben ez így van, arra kényszerül.ünk,
hogy a migrációval kapcsolatos képzeteinket újragondoljuk. A demográfiai modellekben (és a velük kölcsönhatásban lévő nemzetállarni adminísztrációban) ez egyszeri ki-, illetve belépési aktuskéntjelenik meg, amelynek során a kibocsátó társadalomban a migráns társadalmi tagsága megszűnik, a befogadó társadalomban
pedig társadalmi tagságot nyer, Erre a problémára a megjelenés alatt álló kötetben részletesen kitérünk.

66

KISS TAMÁS

szonylag egzakt módon képes megragadni. Egy más etnikumokkal keverten élő kisebbség határai ehhez képest bizonytalanok, elmosódottak.
Kérdés, hogy ezek a határok "adminisztrálhatók" -e olyan fogalmi eszközökkel,
amelyeket egy nemzetállami népesség mozgásának leírására dolgoztak ki. A válasz
megadása előtt magát a kérdésfelvetést fordítanánk meg. Abból indulhatunk ki, hogy
az elmúlt években elvégzett demográfiai vizsgálatokkal szemben, amennyiben volt
valamilyen közpolitikai elvárás, akkor az arra vonatkozott, hogy azok az erdélyi magyar népességet (a nemzetállami népesség analógiájára) fogalmi szinten leírhatóvá/adminisztrálhatóvá tegyék. Ez azt jelenti, hogy valamilyen eszközzel meg kell
határoznunk az erdélyi magyar népesség határait, illetve tisztáznunk kell, hogy mit tekintünk "határátlépésnek" (a demográfia nyelvén kimeneti és bemeneti változónak).
Az a fogalmi eszköz, amivel az erdélyi magyar elit az etnikai határátlépéseket leírja, az asszimiláció. A népesedéskutatás feladata tehát az volt, hogy ezt a fogalmat a
demográfia standard eszköztárával kompatibilissé tegye.
Az asszimilációhoz kötődő képzetekről
Mielőtt a demográfiában felhasználható asszimiláció-meghatározás tárgyalását
megkezdenénk, két dolgot szükséges kiemelnünk azokról a képzetekről, amelyek
mintegy "helyi értékként" Erdélyben a fogalomhoz hozzákapcsolódnak.
(1) Egyrészt a fogalom egy olyan lineáris és egyirányú folyamatot láttat, amelynek során a kisebbségben élő csoport, vagy egyén az egyik ideáltipikusan honstruált,
tiszta etnikai állapotból egy másikba kerül. 5 A tiszta etnikai állapot (amihez a tudományos leírások a tényleges etnikai helyzeteket viszonyítják) természetesen nemcsak a
weberi értelemben vett ideáltípus, hanem egyben társadalmi norma is. Ez jól példázható a nyelvvédelemmel átfedődő nyelvtudomány esetéve1.6 Itt a tiszta nyelvi állapot
normájából kiinduló elemzések a köztes nyelvi helyzeteket (nyelvlromlásnak, azaz
valamiféle kultúra nélküli állapotnak tekintették.
Az a tény, hogy a tudományos leírásokon keresztül (is) gyakran az etnicitás tisztaságára vonatkozó normatívák termelődnek újjá, számunkra önmagában nem hordoz sem negatív, sem pozitív értéktartalmat. A kérdés szociológiai szempontból nem
az, hogy ez a gyakorlat .jó" vagy "rossz", hanem hogy a társadalom különböző rétegeiben, szintjein milyen a legitimitása és a beágyazottsága/magától értetődősége. Egyrészt - legalábbis a kulturális és társadalomtudományos elit szemszögéből - úgy
tűnik, hogy ezt a normát és az újratermeléséhez kötődő praxist egy társadalmilag jól
beágyazott intézményes és nyelvi rend támogatja. Ennek egyik fontos eleme, hogy a
köztes identitásoknak, amelyeket definíció szerint ideiglenesnek tekintünk, nincs
diszkurzív helyük. 7 Léteznek/léteztek ugyan (leginkább román részről) olyan diskurzusok, amelyek a köztes identitás valamilyen formáját propagálják/propagálták, azt
5 A fogalomhoz kapcsolódó ilyenfajta kritikai észrevételek természetesen az asszimiláció angol nyelvű irodalrnában közismertek. Ezzel kapcsolatban érdekes az asszimiláció fogalmának alakulása Park, Gordon majd Yinger munkáiban. Most azonban a fogalom erdélyi szövegkörnyezete érdekes számunkra.
6 Az ezzel kapcsolatos álláspontokat Horváth István foglalja össze: Horváth István: Az erdélyi magyarok kétnyelvűsége: nyelvmentés és integráció között?Erdélyi Társadalom 1.évf. (2003) 1. sz. 7-23. p.
7 Ezt a helyzetet jól érzékelteti a régi vicc, amely szerint a Belga Királyi Hadseregben a flamandok
és a vallonok között verekedés tör ki. Az őrmester a flamandokat jobbra, a vallonokat ballra állítja, mire
Móricka megkérdi: "Őrmester úr, a belgák hova álljanak?". Erdélyi viszonylatban a különbség, hogy Móricka meg sem tudta volna nevezni magát.
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azonban valójában maguk is ideiglenes állapotnak tekintik/tekintették. Magunk ide
soroljuk azon magyarországi szemléletet is, amely az erdélyi magyarok nyelvi-kulturális integrációjáts szorgalmazza. Ennek a szemléletnek emblematikus alakjai Csepeli
György és Örkény Antal. Ezek a szerzők - például, amikor elemzésükben a román
nyelvű iskoláztatást konzekvensen "kétnyelvű oktatásként" emlegetik - olyan nyelvi/intézményes fikciökban gondolkodnak, amelyeket a létező intézményes/diszkurzív
rend nem támogat. Az emlitett szerzők és erdélyi társadalomtudósok a nyelvi kulturális integrációval/asszimilációval kapcsolatos vitája során két ellenkező értékpremisszájú, de egyformán normatív, mi több, hasonló fogalmakkal operáló narratíva
feszült egymásnak.?
Az asszimilációs narratíva, illetve az etnicitás tisztaságára vonatkozó normák a
diszkurzív és intézményes rendben gyökereznek, és a tudományos/kulturális elit perspektívájából legitimnek tűnnek. Ez azonban nem mond semmit az asszimilációs
narratíva hétköznapi érvényességéről. A mindennapi életvilágok szemszögéből abban
az esetben tekinthetnénk a tudomány által vázolt asszimilációs narratívát érvényesnek, ha azok csoportok, illetve egyének (pl. a vegyes házasságban, szórványközösségekben élők), akik a folyamatokban legnagyobb mértékben érintettek, saját etnikai
"határátlépéseiket" ténylegesen e narratíva segítségével "adminisztrálnák". Ez pedig
kétséges. Személy szerint azt gyanítjuk,hogy azok a fogalmak, amelyeken keresztül
ezek a csoportok a mindennapokban megélik saját etnicitásukat nem esnek egybe az
intézményesen támogatott diskurzusokkal.w Ez azonban jelenleg, mivel egy demográfiai makro-modellt akarunk felépíteni, számunkra most nem kulcskérdés.
(2) Másrészt (részben szintén a tiszta etnikai állapot képzetéhez tapadva) az
asszimilációvizsgálatok az etnikai identitás dichotóm változójával dolgoznak. Ez,
amennyiben a vizsgálat a népszámlálási vagy népmozgalmi regisztrációra támaszkodik, nem egyéni kutatói döntés kérdése, hanem a statisztikai regisztráció diktálta
kényszer;» Szilágyi N. Sándort idézhetjük, aki szerint a népszámlálási és népmozgalmi regisztráció problémája, hogy:
8 A fogalmakhoz kapcsolódó képzetek miatt természetesen nem mindegy, hogy integrációról vagy
asszimilációról beszélünk. Az emlitett diskurzusok integráció címszó alatt ugyanazokat a jelenségeket tárgyalják, amelyek az erdélyi etno-demográfiában asszimilációként jelennek meg, nevezetesen a nyelvvaltást, az iskolaválasztást és a házasság homogén/heterogén jellegét. Ezek az angol nyelvü szakirodalomban
az asszimiláció különböző dimenziói: az akkulturáció, strukturális asszimiláció, amalgamáció (Gordon,
Milton M.: Assimilation in American Life: The Role of Race, Religion and NationalOrigin. New York,
1964, Oxford University Press; Yinger, John M.: Toward a Theory of Assimilation and Dissimilation.
Ethnic and Racial Studies IV évf (1981) 3. sz. 249-264. p.
9 A nevezett vita a Csepeli-Órkény-Székelyi féle Kárpát-projekt kapcsán zajlott le. A projektrőllásd:
CsepeliGyörgy - Örkény Antal- SzékelyiMária: Nemzeieli egymás tükrében. Budapest, 2000, Balassi Kiadó; illetve a vitáról: Péntek János: A kisebbségi identitás dinamikája - más megközelítésben. Kisebbségkutatás X.
évf. (2001) 1. sz. 15-20. p.; Horváth 2003 i. m. Az "integrációs" diskurzusra a migrációt tárgyaló részben térünk vissza, ami összhangban van azzal is, hogy az említett magyarországi szerzőket a kérdés - kimondva
vagy kimondatlanul- a migráció, illetve az ehhez kapcsolódó magyar belpolitikai problémák szempontjából
foglalkoztatja.
10 Ilyen típusú kutatásokat
a KAM munkatársai végeztek, a Székelyföld vonatkozásában
(Gagyi József [szerk.]: Egy más mellett élés. A magyar-román, magyar-cigány lwpcsolatokról. Csíkszereda, 1996, Pro Print.) Azon a helyzetek/területek
vonatkozásában viszont, ahol a magyarok
ténylegesen interetnikus/kisebbségi helyzetben élnek, az etnicitás mindennapi megéléséről igen keveset tudunk.
II Ebben a tekintetben
az erdélyi társadalomtudomány
által nem kellőképpen reflektált a
2001-es magyarországi népszámlálás regisztrációs gyakorlatából adódó tapasztalat, ahol több etnikai kötődést lehetett megjelölni.
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"nem egészen talál a helyszínen történő folyamatok szerhezetéuel. A népszámlálási statisztika ugyanis diszkrét értékekkel dolgozik (a diszkrét szó matematikai értelmében) [...]. Az etnikai identitás és az anyanyelv azonban - vagyis éppen az a két
mutató, amely bennünket legjobban érdekel- a valóságban inkább folytonos értékekkel
fejezhető ki, semmint éles kategóriahatárokat feltételező igen/nem válaszokkal (mégpedig leginkább azokon a vidékeken, ahol az asszimilációs folyamatok erőtejesen érvényesülnek). Ezeket a folyamatos értékeket népszámláláskor mégis diszhrét értékekké
kell alahitani, és ez ráadásul (de amúgy szerencsére!) teljesen az adatközlőre van bízva,
pedig ettől némelyikük igencsali el van bizonytalanodva. Azt azonban mégsem mondhatja magáról, amit máskor szokott (hogy tudniillik: -a mi olyan magyarok, meg románok is vagyunk, inkább magyarok mint románok, de van rá eset, hogy forditua»). "12
A fenti kérdések a modellünket megkerüli, így azok vele szemben is felvethetők;
hiszen eleve olyan definíciót keresünk, ami a romániai magyar népességet mint világos határokkal rendelkező kategóriát tünteti fel. Ez azonban feltétele annak, hogy ez
a népesség a demográfia fogalmi rendszerével kezelhető legyen. Fogalomhasználatunk ebben az értelemben pragmatikus. Célunk, hogy az asszimiláció értelmezését, a
meglévő eredményekre támaszkodva úgy alakítsuk ki, hogy az a demográfia rendelkezésünkre álló fogalmi rendszeréhez illeszkedjen, és lehetővé tegye számunkra a
magyar nemzetiség (demográfiai értelemben vett) "népességként" való konstruálását
és adminisztrálását.
Az asszimiláció meghatározása és beépítése a demográfiai
modellekbe
Egy ilyen pragmatikus fogalomhasználat felé Varga E. Árpád" tette meg az első
lépést. A szerző abból a problémából indult ki, hogy egy etnikai ismérvek alapján meghatározott népesség esetében a népességszám két időpont (népszámlálás) közötti
számbeli változását akkor sem tudjuk megragadni, ha a kiinduló népességre, a születések és elhalálozások számára, illetve a migráció nagyságrendjére vonatkozóan a lehető legpontosabb adatok állnak rendelkezésünkre. Be kell számítanunk ugyanis az
"asszimilációs folyamatokat" is, amelyeknek azonban nincs semmiféle a demográfiai
számítások során alkalmazható, operatív meghatározása. Varga E. Árpád az operatív
meghatározás hiányából indult ki:
,,A beolvadás - mondja - statisztikailag legegyszerűbben valamely két időpont
között számított nemzetiségi népnövehedés - amihez a természetes szaporodás és a mechanikus népmozgalom (külső és belső vándorlásoh) összevetéséveljutunk -, valamint
ugyane periódus (népszámlálás útján megállapított) tényleges nemzetiségi népességgyarapodásának különbségében ragadható meg" .14

12 Szilágyi N. Sándor: Az asszimiláció és hatása a népesedési folyamatokra. In Kiss Tamás
(szerk.): Népesedési folyamatok az ezredfordulón Erdélyben. Kolozsvár, 2004, Kriterion - RMDSZ
Ügyvezető Elnökség, 159. p.
13 Varga E. Árpád: Az erdélyi magyarság asszimilációs mérlege a XX. század folyamán. Regio
XIII. évf. (2002) 1. sz. 171-205. p.
14 Uo. 171. p.
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Vagyis Varga E. az asszimilációt egyfajta reziduumként (népmozgalmi adatokkalle nem fedett és fogalmilag tisztázatlan részként) határozta meg, a .rnérleg-modszer" segitségével. Ha rendelkezünk megbízható természetes népmozgalmi, illetve
migrációs adatokkal, és ez alapján elkészítjük egy adott (két népszámlálás közötti) periódus népesedési mérlegét, akkor asszimilációs veszteségnek/nyereségnek nevezhetjük a természetes népmozgalom és migráció segitségével nem magyarázható
hiányt/többletet. Akár azt is mondhatjuk, hogy ebben a meghatározásban az asszimiláció kifejezés alkalmazását (pl. a meg nem magyarázott rész helyett) a fogalmi rendszer kontinuitására és érthetőségére való törekvés magyarázza.
Továbblépve, az asszimiláció olyan operacionális meghatározását, amelyet egy;a
nyers születési és halálozási arányszámoknál finomabb mutatókkal dolgozó demográfiai fogalmi rendszerbe illeszthetünk, Szilágyi N. Sándor adta meg.v Szilágyi N. szintén egy adott nemzetiség/etnikum népszámláláskor regisztrált számából indult ki,
mondván, hogy
"asszimiláció minden olyan folyamat, amelynek eredménye egy nyelvi etnikai
vagy felekezeti kritériumok által meghatározott populáció létszámának és/vagy reprodukciójának egy másik ugyanolyan kritériumok szerint meghatározott populáció javára való csökkenése. "16
Statisztikai szempontból Szilágyi N. szerint az asszimiláció elvben három dolgot
jelenthet:
(a) a korábbi auto-idenitfikáció megváltozását, vagyis nemzetiségváltást (valaki,
aki az előző népszámláláskor magyar etnikumúként regisztráltatta magát most román etnikumúként regisztráltatja);
(b) a korábbi hetero-identifikációval nem egyező auto-identifíkációt (valaki, akit
korábban kiskorúként a szülei magyar etnikumúként regisztráltattak, most - nagykorúvá válva - román etnikumúként regisztráltatja magát);
(c) az etnikai reprodukció csökkenését egy másik etnikum javára.
Szilágyi első két pontja az identifikáció-váltás intragenerációs eseteire vonatkozik. Az etno-demográfiai vizsgálatok általában ezt ajelenséget értik az asszimiláción.
Erdélyben jelentős azon személyek, illetve csoportok száma, akik és amelyek a
különböző népszámlálások alkalmával eltérő nemzetiségűként regisztráltatták magukat:
A legszembetűnőbb a szatmári svábok esete. 1977-ben Szatmár megyében'"
6.395 személy vallotta magát német nemzetiségűnek, míg 1992-ben a feltehetően jelentős elvándorlás ellenére 14.351. A különbség szinte bizonyosan a magyarként regisztráltak számát apasztotta. A 2002-es népszámlálás ismét kevesebb, 6.417 svábot
15 Szilágyi N. Sándor: Észrevételek a romániai magyar népesség fogyásáról, különös tekintettel az asszimilációra. Magyar Kisebbség VII. évf. (2002) 4, sz, 64-96, p,

16 Uo, 71. p,
17 A korábbi szatmári megyeszékhely, Nagykároly környékére a XVIII, századi rekatolizáció
kapcsán a Károlyi grófok telepítettek katolikus német lakosságot. A németek a XIX. század folyamán fokozatosan kétnyelvűvé, később magyar nyelvűvé váltak. A 2002-es népszámlálás szerint a
366 ezres lakosság 58 százaléka román, 35 százaléka magyar, 4 százaléka cigány, 2 százaléka német nemzetiségű. Anémet és a cigány népesség többsége és a román népesség egy része is magyar

anyanyelvű.
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mutatott ki, ezzel egyidejűleg több korábban német többségű község (Mezőfény,
Csanálos, Mezőpetri) magyar többségűvé vált.
Másik kézenfekvő példa a magyar anyanyelvű cigányság. Hargita és Bihar megyékben szinte bizonyos, hogy magyar-cigány viszonylatban az 1992-2002 között népmozgalmi regisztráció születésszámai és a 2002-es népszámlálás koréves adatai között
inkonzisztencia van. Bihar megye döntően magyar etnikumú területein 2002-ben az előző népszámláláshoz képest ugyanakkor jelentősen emelkedett a magukat cigánynak regisztráltatók száma. A székelyföldi magyar anyanyelvű cigányság döntően 2002-ben is
magyar nemzetiségűként jelent meg a népszámlálási statisztikákban.
Hasonlóképpen roman-magyar viszonylatban is létezett és létezik a folyamat. Szilágyi N. Sándor szerint itt leginkább a korábbi hetero-identifikációval nem egyező
auto-identifikáció ("akit korábban magyarnak írattak a szülei és nyilván annak is száriták, de később bebizonyosodott, hogy ez egy sikertelen kísérlet volt csupán"18) súlyajelentékeny Roman-magyar viszonylatban az auto-identifikáció megváltozását statisztikai
szempontból nem tartjuk jelentősnek. Ez az egyéni biográfiai narratíva szintjén a .horábban magyar voltam, most rorruui vagyok" típusú történetként kellene megjelenjen, ami
az erdélyi fUIszámára meglehetősen szokatlanul és idegenül hangzik.
Elismerjuk tehát, hogy magyar-cigány, illetve magyar-sváb relációban az autoidentifikáció megváltozása, míg roman-magyar relációban a korábbi hetero-identifikációval nem egyező auto-identifikáció létező ésjelentős súlyt képviselő jelenség. Elemzésünkben ennek ellenére a "nemzetiségváltás" eseteivel (az au to-identifikáció
megváltozásával, illetve a korábbi hetero-identifikációval) nem foglalkozunk, elsősorban azért, mert erre vonatkozóan semmilyen támponttal nem rendelkezúnk.t?
(c) Az asszimiláció harmadik fajtájával azonban mindenképpen foglalkoznunk
kell. Egyrészt véleményünk szerint az erdélyi magyar népesség múltbeli és jövőbeli
alakulása szempontjából ennek van jelentősebb szerepe, vagyis Erdélyben az asszimiláció döntően inter-generációs folyamatként, a vegyes házasságokon keresztül jelentkezik. Másrészt a modell azért sem kerülheti meg a jelenséget, hogy a "reprodukció
csökkenése egy másik etnikum javára" szorosan összefügg a természetes népmozgalom és a termékenység kérdésével.
Szilágyi N. 2004 i. m. 179. p.
Egyrészt érdemes kiemelni, hogy Gyurgyík László ezt jelöli meg a szlovákiai magyar népességfogyás döntő okaként, miközben az intergenerációs asszimilációval nem számol. Modelljében
ugyanakkor a nemzetiségváltás igen homályos kategóriaként van jelen. Különösen zavaró, amikor
külön ok-csoportként jelöli meg a "többségi társadalom kisebbségpoJitikájának változását", amin
szintén az identitásváltást (vagy annak egy meghatározott oknak betudható részét) érti. (Vö.
Gyurgyík László: Népszámlálás 2001 - A szlovákiai magyarság számának alakulása, In Kiss Tamás
(szerk.): Népesedési folyamatok az ezredfordulón Erdélyben. Kolozsvár, 2004, Kriterion - RMDSZ
Ügyvezető Elnökség) Másrészt, legalábbis elvben, a határon túli magyar népességeket érintő előreszámítása során Hablicsek László is megpróbál a nemzetiségváltással (vagyis, hogy "ötéves idószak
folyamán a horcsoport hányad része hagyja el a magyar nemzetiséget") számolni 01ö. Hablicsek László:. A Kárpát-medencei magyarság demográfiai helyzete és előreszámítása 1991-ről 2021-re. In A
Kárpát-medencei
magyarság demográfiai helyzete és elóreszámítása, 1991-2021. Budapest, 2005,
KSH, Népességtudományi Kutatóintézet, 35. p.) A számítások során azonban Varga E. mérlegmódszeréhez hasonlóan jár el, vagyis azt tekinti asszimilációs veszteségnek, amit nem tud adatolni. Az
identitásváltást ráadásul összevontan kezeli a nem Magyarországra tőrtértő migrációval. Ezt egy helyen azzal indokolja, hogy a nem Magyarországra történő vándorlás esetében amúgy is vélelmezhető
az identitásváltás. Másik indok, hogy Hablicsek tanulmánya kárpát-medencei magyar népességben
gondolkodik, ebben a logikában pedig az identitásváltók és a nem Magyarországra vándorlók egyaránt "elvesztek a magyarság számára". Számunkra viszont, akik erdélyi népesedésben gondolkodunk, tökéletesen érdektelen az, hogy a kivándorlók Magyarországra, vagy máshova mennek.
18
19
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Szilágyi N. Sándor megfogalmazásában az asszimiláció e fajtája azt a kérdést
érinti hogy, "a magyar nők által szült gyermekek közül végülis hány lett magyar. "20 Ha
erre a kérdésre válaszolni akarunk - és amennyiben a magyar kisebbséggel demográfiai értelemben vett "népességként" kívánunk foglalkozni, ez megkerülhetetlen Szilágyi N. szerint fogalmi különbséget kell tennünk a biológiai és az etnikai reprodukció között. A demográfiai modellek a biológiai reprodukcióval számolnak. Egy etnikai ismérvek alapján meghatározott népesség esetében azonban, mondja Szilágyi
N., a(z etnikai) reprodukciót a biológiai reprodukció (termékenység) és az "asszimilációs folyamatok" közösen határozzák meg.
Meg kell jegyeznünk, hogy - mint azt Szilágyi N. Sándor, illetve a kérdéssel a
Szlovákia vonatkozásában foglalkozó Gyurgyík Lászlo» kiemeli - az asszimiláció ezen
válfaja egy populáció-szintű (pontosabban két populáció viszonyában értelmezhető)
mutató. Itt nem az egyéni életút során bekövetkező "nemzetiségváltásról" van szó.
Így - korábbi kérdésünkre visszatérve - nem csodálkozhatunk azon, hogy a fogalom
az etnicitás mindennapi megélése során nem minden esetben jelenik meg.
Ugyanakkor, ha a biológiai és az etnikai reprodukció közötti viszonyt számszerűsíteni akarjuk, nem elég a női termékenységet vizsgálnunk, hanem a női és férfi
termékenység párhuzamos vizsgálatára van szükségünk, azon egyszeru oknál fogva,
hogy nem magyar nőknek is lesznek magyar gyermekeik. 22 Ez a magyar nők által szült
gyermekek nem magyarként való regisztrációjához hasonlóan, döntően magyar párú
vegyes házasságokban fordul el.
A meghatározás operacionális volta azt is magában kell foglalja, hogy az (a korstruktúrára, halandóságra, születésszámokra és migráció ra vonatkozó adatainkhoz
hasonlóan) a népszámlálási és népmozgalmi adatforrásokból indul ki. A biológiai reprodukciót a magyar nők által szült gyermekekkel (női termékenységgel) azonosítottuk,
az etnikai reprodukció tekintetében pedig a népmozgalmi vagy népszámlálási regisztráció során magyarként bejegyzett gyermekek számából indulunk ki.
Az ilyen típusú adatsorokban (elvben) három változó áll(hat) rendelkezésünkre (1)
a gyermek regisztrált nemzetisége, (2) az anya nemzetisége, (3) az apa nemzetisége. 23 A
három dichotóm változóból egy nyolc cellás kereszttábla adódik.
1. táblázat. A gyermek és a szülők nemzetisége szerinti
kereszttábla szerkezete
A gyermek rezisztrált nemzetiséze
magyar
Anyja magyar

nem magyar
Anyja nem
magyar

Anyja magyar

Anyja nem
magyar

Apja magyar

1

2

5

6

Apja nem magyar

3

4

7

8

Szilágyi N. 2002 i. m. 81. p.
Gyurgyík László: Asszimilációs folyamatok a szlovákiai magyarság körében. Pozsony, 2004,
Kaligramm
22 Ismét mondjuk, hogy az etnikai reprodukció valójában egy komplex és végeredményét
tekintve korántsem egyértelmű ("magyarokat" és "nem magyarokat" eredményező) folyamat; most
azonban a fogalom arra szolgál, hogy a folyamatokat demográfiai szempontból értelmezzük.
23 Az értelmezés
szempontjából fontos, hogy mindig egyazon regisztráción belül maradunk.
20

21
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Az etnikai reprodukció (a magyarként regisztrált gyermekek kategóriája) elvben négy, statisztikailag jelentőségét tekintve, pedig gyakorlatilag három cellából áll
össze: beletartoznak (1) a két magyar szülőtől, (2) a magyar anyától és nem magyar
apától, illetve (3) a nem magyar anyától és magyar apátol származó, magyarként regisztrált gyermekek. A (4) eset, vagyis, hogy egyazon regisztráción belül a szülők egyike sem vallotta magát magyarnak, ám gyermeküket magyarként regisztrálták,
Erdélyben az utóbbi 40 év vonatkozásában (amire rekonstrukciónk vonatkozik) elhanyagolható.
Ha a biológiai reprodukció - magyar nők élveszülései (1, 3, 5, 7) - és az etnikai
reprodukció - magyarként regisztrált gyermekek (1, 2, 3) - közötti viszonyt akarjuk
felállítani, akkor a biológiai reprodukcióbólle kell vonnunk a magyar nők által megszült, de nem magyarként regisztrált csecsemőket (5, 7), de hozzá kell adnunk a nem
magyar nők által szült magyar gyermekeket (akiknek az apja nyilván az esetek döntő
többségében magyar) (2).
A további számításokban az etnikai reprodukció (ER) és a termékenység (biológiai reprodukció) arányának (ER/TFR mutató) lesz szerepe. Ez az arány azt mutatja
meg, hogy a magyarként regisztrált gyermekek száma hogyan viszonyul a magyar
nők által világra hozott gyermekek számához. Amennyiben ez az arány kisebb, mint
100%, asszimilációs veszteségről, amennyiben pedig nagyobb, asszimilációs nyereségről beszélünk.
A számítások során lényeges, hogy mindig pontosan tisztában legyünk azzal,
hogy adataink a biológiai vagy az etnikai reprodukcióra vonatkoznak:
A népszámlálások koréves struktúrájából a reprodukcióra (magyarként regisztráltakra) következtetünk. Az innen számolt születésszámok alapján, transzformáció
nélkül nem következtethetünk a női termékenységre.
A népszámlálás szintén rögzíti a megvalósított, illetve (49 év fölötti nők esetében) a befejezett termékenységet. Ez a biológiai reprodukcióra (a longitudinális termékenységre) vonatkozik.
A népmozgalmi regisztráció Romániában mind a szülők, mind a gyermek nemzetiségére kiterjed, az általunk kézhez kapott (1992-2002, illetve 1994-2005 közötti)
adatsorok azonban kizárólag a gyermek nemzetiségére vonatkoznak. Ez a korstruktúrából kiínduló becslésekhez hasonlóan az etnikai reprodukcióra vonatkozik.
Az asszimilációs veszteség mértéke és regionális különbségei
Az erdélyi magyarság népmozgalmi mutatóit az 1964-1992 közötti periódus vonatkozásában az 1992-es népszámlálás koréves adataiból kiíndulva rekonstruáltuk. A
születésszámokat (amelyek az etnikai reprodukciót tükrözik) úgy kapjuk meg, hogy
ahhoz hozzáad juk a megfelelő évek kerspecifikus halálozási és migrációs veszteségeit.
Az 1992-2002 közötti periódus vonatkozásában ehhez hasonló eljárással a 2002-es
korstruktúrát használtuk fel.
De hogyan kapjuk meg a magyarként regisztrált gyermekek számából a magyar
nők élveszületéseit? Ehhez először az etnikai reprodukció és a termékenység viszonyát (ER/I'FR), illetve az asszimilációs veszteséget kell meghatároznunk.
Ez gyakorlati szempontból két tényező, (1) a vegyes házasságok aránya, illetve
(2) a vegyes házasságokon belüli etnikai szocializáció fuggvénye. Most ezeket a tényezőket fogjuk megvizsgálni, kitérve a jelentős Erdélyen belüli regionális eltérésekre.
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A vegyes házasságok arányának alakulása
A házassági mozgalmat most kizárólag a házasság etnikailag heterogén/homogénjellegének szempontjából tárgyaljuk, ebből kívánunk ugyanis a vegyes kapcsolatban született gyermekek arányára vonatkozó következtetéseket
leszűrní. Amikor ezt
tesszük, azzal a feltételezéssel élünk, hogy egy adott (esetünkben a magyar) etníkumon belül a nők termékenysége független attól, hogy homogén vagy heterogén házasságban élnek.
A házasságok etníkai hetero/homogentitására
vonatkozóan
népszámlálási
és
népmozgalmí adatsorokra támaszkodhatunk.
A népszámlálási adatok szerint 1992-ben a házasságban élő magyarok 12,9, míg
2002-ben 13,7 százaléka élt vegyes házasságban. Hozzá kell tennünk, hogy a 2002-es
adatok a házasságban és az élettársi kapcsolatban élők együttes adataira vonatkoznak, míg az 1992-es adatok csupán a házasokra.

2. táblázat. A vegyes házasságban élő magyarok nemek szerint
1992-ben és 2002-ben

1992
Házasságban élt

Ebből vegyes házasságban

411.973

55.141

Férfiak

407.509

Összesen

819.482

Nők
i

2002
Házasságban élt

Ebből vegyes házasságban

13,4%

366.177

50.677

12,4%

364.870

105.818

129%

731.047

Forrás: CNS 1995; lNS 2004.

Látható, hogy a vegyes kapcsolatban élők aránya míndkét nem esetében emelkedett, a férfiak esetében azonban sokkal jelentősebb mértékben. Vagyís míg 1992
előtt több nő, addíg 1992-2002 között több férfi kötött vegyes házasságot.
A vegyes házasságok tárgyalásakor
a továbbiakban
elsősorban az 1992-2002
közötti folyamatadatokból
indulunk ki, mivel ezek - véleményünk szerint - jobban
tükrözik a gyermeket vállaló párok nemzetiségi összetételét. Az 1992-es és 2002-es
népszámlálási adatok több házassági kohorsz adatait összesítik, közöttük olyanokét,
akik a gyermekvállalási
koron rég túl vannak. 24 Az ERtrFR mutató kiszámításakor
az 1964-1992-es periódusra az 1992-es állapotadatokból,
az 1992-2002 közötti periódusra pedíg a népmozgalmí adatokból indulunk majd ki. Regionális bontásban szintén össze fogjuk vetní az állapot- és folyamatadatokat.
A házasságkötésekre
vonatkozó 1992-2002 közötti népmozgalmi
adatok kereszttábla formájában állnak rendelkezésünkre,
román, magyar, cigány, egyéb nemzetiség bontásban.
Nemzetiségenként
vizsgálva, érthető módon a románok által
kötött házasságok mutatkoztak
a leginkább homogénnek. Országosan a románok 98
százalékba választott magának azonos nemzetiségű párt. Az is érthető, hogy a románok által kötött házasságok az erdélyi megyékben voltak a leginkább heterogének.
24 A 2002-es adatokban
ben kötöttek házasságot.

például együtt szerepelnek

azok, akik 1930-ban és azok, akik, 2001-
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1992-2002 között Hargitában a román házasságra lépők 16, Kovásznában 15, Marosban 12, Szatmárban 9, Temesben 7, Krassó-Szörényben, Aradban és Biharban 6 százaléka választott magának más nemzetiségű párt. Erdély más megyéiben a vegyes
házasságot kötők aránya a románok esetében nem haladja meg az öt százalékot. A
nem román házastárs az esetek döntő többségében magyar volt. 25
A magyarokra vonatkoztatva ugyanannyi vegyes házasság már egészen más
arányokat eredményez. 1992-2002 között a házasságra lépő magyarok 17,7 százaléka
választott magának nem magyar nemzetiségű párt. Ez az esetek döntő többségében
(95%) román-magyar vegyes házasságot jelent.
Az arányok nem módosulnak jelentőserr akkor sem, ha nemenként vizsgáljuk.
Egyes években vegyes házasságok aránya a férfiak esetén 0,5-1 százalékponttal magasabb, mint a nőknél. Amennyiben ezt az 1992-es népszámlálási adatokkal összevetjük, azt találjuk, hogy a korábbi tendencia, miszerint a nők körében magasabb volt a
vegyes házasságok aránya, megfordult.
A vegyes házasságok aránya a vizsgált periódusban gyakorlatilag állandó. Évekre lebontva a házasságra lépő magyarok 17-19 százaléka választott magának más etnikumú társat. A különbségek inkább enyhe hullámzást, mint egyértelmű időbeli
tendenciát mutatnak. Jelentős különbség van viszont a falusi, illetve városi lakosság
házasodási szokásai között. A vegyes házasságok aránya városi településeken 22-24,
falvakon 11-13 százalék között mozgott.
1. ábra. A heterogén házasságot kötő magyarok aránya 1992-2002 között
városon és falun

30%

25%

20%
18%

18%

IH%

J8%

17%

17%

18%

lS"/••

15'%
12%
11%

12%

10%

12%

12%

11%

s"/fI

0%
1992

1993

1994

1995

1996

1997

199H

1999

2000

2001

2002

Forrás: INS, nem publikáIt népmozgalmi adatok
25 Erről részletesen lásd: Horváth István: Az etnikailag vegyes házasságok az erélyi magyar
lakosság körében: 1992-2002. In Kiss Tamás (szerk.): Népesedési folyamatok az ezredfordulón Erdélyben. Kolozsvár, 2004, Kriterion - RMDSZ Ügyvezető Elnökség, 235-256. p. Az 1992-2002 közötti megkötött házasságok homo/heterogén jellegére vonatkozó adatokat lásd az Erdélyi
Társadalomtudományos Kutatások adatbankjában (kutatasok.adatbank.transindex.ro)
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A leginkább szemléletes különbségek regionálisan (megyék szerint) mutatkoznak meg. Horváth Istvánw az etnikai homo/heterogámia szempontjából Erdély megyéit öt csoportra osztotta:
(1) Az első csoportba Hargita és Kovászna megyék kerültek, ahol a házasságra
lépő magyarok kevesebb mint öt százaléka választott más etnikumú párt.
(2) Az erdélyi átlagnál valamivel kisebb mértékű az etnikai homogámia Szilágy,
Maros és Bihar megyékben,
(3) és valamivel nagyobb Szatmár és Kolozs megyében.
(4) Fehér, Beszterce, Brassó, Máramaros és Arad megyékben a házasságra lépők
1/3-a 2/5-e választ magának más etnikumú párt.
(5) Hunyad, Szeben, Temes és Krassó-Szörény megyékben pedig domináns a
vegyes házasság.
Horváth szerint a vegyes házasságok kérdéskörében a strukturális és kulturális
aspektusok keverednek. Strukturális aspektuson Peter Blau-? nyomán azt érti, hogy
a párválasztás "annak a statisztikailag is leírható valószínűségéről szól, hogy valaki
párválasztási preferenciáinak (esztétika, rang, státus) megfelelően azonos nemzetiségű
párt találjon."28 Ez az aspektus nyilvánvalóan összefügg a különböző erdélyi régiók
etnikai térszerkezetéveI. Azokban a megyékben, ahol a magyarok nagyobb arányban,
illetve inkább elkülönült településeken élnek, a vegyes házasságok kevésbé valószínűek, mint ott, ahol a magyarok alacsony arányban és inkább román többségű településeken élnek.
1. térkép. A homogén párválasztások aránya az 1992-2002 között
házasságra lépett magyarok között megyénként

14% aluH

15-24"1"
25-50<;11.
50-80%.

HO felett

Forrás: INS, nem publikáIt népmozgalmi adatok
Horváth 2004 i. m. 243. p.
Blau, Peter M.: Macro-sociological
Sociology LXXXIII. (1977) 1. sz. 26-54. p.
28 Horváth 2004 i. m. 236. p.
26

27

Theory of Social Structure.

The American

Journal of
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Viszont Horváth szocio-kulturális aspektusokról beszél, mivel az etnikai
hetero/homogámiát érintik az etnikumok közötti társadalmi és kulturális távolságok,
illetve a házasságot szabályozó normák. Ha a magyarok és románok közötti társadalmi távolságok minimálisak lennének, és nem léteznének a vegyes házassággal szembeni normák, akkor a házasságra lépő magyarok olyan arányban választanának
maguknak román párt, amilyen arányban a környezetükben románok fordulnak elő.
Meg kell jegyeznünk, hogy a strukturális és kulturális aspektusok csak analitikusan választhatók szét. A házasulandó tényleges társadalmi környezetét ugyanis valójában saját személyes kapcsolathálója jelenti. Ennek nemzetiségi összetétele pedig
természetesen magán viseli a társadalmi távolságok, illetve az etnicitás mindennapi
megélését szabályozó normák lenyomatát.
A szétválasztás azonban, amennyiben a regionális különbségek okait empirikusan is meg akarjuk vizsgálni, hasznosnak bizonyul. Azt mondhatjuk ugyanis, hogy 1.
térképen látható regionális különbségekbe mindkét tényező, vagyis az etnikai térszerkezet eltérései és a társadalmi távolságok regionális különbözősége egyaránt belejátszanak.
Egy regressziós modell segítségével arra kerestünk választ, hogy a strukturális
ősszetevő. amit a környezet (lakóhely) etnikai térszerkezetével
azonosítottunk, milyen mértékben magyarázza ezeket az eltéréseket.w A modellbe a megyék szerint
bontott adatok kerültek, magyarázó változóként pedig a magyarok megyénkénti súlyozott arányát használtuk, ami a strukturális aspektusból adódó különbségeket
nagymértékben lefedi.w
A súlyozott arányt az erdélyi etno-demográfiában szintén Szilágyi N. Sándor
használta»:
,,A súlyozott számarányt úgy számítottam ki minden egyes megyére, hogy az
egyes településeken (tehát nem közigazgatási egységekben) élő magyarok lélekszámát
megszoroztam az ottani százalékarányukkal, majd a szorzatok összegét elosztottam a
lélekszámok összegével. "32
Szilágyi N. itt arra a problémára reflektál, hogy a magyarok megyén belüli
arányszáma nem tükrözi feltétlenül a mikro-környezet etnikai összetételét. A modellben a súlyozott számarány alternatívája lehetett volna, ha az egyszerű (megyén belüli) arányszám mellett a települések szerinti szegregáció mutatóját is bevesszük a
függő változók közé. Ilyen mutató lehetett volna a Hoover-index.P Mi a súlyozott
29 A modell a belső regionális különbségek okát vizsgálja és nem azt, hogy a vegyes házasságok Erdélyben mennyiben tudhatók be strukturális és mennyiben szocio-kulturális okoknak.
30 Ha a lakóhelyül szolgáló települést tekintjük a házasodás szempontjából releváns környezetnek,
egy probléma még mindig adódik. Az egyes területeken a magyarok korstruktúrája eltérő, így a vegyes
házasságot befolyásoló strukturális különbségek közül nemcsak a magyarok alacsony aránya, hanem mint Horváth is érinti - egyes területeken a fiatalkorúak fokozottabb hiánya is figyelmet érdemel.
31 Szilágyi N. 2004 i. m. 184-188. p.
:32 Szilágyi N. 2004 i. m. 185. p. Képletszerűen: Ps =Dp; x Pi)IP"" ahol p;- a magyarok aránya egy
adott településen; Pi - a magyarok száma az adott településen, P,,,,- pedig a teljes magyar népesség.
33 A Hoover-index egy népesség területi koncentrációjának, illetve a társadalmi szegregációnak a feltárására alkalmas (Long, Larry - Alfred Nucci: The Hoover Index of Population
Concentration: A Correction and Update. The Professional Geographer XLIX. évf. (1997) 4. sz.
431-440. p.; Farkas, György: Nyelvhatár-változások és etnikai tömbök a Lévai járásban. Regio IX.
évf. (1998) 2. sz. 113-131. p.) Képlete: H = (I I P; - M;1)/2, ahol P; a falu/város lakosságának aránya a
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számarány mellett döntöttünk, mert az egy területet egyetlen, plasztikus mutató segitségével jellemez.
A következő táblázat a súlyozott arányok alakulását mutatja be megyénként.
3. táblázat. A rnagyarok súlyozott aránya 1992-ben és 2002-ben és
a Hoover-index értéke 2002-ben Erdély rnegyéiben

Arány
1992

Súlyozott arány
2002

1992

Hoover index

2002

Erdélv

20,7 ..
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.§J& __
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Bihar
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.......
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KrassóSzörénv
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Kolozs
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17,4
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Kovászna

75,2
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86,1
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54,2

Hargita

84,7

84,6

92,2

92,1

71,9

Hunyad

6,2

5,2

10,8

9,7

33,3

9,0
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Szilágy

23,7
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Szatmár
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54,3
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Szeben

4,3

3,6
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1
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A súlyozott arány természetesen mindenhol magasabb, mint a megyén belüli
egyszerű arányszám, hisz valamekkora szegregáció mindenhol van. A súlyozott és az
egyszerű arányszám közötti különbség azon megyék esetében nagyobb, ahol a
Hoover index értéke is magasabb (vagyis ahol a megyén belüli aránytói függetlenül a
magyarság területileg koncentrált). A szembeszökő esetek Szilágy, ahol a magyarok
megyén belüli aránya 23, míg a súlyozott arány 60 százalék, Beszterce-Naszód, ahol
az egyszerű arány 7, míg a súlyozott arány 37 százalék, illetve Fehér, ahol az egyszerű
arány 6, míg a súlyozott arány 31 százalék volt, Ezeket a megyéket (főleg a két utóbteliilet teljes lakosságán belül; M,a falu/város magyar lakosságának aránya a terület teljes magyar
lakosságán belül. Az index értéke és 100 (%) között mozoghat. A a szegregáció teljes hiányát, az
100 pedig a népesség teljes területi elkülönültségét jelöli.

°

°
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bit) gyakran sorolják az ún. szórványterületek közé, holott az itteni magyarság viszonylag kompakt és koncentrált településeken él.
Érdemes kiemelni, hogy 1992 és 2002 között - a magyarok arányának Erdélyen
belüli csökkenése ellenére - mind a súlyozott arány, mind a Hoover index értéke emelkedett. Ebben az értelemben a magyar népesség területi koncentráltságának növekedéséről, illetve egyfajta tömbösödésről beszélhetünk. A jelenség mögött az áll, hogy a
dél-erdélyi és bánsági szórványok magyarjai, mivel az erdélyi átlagnál nagyobb mértékben fogynak, egyre kisebb súlyt képviselnek az erdélyi magyarságon belül.
A regressziós modellben az 1992-es súlyozott arányt szerepeltettük független
változóként, mivel az 1992-2002 közötti folyamatokat, kiinduló állapotként, ezek határozták meg. A standardizált regressziós együttható értéke -0,944. Az egyváltozós
modellben a magyarok megyén belüli súlyozott aránya igen nagy mértékben, 89,2
százalékban magyarázza a vegyes házasságok gyakoriságának regionális eltéréseit
(R2).

2. ábra. A vegyes házasságok a magyarok súlyozott arányának
függvényében
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Forrás: INS, nem publikált népmozgalmi adatok

Fogalmazhatunk úgy, hogy a modell által meg nem magyarázott hányad (11,8
százalék) abból fakad, hogy a társadalmi távolságok, illetve a vegyes házassággal
szemben kialakult normák Erdélyen belül eltéréseket mutatnak. A vegyes házasságot
gátló normák, illetve társadalmi-kulturális távolságok erősebbek azon megyékben,
amelyek a regressziós egyenes alatt helyezkednek el, míg gyengébbek a regressziós
egyenes feletti megyék esetében.
Ezeket az összefüggéseket három dimenzió mentén foglalhat juk össze:
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a) Úgy tűnik, hogy a vegyes házasság ellen ható kulturális tényezők azokon a területeken erősebbek, ahol a magyarok lokális szinten kisebbségben, de viszonylag jelentős arányban, vagy enyhe lokális többségben, de a románokkal jelentős mértékben
keverve élnek. Ezeket a régiókat az erdélyi ,,(ethno)policy-paperek"
gyakran etnikai
ütközőzónának nevezik. Ezen területek közül a lakókörnyezet etnikai szerkezete
alapján leginkább Kolozs megyében lehetne több vegyes házasságra számítani.
2) Ezzel szemben a strukturális aspektust modellező regressziós vonal felett helyezkednek el mind a székelyföldi magyar tömb-megyék (Hargita, Kovászna), mind
azok a területek, ahol a magyarok az általuk lakott településeken belül is szórványként vannak jelen (Krassó-Szörény, Hunyad, Szeben, Temes). Feltételezésünk szerint
a tömb területeken az etnikai vegyes házassággal mint kevésbé elterjedt, "fiktív" lehetőséggel szemben a társadalmi normák megengedőbbek, mint az "ütközőzónában". A szórványterületeken ezzel szemben az okot abban sejtjük, hogy már nincs
meg a saját etnikumon belüli interakcióknak az a kritikus sűrűsége, ami az effajta
normák plauzibilitását szavatolná.
3) A magyarok arányától részben független regionális különbségek is megfigyelhetők. Az a szintén nem meglepő összefüggés igazolódik, hogy az interetnikus házassággal szembeni normák a Bánságban gyengébbek, mint a szűken vett Erdélyben
vagy a Partiumban. Temes és Brassó megyék között például az etnikai térszerkezet
vonatkozásában nincs jelentős strukturális különbség, mégis a vegyes házasságok
aránya az egyik esetben 2/3, a másik esetben pedig 1/3. Arad és Krassó-Szörény megyék szintén a "vonal fölött" helyezkednek el.
4) A vegyes házasságok aránya a városi lakosság esetében magasabb, mint falvakon. Ehhez érdemes hozzátenni, hogy nem önmagában a városi környezet az, ami
valószínűsíti a vegyes házasságot. Megfordítva, a falusi környezet önmagában nem
hat a vegyes házasság ellen. Ezt bizonyítja, hogy a városlakók megyén belüli aránya,
amennyiben beemeljük a modellbe, nem produkál szignifikáns hatást. Nem a falvakon, hanem a homogénebb összetételű falvakon alacsonyabb a vegyes házasságok
aránya, illetve nem a városokon általában, hanem a kevertebb összetételű városokon
gyakoribb a heterogén házasság. A vegyes házasságok városokon belüli magasabb
aránya a városok kevertebb etnikai szerkezetének tudható be.
Láttuk, hogy az 1992-2002 közötti népmozgalmi adatokhoz képest az 1992-es
és 2002-es népszámlálás a vegyes házasságok alacsonyabb arányát mutatta ki. Vagyis
a korábbi periódusokban a vegyes házasságot kötő magyarok aránya alacsonyabb kellett legyen. A népszámlálási adatok azonban a teljes házasságban élő népességre vonatkoznak, vagyis különböző házassági kohorszok adatait együtt tükrözik. Ezért nem
vonhatunk le belőlük egyértelmű következtetést arra vonatkozóan, hogy a vegyes házasságok pontosan melyik periódusban szaporodtak meg.
A vegyes házasságok időbeli alakulásával (emelkedésével) kapcsolatban, a regionális aspektusokhoz hasonlóan szintén érdemes a kulturális és a strukturális tényezőket analitikusan szembeállítani. Pozsony Ferenc dél-erdélyi falvakban végzett,
egyházi regisztereken alapuló vizsgálatai szerint a vegyes házasságok aránya a hatvanas években a szocialista modernizáció kiteljesedésével növekedett meg.> Pozsony ezt
néprajzosként elsősorban a modernizáció és a közösségi normarendszer bomlásának
a számlájára írja. Magunk inkább a strukturális tényező felől közelítenénk. Döntőnek
tartjuk, hogy a Pozsony által megjelölt periódusban Erdély egyes régióiban az etnikai
34

Lásd Pozsony Ferenc e kötetben közölt tanulmányát.
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térszerkezet nagymértékben átalakult. Ehhez az átalakulásokhoz képest egyes vidékeken a vegyes házasságok arányának a növekedése alacsony. Vagyis véleményünk
szerint a hagyományos életvezetés keretét adó közösségi normarendszer bomlása és
az etnikai exogámia növekedése között nincs feltétlen okság} kapcsolat.
A vegyes házasságok arányának emelkedését tekintve is tanulságos a regionális
összehasonlítás. Az alábbi ábrán látható, hogy legnagyobb mértékű növekedés
Krassó-Szörény, Temes, Szeben, Máramaros, Beszterce-Naszód, Hunyad, Brassó és
Arad megyékben tapasztalható. Ezekben a megyékben a magyarok nagyrészt olyan
városokban élnek, ahol arányuk az elmúlt évtizedekben drasztikus mértékben esett
vissza. Szintén jelentős volt az etnikai arányvesztés Kolozs, Maros, Szilágy vagy
Szatmár megye városaiban, itt azonban a 2002-es állapot és a 1992-2002 közötti folyamatadatok közötti különbség nem annyira jelentős. Ez szintén azzal függthet)
össze, hogy - mint azt a regressziós modell is tanúsítja - ezeken a területeken a vegyes
házasságot befolyásoló tényezők közül jelentősebbek voltak vagy jelentősebbekké váltak a kulturális tényezők. Magunk azt is elképzelhetőnek tartjuk, hogy ezek a normák az etnikai térszerkezet változásával a vegyes házassággal szembeni normák akár
még erősödtek is.
3. ábra. A homogén házasságkötések (1992-2002) és a homogén
házasságban élők (2002) aránya a magyarole között

o"',

lOO'Y••
88%

90%
80%
71%
70%

/

58%
60%

"' o
38%/

40%

58'~/s

/"

50%

l!I

72%

"n

58%

60%

t:
~/

,"o
--e'"

~7

~%

92%
~"

98'Yo

~
97%

89%,

/77%

1.-8-

59%,

~

Homogén házasságkötések
(1992·2002)
Homogén házasságban élök 2002

r

/

39%
~39%
34'

30%
20"/••

72%

87%

"'"'tC:

89%

Ki:%

10%
0%

es

H1)

TM

SB

AR

BV

MM

AB

BN

ej

SJ

SM

BH

MS

ev

HR

Forrás: INS, nem publikált népmozgalmi és népszámlálási adatok

A vegyes házasságokon

belüli etnikai szocializáció

A következő lépésben a vegyes házasságokban élő gyermekek etnikai identifikációjáról kell beszélnünk. Ebben az 1992-es és a 2002-es népszámlálási adatokra támaszkodhatunk, ami közli a családok nemzetiség szerinti összetételét. Az adatsorban
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három változó szerepel, a félj/férfi partner, a feleség/női partner, illetve velük élő gyermekeik nemzetisége.
4. táblázat. A magyar tagú családok megoszlása a házastársak és velük
élő kiskorú gyermekeik nemzetisége szerint 2002-ben
Félj

Feleség

Családok
száma

Agyennekek
A szülőké

Az apáé

nemzetiség-e
Az
anyáé

Más
eset

Nincs
gyermek

Nem maf{Yar

Magyar

50.864

-

21.927

7621

1497

19.819

Magyar

Nem maf{Yar

49.557

-

11.499

19.734

1562

16.762

Magyar

Magyar

Összesen
Forrás:

315.313

194.366

-

-

1496

119.451

415.734

194.366

33.426

27.355

4555

156.032

INS 2004

2002-ben 415.734 olyan család volt, ahol legalább az egyik fél magyar nemzetiségű. Ebből a homogén magyar családok száma 315.313 volt. Vegyes családban élt
50.864 magyar nő, illetve 49.557 férfi. Ezen családok közül 63.840-ben élt a házastársakkal együtt gyermek. A táblázattal kapcsolatban meg kelljegyeznünk, hogy a benne szereplő adatok a családokra és nem az őket alkotó személyekre vonatkoznak.
Ennek azért van jelentősége, mert a táblázat nem mutatja meg, hogy vegyes etnikumú családokban hány gyermek nevelkedik. További 36.581 vegyes családban nincs a
szülőkkel együtt élő gyermek.
5. táblázat. A férj, illetve a feleség nemzetiségét követő gyermekek a magyar
párú vegyes házasságra épülő családokban 1992-ben és 2002-ben

1992
Félj nemzetisége

2002

Feleség
nemzetisége

Más eset

Félj nemzetisége

Feleség
nemzetisége

Más eset

Magyar feleség/nem mazvar féri

76,7%

18,0%

5,3%

70,6%

24,5%

4,7%

Nem magyar
feleség/maavar féri

36,0%

58,2%

5,8%

35,1%

60,2%

4,7%

Magyarpárú
vegyes házasságok összesen

56,6%

37,8%

5,6%

52,3%

42,8%

4,7%

Forrás:

CNS 1995; INS 2004
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Látható, hogy a vegyes párú családok többségében (52,3 százalékában) a gyermeket az apa nemzetiségének megfelelően regisztráltatták. Ez az elv (vagyis a nemi
hierarchia) ugyan nem írja felül az etnikai hierarchiát, azt mégis erősítheti, illetve
gyengitheti. A magyar párú vegyes családokban 24,5 százalékban regisztrálták a
gyermek(ek)et magyarként ha a feleség, és 35,1 százalékban ha a félj nemzetisége
volt magyar. A vegyes családok 4,7 százalékában, vagyis összesen 3059 családban a
népszámlálás "más helyzetet" regisztrált. Ez döntően olyan esetekre vonatkozhat,
ahol több gyermek van, és ezek regisztrált nemzetisége nem egyezik meg egymással
(pl. az egyik gyermeket románként, a másikat magyarként regisztráltatták). Ha az
1992-es helyzettel hasonlítjuk össze, láthatjuk, hogy a nemi változó meghatározó ereje csökkent. Ekkor ugyanis a gyermekek 56,6 százalékát regisztrálták az apa nemzetiségének megfelelően.
6. táblázat. A gyermekek nemzetisége a magyar párú vegyes házasságra
épülő családokban 1992-ben és 2002-ben

1992
Magyar
Feleség magyar
Féri magyar
Összes

Nem maIn'ar

18%

76,7%

36%

58,2%

268%

676%

2002
Más

Magyar

5,3%

Mern maIn'ar

Más

24,5%

70,6%

4,7%

5,8%

35,1%

60,2%

4,7%

560%

299%

654%

47%

Forrás: eNS 1995; INS 2004

2. térkép. A gyennek(eik)et magyarként regisztráltató
aránya megyénként (2002)

A magyarok
'

~.

A' ., ':

•

Forrás: INS, nem publikált népszámlálási adatok
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Érdekes módon egyébként legnagyobb mértékben a magyar nőktől származó
magyarként regisztrált gyermekek aránya nőtt. Összességében így 1992 és 2002 között nőtt azon vegyes családok aránya, ahol a gyermek(ek)et magyarként regisztrálták. Ez 1992-ben 26,8, illetve (ha a "más eseteket" is ide számoljuk) 32,4 százalék volt,
2002-ben pedig 29,9, illetve 34,7 százalék.
A továbbiakban azzal számolunk, hogy a "más esetekben" a gyermekek felét
magyarként, felét nem magyarként regisztrálták. E mellett abból indulunk ki, hogy a
gyermekek nemzetiség szerinti regisztrációja független a gyermekek számától.
Az így kapott becslés szerint 1992-ben a magyar párú vegyes házasságban élő
gyerekek 29,7, 2002-ben pedig 32,3 százalékát regisztrálták magyarként. Az asszimiláció szempontjából kiegyenlített viszonyról abban az esetben beszélhetnénk, ha ez az
arány 50 százalékos volna.
A vegyes házasságokon belüli etnikai szocializációval kapcsolatban szintén rendelkezünk regionálisan bontott adatokkal. A különbségek, a vegyes házassághoz hasonlóan, szintén nagyok. Székelyföldön a vegyes házasságokon belüli etnikai
szocializáció gyakorlatilag kiegyenlített. Másik oldalon, Dél-Erdélyben a vegyes házasságokban nevelkedő gyermekek kevesebb mint negyedét regisztrálták magyarként. Temes, Arad, Kolozs és Beszterce-Nasződ megyékben a magyarként regisztrált
gyerekek aránya némileg alatta marad az 1/3-os országos átlagnak. Bihar és Maros
megyékben enyhén, Szatmáron pedig jelentősen meghaladja azt.
4. ábra. A gyermekeiket magyarként regisztráló vegyes családok
a megyén belüli súlyozott arány függvényében
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A gyermekek etnikai szocializációjával kapcsolatban is lefuttattuk a vegyes házasságra alkalmazott regressziós modellt. A vegyes házasságban élő gyermekek nemzetiségi regisztrációját szintén nagymértékben meghatározza a lakókörnyezet etnikai
összetétele. A súlyozott számarány segítségével a megyék közötti különbségek 82,2
százalékát tudjuk magyarázni (R2).Amegye etnikai összetételéhez képest kiemelkedően magas a magyarként regisztrált gyermekek száma Szatmár és Kovászna megyékben. Ez utóbbiban a családok több mint felében (54%) regisztrálták a
gyermekeket magyarként. Ez az egyetlen megye, ahol a magyarság minimális asszimilációs nyereséget könyvelhet el. Szatmáron valószínűleg a médiafogyasztási szokások (a magyar televízió használata a '70-es, '80-as évektől) és a Magyarországhoz
fűződő kapcsolatok állnak az eredmények mögött. Szintén a regressziós vonal fölött
helyezkednek el Krassó-Szörény, Temes, Szeben és Máramaros megyék. A regressziós
vonal alatti megyék Maros, Szilágy, Kolozs, Fehér, Beszterce-Naszód és Brassó.
Az etnikai reprodukció és a termékenység aránya
Miután ismerjük a vegyes házasságok arányát és a vegyes családok összetételét,
következtethetünk az etnikai reprodukció és a női termékenység arányára (ER/TFR),
illetve az asszimilációs veszteségre.
Az 1964-1992 közötti periódusra a vegyes házasságok arányának és a gyermekek etnikai szocializációjának tekintetében egyaránt az 1992-es népszámlálás adataiból indultunk ki. Az ER/TR mutató becslését erre a periódusra csak globális
(ossz-erdélyi) szinten készítettük el. Az 1992-2002 közötti időszakra a vegyes házasságok vonatkozásában népmozgalmi, az ezeken belüli etnikai szocializáció tekintetében pedig a 2002-es népszámlálási adatokból indultunk ki. A becslést itt megyénként
is elkészítettük.
7. táblázat. Az etnikai reprodukció és a termékenység aránya (ERtrFR)
az erdélyi magyarok körében (1964-1992)

Magyarként regisztrált gyermekek a
vegyes házasságokban

Magyar nő

Erdély

Magyar
férfi

207%

389%

Homogén
házasságok aránya

ER/l'FR35

Férfi+Nő
(össz.
200%)
60%

871%

948%

Forrás: Saját számítás INS adatok alapján

35 A ERITFR = HamM xlOO + HetM x (ERHetJérfi+ERHet_nó),
ahol HamM - a homogén
házasságok aránya, amelyeken belül az etnikai reprodukciót 100 százaléknak vesszük, HetM - a vegyes házasságok aránya, ERHet_nó, ERHetJérfi - a vegyes házasságokon belüli etnikai reprodukció, magyar feleség, illetve magyar férj esetében. A számítás azzal a feltételezéssel élt, hogy a
vegyes házasságban élő magyar nők és férfiak aránya megegyezik, illetve, hogy homogén házasságokon belül az etnikai reprodukció 100%.
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8. táblázat. Az etnikai reprodukció és a termékenység aránya (ERfI'FR)
az erdélyi magyarok körében, megyénként 1992-2002
Magyarként

regisztrált
gyermekek
ln'es házasságokban

Magyarnő

a ve-

Homogén
házasságok aránya

ER/fFR

Magyar férfi

Férfi+Nő
(össz. 200%)

144%

30,4%

44,8%

Arad

22,8%

326%

55,5%

58,9%

81,7%

Bihar

34,6%

372%

71,9%

85,4%

95,9%

BeszterceNaszód

23,2%

33,6%

56,8%

62,0%

83,6%

Brassó

193%

28,8%

48,1%

61,5%

80,0%

Krassó-Szörénv

14,6%

302%

44,7%

224%

57,1%

Kolozs

21,9%

32,4%

54,3%

767%

89,3%

Kovászna

46,0%

61,4%

107,4%

95,1%

100,4%

Hargita

416%

53,4%

95,0%

96,7%

99,8%

Fehér

682%

82,4%

Hunvad

18,1%

24,5%

42,7%

39,9%

65,5%

Máramaros

23,2%

341%

57,2%

59,4%

82,6%

Maros

305%

392%

69,7%

87,8%

96,3%

Szatmár

37,5%

46,3%

83,8%

81,5%

97,0%

Szilá!N

26,9%

36,1%

63,0%

88,5%

95,8%

Szeben

15,5%

31,6%

47,1%

392%

67,8%

Temes

18,2%

36,7%

54,9%

361%

71,2%

Erdélv

268%

375%

642%

823%

937%

Forrás: Saját számítás INS adatok alapján
3. térkép. Etnikai reprodukció és a női termékenység aránya (ERITFR) és a magyar nők
termékenysége 2002-ben.
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A magyar népesség generációs utánpótlását a női termékenységen kívül, a vegyes házasságokon keresztül az asszimilációs folyamatok is befolyásolják. Az
1964-1992 közötti periódusra 94,8, az 1992-2002 közöttire pedig 93,7 százalékos
ERII'FR aránnyal számolunk. Ennek jelentősége abban áll, hogy a magyar nők termékenységének kiszámításakor a korstruktúrából becsült születésszámokat az
1964-1992 közötti periódusban 5,5, az 1992-2002 közötti periódusban pedig 6,7 százalékkal kell megemeljük.
Az 1992-2002 közötti periódusra ERII'FR arányt városokra és falvakra egyaránt kiszámítottuk az etnikai reprodukció és a női termékenység viszonyát. E szerint városon a magyarként regisztrált gyermekek a magyar nők élve-születéseinek
90,4, falvakon 96,8 százalékát teszik ki.
9. táblázat Az etnikai reprodukció (ER) mutatói városon és falun

Homozén házassázok

aránya

ER a vezves házassázökban

ERtl'FR

Erdély

842%

615%

937%

Város

781%

561%

904%

Falu

89 2%

707%

96.8%

Forrás: Saját számítás INS adatok alapján

10. ábra. Az ERlTFR értéke városokon a vegyes házasságok és a súlyozott arányszám
függvényében
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11. ábra. Az ER!I'FR értéke falvakon a vegyes házasságok és a súlyozott
arányszám függvényében
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Forrás: Saját szánútás INS adatok alapján

A termékenység vizsgálatakor kiemelten figyelnünk kell az etnikai reprodukció
regionális egyenetlenségére. Míg egyes dél-erdélyi megyékben a vegyes házasságokban megnyilvánuló intergenerációs asszimiláció a magyarság nemzedéki utánpótlását 1/3-dal apasztja, addig a Székelyföldön gyakorlatilag nincs ilyen hatás, mi több,
Kovászna megyében a magyarság minimális asszimilációs nyereséget könyvelhet el.
Az etnikai reprodukcióban fellelhető regionális különbségek vizsgálata nem pusztán
az asszimilációs folyamatok szempontjából érdekes, hanem azért is, mert a gyermekek regisztrált nemzetiségére vonatkozó adatokból kiindulva az eddigiekben a termékenység regionális különbségeiről is alapjaiban torz képet alakítottunk ki.
A magyarként regisztrált gyermekek számát és az ER/TFR arányt ismerve
számszerűsíthetjük az intergenerációs asszimilációs veszteséget. Számításaink szerint a vegyes házasságokon keresztül ez a folyamat 1964-1992 37.915,1992-2002 között 9.224, vagyis összességében 47.164 fővel csökkentette a magyarság generációs
utánpótlását. Mindezt vizuálisan az alábbi ábra alapján szemlélhetjük.
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12. ábra. A női termékenység, az etnikai reprodukció és az erdélyi
magyarok asszimilációs vesztesége 1964-2002 között
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Kádár Edit
ETNOLINGVISZTIKAI VITALITÁS A SZÓRVÁNYBAN.
OLTSZAKADÁT1
1. Bevezető
Kutatásommal az etnolingvisztikai vitalitás és az interetnikus viszonyok kérdéskörébe ágyazva egy dél-erdélyi nyelvjárássziget, Oltszakadát mai nyelvhasználatának vizsgálatát céloztam. Giles, Buorhis és Taylor nyomán- az alábbi paraméterekre
voltam tekintettel:
Vitalitás
Státus

Demográfia

Intézményi

Mass media

Gazdasági
Nemzeti terület

Társadalmi
Történelmi

Támogatás

Oktatás
Megoszlás

Nyelvi(külső/belső)

Koncentráció

Formális
Kormány-támogatás

Arány
Abszolút születési ráta3

Számok

Vegyes házasságok

Ipar

Informális

Vallás

Bevándorlás
Kultúra
Kivándorlás

Gilesék sémája elég általánosnak tűnik ahhoz, hogy alkalmazható legyen a
szakadáti magyarság (egyáltalán, a nemzeti kisebbségek) vizsgálatában. A tárgyalás

1 Aszöveget 2000 decemberében zártam le. Teljes tetjedelmében a kolozsvári Nyelv- és Irodalomtudományi Közleményekbenjelent meg (Kádár Edit: Etnolingvisztikai vitalitás a szórványban. Oltszakadát.
NyIrK XLN.évf. (2000) 1-2. sz. 69-108. p.). A szakadáti elemi iskolások nyelvhasználatát vizsgáló részt a
2001-es Hungarológiai Kongresszus konferenciakötetében publikáltam (Kádár Edit: Nyelvvesztés - nyelvmegtartás. Iskoláskorúak nyelvhasználata a szórványban. In Hoffmann István - Juhász Dezső - Péntek
János (szerk.): Hungarológia és dimenzionális nyeluszemlélet. Előadások az V Nemzetközi Hungarológiai
Kongresszuson (Jyuáshylá, 2001. augusztus 6-10.). Debrecen - Jyvaskyla, 2002, 317-328. p. Jelen tanulmány Kádár 2000 i. m. lényegesen lerövidített és részlegesen átstrukturált változata.
2 Giles, Howard - Richard Y.Buorhis - Donald H. Taylor: Towards a Theory of Language in Ethnic
Group Relation. In Giles, H. (szerk.): Language, Ethnicity and Intergroup Relations. London - New Yorksan Francisco, 1977, Academic Press, 307-348. p. 309.
3 Lásd a függelékben (1. táblázat).
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során azonban nem követem a fenti sorrendet: az adott paraméterek közül némelyeket összevonok, másokat a tárgyalás több pontján is érinteni fogok.
A terepmunka a Kriza János Néprajzi Társaság családrekonstrukciós programja keretében zajlott;' Pozsony Ferenc egyetemi docens vezetésével. Munkámban a kövétkező forrásokra támaszkodtam:
a. a csoportunk által végzett, a község egész magyar lakosságára vonatkozó családlapos felmérés;
b. a keresztelési, esketési, halálozási anyakönyvek nominatív feldolgozása,illetve az
ezekre és a falubeliek emlékezetére támaszkodó családrekonstrukciós vizsgálatok;
c. reprezentatív családmintákon végzett (interjús) vizsgálatok a vegyes házasságok belső, interetnikus viszonyainak és ezek szabályozó tényezőinek felderítésére.
A terepmunka nyelvi vonatkozásai:
d. reprezentatív felnőtt vizsgálati mintán kérdőíves módszerrel a nyelvhasználat, a nyelvválasztás, az anyanyelvhez való viszony aspektusait vizsgáltam, illetve azokat a - jellegzetesen regionális - magyar-román nyelvi kontaktusjelenségeket,
amelyeket az aszimmetrikus kétnyelvűség, a szórvány- és szigethelyzet indukál.
e. az 199B-ban II-Iv. osztályos, magyar tagozatrajáró tanulók fogalmazásfüzeteinek vizsgálata.
II. Demográfia
1. A település és története cím szavakban
Oltszakadát (románul: Sácádate) a Déli Kárpátok lábától alig 10 kilométernyire, a
Vöröstorony-szorostől északra, az Olt folyómentén, a mai Szeben és Fogaras megye határán terül el. Árpád-kori település, első lakosai valószínűleg székelyek lehettek. Őket követték a szászok", s később a románok. Róluk először az 1510-es összeírások árulnak
el valamit." Ezt a betelepülési sorrendet igazolja a település alakja, belső beosztása is.
A község ma is két hosszú, egymáshoz T alakban illeszkedő főutcáből áll, melyek a
magyar evangélikus templomnál találkoznak. Ez a falu közepe, magja, amelyet dominánsan magyarok laknak. A keskeny szalagtelkek elhelyezkedése a soros falu képét
mutatja, amilyet magyarok és szászok lakta vidékeken Erdély-szerte találhatni. A románok tömegesen főleg a XVI. században érkeztek ide, pásztorkodó népként, a
munténiai török uralom elől menekülve, és a falu szélein telepedtek le. A románok
lakta részek így a csoportos falu elrendezését követik. A két etnikai tömb lakhelyi elA program hivatalos elnevezése: Erdélyi magyar szórványközösségek családszerkezeti vizsgálata.
székelyek a magyar királyság területén mindenütt a gyepűvonal mentén helyezkedtek el,
mint határvédők. Ez a feladat hárult a Szeben környékére telepített székelyekre is, akik a déli határvédelmet látták el a Vöröstoronyi-szorosnál. E vidékre való betelepítésük a XI. század elején történhetett, mert a
szászok a XIII. század közepén jöttek Erdélybe, s megérkezésükkor itt már helynevekkel igazolt magyar települések vannak" - Székely Zoltán: Korai középkori temetők Délkelet-Erdélyben. Korunk Évkönyv 1973
219-228. p. 225. Erről a kérdésről lásd még Kósa László - Filep Antal: A magyar nép táji-történeti tagolódása. Budapest, 1975, Akadémiai Kiadó, 81. p.; Kósa László: Dél-erdélyi mozaik. Hitel IV évf (1991) 18. sz.
22-25. p.; Mohay Tamás: Magyar szórványok Dél-Erdélyben. In Halász Péter (szerk.): A Duna merui népek
hagyományos műveltsége. Tanulmányok Andrásfaluy Bertalan tiszteletére. Budapest, 1991, Magyar Néprajzi Társaság 67-74. p.; Oltszakadáttal kapcsolatos egyéb történeti kérdésekről lásd pl. Pozsony Ferenc:
Egy Szeben megyei magyar szórványközösség. Erdélyi Múzeum LXII. évf (2000) 3-4. sz. 185-192. p.;
Binder Pál: Oltszakadát. In UŐ:Közös múltunk. Románok, magyarok, németek és délszlávok feudalizmus
hori falusi és városi együttéléséről. Bukarest, 1982, Kriterion, 57-58, 322-323. p.
6 Korespondenzblatt 1894: 49-50: "30 Walachi hospites habet, 2 desertas, 1 pastorem." Idézi: Vámszer
Géza: Szahadát. Egy Szeben megyei magyar szórvány. Kolozsvár, 1940, Erdélyi Enciklopédia kiadás, 60. p.
4
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szigeteltségén nem sokat változtat az sem, hogy az elmúlt száz év folyamán néhány
magyar ház és telek román kézbe került, és fordítva. 7 A cigányság betelepülését a
spontán beszivárgásjellemezte,
és fcíként a XX. század közepén/végén erősödött fel.
Az itt élő népek eredetének és a településen való folytonosságuknak
kérdése természetesen nem csak településtörténeti
szempontból jelentős. A "Ki volt itt előbb"
örök problémája, az őshonos/nem őshonos megkülönböztetés a kisebbségi népcsoportok
számára fokozott jelentőséggel bír" A hagyományok, a történelmi értékek hiánya (vagy
az ezektől való megfosztottság) ugyanis, az amúgy is kisebbségi léthelyzetben sorvadó közösségen belül a kulturális-nernzeti
kötelékek további lazulásához vezet, és ezáltal egy
többszörösen alárendelt helyzet lesz a közösség osztályrésze.

2. Etnikai megoszlás
A közvetlen falukörnyezetet
az abszolút többségben levő románság alkotja. Ez a
tájegységnek számbelileg messze a legjelentősebb, etnikailag meghatározó népessége.
A magyarság a községben a lakosság 22,3%-át teszi ki; szász nemzetiségűnek
pedig a középkorban az autonóm szász Királyföldhöz tartozó településen - 1992-ben már
csak hárman vallották magukat, azaz a lakosságnak mindössze 0,4%-a. A "mennyiségi tényező" túlmutat településtörténeti
fontosságán. A nyelvi közösségek számbeli
aránya és fóldrajzi megoszlása ugyanis a kétnyelvűséget
befolyásoló tényezőként is
számításba jöhet. Egyik vagy másik népcsoport számbeli fölénye ugyanis lokálisan is
dominánssá teheti az adott nyelvet, ezáltal beszűkítheti a másik nyelv használati terét. Az ilyen területeken csak egyoldalú, aszimmetrikus
kétnyelvűség alakulhat ki, és
ez a nyelvi (és kulturális) asszimiláció irányába mutat. Oltszakadáton
a többségi románság nyelve így vált kétszeresen is domináns nyelvvé: egyrészt mint államnyelv,
másrészt a lokális többség nyelveként. Mindezt pedig súlyosbítja a magyarság kedvezőtlen fóldrajzi helyzete, megoszlása is: a szakadáti magyarság kisebbség a falun belül
(a község egész X. századi nemzetiségi megoszlását lásd a függelékben: 2. táblázat), de
kisebbség egész Szeben megyei viszonylatban is. Ezen a szórványvidéken
1992-ben
19.309-en vallották magukat magyarnak (4,26%), a 17.122 szász (3,78%), a 18.730 cigány (4,13%) és 397.205 (1) román (87,70%) mellett. 9

7 Tudjuk, hogy a "saját etnikai tér" mennyire
fontos része a nemzeti mitológiának. Oltszakadát esetében azonban nemcsak a betelepedési sorrend, hanem (mint a későbbiekben látni fogjuk) a gazdasági, kulturális, társadalmi,
művelődési és mentális különbségek,
a különböző felekezetekhez
való tartozás, a nyelvi
különbségek, az endogám házasságok preferenciája stb. mind szerepet játszottak a szegregációban, az elkülönült területi nemzetiségi kép kialakulásában.
A nemzetiségi térszerkezetek
kérdéséről lásd még Keményfi
Róbert: Etnikai térszerkezeti
vizsgálatok multietnikus
települések néprajzi kutatásában.
Regio VII. évf
(1996) 4. sz. 120-132. p.; Keményfi Robert: Az etnikai tér és a nemzetállamiság
eszméje. Tabula II. évf (1999)
2. sz. 3-26. p.
8 A kérdésnek alapvető fontossága van tennészetesen
a többségnek, a szakadáti románságnak az életében is. (Nem hiába szentel könyvében oldalakat a szélsőséges Podea annak igazolására, hogy Szakadáton csak
és csakis a románok lehettek az őstelepesek. - Vö. Podea, Ioan: Monografia comunei Sácádate. Sibiu, 1911)
9 A magyarság szám- és részaránya
a mai Szeben megye területére átszámítva a századelő óta a következöképpen
alakult: 1900: 17.548 (6,9%), 1910: 20.355 (7,5%), 1920: 14.481 (5,4%), 1930: 19.232 (6,3%),
1941: 14.059 (4,2%),1956:18.180
(4,9%),1966: 19.898 (4,8%),1977: 20.139 (4,5%). Lásd Gazda József: Magyar szórványok Erdélyben. Szeben megye. Háromszék
2000. december 16.
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Ill. Intézmények
1. Egyház és vallás
A településnek három temploma van. A magyarok, abetelepülők némelyikét leszámítva, ágostai hitvallású evangélikusok, egyházilag a múltban is (ma is) Szebenhez tartoztak. Templomuk XIII. századi, kései román, korai gót stílusú. A ma is álló két román
templom (az eredetileg görög-katolikus, és az ortodox) XVIII. századi. Ma a két templomot felváltva, kéthetente használja a szinte egyöntetű ortodox hitközség, hiszen a görög-katolikusok az 1989-es fordulat után sem tudták visszaszerezni templomukat.
1733-ban még a románság nagy többsége görög-katolikus volt a községben.w a későbbiekben azonban az ortodoxia egyre nagyobb térnyerését tapasztalhatjuk.
1930-ra
már 694 ortodox mellett (ez a község lakosainak 59,2%-át, a románságnak
70,45%-át
teszi ki) már csak 289-en vallják magukat görög katolikusnak, azaz a lakosságnak alig
a 24,7%-a, a románságnak
29,34%-a. A kommunizmus
évtizedei alatt pedig az ortodoxia "államvallássá" válásával (és a görög-katolikus vallás 1948-49-es betiltásával), ez
az arány még inkább eltolódik: az 1992-es népszámlálási adatok szerint a románság
93,26%-a ortodox, csupán 3,72%-a görög-katolikuso (A község XX. századi felekezeti
megoszlását lásd a fuggelékben: 2. táblázat.)

2. Iskolatörténet
A XIX. század előtt a községben román iskola nem volt, sem állami, sem felekezeti. A gyerekeket a pap tanitotta a saját házában betűvetésre. Az első iskolát az ortodoxok 1864-ben építették. 1856 és 1886 között (a magyar állami iskola felállításáig)
görög-katolikus iskola is létezett." Erről András D. János, volt szakadáti lelkész így ír:
,,A románok 1864 előtt se iskolaházakkal, se képesített tanítókkal nem bírtak, sőt,
ahogy Podea könyvében írja, sokan a dascél-ok l= tanítók - K. E.] közül sem tudtak
írni és olvasni, de azért mégis jól tanitottah:» 1864 előtt Ioan Iacob, egy öreg, becsületes de semmiféle szakértő képességgel nem bíró egyén tanította a gyerekeket saját házában 21 forint évi fizetés ellenében."13
Magyar iskola és tanitó ezzel szemben már a XVI. században működött a kőzségben.> A magyar állami iskola 1885-ben nyílik meg, és ezzel megszűnik a felekezeti
oktatás, de újraéled 1919-ben, amikor az állami iskola román nyelvűvé válik. (A. K., a
falu legidősebb, 91 éves asszonya említi, hogy az ortodoxok is sok esetben a magyar állami iskolába adták gyermekeiket, mert az ortodox felekezeti iskolát fizetni kellett.)
1948 után, az iskolák államosításával a román állam teljhatalmat nyer az oktatás területén. A magyar nyelvű oktatás sorsát is főként politikai tényezők határozzák
meg. A felső tagozaton (V-VIli. osztály) a magyar nyelvű oktatás 1962-ben szűnt meg
10

VÖ. Vámszer
91. p.

i. m. 54. p.
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az eredeti szöveg ugyanis így hangzik: "... si numai mai
mai inaltá, totusi nu puteau zice ca nu si-ar fi
implinit destul de constiincios chemarea invűtátoreascá."
(Podea i. m. 57-58. p.). [... és csak később
jönnek a tanítók, akiknek felsőfokú képzettségük
ugyan nem volt, ennek ellenére senki nem mondhatta, hogy ne tettek volna eleget kellő lelkiismeretességgel
tanítói hivatásuknak.]
13 András D. János: Válasz Podea Joan lupényi gör. keleti lelkésznek "Monografia comunei
Sácádate" című füzetére, a szakadáti magyarság részéről történeti tényekkel bizonyítva. A szakadáti
magyarság megbízása folytán kiadja András János volt szakadáti lakos, nyug. lelkész. Nagyszeben,
1912, 14-15. p.
14 Vámszer
i. m. 90. p.
12
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végképp, az alsó tagozaton (I-Iv. osztály) a '80-as években. Ez utóbbi a '90-es évek elején újraindult. Ma Oltszakadáton csupán I-Iv. osztályos, összevont tagozatos iskola
működik magyar nyelven, V. osztálytói a gyermekek román tagozaton folytathatják
tanulmányaikat a községben. A VIlI. osztály befejeztével pedig mindenképpen a közeli településekre kényszerülnek iskolábajárni, ha tovább szeretnének tanulni. A legközelebbi iskola, ahol magyar nyelven tanulhatnak Szebenben van, amely 26 km-re
fekszik Szakadáttól. A községnek nincs saját vasútállomása, és bár most már kiépített
gát könnyíti a közlekedést, télen és nagy esőzésekkor a település szinte megközelíthetetlenné válik. Oltszakadát tehát még ma is eldugott helyen fekszik, ez az oka annak,
hogy évszázadok óta sem számbelileg, sem gazdaságilag nem fejlődhetett jelentősen.

IV. Státus
A vizsgálat arra kereste a választ, hogy - annyi mezőségi szórványfaluval ellentétben - a 150 éve soha a kétszázas lélekszámot el nem érő szakadáti magyarság hogyan maradhatott meg, és megmaradásának mi lehet(ett) a katalizátora, látszólag
ugyanis minden számba jöhető tényező (földrajzi elhelyezkedés, etnikai arány, gazdasági tényezők, nyelvhasználati terek stb.) kedvezőtlenül befolyásolta megmaradási
esélyeiket. A magyar lakosságot évtizedek óta az etnikai (és ezzel együtt felekezeti,
lásd ortodoxia mint államvallás) asszimiláció veszélyezteti, lakosainak száma fogyóban és öregedőben van (a magyar lakosság életkori megoszlásáróllásd a fuggeléket: 3.
táblázat.), amely többek között azt is implikálja, hogy elfogy a falu belső partnertartaléka, a kényszerűen mobilizálódó falu párválasztási tere ezzel törvényszerűen kitágul,
s elsősorban közvetlen - dominánsan román - környezetét fogja át, ezzel pedig a vegyes házasságok előmozdítójává válik, amely a maga sorrendjében az asszimilációs folyamatot erősíti, gyorsítja.
Mivel magyarázható tehát, hogy mégis egy életerős szórvánnyal van dolgunk?
Az alábbiakban a szakadáti magyarság gazdasági státusa, földrajzi, társadalmi, foglalkozásbeli mobilitása, a vegyes házasságok problémája, valamint a nemzeti önszemlélet és nyelvi identitás paraméterei mentén próbálok választ keresni a kérdésre.
1. Gazdaság, mobilitás
Az elmúlt ötven évben Oltszakadát gazdasági élete gyökeres változáson ment
áto A falu magántulajdonban levő földjeit a második kollektivizálási hullámban,
1962-ben államosították. Ez leginkább a magyar lakosságot sújtotta. A földdel gazdálkodó szabadfalu magyar lakossága nagy többségében 34 hektáros földterülettel rendelkező középgazda volt. A föld volt tehát fö megélhetési forrásuk, és (elsősorban a
falu román lakosságával szemben) gazdasági státusuk alapköve. A község magyarsága körében tehát gazdasági szempontból "szükségtelen", így nagyon ritka volt a továbbtanulás. ,,Ahelybéli románok közüljóval többen mennek tanult pályára és iparra,
ami nem utolsó sorban azzal magyarázható, hogy családjaik szaporábboh, ugyanekkor azonban földjük kevesebb, s így másutt kellett megélhetést keresniök. "15
A paraszti gazdálkodás kényszerű felbomlásával a magyarság korábbi egységes
társadalmi képe is megváltozott, a műveltség és a foglalkozás terén egyaránt. A '30-as
15
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évek elejéig az anyakönyvekben csak a földműves és - ritkán - napszámos foglalkozásnevek jelennek meg szakadáti születésű és ott is élő házasulandók neve mellett.
1917-től ugyan már találkozhatunk a forrásokban bizonyos szakmák képviselőivel is
(pl. cserépvető, cserépégető, cipész, kőműves, kovácsmester, kerekes mester, szabó,
kereskedő, szűcsmester, kocsmáros, tanítónő stb.), ezek azonban szinte kivétel nélkül
más településekről származnak, Szakadátra csak beházasodnak, vagy ideiglenesen a
községben, esetleg a környező településeken vállalnak munkát, és Szakadáton kötnek
házasságot, itt keresztelik meg gyermekeiket. 1930-1950 között szakadáti illetőségű
férfi neve mellett csupán 9 esetben jelenik meg az esketési anyakönyvben más, mint
agrárfoglalkozás; az anyakönyvek tanúsága szerint körülbelül az '50-es évek végéig
domináns marad a földművelők száma.
Az '50-es évektől, az iparosítással párhuzamosan új szakmák kezdenek feltűnni:
megjelenik a gyári munkás apa, a hegesztő, esztergályos stb. férj, majd 1962-től a kollektivista, hivatalnok, vasmunkás, traktorista, műszaki rajzoló stb. foglalkozásokkal
bővül a falu .foglalkczés-repertoárja". A foglalkozási mobilitás tehát a társadalmi mobilizáció (iparosítás, urbanizáció, közéleti részvétel lehetőségének növekedése, a tömegtájékoztatás szélesebb körben való elterjedése stb.) kísérőjelensége." Ugyanakkor
a foglalkozási mobilitás és a társadalmi változások szükségszerűen magukkal vonják
a földrajzi mobilitás erősödését is. A munkaképes lakosság nagy része a környező településekre kényszerül dolgozni járni: a feleki disznófarmra, egy közeli ipartelep, a
Mársa gyáraiba, sőt távolabb, nagyszebeni hivatalokba is. A helyi kollektív gazdaságban főleg a nők vállalnak munkát, vagy ők is beállnak a férfiakkal együtt a gyárakba
dolgozni. A mezőgazdaságból az iparba került első generáció azonban többnyire igen
alacsony ívű (társadalmi) mobilitási pályát futott be.
A század közepétől tehát folyamatosan számolnunk kell a hagyományos társadalom szerkezeti átalakulásával. Ez az iskolázottság terén is megmutatkozott, amely
nemcsak a műveltségi, hanem a földrajzi mobilitásnak is befolyásoló tényezőjévé vált.
Míg az ipari munkásság első generációjának forrása a korábban kisebb-nagyobb földtulajdonnal rendelkező parasztság, addig a második generációt már olyan fiatalok alkotják, akik a hét, később nyolc osztály befejezése után valamilyen ipari, illetve
szakiskolába iratkoznak be. Ők már integrációs mobilitással válnak munkássá. A
szakiskolát végzettek mellett lassan nő az érettségizettek száma is. Igen fontos tényező ez, amit sokszor figyelmen kívül hagynak, elsősorban a felsőfokú végzettségre helyezve a hangsúlyt, egy adott település iskolázottsági mutatójában. Ma a szakadáti
lakosság 55,55%-ának csupán nyolc osztályos végzettsége van, vagy kevesebb (a lakosság iskolai végzettség szerinti megoszlását lásd a fuggelékben: 4. táblázat.); felsőfokú végzettséggel ketten (!) rendelkez nek.' 7 Oltszakadát (és valószínűleg minden
szórvány, sőt nagyon sok falu) sorsa: az iskolázott réteg, elsősorban a felsőfokú iskolázottsággal és érettségivel rendelkezők elvándorlása városra, külföldre.
1989 után a politíkaival párhuzamosan a gazdasági helyzet is megváltozott. Ennek a földrajzi és foglalkozási mobilitásra egyaránt kihatása volt. A határok megnyitásával néhány fiatal külföldre távozott, néhányan magántulajdonban
levő
16 A kettő kapcsolatáról lásd pl. Róbert Péter (szerk.): A társadalmi mobilitás. Hagyományos
és új megközelítések. Budapest, 1998, Új Mandátum Könyvkiadó.
17 Országos viszonylatban sem sokkal jobb a helyzet: az 1992-es népszámlálási adatok szerint
középiskolai végzettségben ugyan vezet a magyarság, felsőfokú végzettség tekintetében viszont csupán kilencedikek vagyunk, az országos átlagtól (5,14%) is 2%-kallemaradva (3,6%). (Ez a 2% körülbelül 35-40 000 embertjelent.l
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kisebb-nagyobb cégeknél vállaltak munkát, esetleg saját vállalkozásba kezdtek (többnyire vegyesboltot, ún. butikot nyitottak). A termelőszövetkezetek megszűnte után
az ott dolgozók, akik tehették, nyugdíjaztatták magukat, és a visszaigényelt földek
megművelésével kezdtek foglalkozni. Az 1990. évi földtörvény 10 hektár visszaszolgáltatásáról rendelkezik: ezáltal kialakulóban van egy új, kis földtulajdonnal rendelkező réteg, amely azonban nem rendelkezik a mezőgazdasági termeléshez szükséges
felszereléssel, sem megfelelő anyagi vagy hitelfeltételekkel.
A fent említett változások többnyire az asszimiláció irányába ható tényezők számát növelik: a középfokú iskolázás nyelve elsősorban a román; a továbbtanulás feltétele az ingázás vagy idegen, román nyelvű környezetbe való (ideiglenes) letelepedés;
az új munkahelyek ugyanezt vonják maguk után; már nemcsak a falukörnyezet, a lakóhely makrokörnyezete román, hanem a munkahely szűkebb és tágabb kontextusa
is, a közvetlen munkatársak, az ügyintézés nyelve stb. Továbbá az átalakulás gazdasági vetülete elsősorban abban nyilvánul meg, hogy a kollektivizálás és iparosítás/iparosodás folytán gyakorlatilag megszűnnek a "rendi különbségek", azaz gazdasági
kiegyenlítődés következik be, amelynek az interetnikus viszonyok perspektívájából
szemlélve messzemenő következményei lesznek, amelyek a vegyes házasságok számszerű növekedésében is testet öltenek.v
2. Vegyes házasságok
1906 és 1997 között a házasságkötési anyakönyvben 159 esketési bejegyzés található. Míg azonban a korai bejegyzések esetében részletes információt kapunk a házasulandók születési- és lakhelyéről, foglalkozásáról, vallásáról, sőt szüleikről is, addig
a későbbiekben már ezek az adatok egyre elnagyoltabbakká, pontatlanabbakká válnak. Ennek következtében sokszor körülményes vagy éppenséggel lehetetlen megállapítani, hogy adott szempontból endo- vagy exogám házassággal van-e dolgunk; hogy
ebből a 159 házasságból hánynak van valós lokális kötöttsége (vagy vonatkozása);
hogy hány olyan eset van, amikor a felek közül egyik sem kötődik születését tekintve
Szakadáthoz, s nem is laktak ott soha, csupán esküvőjüket tartották (valami ok miatt) a szakadáti evangélikus templomban stb. Az is előfordul továbbá, hogy szakadáti
pár más helységben köt házasságot. Így tehát a függelékben található adatok (lásd: 5.,
6., 7. táblázat) nem tartalmazzák a teljes magyar lakosság házasságkötési időpontjait.
Vizsgálataimban a múltat illetően csak azokat az adatokat veszem figyelembe, amelyek az anyakönyvekből meríthetőek; a vegyes házasságok mai állásának vizsgálatához pedig a családlapos felmérés adatait használtam fel.
2.1. A házasfelek lokális származása
Amint az előző részben már említettem, az '50-es években a mobilitás fölerősödésével a falu párválasztási tere is kitágul; ezzel párhuzamosan hirtelen, ugrásszerű18 Kétségtelen, hogy noha a szakadáti magyarok és románok gazdasági státus tekintetében
közeledtek egymáshoz, történelmi és nyelvi státusuk terén ez a közeledés nem történt meg, mint
ahogy továbbra is elevenek maradtak a rni-csoporthoz és a másik-csoporthoz kapcsolódó (merőben
eltérő) sztereotípiák is. Nem meglépő ezért, hogy az anyakönyvekből adatolható 91 év alatt csupán
egyetlen olyan házasságkötés létezett (l984-ben), amelyben a házastárs falubeli, szakadáti román
ember volt. Feltehetőleg ez is csak azért volt lehetséges, mert második generációs, etnikailag
exogám házasság lévén, a mi-csoport a férjhez menendő lány számára, már nem feltétlenül a magyarságot jelentette. A falun belüli etnikai endogámia szigorú törvényei ma is éppoly erővel hatnak
tehát, mint a múltban.
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en megnő a lokálisan exogám házasságkötések aránya: 1960-1980 között egyetlen
endogám házasságot sem kötöttek. (Aházasságkötések lokális endo- illetve exogámiájának adatait lásd az 5. táblázatban). A vizsgált 91 év alatt pedig a 152 házasságkötés00119 pusztán 70 esetben találkozunk lokális endogámiával. A 82 exogám házasságból
49 esetben a férfi, 33 esetben a nő származik más településről. Az exogám házasságok
esetében a házastársak nagy része a környező településekről való: Nagyszeben,
OláhújfaluJ Románújfalu, Kercisóra, Hortobágyfalva, Vízakna, Felek, Bürkös, Nagydisznód. A többiek főleg a Székelyföldről, illetve Moldvából, Olténiából származnak,
de a Partiumból is előfordul egy-kettő.
2.2. A házastársak

felekezeti hovatartozása

A felekezeti endo-, illetve exogámia a lokálishoz hasonló arányokat mutatja
(lásd: 6. táblázat). Amint a táblázatból kiderül, itt is az '50-es évek jelentik a fordulopontot: a lokális exogámia ugrásszerű növekedésévei párhuzamosan a felekezeti exogámia is hirtelen lendületet kap, ezen belül 1964-ben megjelenik az első ortodox
vallású házastárs is, amely a magyar-román vegyes házasságoknak is mérföldkövévé
válik.
A vizsgált időszak házasságkötéseiből 81 felekezeti szempontból endogám, 71
exogám. Az exogám házasságokban leggyakoribb a református házasfél (32 - ez akár
"protestáns endogámiának" is tekinthető), ezt követi a római katolikus (18), az ortodox (14), a görög katolikus (3), illetve az unitárius (3). A házasságok 21,05%-a tehát
református házastárssal köttetik, 11,84%-a római katolikussal, 9,21%-a ortodoxszal,
1,97-1,97%-a pedig görög katolikussal, illetve unitáriussal.
2.3. Etnikai szempontú vegyes házasságokw
Az első olyan etnikailag vegyes házasságot, amelyben a házasulandók szakadáti
illetőségűek, 1923-benjegyzik be; ezt követi 1935-ben a második (vélhetően mindkettő szász férfi - magyar nő házassága), 1945-ben a harmadik (román férfi - magyar nő)
és 1954-ben a negyedik (magyar férfi - román nő). A kollektivizálás évéig, 1962-ig, 56
év alatt tehát, mindössze 4 olyan vegyes házasság köttetik a községben, amelyben legalább az egyik fél szakadáti. A többi 95 házasságkötés (a házasságkötések 95,95%-a)
etnikailag endogám.
A vegyes házasságok tömegesen 1962 után jelennek meg az anyakönyvben, s a
számadatok egyben a megváltozott társadalmi-gazdasági helyzet mutatói: 35 évalatt,
1997-ig az 53 házasságkötésből20 etnikai szempontból exogám (10 esetben a nő, 10
esetben a férfi román), azaz az endogám házasságok már csak a házasságkötések
62,26%-át teszik ki.
Ma a szakadáti magyarok közül 8-an élnek vegyes házasságban, azaz a szakadáti
családok 14,54o/o-aEz kevéssel több, mint az országos átlag (ami 13%).A román fél hat
esetben férfi, két esetben nő. Ezekben a családokban az etnikai folyamatok román, illetve
magyar irányba való eltolódásával fele-fele arányban találkozunk. 21
19 Az anyakönyvbe bejegyzett 159 házasságból vélhetően 7 esetben egyik házasfél sem
szakadáti illetőségű.
20 Az erre vonatkozó összesítést lásd a függelékben: 7. táblázat.
21 Erre egyebek között a keresztelési anyakönyvek adataiból, a vegyes házasságból származó
gyerek iskoláztatásának nyelvéből, familiáris beszédhelyzetek nyelvéből, vagy később e generációnak a párválasztással kinyilvánított hovatartozás-döntésébőllehet következtetni.
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Úgy vélem, annak az okát, hogy a szakadáti vegyes házasságok miért nem vezetnek egyértelműen a többségi nemzethez való nyelvi és kulturális asszinúlációhoz,
a felekezeti kötődésben, a román és magyar lakosságnak a vallási hagyomány és egyházi dogmarendszer tekintetében való külőnbözőségében.F valamint a vegyes házasságok azon sajátosságában kell keresnünk, hogy a falun belül szigorú etnikai
endogámia érvényesül, azaz a román fél Szakadáton gyakorlatilag magyar közösségbe kerül, s vajmi kevés szerepe van annak, hogy a község tágabb kontextusában a magyarság kisebbségi etnikai csoport, a lakosságnak csupán egyötöde. Az asszimilálódás
viszont csaknem kivétel nélkül megtörténik azokban az etnikailag exogám házasságokban, amelyekben a házastársak, bár egyikük (vagy mindkettő) szakadáti származású, de a községből elköltöznek: az ő gyerekeik egynyelvű románok lesznek.
3. Nemzeti önszemlélet
A fentiekben a gazdasági státus, mobilitás és a vegyes házasságok természetrajzának kérdését részlegesen megvilágítva kerestük a szakadáti szórványmagyarság
számokban megmutatkozó életerősségének mozgatórugóit. Az alábbiakban a nemzeti önszemléletük sajátosságait prób álom megragadni, illetve ezeknek a nyelvi identitásban megmutatkozó kivetülését vázolni.
Közhely a szociolingvisztikai szakirodalomban, hogy bizonyos presztízstényezők megléte a nyelvi, etnikai asszimilációval ellentétes irányba hat. Egy nyelv, és főleg
egy etnikai csoport presztízse, pozitív megítélése és a hozzátartozásnak pozitívként
való megélése olyan image-elemekből építkezik, amelyek vagy belülről, a csoport saját
értékei és értékrendje felől konstituálódnak vagy kívülről indukálódnak. Ezek az image-elemek nemzetképpé állhatnak össze. A fogalmat Lendvay Judit így definiálja: ,A
nemzetképet tehát, olyan nemzeti vonatkozás ú ingroup vagy outgroup attitűdként határozhatjuk meg, amely értelmezési keretül szolgál az egyén számára saját népére
(vagy más népekre) vonatkozó gondolatainak,
érzéseinek és cselekvési
prediszpozícióinak rendszerezéséhez. "23 A nemzetkép kialakításának az az egyik sajátossága, hogy az új image-elemek a már meglévőkkel szembesülve folytonosan újraértelmezik ezt a képet. Az alábbiak viszont amellett fognak szólni, hogy a szakadáti
magyarság nyelvi és etnikai önreflexív megnyilatkozásaiban nem (vagy nem csak) ezzel a magát folytonosan újraértelmező nemzetképpel találkozunk, hanem sokkal inkább egy olyan nemzeti sztereotípiával, amelyet valójában nem is a közösség maga
termelt ki, hanem mintegy kívülről kapta azt. A kettő természetesen nem zárja ki
egymást, hiszen "..az image-elemek sztereotípiává merevedhetnek, s amennyiben kiszakadnak a nemzetképből, önálló létre kelhetnek. A nemzetkép is magába foglalhat
sztereotípiákat, melyek ebben az esetben elvesztik a sztereotípiákrajellemző szerveződési sajátosságokat, és image-elemként funkcionálnak. "24
A szakadátiak nemzetképének kialakulásában az írott forrásoknak= különösen
nagy fontosságuk volt/van. A két írást a településen ma is mindenki ismeri, szinte
22 A vallási tényező szórványkörülmények
között hangsúlyozottan etnikus meghatározóként
lép fel, a vallási és etnikai tudat összefonódik.
23 Lendvay Judit: A nemzetben való gondolkodás két fő típusa: a nemzetkép és a nemzeti
sztereotípia. In Terestényi Tamás (szerk.): Többség - kisebbség. Tanulmányok a nemzeti tudat témaköréből. Budapest, 1996, Osiris - MTA - ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport, 117-160.
p. 122-123.
24 Uo. 138. p.
25 Lásd elsősorban András i. m.; Vámszer i. m.
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minden házban megvan, ottjártunkkor a legtöbb családban hivatkoztak is rá. Az ezekben leírtak valószínűleg nagymértékben befolyásolták, sőt determinálták a falu lakosságának önmagáról és másokról alkotott képét, elősegítették bizonyos sztereotípiák
kialakulását. Nézzük meg Vámszemél milyen elemekből épül fel az a nemzetkép!
"Székelyek, helyesebben csángók ők nyelvük és családneveik után, de oérmérséhletűh, lelki berendezkedésük és gondolkozásmód juk más. "26
,A magyar nyelvterületektől évszázadok óta teljesen elzárt szakadáti kétszáz és

egynéhány magyarnak egészen különleges, még a szomszédos magyar szórványok
nyelvétől is eltérő nyelvjárása van, amelynek főként két tulajdonsága érdekes. Az egyik,
hogy sok olyan szót és nyelvi sajátságot őrzött meg a régi magyar nyelvből, amely részben kiveszett a többi magyar nyelvterületekről. A másik, hogy mivel a romári nyelvet is
mindennap használják a román szomszédaikkal való érintkezésnél, számos olyan kifejezést és nyelvi sajátosságot vettek át a romári nyelvből, amelynek más magyar nyelvjárásban semmi, vagy igen kevés nyoma van. "27
"A szászoktól az evangélikus hitet s ezen keresztül a szász ünneplő viseletet, továbbá népi szokásokat, sőt ajól bevált népi szervezetet és a némel higgadtságot vették
átoA románoktól hétköznapi viseletük néhány ruhadarabját, szövési technikát és mintákat s néhány részletet az építkezésből, de úgy, hogy az elnevezések legtöbbjérejó magyar, sőt székely kifejezésük van."28
"Vegyes házasságok révén ro mán szomszédokkal nem keveredtek, de azért testvéries, jószomszédi viszonyban éltek és élnek ma is velük."29
,,A magyarok alig keverednek a románokkal. A szakadáti magyar legény vagy
falujabeli magyar leányt vesz el, vagy ha nem kap magának való leányt otthon, a
szomszédos magyar szórványokról igyekszik feleséget szerezni."30
Ezeknek ajegyeknek a szakadátiak önképébe való beágyazódását mindannyian
tapasztalhattuk.
Könczei erről a következőket jegyzi meg: .Dltszahadái felnőtt lakos-

ságával (főleg 60 év fOlöttiekkel) folytatott beszélgetések arra engednek következtetni,
hogy olyan közösségtudat jellemzi őket, amelyet nagyrészt Vámszer ábrázolása generál. Csángó magyaroknak tartják magukat (ezt nyelvészeti példákhal támasztja alá az
egyik beszélgetőtársam), példáloznak Vámszer hönyvével, hedvezőbb színben aharjáh
feltüntetni magukat, ezért a mai helyzetet okoljáh .sorsuhért": Szakadáton valamikor
(!) több magyar élt, a háborúban főleg a magyarohat bűntették. a fiataloh "meg igen jóban uannah a románohhal, így nem tudom mi lesz", a vegyes házasságot elég nagy bajnak tartják. A románohrol alkotott kép saját bevallásuk szerint nem tartalmaz negatív
elemehet, azonban elszólásokbóllehet arra következtetni, hogy korántsem tekintik őket
magukkal egyenrangúaknak. "31
4. Identitástudat
1989 után egész Kelet-Közép-Eurőpában
a különböző identitások megélésében
alapvető változások következnek be, s igen nehezen alakulnak ki azok az identitásformák, amelyek a (többször konfliktushordozó)
hagyományos (nemzeti, nyelvi, vallási
26
27

28
29
30
31

Uo. 14. p.
Uo. 94. p.
Uo. 13. p.
Uo. 13. p.
Uo. 58. p.
Könczei Csongor: Egy szórvány sztereotipihus észlelésmódja. Előtanulmány.

Kézirat, 1998
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stb.) identitásformákat relativizálhatnák, és megakadályozhatnák ezek elsődlegessé
válását. A kérdőívnek arra a kérdésre, hogy "Mit jelent az, hogy Ön magyar?" a következő identitás-komponenseket sorolták fel: magyarnak születtem, magyarok voltak a
szüleim is, azok a gyermekeim is; itt mi magyarok vagyunk, magyarul beszélünk; magyarnak érzem magam; evangélikusok vagyunk. (A sorrend esetenként változott.) A
válaszokban tehát egyaránt szerepeltek adottság típusú (származás, anyanyelv, környezet), és szerzett típusú (magyar érzés) identitás-elemek, bár kétségtelenül az
adottság típusúak dominálnak.
Tudjuk, hogy "az identitások társadalmi értékelése folyamatos versengés tárgya
az őket hordozá társadalmi és etnikai-nemzeti csoportok között. A kedvező társadalmi
értékelést nélkülöző identitás minta alkalmatlan arra, hogy kiváltsa az egyén személyes azonosulását, s csupán arra készteti, hogy kényszerűen, a szabadulás reményével
vállalja sorsát. "32 A nemzeti identitás pozitív megélésében valószínűleg igen nagy szerepe lehetett annak, hogy Oltszakadát a híres szórványok egyike, s mint ilyen, már a
századelőn a figyelem középpontjába került. Ennek írásbeli lecsapódása például Ioan
Podea ortodox pap szélsőségesen nacionalista és történelemhamisító monográfiája,
mely igen erős érzelmi reakciót váltott ki magyar részről. Erre volt válasz András János már idézett írása, s 1940-ben Vámszer Géza monográfiája. A szakadáti nyelvjárás
íránti érdeklődés is korán jelentkezett: Schuszter Mihály bölcsészhallgató népnyelvi
gyűjtését Horger Antal egészítette ki, és tette közzé a Magyar Nyelv 1910-es évfolyamáhan.P A későbbiekben, a háború után ez az érdeklődés valamelyest alábbhagyott,
de egyes szakadáti néphagyományoknak, mint amilyen például a húsvéti kakasverés,
továbbra is nagy volt a vonzerejük. Később A magyar nyelvjárások atlaszának és A romániai magyar nyelvjárásoh atlaszának is kutatópontja volt a település, és fontos állomás volt 1978-ban az ELTE BTK akkori Magyar Nyelvtudományi Tanszékének
erdélyi nyelvjárásgyűjtő tanulmányútján is.34 Az 1989-es fordulat után a különböző
intézmények érdeklődése (a Duna TV stábjának többszöri filmezése, kolozsvári egyetemista csoport felmérései stb.) szintén kivételes helyzetüket tudatosítja a szakadáti
magyarokban.
4.1. Nyelvi identitás
Amint ez az interjúk egy részéből is kiderül, a szakadáti magyarok csángó magyarnak tartják magukat, s nyelvüket is "csángó nyelvnek" minősítik. (Ezzel természetesen a "csángó sorsvállalás" motívuma is egybefonódik: a szórványhelyzet, az
elszigeteltség tudatosítása, és ezzel szemben a megmaradás akarása.) A nyelvhasználati kérdőívnek arra a kérdésére, hogy "Ha meglátogatná mondjuk budapesti vagy kolozsvári rokonait, gondolja, hogy az ottani emberek szerint az Ön beszéde különbözne
az ő beszédüktől?" a válasz adók mind igennel feleltek. Indoklásukban szinte mindegyiküknél szerepelt, hogy azért, mert az ő nyelvük csángó nyelv (!), mert "szakadátiasan beszélnek". Az ilyen típusú válaszok és az alanyok iskolázottsága, kora, neme
között semmilyen összefüggést nem lehet felfedezni, de a válaszadók egyformán idézik
Vámszert mint érvelésük egyik fO támaszát. Tájszavakkal példálóznak, "mutatóba"
32 Pataki Ferenc: Identitás, személyiség, társadalom. Az identitáselmélet vitatott kérdései. Budapest, 1986, Akadémiai Kiadó, 86. p.
33 Horger Antal: A szakadáti
nyelvjárás-sziget. Magyar Nyelv VI. évf. (1910) 179-209,
306-315, 378-382.p.
34 Juhász Dezső (közzétevő):
Nyelvjárási szövegek Oltszakadátról. Magyar Nyelv LXXVI. évf.
(1980) 2. sz. 226--233. p.

100

KÁDÁR EDIT

mindjárt példamondatokat, rövid szövegeket is rögtönöznek saját nyelvjárásukból, annak
elsősorban a köznyelvtől való hangtani és hangsúlybéli eltéréseit szemléltetve."
4.1.1. A vernakuláris

megitélése

Szakadáton jártunkkor azt tapasztalhattuk, hogy a helyi nyelvjárás megítélését
tekintve a közösségen belül nincs egységes álláspont. 36 A beszélőknek az anyanyelvjárásukhoz való viszonya elsősorban annak fuggvénye, hogy milyen gyakran szembesülnek beszélőik konkrét beszédhelyzetekben a magyar nyelv irodalmi vagy köznyelvi
változatával. Ez a viszonyulásbeli különbözőség életkori megoszlást is mutat, olyan
értelemben, hogy a tanuló fiatalok és az aktív életkorúak nyelvi tere valamivel tágabb, és ők azok, akik számára a magyar-magyar diglosszia (esetleg mindennapi)
nyelvi konfliktus forrása. Számukra a nyelvjárás egyre inkább hátrányos nyelvi kommunikációs modellként jelenik meg."
Az iskoláskorúak az oktatás nyelveként szembesülnek minden nap a magyar
irodalmi- és köznyelvvel. Számukra a családi és az iskolai szféra eltérő nyelvhasználata a konfliktus alapja, melynek következményeként anyanyelvjárásukhoz egyre több
negatív élmény kapcsolódik. A gyerekek fogalmazásaiban nagyon sok a logikai zavar,
ami abból fakad, hogy az iskola nyelvhasználatát valójában nem tudják elsajátítani,
az ott megkívánt nyelvhasználati stratégiákat nem képesek magukévá tenni, így a két
nyelvváltozat közötti szakadék egyre mélyebb lesz.38
Ugyanez a negatív élmény társul az aktív életkorú ak nyelvhasználatához is,
ugyanis ők mobilisabbak lévén sokkal több olyan helyezettel szembesülnek, ahol az
otthoni nyelvhasználati normák és az anyanyelvjárásuk elveszti funkcionalitását. Ez35 A szakadáti nyelvjárás sajátos hangsúlya és a román nyelvhez való fonetikai-fonológiai közelítése szoros kapcsolatban állnak egymással. Szupraszegmentális szinten ugyanis a magyar és román (köz)nyelv intonációs sémája, ritmusa, beszédtempója stb. között lényeges eltérések vannak.
Erről bővebben lásd pl.: Márton Gyula: A moldvai csángó nyelvjárás hangrendszerét és fonológiai
struktúráját ért román hatásról. Nyelv és lrodalomtudományi
Közlemények 1965,243-256. p.; Márton Gyula: eu privire la corelaria dintre accent §i durata vocalelor in imprumuturile rumánesti ale
graiului ceangáu din Moldova. Studii §i Cercetari Linguistice 1965, 81-96. p.; Péntek János: Az
anyanyelv ökológiája Erdélyben. Kétnyelvűség II. évf. (1994) 1. sz. 8-17. p.; Péntek János: Eltérő
szerkezetek kiegyenlítődése a nyelvi kontaktusban. In Borbély Anna (szerk.): Nyelvek és kultúrák
érintkezése a Kárpát-medencében. Budapest, 2000, MTA Nyelvtudományi Intézete, 165-172. p.; Fodor Katalin: Idegen sajátosságok a moldvai csángó nyelvjárás hanglejtésében. (Egy percepciós kísérletről). Hajdú Mihály-Kiss Jenő (szerk.): Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára.
Budapest, 2000, ELTE, 178-184. p.
36 A szakadátiak nyelvére, nyelvjárására vonatkozó outgroup vélemények közül, talán elég
lesz egyetlen írott forrást idézni: PODEA monográfiáját. .Despre limba ungureascá amintesc numai
foarte putiri. E o limbá sáracá in cuvinte, si de aceea bátránii, ba chiar si tinerii vorbesc mai
bucuros románeste. De alt cum eu bátránii slab s'ar intelege si Apponyi, §i s'ar cruci cum suná de
frumos románescul ii in limba ungureascií. C..) limba consátenilor nostrií e o limbá stricatá,
nevorbita si asazicánd neinteleasá decát de ei." (PODEA 1911: 31-2) [A magyar nyelvről csak keveset szólok. Szavakban szegény nyelv ez, ezért az öregek, sőt a fiatalok is sokkal szívesebben beszélnek románul. Egyébként meg az öregekkel még Apponyi sem tudna értekezni, s keresztet vetne
annak hallatán, hogy milyen szépen hangzik a román ii a magyarban. (...) falubeli szomszédaink
nyelve romlott nyelv, melyet nem beszél és nem is ért senki rajtuk kívül.]
37 Szépe György ezt a következőképpen fogalmazza meg: "Egy nem hivatalos nyelv nem
sztenderd változatának beszélői kétszeresen hátrányos helyzetbe kerülnek emberi esélyeiket illetően." - Szépe György: Jegyzetek a nyelvi tervezésről és a nyelvpolitikáról. Általános Nyelvészeti Tanulmányok, XV. évf. (1984) 303-329. p. 309.
38 A vizsgált írott nyelvi korpusz többek között azt mutatja, hogy az irodalmi és köznyelv néhány alapszókincsbeli szava teljesen hiányzik ezeknek a gyerekeknek a lexikonából.
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zel párhuzamosan bizonyos rálátást nyernek saját nyelvhasználatukra. Nem meglepőek ezért azok a nyilatkozatok sem, amelyekben saját magyar nyelvi tudásuk
elégtelensége miatt szabadkoznak. (pl. ,,Fordítunk sokat a románból, főleg azok, akik
nem olvasnak magyarul" - G. 1., 51 éves; .Há mióta votunk magyarba, mán én isjavítom, itt a faluba, mikor valaki mondja, automat vagy universal, vagy megy egyjó mozi
a tévébe" - C. K., 54 éves). Ezek a - többnyire sztereotip - ítéletek természetesen csak
nekünk, idegeneknek szólnak, mintegy figyelmeztetésként.
Szintén ennél a korosztálynál figyelhető meg, hogy a saját nyelvjárásukra utaló
megjegyzéseket általában olyan reakciók követik, amelyekből arra lehet következtetni, hogy idegenek előtt ezt a nyelvváltozatot hibásnak ("Nem perfektül beszélünk" Z.
E., 36 éves) és valamilyen mértékben szégyellnivalónak tartják (pl. nevetés; amikor
nyelvjárási példamondatokat produkálnak, kezüket kicsit félszegen a szájuk elé teszik, halkabban kezdenek beszélni stb.).
Az idősebb generáció esetében, úgy tűnik, más a helyzet. Ez feltehetően
makrokörnyezetük határának különbségéből ered. Többnyire olyan emberekről van
szó, akik a falu határait már nemigen hagyják el, így jóval ritkább an szembesülnek
nyelvtudásuk elégtelenségével. Nyelvhasználati terük a családra és a falura terjed ki
csupán, ebben a kontextusban pedig nyelvük teljes mértékben funkcionálisnak bizo~yul. Az ő nyelvi identitásukhoz ezért általában nem tapadnak negativ élmények sem.
Ok azok, akik szívesen és fennhangon beszélnek nyelvjárásuk sajátosságairól, ugyanakkor erre a nyelvhasználatra nincsen olyan rálátásuk, mint a fiatalabb generációnak.
(Több idős adatközlőtől hangzott el, hogy nem kever soha román szavakat magyar beszédébe, bár aktuális nyelvhasználatuk messzemenően cáfolta ezt az állítást.)
ő

4.1.2. Nyelvváltozatok,

nyelvhasználati

színterek, információhordozók

A családi szférához a szakadáti nyelvjárás kötödik. A falu tágabb kontextusában
pedig az elsődleges kommunikációs eszköz a román nyelv, egyfajta ro mán köznyelv,
amely a helyi román nyelvjárás elemeiből is magába olvaszt egy keveset. A román irodalmi nyelvet számukra az iskola, a sajtó, a televízió, a rádió közvetíti. A kérdőívekre
adott válaszokból az is kiderült, hogy a román közszolgálati tévéadó heti 3 órás magyar adása a fiatalabb generációt már alig érdekli. Rádiót, főleg a fiatalabbak és a középkorúak zömmel románul hallgatnak, elsősorban helyi érdekű híreket, zenét,
szórakoztató műsorokat. Az idősebbek viszont a Kossuth és Petőfi adókat részesítik
előnyben, az itt elhangzó istentiszteleteket, magyar nótákat, beszélgetéseket, kulturális műsorokat. Román újságot többen is járatnak, vagy vásárolnak (megyei és országos lapokat egyarántl.w A legfiatalabbtói a legidősebbig, akik könyvet olvasnak is
(elsősorban regényeket), ezt főleg románul teszik. (A falu legidősebb asszonya, A. K.
újságolja, hogy nemrég olvasta újra az .Jntrigá §i iubire" -t.) Magyar nyelvű könyv
ugyanis nem akadt minden családnál, az egyházi vonatkozású, hitélethez tartozó
könyveket és esetleg néhány ifjúsági és mesekönyvet leszámítva. Levelezni nagyjából
egyforma arányban leveleznek románul és magyarul- némely családban ugyanis a faluból elszakadt unokák már csak románul értenek.w
39 Magyar nyelvű sajtótermék nem jár senkinek a településen, a lelkészt kivéve, aki ezeket később igyekszik minél több házba eljuttatni. 1989 előtt ezzel szemben például az Előrének (egyetlen
központi magyar nyelvű napilap volt) és a Nők Lapjának több előfizetője is volt a községben.
40 Bár a kérdőíven nem szerepelt, több adatközlőtöl
is elhangzott, hogy "Keresztrejtvényt
csak rományul tudunk. Nemjön úgy a magyar szó" (C. M., 48 éves). Úgy tűnik, ez fontos adattá lehet a nyelvvesztés mértékének kvantifikálásában.

102

KÁDÁR EDIT

Ezek alapján nem meglepő, hogy a románnal szemben a magyar irodalmi nyelv
vajmi csekély hatással volt/van nyelvükre. A szakadáti magyarság körében tulajdonképpen kettős diglossziás helyzet áll fenn. Egyrészt a román köznyelv és az anyanyelv
között, másrészt a vernakuláris nyelv, a szakadáti nyelvjárás és egyfajta regionális
nyelvváltozat között, amelyet ők magyar irodalmi nyelvként tartanak számon, és
amely az irodalmi nyelv funkcióit tölti be. Idegenekkel (velünk is természetesen) deklaráltan ezt használják.v A nyelvjárás így a familiáris beszédhelyzetek megnyilatkozási formája lesz, és ezzel nem is egy, hanem két presztízsváltozat áll szemben: az
anyanyelvi köznyelv (magyar-magyar diglosszia) és az idegen államnyelv (bilingvis
diglosszia).
A szakirodalom a kétnyelvűség több fajtáját különbözteti meg, amelyek intenzitásukban eltérőek.v Oltszakadát magyar lakosságának kétnyelvűsége talán annyiban
sajátos, hogy ötvözi a spontán nyelvi bilingvizmus, azaz a társadalmi kétnyelvűség és
az ún. művelt kétnyelvűség bizonyos jellemzőit, hiszen egyaránt találkozhatunk a román és magyar lakosságtöbbszázados együttéléséből, mindennapi gyakorlati érintkezéséből fakadó kétnyelvűséggel (ennek következtében a második nyelv gyakorlatilag
nem is külön nyelvi rendszerként kerül be a tudatba, hanem az anyanyelv és a többségi nyelv jelrendszere már gyermekkortói kezdve párhuzamosan működik); ugyanakkor az oktatás a(z első és a) második nyelv irodalmi változatát közvetíti. Ez a két
tényező már igen korán összefonódik, hiszen Szakadáton ma csak román nyelvű óvoda működik. Ebben a kontextusban tehát a kódváltás ösztönös reflexszé, a kódkeverés általános jelenséggé válik. Nem túlzás talán kollektív kevertnyelvűségről beszélni
sem: a szakadáti nyelvjárás hangképzése is jelentősen eltolódott a román nyelv irányában, s amint ez az elemi iskolások fogalmazásfuzeteiből kitűnik, a legfiatalabb generáció már olyan nyelvet örököl, amely megbomlott, vagy legalábbis bizonytalan
nyelvérzékről árulkodik, amelyből szavak, szerkezetek, kifejezések hulltak ki.
4.1.3. A legfiatalabb generáció: az elemi iskolások nyelvhasználata
Göncz Lajos osztályozását és kétnyelvűség-tipológiáját alapul véve43 a szakadáti
gyerekek esetében a természetes korai bilingvizmusjelenségével találkozunk, amely a
balansz és szubsztraktív kétnyelvűség kialakulásának feltételeit teremti meg. Ezek a
gyerekek közvetlen környezetüktől egy - még többé-kevésbé egységes, ám a román
nyelv hatására struktúrájában megbomlott - nyelvjárási kódot sajátítanak el, ugyanakkor még iskolás koruk előtt találkoznak egyrészt a többségi nyelvvel, másrészt pedig - sokkal esetlegesebben ugyan - a magyar köz- és irodalmi nyelvvel. Ez utóbbi
nyelvváltozattal való találkozásuk - a tévé és rádió közvetítésével - nagyjából a
passzív megfigyelő helyzetéből történik, és igen rendszertelen. Az óvoda román nyelvű lévén aktív beszédhelyzetekben iskolás korukig nem szembesülnek a normatív
41 A magyar-magyar diglossziás helyzet már a századelőn is fennállt: "... megjegyezni kívánjuk azt, hogy ezen módon csak köztünk, hangsulyozzuk, csak köztünk beszélünk. Ha egy városi,
vagy más falusi magyarral találkozunk, akkor a kinyeret kenyérnek, a hegymát hagymának. az
elmát almának, a ködmönt bundának, a tyukmonyt tojásnak és a köröszt epát keresztapának nevezzük." András i. m. 12. p.
42 Vö. pl. Bakos Ferenc: A magyar szókészlet román elemeinek története. Budapest, 1982, Akadémiai Kiadó, 179. p.
43 Göncz Lajos: A kétnyelvűség pszichológiája. A magyar-szerbhortnü kétnyelvűség lélektani
vizsgálata. Újvidék, 1985, Forum Könyvkiadó. A fogalmak részletesebb magyarázatára lásd még:
Göncz Lajos: A magyar nyelv Jugoszláviában (Vajdaságban). Budapest-Újvidék, 1999, Osiris - Forum - MTA Kisebbségkutató Műhely

ETNOLINGVISZTIKAI

VITALITÁS A SZÓRVÁNYBAN. OLTSZAKADÁT

103

változattal. Az iskolába kerülve az írás és olvasás révén a köz- és irodalmi nyelvi forma hatása fölerősödik ugyan, ám a familiáris közeg a maga nyelvjárásával továbbra is
megmarad a gyerek számára a mennyiségileg legfontosabb kommunikációs formának. Aktív beszédhelyzetekben tehát ez a familiáris szintű nyelvhasználat dominál. A
köznyelvi szintű nyelvhasználat jobbára csak a passzív megismerés szintjén marad,
ám fokozatosan ez jelenik meg presztízshatásában követendő példaként, ennek folytán a nyelvjárás stigmatizálódása kezdődik el. Ez a folyamat azonban igen lassú, és a
vizsgálatok azt mutatják, hogy az elemi iskolások körében még a vemakuláris nyelv
használatának dominanciája a jellemző.
A legfiatalabb generáció nyelvhasználatának vizsgálatában az 1998-ban II-IV
osztályos, magyar tagozatra járó tanulók fogalmazásfüzeteinek szövegeire, mintegy
5000 szövegszónyi korpusz ra támaszkod tam. Ez egy olyan generáció nyelvállapotát
tükrözi, amelynek a nyelvére egyrészt az iskola által közvetített magyar irodalmi
nyelv még nem volt akkora hatással, hogy (akár formális helyzetekben is) meg ne
őrizték volna szinte teljes egészében vemakuláris nyelvváltozatuk sajátosságait; másrészt a korpusz jól mutatja azt, hogy a kétnyelvűség bizonyos formáiban a koherens
szövegalkotás az, ami a legnagyobb nehézséget jelenti a beszélők számára, főleg
olyankor, ha a kért szöveg alkalmi, egyedi, és eltér a közösség tudatában élő ritualizált
szövegektől (mese, vers, mondóka, ahitélettel kapcsolatos szövegkonstrukciók stb.).
A vizsgálat során a korpuszban fellelhető jelenségeket két nagy csoportra osztva tárgyaltam: egyrészt a szövegek nyelvjárási sajátosságait elemeztem, majd a román nyelvi hatást mutató alakokra, szerkezetekre tértem ki. A két csoport természetesen sok
helyen érintkezést mutat, a jelenséghatárok többnyire nem húzhatók meg egyértelműen. Az alábbiakban csak a vizsgálat tanulságait összegzem+'
4.1.3.1. Nyelvjárási sajátosságok
A fogalmazásokban a nyelvjárási jellegzetességek az alaktanban jelentkeznek
dominánsan, de igen gyakoriak a jelentésbeli és tulajdonképpeni tájszavak is. A morfológiai jellegzetességek felsorolásától és példázásától eltekintek, csak jelzem, hogy
ezek főként az igetöveknek, az igei és birtokos személyragoknak, a mód- és időjeleknek, valamint a tövek és toldalékok összekapcsolódásának a köznyelvitől eltérő aspektusaiban, emellett pedig a képzőknek a köznyelvitől való alaki eltérésében, gyakoriságában
vagy funkcionális megterhelésében mutatkoznak meg. Alapvetően azonban az általam
feltártjelenségek legfennebb csak arányaikban mutatnak eltérést azoktól, amiket Horger
1910-ben lejegyzett, a szakadáti nyelvjárás karakterisztikumairól. Mindezek azt mutatják, amit Benkő a követkézőképpen összegzett: "A külső nyelvjárásszigetek - mennél régebbiek, annál inkább - fokozottabb mértékben mutatják azokat a belső nyelvi
tulajdonságokat, amelyekről a peremnyelvjárásokkal kapcsolatban már szólottunk.
Nyelvileg erősen archaikusak, mert idegen környezetük többnyire meggátolta, hogy az
összefüggő nyelvterületen keletkező új jelenségek oda behatoljanak. Ugyanakkor nyelvileg újítók is, mert számos olyan nyelvjárási jelenséget fejlesztettek ki belsőleg, amely
más nyelvjárási részlegekben nem keletkezett. Így a külső nyelvjárásszigetek - elzártságuk következtében - nyelvileg egyre messzebb kerülnek a velük egy nyelvbe tartozó más
nyelvjárástípusoktól. "45

44
45

A korpusz részletes elemzését lásd: Kádár 2001 i. m.
Benkő Loránd: Magyar nyelujárástörténet. Budapest, 1957, Akadémiai Kiadó, 31. p.
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4.1.3.2. Kétnyelvűségi

sajátosságok:

a román

nyelv hatása

A Horger általleírt nyelvállapothoz képest a mai szakadáti nyelvjárás elsősorban a megmutatkozó román nyelvi hatás tekintetében különbözik: a fogalmazásokból
a kontaktusjelenségek
közül a legjellemzőbben a tükörfordítások,
ezen belül is elsősorban az átadó nyelv sajátos kifejezéseinek, frazémáinak, vonzatstruktúráinak
tükörfordítása adatolható. Ez, ennek gyakorisága jelzi ugyanis leginkább az anyanyelv
erodálódását, a nyelvromlást, a nyelvérzék meglazulását,
s példája annak, hogy ,,A

kétnyelvűség gyengíti az átvevő nyelv strukturális sajátosságainak érvényes ülését, s az
átadó nyelv strukturális sajátságai könnyebben győzhetnek."46 A tükrözés formái közül a vizsgált anyagban teljes és részleges alaki-", valamint grammatikai,
szerkezeti-s
tükrözés egyaránt előfordul. Az interferencia jelenségek közül igen gyakran és kivétel
nélkül mindenik gyereknél előfordul a román hangjelölés átvitele a magyar szavakra.
A román hatás azonban legerősebben amondattan
területén nyilvánul meg. Az
összetett mondatok szintjén a kötő- és utalószóhasználat
egyaránt román mintát követ; az egyszerű mondatok szintjén pedig a vonzattévesztés,
vonzatelhagyás,
vonzatkeverés jelensége
dominál,
a szintetikus
alakoknak
az analitikusakkal
való
felcserélése.w valamint a számbeli és határozottságbeliw egyeztetés hiánya vagy zavara. Ezek mellett a kétnyelvűség körülményei közt tipikusnak tekinthetők a szórendi
tévesztések, sőt a szórendi zavar is. A fogalmazások mondataiban
a szavak szinte kivétel nélkül a román (SVO) szórendi szabályoknak megfelelően követik egymást; az
igekötők gyakori elhagyása szintén szórendi problémákkal is összefügg.
A román nyelvi hatást mutató alakok, szerkezetek, szórendi minták tömeges
előfordulása mind a részrendszerek
felbomlását illusztrálja, a grammatikai
és kommunikációs normák fellazulását. A gyerekek későbbi iskolai és társadalmi szocializációja során, a mind kizárólagosabbá
váló román nyelvű mikro- és makrokörnyezet
hatására feltehetőleg ezek a jelenségek még erőteljesebben jelentkeznek
majd.

V. Összegzés
Vizsgálataim
Csoport

szakadáti magvarság

összegzéseképpen

Státus
(alsó) közepes

a következő

Demográfia
alacsony

képet látom körvonalazódni:
Intézményi
támogatás

Teljeskörű
vitalitás

(alsó) közepes

(alsó) közepes

46 Tamás Lajos: A magánhangzók mennyiségének és a hangsúlynak az összefüggése a román
nyelv magyar elemeiben. MTA 1. Osztályának Közleményei XXIII. évf (1965) 27-39. p. 30.
47 A román (vagy román közvetítésű, román nyelvi alakban megjelenő nemzetközi) szó beilleszkedik a magyar nyelvi környezetbe, a magyar nyelv szabályainak megfelelő toldalékot kap.
48 A szerkezeti tükrözés az állandósult szerkezetek szó szerinti átvételére, fordítására vonatkozik, a grammatikai tükrözés pedig két nyelv grammatikai rendszerének különbségéből adódó fordításokra.
49 Lásd pl. a passzívum hiányából származó analitikus szerkezetek; a -hatl-het hatóige képző
helyett használt bír ható (segéd)igét; a főnévi igenévnek a mellékmondattá való feloldása; az esetvégződéseknek a román prepozíciók hatására névutó kkal való kiváltása; denominális igei származékoknak az analitikussá oldása -labdázik helyett labdát játszik - stb.).
50 Ez összefügg többek közt a határozott névelők elhagyásának tendenciájával is.
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Az ilyen típusú minősítés, kategorizálás, bármennyire objektív vizsgálatokra
alapozna is, természetesen merőben spekulatív: az, hogy a csoport tagjai maguk,
szubjektíve ugyanezen az értékvonatkozások mentén fogják-e fel saját helyzetüket, az
empirikus kérdés, amely további kutatásokra érdemes. Végül azt sem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy a felvázolt modell elsősorban etnikai csoportok összehasonlítására lenne alkalmas, bár kétségtelenül a fenti adatok önmagukban is fontosak
lehetnek.

FÜGGELÉK
1. táblázat.
A születések és halálozások száma és egyenlege 190~ 1997 között

Évszám

Születések

Elhalálozás

Különbözet

1908

14 -1

nincs adat

-

1909

7

nincs adat

-

1910

4

nincs adat

-

1911

12

nincs adat

-

1912

6

nincs adat

-

1913

8

nincs adat

-

1914

4

nincs adat

-

1915

7

nincs adat

-

1916

2

5

-3

1917

1

1

O

1918

2

3

-1

1919

7

3

+4

1920

6

1

+5

5

+2

1921

8-1

1922

6

5

+1

1923

5

2

+3

1924

4

5

-1

1

+4

1925

6-1

1926

8

3

+5

1927

3

6

-3

4

+3

1928

8-1
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Évszám

Elhalálozás

Születések

Különbözet

1929

4

2

+2

1930

3

3

O

1931

3

1

+2

5

+1

1932

7-1

1933

8

4

+4

1934

4

2

+2

1935

8

5

+3

1936

3

1

+2

1937

9

5

+4

1938

7

3

+4

1939

3

3

O

7

-3

1940

5-1

1941

4

1

+3

1942

4

7

-3

1943

3

3

O

1944

1

2

-1

1945

2

2

O

1946

3

1

+2

1947

6

4

+2

1948

4

3

+1

1949

5

1

+4

1950

3

2

+1

1951

4

3

+1

1952

3

O

+3

1953

1

2

-1

1954

6

2

+4

1955

6

,5

+1

1956

6

3

+3

2

O

5

-1

1957
1958

3-1
4
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Születések

Különbözet

Elhalálozás

4-1
1

2

+1

2

-1

1961

3-1

3

-1

1962

8-1

2

+5

1

+2

1963

3

1964

6-1

1

+4

1965

5-1

7

-3

2

-1

1966

1

1967

5-1

1

+3

1968

7-3

5

-1

1969

2-1

1

O

1970

4-3

1

O

1971

6-2

3

+1

1972

4-1

3

O

1973

4

1

+3

1974

5

O

+5

2

+3

8

-2

3

O

3

O

1975
1976
1977
1978

7-2
6
5-2
3

1979

2-1

2

-1

1980

3-1

3

-1

1981

3-1

1

+1

1982

4-1

3

O

1983

3

5

-2

1984

O

2

-2

1985

3-1

2

O

1986

2-1

2

-1

1987

4-2

1

+1

1988

7-2

2

+3
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Évszám

Születések

Elhalálozás

Különbözet

1989

8-3

4

+1

1990

3-1

1

+1

1991

2

1

+1

1992

3

1

+2

1993

4

3

+1

1994

O

2

1995

3

2

+1

1996

2

2

O

1997

2

2

O

303

225

+78

Összesen
1916--1997

-2

Megjegyzés: A táblázat második oszlopában számszerűen azok szerepelnek,
akiket a szakadáti keresztelési anyakönyvbe bejegyeztek az adott korszakban. A bejegyzetteknek azonban nem a keresztelési, hanem a születési évét vettem figyelembe.
A születések számábóllevontam (és a táblázatban különjelöltem) azokat, akiket csupán Szakadáton kereszteltek, de sem ők, sem szüleik nem szakadáti illetőségűek.
(Erre vonatkozóan többé-kevésbé biztos támpontot adnak a szülők lakhelyére vonatkozó bejegyzések, ezek hiányában pedig a gyerek szakadáti konfirmálására, esetleges
későbbi testvéreinek ugyanitt való bejegyzésére stb. vonatkozó információk.) A "születések" -oszlopban szerepelnek viszont azok, akik ha nem is a községben születtek, de
odavalósiak, és ott is keresztelték őket. A különbözet kiszámításakor csak a valós szaporulatot vettem alapul, azaz eltekintettem azoktól, akiket csak keresztelésük köt
Oltszakadáthoz.
2. táblázat.
Oltszakadát népessége nemzetiség és anyanyelv szerint
össz.
1900a
1910a
1920n
1930a
1930n
1941a
1941n
1956a
1956n
1966a
1966n
1977n
1992n

román

magyar

egyéb"

német

zsidó

cigány

O
O
O
O
O

O
O
O
15
30

1181
1271
1262
1172
1172

1009
1071
1064
966
951

159
189
196
187
187

II

5
O
3
3

2
6
2
16
31

1177
961

988

181

7

1

O

O

932
932
853
730

754
752
608
564

177
176
173
163

O
1
3
3

1
3
69

O
O
O

O

O

O
O
69
O

51 Az "egyéb"-ből tovább: zsidó,cigány. N
becsült adat

=

nemzetiség szerint,a

=

m. besz.
229
297

anyanyelv szerint,b =
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Oltszakadát népessége felekezetek szerint
össz.
1181
1271
1172
730

1900
1910
1930
1992

011;

760
786
694
526

gkat.
250
291
289
21

r.kat.
7
9
8
6

ref.
5
12
12
4

ev.
156
170
169
1

unit.
3
3
O
158

izr.
O
O
O
1

egyéb
O
O
O
13

Oltszakadát népessége nemzetiség és anyanyelv szerinti megoszlása
százalékokban
össz.
1181
1271
1262
1172
1172
1177
961
932
932
853
730

1900a
1910a
1920n
1930a
1930n
1941n
1956a
1966a
1966n
1977n
1992n

román magyar
85.4
13.5
84.3
14.9
84.3
15.5
82.4
16.0
81.1
16.0
15.4
83.9
80.9
80.7
7l.3
77.2

19.0
18.9
20.3
22.3

német
0.9
0.4
0.0
0.3
0.3
0.6

egyéb
0.2
0.5
0.2
l.4
2.6
0.1

zsidó
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

cigány
0.0
0.0
0.0
l.3
2.6
0.0

0.0
0.1
0.4
0.4

0.1
0.3
8.1
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
8.1
0.0

m.besz.
19.4
23.4

Oltszakadát népessége felekezeti megoszlása százalékokban
össz.
1181
1271
1172
730

1900
1910
1930
1992

ort. g. kat.
64.4
2l.2
61.8
22.9
59.2
24.7
72.0
2.9

r. kat.
0.6
0.7
0.7
0.8

ref.
0.4
0.9
l.0
0.5

ev.
13.2
13.4
14.4
0.1

unit.
0.3
0.2
0.0
21.6

izr.
0.0
0.0
0.0
0.0

egyéb
0.0
0.0
0.0
1.8

3. táblázat.
A magyarság életkori megoszlása - elöregedő falu

Életkor

Férfiak

1-7

5

7%

6

8%

II

8%

8--16

8

12%

11

15%

19

14%

17-25

8

12%

5

7%

15

9%

26-40

12

18%

II

15%

23

16%

41-60

13

19%

17

23%

30

21%

61-

21

31%

23

32%

44

31%

Összesen

67

100%

73

100%

140

100%

%

Nők

%

Összesen

%

Megjegyzés: A felmérés időpontjában, 1998 márciusában, a községben 142-en
vallották magukat (illetve gyermekeiket) magyarnak. Vizsgálataim céljából viszont
célszerűnek látszott a község lelkészének és feleségének adatait kihagyni a statisztikai feldolgozásból, hiszen egyikük sem lévén "sem őshonos, sem végleges szakadáti"
(koruk és végzettségük tekintetében is) torzítanának a képen csupán.
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4. táblázat.
A magyarság iskolai végzettség szerint való megoszlása
Vég-zettség-

%

Nők

%

2

4%

O

0%

2

2%

V-VIlI

24

45%

33

59%

57

52%

szakiskola/szakközépiskola

13

25%

10

18%

23

21%

középiskola

13

25%

11

20%

24

22%

posztliceális képzés

1

2%

1

2%

2

2%

főiskola/egytem

O

0%

1

2%

1

1%

53

100%

56

100%

109

100%

I-N

Összesen

Férfiak

Összesen

%

Megjegyzés: A 4. táblázatban nem szerepelnek azoknak a fiataloknak az adatai, akik még valamilyen szintű oktatási intézményben tanultak a felmérés időpontjában. Ezeket még akkor sem számoltam bele, ha esetleg 4, vagy akár már 8 osztályt is
elvégeztek. A szakiskolát (7+ 2, 8+ 2, 7+3 osztályt) és szakközépiskolát (10+ 1,5 osztályt) végzetteket egybe soroltam, megoszlásuk ugyanis inkább kronológiai szempontból lenne érdekes: az idősebb generáció még szakiskolát végzett, a fiatalabbak
viszont már csak a szakközépiskola, vagy a középiskola között választhattak.
5. táblázat.
Lokális endo- és exogámia Oltszakadáton
Korszak

Lokálisan
endogám házasságokszáma

Lokálisan
endogám házasságok%-os aránya

1906-1997 között

Lokálisan
exogám házasságok száma

Lokálisan
exogám házasságok%-os aránya

190&-1915

10

71%

2 + 2

29%

191&-1925

9

56%

6+ 1

44%

192&-1935

21

78%

5 + 1

22%

193&-1945

8

67%

2 + 2

33%

194&-1955

12

55%

2+8

45%

195&-1965

4

31%

4+ 5

69%

196&-1975

O

0%

11 + 7

100%

197&-1985

1

8%

8 + 3

92%

198&-1997

5

28%

9+4

72%

Összesen

70

46%

49 + 33

54%

ETNOLINGVISZTIKAI

6. táblázat.
Felekezeti endo- és exogámia Oltszakadáton
Korszak
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Felekezetileg
endogám házasságok száma

FelekezetiJeg
endogámházasságok%-os
aránya

1906-1997 között

Felekezetileg
exogám házasságok száma

Felekezetileg
exogám házasságok%-os ar-ánya

1906--1915

10

71%

2 + 2

29%

1916--1925

12

75%

3+ 1

25%

1926--1935

17

63%

9 + 1

37%

1936--1945

8

67%

2+2

33%

1946--1955

16

73%

2 + 4

27%

1956--1965

5

38%

4 + 4

62%

1966--1975

5

28%

8+5

72%

1976--1985

1

8%

8+ 3

92%

1986--1997

7

39%

7+4

61%

Összesen

81

53%

45 + 26

47%

7. táblázat.
Etnikai endo- és exogámia Oltszak.adáton 1906-1997 között
Korszak

EtnikaiJag
endogám házasságok száma

Etnikailag
endogám házasságok%-os
aránya

Etnikailag
exogám házasságok száma

Etnikailag
exogám házasságok%-os ar-ánya

1906--1915

14

100%

1916--1925

15

94%

1+0

6%

1926--1935

26

96%

1+ O

4%

1936--1945

II

92%

1+ O

8%

1946--1955

21

95%

0+1

5%

1956--1965

11

85%

0+2

15%

1966--1975

10

56%

4+4

44%

1976--1985

8

67%

3 + 1

33%

1986--1997

12

67%

2+4

33%

Összesen

128

84%

12 + 12

16%

O

0%

Megjegyzés: Azexogám házasságok esetében az első szám a férfiakra, a második a nőkre vonatkozik.

Hajnal Virág - Papp Richárd
"ÉN PRA voszr.A V KATOLIKUS VAGYOK."
Vallás és identitás egy szerémségi magyar szórványközösség
kultúrájában

Bevezetés
A kiváló vajdasági prózaíró, publicista, Németh István ellátogatott Bácskából a
Szerémségbe 1989 karácsonya előtt. Egy iskolában várta a tanító néni, néhány szülő
és sok kisgyermek. A vendég a betlehemi jászolról és a betlehemezésről szóló emlékeit
osztotta meg a közönséggel:
"Ez a betlehem olyan volt, mint egy kis templom, az ajtaján be lehetett kukkantani, s ott a gyertya világának egyjászol volt látható, pásztoroktói körülállva. Ajászolban feküdt a Kisded. A kis Jézus. Tudjátok-e, ki volt ő?
Senki sem nyújtja fel a kezét.
Az, aki a karácsonyfát hozza, próbálok segíteni.
Néma csend.
De nem is folytatom. Betörtünk egy falusi iskolába a betlehemi jászollal, mert a
karácsony közeleg, s úgy gondoltuk, hogy ma már az iskolában is lehet beszélni, beszélgetni a karácsonyról. Nem lehet. Azonban a néma csendnek nemcsak az a magyarázata, hogy a betlehemi jászol az iskolából negyvenöt éven át ki volt tiltva, hanem valami
más is, amit már előadás után tudtam meg.
Hogya hallgatóság, a gyerekek jó része egyáltalán nem vagy alig értette azt a
nyelvet, amelyen hozzájuk szóltam. Pedig - magyarázta a tanító néni - úgy igyekeztem
őket elhelyezni, hogy az első padsorokba azok kerüljenek, akik értenek valamit magyarul. Hogy ha kérdeznének tőlük valamit, tudjanak válaszolni.
Az este még két faluban vártak bennünket, közben a csöndes hóesésből valóságos
hóvihar kerekedett, iparkodnunk kellett. S mert a hóvihar által a karácsonyi hangulat
csak »fohozodott», a következő állomáshelyünkön is megemlítette valaki a betlehemi
jászlat. S ott is csak néma csönd volt rá a válasz.
Ebben a mélységes csöndben szólalt meg aztán egy idősebb nénike, a falu felnőtt
lakosságának egyetlen »hépoiselője« ezen az esten, az unokájával jött el ide, kicsi, még
óvodáskor előtti unokájával, akit az előadás egész ideje alatt az ölében tartva fogott áto
- Most hallgatnak - mondta -, pedig tudják, mi a betlehemi jászol, meg azt is, ki
fekszik benne. Tudják, mert otthon megtanulták. Most mégis hallgatnak."

***
Az idézett részlet rámutat a bácskai környezetben szocializálódott magyar ember és a szerémségi szórványhelyzetben élők közötti kulturális különbségekre a vallási jelentésrendszerek szempontjából. Még Bácskában ugyanís elválaszthatatlan a
magyar kultúrától és identitástol a "saját vallás" megélése, illetve az ahhoz való tarto-
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zás evidenciája, addig a Szerémségben élő magyarok esetében a vallás egy másfajta
kulturális, etnikai, nyelvi közegben válik átélhetövé.'
A Szerémség a Dráva és a Száva közét jelenti, amely 1918 előtt évszázadokig a
Horvát Királysághoz tartozott mint a Magyar Királyság társországa. A magyar és a
"szerbhorvát" források hosszú időn át Horvátország keleti részét egységesen Szlavóniának vagy Horvátországnak, illetőleg Horvát-Szlavónországnak nevezték. Ezen
belül az irodalom és a népi táj szemlélet egyaránt megkülönböztette a keleti részt, a
Szerémséget, a középső területet, Szlavóniát és Horvátországot, amelyen inkább Zágráb környékét, illetőleg a Száván túli vidéket (Lika) értették. 2 A második világháború
utáni Jugoszláviában belső területcsere eredményeként Szerbia kapta a Szerémséget,
cserébe Horvátországhoz csatolják a baranyai háromszöget. A területek vitája a délszláv háborúban is folytatódott." Jelenleg Szerbia része.
Vallás és nyelvhasználat
Kutatásunkat a szerémségi Dobradóban végeztük, amely falu lakosai néhány
kivételtől eltekintve római katolikus felekezetűek. Mint olvashattuk, Szerémség
társadalmi-politikai-kulturális, és így vallási életét is a horvát hatás befolyásolta a legintenzívebben. Ennek megfelelően, bár Dobradó etnikai tekintetben homogén magyar településnek tekinthető, felekezeti élete a horvát egyházi szervezethez kötődik.!
Dobradó intézményes vallási életét ennek megfelelően horvát pap irányítja, az
istentiszteletek és a hitoktatás is horvátul folyík. A húsvéti körmenetek, az asszonyok
rózsafüzér imái, a mágikus, néphithez kapcsolódó rítusok és gyakorlatok nyelve azonban a magyar. Ugyanakkor a komaság, a vegyes házasságok, a szerbekkel kötött barátságok nyomán minden családban, baráti közösségekben vannak pravoszláv tagok.
Ezzel együtt a jugoszláv ateista ideológia is hatással volt a falu lakóira. Az elmondottak kapcsán felmerül több kérdés: milyen színterei és jelentéstartományai vannak
egyes vallási megnyilvánulásoknak, létezik-e egy bensőségesebb-saját (magyar nyelvű
népi vallásgyakorlat) és egy a hivatalos-reprezentatív (horvát nyelvű, "tanult" vallási
megnyílvánulás) a kutatott közösség életében? Ha igen, a különböző szakrális dimenzióknak kik a felelősei, szervezői? A különböző szinteken hogyan mélyülnek el és hagyományozódnak tovább a saját kultúra értékei? Hogyan hatnak e folyamatokra a
szerbséggel ápolt egyre intenzívebbé váló kapcsolatok és az ateista évtizedek szellemi
hozadékai? S végül hogyan jelenik meg mindez az identitásban, magyarságuk megfo-

1 Papp Richárd: Etnikus vallások a Vajdaságban ? Kisebbségi léthelyzetek kulturális antropológiai értelmezései. Budapest, 2003, Gondolat Kiadói Kör - MTA Kisebbségkutató Intézet; Hajnal Virág - Papp Richárd: .Min: leveleket a uihar". Kulturális cuuropolágiai esettaJudmányok az ezredforduló délvidéki magyaTjairól.
Újvidék, 2004, Forum
2 Vö. Kósa László: Magyar néprajzi kutatások Jugoszláviában. Néprajzi és településtörténeti áttekintés. In: Értekezések, monográfiák 3. Jugoszláviai magyar {olklár. Újvidék, 1983, 21-40. p.
3 Vö. Pándy Lajos (szerk.): Köztes Európa 1963-1993. Térképgyűjtemény. Budapest, 1997, Osiris Kiadó, 698. p.
4 Az 1981-es népszámlálás adatai szerint Dobradóban 129-en éltek, a település etnikai összetételét
tekintve 117 magyar, 5jugoszláv, 6 horvát és egy szerb élt itt. Ez az arány az 1991-es népszámlálások idejére
nem sokban módosult, ekkor ugyanis a közösség 126 lakosa közül 113 volt magyar, 8-an vallották magukat
jugoszlávnak, míg etnikai tekintetben 5 szerb lakost emIítenek. A településre vonatkozó legújabb, 2002. évi
népszámlálási adatok szerint a lakosok száma 127, akik közül 96-an vallották magukat magyarnak. Vö.
Mirnics Károly: A magyarok aránya községek és települések szerint. In Gábrityné dr. Molnár Irén -Mirnics
Zsuzsa (szerk.): Kisebbségi létjelenségek. Szabadka, 2003, MTT, 344. p.
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galmazódásában, abban a szórványhelyzetben, amelyben a dobradóiak élnek? Tanulmányunkban többek között ezekre a kérdésekre keressük a válaszlehetőségeket.
A dobradó si magyarok kultúrájára több etnikus világ is hatással van. A közösség mikrotársadalmának egyik meghatározó aspektusa a rokonsági rendszer. A rokonsági rendszer alapvető egysége a nagycsalád, amelyet a közeli rokonság és a lokális
értelemben vett közelség határoz meg. Ez a legbelső "világ" a leginkább biztonságos
színtér az adott nagycsalád tagjai számára, továbbá a közösségben kialakuló három
pólus is ezen a rendszeren alapul. A falubeli elnevezések alapján ezek a következők: a
"petőfiesek", a "cserkészek" és a "szocialisták".
Minden pólus kialakulásában további hangsúlyos szerepet játszik egy-egy "külső világ", ugyanis ezeknek a .világoknak" dobradósi interpretációi ezek a pólusok.
Mindhárom közösség esetében az identitás-konstrukció tekintetében a pólusokhoz
való tartozás szabja meg annak részeit, illetve az identitás meghatározásában elsősorban az adott pólushoz való tartozás fogalmazódik meg legelőször. Ennek az elemnek a
dominanciája hatja át, fogalmazza meg, illetve fogalmazza át a többi identitás-konstrukciót.
A közösség három pólusát tehát egy-egy "külső világ" határozza meg: a "petőfiesekét" a bácskai magyar közösségek, a "cserkészekét" a Magyarországról érkező
cserkészek képviselői, valamint a "szocialistákét" a szerb szocialista párt; a pólusok
"tevékenysége" által pedig mindannyian újabb "világokkal" találkoznak. Ezekhez
való viszonyukat döntően meghatározza annak "közelsége" és általuk való ismertsége. Ennek alapján határozzák meg önmagukat az egyre "távolodó világokkal" szemben, ugyanis valamennyi esetben az önmeghatározás jelentős tényezője volt egy
"közelebbi" és jól ismert "világgal" való azonosságvállalás. Ezzel együtt a különböző
világokkal való kapcsolatoknak köszönhetően a közösség egészében kialakult egy
olyan mentális viszonyulás a fent emIített világokhoz, amely törésvonalaktóI függetlenül fogalmaz meg "északi" és "déli" világokat. Az "északi" világokba tartoznak elsősorban a bácskai, illetve a magyarországi magyarok, a "délibe" pedig a szerémségi és
szerbiai szerbek. Saját kultúrájukat korábban a kettő között definiálták, mára azonban az 1990-es évektől intenzívebbé váló magyarországi és bácskai kapcsolatok révén
szerzett tapasztalatok és a szerbekkel való egyre sűrűbbé váló interakciók, valamint
az 1960-as évektél megszűnő magyar anyanyelvi oktatás hatására a "déli" világokat
nevezték meg "otthonosabbnak", hozzájuk közel állóbbnak.e
Mindez identitásuk és saját kultúrájuk értékelésére, tudatosan megfogalmazott
jellemzésére is kihat. Egyik beszélgetőtársunk így foglalta össze mindezt: ,,Mink csak
így heuerteh vagyunk."
Terepmunkáink során szinte kivétel nélkül a nyelvhasználathoz kötötték identitásuk értékelését. Ennek megfelelően beszélgetőtársaink magyar, illetve szerb, horvát vagy éppen a "kevert" nyelv használata és a nyelvi interakciók színterei teszik a
dobradósiak számára egy-egy szituáció, szociokulturális kontextus tipologizálását.
Mindez pedig visszahat saját kultúrájuk és identitásuk megfogalmazására is. Érdemes ezért áttekintenünk a dobradósiak nyelvválasztási preferenciáit:

5 Vö. Hajnal Virág: Egy szerémségi magyar szórványközösség világai. In: Kovács Nóra - Szarka
László (szerk.): Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréból. Budapest, Akadémiai
~adó, 2003, 23-43. p.
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Nyelvhasználati
színtér

Magyarul

N

Magyarul és
szerbül/
horvátul

Szerbül/
horvátul
N
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Templomban

-

-

-

-
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Ügyintézéskor

-

-
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1

4,8

Orvossal

-

-
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100,0

-

-

2

9,5

3

14,3

16

76,2

19

14

66,7

3
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-

-

I
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47,6

-

-

,

Munkahelyen
Iskolában

4

-

;

- i

I

Vendéglőben

-

-

11

52,4

Sportoláskor

4

19

2

9,5

3

14,3

12

57,1 ,

Idegen megszólításakor

-

21

100,0

-

-

-

- i
I

Eredményeink szerint tehát a templomban mind a magyar, mind pedig a
szerb/horvát nyelv jelen van, ugyanis valamennyi adatközlőm ezt a kategóriát jelölte
meg. Ügyintézéskor a szerb, illetve a horvát nyelv dominál 95,2 százalékban. Az orvossal való beszélgetések nyelve egyértelműen a szerb/horvát. A munkahelyi beszélgetések nagyobb része mindkét nyelven, szerbül is, magyarul is folyik, azonban a
kérdezettek 76,2 százaléka nem dolgozik és nem is dolgozott munkahelyen, míg a
munkahelyi beszélgetésekről beszámolók esetében is egy-egy korábbi munkahelyről
van szó, ugyanis a vizsgált közösség valamennyi tagja otthon dolgozik. Az iskola nyelve 66,7 százalékban szerb/horvát. A vendéglőben használatos nyelvek aránya pedig
megegyezik adatközlőink nagyobb baráti körben megjelölt nyelvével, amelyek közül
52,4 százalékban a szerb/horvát nyelvet, míg 47,6 százalékban a magyar nyelvet jelölték meg. A sportolás nyelve a közösség 42,9 százalékát érintette, akik közül 19 százalék csak a magyar, 9,5 a szerb/horvát, 14,3 százalék pedig mindkét nyelvet említette.
Az idegenek megszólításakor adatközlőink valamennyi esetben a szerb/horvát nyelvet jelölték meg.
A leírtak szerint a vallásgyakorlat nyelve kettős, így eltérően a legtöbb hivatalos-társadalmi interakció nyelvhasználatától a magyar is ugyanolyan hangsúlyt kap a
vallási életben, mint a "külső" színterek nyelvei.
Ugyanakkor egy másik, szintén a nyelvhasználatra rákérdező felmérésünk a
mellékletben szereplő táblázat eredményeivel járt. (Lásd a mellékletben)
A vallás nyelve ennek megfelelően az idősek kivételével a horvát, akár a pappal,
akár az Istennel való szakrális kommunikációról van szó. Felmerül tehát a kérdés,
hogy milyen jelentéstartalmak állhatnak a kettős, látszólag egymásnak ellentmondó
eredmények mögött? Ezt a kérdéskört terepmunkánk során az alábbi konkrét kérdések mentén tettük fel a közösség tagjainak a templomban használatos nyelv(ek) vizsgálatakor: Milyen nyelvű misére jár? Hallgatott-e már más nyelven is misét? Melyik
nyelvet hallja sziuesebben. a templomban? Miért éppen azt hallja szívesebben? Hogyan

6 Ezt a kategóriát azok az adatközlökjelölték meg, akiknek nem volt egy-egy adott nyelvhasználati
színtéren tapasztalatuk.
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beszél a misén kívül a pappal? Hogyan gyón? Hogyan beszél a mise előtt/után a templombajárókkal? Hogyan imádkozik a templomban? Hogyan imádkozik otthon?
AMilyen nyelvű misérejár? kérdés kutatásunk során formálissá vált, ugyanis a
közösségben egy katolikus templom van, amelyben horvát pap minden második vasárnap délben szolgáltat misét. A közösség tagjai közül főként a nők és a gyerekek voltak rendszeres templomba járók, míg a férfiak nem, valamennyi nagyobb egyházi
ünnep alkalmával azonban ők is tagjai voltak az ünneplő gyülekezetnek. Így kérdéseinkre ők is - csakúgy; mint a nők és a gyerekek - egyaránt válaszoltak, ugyanis kérdéseink nem érintették a templomba járás gyakoriságát.
A hallgatott-e már más nyelven is misét? a kérdezettek közül csupán egy gyerek
válaszolt nemmel. A kérdezettek közül valamennyien hallgattak már magyar nyelvű
misét vagy istentiszteletet: "Hallottam Nooi Sadon magyarul, meg a reformátusba
tiszta magyarul" - mesélte egyik adatközlőnk. Az asszonyok közül sokan hallgattak
misét még ruszinul, németül a minden évben meglátogatott búcsújáró helyeken,
amelyekről a későbbiekben szólunk bővebben.
A Melyik nyelvethallja szívesebbena templomban? kérdés válaszait a következő táblázat foglaljaössze:

Nem

Mazvarul

Horvátul

N

%

N

Magyarul és horvátul
%

N

%

Nők

5

41,7

5

41,7

2

16,6

Férfiak

4

44,4

4

44,4

1

11,2

A fenti adatokból kiderül, hogy mind a férfiak, mind pedig a nők esetében
ugyanolyan arányokat figyelhetünk meg. Ugyanis mindkét nem esetében fele-fele
arányban vannak a magyar, illetve a horvát misét előnyben részesítők, míg a közösség
tagjai közül csak kevesen jelölték meg egyaránt mindkét nyelvet. Így - bár a közösség
tagjai a templomban mindkét nyelvet, a horvátot és a magyart is használják, hiszen a
szertartás horvát nyelven folyik, az asszonyok viszont az énekeket magyarul éneklik
- mégis a mise nyelveként a horvátot emelik ki, vagyis a szertartás nyelvét. Ezt a gondolatot támasztja alá a következő megjegyzés is - ahogy egyik interjúalanyunk mondta: "Horvát misére járunk, csak magyar énekeket énekölünk. "
Adatközlőink közül azok, akik a magyar nyelvű misét hallgatják szívesebben,
válaszukat azzal indokolták, hogy "az a miénk, az nekem a legszebb": "Legszívesebben
hallgatom az enyimet. Megértem én emezt is, de tisztán csak a magyart. A horvát nem
úgy esik, mint a magyar."
Viszont ugyanez az indoklás hangzott el a horvát nyelvű misék előnyben részesítésekor is: "Énnekem a magyar nyelv a legkedvesebb, de a templomban sziueseti hallgatom a horvátot, mert ahhoz vagyunk szokka [szokva], Ha hallgatom a misét, akkor
horvátul hallgatom, amit a tisztelendő mond. Hát hallgatom örömmel, mert az van a
falunkban, de utána a magyar énekeket úgy szeretem, mert az valódi magyar, és azt a
tisztelendőnk is velünk együtt úgy szereti, meg tudja kísérteni, de azért a magyart, mert
az a mienk". Egy másik adatközlőnk is kiemelte a magyar nyelvű mise "szépségét",
azonban mégsem jelölte meg mint egyedül azon a nyelven szívesen hallgatottat. Ezt a
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következőkkel indokolta: ,,A magyart, mikor hallgassuk, akkor úgy megüt. Más, mert
mi vagyunk szokka a horváthoz. Hát mind a kettő, de a magyar mindig másképp esett,
amikor hallgattuk, mert jobban gyütt a hangon."
A legtöbb esetben azonban, akik a horvát nyelvű misét választották azzal érveltek, hogy - ahogy elmondták - "ahhoz vagyunk szokka", vagy "azt értsük": "Horvát.
Jobban megértem, mint a magyart, mink azt szoktuk meg". .Honxüul, mert úgy jobban megértem. "
A Hogyan beszél a misén kívül a pappal? kérdésre valamennyien a horvátot
mondták, míg ugyanez történt a Hogyan gyón? kérdésének esetében is egy kivétellel.
Az utóbbi kérdés megválaszolásakor ugyanis egy asszony hangsúlyozta, hogy ő magyar nyelven gyón: "En elmondom neki magyarul, akkor kiértem, hogy hány Udvözlégyet, és akkor így."
A Hogyan beszél a mise előtt/után a templomba járókkal? kérdésre leginkább a
"magyarul" vagy a kérdőív során sokszor elhangzó: "a magyarokkal magyarul, a szerbekkel szerbűl" válaszokat kaptuk.
AHogyan imádkozik a templomban? és aHogyan imádkozik otthon? kérdésekre kapott válaszok a Göncz Lajos által végzett kutatások? ismeretében más képet mutatnak. Kutatásai ugyanis kimutatták, hogy adatközlői 75 százaléka a magyar, 0,8
százaléka a szerb, 25 százaléka pedig semmilyen nyelvet sem használ imádkozás közben. A vajdasági minta jelentős százaléka tehát a magyar nyelvet használja.
Az általunk végzett felmérés adatai viszont az alábbi táblázatban mutathatók ki:

Magyarul

Horvátul

N

%

Mazvarul és horvátul
N

%

N

%

Templomban

1

5

18

90

1

5

Otthon

6

30

14

70

-

-

Dobradóban tehát a vajdasági magyar mintát meghatározó bácskai magyarság
nyelvi interakcióival ellentétben a többség az Istenhez való beszéd nyelveként mind a
templomban, mind pedig otthonában a horvát nyelvet használja.
A vallásgyakorlat
A fenti táblázat eredményeinek értelmezését döntően befolyásolja a
dobradósiak mikroközösségének valláshoz való viszonya, amelynek meghatározó aspektusai a templomban zajló rítusok, továbbá a közösség templomon kívüli vallási
élete.
A faluban végzett kutatásaink során egyetlen esetben találkoztunk azzal, hogy
valaki a valláson kívül helyezte volna magát. .Pogotooo [kiváltképpen] erre a hitre én
megmondom, hogy én nem hiszek semmiben gyerekkorom óta. Megmondtam a papnak a szemébe" - hangsúlyozta esküvője kálváriájának elmesélésekor 77 éves adatközlőnk, az egykori Jugoszláv Kommunista Párt tagja, a falu egykori képviselője.
7 Göncz Lajos: A magyar nyelv Jugoszláviában (Vajdaságban). Budapest-Újvidék,
1999, Osiris Kiadó-Forum Könyvkiadó-MTA Kisebbségkutató Műhely

118

HAJNAL VIRÁG - PAPP RICHÁRD

A vallás azonban mégis központi szerepet tölt be "semmiben sem hívő" adatközlőnk életében is, hiszen mindennek ellenére fontosnak tartotta, hogy templomi esküvője legyen, gyermekei meg legyenek keresztelve, s bár párttagsága idején
megtiltotta, hogy a faluban egy templom építésére gyűjtsenek, azonban mégis úgy
tett, mintha nem tudná, hogy a felesége adománnyal támogatta annak felépítését,
nem tiltotta, hogy felesége templomba járjon és nem volt az ellen sem ellenvetése,
hogy lányaí "átkeresztelkedjenek" - ahogy fogalmazott.
"Hát amikor összekerültünk, esküdtünk volna, mentünk Putincára a paphoz.
Februárban esküdtünk. Persze, fiatalok, szerelem, megcsinálta az övét. A Mariska vastagodni kezdett, de nem előre. KöZl megesküdni, mire meglesz a család, meglegyen az
esküvő. Elmegyek Putincára, mert én katolikus szűletésű vagyok, mondom neki, hogy
mé' gyüttem. Gondolkozik erre-arra. Mondom, a feleségem magyar, erre-arra, és mondom, hogy református. Hű, mért vettem el református nőt, mondja. Horvát volt a pap,
egy kicsit fölforrt bennem. Pogotovo erre a hitre én megmondom, hogy én nem hiszek
semmiben gyerekkorom óta. Megmondtam a papnak a szemébe. Akkor azt mondja,
hogy köZl kivenni Újvidéken iratot, Maradéhon. küldeni keZl Dakovóra [Diakóvár],
majd köZl körösztölködni. Mondom, én megesküdök a községbe, mert akkor lehetett,
változott a rezsim, és kész. Az én házamba be ne lépj, mert agyonütlek. Az ő [feleségének] apja kérdez engem, hogy én mit szólok hozzá, ha ő a reformátusoknál megkérdezi.
Én mondom, mit bánom én, ha a cigányoknál is. Elmentünk, az azt mondta, hogy
nem számit, hogy a férje katolikus vagy református, az a lényeg, hogy a gyerek neve
Majoresik lesz. Már elég vastag volt. A pap ránéz, meg énrám. Azt mondja, úgy látom,
elég jól megrakta. Én nagyon örültem annak, hogy nekünk is lesz családunk. Ott is
körösztöltük őket. Az én lányom Sauincára ment férjhez, ki köllött venni a
reformátusoktól, és meg köZlött neki körösztölködni katolikusnak. De nem volt akkora
cirkusz."
A többi esetben is - megfigyelve a közösség míndennapjaít, előbb idézett adatközlőnk családját is beleértve - a dobradósiak életét átszövik a vallás különböző szintjeinekjelentéstartalmaí. Erre utal az egyik beszélgetésünk során felmerülő gondolat,
amit egyik középkorú férfi interjúalanyunk fogalmazott meg: "Itt így vagy úgy, de
mindenki hiszi az Istent."
A közösség számára a vallás a közösség párhuzamos világaínak ontológiaí és
csoportkohéziós egységét teremti meg, ugyanis a közösség valamennyi tagjának az
életében valamilyen szinten megjelenik, és az a vizsgált közösségben az egyik legjellemzőbb aspektus, amely ezáltal "egy közösséggé formálja" a dobradósiak
mikrotársadalmának közösségeit. Ezt magyarázhatja az, hogy a közösség nagycsaládjaít, pólusaít kollektíven megmozgató események valamennyi esetben vallási tartalommal bírnak. Ilyen például a templomba járás, ahol "ha nem is mindig, de nagyobb
ünnepeken az egész falu ott van", a templomi esküvő, ahol- ahogy interjúalanyaink
elmondták - "az egész falu ott van, mert valahonnan mindenki rokon ", a halott virrasztásakor, amikor "énekeket" énekelnek, a búcsújáráskor (Tekiján, Doroszlón).
A templomi rítusokon kívül zajló vallásgyakorlat nyelve kizárólag a magyar. A
nagyszombati, feltámadási körmenet szervezői, irányítói és végrehajtói kizárólag a
dobradósi asszonyok. Ezeken a rituális alkalmakon nem vesz részt a horvát pap. A
körmenetet vezető asszonyok húsvét előtt más-más háznál együtt mondják a rózsafüzért, és speciális szakrális funkciókat is ellátnak (gyógyítanak, imádkoznak egyes személyekért, vezetik a templomi éneklést, szervezik a búcsús zarándoklatokat).
Bekerülni közéjük ezért csak idős korban, megfelelő élettapasztalat és liturgikus tu-
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dás birtokában lehet. Ahogyan a dobradósi mikrotársadalom falun belüli életét is az
asszonyok szervezik és integrálják," úgy a belső-saját szakrális életet is a nők irányítják. Ennek a belső színtérnek pedig csakúgy, mint a családi interakciók többségének
nyelve a magyar.
Ők a dobradósi mikrotársadalmon belül egy olyan csoportot alkotnak, akik például húsvét előtt más-más házaknál együtt mondják a .rázsafűeért". Az ő esetükben
találkoztunk azzal, hogy a búcsúhelyeken vásárolt, szentek életéről szóló könyvecskéket olvassák, valamint a Hitélet című katolikus kiskönyvet, azonban egyikük esetében
sem találkoztunk a Bibliával. Amikor megkérdeztük, hogy szokták-e olvasni a Bibliát, egyikük azt válaszolta, hogy "Van az még? Létezik? Nem is olvassa azt már senki,
az már nagyon régen elveszett. " Így a közösség valláshoz való sajátos viszonyával állhatunk szemben, amelynek közösségbelijelentősége szempontjából az egyik legfontosabb következménye a mikrotársadalom
e téren alkalmazott nyelvválasztási
stratégiája is.
Adatközlőink interjúrészletéből az is kiderül továbbá, hogy számukra a vallás
jelentéstartalmai felekezettől függetlenek. A fentiekben idézett 77 éves beszélgetőtarsunk esetében például a református és a katolikus felekezet egybeolvadásáról van szó,
hiszen "nem számit", hogy katolikus vagy református templomban esküszik-e meg,
az sem, hogy lányait hol keresztelik, majd pedig az sem, hogy lányának férjhezmenetelekor át kell térnie félje hitére. A vallás felekezetek feletti létének a hangsúlyozása
azonban nem tudható be csupán annak, hogy ő "semmiben sem hisz", ugyanis a közösség tagjainak esetében sem fogalmazódik meg jelentős másságként a másik
felekezethez való tartozás.
Ezt magyaráz hatja a faluban élő két református asszony példája is. "Gyónni is
szoktam - meséli egyikük -, áldozni is, mindent. Kérdezik, hogy hogy mondják reformátusul, akkor mondom, akkor nevetik. Tudja a pap, hogy református vagyok, megkérdeztem, hogy én szeretnék, azt mondta, lehet. Mikor ez a fiatal pap volt, kérdezte,
hogy a férjem hajt, mondom, nem, egy Isten van. Azt mondja, na, az igaz, akkor bírok.
Reformátusul magyarul gyónunk, a katolikusnál horvátul. "
Ahogy az az interjúrészlétből kiderül, interjúalanyunk szerint a gyónás is része
a református egyház rítusainak, különbséget csak abban tesz, hogy mást mondanak a
reformátusok a rítusok során, azonban ennek a "máshogy mondásnak" a lényege éppen abban áll, hogy a reformátusok magyarul, a katolikusok pedig horvátul közlik
mondandójukat. A két felekezet közti különbséget tehát nyelvi, illetve etnikai téren
határozza meg, ugyanis - ahogy fogalmazott - az a különbség, hogy míg a "református
tiszta magyar oallás", addig a katolikus inkább horvát nyelvű. A falu másik reformátusa, bár nem jár gyónni - ahogy nevetve kijelentette - "én még sose mentem ", azonban .rnindeti évben három királyokkar {ölszentölteti a házat". A két felekezet közti
különbségként ő is szintén a nyelvi különbséget hangsúlyozta.
A falu "két reformátusán" kívül valamennyi dobradósi ezt az egyetlen különbséget hangsúlyozta. Bár valamennyien tudatában vannak, hogy vannak katolikusok,
akik magyarul hallgatják a miséket, magyarul gyónnak, hiszen találkozhattak velük a
búcsújárások során, mégis a mindennapi gyakorlat felülírja ezt a tudást, hangsúlyozva a katolikusok esetében a horvát nyelv dominanciáját, a reformátusok esetében
pedig a magyar nyelv egyeduralmát.
8 Vö. Hajnal Virág-Papp Richárd: ,,A mi kávénk. "In: Kovács Nőra-Osvát Anna-Szarka Lászlo: Tér
és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréból lll. Budapest, 2004, Akadémiai Kiadó
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"Református vagyok. De most már református nincsen. A templomot is
ledűtötték. Itt meg építettünk katolikus templomot, mondom, egy az Isten, akkor idejárak. Nem körösztölködtem át, mert abban az időben lányhitre esküdtek. Akkor az én
férjem az én templomomban esküdött, de a gyerekek, aki lettek, azok már katolikusban
körösztöltem üket. Hát, mondom, az apa a fő" - mesélte egyik református adatközlőnk, akinek interjúrészletéből az is kiderül, hogy a vallás aspektusa nemcsak a református-katolikus másságot oldja fel, hanem ezeken kivül "egy az Isten" kijelentésével
más világokat is "beenged".
A vallás által a fentieken túl is "beengedett" következő világ a horvátok világa,
akiknek a falubeliek számára legjelentősebb reprezentánsa aDobradóban, Satrincán
és Ürögben szolgálatot teljesítő "pap bácsi ", a .rni papunk ", aki kéthetente vasárnap
tart miséket a falu templomában. Nem véletlen a két elnevezés, hiszen a tekintélyre
utaló "bácsi" elnevezés a misét vezető, a gyóntatást végző, a rituális tevékenységeket
ellátó személyé, a .rni" hangsúlyozása pedig a közvetlen, barátságos tisztelendő velejárója. A közösség számára a dobradósi pap kettős szerepére is utal ez a két,
ugyanolyan gyakran használt megnevezés.
A templomba járók csoportját tekintve fontos megemlíteni, hogy szinte kivétel
nélkül nők alkotják. A vasárnapi miséken vagy nagyobb ünnepeken férfiak és gyerekek is jelen vannak, azonban a pappal való intenzív találkozások, mint például a búcsújáró helyekre való utazás is egyértelmű en a templomba járók női tagjaival
történik. A templomba járóknak ezt a közösségét szemlélve azonban még további két
irány különíthető el: az egyik a tradicionalista öregeké, akik .rnindig is ott voltak ", és
a "fiatalok" (középkorúak) csoportja, akik "újonnan" kerültek a gyülekezetbe. Így a
templomba járók esetében két irány különböztethető meg, amelyek kialakulásában
fontos szerepet játszott a papnak fent is emlitett "kettős" személye: a tradicionális rítusokat végző "pap bácsi ", és a "modernizációt" képviselő "mi papunk". A törésvonal
főként akkor erősödik meg, amikor búcsújárásra mennek.
A mindkét irány számára meghatározó közös élmény a szenthely rítusain való
részvétel, ezt azonban leginkább az öregek hangsúlyozták. "Kicsike puszta - mesélte
a templomi "énekvezető" -, nem lehetünk sokan, hogy nagy prosecio [értsd: processzió, körmenet] legyen, de mink bejártuk a kálváriákat, meg mit tudom én, de a mi
proseciónkban annyi nép volt, hozzánk csatlakoztak, de kérdik, hová valók vagyunk,
hát mondjuk szrémi. Létezik, hát arra is vannak magyarok? És maguk ilyen szépen
tudnak énekölni a szerbek közt magyarul? Úgyhogy azok a magyarok: bácskai falukból öten-hatan, akkor szegénykék, hogy végezzék, akkor megkérdezték, bírunk magukkal? Tessék, csak gyűjjönek! Annyian voltunk! Volt egy bácsi, aki valami öt-hat évig
várt bennünket, amikor szálltunk le a buszról. Nézte, ezek azok? Ezek, akkor már gyütt
velünk."
A pap a búcsú után valamennyi esetben meghívja az asszonyokat egy ebédre:
"Olyan szép szokott lenni! Mindig rendöl finom ebédet, hívja a zenészeket. Mi meg
csak mulatunk meg éneklünk" - mesélték a "modernek". A pap több alkalommal is
kijelentette, hogy "ki oldalán áll": "Mindennek megvan a maga ideje. A dalnak, az
éneknek. Nejöjjenek az öregek, akik csak sietnek haza!" A vallási tradicionális értékrend megváltozásával magyarázzák a "modernek", a falu többsége, akiknek kiskorú
gyennekeik vannak, a vallás fennmaradását, mert .hulonben oda se mennének feléje,
ez meg futballozik velük, meg ad nekik csokoládét, ezt-azt, szeretik a gyerekek ". Az
egyik két és fél éves kisfiú, a dobradósiak közösségének egyik legfiatalabb tagja ahogy édesanyja elmesélte - "már alig bírta kivárni, hogy karácsonykor menjünk a
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templomba. Egész délután énekölte a Csordapásztorokat. Ott ült végig, aztán amikor
vége lett, kiugrott a padból, hogy ő is kapjon, mint a többi gyerek, csokoládét. De úgy
örült. Mutogatta mindenkinek".
Az öregek ellenvetéseiket azzal indokolták, hogy a "gyerekek nem tudnak viselkedni a templomban, mindig beszélgetnek, nincsen csönd, nem félnek a pap bácsitól,
mert ő leáll velük beszélgetni, mint a kolléga ".
Azonban mindkét irány számára döntő jelentősége van a vallásnak, hiszen "a
papunk megengedi, hogy magyarul énekeljünk ". A vallási revival lehetősége a "modernek", illetve a survival? lehetősége az "öregek" számára tehát a magyar énekek
éneklésével jött létre a rítusok horvát dominanciájával, illetve a pap modemizációjával szemben, amivel magához csalogatja a gyerekeket. Ezt a különbséget támasztja
alá az a példa is, hogy a templomi .énehuezető" által az egyik "legszebb" misének minősített szertartás a maradéki katolikus templomban volt, amikor "magyar pap gyütt
ide. Nekem megvan magyarul is, hogy mit köll válaszolgatni a papnak, mert amikor
voltam Maradékan búcsúkor, elhoztam. Ki van téve a padra mindenhova, hogy mit
köZlfelelni. Én meg elhoztam. No, mondom, most én eztet elviszem, nem lapok, de szeretem tudni, mert már nálunk is volt kétszer is magyar tisztelendő a búcsún Újvidékról. Nagyon szép volt." A "modemek" egyik képviselője pedig testvérének a férjéért
mondott horvát nyelvű misét emelte ki: "Épp olyan szép volt. Minden tiszta honxüul,
de épp igazi halotti mise volt, szép meséje volt neki: nem magyarul, horuátul, de
nagyon szép volt."
Így míg az "öregek" számára a vallási énekek magyarul történő éneklése válik
fontossá, addig a "modemek" számára a kulturális-vallási revival az által jön létre,
hogy a vallási rítusok során amellett, hogy magyarul énekelhetnek, .xianolhatnah " is,
ami számukra az "utóbbi", az 1990-es éveket megelőző időkben a magyar etnikai közösséghez való tartozást jelentette, függetlenül attól, hogy a .bálahon magyarul is
szerbül danoltunk ". Erről az oldalról megközelítve tehát mindkét esetben azt állíthatjuk, hogy mindkét csoport számára meghatározó értékkel bír, az etnikus-lokális
tradíció elválaszthatatlan része a valláso
Tehát mindkét irány esetében hangsúlyosnak mondható a vallás szerepe, azonban a fent említett survival-, illetve revival-jelenség nem ugyanazon az úton jutott el a
jelenlegi állapothoz.
A "pap bácsi ", a .rni papunk" közvetett és közvetlen közbenjárásával ismét annak lehetünk tanúi, hogy a vallás mint kohéziós erő s mint más világot befogadó - jelen esetben a horvátokét - befogadó erő is működik a dobradósiak mindennapjaiban.
A .rni pap bácsink" tehát, "aki kiadta, hogy mindig harangszó val várjanak bennünket. Meg azt akarta, hogy amikor van a magyar szentmise, akkor odarendölt bennünket, hogy éneköljünk magyarul: .» Te vagy földi életünknek vezér csillaga». Pedig ő
9 A fent elemzett .suroioal-reoioal"
értelmezési lehetőség egyrészt, sokkal inkább használható jelen
elemzésünk során, mint a kulturális antropológia .reuualizácio" fogalma, amely inkább a vallási-társadalmi mozgalmak (kultuszok, messianisztikus mozgalmak stb.) jelenségeivel foglalkozik (Vö. Seymour-Smith,
Charlotte: Macmillan Dictionary of Anthropology. London, 1986, Macmillan). A "revival" szó egyszerre jelent feléledést, újjászületést, megújulást, felélesztést és felújítást is. A társadalomtudomány (elsősorban az
etnográfia, az etnológia és a kulturális antropológia) a .reuioalt" olyan kulturális jelenség bemutatására alkalmazza, amely korábban elvesztette "funkcióját ", azaz csak emléknek ("survival ") számít az adott közösségben, de valamilyen okból újjáéledt, újból funkcionálni kezdett. (Vö. Papp Richárd: Magyar zsidó revival?
Kulturális antropológiai válaszlehetőségek egy magyar zsidó közösség életének tükrében. Budapest, 2000,
MTA Kisebbségkutató Műhely)
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horvát volt. »Niho tako ne peva, ko iz moje sela [Senki se énekel így, mint az én falvaimból.]- - mondta". A horvát pap a horvát etnikai közösséghez tartozók reprezentánsa, aki rendes, toleráns, engedi, hogy a faluban lakók magyarul énekeljenek, akivel
közös az, hogy katolikus, tehát közvetve a horvátok világa beengedésének közbenjárója.
A másik, a mindennapi interakciók során a dobradósiakkal kapcsolatba került
szerb etnikai közösséghez tartozók előtt "kinyíló kapu" egyik esti beszélgetésünk során vált egyértelművé számunkra, amikor egyik adatközlőnk szerb barátjával találkoztam, aki a "magyar", katolikus betlehemezésről készült felvételeket végignézve
kijelentette, hogy ezek "ugyanazok a szohásoh", amiket - ahogyan fogalmazott - "mi
csinálunk, csak a dátum más". Ez a gondolat beszélgetéseink során többször is megfogalmazódott, hiszen a dobradósiak egy részének szerb baráti köre van, az effajta
kapcsolattal pedig ezek a dobradósi családok belekerülnek ezeknek a családoknak a
"kultúrájába", hiszen hivatalosak a slavákra, együtt ünneplik például Satrincán a búcsút' fent emlitett inte:rjúalanyunk pedig az idén karácsony estéj ére barátja családját
hívta vendégül otthonukba, míg .szerb karácsonyra"IO ők mentek hozzájuk. Mivel
mindkét etnikai közösséghez tartozó fél hivatalos a "becses" alkalmakra, ezért ismeri
is a másik kultúrájának a szokásait, így van összehasonlítási alapja a másik és a saját
kultúra tekintetében. A betlehemezés "magyar", katolikus rítusának megtekintésével pontról pontra közösen keríthettek sort két etnikai közösség szokásrendszerének
összevetésére, amelynek hasonlóságai tekintetében a fenti megállapításrajutottak, ti.
hogy "ugyanúgy van a szalma, meg ajászol, meg a suprihazás",» a különbség csupán
az eltérő "dátumban" van.
A vallás mint integráló erő, vagyis a dobradósi és a Dobradón kívül eső világokat
is magában foglaló aspektus fogalmazódott meg ennek kapcsán egyik inte:rjúalanyunk által: "Nincs magyar, meg nincs külön horvát vagy szerb Isten, csak más vallást
tartunk." Ez adhat magyarázatot a vizsgált közösség vallási színtereken történő nyelvválasztására is. Ahogy azonban az kérdőíves felmérésünkből is kiderül - inte:rjúalanyaink közül voltak olyanok is, akik otthonukban magyar nyelven imádkoztak.
A leírtakbólláthatóvá vált, hogy a dobradósiak vallási élete is - ahogyan fogalmaztak - "kevert", "se nem magyar, se nem horvát". Ez a "differenciált" vallásgyakorlat
megfeleltethető számukra a kultúrájuk más aspektusaiban is megmutatkozó
multikulturalitásnak. Társadalomszerkezetük változásaival az eltérő felekezetű pravoszláv szerbekkel való kapcsolatok felerősödésével tovább erősödött vallási életük sokszínűsége. Ebben a komplex helyzetben viszont a magyar nyelv és kultúra
dominanciája tapasztalható ma is a hivatalos vallásgyakorlaton kivüli színtereken. Az
intézményes kereteken kívüli vallási élet pedig az élet olyan kérdéseire ad választ sok
esetben a közösség tagjai számára, amely közvetlen befolyással bír életükre. Ezzel
szemben pedig nem áll rendelkezésükre olyan teológiai tudás, amely a hitelvek pontos
ismeretét feltételezné, gondoljunk csak a Bibliáról korábban idézett kérdésükre. A gyógyítások, az egymásért való imádkozások mellett ide sorolhatjuk a rontás és más olyan
mágikus praktikák gyakorlását is, amelyekről - a közösség kérésére - nem beszélhetünk. Megállapíthatjuk azonban, hogy ezek a népi vallásgyakorlat olyan aspektusait
A Gergely-naptár szerint ez január 7-ére esik.
A gyermekek vagy idősebb lányok vesszővel történő megcsapkodása december 28-án a Heródes általlegyilkoltatott kisdedek emlékére (az ortodox szerbeknél ez is tizenhárom napos naptári
eltolódással történik).
10
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foglalják magukban, amelyek a fentiekben is említett népszokások rendszerébe, a saját-belső vallásgyakorlás kereteibe illeszkednek. Azt is láthattuk azonban, hogy éppen
ez a rendszer válik nyitottá a szerb vallási kultúra felé. Ennek is megfeleltethető a
"nincs magyar; meg nincs külön honuü vagy szerb Isten" kijelentés, valamint a címben
is idézett vallási identitást megfogalmazó önmeghatározás a közösség egyik tagjától:
,;fa sam pravoslavni katolik. [Én pravoszláv katolikus vagyok.]"
Mindez azonban tovább differenciálódik a dobradósi társadalmon belül is. Érzékletes példáját nyújtja mindennek a már említett búcsújárásokhoz kapcsolódó és
azokból a közösség belső életébe "behozott", bekerülő szenteltvíz használata és a hozzá fűződő képzetek együttese.
A szenteltvíz használatának jelentéstartalmai
A búcsújárásokról hazahozott szenteltvíz közösségi szerepeiről többek között
azért érdemes bővebb en szólunk, mert a dobradósiak szinte valamennyi házában, illetve minden nagycsaládjában megtalálható a búcsúhelyekről hozott szenteltvíz.
"Mindig olyan tiszta, mintha most hoztam volt", vagy "ezt már két éve hoztam, de még
mindig nem zavaros" - mutatták beszélgetőtársaink a műanyag flakonba töltött, a
reprezentációs szobában szekrény mögé elhelyezett szenteltvizet. Egyik adatközlőnk,
"aki a templomban az éneket vezeti", most már egészségügyi okok miatt nem tud elutazni a búcsúhelyekre, azonban még mindig fontos szerepet játszik számára otthonában a szenteltvíz. ,,Nekem megvan az a kis Istóriám is, nagyon régi, doroszlói,
amikben benne vannak azok a szép énekek. Mindet elvégzem, úgyhofjY gyertyát égetek,
csokrot csinálok, hogy hát a Szűz anyának a részére, de ahogy az Uristen veszi, hogy
nem bírok elmenni. Minden magyarul. Doroszlén. az a magyar mise olyan szép. Olyan
szép énekek, lwgy könny nélkül nem lehet elmenni." "Tekijárál12 szoktam hozni. Amióta
fáj a lábam, a fiaméli szokták hozni. Ve az idén nem mertek Tekijra lemenni, mert nagyon
csúnya volt odairva. Azt mondtáh, lwgy nem szabad lemenni, mert mérgező lesz, úgy hozták utána kamionnal a szentölt vizet. Ve azt én nem tartom olyannak, mert már hány éve
tudom azt a helyet, imádkoztunk ott, és most nem lehet onnan venni a vizet. Onnan nem is
lwztak."
Beszélgetőtársunk a szenteltvizet a bejárati ajtaja mellé fuggesztett szenteltvíz
tartóba önti: "Este mikor bejövök, akkor mindig használom. Reggel meg este. Minden
szombaton háromkor az asztalt rendbe tenni, meg szentöltvízzel megtölteni."
A fenti esetekben fontos szerepet tölt be a szenteltvíz, annak tárolása és felhasználása is különbözik. Míg utóbb idézett interjúalanyunk a szenteltvíztartóban tartja,
és minden reggel és este használja, addig másutt a szenteltvíznek nincs mindennapi
szerepe. A szenteltvíz ugyanis a reprezentációs szobából azokban az esetekben kerül
ki, amikor valami gyógyításra szorul. Mivel terep munkánk során a reprezentációs
szobában laktunk, két esti alkalommal is szemtanúi lehettünk, hogy szállásadónk
mire használja a szenteltvizet. Egyik alkalommal a kezei fájtak, és azokat kente be,
másik alkalommal a szeme gyulladt be, és azok bekenésére használta, mindkét alkalommal alátámasztva próbálkozásának sikerességét egy-két évvel ezelőtt történt esettel: ,,Nagyon fájtak a lábaim. Alig bírtam menni. Mentünk Doroszlára, de nekem
akkorák voltak a lábaim, hogy le köZlöttvenni a cipőimet, mezítláb mentem. Azt mondja nekem az Anus: »Ugyari állj bele, ott a kútnál, ahol kicsit úgy ki van menve a uiz«.
12

Ismert szerbiai búcsújáróhely a Duna mellett, a Kazán-szerosban.
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Én meg csak úgy beleálltam, nem csináltam semmit. Hát amikor kimegyek, lement a
lábamról az a valami, belement a cipóbe, már abban jöttem haza. Igaz, kérdezd csak
meg az Anust, ő látta."
Szállásadónk tehát csak alkalmankénti gyógyításra használja a szenteltvizet,
ezeket a "gyógyító rítusokat" azonban minden egyes esetben egy vele megtörtént búcsújáróhelyi "csoda" emlékének a felemlítése kíséri.
A szenteltvíz használatának e két esetében magának a "szentelménynek" olyan
fajta szerep jut, amelynek létjogosultságát, vagyis adatközlőink "megtisztulását" , valamint "meggyógyulását" a katolikus egyház is megerősíti,» valamint a pap által is
egyértelműsített funkció, hiszen minden évben háromkirályokkor sor kerül minden
ház felszentelésére, ennek során az asztalra készített víz is megszentelődik, hiszen "anélkül nem lehet élni" - ahogy az egyik, a belső-vallási életet irányító néni fogalmazott.
A szenteltvíznek valamennyi házban fontos szerepe van, ugyanis háromkirályokkor, vagyis Dobradóban "egy nappal elóbb, lwgy idejében a végére érjen" szenteli föl a
pap mindenki házát, amikor - ahogy a vallási vezető elmesélte - például "a pap bácsi,
amikor jön a házat fölszentölni, akkor vöröshagyma, fokhagyma, kenyér, víz, só költ,
lwgy legyen az asztalon, mert azt mondta, hogy ez nélkül nem bírunk élni". A ház rituális megtisztításának örömére - ahogy egyik, a vallási élet irányításában még részt nem
vevő fiatalasszony mesélte - "vágunk neki kolbászt, meg minden disznótorost, meg kalácsot, meg kis pénzt, ami jár neki, de csak itt Dobradóban, máslwl csak kifizetik".
A szenteltvíz gyógyító hatása legitimitást kap azáltal, hogy a közösség valamennyi tagja hisz abban, hogy a szenteltvíz gyógyít, továbbá beteljesülnek a "csodák", vagyis betegségük, ami ellen használják, elmúlik a szenteltvíz hatására. Ennek
a kollektív tudata tovább mélyíti a csoportkohéziót.tA vallási identitás és a mindennapi interakciók komplexitása
A pap ház szentelése alkalmával tehát valamennyi házba eljut a szenteltvíz, továbbá a fent emlitett két esetből is arra következtethetünk, hogy bár a dobradósiak életében
valóban központi szerepet tölt be a vallás, fontos szerepet játszik a csoportkohézió kialakításában, mégsem beszélhetünk azonban arról, hogy valamennyien ugyanazon az úton
jutnak el ehhez a jelentéstartalomhoz. A közösség tagjai ugyanis pólusonként elkülönülve, különbözőképpen értékelik a vallásosság "külső", illetve "belső" szintjét. A "külső" jelenségkörön az etnikai-társadalmi jelentéstartalmakat értjük, ahol a vallást mint a saját
kulturális környezet terét, az interetnikus kapcsolatok kifejeződését és a társadalmi kommunikációban betöltött szerepét jelöli. A vallás "belső" világán a szakrális kommunikáció, egyházi rítusok, tradíciók, naptári rendszerek, szimbólumok, norma- és értékrendek,
ideológiák, világkép jelentéstartalmainak rendszerét értjük.
A vallásosság "külső" és "belső" jelenségköre a dobradósiak közösségében létrejövő pólusok alapján differenciálódík. Valamennyi közösség életében központi szerepet játszik a vallás, mégis különbségek adódnak a tekintetben, hogy az "külső", illetve
a "belső" jelenségkör és jelenségrendszer indukálja a másikat.
A petőfiesek esetében a vallás "belső" jelenségköre a domináns, amely majd elvezet a "külsőhöz". A vallásosság "belső szintje" fogalmazódik meg ugyanis akkor,
amikor az egyik asszony ebéd utáni kávézásunk alkalmával arra hívta fel a figyel13
14
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münket, hogy "nem véletlenül kerültünk mi oda, Isten ezt így akarta, meg biztos, hogy
van valami, hogy találkoztunk", tehát megjelenik az Isten által megteremtett hétköznapi csoda. A "gyógyító asszony" imádságai gyógyítják, aki "tudta, hogy nem mentünk
el gyónni, ez biztos, hogy nem véletlen, Istentől kapta ezt a tehetséget", akit meggyógyít,
és már korábban is meggyógyított a doroszlói szenteltvíz. A "belső szint" felerősödéséről van szó akkor is, amikor a petőfiesek férfi tagjai is a ,gyógyító asszony" hatására
elmennek gyónni, mert .hidonberi nem tud velünk dolgozni", azok a férfiak, akik korábban sosem jártak gyónni, mert "karácsony előtt, amikor együtt a pap gyóntatni, elrendezte az asszonyokat, mert a férfiak közül nem megy senki, csak a Putica apja". A
"külső szinthez" tehát szakrális jelentésrendszer "szintjén" a megfogalmazódó jelentéstartalmak vezetnek el, hiszen ezek ösztönzik a petőfieseket arra, hogy Isten mindennapi jelenlétén túl templomba járjanak, ahol ott vannak a közösség további pólusainak
is a tagjai, ahol a közösen megélt jelentéstartalmak által egy közösséggé integrálódhatnak.
A "cserkészek" esetében azonban kétirányú folyamat játszik szerepet. Egyrészt
a "cserkészek" pólusának egyik tagja mondta azt egyedül a dobradósiak mikrotársadalmában, hogy magyarul gyón, mert nem tud horvátul, "nagy nehezen megértem,
hogy hány Üdvözlégyet, meg minden, és akkor bevégzem". Ebben az esetben azonban
nem a nyelv ismeretének hiányáról van szó, hiszen mindennapi találkozásaink során tapasztalhattam, hogy jól beszéli a nyelvet, hiszen unokáival és menyével is szerb nyelven
társalog. Ennek a magyarázata, hogy számára a vallási tartalmak szorosan összefuggnek
a magyar nyelvvel, vagyis a m~ar etnikai közösséghez való tartozással. Ezt támasztja
alá a következő interjúrészlet. ,,En nagyon szeretem a magyar miséket hallgatni. Sátoroson volt kint az ég alatt, nagyon szép volt. Ilyenehet mondott, hogy tartsonak össze. Agyerekek énekeltek. " A rítus "mondanivalója" számára tehát elsősorban a magyar nyelven
elhangzó, a vallásosság "külső szintjét" előtérbe helyező tartalom volt, ezért beszélhetünk
a "cserkészek" esetében az előző példa fordítottjáról, tehát hogy a "külső szint" indukálja
a "másodikat".
A templomi énekeket vezető asszony esetében, aki a "többi öregasszonyokkal"
a
pólusokon kívül helyezkedik el, akit "csak a templom érdekel", mert - ahogy elmesélte
- "hova menjek, fájnak a lábaim, akkor inkább imádkozok, minden nap elvégzem a
rézsafűzért; mit csináljak, ráérek". A mindennapi rózsafuzér elmondásával, a reggel
és este "elvégzett" szeritvízzel való megtisztulással esetében egyértelműerr a "belső

szint" dominanciájáról beszélhetünk, aki az "külső szintbe" való lépést el sem tudja
képzelni a "belső szint" dominanciája nélkül, vagyis a lét, a közösségbe való tartozás,
a reményteljes jövő létezését kérdőjelezi meg a "belső" szint elhanyagolása esetén:
,,Most meg lássák, itt van a helyünkbe [a templom], és csak pár öregasszony vagy menyecske, de ezek a fiatalságok nem nagyon. Hogy mért, nem tudom. Hogy mire nevelednek, vagy mire számítanak? Ide azért mindig megyünk, mert hát van." Számára

azonban a "belső" szint "sikeres teljesítéséhez" hozzátartozik a minden esti ima:
,,Amikor kérdezte a fiam, hogy hol van a Jézuska, mondtam, hogy ott van, fönt. »Hol,
én nem láiom«, Akkor mondtam, hogy nem is bírjuk látni, de ő lát bennünket. Most
hogy ez így van-e, én így tanítottam. mikor kérdezte, hogy mit mond a pap bácsi, mert
nem értette, mert horuátul volt, akkor mondtam, hogy azt mondja, hogy jók legyetek.
Kicsike volt, nem tudott imádkozni. Odaadtam a feszületet neki. Kérdezte, hogy köZl
imádkozni? Én azt mondtam, hogy csókolja meg a Jézuskát, és mondja, hogy segítsen
meg, mert te mész csicsiskálni."
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Szerinte fontos a már gyerekkorban megkezdett mindennapi ima, és a jó viselkedés a templomban, mert .most azok a gyerekek is a templomban olyan nyughatatlanok". A "belső szint" átadása továbbá szerinte a szülők dolga: ,,Az én tatám azt
mondta, hogy a Jóisten mindig eszedben legyen, hogy annak a felebarátnak rosszat ne
csinálj, a gyerekedet rosszra ne tanítsd, hogy féljen az Istentől. Mostan tán a szülők se
olyanok."
A "külső szint" felé mutatás gondolata pedig akkor fogalmazódik meg vallásosságának "belső szintje" során, miután mindent leírt az utókornak, hogy a "belső szint"
ápolása által a "külső" se vesszen el: ,,Leírtam én ezeket, hogyha meghalok, akkor bírnak róla tanulni, de nehéz az, aztat kőne mostan, míg vagyunk, mindet megmondva,
hogy ez így van, ezt arra köll, ezt akkor köll." A vallásosság "külső" jelenségköre felé mutat továbbá az is, hogy elmesélte, hogyan "harcolta ki", hogy magyarul énekelhessenek
a szentmisék alkalmával: ,,Akarta a papunk, horvátul éneköljünk. Mondom, én tudom,
mert hallottam a horvátokat Golubincáról Tekiján, és ott minden fiatalnak, gyereknek,
a kezében le van géppel írva, én majdnem sírtam, azok az énekek, és úgy mondják, hogy
a harangszó nem is hall az énektől. De mért éneköljünk mi horvátul, ha tudunk magyarul? Akkor mondja, jól van."
A dobradósiak harmadik pólusa, a "szocialisták" közül sem találkoztunk olyannal, aki ateistának vallotta volna magát. A többi pólushoz hasonlóan esetükben is a
mindennapok templomlátogatói a nők, azonban a férfiak is megjelennek a nagy ünnepek miséin. Nálunk szintén fontos szerepet játszik az "külső szint", hiszen a "szocialisták pólusában" is nagy hangsúlyt kapott a magyar nyelv használatának fontossága.
Ezáltal jelentős szerephez jut esetükben is az "külső" szint, vagyis az, hogy a horvát
misék alkalmával magyar nyelven énekelhetnek. Ezt támasztotta alá az az eset is,
amikor a három pólus tagjai és a póluson kívül állók együtt énekelték egyházi énekeiket
egy Bácskából és egy Budapestről érkező népdalkutatónak, akik .mindent (ölvételeztek".
Gyógyítás és mágia
A vallásosság "külső" és "belső" jelentéstartalmának kutatásával elsősorban azt
tapasztalhattuk tehát, hogy az "külső" és a "belső szint" nem létezhet egymás nélkül,
hiszen valamennyi felsorolt esetben mindkét szint jelen van. Erre utal a következő
példa is, amelynek során a dobradósiak gyógyításáról szólunk, ami első ránézésre szorosan összefugg a vallásosság "belső szintjével" , ugyanakkor az eddig elmondottak
perszonális tartalmaihoz is szorosan kötődik. Azonban - ahogy azt látni fogjuk - a
"saját" gyógyítók fontossága, a szakrális gyógymódok kiválasztása is a közösség és a
pólusok más-más jelentésmezőire világít rá.
A falu egyik reformátusa, a "víznéző" asszony, aki tízéves korában tanulta tudományát: ,,No, hogy kilenc-tíz éves voltam, akkor vezetett magával. Akkor ezek a fiatal
menyecskék hívták, ha szemverésben volt a kicsi. Mért vizet, akkor kilenc kanállal mért
a tálba, és körösztbe megmosdatta a kicsikét, Atyának, Fiúnak, Szentlélek Istennek, azt
mondta el. Akkor körösztöt vetett a homlokán, meg a hasán a kis pupakjánál [köldök],
akkor így körösztbe lemosta a kicsikét háromszor. Ha meg volt verve szemmel a kicsike,
akhor többel köllött, tízzel. De ha megijedt a kicsike, ijedett, akkor meg ólumot oltott
rája. Kanálba tettek ólumot. Az meg amikor elolvadt a kanálban, akkor körösztbe tette
kóróseprű izéjét. Akkor azt kiöntötték, akkor kinézték a figurát, hogy mitől ijedt meg,
azt is háromszor. Az bír szemmel verni, akinek kicsit a szeme egy vér, begyün is ráizéli,
mondja, szép vagy, mit tudom én. Amíg szem verésben van a kicsike, csak humja a sze-
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mét, de ríl, nem bír aludni, meg kicsit lázas. Ha megijedt, akkor mihánt elaludt, ijedezik. Ezért nem bír aludni, mert kiizél attól a rettegéstől. A felnőtteket már nem kell
gyógyítani, azok már nincsenek szemverésben, nem is ijednek meg, ha megijednek, az
már más, elmennek orvoshoz, ha valami bajuk van. A kicsik nem gyünnek a maguk
eszéhez. Jószágokat se nem izéltem." A "vagy úgy van, vagy nem" kételye valamennyi
alkalommal megfordult a témát szóba hozók fejében, amikor ugyanis megkérdeztem
még Ilka nénit is, nevetve válaszolta, hogy a felnőttön ez már nem segít, "az, ha baja
van, menjen orvoshoz" , azonban Ilka nénit még ma is sokan hívják éjszaka is például
Satrincára, hogy menjen vizet nézni: ,,Nagyon soknak izéltem. Engem éjszaka is vittek

Satrincára, már meg is nőttek, féljhöz is mentek. Most is jöttek, fölkeltettek: -Ilha néni
el-e gyünne, a kicsike nem bír aludni« Na, az nem kóstál se pénzt, leveszem én."
A hétköznapi gyógyítás másik módja a szenteltvízzel történik, a fájó testrészt
bekenik, gyógyulás a biztosítéka, hogy olyan szenthelyről származik, ahol saját maga
vagy ismerősök által is megélt csodák történtek. Az egyik ilyen hely Bunaréié [kutacska], "ahova elvitt minket a papunk, amikor húszéves volt neki az évfordulója, hogy itt

van. Azt mondta, hogy azért oda megyünk, mert az ő apja nagyon nem akarta, hogy
pap legyen, ő meg egy kútnál döntötte el, mert ott úgy érezte hirtelen, hogy neki papnak
köZllenni, és akkor annál a kútnál szentölték is föl. Tudod, az a hely meg olyan, hogy
ott a szalma, amiben benne vannak a szamárnak a lábnyomai, amivel Jézus ment,
meg le vannak rágva a bokrok is, mert azokat is lerágta". A Jézus által érintett terület
vizének szentelménnyé válása és annak gyógyító hatása mindig felemlítődött, amikor
a szenteltvíz szóba került, újra és újra megerősítve, továbbadva annak csodáját,
gyógyító erejének hitét.
Az emberekkel a búcsúhelyeken történő csodák valamennyi esetben a szenteltvízhez kötődnek, azonban fontos kiemelnem, hogy a szenteltvíz gyógyító hatása "csak" kisebb, tüneti betegségeknél volt észlelhető, valamint ezen a téren vált a kollektív tudás
gyógyulást elősegítő részévé. Ezt támasztja alá az a példa is, amikor az egyik férfinak
annyira fájt a háta, hogy nem bírt fölkelni az ágyból, akkor ugyanis meg sem próbálták alkalmazni a szenteltvizet, amit azzal magyaráztak, hogy "ott már szétmentek a

dolgok, azon már a szentöltuíz nem tud segíteni, ebben már csak a mi orvosunk tud".
A fönti példákból tehát arra következtethetünk,
hogy a közösségben egyfajta
differenciált mágia érvényesül, mint ahogy a "víznéző asszony" és a szenteltvíz esetében is kiderült: gyógyítása sem a felnőttekre, sem pedig a jószágra nincs hatással, a
szenteltvíz ereje pedig csak a kisebb, tüneti bajok kezelésére alkalmas.
A fenti interjúrészletben
említett "mi orvosunk" esetében viszont fontos szerepet kap a "mi" megnevezés, ugyanis a komolyabb bajok meggyógyítója a modern orvostudomány lehet, aminek során azonban lényeges szerepet játszik, hogy a közösség
pólusainak "saját " orvosai vannak. Minden pólusnak csak a saját orvosa a hiteles gyógyítója. A petőfiesek pólusába való egyértelmű befogadásunkat
például az mutatta
meg először, amikor kislányunk megfázásáról beszéltünk nekik, és felajánlották, hogy
orvosuk .sunézze a kislányt, mert az mindent tud, nagyon jó orvos, mindent meg-

mond, Novi Sadon is mindenki hozzá akar menni".
Ugyanez a gyógyító személy pólusonkénti váltakozása figyelhető meg az állatokat gyógyító orvos esetében is: ,,Egyszer gyütt ide a Pappék [a "szocialisták" nagycsaládjának] állatorvosa beoltani a tyúkokat, én rendesen hifizettem, az meg vizet spriccölt
oda, mintha megcsinálta volna, aztán ment a Pappékhoz, és azon a pénzen, amit én kifizettem, beoltotta az övéit. Az enyimek mind megdöglöttek, neki meg mind megvolt." A
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nem a pólushoz tartozó állatorvos személye tehát rontó erővel bír az ellenséges pólus
számára.
A "babona" is fontos szerepet játszik a közösség életében, bár sok esetben, például a gyógyító asszony hitelességét bizonygatva, azt mondták, hogy "ez nem babonaság, mert már láttam sokat, akit kigyógyított, én hiszek benne". A .babonaságohhal"
való óvatos bánásmód azért még mindig fontos része a közösség életének. Ennek példázására szolgálhat az is, amikor megdöbbenve mesélték, majd mutatták egy másik
szerémségi faluban, Zsarkócán élő dobradósi kerítését, aki a kerítés alapanyagát "a temetőbőllopta, azokról a régi német sírokról". ,,Nem lesz azjó" - csóválták valamennyi
alkalommal a fejüket.
A másik ilyen "elővigyázatosságból" megtartott, vagy meg nem tartott cselekedet
például az, hogy a koporsóba a halott mellé nem szabad élőkről fényképet tenni: .Na, az
én testvérem, a mi Katink, amikor meghalt autóbalesetben a férje, nagyorijó ember volt,
beletettea fényképjüket, az övét meg a gyerekeiét a férje mellé a koporsóba, oda a fejihöz.
Mondom én neki, »Kati, nem szabad«, mert azt tartsák, hogy akkor aki a fényképen van,
az nem sokára utána megy, de az úgy sajnálta, hogy nem vette ki. Sokszor eszembe van,
de nem mondom én azt senkinek" - mesélte egyik beszélgetőtársunk.
A megtapasztalt mindennapok alapján a "megmagyarázhatatlan", a "hit nélkül
nem működő" tevékenységeket eredményükkel kapcsolatban a közösségben két csoportba oszthatjuk: egyrészt azok pozitív, természetfölötti hatását, amelyek a gyógyuláshoz kötődnek, másrészt pedig a velük kapcsolatos természet- vagy emberfölötti
negatív tapasztalatait hangsúlyozhatjuk, amelyek a "sose lehet tudni" "babonák"
körébe tartozóak.
A "mágia" és a "szentelmény" a vallás egyéb aspektusaival együtt a dobradósi
,józan ész" (common sense) kulturális rendszerének része.» Felmerül azonban a kérdés, hogy az ebben a fejezetben értelmezett jelentéstartalmak közül a közösség által
"babonának" nevezett jelenségek hogyan mondhatók a szóban forgó rendszer részének? Vizsgálódásunk során e tekintetben arra jutottam, hogy a "babona", bár része
ennek a rendszernek, de elkülönül a vallástól, hiszen a vallás a közösség tagjai számára tudatos kulturális rendszer, ami mindenkire mindig érvényes. A "babonák" ezzel
szemben "egyedi-különös" esetekben kelnek életre, amelyekhez szinte valamennyi esetben negatív vonzat társul. Tehát a dobradósiak közösségében a vallás mint integratív erő
él, amely tudatosan van jelen a dobradósiak közösségének valamennyi tagjában, viszont
ez az etnikailag-kulturálisan tagolt vallási rendszer a belső-magyar közösségi élet terén
is tovább differenciálódik a törésvonalak mentén.
Ebben a helyzetben jelent meg a közelmúltban a "feloldás" lehetősége, amely az
elmúlt több mint másfél évtizedes politikai társadalmi-gazdasági krízisből fakadó feszültség túlélését is lehetővé tette kutatott közösségünk tagjai számára.
A "szent levél" mint a dob radó si magyarok szórványkultúrájának
identitásának metaforája

és

Az 1990-es évek elején, Jugoszlávia felbomlásának idején hozta be a faluba
Stevo, a közösségben nagy tekintélynek örvendő szomszédos városlakó és Dobradóba
vadászni járó szerb - de magyar felmenőkkel is rendelkező - férfi azt az írást, amit a
közösség tagjai a .szen: levélként" neveztek el. A .szent levél" hitelességét egyszerre
szavatolta Stevo személye, és az írás magyar volta. Igaz, Stevo nem értette annak sző15
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vegét, de hatását garantálni tudta. Mint később kiderült, a dobradósiak sem tudták
elolvasni, még a magyarul legjobban írni és olvasni tudó asszony is csak a mi segítségünkkel értette meg az írás teljes szövegét. A szöveg az isteni segítségről szól, amely
akkor jön létre, ha az írás végén található betűket a leírt sorrendbe lemásolja valaki
egy papírra, és azt amulettként magánál tartja. A ráolvasások, mágikus praktikák a
közösségben evidenciának számítanak, ahogy ezt egyik beszélgetőtársam is megfogalmazta: ,,Nálunk, ha kiimádkozzák az asszonyok, akkor van is eső, régebben is néztük
is arrább itt a másik faluba még felhő se volt, itt meg esett, úgyhogy meg köZlimádkozni érte, ahogy minden másért is."
Mivel a közösségben élő asszonyok felelősek ezekért a praktikákért, akadt kétkedő a "kívülről" érkező "imádság" hatékonyságával kapcsolatban. A szöveg így csak
a délszláv háborúk idején vált teljesen hitelessé, a dobradósi mágikus-vallási élet elmaradhatatlan alkotáelemévé, amikor a háborúban - a közösség magyarázatai szerint - ez a szöveg védte meg a férfiakat a haláltól:
,,Mondták, legyek nyugodt, mert semmi problemja se lesz a fiamnak a {ronton, és
amikor ült a {ronton a kaszárnyában, leomlott egyszer csak a tető. Olyan nagyot szólt,
és nem lett se neki, se a többieknek semmi baja. O tudta, hogy a szent levél nála volt, és
azért volt" - mesélte az egyik asszony. Azóta is ezeket a betűket használják gyógyításra és a rontó mágia, valamint a baj elhárítására. Magukkal viszik mindenhova, éjszaka pedig a párnájuk alá teszik. Az írás, mivel csak betűket tartalmaz, megkönnyíti
mindenkinek a mágiával való élés lehetőségét, hiszen nem kell tudni hozzá az előszóban korábban az asszonyok számára áthagyományozott magyar nyelvű imádságokat
és szakrális tudáskészletet, de nem kell tudni magyarul olvasni sem, hiszen csak betűkből áll a szöveg, így a fiatalabb generációk minden tagja tudja ezeket használni
nemre és nyelvi tudásra való tekintet nélkül. A szöveg azonban, amely ezeket a betűket adja és legitimálja magyar, amely eddig is a belső-szakrális nyelv funkcióját látta
el, viszont ennek elhozója a külső-szerb világ tekintélyes tagja.
Ez a kettősség pedig megfelel annak a közösségi narratívának, miszerint Isten a
felekezetek és az etnikumok felett áll, valamint ezt támasztja alá az is, hogy a horvát
nyelvű intézményes vallási élet inkább társadalmi szerepet tölt be a közösségi életben, mint szakrális funkciókat. Ezzel párhuzamosan a kultúra változásai olyan fázisban vannak Dobradóban, amely egyszerre ötvözi magában a magyar identitás, nyelv,
kultúra, tradíció, rokonsági kapcsolatok meglétét, egyszersmind ezek gyorsuló megbomlását, etnikus átrendeződését is.
A szakralitás oldaláról nézve pedig a dobradósi közösség életében megjelent egy
olyan személyes vallási-mágikus gyakorlat, amely lehetővé-átélhetővé teszi az egyházi
struktúrák meghatározó voltának eltűnését. A szakrális élet megváltozása tehát
összekapcsolódik az etnikai-vallási határok átrendeződésével, amely a dobradósiak
kultúrájának mindennapi tapasztalatát és identitásának alapmotívumát alkotja.
Dobradó esetében, a szerémségi szórványhelyzetben csakúgy; mint más több
nemzetiségű régióban, "ahol az etnikai különbség felekezeti különbséggel jár együtt,
és a határa egybeesik, a vallás a kisebbség megmaradásának egyik legfontosabb tényezője. Ezt a szerepét elsősorban a felekezeti endogámia, az anyanyelvű vallásgyakorlás és a vallásos műveltségi réteg biztosítása, a vallásos folklór anyanyelvűsége
révén tudja betölteni"."
16 Bartha Csilla: A kétnyelvűség alapkérdései. Beszélők és közösségek. Budapest, 1998, Nemzeti
Tankönyvkiadó, 500-501. p.
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Többségi szerb pravoszláv környezetben a dobradósi katolikus magyar közösség
fennmaradásában is meghatározó tényező a kisebbségi-saját valláshoz való tartozás,
azonban, mint láttuk, esetükben sem a liturgikus vallásgyakorlás, de még az otthoni,
"tanult" imádság nyelve sem a magyar. Ebben a helyzetben felértékelődik a vallási
folklór anyanyelvűsége, elkülönülve a horvát nyelvű egyházi-ritualis gyakorlattól.
A magyar nyelvű vallásgyakorlás a templomi liturgia nem kötött részében is
megnyilvánul az énekek magyar éneklésével, kiegészülve a bensőséges közösségi rítusok és szokások kizárólagos anyanyelvűségével. Ennek megfelelően a körmenetek, a
rózsafüzér imádságok, a gyógyító és könyörgő imák, a mágikus praktikák és a vallási
kalendáriumhoz kapcsolódó népszokások nyelve a magyar.
Így válik a magyar identitás és kultúra "kognitív menedékévé" a népi vallásosság kulturális rendszere. Ugyanakkor a kilencvenes évek elejétől a mágikus védelem
biztosítása már nem kötődik a magyar nyelvhez, igaz, a többségi nyelvhez sem, biztosítva ezzel a szakralitás "hatékonyságának" etnikumon és kultúrán felülemelkedő
jellegét.
Így válik az elemzett szent levél annak a léthelyzetnek a metaforájává, amelyben a
dobradósiak mint szórványhelyzetben élő szerbiai magyarok élnek. Ennek a folyamatnak jövőbeli irányára is rámutat az a tanulmányban elemzett jelenet, amelynek során
éppen a vallási folklór magyar világából merítve a betlehemezés népszokását hasonitják össze beszélgetőtársaink a szerb karácsonyi szokásokkal, megállapítva a két vallás
és kultúra közötti hasonlóságot, legitimálva, illetve utat engedve ezzel az etnikai keveredés előtt álló kulturális határok lebontásához.
Ennek hátterét adja a közösség katolicizmushoz való tartozása is, hiszen - mint
a tanulmányban láttuk - a dobradósiak saját felekezetüket is multikulturálisnak tartják, megkülönböztetve ezzel magukat a református felekezettől, amelyet "magyar
vallásnak", azaz a magyar identitás kifejezőjének és megtartójának minősítettek. Továbbá a tanulmány elején illusztrált bácskai magyar kultúra és a szerémségi magyarok közötti különbségek dobradósi beszélgető társaink számára is tapasztalt
valóságtartalmak, hiszen a dobradósiak számára is ismert, hogy a bácskai magyarok
életében a katolicizmus az anyanyelv, a magyar kultúra és nemzeti identitás számára
megtartó erővel bír, ezért saját katolikus hitéletük is a tömbben élő magyaroktól való
különbségüket a .rni olyan kevertek vagyunk" identitástartalmat és önértékelést
tudatosítja, elősegítve ezzel is a további közeledést a "déli világok" kultúrájához.

Szilágyi Levente
ETNIKAI ÉS VALLÁSI IDENTITÁS HossZÚMEzŐN
Hosszúmező Máramaros megye észak-nyugati felében, a Tisza bal partján hosszan
nyúló teraszos völgyben fekszik. Északról a község területét jelenleg a Tisza határolja,
amely határt képez Románia és Kárpátalja (Ukrajna) között. Keleti szomszédja Szarvaszó, nyugatra Szaplonca, délre a Kőhát magaslatai határolják, 16 km-re fekszik Máramarosszigettől nyugatra, a várost Szatmárnémetivel összekötő országút mentén. Minden
irányból román, illetve rutén- falvak veszik körül tehát, s bár nem volt ez másként az elmúlt száz esztendőben sem, a település etnogeográfiaijelentősége felértékelődött. Míg korábban csupán egyike volt a Máramarossziget vonzáskörébe tartozó magyarlakta
településeknek, mára a magyar faluvá vált. Máramarossziget, az országhatárok átrajzolásának következtében, valamint az erőszakolt asszimilációs folyamatok következtében,
már rég elveszítette korábban meghatározó, magyar kulturális központ szerepét.
A település első említése 1329-ben, Hozyumezeu formában történik, amikor is 1.
Károly Hosszúmező, Técső, Huszt és Visk telepeseinek (hospes) olyan fontos kiváltságokat adott, mint a szabad költözködés és elöljáróválasztás jogát, a főispán hatósága
alól való mentességet, ültetvények és irtások létesítésének jogát stb. A város lakóit
magyarnak és szásznak mondják az első okiratok. A település eredetéről a kutatás jelen állása szerint nincsenek biztos adataink, I. Károly (Robert) ugyanabban az 1329.
április 26-án kibocsátott oklevelében megerősíti kiváltságaikban az itteni magyar és
német telepeseket.s Ugyanezen oklevél tartalmazza Hosszúmező városi rangra történő emelését a már említett másik négy településsel együtt.
A XVII-XVIII. század folyamán jelentős székely népesség került Hosszúmezőre.
Erre a máramarosi nemesi családok Hosszúmezőre vonatkozó adatainak vizsgálatával derült fény". Ugyanebben az időszakban meglepően nagy számú székely diákot regisztráltak a máramarosszigeti Református Líceumban.s
A sorozatos árvizek miatt a község története folyamán többször is áttelepült, a
Tisza feletti, magasabb terasz-jellegű dombvonulatra költözött. A régi központ a mai,
a XIII. esetleg a XIV. század elején eredetileg román stílusban épült református templom környékén volt.
Hosszúmező történetében meghatározó szerepet játszott a Tisza, és nem csak
annyiban hogy áradásaival gyakorta megváltoztatta a település topológiáját, a folyónak
köszönhetően kap már nagyon korán városi rangot. Hosszúmező egyike volt azoknak a
koronavárosoknaks, melyek a Magyar Királyság északkeleti só- és faútvonalának menE népnév eredetéről lásd bövebben: Magyar Néprajzi Lexikon 5. kötet ukrán címszó.
hospitum nostrorum, fidelium de Maramorusio, Saxonum et Hungarorum .." - Ioan
Mihalyi de Apsa: Diplome Maramuresene din secolele XIV §i XV Máramarossziget, 1900.
3 Joódy György: A máramarosi nemesi családok. H.n., É.n.
4 Balog Béla: Székely diákok a máramarosszigeti Református Líceumban. In Kiss András - Kovács
Kiss Gyöngy - Pozsony Ferenc (szerk.): Emlékkönyv Imreh István születésének nyolcvanadik évfordulójára.
Kolozsvár, 1999, Erdélyi Múzeum-Egyesület. 14-21. p.,
5 Károly Róbert idején kapnak városi rangot: Técső, Huszt, Visk, Hosszúmező (1329) és Máramarossziget (1352). Lásd még: Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti {öldrajza N. Budapest, 1998, Akadémiai Kiadó; Popa, Radu: Tara Maramuresului in veacul al XIV-lea. Bucuresti, 1970,
Editura Academiei R.S.R.
1
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ténv játszottak nagyon fontos szerepet. 7 Az útvonalat természetesen a Tisza jelenti," A
tutajozás gazdag emlékanyaggal van jelen a település kollektív emlékezetében
A (koronarvárosi múlt erősen meghatározta a hosszúmezői társadalmat. 1787ben minden ötödik máramarosi nemes volt", s nem volt ez másként Hosszúmezőn
sem. A városi rang, a kiváltságok szinte folyamatos bírása miatt hiába keresnénk hagyományos - viselettel reprezentálható - paraszti kultúrát a településen. A legidősebb
adatközlőkkel (B. L - 82 éves, N. B. - 89 éves, o. S. - 96 éves.) készített interjúkból, valamint az áttanulmányozott korabeli, illetőleg korra vonatkozó forrásokból már a huszadik század elején egy - inkább mezővárosinak tekinthető, falusi jegyeket ugyan
bőségesen hordozó -, urbánus kultúra rajzolódik ki. A társadalmi élet normáit különböző egyházi és laikus szervezetek szabályozták, amelyek teret adtak az interetnikus
és interkonfesszionális kontaktusoknak, ugyanakkor a csoportidentitás erősítésének
feltételeit is megteremtették, előbbit a mindenki számára nyitott bálokkal, mulatságokkal, utóbbit többnyire az egyházhoz kötődő csoportok szervezésével (például a református dalegyletek vagy a római katolikus szívgárda - vallásos hittangyakorlat).
A Tisza is a közösségi életet is formáló erő volt. A nyáron megrendezett furdőzéssel összekötött mulatságok közösségépítő szerepe csak jóval a határok átszabása
után szűnt meg.
Ma a Tisza záróvonal: míg korábban a kapcsolatot jelentette más vidékekkel,
most pontosan az elzártságot, az elszakitottságot képviseli. Hosszúmező határtelepülés egy olyan határon, amelyet ugyanaz a Tisza jelképez, mely korábban az összetartozást jelentette.
A kommunizmust megelőző időkben kapcsolatai - a Tiszának is köszönhetően egészen kiterjedtek voltak, mégis legszorosabbak a másik négy koronavárossal, amelyek
közül három a mai Ukrajna területén található. A rokonsági kapcsolatok még ma is igen
kiterjedtek ezekben a helységekben, főként Huszt és Visk írányában, bár a kapcsolattartás nehézségei - a kommunista időszak idején lehetetlen volta - többnyire csak a rokoni
szálak számontartását teszik lehetővé, az elmúlt ötven évre vonatkoztatva nincsenek új r0konsági kapcsolatokról szóló adataim. A határmódosításokat, majd pedig a kommunista
diktatúra idején életbe léptetett geopolitikai változtatásokat követően a térség
CMáramarossziget és közvetlen vonzáskörzete) addigi központi státusát elveszítette. A
perifériára való kerülés alapjaiban rengette meg az évszázadok során kialakult kapcsolatháló-rendszert, új kontaktzónák alakultak, a magyar lakosság változó ütemű felmorzsolódása szórványosodáshoz vezetett. Amennyiben kizárólag az etnogeográfiai
kontaktzóna-elméletet vennénk alapul Hosszúmező szórványosodásának vizsgálatakor, fölöttébb kényelmetlen (már ami a szórvány státust illeti) megállapításokra jutnánk. Hagyományos etnográfiai értelemben a település klasszikus nyelusziget.1°
6 A híres máramarosi sóbányákból (Sugatag, Rónaszék, Szlatina) szállították a sót az Avasba.
1456-ban sórakodó hely épült Hosszúmezőn (Popa i. m. 140. p.), itt rakták tutajokra a sót, hogy a Tiszán
szállítsák Magyarországra.
7 Györffy i. m. 114., 123. p.; Popa i. m. 48., 74. p.
8 A tutajozásról, amely gazdag emlékanyaggal rendelkezik a település kollektív emlékezetében
Bellon Tibor ad részletes bemutatást. - Bellon Tibor: A Tisza néprajza. Áltéri gazdálhodás a tiszai alföldön.
Budapest, 2003, Timp Kiadó
9 Janitsek Jenő - Román János: A máramarosi Hosszúmező hely és személynevei. Magyar Névtani
Dolgozatok. Budapest, 1994, ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége, 5. p.
10 Keményfi Róbertre hivatkozva a nyelvsziget terminust a szórvány/diaszpóra szinonímájaként
használom. Bövebben: Keményfi Róbert: A kulturális határok értelmezésének
kérdéséhez. In
Ujváry Zoltán (szerk.): Folklór és Ethnographia 85. In memoriam Sztrinkó István. Debrecen, 1994,
KLTE Néprajzi Tanszék,13-22. p.

ETNIKAI ÉS VALLÁSI IDENTITÁS HOSSZÚMEZÖN

133

Közvetlen szomszédai -legalábbis az újkortói kezdődően - a már emlitett román falvak voltak, így a látszat szerint semmi sem változott, főleg, ha számításba vesszük,
hogy Máramaros népességadatai már nagyon korán a nem magyárok többségét mutatják.
Az identitásvizsgálatok egyik örökös nehézsége, hogy milyen szempontok alapján
határozzák meg adott személyek identitását. Egyfelől adott a személyek saját maguk
által vallott identitása, másrészt a mások vagy más - többnyire többségi - csoportok irányából történő identifikáció. Az antropológiai kutatások számára azonos fontossággal
bírnak, mert ugyanabban a fuggvényben való ábrázolásuk megadja a lokális társadalmon belüli érintkezési felületek görbéit, a kontaktusok mennyiségét és minőségét vagy
akár a kulturális interferenciák és rezonanciáku mértékét. Bár a látványosabb eltérések (ami a vallott identitás, a felruházott identitás, illetőleg a népszámlálások során kapott - statisztikailag mérhető - identitás trichotómiájának interferenciáit jelenti) az
etnikai alapú identifikációk során szoktak felmerülni. Hosszúmezőn ezt a többrétegű
vallási identitás is felülírja. A dolgozatban ezeknek a rétegeknek a lebontását próbálom
elvégezni.
Hosszúmezőn a különböző felekezetek együttélése a XIX. század végéig jobbára
három nagyobb csoportot jelentett, a római, illetve görög katolikus és a református
egyházat. Akadtak azonban szép számban olyan vidékek is, ahol hat vallás/felekezet
élt együtt (római katolikus, görög katolikus, református, evangélikus, görögkeleti, izraelita), s az együttélésnek már korán bizonyos hagyománya alakult ki. Ilyen települések
szép számmal fordultak elő a peremterületeken, ahol az "idegennel" való találkozások
gyakorisága rányomta bélyegét a mi-ők kapcsolatokra. Ezeken a területeken már az
etnikus/nemzeti gondolkodás megjelenése előtt kialakultak az együttélés különböző
formái, így ajelenben is fontos összetevője az identitásnak és az identifikációnak a felekezeti hovatartozás. Hosszúmezőn, - mint ahogyan a népszámlálási adatok, valamint a
római és görög katolikus sematizmusok mutatják -, régre mutatő gyakorlata van a felekezeti egymásmellettiségnek.
Reformátusok
Egyértelmű szórványidentitás jellemzi e csoportot, annak ellenére, hogy éppen
ők azok, akik magukat a leginkább autochtonv csoportként definiálják, A szétszóratás élménye tetten érhető a falu térszerkezetét bemutatá leirások alapján is. ,,Mi itten
összevissza lakunk, nincs olyan, hogy magyarok itt, oroszok ott, reformátusok, katolikusok így vagy úgy" - mondta egy adatközlőm (az "összevissza" kifejezés több beszélgetés alkalmával is elhangzott). Idősebb adatközlőim azonban szinte minden
alkalommal a "ma már" előtaggal együtt emlegették. Azaz létezett egy korszak, amikor minden és mindenki a helyén volt, amikor élesek voltak a településen belüli
etnikus, konfesszionális határvonalak, és az volt a jó. Ennek legerősebb hirdetői a reformátusok közül kerültek ki. A szétszóródottság érzését, amelyet az ilyen "össze-

II Kulturális interferenciának
a különböző csoportok (vagy ezeken belül működő kisebb csoportok) adott, kívülről ható tényezőre kialakított adaptációs modelljei nek különbségeit, rezonanciának ezek egyezését nevezem.
12 Lásd még I1yés Zoltán: Szórványkutatás, szórványértelmezés. Megjegyzések a Kárpát-rnedence szórványközösségeinek társadalomtudományi vizsgálatához. Magyar Tudomány. L. évf.
(2005) 2. sz. 145-155. p. Internetes forrás: http://www.matud.iif.hu/05feb/04.html.
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vissza lakunk" típusú dískurzusok gerjesztenek, a csoportidentitás kohéziós erejének
csökkenésében látják.
A reformátusok befelé fordulásának bizonyítékát látom a ruszin - görög katolikus - ortodox - román - ukrán kategóriák letisztuItságának hiányában is, illetőleg
ezek következetlen használatában: ,,Nem jut eszembe nekem, milyen románoknak
mondják ők itten, vallják ki űk magukat. [Kicsodák?] A görög katolikusok. Nemjut
eszembe. [Rutének, ruszinok?] Nem, nem. Ruszinok nem, mert azok inkább Szovjetbe
és ezen a részen vannak ezek a ruszinok, ezek hegyek közt. [Remete nem ruszin falu?]
Az is görög katolikus, de orosznak mondják űk magukat, ukrán inkább. Űk ukránok.
De ezek, amelyek itten túl a Tiszán vannak, ezek meg inkább görög ka .., inkább görög
izék, ruszinok. Erre Szojoánah, erre Kassának. [A görög katolikusoknak általában milyen neveik vannak?] Na, ortodox. Ezeknek vallják űk magukat. [Kik?] Ortodox, ez
görög katolikus és román is. "13
A reformátusok templomlátogatásának visszaesése az egyház (az egyik korábbi
pap révén) és a gyülekezet közötti konfliktus kirobbanására vezethető vissza. Ennek
részletes tárgyalása nem célja ennek a dolgozatnak, bár minden bizonnyal érdekes
adatokat szolgáltatna a református papok és a presbitérium megosztottsági viszonyait vizsgáló kutatásokhoz. A konfliktus a gyülekezet kettéosztásához vezetett. Az sem
volt ritka eset, hogy pap nélkül temettek, holott volt pap, és bár mostanra látszólag kiegyeztek a felek, az egyensúlyi állapot labilitása tetten érhető a templom csökkent látogatottságában. Feltételeztem, hogy ilyen feltételek mellett a különböző beszédhelyzetekben
a református identitást megelőzi a magyar etnikai identitás hangsúlyozása. A készített
interjúk alapján megállapítottam, hogy a "reformátusok vagyunk" csak a vegyes házasságokkal kapcsolatosan merül fel következetesen, mégpedig abban a kontextusban,
hogy: "igen, már régóta vannak itten vegyes házasságok. A reformátusok és görögök
inkább magukkal [házasodnak], mint a katolikusokkal. "
Bármennyire is szabdalt a gyülekezet, mindíg a református egyházban van a
legnagyobb értékformáló potenciál, ő ennek a szórványnak a hosszú távon is érvényes
megtartója. A legkorábbi magyar csoport ugyanakkor a legfiatalabb korszerkezetű is.
Fiatalsága relatív, hiszen a népességszaporulat negatív előjelű, és az elvándorlás is
apasztja a gyülekezetet, mégis a szinte csak idősekből álló katolikusok és az ortodoxiában "bennragadt" görög katolikusok esetében a legkisebb esély sincs megújhodásukra, hogy a magyar kisebbségpolitikai szakzsargon egy kedvelt szavát alkalmazzam: ők
már felkerültek a veszteséglistára.

Római katolikusok
A római katolikus gyülekezetben a legmagasabb az átlagéletkor. A statisztikai
adatokat vizsgálva megállapítható, hogy a második világháborúig a katolikusok népszaporulati mutatói a többiekévei azonos mértékben emelkednek Majd míg a többi felekezet, ha
kisebb mértékben is, de tovább gyarapszik, addíg a római katolikusok a háborútól a
rendszerváltásig terjedő időszakban majdnem ötvenszázalékos népességcsökkenést
mutattak. Sajnos nem sikerült adatokat szerezni a hosszúmezői német eredetű népesség felnőtt tagjainak szovjet munkaszolgálatra történő behivásáról. A kivándorlás és a
deportálás együtt választ adhatna a fogyás eme drasztikus arányaira. A harmincas,
13

N. B. 87 éves, férfi
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negyvenes, de még az ötvenes években is a katolikus egyháznak döntő szerepe volt
Hosszúmező kulturális fellendítésében, az általuk támogatott kultúrotthonban többek
közt mozi (I) működött, de helyet adott különféle ünnepségek megszervezésére is.
Hosszúmezőnjelenleg nincs állandó plébánosi szolgálat, csak vasárnaponként (sokszor csak kéthetente) jár ki a máramarosszigeti plébános. A templom csökkent látogatottságának másik oka a hívek idős kora, sokan nem tudnak elmenni a templomig sem.
A mi-idegen viszonyban sajátos argumentumokat soroltak fel magyar identitásuk bizonyítására. Először a vegyes házasságokat említették, amelyek száma náluk a
legalacsonyabb, azaz "ők vigyázlak a magyar vér tisztaságára" , ahogy az egyik adatközlőm mondta, s bár ez így leírva minden bizonnyal furcsán hangzik, az oldott hangulat
miatt az adott beszédkontextusban semmilyen negatív gondolatot nem konnotált. Érdekes módon összes katolikus adatközlőm megmutatta magyarigazolványát. Ez a
gesztus csak szimbolikus síkon értelmezhető, minthogy egyedül ők tették ezt meg. A
többieknél fel sem merült magyar etnikai identitásuk magyar igazolvánnyal való bizonyításának kísérlete.

Görög katolikusok," ortodoxok
A görög katolikus (később ortodox) ruszin (elenyésző mértékben román) eredetű
magyar anyanyelvű népességre a XX. század során több irányból hatottak asszimilációs
hatások. A két világháború között még "csak" az etnikai identitásuk "visszaállítását"
szerették volna elérni a román hatóságok. A második világháborút követően már vallott egyházuktól is megfosztották őket, igaz ugyan, hogy adtak másikat helyette, amely
alig különbözött az eredetitől, és hogy nem ők voltak az egyetlenek, akikkel ezt művelték, de ezek az akciók akkor is rányomták bélyegüket a hosszúmezői görög katolikusok
vallási és társadalmi életére. Nem okozott ugyan zavaros helyzeteket, hiszen az egyének többnyire el tudták dönteni, hova is tartoznak, a csoportmutatók azonban azt jelzik, hogy legalább kettőbe szakadt az addig egységes csoport (míg legalábbis "egyik
típusú identitásukat" nem háborgatták). A statisztikák szerint 1992-2002 között majdnem azonos arányban voltak ortodoxok és görög katolikusok Hosszúmezőn. Ha figyelembe vesszük, hogy hivatalosan nincs jelen a görög katolikus egyház a településen,
akkor ez azt jelenti, hogy az egykori görög katolikusok egy része máig nem tudott/nem
akart integrálódni az ortodoxiába. Viszont az is látható, hogy a két felmérés között eltelt tízéves időszakban megfordult a két felekezethez magukat sorolók aránya.
1992-ben a görög katolikusok száma volt ötszáz körül, 2002-ben már az ortodoxoké,
ami aztjelenti, hogy továbbra sem zárult le a vallási identitásukért folyó (egyoldalúnak
tűnő, hiszen egyik oldalon a hagyományőrzés és ragaszkodás, a másik oldalon az ortodox egyház beolvasztó gépezete áll) küzdelem. A templomtól való távolmaradás talán
magyarázható tanácstalansággal s az állandó izgatástói való kollektív megcsömörléssel.
Hiszen míg Románia egész területén tombolt a vallásrevízió, addig Hosszúmezőn egy
majd' kilencszáz fős gyülekezetből alig egy tucat járt rendszeresen templomba, olyan
településen, ahol korábban normálisnak számított a másik templomában való megjele-

14 A görög katolikus vallás Magyarországon az 1646-os ungvári uniótól datálható, amelyet később az erdélyi román ortodoxokkal kötött gyulafehérvári unió (1697), majd a hazai szerb egyházzal való uniós kísérletek követtek. (Magyar Néprajz. VII. 426. p.)
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nés is. A helyzet a nem "átkeresztelt" ortodoxokat is érinti. Ők is elkerülik a templomot, Szaplonca vagy Szarvaszó templomába járnak.
A lokális társadalom szempontjából az ortodoxok/görög katolikusok távolmaradása a leginkább érdekes, mert az ő esetükben marad vetülete a "vallási identitás" etnikai identitásra vetítésének. Véleményem szerint az ortodox/görög katolikus
közösségen belül a belső konfliktushoz az etnikai és a vallási identitás konfrontációja,
esetleg a pap személyévei szemben táplált ellenérzések is vezethettek, aminek következtében a hívek többsége megszakította mindennapi kapcsolatát az egyházzal, így a
vallásosság a társadalmiból a magánszférába tevődött áto Romániában az ortodoxia a
"legnagyobb" vallás, és az ortodox valláshoz szerves módon társult a román identitás.
A magyar ajkú görög katolikus gyülekezetből ez ellenérzéseket válthatott ki.

Ortodoxok
A hosszúmezői ortodox gyülekezet története 1948-49-ben kezdődött, amikor a
kommunista vezetés betiltotta a görög katolikus egyházat. A második világháborút követően a Szovjetunió, Csehszlovákia és Románia területére került görög katolikusokat
- köztük a magyar etnikumúakat - beolvasztották a pravoszláv nemzeti egyházakba.
Itt szeretnénk visszautalni arra a kijelentésre, amely szerint hivatalosan három egyház
van jelen a településen. Nem hivatalosan ugyanis legalább négy, ezek közül a legjelentősebb, és amely jelen dolgozat témáját is képezi, a görög katolikus, amely az emberek
identitásában mint megbúvó identitás jelentkezik. "Amig a görög katolikusok erősen
törekedtek szertartásuk, vallási lwvatartozásuk megőrzésére, etnikailag, legaláhbis a jelenlegi Magyarország terűletén. jelentős számban magyarrá váltak. Eredeti etnikai jegyeiket mára már jobbára csak hagyományos műveltségük bizonyos rétegei s esetenként
helyi elnevezésük - oroszok, koráhban rácok - őrzik. E nép nevek azonban gyakran nem
is elsősorban a nemzetiséget, mint inkább a vallást jelentették, amely itt differenciáló
erőként működött a magyarsághoz való viszony alakulásában."
- írja Bartha Elek.>

Ehhez hasonló folyamatok zajlottak le Hosszúmezőn is, amelyek az ortodoxiára való
kierőszakolt áttérést követően a magyarsághoz való szorosabb tartozás irányába
mozdították el a közösséget.
Hosszúmező ortodox temploma a magyar ajkú görög katolikusoké volt, és természetesen a gyülekezet összetétele nem változott meg radikálisan az elmúlt hatvan
évben. Így az ortodox gyülekezetet többségében magyar identitással rendelkező "görög katolikusok" alkotják." Az ortodox egyház államvallássá történő kinevezésével az
ortodoxia Romániában összefonódott a "román" identitással. Az így kialakult zűrzavar
tükröződik mind a görög katolikusok önazonosításában, mind a kívülről jövő megnevezésekben. A megkérdezettek magukat többnyire görög katolikusnak mondják, bár ez
minden esetben a magyarként való önidentifikáciő mögé szorul.

15 Bartha
Elek: Etnikus különbségek és a vallások integráló ereje. In Kunt Ernő Szabadfalvy József - Viga Gyula (szerk.): Interetnikus kapcsolatok Északkelet-Magyarországon.
Miskolc, 1984, Herman Ottó Múzeum, 97-103. p.
16 Lásd még: Geszti Zsófia: "Görögök" és pravoszlávok. Vallási identitás és felekezeti konfliktus
egy kárpátaljai magyar faluban. In A. Gergely András - Papp Richárd (szerk.): Kisebbség és kultúra.
Antropológiai tanulmányok 1. Budapest, 2004, MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet - MTA
Politikai Tudományok Intézete - ELTE Kulturális Antropológiai Szakcsoport, 48-74. p.
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A román ajkú ortodoxok jobbára kivonják magukat ebből a konfliktusból azzal,
hogy a templomjárási gyakorlatukat a szomszédos román falvakba (Szarvaszó és
Szaplonca) helyezik áto A lokális ortodoxiának a cigányok a harmadik résztvevői, ők
ma már román anyanyelvűek.
A pap - aki magyarul kitűnően beszél- kompromisszumok útján igyekszik oldani a helyzet problematikusságát. A liturgia nyelve az az óegyházi szláv, melyet sem
a magyarok, sem a románok, sem a cigányok nem értenek. A prédikáció nyelve nem
rögzített, aszerint alakul, hogy kik vannak többségben éppen abban a pillanatban a
templomban. A pap azonban minden esetben summázza az elmondottakat a másik
nyelven is." A további kutatásban meg kellene fejteni azokat az indokokat, amelyek
nyomán a hosszúmezei görög katolikusok nem éltek egyházuk újraszervezésének
lehetőségévei az 1989-es fordulatot követően.
Összegzés
A református magyarok esetében mind az etnikai (magyar), mind a vallási identitás természetes velejárója a mindennapi kontaktusoknak, a római katolikusok esetében viszont a vallási identitás természetes, az etnikai identitás pedig még továbbra
is szimbolikus konstrukciók támogatását igényli (legalábbis az idegennel- a gyűjtővel
- szemben). A görög katolikusok esetében pedig mindkettőt a kontaktus jellege alapján konstruálják újra és újra, ráadásul nem is mindig következetesen.
Hosszúmezőn az egymás mellett élés során kialakult stratégiákra inkább illik
az együttműködés, mint a rivalizáció, amely bár nem teljesen ismeretlen, szimbolikus
téren is visszaszorulóban van. A gyakorlatilag színmagyarnak elkönyvelt település az itt lakó magyarok láthatóan nem veszik tudomásul a statisztikák alapján kirajzolódó, már korántsem olyan egyoldalú nemzetiségi erőeloszlást - magyar lakosai román
polgármestert választottak. Kiábrándultak az egyházból, a politikai érdekképviseleti
szervből, ennek eredményeként a templomok üresen várják a híveket, az etnikai alapú szavazóbázis feloszlatta magát. A görög katolikusok/ortodoxok ma magyaroknak
vallják magukat, azonban ahhoz már nem volt kellőképpen mozgósítható ez a csoport
sem, hogy visszatérjenek a görög katolikus egyházba.
A reformátusok az egyetlen olyan felekezeti csoport, mely homogénnek tekinthető etnikailag, és amely önmagát is ekként nevezi meg. Ugyanakkor ők alkotják a
többséget is a faluban, bár megosztottságuk következtében nem tudnak fellépni a kisebbségben lévő románsággal szemben. A reformátusokkal készített interjúkből egyfajta történeti elsőbbségtudat világlik ki.
llyés Zoltán a következőket írja a térség lakóinak etnikus tudatáról: ,,Az öt egykori máramarosi koronaváros középkori - nem minden esetben magyar - eredetű népességének vallása, etnikus tudata és reprezentációi, asszimilációs útja nem identikus
az e településekre vagy környékükre a 18-19. században települt suáb parasztnépesség
vagy a vegyes származású szakiparos népesség magyarságtudatával. Visk, Técső és
Máramarossziget autochton, református magyarsága és a huszti, hosszúmezői sváb
eredetű magyarok r.] eltérő gazdasági mentalitásúak, házasodási preferenciáik, társadalmi kapcsolatrendszerük, mobilitási pályájuk és nemzettudatuk is eltérő.HIB
17 Gecse Annabella hasonló háromnyelvűségről (bár a magyar melletti két másik nyelv eltér az általunk vizsgálttól) számol be a gömöri Baraca településről {www.djm.hu/miirtuk/egyhJalu.htm}.
IB Ilyés 2005 i. m.
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Varmak tehát magyarok, akikről mi tudjuk, hogy sokuk valaha német volt, továbbá magyarok, akik valójában svábok, meg ismét csak magyarok, akik ruszinok, románok. Ott vannak ugyanakkor az "igazi románok", akik harminc éve folyamatosan
érkeznek, cigányok, akik hajdanán magyarok voltak, ma pedig már románok, vagy
legalábbis ők azt mondják magukról. Adott három etnikus felekezet: a református
magyar, az ortodox román és a katolikus magyar; ugyanakkor a többségi csoport szóhasználatából még mindig elősejlenek a katolikus sváb, görög katolikus ruszin s
újabban a román ortodox azonosítások.
Létezik Hosszúmezőn egy lokális identitás is, amely ugyancsak etnikai erővonalak mentén körvonalazódik. A szomszéd román falvakkal szembeni elhatárolódásból
jön létre, ahol a "mi" -be beletartozik minden magyar, de csak ők, mert kizárják maguk közül az újonnan betelepült románokat.

SZÓRVÁNYKöZÖSSÉGEK, TÖRTÉNETI
IDENTITÁSRÉGIÓK, FEJLESZTÉSI RÉGIÓK

Péntek János
KALOTASZEG BIZONYOSSÁGAI

ÉS KÉRDŐJELEI

Kalotaszeg Erdély egyik legjellegzetesebb magyar tájegysége. Területileg Kolozsvártól nyugatra fekszik mintegy 45 km hosszúságban és 30 km szélességben. A
kisrégió mintegy negyven településének lakossága többségében magyar, tiszta román
települések inkább a régió peremén vannak. Történetileg egy nagyobb régió (Kalota)
keleti szöglete volt, nyelvjárásában és népi kultúrájában ma átmenetet képez a nagyobb belső-erdélyi régió, a Mezőség felé.
Kalotaszeget mindenki ismeri, akinek köze van a magyar dialektológiai, néprajzi, szociológiai terepmunkához; a jelenlevők különösen, de mindenki másképpen,
másmilyennek látja. Kalotaszeg és Zsobok (Jebuc) a konferencia számára és az én előadásom számára is elsősorban helyszín, másodsorban téma, és mint ilyen, alkalmas
arra, hogy a nagyrégiónak, Erdélynek, az erdélyi magyarságot érintő helyzetéről és folyamatairól értekezzünk. "Regionalitás, közösségépítés, szórványgondozás - Nemzetközi összefogás a szórványkérdésben" - ez a konferencia címe, és ezzel nem csupán a
témát határozták meg a szervezők, hanem az elkötelezettséget is, a szakmán túlmutató célt. Kalotaszegre is vonatkozik mindez: a regionalitás, az identitás, a közösségépítés és a szórványgondozás. Ami itt Zsobokon történik, az szórványgondozás, noha
maga a régió nem szórványrégió.
Hadd emlékeztessek három korábbi konferenciára, amelyeknek akár folytatása
ajelenlegi. Az első a Kriza János Néprajzi Társaság Jegenyén szervezett vándorgyűlése 1994. május 27-29-én. Akkor a száz évvel korábbi jegenyei nyári összejövetelekre
emlékeztünk, Herrmann Antalra (1851-1926), akinek éppen a fürdőnek álcázott, mai
szóval "nyári akadémiának" nevezhető vállalkozásával jelentős szerepe volt a kalotaszegi kutatások elindításában, de a Magyarországi Néprajzi Társaság (1889) és az
Ethnographia (1890) megszületésében is. 1998. november 13-án Kolozsváron annak
száz éves évfordulóját idéztük föl, hogy szintén Herrmann Antal itt kezdte meg, először Magyarországon (a mai helyzetre gondolva: Romániában is, természetesen) a
néprajz egyetemi oktatását. Három évvel ezelőtt, 2003 júniusában, az Anyanyelvi
Konferencia szervezett tanácskozást szintén Zsobokon ezzel a címmel· Rehabilitációs
programok esélyei a romániai és a Kárpát-medencei szóroányokban.
Két olyan téma van, amelyeket fontosnak tartanék a hasonló jellegű konferenciákon, és amelyek rendszerint elsikkadnak a társadalomtudományi megközelítések
kontextusában: az egyik a lakosság egészségi állapota és az egészségügyi ellátás, a másik a természeti környezet állapota, a környezeti rehabilitáció és a környezetvédelem.
Mindezeknek közvetlen hatásuk van az emberi közösségek, a települések megmaradásának esélyeire.

1.
1. Kalotaszeg tehát most ürügy és modell, kutatási téma és kutatási terep, kísérleti terep is egyszerre, és ilyen szerepet tölt be már jóval több mint egy évszázada.
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Erre volt alkalmas Herrmann Antalnak, aki többek között az interkulturalitás vizsgálatának egyik első propagáló ja, Jankó Jánosnak (186~1902), aki az első modern
néprajzi tájmonográfiát írta erről a régióról,' Bartók Bélának (1881-1945), aki éppen
száz éve itt kezdte a magyar és nem magyar népzene felfedezését, Malonyai Dezső
(1866-1916) csapatának, amely szintén száz éve jelentette meg sorozatának első kötetét.? később a száz éve született Szabó T. Attilának (1906-1987), aki a közeli
Bábonyban, majd a keletre is kiterjesztett régióban vált kezdeményezőjévé a modern
névtani és nyelvföldrajzi kutatásolrnak, később gyakorlatilag a kolozsvári nyelvészeti
tanszék egészének. Szomszédunkban, Sztánán, Kós Károlynak, az apának és fiúnak,
a szintén szomszédos Ketesden a népmesegyűjtó Kovács Ágnesnek, Nyárszón a szocializáció hagyományait kutató Kresz Máriának, Körösfön ajogi népszokásokat vizsgáló Tárkány Szűcs Ernőnek. Kalotaszeg a kutatók újabb és újabb nemzedéke számára
a XX. század második felében is megőrizte ezt a szerepét. Az újabb időben Balogh Balázsnak és Fülemile Ágnesnek, akik a legtöbbet tárták föl e kistáj közösségeinek identitással, társadalommal, táji tagolódásával kapcsolatos folyamatairól. 3
Az évfordulós alkalmakon túlmenően a fenti névsor alapján két dologra hívnám
föl a figyelmet: az egyik, hogy akik itt Kalotaszegen kutattak, szakmailag szinte minden esetben újat kezdeményeztek, új szellemet képviseltek, módszertanilag is korszerűek vagy éppen úttörők voltak. A másik, hogy fiatalok voltak, jelentős, sőt korszakalkotó
szakmai életutak indultak el ezen a terepen. Ez biztatás is a mai fiatalok számára.
2. Miközben könyvtárnyi irodalom tartalmazza mindezek eredményét», jogos a
kérdés: a módszertani tanulságokon túlmenően lehet-e, szabad-e általánosítani bármit is, amit vizsgálati eredményként Kalotaszegen rögzíthetünk, rögzíthettünk? Melyek a bizonyosságok és melyek a kérdőjelek? A lehetséges válasz: mindent
semmiképpen,
de nagyon sok mindent igen. Az általánosítás még a kistájon belül is kockázatos, elég erre akalotaszegi egykézést említenem, amely éppen a nem tipikusan kalotaszegi kistájra, a Nádas mentére jellemző, a Felszegre semmiképpen.
Kalotaszeg, noha nevének utótagja földrajzi és általánosabb táji értelemben zárványt,
szögletet, szigetet sejtet, mint karakterisztikus kistáj kellőképpen vagy talán túlságosan is nyitott, dinamikusan változó, átmeneti régió, erős belső tagoltsággal, a maga
kisrégióival, a maga belső szigetével, a belül és a peremen is elhelyezkedő színromán
településekkel.
Maga a tájnév olyan, hogy nincs elfogadott, meghonosodott román vagy német
megfelelője.! Ilyen értelemben is csak a magyarok számára régió, a kalotaszegi
identitás is magyar identitás. És ha már a névnél és identitásnál tartunk: egyik
sem volt soha sem ironikus, sem stigmatizáló. Ellenkezőleg: presztízse volt, vonzó volt
a kívülállók számára. Ezzel is magyarázható Kalotaszeg egyfajta expanziója keleti
irányban, a Mezőség felé: a nyelv és a népi kultúra jellegzetességeiben az idők folyamán kiterjedt a Kapus vidékére, sőt Gyalun túl, a Jára völgyére, és a Nádas mentére,
Jankó János: Kalotaszeg magyar népe. Budapest, 1892
Malonyai Dezső: A magyar nép művészete. Első kötet. A kalotaszegi Magyar nép művészete. Budapest, 1907
3 Balogh Balázs - Fülemile Ágnes: Társadalom, tájszerkezet, identitás Kalotaszegen. Fejezetek a regionális csoportképzés történeti folyamatairól. Budapest, 2004, Akadémiai Kiadó
4 Eresei Judit (szerk.): Kalotaszeg bibliográfíája. Kolozsvár, 2001, Kriza János Néprajzi Társaság
5 Áron Péter: Erdély történelmi tájneveinek adattára és népeinek tájszemlélete. Magyar Nyelvjárások XXIV (1981) 101-132. p. 106.
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létrehozta a Régi Kalotaszeg mellett - Balogh és Fülemile terminológiájával élve - az
Új és a Legújabb Kalotaszeget.? Olyan tájegységről van szó, amely mai tagoltságában,
magyar és vegyes lakosságú településeivel a Tisza-Körös vidéki nyelvjárás és a hajdani nagytáj értékeit és jellegzetességeit őrzi Kolozsvár közvetlen szomszédságában.
3. Zsobok és határa magasság és mélység találkozása: a Magas Kalotaszeg legészakibb, már szelidülő nyúlványa itt emelkedik Körösfő és Zsobok között, ez a 747
méteres Részeg-tető. Az Alszeg innen észak felé, az Almás vizrendszerében csaknem
200 méterrel mélyebben terül el, le Váralmásig. A Felszeg földrajzilag a Bánffyhunyadi-medence és az ún. Magas Kalotaszeg, a Körösök vizgyűjtőjéhez tartozik, a
többi kistáj a Szamoséhoz.
Magasság és mélység, Kelet és Nyugat, a történeti Erdély nyugati határa és a
hajdani Magyarország keleti szöglete. A történeti Erdély nyugati fele a Mezőség, Kalotaszeg azonban már nem Mezőség. Az írott forrásokon kívül a várromok (Sebesvár,
Almás vára) és néhány Árpád-kori templom jelzi, hogy nyugat-kelet írányú mozgással, amely nem független a székely telepítések irányától és útvonalától, itt a magyarság korán megtelepedett. A kora Arpád-korban még Biharhoz tartozott, a XIII. század
végén azonban már Kolozs megyéhez. Ez a határhelyzet több ízben is megtévesztette a kutatókat: jellemző, hogy nyelvjárását Balassa JÓzsefaXIX. század végén a mezőségihez sorolta", és a XX. századi kézikönyvekben is Így szerepelt. A nyelvföldrajzi
kutatások alapján egyértelművé vált, hogy a felszegi rész az Almás mentéveI, a szomszédos Szilágy déli, Kraszna és Berettyó vidékével a Tisza-Körös vidéki nyelvjárási régióhoz tartozik, keleti kistájai pedig már a Mezőség felé jelentenek átmenetet. A
nyelvjárási régióhatár tehát nem a Királyhágó vagy a Meszes, hanem a Körös és a
Szamos vizválasztója.
A kistájak közötti különbözőség nem csupán a nyelvjárási jelenségekben mutatható ki, nem is csak az öltözet, aszobabelső színeiben, anyagában, a zenében vagy a
táncban, hanem olyasmiben is, mint a Nádas mentiek egykézése, amely persze nem
független a lokális kultúra egyéb elemeitől.
4. Mindezzel összefügg a nyelvmegtartás és az identitás kérdése is. Annak
történelmi okai voltak, hogy a Sebes-Körös völgyében nyugati irányban megszakadt
Kalotaszeg kapcsolata a hajdani, Kalota nevű történelmi tájjal, és hogy ennek a történelmi tájnak a magyar népessége jelentős mértékben kicserélődött. Ezt követően viszont a kisrégió nyugati és déli kiteIjedése megmaradt, az erózió inkább a keleti és az
északi peremen mutatható ki: Zsobok közvetlen környezetében Farnas, Középlak,
Váralmás irányában, és még inkább a Nádas mente peremén. Sárd 1941-ben megszámlált 40 magyar anyanyelvű lakosából már egy sincs, csak a falu református romtemploma és a mai román lakosság teljesen magyar személynév- és a falu földrajzi
névanyagajelzi a múltat, de hiába keressük a szomszéd Nádasszentmihály akkori 26,
Szentpál 27, Pusztatopa 42 magyar anyanyelvű beszélőjét. Felszívódott Tamásfalva,
Magyarnádas magyarsága. A magyarság felszívódott, romos templomok, temetők és a
ma már román nyelvű lakosság táji nyelvének magyar nyelvi reliktumai, hungarizmusai őrzik a magyar múlt emlékét. A mai Kalotaszegen elsősorban a Mezőséggel érintkező keleti peremen érzékelhető a szórványosodás, a nyelvcsere, az identitásváltás.
Balogh - Fülemile 2004 i. m. 86--95. p.
Balassa József: A magyar nyelvjárások osztályozása ésjellemzése. Budapest, 1891, Magyar Tudományos Akadémia
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A kisrégió jelentős részének vegyes lakosságú falvaiban a kétnyelvűségnek, a
helyi nyelvjárás kölcsönös ismeretének,
a nyelvmegtartásnak
olyan, ideálisnak tekinthető modelljei alakultak ki, amelyre a kölcsönösség volt a jellemző. Kiskapuson,
Bábonyban, Gyerőmonostoron,
Valkón az ember a magyar vagy a román nyelvjárás
kutatójaként
bárkihez fordulhatott
a faluban. Ennek tulajdonítható,
hogy a vegyes
lakosságú falvak többségében évszázadokon át megőrzödtek az etrúkai arányok.
A határhelyzetról beszéltem: Kalotaszeg 1940 és 1944 között került olyan
helyzetbe, hogy déli, havasalji peremét az országhatár vágta ketté. Ennek lett a következménye, hogy az akkori kitelepedések
miatt jelentős mértékben
csökkent pl.
Gyerőmonostor, Valkó magyar népessége.
A legutóbbi romániai adminisztratív
átszervezés alkalmával az Almás menti
rész szakadt el Kolozs megyétől és a kisrégió többi részétől, így lett Zsoboknak is Zilah
a megyeközpontja.
Nem tudom megítélni, volt-e, van-e ennek valamilyen következménye a regionális összetartozásra
nézve.
5. Azt meg korai volna latolgatni, inkább figyelni kell rá, milyen következményei lehetnek
annak, hogy Románia is bekerül az Európai Unióba, és hogy
előbb-utóbb meg fog épülni a Nagyváradot Brassóval összekötő autópálya. Önkéntelenül is valami hasonlót kell látnom ebben, mint ami a XIX. században bizonyult meghatározónak
a továbbiakra nézve. 1848-ban megtörtént a jobbágyfelszabadítás,
és
Erdély uniója Magyarországgal,
19 évvel később, 1867-ben az ez utóbbit is szentesítő
kiegyezés mint történelmi esemény. A kiegyezés ]JaHobsburg-birodalmat két hozpontú alkotmányos monarchiává alakította. Ausztria és Magyarország ezután külön-kü-

lön, önállóan intézte belügyeit ...A kiegyezéssel vége szakadt Erdély három évszázados
különállásának."8 És ugyanebben az évben fogadták az első Budapestről érkező vonatot Kalotaszeg központjában, Bánffyhunyadon.
Az, ami a XIX. század utolsó évtizedeiben történt Kalotaszeg felfedezésével, nem történhetett
volna meg a vasút nélkül.
Hajlamosak vagyunk rá, hogy jelentős történéseket kizárólag szellemi, kulturális, társadalmi folyamatként érzékeljünk, és értékeljünk, nem vesszük észre, mennyire meghatározóak az újabb korban a műszaki eredmények. A vasút és az országút hozta ide
a világot, tette lehetővé Kalotaszeg felfedezését, és a vasút és az országút kínálta föl a
lehetőséget a kalotaszegieknek,
előbb, hogy szezonmunkára,
részesaratásra
menjenek az Alfeildre, majd hogy népművészeti áruikat vigyék Magyarországra,
még nyugatabbra, de Romániába is, mikor mire volt lehetőség. Ez indította el a kalotaszegiek
mobilitását, és ez óvta meg őket a tömeges migrációtóI.
A mi korunk ennek kísérteties analógiája: 1989 végén olyasmi történt, ami a romániai magyar kisebbségnek ajobbágyfelszabadítással
ért föl. UIÚÓ nem történt akkor, de megnyílt a világ, Magyarország felé is. Most 17-18 évvel később várható az
unió: Magyarország után minden bizonnyal Románia is bekerül az egyesült Európába, és ezzel Erdély is közelebb kerül Magyarországhoz.
És várható an megépül az autópálya, amely csak érinti Kalotaszeget. Ez az új kor, a mi korunk modernizációs
kihívása. Az ilyen kihívásoknak a legújabb korban Kalotaszeg jelentős része megfelelt. 1990 után a korábban elfojtott vállalkozói kedv élt a lehetőségekkel, talán néha
vissza is élt vele. Mert miközben nyugtázni lehet Kalotaszentkirály,
Körösfő, néhány
Nádas menti település, de akár Nagykapus, Magyarfenes, Szentlászló iparkodását, ta8 Szász Zoltán (szerk.): Erdély története. Harmadik kötet. 1830-tól napjainkig. Budapest, 1986, Akadémiai Kiadó, 1624. p.
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pasztalható ezeknek a közösségeknek a lazulása, bomlása is, a környezet, a falu határának elhanyagolása és a migráció.
A vasút, az országút eddig is vitte az embereket, a mobilitás azonban csak a vállalkozás, a kereskedés vagy a tanulás velejárója volt, kevesen mentek el véglegesen. A
XX. század második felében - mint a kelet-európai parasztság általában - a kalotaszegiek jelentős része elszakadt a földtől, a földtől való egzisztenciális fuggősége megszűnt, de el is idegenedett tőle, és ez megkönnyíti a szülőfóldtől való elszakadást is. A
mobilitást egyre inkább a migráció váltja föl, a végleges elvándorlás, ennek új hulláma
indulhat el a következő években. Az előbbit elsősorban az egzisztenciális kényszer
mozgatta, az utóbbi jelentős mértékben a csábítás következménye. A migráció adatairól, jellegéről, motivációiról jó volna többet tudni, mint ami a népszámlálási adatokból kiolvasható. Két évszázadra visszamenőleg is érdemes volna részleteiben
feltárni, elérhető digitális adattárban megjeleníteni a magyar migrációt, a kalotaszegit, az erdélyit külön is.

II.
1. Kalotaszeg nem kivétel, csak sajátos erdélyi viszonylatban. Másutt is hasonló folyamatok mennek végbe, más történelmi előzménnyel, más és más feltételek
között. A Székelyfóldön kívül a magyar népesség szigetnek számító településeken
vagy kisrégiókban él, jelentős számban szórványokban. A helyzet folyamatosan változik: ennek egyik része az apadás és a regresszió, a térvesztés, ennek következményeként pedig a szórványosodás, az asszimiláció. Az asszimiláció egymást követő fázisa
pedig a három legfőbb identitástényező cseréje: előbb a nyelvcsere, aztán az etnikai
identitás cseréje, majd a felekezeti identitásé. Következmény az is, hogy rohamosabban csökken a városi környezetben élő magyarok aránya, nem javul jelentősen az iskolázottsági szint és a szakképzettség struktúrája.
A múlt évben a romániai magyar szigetekről értekeztem dialektológiai szempontból." Jeleztem akkor is, hogy mást jelentenek a szigetek szociolingvisztikai és
ökolingvisztikai szempontból, és mást - tehetem most hozzá - szociológiailag és gazdaságilag. A sziget lehet reliktumsziget nyelvileg is, mint Lozsád vagy néhány apadó bareasági település, és lehet modernizációs sziget, mint bizonyos értelemben
Zsobok is, Kalotaszentkirály is, de Illyefalva, Szászrégen és egyre több település. A
reliktumsziget a nyelv- és identitásmegtartás modellje lehet, a modernizációs sziget a
regionális előrelépés fókusza. Mindkét funkciónak megvan a maga jelentősége, és
mindkettőben helyet kap a nyelvi revitalizáció.
Volt ennek az elemzésnek egy olyan általánosabb tanulsága is, hogy a téma
ugyan jellegzetesen interdiszciplináris és integratív, az elemzés mégis csak akkor lehet produktív, ha külön tekintjük annak antropológiai, szociológiai, szociolingvisztikai, társadalomnéprajzi, néprajzi vonatkozásait.
2. A konferencia témája elkötelezettséget jelez, azt, hogy kutatásainknak van
valamely célja a közösségek jövője tekintetében. Ezzel bizonyára nem mindenki ért
egyet. Ismerjük azt a talán általánosabb szakmai magatartást, amely csak annak kri9 Péntek János: Magyar nyelv- és nyelvjárásszigetek Romániában. Magyar Nyelv CI. évf. (2005)
4. sz. 406-413. p
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tériumát és felelősségét vállalja, ahogyan vizsgálja a jelenségeket, és prezentálja az
eredményeket, és nem vállalja, hogy ahhoz is volna valami köze, ami történik. Mivel
azonban teljes tárgyilagosság, távolságtartás nem lehetséges, végül mindenki választásra kényszerül a ma érvényes két paradigma közül, amelyek egyike a fenyegetett
nyelvi, etnikai közösségek igényét és érdekét veszi tekintetbe, többé-kevésbé azzal
azonosul, a másik a többségi érdeknek és szemléletnek megfelelően a liberális modernizáció szellemében természetesnek tekinti a dolgok alakulását. 10
Tove Skutnabb-Kangas nyomán 11 elsősorban a nyelvre vonatkoztatva, jelzem a
nyelvi genocídium és nyelvi imperializmus paradigmájának néhány alapvető eltérését
anyelvhalál és liberális modernizáció paradigmájával szemben (mindez a kultúra
egészére is érvényes):
1. Az első elemzi a nyelvközösségek közti hatalmi viszonyokat, a második nem
elemzi a nyelvközösségek közti hatalmi viszonyokat, s ellenzi, ha mások ezt teszik;
2. az első a nyelvet emberek által teremtettnek s befolyásolhatónak tekinti, a
második a nyelvet természetes élettartamú organizmusnak tekinti;
3. az első meg akarja változtatni a nyelvek közti egyenlőtlen viszonyt, a második
dokumentálni akarja a nyelveket s archiválni, mielőtt meghalnak;
4. az első a nyelveknek főként alapvető fontosságát (kultúrafüggőségét) hangsúlyozza, a második a nyelveknek főként eszközf'unkcióját hangsúlyozza;
5. az első anyelvcserét kikényszerítettnek tekinti, a második a nyelvcserét önkéntesnek tekinti.
A fentiekhez hozzátehetjük még a variabilitás és a diverzitás megitélésének különbségét, amiben szintén kifejeződik a kétféle szemlélet és magatartás:
6. Az első felismeri és elismeri a sokféleség (diverzitás) fontosságát, a második csak
a változatosságot (variabilitást) tekinti fontosnak, célnak pedig az egyneműséget.
Kőzös empirikus tapasztalatunk a kisebbségi régiókban, hogy a többség annál
inkább elfogadja a kisebbséget, minél kevesebb van belőle. Ezt érzi Pozsonyban
Lanstyák István, ezt érezzük mi Romániában, akár egyetemi környezetben is. Miután már számuk elapadt, jóval elfogadottabbak a zsidók, németek, mint a magyarok,
nem beszélve a számban gyarapodó romákról. Mindenjel szerint a tolerancia forditottan arányos a létszámmal, vagy másképpen: minél kevesebb, annál kedvesebb. Miért
van ez így? A biológus Szabó TAttilával beszélgetve, aztán az ő szövegeibőllett világossá számomra is, miről van szó.
Az általa hozzám írt levél szövegéből idézern. ,,A tudományos (főként a biológiai)
gondolkodás fejlődésében első lépés a típusok megnevezése volt. Erre már a vadon élő
emberszabású majmok is képesek: kedvenc gyümölcseikre, veszedelmes ellenségeikre
külön hangjeleiket sikerült újabban kimutatni. A tipizálás csúcsa a tudományos taxonómiában a Linné-féle rendszertan (1756), a politikában minden bizonyára a Párizs-környéki békékben érvényesülő nemzeti szemlélet, melyben a típus: nemzetiség =
állampolgárság. Ennek maradványai most is tetten érhetők a politikai gondolkodás10 Erről részletesebben: Kontra Miklós: Nyelui emberi jogi polémiák. A 13. Élőnyelvi Konferencián tartott előadás kézirata (megjelenés alatt)
11 Kontra i. m. közvetítésében: Skutnabb-Kangas, Tove: Linguistic genocide in education - or
worldwide diuersity and human rights? Mahwah, N. J., 2000, Lawrence Erlbaum, 371. p. 5.3. táblázat
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ban. A tipizáló szemlélet számára a változatosság nem volt más, mint "zavaró tényező". Ez a hagyomány - az etnotaxonómia korát is ideértve - több százezer, a majmok

tipizáló képességére is gondolva több millió éves.
A változatosság (variablitás) értékét az emberi elme (és csak ez) korán felismerte, és különösen a háziasítás-nemesítés (domesztikáció) során eredményesen ki is
használta. A mai élettudomány (és tágabb értelemben ide tartoznak a társadalomtudományok isl) elsősorban a jelenségek változatosságát vizsgálja. Történetileg ez az
irányzat a tudományban úgy két évszázadra, a domesztikációra is gondolva alig tíz
évezredre tekinthet vissza.
A sokféle ség (diverzitás) fontosságának a felismerése ezzel szemben csak
két-három évtizedes múltra tekint, és még nem vált világossá a "nem-biológusok"
többsége számára. Pedig a diverzitás védelmének életbevágó jelentőségét éppen a
fenntartható fejlődés kapcsán ismerték fel; azon a ponton, amely talán a legszorosabban kapcsolja össze az élet- és társadalomtudományokat. A kérdés veleje az, hogy a
rendszereket nem a változatosságuk, hanem a sokféleségiik teszi fenntarthatóvá (robusztussá), és ez a sokféleség minden tartós rendszerben jelen van valamilyen (gyakran általunk még nem ismert) szinten. Matematikai példával: az 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
3 elemből álló rendszernek a változatossága 3, de a sokfélesége alacsony. Az 1, 2, 3, 1,
2, 3, 1, 2, 3, 1 elemből álló rendszernek a változatossága ugyancsak 3, de a sokfélesége
- és ezáltal alkalmazkodó és működőképessége is - jóval magasabb. Más szavakkal:
aki csak a változatosság jelentőségére gondol, annak elég a "díszpéldányok" védelme,
aki eljutott a sokféleség fontosságának felismeréséig is, annak fontosak a "közpéldányok" is !"12
Világosan felismerhető a variabilitás, illetőleg a diverzitás elfogadásában mutatkozó különbség a paradigmában, az elméletben és a kisebbségpolitikában is: az egyik
a nyelvi és kulturális sokféleséget tekinti értéknek, a másik egynyelvű redukcionizmusra törekszik, és legfeljebb a változatosságot tekinti értéknek, a sokféleséget
nem. A modell számára a szafaripark vagy a rezervátum. Ezen az alapon az is érthető,
miért nehezedik nagyobb nyomás a székely tömbre, mint a szórványokra vagy a szigetekre.
3. Az elméletek paradigmák szerint különülnek el, a tények, az adatok azonban
tények, adatok maradnak. Értelmezésük, hangoztatásuk, a trendek előre jelzése
azonban a szándék ellenére fölerősítheti magukat a trendeket. A saját közösségiink
számára kedvezőtlen népesedési, nyelvi, gazdasági tendenciákra az sem tekinthető
megfelelő reagálásnak, ha nem veszünk róluk tudomást, és az sem, hogy úgy készülünk föl rájuk, hogy ezzel mintegy fölgyorsítjuk, fölerősítjük őket.
Egy példa: a demográfiai adatok, trendek és előrejelzések a tényközlés legtárgyilagosabb kategóriájába tartoznak. Tudnunk kell róluk, de nem kell feltétlenül hinnünk is az előrejelzéseknek, és semmiképpen nem szabad alibiként kezelnünk őket.
Valamely kisebbségi közösség fatalizmusához fontosak az alibik: az egyik ilyen kézenfekvő alibi a többség, olyan értelemben, hogy minden bajunk forrását bennük kereshetjük, magunkban soha. A demográfiai helyzet és trend tőlünk szintén független.
12 Vö. Szabó T. Attila: Feldarabolódás
és elszigetelődés, vándorlás és egységesülés. Karunk
XVI. évf. (2005) 4. sz. 20-24. p.; Uő: Ethnobiodiversity. A Concept for Integrated Protection of
Endangered Habitats and Cultures. In Simonic P. (szerk.): Ethnography of Protected Areas. Ljubljana, 2006, Zupanjceva Kniznica, 85-99. p.
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Ehhez kell mérni, ennek megfelelően kell tervezni az anyanyelvű oktatást, a felsőoktatást is. Azonban a trenddel ellentétben az elmúlt két évben mintegy tízezerrel nőtt
a magyar középiskolások száma. Felszínre került a rendszernek az a tartaléka, amelyről korábban is tudtunk, hogy ti. a magyar gyermekek több mint fele abbahagyta a tanulást, miután túljutott az oktatás kötelező ciklusán. Most, hogy tíz osztály lett
kötelező, és a továbbtanulás más ösztönzői is éreztetik hatásukat, várható, hogy olyanok is többen lesznek, akik a tíz osztályon túl eljutnak az érettségiig. Az intézmények
tervezését is ehhez kell igazítani. Ennek mindenképpen biztatónak, vonzónak kell
lennie. Ez azt is jelenti, hogy erősíteni kell az oktatási intézményeket, hatékonyabbá
kell tenni működésüket, nem összevonni őket vagy éppen megszüntetni.
Egy másik példa ugyanebből a körből: mostanában olvastam helyzetjelentést a
sajtóban az egyik felső-háromszéki község és a hozzá tartozó kisebb falvak iskoláiról.
Általános gond a Székelyföldön mindenütt, hogy elnéptelenednek a falusi iskolák, és
ennek mindenki két okát emlegeti: az egyik, hogy kevesebb gyermek van (ismét a demográfiai trend), és hogy divattá vált a szülők körében, hogy a közeli város iskoláiba
viszik gyermekeiket. Azonban senki nem beszél arról, hogy a falusi iskolák oktatási
színvonala olyan mértékben leromlott az elmúlt másfél évtizedben, hogy a szülő nem
divatból, hanem kényszerűségből viszi el máshova gyermekét, néha már hatéves korban. Szórványvidéken ez az egyik oka annak is, hogy inkább román tannyelvű iskolát
választanak a szülők, a határ mentiek közül pedig sokan emiatt tanulnak a határ túlsó oldalán, Magyarországon. Az oktatási hatóság, amelynek a két székely megyében
magyar képviselői vannak, nem az intézmények, a pedagógusok, a rendszer működését elemzik, nem azon próbálnak javítani, hanem - mint ebben az évben hallhattunk
róla Hargita megyéből - a szülők iskolaválasztási jogát próbálják korlátozni. Sajnos,
az oktatáskutatás sem terjed ki az oktatás eredményességének olyan standard mérésére, amely Európában rutinnak számít.

Ill.
Melyek lehetnek a kutatások, az elemzések, az ilyen konferenciák céljai?
A céllehet természetesen tisztán szakmai: gyarapíthatjuk a nemzetközi szakirodalom példatárát, jobb esetben árnyalhatjuk a szakirodalom elméleti megállapításait.
Az eredmények gyakran, láthatóan arra jók, hogy ideológiai, politikai koncepciót, netán politikai magatartást vagy döntést igazoljanak utólag. Ebben az esetben
a szakmai munka kiszolgálója és szolgája a politikának. Az jó, de ritkán történik meg,
hogy a politika szakmai véleményre alapozza döntését. Annak sem látjukjelét,
hogy átfogóbb Kárpát-medencei nemzetstratégia, állampolitika vagy egyházi stratégia körvonalazódna a szakma eddigi eredményei alapján.
Néha ennek az ellenkezője tapasztalható: hogy jól működő, a szórvány és "a
tömb" számára egyaránt hasznos modell törik meg a politika megnemértése miatt.
Szimptomatikus, ami Óradnán történt. Itt is, mint kivétel nélkül mindenütt, ahol történt valami, magánszemélyek, a Bauer-házaspár - a helyi anyanyelvű oktatás több
évtizedes szünete után - rábírta a szülőket, hogy - noha már dominánssá vált a román nyelv használata - gyermekeik kezdjék újra a magyar nyelv tanulását. Ennek
folytatásaként pedig Bauer Ilona megszervezte, hogy minimális támogatással az erre
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vállalkozó tanulók székelyföldi, Hargita megyei gimnáziumokban tanuljanak tovább
(Ditró, Csíkszereda stb.). Ennek többszörös haszna volt: 1. nyelvi revitalizációs és
disszimilációs hatás a résztvevő óradnai gyermekek számára; 2. közvetlenebbé és hatékonyabbá tették a román nyelv oktatását azokban a székelyföldi osztályokban, ahová
kerültek; 3. újra funkcionálissá váltak a korábban félig vagy teljesen üres kollégiumok; 4. mindezt minimális költséggel, támogatással érték el: nem építkeztek, nem
utaztak, nem végeztek felmérést stb. Ennek ellenére néhány év után egy Hargita megyei főtanfelügyelői váltás és a minimális támogatások megvonása után a program
megszűnt. Néhány fiatal így is eljutott oda, hogy felsőfokú tanulmányait is magyar
nyelven végzi.
Egyvalamitől mindenképpen óvakodnia kellene minden szakmai véleménynyilvánításnak: a szakmai gőgtől, attól az attitűdtől, hogy a bukaresti, a budapesti és a mi
politikusainkhoz hasonlóan infantilizáljuk, lekezeljük a magyar közösségek reális érdekeit, igényeit, értékeit. Nincs bántóbb, mint hogy a kisebbséget kiskorúként kezeljék. Alig volt például érzékelhető a szakmai hozzájárulás ahhoz, hogy tartalmassá
váljanak az autonómiafogalmak, az autonómiaigények. Inkább azt sikerült elhitetni, hogy az autonómia az integráció alternatívája, és mint ilyen, akadálya minden fajta
integrációnak. Holott nyilvánvaló, hogy az autonómia feltétele az integrációnak: integrálódni csak autonóm ember, autonóm közösség képes, egyébként az autonómiával együtt emberi, közösségi méltóságáról mond le. A regionális, területi
autonómia pedig valóban alternatíva is: a belső gyarmati státus alternatívája.
A szakma és a mi konferenciánk leghitelesebb, legnemesebb célja és
szolgálata az lehetne, hogy segítsen szakszerűen megfogalmazni ezeket az
igényeket, segítsen nemzetközi példák alapján megerősíteni, argumentálni őket, segítsen a hiteles közvetítésben a politikusok, a nemzetközi fórumok felé.

Balogh Balázs - Fülemile Ágnes

ELZÁRKÓZÁS ÉS KAPCSOLATKERESÉS
Szórványközösségek eltérő magatartásmodelljei egy nagy múltú
erdélyi magyar táj, Kalotaszeg peremén!
Erdély etnikai és kulturális képe meglehetősen mozaikszerű." Tanulmányunkban megkíséreljük bemutatni, hogy - egy nagy múltú, népművészetéről híres magyarlakta erdélyi táj - Kalotaszeg közvetlen szomszédságában milyen típusú magyar
szórványközösségek élnek. Másfél évtizede járunk rendszeresen terepmunkát végezni Kalotaszegre és tágabb környezetébe. Összesen körülbelül másfél évet töltöttünk
vizsgálatokkal a terület több, mint 80 településén. A leghosszabb, mintegy fél éves
antropológiai állomásozó terepmunkánk során családostól éltünk Kalotaszegen.
A résztvevő megfigyeléseink és mélyinterjúink során egyre inkább érzékeltük,
hogy - különösen a kihaló szórványtelepülések esetében - az életpályák, egyéni sorsok, a történeti emlékezés, a narratívák gyűjtése és elemzése kulcsszerepet játszik az
adott közösség megismerésében. 3 Nélkülözhetetlen ahhoz, hogy megértsük azt a belső nézőpontot, amelyből önnönmaga, családja, lokális közössége megélt sorsára, szórványhelyzetére, esélyeire tekint, hogy érzékeljük, milyen képet alkot a szűkebb
regionális, illetve tágabb erdélyi magyar etnikai közösség jövőjéről. Ennek a belső nézőpontnak a megértése empátiát kíván. Ha egy szórványközösségben élő ember önnön
helyzetét, szórványsorsát belülről negatívumként, veszteségként, nehéz sorsként éli meg,
akkor a szórványlét értelmezésének igenis lehetnek és kell is, hogy legyenek ezt a belső
nézőpontot megértő és értelmező veszteségolvasatai is, ami nem egyenlő az etnocentrikus szubjektivitással.' Inverz szituációban, pl. egy olyan erdélyi lokalitásban, ahol az
egyébként többségi államalkotó románság a helyi társadalomban kisebbségként él, az
ő élethelyzetük leírása is adott esetben lehet veszteségolvasatú. (Számos itt nem részletezett példáját ismerjük tereptapasztalatunkból a fenti szituációnak is.)
Tanulmányunkban a szórványértelmezés kérdéseit nem érintjük," és a tárgyalt
szórványterületek esetében a hangsúlyt nem a statisztikai adatok felmondására he1 E tanulmány egynémely részletét elszórtan megjelentettük már a Kalotaszeg társadalmáról írt
monográfiánkban: Balogh Balázs - Fülemile Ágnes: Társadalom, tájszerkezet, identitás Kalotaszegen. Fejezetek a regionális csoportképzés torténeti folyamatairól.
Budapest, 2004, Akadémiai Kiadó. Könyvünk megjelenése óta azonban - elsősorban Alsójára és a Borsa völgye vidékén elvégzett - újabb gyűjtéseink révén
teljesebb képet kaptunk a Kalotaszeg peremén lévő magyar szórványközösségekről, ami arra késztetett
bennünket, hogy a szórványkérdés köré csoportosítva összefoglaljuk a legfontosabb ismereteinket.
2 Borsos Balázs: A magyar nyelvterület kulturális régióinak számítógépes meghatározása a Magyar
Néprajzi Atlasz térképei alapján. Előzetes eredmények. In Vargyas Gábor (szerk.): Népi Kultúra - Népi
Társadalom
XXI. Budapest, 2003, Akadémiai Kiadó 31-60. p. 58.
3 Keszeg Vilmos: Szórványsors a történetekben. Erdélyi Múzeum. LXII. évf (2000) 3-4. sz. 158-163. p.;
FüJemile Ágnes: Történeti idő és emlékezés egy kétnemzetiségű kalotaszegi közösségben. KalotaszentkirályZentelke ikerközség. Regio VU. évf (1996) 1. sz. 64-87. p.; FüJemile Ágnes--BaloghBalázs: Vázlat Kalotaszegjelenkori társadalmáról. Néprajzi Értesítő LXXX. évf (1998) 151-173. p.
4 Vetési László: Szórványstratégia - nemzetstratégia. Magyar Kisebbség Vl. évf (2000) 3. sz. 172-214. p.
5 Ilyés Zoltán - Papp Richárd (szerk): Tanulmányok
a szólllányról. Budapest, 2005, Gondolat - MTA
Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet
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lyezzük." Azokat a társadalmi, etnikai, gazdasági folyamatokat, kulturális tényezőket
igyekszünk bemutatni, amelyek közrejátszottak a Kalotaszeg peremén elhelyezkedő
magyar szórványközösségek - nagyobb táji egységen belüli - térszerkezetének létrejöttében. Célunk, hogy az egyes szórványközösségek esetében, a szórványhelyzet kialakulásához vezető sajátosan egyedi, illetve tendenciaszerűen
modellálható
jellemzők ismertetésén túl, feltárjuk a Kalotaszeghez fűződő, illetve más szomszédos
néprajzi tájak irányába mutató kapcsolataikat. Meghatározónak tartjuk, hogy szórványhelyzetük megélése milyen önazonosság tudatot alakitott ki az adott közösségekben.? Ehhez szorosan kapcsolódva: hogyan helyezik el magukat a táj tágabb
térhalójában; van-e valamely néprajzi tájhoz kötődő "hovatartozás-tudatuk", önálló
identitástudatot tükröző önelnevezésük? Milyen táji struktúrát rajzol ki az önbesoroláshoz szükséges térszemléletük?
A XXI. század elején, az Európai Unióhoz csatlakozott Románia magyar szórványainak kutatása esetében is lényegesnek tartjuk a néprajzi csoporthoz való tartozás
kérdését és a kulturális kapcsolatok irányait. A szociológiai szórvány megközeIítésen
túl fontos, hogy a múltban gyökerező és a szemünk láttára szétbomló, néprajzi szempontok szerint körüIírható kultúra fragmentumait is figyelembe vegyük az elemzéskor. A szórványhelyzet kialakulásának a legkézenfekvőbb okai között sorolhatjuk fel
a szocializmus évtizedeinek, és az 1989-es politikai fordulat óta eltelt időszaknak a
modernizációs folyamatát (mint pl. a munkalehetőség, az urbanizáció, az infrastruktúra fejlettsége, a mobilitási lehetőségek), valamint ezekkel összefüggésben az etnikai
térszerkezetet alakitó, a terület és gazdaságfejlesztés racionális, vagy "kvázi racionális" szempontjai mögé bújtatott többségi etnopolitikát. Ám határozott néprajzi tereptapasztalatunk, hogy a modernizáció lehetőségeihez való viszonyulás, a mobilitási
modellek, a kihívásokra történő válaszadás, a közösségi stratégia a jelenkorban is nagyon erőteljesen magán viseli az adott közösség múltban kialakitott mentalitásbeli
meghatározottságait. Erdély esetében ez fokozottan igaz, hiszen Romániában az
1989-90-es rendszerváltozásig a paraszti társadalom egyfajta értékrendbeli konzerváltságban élt. A Kolozsvárhoz közeli települések lakóit hiába szállították be a munkásbuszok naponta a városi gyárakba, a falun belüli értékrend, a presztízs
kifejezésének módja, a párválasztás szempontjai, a nemi szerepek, az ünnepek hagyományos szokásrendjének követése, bizonyos esztétikai kifejezésformák alkotásának,
vagy használatának igénye stb. csak csekély mértékben változott. Az 1990-től egyre
élénkülő "falusi turizmus" megélhetést nyújt a népzene, néptánc, népviselet, népi
építészet stb. iránt érdeklődő, elsősorban magyarországi szállóvendégek révén.s A turisztikai érdeklődést kiszolgáló, sok esetben nagy hagyományú előzményekkel rendelkező háziipari tevékenység (textilmunka, fafaragás, gyöngyfűzés) és kereskedelem
pedig szintén munkalehetőséget biztosít ajelenben is,? Emiatt Kalotaszeg és peremvi6 Tóth Pál Péter: Szórványban. Budapest, 1999, Püski; Schneller Károly: Szórványok és szigetek
sorsa Kolozs vánnegyében In dr. Martonyi, János (szerk.): Az Erdélyi Múzeum-Egyesűlet Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi szakosztályának értekezései. 3. fuzet. Kolozsvár, 1943
7 Van De Vyver, Greet: Ethnicity and Historicity in Transylvania. In Leman, Johan (szerk.): The
Dynamics of Emerging Ethnicitles. Frankfurt am Main, 1998,87-114. p. 109.
B Balogh Balázs: Local Víllage Tourism in "KaIotaszeg" Region after 1990. The Example ofVillage of
Kalotaszentkirály (S?ncraiu, Romania) In Cseri Miklós - Fejós Zoltán - Szarvas Zsuzsa (szerk.): Touristic
Construction and Consumptoin of Cultureis). Budapest - Szentendre, 2004, Hungarian Ethnographical
Society - Museum of Ethnography - Hungarian Open Air Museum 17~ 182. p.
9 Balogh Balázs: Egy körösfcíi árus kereskedelmi kapcsolatrendszere. Néprajzi Értesítő LXXX. évf
(1998) 207-215. p.
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déke magyarlakta településein a Kalotaszeg-tudat megléte, a kalotaszegi régióba tartozás, ezáltal a híres kalotaszegi kultúra vállalt hordozásaw, illetve ezzel szemben a
történeti okok miatt a kalotaszegi kultúrkörön való kívül helyezkedés, most már
megmaradási, gazdasági kérdéssé is válhat.
A Romániában élő magyar lakosság több mint fele szórványhelyzetben él. E
ténynek a társadalmi súlyosságával még a magyarországi értelmiségi közvélemény
sincs tisztában. Az etnikai szórványban élőknek a többségbe ágyazódva általában
korlátozódik a saját "kultúragyakorlása." A közösségi élmények csonkaságát súlyosbítja, hogy korlátozva, vagy egyáltalán nem nyílik módjuk közösségi vallásgyakorlásra. Anyanyelvhasználatuk a privát életre szorítkozik, vegyes házasságok eseten még
családon belül is a többségi nyelvet preferálhatják. Nincs módjuk anyanyelven folyó
elemi oktatásra, egészségügyi ellátásra, hivatalos ügyek intézésére. És ezek csak a legnyilvánvalóbb aspektusok, hiszen a mindennapi életet ezernyí szállal átszövi a szórványlét pszichikai terhe, a háttérbe szorulás, a másodrendűség, a megtűrtség lelki
élménye. II Ráadásul a magyar-román együttélés történeti előzményei Kalotaszegen
és környéken véres konfliktusokban bővelkednek. 12 Mint a későbbiekben látni fogjuk,
e ténynek jelentős szerepe volt a Kalotaszeg peremén tálalható szórványok sorsának
alakulásában.
A magyar társadalomtudomány a többszázezres magyar lakosságú Székelyföld
mellett Kalotaszeget tartja számon még, mint a másik nagy magyar etnikai tömböt.
Ez a megállapítás azonban napjainkra erősen megkérdőjelezhető. Az 1940-es években
Kalotaszeg részben vagy egészen magyarlakta, mintegy 35-40 falvának hozzávetőlegesen 40 ezer magyar lakosa mintegy "szigetszerű", viszonylag erős magyar etnikai
tömböt alkotott a környező, nagytöbbségű román etnikai "tengerben". Mára azonban
a magyarok erős fogyása következtében csak 14 ezer magyar él Kalotaszegen. A térség "fővárosának" számító Bánffyhunyad kevesebb, mit 3000-es magyarsága mára
relatív kisebbséget (30%) jelent a városon belül, részben a román lakosságnak az
utóbbi évtizedekben történt nagyarányú beáramlása kovetkeztében. A legnagyobb
magyar falvak lélekszáma nem éri el az 1400 főt (MagyarIóna, Méra, Körösfő, Kalotaszentkirály), sok az eredendően is csak 150-200 főt számláló apró falu, míg a legkisebb
közösségek egyértelmű en szórványhelyzetbe kerülve, sok esetben csak néhány
magyar családot jelentenek (pl. Bábony 17, Farnas kb. 40 magyarjával),
Tény, hogy a XX. század végére a Kalotaszeget nyugatról és északról körülölelő
területeken nagyon erős mértékben megnövekedett a román lakosság, ezzel egyidejűleg a magyar lakosság folyamatos etnikai tervésztese történeti és megállíthatatlan folyamat.v Délről az Erdélyi-Szigethegység Érchegysége már a középkortól is a román
pásztornépesség szálláshelye volt, amely évszázadok során számos elsüllyedő egykori
magyar települést vett átoA XIX. századra Kalotaszeget csak néhány falu töredékma10 Más kelet-közép-európai szituációban hasonló hírnév- és presztízs konstruáló regionális identitásépítés elemzését lásd: Kloskowska, Antonina: National Cultures at the Grass-Root Level. Budapest,
2001, Central European University Press
11 Verkuyten, Maykel: The Social Psychology of Ethnic Identity. New York, 2005, Psychology
Press, 108-109. p.
12 Adamson, Kevin 1995. The Poiiticai
Functions of Ethnic Conflict: Transylvania in
Rumanian Politics. In Craciun, Maria - Ghitta, Ovidiu (eds): Ethnicity and Religion in Central and
Eastern Europe. Cluj, 1995, Cluj University, 381-398. p. 387-388.
13 Kocsis, Károly - Kocsis-Hodosi Eszter: Ethnic Geography of the Hungarian Minorities in
the Carpathian Basin. Budapest, 1998, Research Centre for Earth Sciences - Minority Studies
Programme, 99-133. p.
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gyarsága kötötte össze "vékony fonálszerűen" a szilagysági magyarsággal, illetve a
Jára völgye irányába vezető út menti falvak sora a tordai magyarsággal.v A XIX. század végére nyilvánvalóvá vált tehát, hogy Kalotaszeg magyarsága az a keskeny etnikai híd, amely valamelyest térbeli etnikai kontinuitást jelent a nagy magyar Alföld és
Erdély belső részeinek magyarsága között. (Ez az etnikai híd, amely Székelyföldet
kapcsolta volna össze a mai Magyarország magyarjaival. már jóval korábban, a Kolozsvártól keletre fekvő Mezőségen "beszakadt". Mezőség jelenti ma is Erdély legtipikusabb szórványvidékét.) Jelen tanulmányunkban tudatosan nem foglalkozunk
részletezően a Kalotaszegi néprajzi régiori belüli szórványosodási folyamatokkal, csupán
fel kívántuk hívni a figyelmet arra a magát makacsul tartó tévhitre, hogy Kalótaszegre mint tömb magyar területre tekintsünk.
Kalotaszeg bizonyos területei (elsősorban az Alszeg falvail" maguk is szórványosodnak, ugyanakkor Kalotaszeget olyan egyértelműert szóroányhelyzetű faluközösségek veszik körül, amelyek valamikor Kalotaszegtől - identitásban és kulturálisan elkülönülő más néprajzi tájhoz tartoztak. Az utóbbi évszázadok során azonban - egyre
gyorsuló ütemben - lassan kipusztult az őket körülvevő falvakból a magyar lakosság,
szóruányhelyzetűvé váltak a saját néprajzi csoportjuk felszámolódása közepette. Ezzel
a folyamattal karöltve, ahogy elkezdett fogyni körülöttük a saját kultúra "levegője",
vagy szigetszerűen megmaradtak külső kapcsolatok nélküli zároányként, vagy megpróbáltak új kapcsolatokat építeni a még etnikailag erősnek számító Kalotaszeggel.
A szórványhelyzet adta kihívásra eltérőek a válaszadási módok. Az elzárkózás,
illetve a kapcsolatkeresés változatait nagyon sok történeti, kulturális, demográfiai és
mentalitásbeli tényező befolyásolja. Van, ahol egy korábbi kompakt néprajzi kistáj
megmaradt szórványközösségei egymást még számon tartják, a rokoni kapcsolatok
egykori szálai még kirajzolják a kistáj egyre halványuló kontúrjait. Azonban annyira
megfogyatkoztak és elöregedtek a még élő csoportjaik, hogy az eltűnő saját kistájuk
határain túlmutató, magyar közösségüket erősítő, újabb kulturális és gazdasági kapcsolatokat (házasodás, gazdasági együttműködés révén stb.) már képtelenek létrehozni (pl. Almás mente). Van, ahol ezeknek az új kapcsolatoknak a kialakulását az
elöregedés mellett a közeli kalotaszegi (paraszti eredetű, református) magyarokétói
gyökeresen eltérő társadalmi háttér, vallás és kulturális hagyományok teszik lehetetlenné (pl. Borsa völgyi nemes eredetű falvak, Alsójára iparos társadalma, Kajántó katolikus magyarjai). Ezekben az esetekben, a külső kapcsolatrendszerek
által
kirajzolódó struktúra egy kb. 50-100 évvel ezelőtti állapotát rekonstruálhatjuk. Ha
ezt a rekonstruáló kutatómunkát nem végezzük el, akkor e közösségek előre megjósolható kihalásával végleg elveszítjük az esélyét annak, hogy kiderítsük, Kalotaszeg
peremén milyen más egykori néprajzi kistájak léteztek.
A - már nem etnikai tömbnek, de még mindig "erős" magyarsággal bíró régiőnak számító - Kalotaszeggel való kapcsolatkeresés különböző változatait figyelhetjük
meg. A paraszti kultúrájú Kalotaszeg és a Kalotaszegtől elzárkózó kisnemesi eredetű
falvak szórványai közé ékelődik Kajántó. A vele szomszédos magyar parasztközösségek teljesen kihaltak a xx. század első felében. A kajántói református parasztok kb.
két generációval ezelőtt elkezdtek Kalotaszeg Nádas menti falvai irányába kapcsola14 Jankó János 1892. Kalotaszeg magyar népe. Budapest (Reprint: Néprajzi Múzeurn, Series
Historica Ethnographiae 6. 1993), 2. p.
IS KaJotaszeg Alszeg nevű altája Bánffyhunyadtói északra elterülő kilenc, részben vagy egészben magyar lakosságú falut jelent (Magyarbikal, Ketesd, Zsobok, Sztána, Farnas, Kispetri,
Nagypetri. Váraimás és Bábony). A kilenc falu magyar lélekszám a összesen nem éri el a kétezer főt.
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tokat keresni, oda jártak mulatságba, igyekeztek onnan asszonyt hozni, és a népviselet bizonyos elemeit is átvették. A Nádas menti falvak ezért Kajántót már
Kalotaszeghez tartozónak érzik. A KolozsvártóI keletre fekvő Erdőalja magyar szórványcsoportjai közül a legtöbb az elöregedés következtében képtelen az elszigetelődéséből kitömi. A két legnagyobb lélekszámú közösség azonban Kolozsvár gazdasági
vonz ásának hatásai mellett is más-más utat jár be. Az egyik, egy új Kalotaszeg-identitást igyekszik kiépíteni a kulturális turizmus nyújtotta előnyökért (Györgyfalva), a
másik egyre gyorsulóbb ütemben szünteti meg önmagát az asszimiláció, az egymás
mellett elő három magyar valIás megosztó hatása és az elvándorlás révén (Kolozs).
A Kalotaszeg peremén lévő szórványok bemutatása mellett, igyekszünk arra is
fényt deríteni, hogy ezen közösségeknek a szórvány mivoltát előidéző történeti-társadalmi folyamatok, és ajelen helyzetükben kialakítottjövőképük miben azonos és miben eltérő a magában Kalotaszegen belül fellépő szórványosodás jellemzőivel.
Fontos ugyanakkor, hogy az egész kérdéskört ne csak abból az irányból nézzük,
amely egyedül a magyarság térvesztésének a képeit láttatja. A vizsgált terület románsága ugyanis - a városoktól eltekintve - még gyorsabban fogy,mint a magyarság. Kötődésük a szülőfalujukhoz a magyarokénál lényegesen gyengébb, a kisebbségi
helyzetben lévő magyarság a terület infrastrukturális hátrányait is szívesebben vállalja a szülőfaluban való megmaradás érzelmi biztonsága miatt. Mindent összevetve
kimondható, hogy a vizsgált régióban az aprófalvak, kisebb települések jelenkori
népességfogyása egyben össztársadalmi jelenség is.
Kalotaszeget a következő szórványcsoportok övezik:
északnyugati peremén, az Almás völgyének KözéplaktóI északra
húzódó falvai
2. A Kalotaszegtől északkeletre fekvő egykori kisnemesi eredetű falvak
3. A KolozsvártóI északra és Kalotaszegtől északkeletre fekvő Kajántó település
4. A KolozsvártóI kelet-délkeletre eső Erdőalja falvai
5. A Kalotaszegtől délre, a Jára völgyében lévő Alsójára
1. Kalotaszeg

1. Az Almás völgyében KözéplaktóI északra húzódó falvak magyar
szórványcsoportj a
Egy évszázaddal ezelőtti táji struktúra emlékét őrzik még. (A XVII-XVIII. századig minden kétséget kizáróan még más falvak is beletartoztak a táji szervezödés
be.)16Az itt elhelyezkedő, összesen hét település Hidalmás, és a Kalotaszeggel határos
Középlak között húzódik az Almás patak mentén, észak-dél irányban.'? Közülük háromból teljesen kihalt a magyarság a XX. század második felére (Nyérce, Zutor és
Kendermál), egy településen (Almásszentmihály) pedig már csak egyetlen 86 éves férfi jelenti a magyar lakosságot. A terület végpólusain két sajátos helyzetű település
van, a legnépesebb, a mintegy 200 fős magyarságú Középlak, illetve a vásárosközpont
16Az Almás völgyét kétszer is feldúlták 1660-61-ben a török-tatár hadak, akárcsak a Borsa
völgyét. Az itt talált magyar lakosságot legyilkolták, illetve rabláncra fűzték. A környékbeli falvak
kollektív emlékezetében fennmaradt a története, hogy a szomszédos Almásszentmária rabláncra
fűzött lakói a református egyház kelyhét a középlakiakra bízták, de ők hiába őrizték a kelyhet, az
elhurcoltak többé nem tértek vissza. A kipusztított települést románok népesítették újra. Valószínűsíthetően csak az erdőségbe menekülő lakosok maradhattak életben.
17 Egyedül Nyérce helyezkedik egy kissé nyugatabbra apatakvölgytől.
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Hidalmás. A kistáj földrajzi és kapcsolatszerveződési centruma Magyarzsombor volt,
ahol mára már csak 14 idős magyar él.
Középlak helyi társadalma jelentős kisnemesi öntudatú réteggel rendelkezett a
legutóbbi időkig. IB A mai napig számon tartják az idősek a falu társadalmában a nemeseket, és az ún. .felszabadultahat", tehát az egykori jobbágyok ivadékait. Mentalitásukra, gondolkodásmódjukra, értékrendjükre máig hat egykori nemesi eredetük
tudata. Megmosolyognivalónak tűnik, de mégis jelzi a szimbolikus társadalmi korlátokat, hogy ma is évődnek azon, hogy a nemesek és a felszabadultak máshogy viszik a
kapát a munkába, a kezükben tartva, illetve a vállukra véve. A középlaki nemesi eredetű családok elsősorban a tárgyalt szórványterületről, a magyarzsombori "nemesekkel" és az 1940-es, '50-es évektől már az iparosokkal is házasodtak. A faluban élesen
elkülönültek a nemesek és nemtelenek. A helybéli középlaki parasztokkal, még ha az
1950-es, '60-as évektől köttetett is egy-egy házasság, azt rangon alulinak tartották. A
település arculatát nagyban meghatározzák a központi falurészen lévő, utcafronton
zárt, módos, polgárosult házak, boltozatos kapubeállókkal. Két kúria is áll még, az
egyikben a református lelkészi hivatal van, a másik lakatlanul árválkodik.w Középlakot a nemessége és módossága miatt a kalotaszegi falvakban is számon tartották mint
jelentős települést, ugyanakkor megemlitették, hogy a középlaki nemesek "úri ruhábanjártak" (nem népviseletben), A Középlaktól északra fekvő falvakban a díszes kalotaszegi népviselettől merőben különböző, helyi jellegzetességek nélküli, korán
polgárosult öltözködést találni már a XIX-XX. század fordulóján. Míg a középlaki nemesség Magyarzsombor felé nyitott, addig a középlaki "felszabadultak " déli irányba,
Kalotaszeg falvainak parasztsága felé is tájékozódtak, mindamellett, hogy Magyarzsomborral és a környékén levő fent emlitett falvakkal voltak jobban házassági kapcsolataik a parasztoknak is. Ez az irányultság azonban éppen az ellenkezőjére fordult
a XX. század második felében. Ennek az egyik oka, hogy a most tárgyalt terület magyarsága elenyésző számúra fogyatkozott, a másik pedig a középlaki nemesi eredet
számontartásának a lassú kikopása. A még mindig saját fiatalsággal és munkaképes
generációs réteggel rendelkező 200 fös helyi magyarság egyre inkább Kalotaszeg
magyar falvaival igyekszik házasodási és gazdasági kapcsolatba lépni. Mindenféle
értelemben Középlak az összekötő kapocs Kalotaszeg felől az Almás menti szórványmagyarság felé, amely irányba Középlaknak sokkal sűrűbb ek a történeti kapcsolatai.
A vizsgált szórványterület egykori centruma Magyarzsombor volt. Középkori
temploma, a Sombory család kastélya a falu egykori népes református parasztközösségének és pár nemesi családjának emlékét bizonyitja. A II. világháború előttig a magyarok
száma 2-300 között mozgutt, ma 14 nagyon idős ember jelenti a szórványközösséget az
ezren felüli helyi románság között. Közülük csak 8 képes eljárni, a már csak kéthetente idelátogató lelkész által tartott istentiszteletekre. Nincs már olyan életerős magyar
férfi a faluban, aki le tudná kaszálni a fuvet a templomhoz vezető ösvényen. (A legfiatalabb férfi 74 éves.) Az egyház tulajdonában lévő anyakönyvi kivonatok és a még itt
élők visszaemlékezései egyértelműen kirajzolják azt az egykori területet, amelyet
élénk házasodási kapcsolatok jellemeztek. Az egykor a kistájhoz tartozott 7 település18 Középlakon a nemesek emlékét szám os határnév őrzi: 1768-ban a falu egyik határrészét,
mint a Nemesek tábláját emlegetik. A falu déli részén van a Nemestér, de a szintén a XVIII. századból származó- Ferentzi Sámuel Úr kutja és a Kabos László Úr malma feljegyzéseket is említhetjük.
Szabó T. Attila: Kalotaszeg helyneuei 1. Adatok. Kolozsvár, 1942, Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet, 297-301. p.
19 Az egykori Brassai és Bányai család nemesi kúriái.
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ből ugyan háromból már teljesen kihalt a magyar lakosság, de a Magyarzsomboron
élő 14 ember felmenőinek rokoni kapcsolatai még szimbolikusan összekötik őket.
(,,Anyám Nyércéről jött ide feleségnek." ,,Nagyapám zutori volt." A nővérem Kendermálra ment férjhez, de már meghalt ő is. " "Az utolsó almásszentmihályi magyar az én
nagybátyám, már 86 éves" stb.) Név szerint ismernek és számon tartanak minden a
kistájhoz tartozó embert Hidalmástol Középlakig.
Magyarzsombor nemcsak a magyarságnak, hanem a környékbeli románságnak
is fontos centruma volt. Zsombor rendszeres heti piacát és vásárait sokfelől látogatták. A román húsvét harmadnapján rende zték meg a híres leányvásárt "targul
fetelor"-t, ami a környékbeli, elsősorban román fiatalság legfőbb ismerkedési alkalma
volt, bár ugyanitt a magyar fiatalság is megfordult. Az egynapos leányvásáron sötétedésig folyt a tánc. A zsombori banda felváltva húzott román invertitát, magyar csárdást és keringőt. A zsombori "tdrgul fetelor" kb. 1965-ig volt szokásban, mint a tágabb
térség (Váralmás, Nagypetri, Almástamási, Középlak, Nyérce, Zutor, Zsombor, Kendermál, Almásszentmihály és Hidalmás) románsága közös házasodási körének fő intézménye.w A leányvásár szokásának megszűnése pontosan jelzi, hogy a környéken a
román paraszti kultúra szétesése és ezzel összefüggésben a hagyományos házassági
kapcsolatok rendjének a felbomlása ettől az időszaktól gyorsult fel.
A Magyarzsombor centrum köré szerveződő falvak és Kalotaszeg falvai közti információáramlást a gazdasági kapcsolatok is segítették: a kalotaszegiek közeleső, ún.
alszegi kistájának lakói, rendszeresen látogatták ahidalmási vásárokat és fordítva, a
Zsombor környékiek Váralmás és Bánffyhunyad vásárait." A híres váralmási cigányzenészeket szintén felfogadták Almástói északra is, míg pl. az Egregy völgyi vármezői
magyar fazekasok cserépedényeikkel, kályhacsempéikkel nemcsak Almásszentmihály, Magyarzsombor környékén árusították, de felkeresték a kalotaszegi Alszeg falvait
is, és a bánffyhunyadi kereskedőknek nagyban is átadtak egy-egy szekérrakomány
cserepet. 22
A terület északi végpontján helyezkedík el Hidalmás, a híres vásáros település,
amelynek román-magyar lakossága 50-50% volt a XX. század elején (729 román, 727
magyar, akik közül 386 izraelita). Az Almás völgyében minden faluban élt izraelita
vallású, magyar identitású lakosság, Hidalmás és Magyarzsombor magyar ajkú lakóinak fele zsidó volt. Másutt a tágabb vidéken - még a városi központokban sem - találni a zsidó lakosság hasonló arányú koncentrációját, ami a területen áthaladó utak és a
fent emlitett két vásáros központ egykori gazdasági jelentőségére utal. A fenti terüle20 A ro mán falvak házassági kapcsolatait
segitő leányvásárok intézményéről ifjabb Kós Károly
is beszámol ajárai és páncélcsehi vásárok leírása kapcsán. Bár leírásából úgy tűnik - főleg Jára esetében -, hogy a magashegyi szórt településeken egymástól távol élő, másképpen, mint vásárok és
búcsújáróhelyek révén kapcsolatot nehezen találá románság párválasztását segitő intézmény volt
az ún. leányvásár, és a vásáron kötött ismeretség betetőzéseként a leányszöktetés jogának népszekása. Az alacsonyabb területeken fekvő, zárt települési rendben élő román falvak a magyarokhoz
hasonlóan, néhány környékbeli közösséggel alakítottak ki rendszeresebb, stabil körben mozgó házassági kapcsolatot. Azonban a magyarzsombori "tiirgul [etelor" példája mutatja, hogy a leányvásár
szokása, mint szórakozási és ismerkedési alkalom akkor is megmaradt, amikor már a gazdasági és
települési környezet változása miatt a szokás fenntartására már társadalmilag nem volt feltétlenül
szükség. - ifj. Kós Károly: Tájak, falvak, hagyományok Bukarest, 1976, Kriterion
21 Adatközlőink elbeszéléséből a vásárlátogatások
szokásai nyilvánvalóak voltak, de ezen kapcsolatok részletes leírását lásd: Uo. 350-354. p.
22 Kovács, Miklós: A fazekasmesterség
emlékei Vármezőn. In Gábor Dénes - Jakab Márta Sütő Ferenc - Turai Tünde (szerk.): Szilágysági magyaroh, Bukarest - Kolozsvár, 1999, Kriterion,
271-272. p.
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ten a magyar lakosság drasztikus XX. századi fogyása tehát nemcsak demográfiai és
etnikai folyamatokat takar, hanem a vidéki zsidóság elhurcolásának a folyománya is.
Napjainkban mintegy 40 magyar ajkú lakos él csupán Hidalmáson, zömében munkaképtelen idős emberek.
A holocaust borzalmain kivül, az 1944 őszének atrocitásai, rablásai, kegyetlenül
sújtották a Kalotaszegtől északra elterülő vidékek szórvány magyarságát is. Az előrenyomuló szovjet hadsereg frontvonala mögött önkéntes román, félkatonai csoportok,
gyakran a környékbeli román civil csőcselékkel karöltve zaklatták a magyar lakosságot. Az Almás völgyében, a Kalotaszeg peremén fekvő Középlak és Hidalmás között
lévő Almásszentmíhályon kb. 50 magyar lakott a II. világháború végén. A front utáni
román akciókban a helyi románok rabolták ki az összes magyar családot. A magyar
asszonyokat és leányokat mind megerőszakolták a voluntárok (félkatonai román önkéntesek). A háború után a falu magyarsága felszívódott, mert aki tehette, elköltözött
innen. Az utolsó magyar - akinek a dédapja még a XIX. század közepén református
tíszteletesnek jött Almásszentmíhályra -, mérhetetlen keserűséggel emlékszik vissza
arra, hogy az 1944 őszén már hatvanévesnél idősebb édesanyját hogyan gyalázta meg
két voluntár. Csak románokkal tud érintkezni a faluban, találkozásunkkor az első
magyar kérdéseinkre románul felelt, aztán elsírta magát örömében. Először nem kapcsolt, el sem hitte, hogy tud valakivel magyarul beszélni, mivel rossz lába miatt nem
mozog, és hónapok, félévek telnek el, hogy nem is találkozik magyarral.
Összegezve a fentieket, megállapítható, hogy az Almás völgyében Középlaktól
északra húzódó falvak magyar szórványcsoportja egy biztos kihalásra ítéltetett, egykor önálló néprajzi kistájhoz tartozik. Megöregedett lakosainak rokonsági gyökerei,
megújulni nem tudó kapcsolatrendszere, mint egy kimerevített filmkocka őrzi még
pár évig a XIX-XX. század fordulóján működő magyar kistáji struktúra képét. 1910ben még összesen 1700 magyar élt a hét településen, a 3900 lélekszámú románság
mellett.» Ez az egyharmad-kétharmad osztású magyar-román arány a magyarság
rohamos kipusztulásával1990-re úgy változott meg, hogy a hét falu összes magyarsága 380-ra olvadt, a kb. 3600 fős románság mellett, ami durván egytizednyi magyarságot jelent.> (Napjainkra kb. 250-re fogyatkozott a magyarok összlétszáma) Meghatározó
jelentőségű, hogy a II. világháború után, amikor Észak-Erdély visszakerült Romániahoz, a környék maradék törékeny közösségeit (a hét faluból négyben már 191O-ben 80
fő alá csökkent a magyarság), az 1944-es magyarellenes zaklatások miatti félelem és a
nyomasztó emlékek sok esetben elvándorlásra késztették. Mára ezekben a falvakban
ki is halt a magyarság. A még létező szórvány közösségek közül egyedül Középlak
igyekszik felerősíteni kapcsolatait Kalotaszeg falvaival. Középlak megmaradásának
esélyeit növeli, hogy Kalotaszeghez ez a falu fekszik a legközelebb, hogy Középlak magyarsága volt mindig a legnagyobb lélekszámú a térségben. Esélyeit csökkenti, hogy
egykori nemesi eredete miatt elzárkózott a kalotaszegi kapcsolatoktói, ezért nincs is
semmilyen kalotaszegi népművészeti vonzereje, nem érzi magáénak a kalotaszegi
kultúrát. Ráadásul Kalotaszegnek éppen a szórványosodás által leginkább sújtotta
falvaihoz fekszik közel. 25

1699 magyar, 3909 román.
Az 1992-es adatok különválasztják a cigányságot, amely a területen teljes mértékben román ajkú. A románok száma összesen 3593 a cigányok nélkül.
25 VáraImáshoz, Bábonyhoz, Nagypetrihez és a már kihalt magyarságú Almástamásihoz.
23
24
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2. A Kalotaszegtől észak-keletre fekvő egykori kisnemesi eredetű
falvak
Kalotaszegen és tágabb környezetében az érintkező területek számos falvában
éltek, illetve élnek nemesi eredetű családok. Némely településen már csak az emléke
maradt meg az egykori nemeseknek, más falvakban viszont a mai napig számon tartják a nemesi eredetet, amely egyes közösségekben ma is valódi jelentéstartalommal
bíró, társadalmi presztízzsel járó, önazonosság tudatot meghatározó tényező. Erre a
két legszembeötlőbb példa - a már előbbiekben emlitett - Almás völgyében fekvő Középlak, illetve a Kolozsvárhoz közeli falvak sora. Ezekben a falvakban a köznemesi és
kisnemesi eredetű családoknak markáns nemesi öntudata van, amely egészen a legutóbbi időkig meghatározta viseletüket, párválasztási szokásaikat, identitásukat, és
amely jól érzékelhetően elkülöníti őket a "kalotaszegi identitású" falvaktol. Kalotaszeg területén, a Nádas mentén egy ilyen határozott kisnemesi öntudatú település
van (Szucság), amely történeti adatokkal bizonyíthatóan évszázadok óta a tőle 20-40
kilométerre északra fekvő kisnemesi falvakból házasodott, mert a környékbeli településekjobbágyfalvak voltak. Kalotaszeg Nádas menti magyar településeit - az említett
Szucságot is - észak felől kihalt magyarságú színromán települések zárt láncolata=
választja el a tárgyalt kisnemesi eredetű falvak sorától. E református vallású, kisnemesi falvak zöme a Kolozsvártól északra húzódó Borsa patak völgyében helyezkedik
el. Ezt a területet a néprajzi szakirodalom a kőépítészetérőljellegzetes, külön néprajzi
kistájként, Borsa uölgyeként tartja számon. Szempontunkból azonban azok a magyar,
szintén kisnemesi szórványfalvak érdemelnek különös figyelmet, amelyek a Borsa
völgyét és a kalotaszegi Nádas völgyét összekötő területen fekszenek (elsősorban
Bodonkút és Magyarmacskás). Kalotaszeg kihalt magyarságú falvaitól északkeletre,
ez a pár szórványközösség nem tartozik semmilyen ismert néprajzi tájba. Ugyanakkor ezek a falvak kapcsolják össze rokonsági rendszerük révén a Borsa völgyi nemes
falvakat (Kide, Bádok, Magyarfodorháza, Csomafája) a Kalotaszeg területén lévő
Szucsággal, amely a tárgyalt kisnemesi falvak közül egyedüliként nem szórványhelyzetű, hiszen Kalotaszegbe ágyazódik. A Borsa völgye szórvány magyarjai pedig a Szamoson túl kezdődő mezőségi falvak szórványvilága felé jelentik a kapcsolatot,
mintegy összeillesztve a nagyobb táj "puzzle" elemeit. A szóban forgó kisnemesi falvak egészen a legutóbbi időkig csak egymással házasodtak. (Ugyanaz a kis létszámú
településekre ható "exogámia kényszer" jellemzi ezeket a falvakat is, mint a már tárgyalt Almás menti szórványokat.) Polgárosult életvitelt folytattak, ami szembeötlően
meglátszik napjainkban is lakáskultúrájukon, öltözködésükön, Igyekeztek iskoláztatní gyermekeiket. Általánosítva megállapítható, hogy az idősebb nemesi eredetű férfiak és asszonyok jobb helyismerettel rendelkeznek, a tágabb környezetüket is jobban
ismerik, mint a környező falvak jobbágy eredetű lakosai. Ennek minden bizonnyal- a
kétségtelenül szélesebb világlátás, tanultság mellett - a távolabbi kisnemesi falvakkal
való kapcsolattartás intenzitása is az oka. A kisnemesi eredetű szórványfalvak családjai sokszor 40-50 kilométeres távolságra eső települések esetén is pontosan számon
tartják a rokoni kapcsolatokat. Élénk levelezésben álltak egymással. A jelzett területen tehát - kis túlzással- mindenki rokon mindenkivel. Polgárosultságukat jellemzi,
hogy már a XX. század elején hozzátartozott életmódjukhoz az utazás, a nyaralás él26 Nádaspapfalva,
Nádaskoród,
Nádasszentmihály és Nádasberend.

Magyarnádas.

Szomordok, Magyarszentpál,

Magyarsárd,
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ménye. Mindezen tényezők egészen más mobilitási pályákat kínáltak számukra, mint
amit a környező kalotaszegi parasztok esetében lehet megfigyelni. A Kalotaszeghez
tartozó Szucságot nem számítva, már 1910-ben is csupán egyetlen egy településen
volt csak többségben a magyarság (Kide). Szórványhelyzetük még a XVI-XVII. század társadalmi folyamataira vezethető vissza, jóllehet a Borsa völgye bizonyíthatóan
Erdély egyik legkorábban magyarok által betelepült területe. 27 A Kalotaszeget a
Borsa völgyével összekötő terület őt szórványfalvából a XX. században háromból
teljesen kihalt a magyarság (Hosszúmacskás, Szentmártonmacskás és Diós). Az öt
falu 1910-ben még félezer magyart számláltss, mára már csak kettőben (Bodonkút és
Magyarmacskás) él kevesebb, mint 130 magyar. A kihalt falvak utolsó magyar
családjai is Bodonkútra húzódtak a XX. század derekán. A Borsa völgyében lévő
szórványok esetében is hasonló fogyatkozást tapasztalhatunk, bizonyos falvakban
ötödére, tizedére zuhant az utóbbi évszázad során a magyarság száma.w
Összefoglalóan megállapítható, hogy a vizsgált kisnemesi falvak szórvány helyzete évszázadokra nyúlik vissza. Már a XVII. században kétszer is török-tatar hadak
pusztították végig a Borsa vőlgyét.w A törékeny, szórványhelyzetű közösségek itt is
érzékenyen reagáltak az 1944-es román zaklatásokra. Sokan költöztek el a román önkéntes katonák és a többségi román falustársak. atrocitásaitól való félelmükben. (Borsán és Kendilónán agyonlőtték a református lelkészt. Bádokon a lévita tanító-lelkészt
a kisfiával együtt verték félholtra, miközben a saját sírjukat kellett megásniuk az
egész falu összegyűjtött magyarsága előtt. Bodonkúton elrendelték a román csendőrök valamennyi magyar könyv elégetését, tekintet nélkül tartalmukra stb.) Lélekszám fogyatkozásuk XX. századi felgyorsulásának fő oka, hogy a kisnemesi eredetű
települések tanultabb lakossága egészen más mobilitási modellt követett, mint a - kivált a tömbhelyzetben lévő kalotaszegi - paraszt falvak népe. Esetükben az elvándorlás egészen kézenfekvő megélhetési stratégia, különösen a II. világháborút követő
időszakban.
Mindezeket figyelembe véve egészen biztosan prognosztizálható az összes fentebb tárgyalt szórványfalu kihalása. Elöregedett lakossága meg sem próbál újabb
kapcsolatokat keresni, hogy szórványhelyzetük miatti kulturális elszigeteltségükből
kitöIjenek. Két ponton látszik valami halvány remény. Az egyik, hogy a még e községekben lévő maroknyi magyar gyerek számára megnyitotta kapuit a Borsa völgye és a
Mezőség határán lévő válaszúti magyarnyelvű szőrványiskola." A másik, hogy a festői környezetben fekvő falvakba nyaralni kezdenek járni az elszármazottak, mintegy
nyaralóként használva a szülői házat. A kertművelésből származó zöldség-gyümölcs
is fontos a városi családoknak. Tekintve, hogy Kolozsvárhoz közel fekvő területről van
szó, ezért a házak lassú felvásárlása megindult, de hogy ez a folyamat milyen hatással
lesz a széthulló közösségekre, azt még nem lehet látni.
A szakmai köztudatban ismert Kalotaszeg és Borsa völgye néprajzi tájak mellett
létezett - és még szórvány nyomaiban létezik - egy kisnemesi eredetű táji struktúra.
27 Borsa völgye magyar település története minden bizonnyal korábbi időkre nyúlik vissza,
mint Kalotaszegé.
28 Összesen 495 főt.
29 Pl. Csomafája: 1910-ben 130 magyar lakta, ma kevesebb, mint 30. Bádok: 191O-ben 172 magyar lakta, ma kevesebb, mint 20!
30 A sikertelen lengyelországi hadjáratát követően, II. Rákóczy György fejedelem halála után az
Erdélyre rázúduló török-tatar had két ízben is, 1660-ban és 1661-ben is feldúlja a Borsa völgye falvait.
31 A táj szülötte, a legendás folklórgyűjtő, Kallós Zoltán alapította.
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Ennek az - elsősorban a házasodási körök vizsgálatával megfogható - több ismert tájon átívelő kapcsolatrendszer vizsgálatnak a mélyebb elemzése segíthetné a területnek, az erdélyi kulturális nagytáj rendszerben való pontosabb elhelyezését. Jobban
megvilágíthatná a Kalotaszeg, Borsa völgye, a tőle északra elterülő Lozsárd völgye és
a Mezőség kulturális kapcsolatait. Mindezeket figyelembe véve sürgető a táj alaposabb, komplex társadalomnéprajzi vizsgálata.
3. A KolozsvártóI északra fekvő Kajántó település
Házasságí kapcsolatait és anyagi kultúráját tekintve az etnikai szigethelyzetben
levő Kajántó mintegy 350 fős magyarsága még erősen tartja magát. Kajántót dinamikus népességmozgás jellemezte a XX. században, ami elsősorban Kolozsvár közelségével magyarázható. 1910-ben a falu 1213 lelkes volt, 742 magyar mellett 471 románt
számlált. 1930-ra azonban a település lakossága 6227-re növekedett. A románok száma ebből 4752, míg a magyaroké 1335. Ez a nagy lélekszám a helyi téglagyár munkaerőigényével és Kolozsvár vonzásával, az ingázásos munkavállalással, a .naoétázással"
magyarázható. 1992-re mind a román, mind a magyar lakosság a felére csökkent
1930-hoz képest. Kb. a 30%-a a lakosoknak magyar, az egykori törzsökös családok
helyben maradtak. Kajántónak viszonylag nagy határa van, "fekete szurkos" talaja
jobb termőföld, mint a környéken akármelyik faluban. Nem jártak cselédeskedni,
mert a falun belül kellett a napszámos. A gabona eladásából, a Kolozsváron való piaci
értékesítésből sokan pénzeltek. Jelentős volt az állattartás és a tejgazdálkodás is. A
nyers tejet sokan lovas szekérrel szállították Kolozsvárra. Működött kőbánya is a falu
határában, a kőfaragáson kivül sok férfi kiváló kőműves, akinek tudása a környéken
és Kolozsvárt is kelendő. Kajántó magyarsága tehát viszonylag jó megélhetési körülmények között élt a XX. század folyamán, Kolozsvár közvetlen közelében. Éppen
ezért figyelemre méltó, hogy Kajántó magyar közössége nem az agglomerációs alvóvárosok "szlamosodásának" útjára lépett, hanem öntudattal vállalta magyar paraszti
identitását és kereste a kapcsolatot a Nádas menti magyar falvakkal (elsősorban
Magyarvistával és Mérával). Kajántó református magyarjai kifejezett erőfeszítéseket
tettek, hogy Kalotaszeghez tartozhassanak. Lakodalomba és mulatságokra az utóbbi
50 évben jellemző, hogy átjárnak a kalotaszegi falvakba és a viseletük is az ottani,
máig élő népviselethez igazodik. A népviseletnek azért van kiemelt jelentősége, mert a
magukat kalotaszeginek tartó falvak lakói a viseleten keresztül méricskélik maguk és
mások Kalotaszeghez tartozását. (Az összehasonlítás során a viselet egyes elemeinek
különbségei, hiánya vagy megléte tovább árnyalja a csoportok közötti tájékozódást.)
Kajántó be is vallja újabb keletű kalotaszegiségét: "Mi csak úgy lettünk halotaszegiek". "Elloptuh a viseletet is". "Mi nem vagyunk igazából Kalotaszegbe beállítva."
"Pártát itt nálunk nem hordanak", - jegyzik meg, mint valami defektust, hiszen a kalotaszegi női viselet egyik legjellemzőbb darabja a párta. (Kajántó maroknyi katolikus
közössége, pedig Bács és Szászfenes katolikus magyarjaival tartott/tart házassági
kapcsolatokat.) Kajántó XX. századi paraszti kultúrájának kései, hagyományőrző jellege a nagyváros közvetlen közelében hasonló társadalomtörténeti jelenség, mint
amit a XIX. század végén és XX. században a Budapestet és más nagyvárosok élelmiszerpiacát kiszolgáló "kertgyűrű falvak" paraszti közösségeinek határozott paraszti
öntudatát szolgáló kulturális konzervativitásáról ismerünk. Az urbanizáció hatása, a
"mí-DKoppozíció" élménye ezekben a közösségekben nem az azonnali elszintelenedést,
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önfeladást hozta, hanem éppen ellenkezőleg, egy időre felerősítette, egy már-már ellentmondásosan kései időszakban, a "tradicionális" külső kifejezésformákban manifesztált
öntudatos társadalmi énképet.
Kajántó közelében részint olyan vegyes lakosságú települések találhatók, amelyek magyar közösségei kisnemesi öntudatúak (Bodonkút, Magyarmacskás), akikkel
társadalmi okokból- az előző alfejezetben kifejtetteknek megfelelően - nem keveredtek. Másrészt a XX. századra már teljesen román lakosságúvá vált falvak ölelik körbe,
ahonnan a magyarság kihalt vagy elhúzódott. Kajántó magyar paraszti lakossága pedig ezeknek a falvaknak az egykori magyarságával tartott fent házasodási és gazdasági kapcsolatokat. A szomszédos települések közül Szomordok már a XIX. század
második felére teljesen elrománosodott. Nádaspapfalváról, Nádaskoródról és Fejérdről az emlékezettel elérhető időben halt ki a magyarság. 32 Nádaskoródról a pusztuló
magyar református templom harangját Kajántóra vitték átoEzek a települések egyébként egykoron beletartoztak a Nádas menti falvakkal integránsabb kapcsolatot tartó
tágabb református történeti magyar vidékbe. Tehát sejthető ez esetben is, hogy egy
korábbi házassági kör egyedül maradt, elszigetelődött tagja Kajántó, amelynek kapcsolatai korábban is a Nádas mente felé mutattak. Kajántó magyarsága ilyeténképpen
izolált, ugyanakkor a 9 kilométerre lévő Kolozsvár számos mobilitási utat kinált fel.
Összefoglalva: Kajántó szigethelyzete a XX. század közepére egyértelművé válik. Kolozsvár közelsége ipari, a falu kiváló termőföldje pedig jövedelmező helyi munkalehetőséget biztosított. A megtermelt javaknak biztos piaca Kolozsvár. A gazdasági
kapcsolatok és a megélhetés szálai tehát a város felé mutatnak. Ugyanakkor a falu lakossága egészen a legutóbbi pár évig kulturálisan Kalotaszeg felé fordult. Számos házasság, ezáltal élő rokoni kapcsolatok is erősítik az utóbbi fél évszázadban Kalotaszeg
Nádas menti falvainak és Kajántónak a kapcsolatát. Kajántó magyar közösségének
meg van minden esélye arra, hogy megőrizze kompaktságát. Jelenlegi létszámuk még
elegendő fiatalt biztosít ahhoz, hogy akár meg is fordíthatják az évtizedek óta tartó
negatív demográfiai tendenciát. Esélyeiket növelné, ha a rendszerváltozást követő
munkanélküliség csökkenne a közeli Kolozsvárt, amire pillanatnyilag jók a kilátások.
Továbbá fontos, hogy a Nádas mentén tradicionális egykézés ne öltsön olyan
mértéket Kajántón, mint a vele kapcsolatban álló Magyarvistán és Mérán.
4. A KolozsvártóI kelet-délkeletre

eső Erdőalja falvai

A Kolozsvár, Torda és Kolozs városok alkotta háromszögben elhelyezkedő vegyes lakosságú falvak kultúrája, magyarságának külső kapcsolatrendszere eltér a kalotaszegi és a mezőségi magyarokétói, bizonyos kultúrelemek viszont hol az egyik, hol
a másik ismertebb néprajzi tájjal rokonitják.
Erdőalja Erdélynek a legkorábban magyarok lakta területei közé tartozik.v
Mint önálló kistájat még alig fedezték fel, nem is nagyon kutatták, mire napjainkrajóformán meg is szűnik létezni falvainak döntő többségében a magyar lakosság. 34 Né32 Egy részük asszimilálódott, hiszen Fejérden 1910-ben még 459 magyar élt, 1992-ben pedig
már csak 24 vallotta magát magyar nemzetiségűnek, de egy sem magyar anyanyelvűnek!
33 Makkai Lászlo: A magyar honfoglalástol a tatárjárásig. In Köpeczi, Béla (szerk.): Erdély
története. 1-III. Budapest, 1986, Akadémiai Kiadó, 260-308. p. 260-268.
34 E fejezet nem tekinti céljának a térség gazdálkodására, megélhetési viszonyaira vonatkozó
ismereteink közlését. Annyit minden esetre érdemes megjegyezni, hogy - erdélyi viszonylatban - jó
rninőségűnek számító szántókkal és kaszálókkal rendelkeztek általában Erdőalja falvai. Általános
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hány néprajzi tanulmány Erdőalja egy-egy falvát (főként Györgyfalvát, olykor Ajtont,
néha Kolozskarát és Bodrogot is) a kalotaszegi kutatások látókörébe vonta. Egyes településein - elsősorban Györgyfalvén= - jelentős néprajzi gyűjtések folytak, de vajmi
keveset írtak a kutatók Erdőaljáról, mint kistájról. Napjainkban - a már említett abszolút magyar többségű - Györgyfalván kivül csupán Ajton, Kolozspata, Kolozskara
és Bodrog egyre olvadó, maroknyi magyarsága jelenti Erdőalját. A xx. század első felében házasodási körük, külső kapcsolatrendszerük,
viseletük alapján még további
falvak tartoztak Erdőaljához. E települések - Dezmér, Kolozsbós, Rőd - magyarsága
az emlékezettel elérhető időben halt ki. Kolozsvárba olvadása előtt szintén e kistájhoz
tartozott Szamosfalva magyarsága is. (Szamosszentmiklós
magyarságának
a kihalása
az emlékezettel elérhető idő előtti időszakban játszódott le. Csak valószínűsíthetjük,
hogy valamikori magyar családjai e kistáj közösségeivel tartottak fenn kapcsolatokat.)
A térség etnikai és kulturális arculatát alapvetően befolyásolták a XX. század
eleji állami telepítések. A mezőgazdasági állami telepítés fő célja az volt, hogy a Sz ékelyföldet a Mezőségen át Kolozsvárral és Kalotaszeggel minél szélesebb sávban
összekötve magyar etnikai hidat építsen az Alföld magyarsága felé. A telepítést intéző
bizottság - nagyon ésszerűen - abból indult ki a Györgyfalváról Kolozskarába irányuló 31 családot érintő telepítés tervezésénél, hogy ezzel az akcióval nemcsak a Kolozsvár
és Kolozs között fekvő falvak magyarságának kihalását, hanem egyúttal a túlnépesedett
Györgyfalva elszegényedését és lakosainak Amerikába vándorlását is megakadályozza. 36
E telepítéstörténet magyarázza tehát, hogy Erdőalja két falujára, Kolozskarára és Bodrogra mint Györgyfalva térbeli kiterjesztésére tekinthetünk. Bodrog az 1906-os telepítés
előtt nem is létezett mint település. A telepítések fontosságát taglaló, és az addigi eredményekről beszámoló korabeli elemzés a térségben lejátszódó magyar térvesztésre figyelmeztető példaként hozza a Györgyfalvával
szomszédos
Rőd esetét: ".,az egyik

szomszédos községben a magyarság összeházasodott az oláhajkúakkal, nagy része már
nem is tud magyarul, sőt teljesen oláhajkúnak tartja magát; elkeresztelésekkel kivetkőztették már vallásából is és a faluban csak néhány magyar ajkú család él még. .."
Akistáj színmagyar falva a telepített Bodrog, valamint a lényegesen népesebb
Györgyfalva is, ahol 10% alatti a románság számaránya. Erdőalja vegyes lakosságú
falvaiban a magyarság azonban mindenhol kisebbségben van. Hasonlóan a Mezőséghez, a szórványsors nehézségei erősebben érzékelhetőek, mint a magyar többségű kalotaszegi falvak esetében. Jól szemlélteti ennek aktualitását
Kolozskara példája. A
faluban máig erős a román-magyar
feszültség. 1944-ben, a front utáni felfordulásban
a református lelkésznek bujdosnia kellett, több magyart megvertek és kifosztottak a
helyi románok. A telepes házak egyikében agyonlőttek egy magyar asszonyt. Általános érvényű megállapítás, hogy az 1940-1944-es időszak eseményei, a kétszeres imvolt, hogy a gabona - olykor takarmány - mellett növendék állatok tartásából pénzeltek a térség
gazdái. Györgyfalván számottevő ma is a piacon értékesített gyümölcs termesztése. Kolozson és
Kolozspatán jelentős volt az iparosok száma. A térség magyar közösségeiben (elsősorban
Györgyfalván, de Patán, Karán, Bodrogon és Ajtonban is) általános volt, hogy a lányok Kolozsvárt
cselédeskedtek férjhez menetelük előtt.
35 A számos faluról szóló néprajzi tanulmány
(Pap Jánossy Magda: Györgyfalva viselete.
Ethnographia, LXXXII. évf. (1971) 497-567. p.; ifj. Kós Károly: Mezőségi néprajzi gyűjtések l.
Györgyfalvi településtörténeti vázlat. Művelődés, XLI. évf. (1992) 2. sz. 34-38. p.) mellett a Magyar
Néprajzi Atlasznak is kutatópontja volt Györgyfalva.
36 Pennsylvania-ban
(USA), a Ligonier-i református Bethlen Otthon Archívumában számos Erdőaljáról Amerikába kivándorolt magyar adatára, hagyatékára, az óhazában maradt családgtagjaikkal
való levelezésére bukkantunk.
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megrázkódtatásai
nagyon erősen befolyásolják a mostani
périumváltás"
magyar-román viszonyt.v Adatközlőink szerint a rendszerváltozást megelőző időszakban, a termelőszövetkezetben is háttérbe szoritották a magyarokat, mindig a
rosszabb keresetű és nehezebb munkalehetőségekhez juthattak hozzá. Napjainkban a
falu közvilágítása ki van építve teljesen, de csak a "magyar utcának" nevezett falurészben
nem ég soha a lámpa. Az egyszerre megigényelt telefonok elosztását is diszkriminatívnak
érzik: egy magyar se kapott 2004-igtelefont. Tegyük hozzá: ezek mindennapos diszkriminációs esetek napjaink romániai magyar szórványvalóságában.
Erdőalján mára már csak Györgyfalva maradt életerős nagyságú közösség, a többi falu a szórványmagyarságra másutt is jellemző, gyorsuló ütemű szublimálódásának
sorsára jutott. Így a falvak fokozatos kihullásával Györgyfalva egyre inkább elszigetelődő, magában álló képletté válik, amely a térség egyetlen kompakt, erős magyar közössége. Rendkívül mobilis, a kolozsvári zöldség- és cselédpiac kínálta munkalehetőséget
korán és nagymértékben kihasználta. A kolozsvári cselédélet nyújtotta ismerkedési,
szórakozási alkalmak segítették Györgyfalva tájékozódását a tágabb térségben. Saját
tereptapasztalataink szerint a györgyfalviaknak nincs Kalotaszeg-tudatuk, házasodási
kapcsolataik is elsősorban Ajtonnal, valamint a Györgyfalvából telepített Karával és
Bodroggal, tehát a Kolozsvártól keletre fekvő falvakkal voltak, e települések teljes elöregedéséig, kb. az 1970-es évek végéig. Györgyfalván az idősek is úgy fogalmaznak, hogy
ők nem tartoznak Kalotaszeghez. Ugyanakkor egy egészen újkeletű, az önértékelést
megerősítő öntudat ébredt a településen azáltal, hogy újabban kalotaszeginek vallják
magukat. Ehhez nyújtanak alapot azok a népművészet- és népzene-néptánc kutatók,
akik "felülről" megállapították, hogy Györgyfalva népi kultúrája kalotaszegi. Ez a megállapítás aztán átkerült a táncház mozgalom fellendülésének időszakában (1970-es,
'80-as évek) a népszerűsítő kiadványokba, így a szélesebb köztudatba is. Az az interakció, amely innentől kezdve a néprajzi szakma, a népszerűsítő kiadványok, az irodalom,
illetve a köztudat és a helyi tudat között végbemegy, egy folyamatos alakulás története.
Mindenesetre az a sajátos "mi-tudat" azonban, ami egy néprajzi csoportot belülró1 határoz meg, hiányzik. Erdőalja, beleértve Györgyfalvát is, sem kapcsolatrendszerében,
sem identitásában, sem önbesorolását tekintve nem tekinthető Kalotaszeg részének.
Tudják, hogy a kalotaszegi hagyományok megbecsültséget adnak a kalotaszegieknek,
ezért némelyek bizonytalanul, páran harcosan kalotaszeginek tartják magukat. Tehát egy szűk réteg számára új, a legutóbbi évtizedekben kialakult "tudásról" van szó,
amit "felülről" tanultak, hogy ők kalotaszegiek volnának. Györgyfalván mind a mai
napig jelentős, gazdag, változatos és bőséges tárgyi anyag található. A viseletet már
csak a kb. 60 év fölötti asszonyok hordják, a náluk fiatalabbak alkalomszerűen öltik
fel. Viszont fiatal házasoknál is előfordul györgyfalvias tisztaszoba, vetett ággyal, és
egyes jelesebb alkalmakkor - mint konfirmáció, jegyváltás - a fiatal lányok is felveszik
37 Erdélyt a trianoni
békeszerződés szakította el Magyarországtól és ítélte Romániának.
1940-ben a II. Bécsi döntés Magyarországhoz csatolta Észak-Erdélyt. Az új állam határ kettészelte
Kalotaszeget és Erdőalját. A terület ma is létező magyar szórványközösségei közül csak Kolozskara
és Kolozs került vissza Magyarországhoz. Erdőalja magyarságának zöme, így a legnépesebb
Györgyfalva is Dél-Erdélyben rekedt, a tőle 6 km-re lévő Kolozsvártói az új államhatár által elvágva. Kolozsvár tele volt györgyfalvi menekültekkel.
38 1944 őszén a Maniu-gárdisták segítségével visszaélések történtek román részről. - Lásd:
Nagy István: A kolozsi református egyházközség története (kézirat) Kolozs, 1957, 69. p. Az addigi magyar bírót úgy megverték, hogy később belehalt a sérüléseibe. 1944 őszén Ajton magyar családjait a
falubeli és a rődi románok rabolták ki, Karát a helyi, Bodrogot a karai, dezméri és kolozsbósi románok fosztották ki.
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még az ünnepi viseletet. Györgyfalvával szemben a hagyományos kultúrához való ragaszkodás már a XX. század derekán megszűnt az összes többi erdőaljai faluban.
Megállapíthatjuk, hogy Erdőalja Kalotaszeg és a Mezőség közötti kontaktzóna,
önálló kistáj, amelynek van önazonosság tudata, van az önbesoroláshoz szükséges
térszemlélete, tájtudata, van kompakt kapcsolathálója, ellenben nincsen saját önelnevezése. Ezt felismerve nevezte el a néprajztudomány Erdőaljának. Györgyfalva az
egyetlen magyar többségű és életképes, valamelyest kompakt települése akistájnak.
Hagyományos paraszti kultúrájához, viseletéhez ragaszkodik.v Kolozsvár szomszédsága hasonló esélyt jelent megmaradásához, mint Kajántónak, a város másik oldalán.
A rendszerváltozás óta különösen igyekszik "meglovagoIni" Kalotaszeghez való tartozását, amit viszont a nagy földrajzi távolság, a tényleges kapcsolatok és a történeti Kalotaszeg-tudat hiánya megnehezít. A hullás jelei azonban itt is erőteljesen
mutatkoznak. Mintegy 100 ház üresen áll, kihaltak belőlük a lakók. Nagyon sok udvarban csak egy személy, általában idős asszony él, hiszen kb. 130-140 özvegyasszony
lakik a faluban. A férfiakat nagy számban viszi el 60 éves koruk előtt az alkoholbetegség. Szamosfalvát Kolozsvár bekebelezte. Szamosszentmiklóson a XIX. század végén,
Dezméren és Kolozsbóson a XX. század első felében, Rődön az 1970-es években kihalt,
elrománosodott a magyar lakosság. A térség magyarságának összehúzódását a vallási
és társadalmi különbségek nehezítették, az elköltözőket Kolozsvár könnyen felszívta.
A térségben a Borsa völgyéhez hasonlóan szintén találni olyan kisnemesi közösségeket, amelyek a parasztokkal nem házasodtak, könnyebben elhagyták a falut, és mára
ezek a falvak lényegében el is veszítették a magyarságukat, szemben az erős paraszti
öntudatú, mentalitású és kultúrájú Györgyfalvával. Kolozskara, Bodrog, Kolozspata
és Ajton visszafordíthatatlanul elöregedett magyar lakossága együttvéve sem éri el a
300 főt' Ajtonban két házaspár jelenti a fiatalságot, rajtuk kívül mindenki 50 évnél
idősebb. Hat éve nem volt se esküvő, se keresztelő. Ajtonban kevesebb, mint egy évszázad alatt 635-ről 117-re apadt a református magyarok száma.w Ajól működő holland testvérkapcsolat nélkül nem tudna lelkészt tartani a közösség. Kolozskarára és
Bodrogra más községből jár ki a lelkész. Az 1913-ban a Bánffy család adományából
épült impozáns méretű karai református templom nagyon rossz állapotban van. A telepesek gyermekeinek épített egykori tágas magyar iskolában csak román nyelvű tanítás folyik. Aki magyar iskolába akarja járatni agyerekét - egy ilyen házaspár van -,
az saját autóján hozza-viszi egy másik településre, nap mint nap. E - csupán vázlatosan
bemutatott - folyamatokat látva úgy érezzük, nem tűnik túlzott borúlátásnak az a
megállapítás, hogy Erdőalja mint magyar néprajzi kistáj, évtizedekben mérhető időn
belül megszűnik létezni.
5. A Kalotaszegtől délre, a Jára völgyében lévő Alsójára
Alsójára mára mintegy 70 főre apadt magyarsága a szórványhelyzet legeklatánsabb példája. Távol van minden más magyarlakta településtől, viszonylag távol van a
39 Ajton fogyó, elöregedő magyar közösségében már csak elvétve lehet egy-egy viseletdarabot
találni. Viseletüket jobbára csak családi fotókkallehet dokumentálni, mert az 1970-es, '80-as években levetett öltözet darabjaik jó részét eladogatták a szomszédos györgyfalviaknak, akik még mindig élő népviseletük miatt szívesen felvásárolták.
40 Ráadásul ez az adat csak arra vonatkozik, hogy 117 az ajtoni református egyházat támogatók száma. Ez nem azt jelenti, hogy mindegyikük Ajtonban is lakik, sokan elszármaztak már, főleg
Kolozsvárra.
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városoktól.o A településen belül elenyésző minoritásban van a maroknyi magyarság.42 A helyi és környező román lakosság hagyományosan ellenséges érzülettel viszonyul hozzájuk. A magyar közösségnek az egykori jólétét biztosító iparos tudata
és hagyományai elhatárolták őket a helyi és a környező román paraszti és pásztornépességtől, a beáramló bányász és ipari munkásságtöl, sőt még az egyetlen, nem túl távol
eső magyar falu (Magyarléta) népétől is, ahonnan a református lelkész jár átoA magyar
közösség teljesen elöregedett, ráadásul kb. egyharmad-egyharmad-egyharmad arányban vallásilag is megosztott három felekezet között.
Alsójára eleven gazdasági életű járásközpont volt Torda-Aranyos vármegyében
a Kolozsvárról Tordára vezető egyik régi, a Jára völgyében futó országút mentén. A
Jára völgye természetes útvonala, valamint a Gyalui-havasok és Erdélyi Érchegység
hegyvidékének közelsége régtől fogva a környező táj fontos gazdasági központjává
tették Alsójárát. A rajta átmenő szekeres forgalomnak is fontos megállóhelye volt a
nagy vásárairól és fazekasairól is híressé vált település, amely a környező vidék adminisztratív központjává is kinőtte magát. Annak ellenére, hogy az 1848-49-ben, az Erdélyi Érchegységből lezúduló román szabadcsapatok különös kegyetlenséggel
tizedelték meg a magyar lakosságot.e és felégették házaikat, a közösség talpra állt és
megerősödött. Három magyar (unitárius, római katolikus, református) és két román
(görög katolikus, ortodox) temploma épült. 1910-ben 987 magyar, 833 román és 18
németajkú lakosát írták össze. Magyar kézművesei (zömük fazekas volt, számuk
meghaladta a 130-at), szekerező kereskedői, magyar és román földművesei mellett,
örmény és zsidó kereskedők és fogadósok, cigány muzsikusok és kézművesek lakták.
A román - zömében földműves - lakosság a település perifériáján, abban a vásártér
után következő községrészben lakott, amelyet a Jára patak is elválasztott a központtól, ezért "Túl a vízen" a neve. A néprajzi köztudat elsősorban híres fazekasságáról és
jelentős vásárai miatt tartja számon Alsójárát.« Pedig az a néprajzi gyűjtő, aki társadalomközpontú érdeklődéssei közelít a közösség múlt jához és jelenéhez, egy sokkal
árnyaltabb és összetettebb képet rajzolhat meg, mint amit az eddigi ismeretek alapján
az egykori fazekas és vásáros településről tudunk. Alsójára magyar lakosságát már az
1900 évek elején dinamikusan polgárosodó közösség jellemezte. Komoly tisztviselő réteg élt itt, ajárai lakosok helyben minden szolgáltatást megtaláltak, nem szorultak rá
Tordára vagy Kolozsvárra. Helyben volt főszolgabírósági, járásbírósági és telekkönyvi
hivatala, postája, távírdája és telefon hivatala, köIjegyzősége és anyakönyvi hivatala,
csendőrőrse és pénzügyőri szakasza, kórháza, tömlöce és kaszinója. Kocsmáin és kuglipályáin túl komoly társasági zsongás folyt a település négy vendéglőjében és 1906-ban
épült gázvilágitású, emeletes kaszinójában, amelyben színház-, bál-, étkező-, biliárd-,
társalgá- és olvasóterem, valamint kártyaszoba is volt. Az aktív egyleti élet jele, hogy
működött Vegyes dalárda, Nőegylet, Sportegylet, Színjátszó kör, Tűzoltóegylet stb. a településen. A magyar közösség javát az iparosok adták. A mintegy 40 fazekas család mellett több asztalos, kerekes, kovács, suszter és szabó is dolgozott. A lányokat sokszor
A legközelebbi város, Torda, 25 krn-re van Járátol.
A mintegy 1700 fö román lakosság mellett kb. 70 magyar el.
43 1849. január 14-én 54 alsójárai magyart gyilkoltak le, köztük nőket és gyerekeket, a református és az unitárius lelkészt, utóbbit fiaival együtt. Pálfy József unitárius lelkész karjáról a bőrt
lenyúzták és kiszúrták a szemeit, mielőtt végeztek vele. Az áldozatok közül nem volt az egyetlen,
akit kegyetlenül meg is kínoztak legyilkolásuk előtt. Ernlékükre az egyik mártír unokája állíttatott
emlékművet, amely ma is az unitárius templom kertjében áll.
44 A néprajzi tudományosság a mai napig is szinte csak ifj. Kós Károly munkái alapján tájékozódhat a településről.
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varrónőnek taníttatták. ("Úgy ki voltunk iparosodva, hogy semmiért se kellett városba
mennünk" emlegetik ma is büszkeséggel a még élő öregek. Ismert a környéken is az a
szólás, hogy .Jártui még a pap is fazekas".) Az iparos mesterek földtulajdonnal is rendelkeztek általában, amit a helyi románok bérmunkában műveltek meg. A magyar közösséghez csak pár olyan család tartozott, amelyik kizárólag saját tulajdonú földjéből
élt. A kor életszínvonalát alapul véve, a majdnem ezer fös magyarságot a relatív jólét
jellemezte.
A Trianoni békeszerződés (1920) után, az impériumváltást követő román hatalom Alsójárán - csakúgy, mint egész Erdélyben - jóformán az összes magyar tisztviselőt
kirúgta állásából. Az 1920-as évek elején végrehajtott romániai földreform Alsójárán is
elvette a magyar tulajdonú nagyobb földbirtokokat, és széjjelosztotta a román lakosság
kőrében.v A kaszinó olvasóterméből kiverte a román lakosok egy csoportja a magyarokat. Adminisztratív eszközökkel lehetetlenné tették a magyar tulajdonú kaszinó működését, ami évekig zárva tartott. 1926-ban nyitotta meg újra kapuit, azzal a feltétellel,
hogy román legyen a vezetősége és a románok is látogathassak. (Erre nem mutatkozott
túlzott társadalmi igény, hiszen a II. világháború végéig ezek után is csak két román
ügyvéd és egy román orvos volt törzstagja a kaszinótársaságnak.)
Mindazonáltal a magyal' közösség megőrizte piacorientált, rugalmas, mobil szemléletét a két világháború közötti időszakban is. A még meglévő hagyományos életformák, a gazdag, de megújulni tudó, kreatív fazekas-hagyomány mellett, egykori
"szekeresei" már Chevrolet kisteherautókkal ingáztak Bukarestig és Constancáig. Legjobb fazekasai a német piacra termelő nagyüzemi módszerekkel dolgozó kolozsvári,
tordai és magyarországi cserépgyárak tervezői, kivitelezői közé álltak be. Az 1930-as
években már kb. 25 automobil volt a településen. A polgári szobabelsők és életmód
nemcsak a helyi középosztály és értelmiség sajátja volt. Alsójára magyarsága nem
apadt jelentősen ebben az időszakban sem, a település három magyar temploma vasárnaponként zsúfolásig telve volt. Torda és Kolozsvár prefektusai el-eljártak Járára
mulatni, mert az úri vendéglőkben kiváló cigányzene szólt. "Nagy magyar élet folyt
itt, az unokáim el sem hiszik, csak nevetnek, hiszen most minden román.
mondta
egy idős adatközlő.
A II. bécsi döntéssel, 1940-ben Alsójára a közelben futó új román-magyar határ
román oldalára került. Alsójára magyar lakosságának mintegy fele elhagyta otthonát,
és átköltözött a határ magyarországi oldalára. A katonaköteles legények szinte kivétel
nélkül átszöktek a román katonai szolgálat elől. (Jelzi az arányokat, hogy csak az
1940-ben sorkötelessé váló évfolyam 35 legényéből 28 átszökött.) Kolozsvár megtelt
járai menekültekkel, a város Patai utcájában szinte önálló, új telepes csoportot alkottak.
Túlnyomó többségük a háború után sem költözött vissza Járára. Szabadon maradt házaikba románok költöztek. 1940-44 magyarellenes túlkapásai, a II. világháború utáni
időszak nyíltan retorziós adminisztratív intézkedései, valamint az államosítás megakasztotta a polgárosodást és a magyar közösség életének természetes folyamát. A település majd' minden idősebb magyar férfi lakosa emlékszik valamilyen őt, a román
lakosság részéről ért tettlegességre ebből az időszakból.
Alsójára egykor virágzó magyar társadalma a II. világháború után elindult a gazdasági lejtőn. A háború előttihez képest felére apadt lakosság megkezdte demográfiai
agóniáját. Módos iparos közösségként addig is elzárkóztak a más falvakból való házasoJJ -

45 A földreform előtt Alsójára határának 90%-a magyar tulajdonosoké volt, a földreform után
ennek egytizede sem maradt a kezükön.
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dástól. Kalotaszeg felé a legközelebbi magyar falu Magyarléta, amelynek lakóit lenézték: ,A létaiak olyan semmik. Csak parasztok." A tőlük délre és keletre eső Aranyosszék
magyar falvai felé ugyanez az elzárkózás jellemzi őket: "Olyan parasztok. Na, olyarwk
csak, mint a parasztok." Az iparos családok szinte mindegyike tanittatta valamilyen
mesterségre gyermekeit, esetenként egyetemre is járatta őket. A tanult fiatalság szinte
kivétel nélkül városon maradt. Az idős kézműves foglalkozású emberek sorra bezárták
munkahelyeiket. Ma egyetlen 79 eves férfi űzi még a fazekasságot. (Özvegy,egyetlen leánya román férfihoz ment férjhez, unokái román identitásúak. Vele végleg kihal a több
évszázados múltú, valamikor egész Alsójárának megélhetést biztosító, messze földön
elismert minőségű fazekas hagyomány.) Az ipartelepítéssel karöltve,« fokozottá vált a
román lakosság betelepítése. Az 1970-es években a település délkeleti szélére blokkházakat építettek a bányamunkások számára. A rendszerváltást követően a bánya
csődbe ment, a blokklakások románsága, ahogy teheti, elmenekül az egyre romosabb
állagú panelekből, helyükre cigányok költöznek. Az 1950-es években megkezdődnek,
majd az egyre kevesebb számú házasságkötésen belül egyre gyarapodnak a magyarromán vegyes házasságok. A magyarság gyorsuló fogyása eredményeként jelenleg három valláson kb. 70 magyar szórványlakosa maradt Alsójárának. Túlnyomórészt betegeskedő öregek. A magyar lakosság egyenként 26-30 fős felekezeti csoportjainak
papjai már nem laknak Alsójárán, mert a gyülekezetek nem tudják eltartani őket.
Nincs napi kapcsolat a gyülekezet tagjai és a papok között, akik így lelkivezetői feladatuknak se tudnak kellő mértékben megfelelni, hiszen csak vasárnaponként, vagy
minden második vasárnap utaznak Járára az istentiszteletet megtartani.s?
Megállapítható, hogy Alsójára etnikai szigethelyzetű településsé válásában két
nagyon fontos tényező játszott közre. Az egyik az 1848-49-es szabadságharc időszakának eseményei, amikor a Jára tágabb környezetében lévő településeken - és magában Alsójárán is - sok magyart legyilkoltak a román szabadcsapatok. A másik a XIX.
század második és a xx. század első felében Alsójárán történő gyors ütemű polgárosodás, amelynek fő rugója a magyar iparos mesterek - elsősorban fazekasok - termékeinek konjunktúrája volt. A biztos anyagi gyarapodás az amúgy is gyér számú környező
magyarságból gazdaságilag felemelte, társadalmilag elkülönítette ajárai magyarokat.
Észak-Erdély 1940-es impériumváltásakor Alsójára a román kézen maradt DélErdélyben rekedt, szigethelyzetű magyar közösségének fele áttelepült a határ magyar
oldalára. Az ezt követő időszakban, egészen napjainkig egy teljesen magányos, vallásilag megosztott, saját fiatalságát városba küldő, részint vegyes házasságokkal identitást
váltó közösség rohamos fogyását figyelhetjük meg.
A társadalomnéprajzi kutatás szinte legutolsó pillanata a mai, hogy még a '30-as,
'40-es éveket átélt idős adatközlők emlékeit lejegyezzük, és rekonstruálni tudjuk az egykori közösségi élet és társadalomszerkezet képét. Alsójára egy kiemelkedő hagyományú
fazekas, iparos közösség, amelynek önmagán túlmutató példáján keresztül az erdélyi
polgárosodás problematikájának feltárásához is közelebb juthatunk.

***

Elsősorban a bányák (Járabánya) vonzották ide munkaerőnek a román lakosságot.
A római katolikus és az unitárius pap Kolozsvárról, a református lelkész Magyarlétáról jár
Alsójárára.
46
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A trianoni békeszerződés utáni hatalomváltást követő, egész Erdélyben általános, máig tartó, hol erősebb, hol gyengébb kisebbségellenes diszkrimináció mellett kivétel nélkül mindegyik fentiekben tárgyalt közösséget sújtották a nagy történelmi
kataklizmák csapásai. (Elsősorban a román szabadcsapatok 1848-49-es népirtása
Alsójárán és a Nádas mentén.v Az 1940-es új államhatár megvonásával Dél-Erdélyben rekedt falvak lakosságának elvándorlása Alsójáráról, Györgyfalváról, Ajtonból,
Bodrogról és Kolozspatáról. Végül kiemelkednek az 1944-es frontvonal mögötti román félkatonai és civil csoportok atrocitásai Kalotaszeg magyar falvaiban és a tárgyalt peremvidék szórvány lakossága körében, amely minden települést érintett. A
vizsgált szórványok közül kivált az Almás mentét, a Borsa völgyét és Kajántót sújtotta.l-?
Összefoglalva megállapítható, hogy Kalotaszeg peremén a számba vett magyar
szórvány; illetve szigethelyzetűvé vált közösségek sokszínű történeti hagyományú településeken élnek. (Szép számmal vannak közöttük kisnemesi eredetűek, mint Középlak, Bodonkút, Magyarmacskás, a Borsa völgyi falvak és az Erdőaljai falvak közül
pár. Előfordulnak közöttük egészében - mint Alsójára -, vagy részben - mint pl. Kajántó, Középlak vagy Kolozspata - nem paraszti hagyományú iparos közösségek. Felekezeti megosztottságban élnek Alsójárán, Kajántón és Kidében a magyarok stb.)
Eltérő történeti hagyományaik nagyban befolyásoljak a társadalmi-gazdasági kihívásokra adott válaszaikat, elzárkózó vagy kapcsolatkereső attitűdjüket, azáltal a közelükben lévő Kalotaszeg magyar falvaival való viszonyukat is. Mivel Kalotaszeg tudata a
magyar, református és paraszti hagyományú falvaknak van, ezért kapcsolatrendszerüket azok a peremvidéki szórványközösségek igyekeznek kiterjeszteni Kalotaszegre,
amelyeket hasonló hagyományok jellemeznek.
Azon kevés szórványközösségek, amelyeknek távlatos esélyük van a megmaradásra, valamilyen módon mindegyikük Kalotaszeg irányába keresi az új kapcsolatok
kiépítését. Ez összefugghet azzal, hogy Kalotaszeg több mint egy évszázada az Erdélybe irányuló turizmus egyik legfőbb látványossága. A Kalotaszeghez való tartozás
elsősorban a kalotaszegi népi kultúra hordozásában nyilvánul meg, ami egyfajta gazdasági kiutat, a szélesebb érdeklődés nyújtotta védettséget is jelent. Ebben a biztonságtudatban, a Kalotaszeg felé irányuló figyelem adta esélyben különbözik elsősorban
magában a kalotaszegi falvakban jelentkező szórványosodás helyzete és a tárgyalt peremvidék esélytelensége. Kalotaszeg büszkén hal ki, "mintha élni következne", a
peremvidék szórványa pedig a "kutya nem ismer minket", "senki se bánja sorsunkat"
apátiájának életérzésével.
A tárgyalt szórványcsoportok közül mindössze három közösségnek lehetnek
esélyei a megmaradásra. Közülük Györgyfalva egy eltűnőben lévő önálló kistáj, Erdőalja szigethelyzetűvé vált, elmagányosodott tagja. Györgyfalva magyar református,
paraszti közössége kulturálisan hasonlít Kalotaszeghez, identitásában pedig igyekszik Kalotaszeghez igazodni.

48 Az Almás mentén és a Borsa völgyében ennél korábbi, XVII. századi török-tatar
pusztítások is tizedelték a magyar lakosságot.
49 Az 1940-44-es, kétszeres roman-magyar hatalomváltás korszaka hordozza magában a legmélyebb sérelmeket, ennek az időszaknak az eseményei napjainkig meghatározzák a magyar és román közösségek egymáshoz való viszonyát, gazdasági kapcsolatait. Az általános és véres
magyarellenes atrocitások közül elég csak az 1944 őszén Egeresen történt tömeggyilkosságra utalni, ahol 16 civil magyar áldozata volt a román félkatonai akcióknak. Bövebben lásd: Balogh - Fülemile i. m. 202-243. p.
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Kajántó esélyeit csakúgy, mint Györgyfalváét, növeli, hogy szintén református,
paraszti közösség, Kolozsvárhoz közel esik, ráadásul a város nem választja el földrajzilag Kalotaszeg falvaitól, egy néhány román falu. Hagyományai, paraszti kultúrája
rokon a kalotaszegivel.
Középlak a három kompaktul megmaradni tudó közösség közül a legkisebb lélekszámú, ezáltal a legtörékenyebb. Esélyeit csökkenti, hogy magyar lakosainak egy
része akisnemesi származástudatából fakadó elzárkózásán csak lassan teszi túl magát. Esélyeit növeli viszont, hogy Kalotaszeg tőszomszédságában van.
Az összes többi magyar szórvány egy-két évtizeden belül, de negyedszáz év múlva egészen bizonyosan kihal Kalotaszeg pereméről. Egy részük nem elhanyagolható
mértékben kulturális hagyományai miatt is vállalt bezárkózása révén. Ilyen a kisnemesi falvak sora és az iparos hagyományú Alsójára. Az esélytelen református, jobbágy
eredetű magyar közösségek (Almás mente, Erdőalja néhány falva) pedig számukban
annyira megfogyatkoztak és elöregedtek a XX. század második felére, hogy mire helyzetük kilátástalanságára ráébredtek, már késő volt a kapcsolatkeresés új útjaira lépni. Mai helyzetüket jellemzi, hogy egyházi vezetőiket csak havonta egyszer-kétszer
látják, ezért a kicsiny közösségek egyik életerősebb embere (sokszor már 70 évnél idősebb) veszi át a vezetői szerepet. Az egyházi tulajdonú, etnikus identitást szimbolizáló
terek (templomok, temetők, lelkészi hivatalok, egyházi földek) állaga folyamatosan
romlik, nem használják, sorsuk bizonytalan. Látványuk napi szembesülést jelent
kipusztulásuk fátumszerű tényével, az elmúlás vizióját erősíti bennük.

Borsos Balázs

ERDÉLYI SZÓRVÁNYTELEPÜLÉSEK KULTURÁLIS
HOVATARTOZÁSA A MAGYAR NÉPRAJZI ATLASZ
TÉRKÉPEINEK SZÁMÍTÓGÉPES FELDOLGOZÁSA
TÜKRÉBEN
A szórványok kutatásának egyik nem elhanyagolható kérdése, hogy a szórványban - tehát más etnikumok közé ékelten - élő népcsoport kulturális vonásait tekintve
hasonlít-e és ha igen, milyen mértékben tágabb környezetében élő, azonos etnikumú
csoportokhoz, vagy a szórványban létezés következtében kulturális értelemben is szigettelepülésnek, sajátosjellegű kulturális enklávénak számít. Ez a dolgozat egy olyan
eszközt szeretne bemutatni, és néhány példaként kiválasztott erdélyi szórványtelepülésre alkalmazni, amely bizonyos mértékig választ adhat a fenti kérdésre. Ez az eszköz az 1987-92 között megjelent Magyar Néprajzi Atlasz térképlapjain szereplő
települések számítógép segítségével végzett csoportelemzése, amelynek révén - és további kiegészítő elemzések figyelembevételével- megrajzolható a magyar nyelvterületen a népi kultúra területi tagolódása.
A nemzetközi néprajzi vizsgálatokban már a XIX. században nyilvánvalóvá vált,
hogy a kultúrajelenségeinek eredetét és történetét nem lehet sem feltárni, sem értelmezni anélkül, hogy a kultúra térbeli voltát figyelembe ne vennénk. A kultúra térbeliségét legkönnyebben a kartográfiai módszer segítségével, tehát egyes kulturális
jelenségek térképre vitelével foghatjuk meg. Ennek alapján a XX. század első felében
megszületett a néprajzi atlaszok ideája, abból a meggondolásból, hogy egy adott nép
kultúrájának feltárását és megértését megkönnyitheti, ha nemcsak egyes, hanem sok
kulturális jelenséget viszünk térképre, amelyeket azonos elvek alapján gyűjtöttünk,
amelyek a kultúra részterületeit minél teljesebben képviselik, s amelyek térképen
történő ábrázolása az összevetés és összehasonlítás érdekében azonos elvek alapján
történik.

A Magyar Néprajzi Atlasz
Egy Magyar Néprajzi Atlasz ötletét elsőként határozottan Gunda Béla vetette
fel 1939-ben,1 ám kezdeményezése a háború miatt kidolgozatlan maradt. A folytatásra 1955-ig kellett várni, ám a folyamatosságot - bár új koncepcióval - Gunda személye, az atlaszbizottság vezetője biztosította. A következő években azonban az
atlasz munkák meghatározó személyisége Barabás Jenő lett, a kész atlasz végül az ő
főszerkesztésében jelent meg.2 Hosszú és kiteljedt tudományos vita eredményeképBéla: A Magyar Néprajzi Atlasz kérdése. Néprajzi Érlesító XXXI. évf (1939) 294-300. p.
Barabás Jenő (főszerk): Magyar Néprajzi Atlasz I-IX. Budapest, 1987-1992, Akadémiai Kiadó.Barabás Jenő: A Magyar Néprajzi Atlasz elvi és gyakorlati problémái. Ethnographia LXVIII. évf (1957)
609--626. p. Barabás Jenő: A Magyar Néprajzi Atlasz módszeréről. Magyar Nyelvór LXXXIV évf (1960)
75-78. p. Barabás Jenő: A Magyar Néprajzi Atlasz helye ésjelentősége
az európai etnológiai vizsgálatokban.
MTA Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei XXIV. évf. (1967) 117-133. p.
1 Gunda

2
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pen 1955 és 1959 között elkészült a 200 kérdést tartalmazó gyűjtőfüzet (150 kérdés az
anyagi kultúrára vonatkozott, és csak 50 a szellemire)." A kérdőívek az 1960-ban még
élő legöregebb adatközlők tudásának fölhasználásával az 1900 körüli kulturális képet
igyekeztek megrajzolni, de a gyűjtőfüzetek rákérdeztek a recens adatokra, illetve bizonyos jelenségek időbeli változására is. Az 1959-ben megindult gyűjtés kezdetben
csak Magyarországon folyt, ám a munkát (pl. a lengyel vagy a szlovák atlasztói eltérően,
amelyek a politikai határok közötti területre korlátozódtak) a későbbiekben kiterjesztették a teljes magyar nyelvterületre Burgenlandtói Moldváig. A létező szocializmus
korában figyelemreméltó döntés eredményeképpen fölmerülő munkát a különböző
tudományos csereegyezmények keretében igyekeztek elvégezni: a korabeli viszonyokat
és a korabeli terepmunka nehézségét jól jelzi, hogy a leghiányosabban a 100 romániai
gyűjtőpont adatait sikerült összeszedni. Kezdetben 250 magyarországi és mintegy 100
külföldi gyűjtőponttal számoltak, amelyek száma a gyűjtés tapasztalatainak következtében összesen 417-re nőtt.' Arra törekedtek, hogy a kijelölt kutatópontok történeti, társadalmi, kulturális, gazdasági és vallási tekintetben egyaránt vidékük
reprezentatív típusának legyenek tekinthetők. 5 Átlagosan 400 kms-ként választottak
egy települést, az aprófalvas területeken sűrűbb, a nagyhatárú mezővárosok esetében
ritkább ez a háló. Ezt a rendszert a határok mentén élő tömbmagyarságra is kiterjesztették, ám a szórványban élők esetében a kutatottság, illetve a helyi kapcsolatok, viszonyok is befolyásolták a döntést, végül melyik település került be a mintába. Az
alapgyűjtést egy 12-15 fős törzsgárda mellett további 65-70 kutatő végezte, s ez a
szám a helyi kezdeményezések, a kiegészítő és pótgyűjtések során összesen 159-re
nőtt. Mindez nem vált az anyag egységességének javára (különösen, ha meggondoljuk, hogy például a svájci atlaszban ábrázolt 387 gyűjtőponton mindössze II (!) etnográfus végezte el ezt a feladatot), de magyarázatul szolgál, hogy 1967-ig, az MTA
Néprajzi Kutatócsoport jának megalakulásáig az atlaszmunkálatoknak
(a legtöbb
nemzetét eltérően) nem volt intézményi háttere. Bár az anyag feldolgozása már a hatvanas években megkezdődött (az első mutatvány az atlasz anyagából már 1967-ben
megjelent)," az összesen 634 térképlapot tartalmazó teljes atlasz kiadására 1987-92-ig
várni kellett. A magyarázó kötetek azóta sem készültek el, és az atlasz tudományfejlődési és történeti okokból valószínűleg már végleg így,befejezetlenül marad. Tematikailag az atlasz a többi atlaszhoz képest gazdagnak tekinthető, de nem igazán
kiegyensúlyozott. A zsákmányolás, a kereskedelem, a szövegfolklór nagy része, a tánc,
ajáték, a népi vallásosság és a díszítőművészet témája hiányzik, alig szerepel a zene, a
népi gyógyítás és a településszerkezet témája, ezzel szemben túlreprezentáltnak tekinthető a földművelés (17%) és a táplálkozás (22%). A hiányokat bizonyos fokig magyarázza a kérdőív összeállítása idején volt politikai helyzet (vallásosság kimaradása),
az adott téma sajátossága, hogy nem általános elterjedésű, hanem perszonális és lokális sűrűsödési pontjai vannak, és terjedési dinamikája is eltérő (szövegfolklór, díszítőművészet elhagyása), illetve a korabeli tudomány súlypontjai (népi játékok
kimaradása). Az atlasz mindazonáltal az 1900 körüli népi kultúra térbeliségéről így is
összefüggö és átfogó képet rajzol.
3 Barabás Jenő - Diószegi Vilmos - Gunda Béla - Sz. Morvay Judit - Szolnoky Lajos: Magyar Néprajzi Atlasz. Gyűjtési útmutatá. Budapest, 1959, MTA - Magyar Nemzeti Múzeum
4 Valójában két erdélyi településen (Hídalrnás, Igazfalva) nem végeztek rendszeres gyűjtést, más forrásokból vett adataik csak 10-20 lapon szerepelnek.
5 Barabás 1967. 129. p.
6 Barabás Jenő - Diószegi Vilmos - Hegyi Imre - Morvay Judit - Paládi-Kovács Attila - Szolnoky Lajos: Mutatvány a Magyar Néprajzi Atlasz anyagából. Néprajzi Értesítő XL IX. évf. (1967) 5-72. p.
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A Magyar Néprajzi Atlasz digitalizált változata
A néprajzi atlaszok egyik fő feladatának - a történeti változások nyomon követésének segítése mellett - azt tarthat juk, hogy egy adott időmetszetben képet ad egy
adott kultúra területi tagolódásáról. A számítógépek elterjedésével az atlaszok ilyen
felhasználása könnyebb é vált, hiszen 634 lap vizuális összehasonlítása lehetetlen, létezik azonban olyan matematikai eljárás (csoportelemzés, klaszteranalízis), amelynek
a megfelelően digitalizált atlaszadatokon való elvégzésével a számítógép területi csoportokat különít el. Ehhez létre kell hozní egy adatbázist, amelyben az elemeket a 417
kutatópont, a változókat pedig a 634 térképen bemutatott kulturális jelenségek területi típusaijelentik. Mivel azonban a néprajzi adatok nem numerikusak, az adatbázisba számokkal kódolva kerülnek be. Bár a Magyar Néprajzi Atlasz a nemzetközi
összehasonlításban is az egyik leginkább következetes és logikus szerkezetű munka, a
benne maradt következetlenségek, illetve az etnográfiai adatok sajátosságai miatt külön programra van szükség, amely mindezeket kezelni tudja. Így készítette el Breiner
László Gábor programozó az EthnoMaplMapCA, majd ennek továbbfejlesztett változatát, az EthnoTool programot, amelyek segitségével elkészült a Magyar Néprajzi Atlasz digitalizált változata. Az anyagon, a csoportelemzés pontosságát növelő
különböző adat-átalakítások után végre lehetett hajtani a klaszteranalízist, amelynek
előzetes eredménye már több publikációban napvilágot látott. 7 A munka és a program
lehetőségeit nemzetközi anyagon (a Német Néprajzi Atlasz tesztterületén és tesztlapjains) elvégzett elemzés is alátámasztotta. A kutatás "melléktermékeként" azonban
elkészült a Magyar Néprajzi Atlasz olyan digitalizált változata, amely - mivel nem
csupán beszkennelt lapokból áll- tetszőleges mértékben továbbfejleszthető. Ugyanabban az atlaszstruktúrában tehát elkészíthetők más adatokra alapozott kiegészítő
és információs térképek (pl. természetföldrajzi régiók, nyelvészeti tagolódás, vallási,
nemzetiségi, népsűrűségi stb. térképek), de lehetőség nyílik az atlaszt kiegészíteni a
kultúra olyan témáiról szóló adatokkal is, amelyek az atlaszban korábban nem vagy
alig szerepeltek.
A fent említett kiegészítő információs térképek közül talán a legfontosabb, és a
jelen dolgozatban is legtöbb et használt lapok azok, amelyeken a kutatás eddigi állása
szerint meghatározott kulturális tagolódási képet mutatják be.? A kutatás jelenleg bizonyos mikrotájak meghatározása mellett'? három szinten határozza meg a népi kul7 Pl.: Borsos, Balázs: Methods and Problems of the Defmition of the Cultural Regions of the
Hungarian-Speaking Territory by Computer. Acta Ethnographica Hungarica vol. XLV (2000) o. 1-2. 171-179.
pp. Borsos, Balázs: Cultural Regions of the Hungarian-Speaking Territory as Defmed by the Computer Preliminary research results. Acta Ethnologica Danubiana vol. II-Ill. (2000-2001) 51-77. pp. A kutatást az
OTKA F 017986 programja, valamint a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatta, illetve eredményéhez
hozzájárult az OM 00601/2003 sz. projekttámogatása is.
B Borsos, Balázs 2001. Möglichkeiten und Grenzen der Bestimmung kultureller Regionen mittels
elektronischer Verarbeitung der Daten des Atlas der deutschen Volkskunde am Beispiel des Rheinlandes.
Rheinisch-uxstfűlische Zeitschrift für Volkskunde XLVI. Jg. (2001) S. 9--67.
9 A térképek elsősorban Kósa struktúrája, tartalma alapján (Kósa László 1998. Paraszti polgárosedás és a népi kultúra táji megoszlása Magyarországon (1880-1920). Budapest, 1998, Planétás) és Kósa
László folyamatos konzultációs segítségével készültek.
10 Ezek közül Zentai János baranyai kutatását érdemes leginkább megemlíteni (Zentai János:
Baranya megye néprajzi csoportjai. Ethnographia LXXXIX. évf. (1978) 519--557. p.), de éppen a napokban jelent meg újra egy másik mikrotáj (Barkóság) néprajzi jellemzése is (Paládi-Kovács Attila: A Barkóság és népe. Miskolc, 2006, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumok Igazgatósága) A Barabás Jenő
által haláláig vezetett Zala megyei kistérségi vizsgálat anyaga sajnos, máig nem jelent meg.
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túra területi felosztását: 5 nagytájat 26 középtájra és 90 kistájra oszt (1-3 térkép). Ha
végrehajt juk a számítógéppel a csoportelemzést, és rendre 5, 26 és 90 csoportot ábrázolunk (4-6 térkép), némileg más képet kapunk - és az eltérés a tájak számával növekszik.
Egy karakteres különbséget már 5 nagytáj meghatározásánál fölfedezhetünk.
Az eddigi kutatás a Dunántúl, az Alföld, a Felföld és Erdély mellett különállónak tartja Moldvát, a számítógép ezzel szemben Erdélyt és Moldvát összevonja. (Moldva az
MNA-n alapuló elemzés szerint csak 12 regionális csoport meghatározásakor válik el
Erdélytől.)ü Ennek oka elsősorban abban rejlik, hogy a kutatás főképp olyan kritériumok alapján választja el Moldvát (zene, tánc, viselet, népművészet, nyelvjárás), amelyek az atlaszban alig, vagy egyáltalán nem szerepelnek.tz Másodsorban azt is figyelembe
kell venni, hogy a gyűjtés nehézségei miatt az adatsűrűség a mai Romániában kisebb,
mint Magyarországon, illetve a többi elcsatolt területen: a csoport belső kohézióját tehát
az adathiány (a sok Oadat) is erősíti. A számítógépes elemzés ugyanakkor megerősíti egy,
a korábbi kutatás által már kimutatott elválasztó vonal alapvetően fontos voltát: a Gyula-Debrecen-Miskolc vonal kettéosztja az Alföldet egy északkeleti-keleti aprófalvas és
egy nagyhatárú, jelentős lélekszámú agrártelepülésekkel jellemezhető részre.P
26 középtáj, illetve 26 klaszter meghatározása esetén a fenti tendencia érvényesül:
a korábbi kutatás által csak néhány nagyobb egységre osztott Felföld, Dunántúl jóval tagoltabb képet mutat a csoportelemzés alapján, Erdély ugyanakkor 7 középtáj helyett
mindössze kettőre oszlik: Nyugat- és Kelet-Erdélyre, s köztük a határ nagyjából Marosszék keleti határánál húzódik. A tendencia nem változik 90 kistáj, illetve 90 klaszter meghatározásnál sem. A 20 kistájra osztott Erdély 8 területi csoportból áll az MNA lapjai
alapján, míg a magyar nyelvterület többi része egyre erősebben tagolttá válik.
A klaszteranalízist végrehajtó számítógépes program lehetővé teszi, hogy ún.
szűrőket kapcsoljunk be: így csak bizonyos lapokat, illetve csak bizonyos településeket vonunk be az elemzésbe. A következőkben a történelmi Erdély határain belül eső
62 településen végrehajtott csoportelemzés alapján próbálunk meg következtetéseket
levonni egyes szórványtelepülések kulturális hovatartozásáról.
A kutatás által meghatározott 7 erdélyi középtáj közül valójában csak 4 tekinthető történeti, társadalmi és néprajzi szempontból is jól körülhatároIható vidéknek:
Székelyföld. Gyimes, Torda-Aranyosszék és Kalotaszeg. A további 3 középtájat a kutatás valójában inkább a földrajzi közelség és bizonyos kulturális hasonlóság, illetve a
polgárosultság hasonló foka miatt veszi egy csoportba. Mind a kulturális tagol ódás,
mind a szórványtelepülések vizsgálata érdekében érdemes a 20 (illetve, ha a dévai
csángókat nem különböztetjük meg: 19) kistájat szemügyre venni. Gyimes, TordaAranyosszék és Kalotaszeg ezen a részletesebb és a középszinten egyaránt önálló entitás. A felbontható nagyobb egységek közül a Székelyföld tömbmagyarsága oszlik
karakteresen a legtöbb részre: Kászon, Felső-Háromszék, Csík, Gyergyó, Udvarhelyszék, Erdővidék, Homoródmente, Sóvidék, Marosszék, Felső-Maros mente. Ezek a
kistájak földrajzi, kulturális és történeti szempontból is jól megkülönböztethető egységet alkotnak, s az egyes csoportokba tartozó települések lokális identitástudata is
erős. Ugyancsak jól elkülöníthető a Barcaság, Hétfalu és Felső-Háromszék. A dél-erdélyi településeket három (illetve négy) csoportba osztja a kutatás. Bár már az 1900Borsos 2000-200l. 59. p.
Az MNA térképlapjainak 26%-a ugyan a Wörter und Sachen elve jegyében egyes jelenségek,
eszközök nevére kérdez rá, ezek azonban mégis elsősarban néprajzi térképek.
13 Kósa i. m. 71. p.
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as évek elején is tágabb környezetükben
mindenütt román etnikai többség volt, egyes
területeket földrajzi okok miatt összevont a kutatás: ilyen a Küküllő-mente,
illetve
Gyulafehérvár környéke. Nagymoha, Olthévíz, Halmágy és a Hunyad megyei falvak
azonban már az l\1NA által vizsgált időszakban is szórványtelepülésnek
tekinthetők.
még
Az etnikai átrétegződés>' miatt ugyancsak szórvánnyá váltak Torda-Aranyosszék
magyarlakta települései is, amelyeket az atlaszban Torockó és Kövend képvisel. A Mezőségvegyes lakosságú falvai (környezetük hasonló etnikai képe miatt) 1900 körül nem
tekinthetők szórványnak, nem úgy, mint az Almás alsó folyása (Hídalmás"), a Borsa
völgye (Kide) , a Lápos völgye (Domokos), a Nagy-Szamos mente (Magyarnemegye,
Magyardécse) és a Sajó völgye (Zselyk). Kalotaszeg 1900 körül különleges helyet foglal
el. Az Alszeg, Felszeg és Nádasmente egységes tájat alkot, de az időben változó identitásrégió miatt ide kapcsolható Magyarlétae, és sok kutató Kalotaszeghez kapcsolja az
ún. Erdőalját is (innen Györgyfalva szerepel az atlaszban)." A következőkben a megnevezett szórványtelepülésekre
tekintettel elemezzük a csoportanalízis
eredményét.
A klaszteranalízis
során a számítógép az egyes elemeket (jelen esetben településeket) az azokat jellemző n számú változó tulajdonságai alapján elhelyezi egy n dimenziós virtuális térben. Az analízis első lépéseként az egymásra leginkább hasonló
két elemet összevonja, és az azokból képzett súlypont lesz a következőkben
az elem,
amelyhez a többi elemet hasonlítja. A következő lépésben újra összevonja a két egymásra leginkább hasonló elemet és így tovább, annyi lépésben, ahány elem alkotja az
adatbázist. Végezetül valamennyi elem egy klaszterbe tömörül. (Elemzés során fordított sorrendben megyünk végig a klaszterképzésben, a nagyobb csoportoktói a kisebbek
felé.) A klasztereket
a csoportképzés tetszőleges lépésénél megvizsgálhatjuk
ugyan,
vannak azonban az elemzésnek kitüntetett
helyei, amelyek tipikus tagolódásnak tekinthetők. A klaszterek azon mennyiségét
tekinthetjük
tipikusnak,
ahol hirtelen
megnő az összevonásokat jellemző szám, az ún. szórásnégyzet értéke: a következő lépésben a számítógép ugyanis már egymásra jóval kevésbé hasonlító elemeket von
össze. ilyen hirtelen változás az elemzés során többször is előfordulhat, és így az adott
elemmennyiségen
belül nagyobb, közepes, kisebb csoportokat határozhatunk
meg.
Az 1. táblázatból kiolvasható, hogy nagyobb ugrás a szórásnégyzet értékében a 2,3,
4,6,7,8,11,15 és 45 lépésben van, tehát rendre 2,3 stb. klaszter tekinthető az MNA térképei alapján tipikus tagolódásnak Erdély vizsgált települései között.
Az analízis Erdélyt első lépésként egy keleti és egy nyugati régióra osztja. A határvonal diffúz voltát jelzi, hogy a marosszéki Deményháza a keleti régióhoz tartozik.
A következő lépésben egy területileg széteső klaszter jön létre, amelyelsősorban
szórványtelepüléseket
tartalmaz: a Hunyad megyeiek mellett a Mezőség és Kalotaszeg
Kósa i. m. 300. p.
Hídalmáson végül nem folyt gyűjtés, bár a település az atlasz alaptérképére rákerült. A település etnikai és vallási összetétele ismeretében (a 45%-nyi magyarság több mint fele izraelita vallású volt) egyébként sem tekinthető a környezetétjól reprezentáló gyűjtőpontnak.
16 Balogh Balázs - Fülemile Ágnes 2004a. Társadalom, tájszerkezet, identitás Kalotaszegen.
Budapest, 2004a, Akadémiai Kiadó, 93. p.
17 Balogh Balázs és Fülemile Ágnes kutatásai szerint Erdőalja házasodási szempontból nem
kapcsolódik Kalotaszeghez, nem úgy, mint a gyakrabban szórványként kezelt Borsa völgyi Kide
(Balogh-Fülernile 2004a 4. térkép). Bár az is kérdéses, hogy e házassági kapcsolatok sűrűsödési
pontja, akisnemesi
Szucság földrajzi helyzetén túl mennyiben tekinthető kalotaszegi községnek
(Balogh - Fülemile 2004a 64-65. p.). Erdőaljáróllásd még: Balogh Balázs - Fülemile Ágnes. Erdöalja. Adalékok egy kevéssé ismert erdélyi kistáj meghatározásához In Borsos Balázs - Szarvas Zsuzsa
- Vargyas Gábor (szerk.): Fehéren, feketén Varsánytól Rititiig. Tanulmányok Sárkány Mihály tiszteletére I. Budapest, 2004b, L'Harmattan, 365-390. p.
14
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határvidéke, Magyarszovát, Györgyfalva és Kide tartozik ide. Területileg széteső klaszterek esetén érdemes megvizsgálni, hogy a csoportot nem az adathiány tartja-e össze,
tehát nem a kulturális jelenségek hasonlósága, hanem azok föl nem vett, vagy nem térképezett volta, amely az elemzésben O értékkel szerepel. S valóban, a 634 térképlapból Kide
adatai 423 lapról hiányoznak, és kisebb mértékben igaz ez a többiekre is (Magyarszovát:
418, Kisbarcsa: 399, Györgyfalva: 395, illetve Lozsád: 334, Csernakeresztúr:
286). Ezt a
csoportot kulturális régióként első megközelítésre tehát nem fogadhatjuk el. A következökben azonban már újra területileg összetartó egységek különülnek el. Négy csoport
esetén Csík és Gyergyó válik el a Székelyföld többi részétől. Hat klaszter meghatározásakor Nyugat-Erdély leválik a Maros mentéről, és Udvarhelyszék is a háromszéki és déli
területekről. Ha 7 csoportot határozunk meg, megjelenik az első kifejezetten szórványtelepüléseket tartalmazó csoport: Halmágy, Nagymoha és Oltszakadát közelebbi kulturális
rokonságot mutatnak egymással, mint a Délkelet-Székelyföld többi településével. Nyolc
klaszter esetén a tágan értelmezett Kalotaszeg (és Kövend) külön csoportként jelenik
meg. A következő tipikusnak tekinthető eloszlás (11 klaszter) már több területileg össze
nem függö csoportot tartalmaz, a Küküllő mentéről Magyarsáros és Magyarózd a Gyulafehérvár környéki Vajasddal alkot egységet, az észak-erdélyi szórványok pedig Székkel
együtt válnak le a mezőségi falvakról. (Ezenkivül Udvarhelyszék is kettéválik egy északi
és déli részre). A két első csoport esetén nem olyan kézenfekvő már az adathiányra gondolni (Magyarsáros adatai 258, Magyarózdé és Széké 242 lapon nincsenek rajta, ami alig
haladja meg az atlasz összes gyűjtőpontjára vonatkozó 235-ös átlagot), bár a két Küküllő
menti településhez csapódó Vajasd adatai 288 lapról hiányoznak. A következő nagyobb
ugrás a szórásnégyzetben 15 klaszter esetén mutatható ki. Gyergyótölgyes és Gyimesközéplok elválik Csík többi részétől, Felső-Háromszék
Dél-KeletSzékelyföldtől.
Magyarléta és Kövend az "igazi" Kalotaszegtől és a Felső-Maros mente is kettéoszlik.
Minél több csoportot határozunk
meg, egy ilyen statisztikai alapon végzett vizsgálat
annál kevésbé mutat tiszta képet, hiszen a számítógép az egyes vizsgált tulajdonságok, kulturális jelenségek között fontosságukat
tekintve - a néprajzkutatóval
ellentétben - nem képes súlyozni. Így is kirajzolódik azonban, hogy mely területek
tekinthetők
összetartó egységeknek: Kalotaszeg, Csík, Gyergyó, Udvarhely és Felső-Háromszék, valamint a dél- és észak-erdélyi szórványok kulturális összetartozását
nemcsak az eddigi néprajzi vizsgálat, hanem a szánútógépre alapozott csoportelemzés
is megerősíti. Diffúz kép azokon a területeken rajzolódik ki ezzel a módszerrel is, ahol
a néprajzkutatás
is elhatárolási problémákba ütközik: a Mezőség tágabb környezete,
a Küküllők mente, Felső-Maros mente. Az utolsó aránylag tipikusnak tekinthető csoporteloszlást
(45 klaszter) abból a szempontból érdemes megnézni, melyek a még
mindig összetartozó települések. Alsó-Csík, Marosszék, Udvarhelyszék
egyes falvainak összetartozása
nem meglepő, annál érdekesebb azonban, hogy az MNA-ban szereplő kulturális vonások alapján Kide és Magyarszovát, illetve Györgyfalva és Lozsád,
Kisbarcsa még mindig egy csoportot alkotnak. Az adathiány összetartó ereje ellenére
különösen ez utóbbi tekinthető furcsának, áro talán a nyelvtudomány
adhat magyarázatot: Juhász Dezső vizsgálatai szerint nemcsak Magyarszováton
és Kidén, de noha nyelvszigetként van meghatározva -, Lozsádon is a mezőségihez hasonló nyelvjárást beszélnek.w
IB Juhász Dezső szóbeli közlése. Lásd még: Juhász Dezső: A magyar nyelvjárások területi egységei. A nyelvjárási régiók. In Kiss Jenő (szerk.): Magyar dialektológia. Budapest, 2001, Osiris,
262-316. p.: 5. sz. melléklet; Balogh Lajos: A magyar nyelvjárások területi egységei. A nyelvjárásszigetek. In Jenő Kiss (szerk.): Magyar dialektológia. Budapest, 2001, Osiris, 316-324. p.
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A szórványtelepülések kulturális hovatartozását tekintve az alkalmazott
EthnoTool program még egy lehetőséget kínál: meg tudjuk vizsgálni, hogy az atlaszba
fölvett kulturális jelenségeket illetően egy adott településhez melyik a legközelebb
álló, s ennek révén egy-egy szórványtelepülés kulturális "rokonságát" is fel tudjuk
tárni.w A számítógép kétféleképp adhatja meg a távolságot: kiszámolhatja azt, hogy
adott településhez képest a többi település adatai hány térképlapon térnek el, illetve
(mivel egy lapon nemcsak egy, hanem több érték is szerepelhet), meghatározhatja a
gyűjtőpontokat jellemző attribútumok súlyozott különbségét.v A "problémás" településeket megvizsgálva azt tapasztaljuk, hogy Magyarszovát és Kide adatai mindössze 80 lapon térnek el (súlyozott értékük 14), 131lapon tehát megegyeznek. Ez arra
utal, hogy összetartozásuk mégsem csupán az adathiányra, hanem kulturális rokonságra is alapozható.e' Lozsád, Kisbarcsa és Györgyfalva azonos adatai jóval 100 alatt
maradnak, az összetartozást azonban mégsem csupán az adathiány generálja, a
Györgyfalvára leginkább hasonló település Kisbarcsa (159 eltérő térképlap), és nem a
szomszédos Magyarszovát (182). A Székre leginkább hasonlító települések sokfelé találhatók (Kérő 258, Domokos 270, Magyardécse 282, Magyarlapád 282, Magyaro 288
eltérés), annak oka, hogy a Mezőség helyett inkább az északi szórványokkal tart, abban rejlik, hogy a Domokos, Magyardécse, Magyarnemegye által képzett súlypont ide
vonzza.
A térképlapok, illetve a súlyozott értékek különbsége a közvetlen kulturális rokonság mellett a szórványtelepülések kulturális elkülönüléséről is számot adhat, minél nagyobb ez a szám, annál sajátosabbnak tekinthetjük az adott települést, bár az
adathiány befolyásoló erejét mindig figyelembe kell vennünk. Ezzel együtt közelebbi
kulturális rokonság mutatkozik így Lozsád - Kisbarcsa (159, 27), Oltszakadát Nagymoha (213; 38), Olthévíz - Nagymoha (231, 43), valamint Kövend - Magyarléta
(246, 43) közt, tehát a dél- és egyes közép-erdélyi szórványok közt. Ezzel szemben jobban elkülönülnek az észak-erdélyiek: Domokos - Szék (270, 50), Magyarnemegye Magyardécse (268, 48). A környezetétől kulturálisan erősen elkülönül Torockó, mert
Zselyk (276, 54), Magyarlapád (277, 54) a fenti vizsgálat alapján közelebb áll hozzá,
mint a történetileg, földrajzilag szorosabban kapcsolódó Kövend (298, 58): több mint
20 település "ékelődik" kettőjük közé.
A Magyar Néprajzi Atlasz számítógépes elemzése tehát arra enged következtetni, hogy az erdélyi szórványtelepülések kulturális szempontból kevésbé köthetők a
tömbmagyarság nagyobb egységeihez, inkább a hasonlóan szórványhelyzetű településekhez, és az észak-erdélyi szórványok sajátosabb kultúrával rendelkeznek, egymástól is jobban elkülönülnek, mint a dél-erdélyiek.

19 A további kulturális rokonságot már nem lehet nyomon követni, mert a leginkább hasonlóval való összevonás után a számítógép a következő lépésben már nem az adott települést, hanem az
összevont kettő közös súlypontját tekinti elemnek. Ezzel válik lehetővé nagyobb kulturális régiók
elválasztása, hiszen egy fenti példánál maradva: Deményháza legközelebbi "rokona" Atyha után
Sóvárad, ám az Atyhával képzett közös súlypont végül "elhúzza" Deményházát a kelet-erdélyi régióba, míg Sóvárad a nyugatiban marad.
20 A súlyozásra azért van szükség,
hogy a sok értékkel jellemezhető változók ne essenek túlzottan a latba a csak néhány értékkel bírókkal szemben.
21 Hangsúlyozni kell, hogy az összetartozás az atlaszban szereplő kulturális jelenségek (tehát
elsősorban az anyagi kultúra) alapján mutatható ki, például a népművészet, a viselet, a zene és a
tánc alapján Kide, Magyarszovát és Györgyfalva, - ahogy e tanulmány alapjául szolgáló előadáshoz
fűzött kommentárjában Kallós Zoltán fogalmazott - "ég és föld".

ERDÉLYI SZÓRVÁNYTELEPÜLÉSEK

177

KULTURÁLIS HOVATARTOZÁSA

1. táblázat
A szórásnégyzet értéke a klaszterezés menetében
(valamennyi változó, 62 erdélyi település)
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Térképek

1.térkép. A magyar népi kultúra területi felosztása 1900 körül
5 nagy régió
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2. térkép. A magyar népi kultúra területi felosztása 1900 körül
26 közepes régió

3. térkép. A magyar népi kultúra területi felosztása 1900 körül
90 kis régió
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4. térkép. A magyar népi kultúra területi felosztása 1900 körül
a klaszteranalízis alapján: 5 klaszter

5. térkép. A magyar népi kultúra területi felosztása 1900 körül
a klaszteranalízis alapján: 26 klaszter
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6. térkép. A magyar népi kultúra területi felosztása 1900 körül
a klaszteranalízis alapján: 90 klaszter

7. térkép. A magyar népi kultúra területi felosztása 1900
körül Erdélyben a klaszteranalízis alapján: 2 klaszter
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8. térkép. A magyar népi kultúra területi felosztása 1900 körül
Erdélyben a klaszteranalízis alapján: 7 klaszter

9. térkép. A magyar népi kultúra területi felosztása 1900 körül
Erdélyben a klaszteranalízis alapján: 15 klaszter
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10. térkép. A magyar népi kultúra területi felosztása 1900 körül
Erdélyben a klaszteranalízis alapján: 45 klaszter

Klamár Zoltán

TÖRTÉNETIIDENTITÁSRÉGIÓK ÉS
SZÓRVÁNYIDENTITÁS A 20. SZÁZADBAN
Túlélési stratégiák a vajdasági régióban
Tanulmányunkban a Trianon után Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz csatolt,
kezdetben Baranya-Bácska-Bánát, majd Dunai bánság, később Vajdaság néven ismertté vált közigazgatási területen kialakult kistérségekben élő magyarság, nyelvi és
kulturális útkeresését tekintjük át. Vajdaság lakóinak száma 1991-ben 2.013.889 fő
volt, ebből 339.491 a magukat magyar nemzetiségűnek vallók száma, ami az összlakosság 16,85%-a. Tíz évvel később, a polgárháború elmúltával 293.299 magyar lakost
találtak az összeírók, ami az összlakosságnak már csak 14,28%-a.1 A két népszámlálás
között tehát 46.192 fővel csökkent a magyarság lélekszáma. A természetes lakosságfogyás mellett a jelentős menekülési-kivándorlási hullám okozott ilyen méretű létszámbeli változást. A lejátszódott folyamat kihatással lesz a következő évtizedek
lakosságszámának alakulására is, hiszen elsősorban azok a fiatal generációk lendültek mozgásba, akik a későbbi természetes népszaporulatot párkapcsolataik révén jelenthették volna.
Mindezek függvényében vizsgáljuk a magyarság etnikai térszerkezetének változását, a szórványok kialakulását és a folyamatot felerősítő vagy gyengítő hatásokat. A
kulturális önszerveződés - az önerőből létrehozott és működtetett kulturális autonómia - államszervezeten belüli lehetőségeit, valamint egy másik kulcskérdést, a közoktatás ügyét 1920-1940, 1941-1944, 1945-1990 és 1991-2006 között. Fontos
közösségteremtő és szervező erőt jelentett/jelent a vallás a társadalom életében, és ez
fokozottabban igaz a kisebbségek esetében. Bár a vizsgált kérdés integráns részének
tartjuk az egyház szerepét, mégis érintőlegesen foglalkozunk vele, és csak olyan mélységig elemezzük tevékenységét, ami elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy témánkat
ki tudjuk bontani.s Áttekintjük az anyanyelvi média-nyilvánosság helyzetét a fent jelzett időszakokban, és végül kitérünk a hogyan tovább, az útkeresés kérdésére is.
1Az adatokat a Szerbiai Statisztikai Hivatal honlapján közzétettek alapján közöljük. Internetes forrás: www.statserb.sr.gov.yu
2 Több tanulmány foglalkozott a vizsgált térségben az egyház közösségteremtő erejével és a kulturális egyesületekkel. Néhány példa a teljesség igénye nélkül: Ambrus Vilmos: Művelődési intézmények és társadalmi önszerveződés a szerémségi magyárok körében. In Klamár Zoltán (szerk.): Etnikai kontaktzónák a
Kárpát-medencében.
a 20. század második felében. Aszód, 2005, Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága,
150-157. p.; Klamár Sára: Ki vagyok én? És ki vagy Te? Bácsország. Vajdasági honismereti szemle IV évf
(2005a) 35. sz. 30-34. p.; Klamár Sára: "Énnekem mindegy, hogy mondjam, magyar vagyok, il'ja da kazem
ja sam hrvat!" Magyar Egyháztörténeti Vázlatok XVII. évf (2005b) 3-4. sz. 135-152. p.; Mirnics Károly:
Nemzeti kisebbségből szórványnépesség. In Gábrityné dr. Molnár Irén - Mirnics Zsuzsa (szerk.): Kisebbségi létjelenségek. Vajdasági szóroány- és szociolingvisztikai kutatások. [MTT Könyvtár 7.] Szabadka, 2003,
Magyarságkutató Tudományos Társaság 25-84. p.; Mirnics Károly: A szórvánnyá válás folyamat mint a
nemzeti kisebbségi közösség lebomlásának terméke. In Ilyés Zoltán - Papp Richárd (szerk.): Tanulmányok
a szóroányról. Budapest, 2005, Gondolat - MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 96-102. p.; Papp
Richárd: Etnikus vallások a Vajdaságban ? Budapest, 2003, Gondolat Kiadói Kör -MTA Kisebbségkutató
Intézet; Papp Richárd: Történelmi egyházak és kisegyházak a Vajdaságban: eltérő etnikus stratégiák? In A.
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Identitásrégiók

kialakulása

Ha megvizsgáljuk a magyarság XX. századra kialakult etnikai térszerkezetének
állapotát, láthatjuk, hogy a később elcsatolt területeken, amelyek a Szerb-HorvátSzlovén Királysághoz, a későbbi Jugoszláviához kerültek, Bács-Bodrog megye középső és keleti felében képzett összefüggő tömböt a magyar népterület, míg a bánsági és
szerémségi részeken mindig szórványokban élt a magyar népesség. A szórványlét minőségét azonban nagymértékben meghatározta az a tény, hogy magyar állami szuverenitás alatt a pionír szellemű lakosság számíthatott központi állami támogatásra, az
oktatás, a közigazgatás nyelve és az erőszakszervezetek - rendőrség, csendőrség, katonaság - a biztonságát és csendes gyarapodását segítette. 3
Ez a helyzet 1918-ban a francia-szerb megszállással megszűnt, majd döntő változás 1920 után következett be, amikor is az idegen hatalom berendezkedett a területeken és már semmilyen segítséget nem kaptak a szórványban élő magyar közösségek.
Nemcsak hogy megszűnt a magyar adminisztráció, hanem tömegével hagyták el a vidéket a magyar hivatalnokok.s
Az 1921. évi népszámlálási adatok azt mutatják, hogy a fent jelzett területen
363.450 magyart írtak össze, ami az összlakosságnak 23,8%-a. 1931-ben 376.176 magyart találtak az összeírók, mégis az összlakosság körében csökkent a számarányuk
23,2%-ra.5 A lassú csökkenés a folyamatos betelepítéseknek következménye. Nemcsak az adminisztráció nyelvének változása okán érkeztek elsősorban szerbek a vidékre, hanem egy jól átgondolt telepítési politika mentén végrehajtott "agrárreform"
keretében létrehozott telepes falvak sokaságának beékelésével próbálták meg szerb
többségűvé változtatni a területet.
Valójában az állami szuverenitás megváltozásától kezdett fontossá válni az identitás meghatározása a déli területeken, egyéni és kollektív vonatkozásban egyaránt,
és a nyelvi és kulturális közösségek, amelyek egyébként gazdaságilag és társadalmilag
igencsak tagoltak voltak, lassan elindultak a közösségi "mi" tudat kialakításának útján. Ebben a tudati változásban a gazdasági, közigazgatási, kulturális és nyelvhasználati kapcsolatháló fontosságát kell hangsúlyozni. Az látható, hogy a berendezkedő
hatalom azonnal offenzívát indított a társadalom működtetésének fent említett pontjain. Az átrendeződés sikere legtöbbször azon múlott, hogy milyen volt a közeg: tömbben sokkal lassabban fejtették ki hatásukat az intézkedések, hiszen a korábban
kialakult gazdasági kapcsolatháló sokáig változatlan formában működött tovább. A
közszereplők, a feldolgozóipart kézbentartók és irányítók maradtak azok a régi tulajdonosok, akik korábban voltak. Kapcsolataik, nyelvismeretük lehetővé tette, hogy
más vidékek felé orientálódva is hasonló módon működtessék gazdasági érdekeltségeiket. A közigazgatás változása viszont már sok gondot jelentett, hiszen az állam nyelGergely András - Papp Richárd (szerk.): Kisebbség és kultúra. Antropológiai tanulmányok 1. Budapest,
2004, MTA Etnikai-nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet - MTA Politikai Tudományok
Intézete - ELTE Kulturális Antropológiai Szakcsoport, 212-248. p.; Vass Erika: Vallás és identitás a maradéki magyarok körében. In Klamár (szerk.) 2005. 184--190. p.
3 A szórványosodás kérdését Mirnics Károly a demográfus nézőpontjából tekintette át: Mirnics 2003.
4 Az új államhatalom
"...attól a pillanattól kezdve, hogy véglegesítették
az új elválasztó országhatárt,
állami kényszerét fogja alkalmazni, hogy a szuverenitása
alá vett népességre rákényszerítse
saját etnikai
jelleget." - Mirnics 2005. 96. p.
5 Kocsis Károly: A délvidéki magyarság
etnikai földrajza. Néprajzi Látóhatár VIlI. évf. (1999) 1--4.
sz. 1-36. p. 9-10.
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vét nem ismerő magyar kisebbség tömbben sok hátrányt szenvedett emiatt. Nem így
a szórványok magyarsága, ugyanis a nyelvileg heterogén közösségekben élők többnyire megtanulták a velük együtt élő más ajkúak nyelvét, így az állami adminisztráció
változása nem okozott komolyabb gondot a mindennapi ügyintézés területén.
A nyelvhasználatot illetően megfigyelhető egyfajta kettősség: tömbben a közösségi nyelvhasználat színterei annyiban változtak, hogy a kisebbséget alkotó etnikum
anyanyelve kiszorult a közigazgatásból és az adminisztratív gazdasági szférából, de
mégsem szorult vissza a családba. Szórványban viszont a kisebbség anyanyelve eltűnt
a közélet színtereiről és csak alkalmanként tudott kitörni a szűk családi-szomszédi
körből: keresztelők, lakodalmak, bálok és egyesületi-közösségi alkalmakkor használhatták, de csak saját etnikumuk közösségi szintjén." Az identitásrégiók kialakulásának tehát a fent említett jelenségcsoportok fontos tényezői, de kiemelt hangsúlyt a
nyelvi, kulturális tényezők játszottak a kialakulásukban.
A térségek területi kiterjedése alkalmanként egybeesett amegyehatárokkal,
errejó példa Bács-Bodrog. Igaz ugyan, hogy az 1802-ben összevont megye valaha két
önálló közigazgatási egységként fungált, mégis a XX. századra az egykori Bodrog megye mindinkább kikopott a köztudatból és az egész területre, amely a Dunától a Tiszáig terjed, Bácskát mondtak és mondanak ma is.?Hasonló identitásrégió a Szerémség
is, hiszen a Duna és a Száva határolta terület mint nagytáj, és mint megye egy, a térséghez kötődő önmeghatározás fontos eleme lett." Merőben más a helyzete a Tiszától
keletre eső egykori Torontál, Temes és Krassó-Szörény megyék területéből létrejött
közigazgatási egységnek. Az itt lakó magyarság a többi itt élő nemzethez hasonlóan
Bánátnak mondta/mondja a területet, és magát bánátinak tartotta/tartja." A fenti példákbóllátható, hogy a történeti identitásrégiók változtak a századok folyamán, és az
is kiolvasható az adatokból, hogy a közösségek identitása több elemből állt össze,
épült. Az identitásrégió tudatos megélése, felvállalása számos sztereotip történet 10kális variánsát hozta létre. Szinte mindenütt elmondják a történetet, amely arról szól,
hogyan lettek a bácskaiak, a bánátiak.!?
A Vajdasági Magyarok Néprajzi Atlasza és kommentárkötete'! két kérdéscsoportban is vizsgálta az identitásrégiók mélységét és szerkezetét: Lokális és társas kapcsola6 Anyelvhasználati
szokásokról részletesebben már korábban írtunk: Klamár Zoltán: Sirkövet
emeltetik..lrott formában rögzült nyelvhasználati szokások a szerémségi Maradék református temetőjében
lévő sirfeliratok tükrében - esettanulmány. In Erdélyi Péter - Szűcs Judit (szerk.): Múzeumi kutatások
Csengrád megyében. Szeged, 2003a, Csongrád Megyei Múzeumok Igazgatósága, 185-198. p.; Klamár Zoltán: Etnikus kapcsolat a szerbek, horvátok és magyarok között Maradék falu társadalmában. In Tóth István (szerk.): Múzeumi kutatások Csongrád megyében. Szeged, 2004, Csongrád Megyei Múzeumok
Igazgatósága, 237-252. p.
7 Kósa László - Filep Antal: A magyar nép táji-történeti tagoZódása. Budapest, 1975, Akadémiai
Kiadó, 59-B1.
8 Kósa László - Filep Antal, 1975. 178-179. p.
9 Uo. 63--66. p.

Adatközlőink a mindig aktuális másik régióban élőkre nézve mesélik pejoratív éllel a történetet, miszerint úgy lettek a bánátiak, hogy az Úristen a Tisza partján ülve a föveny sarából embereket
formázott, hogy benépesítse Báeskát. Amelyiket nem ítélte tökéletesnek, azt átdobta a Bánátba. Így
lettek a Bánátiak! Hasonló történetet mesélnek arról, hogy melyik területen mi a jó. A báeskaiak azt
mondják, hogy Bánátban csak egy jó van: ott kél a nap! A bánátiak viszont úgy tartják: Bácskában még
a nap is nyugovóra tér! Hasonló szemlélettel találkoztunk a Szerémségben is. A lejegyzett történeteket
Törökkanizsán, Csákán, Tiszaszentmiklóson és Padén is hallottuk, gyűjtöttük.
II Papp Árpád (szerk.): Vajdasági Magyarok Néprajzi Atlasza. CD-Rom. Szabadka, 2002, Kiss
Lajos Néprajzi Társaság; Papp Árpád - Raffai Judit - Terbóes Attila (szerk.): Vajdasági Magyarok
Néprajzi Atlaszának Kommentárkötete. Szabadka, 2003, Kiss Lajos Néprajzi Társaság
10
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tok12, Identitás.P Az ön- és csoportidentitásra vonatkozó kérdésekre típusválaszok
érkeztek, melyekből az volt kiolvasható, hogy a lokális identitást a településen belül a
honos földrajzi nevek segítségével határozták meg: ürgevárosi, szőlősori; települések
szintjén a település nevével, esetleg annak csúfnevével határozzák meg magukat és
közösségüket: Gombosfalu, Bóhafalu.» A regionális identitásra vonatkozóan az alábbi meghatározásokat rögzítette az atlasz: bácskai, bánáti, szrémi (Sremski=szerémségi, a földrajzi név szerb nyelvhasználatból átvett formája), vajdasági, délvidéki.> Az
identitás fontos eleme a .földiség", amin legtöbbször az egy településből származók
értik egymást.w Érdekes azonban, hogyan bővül ez a fogalom, illetve hogyan válik bizonyos tekintetben gyűjtőfogalommá. Abban az esetben ugyanis, ha a szülőfalutól távoli vidéken, Európa vagy a világ másik szegletében találkoznak az azonos földrajzi
régióból származók, egy zentai és egy kupuszinai, akkor ők kettejük közös identitását
bácskaiként határozzák meg. Ha pedig egy topolyai és egy Pancsova melletti sándoregyházi székely találkozik, mivel egyikük bácskai, a másikuk bánáti, ezért ők már vajdaságiként definiálják kettejük közös identitását.
Fontos megvizsgálni a Vajdaság mint földrajzi és közigazgatási név beszüremkedésének történetét a régiós identitástudatba. Tudjuk, hogy az 1848-as forradalom
után került használatba Temesi Bánság és Szerb Vajdaságként és ennek a lerövidült
formája igazából a két világháború között a földrajzi névhasználatban lappangott csupán!", hiszen először a terület egy részét magába foglaló közigazgatási egységet
Baranya-Bácska-Bánátnak, majd később Dunai bánságnak hívták. A második világháború után a titói szocializmus éveiben kezdték Vajdaság Szocialista Autonóm Tartománynak nevezni, amiből utóbb, 1991-ben a szocialistajelzőt törölték. Kétségkívül
népszerűsége és használati gyakorisága az 1970-es években jutott a tetőpontra, amikor is az új alkotmány bevezetése után már-már köztársasági rangra emelte a
politikai akarat a terület autonómiáját.
Még egy földrajzi és az utóbbi időben identitásrégióként is jelentkező tájnévvel
kell foglalkoznunk, és ez a Délvidék. A két világháború között és alatt főként magyarországi politikai erők határozták meg így az elcsatolt déli területeket, és igazából nem
volt használatban a vidék magyarságának körében. IS Már az atlasz anyagának gyűjtésekor és az adatok feldolgozásakor, vagyis az ezredforduló éveiben érezhető volt a
szerbiai magyarság körében ennek a földrajzi névnek a fokozatos terjedése, elfogadása. Kétség kívül nagy szerepe volt/van ebben a folyamatban a politikának, hiszen a
magyar politikai pártok mindennapi szóhasználatából került/kerül fokozatosan át,
identitást hordozó/jelölő tartalommal a köztudatba és szóhasználatba.

12 Klamár Zoltán: Lokális és társas kapcsolatok In Papp Árpád - Raffai Judit - Terbócs Attila
(szerk.): Vajdasági Magyarok Néprajzi Atlaszának Kommentárkötete. Szabadka, 2003b, Kiss Lajos
Néprajzi Társaság, 193-202. p.
13 Papp Árpád: Identitás. In Papp - Raffai - Terbócs (szerk.) i. m. 203-210. p.
2003.203-210.
14 Klamár 2003b 193. p
15 Klamár 2003b 194. p.
16 Papp 2003. 208. p.
17 Kósa - Filep i. m. 191-192. p.
IS UO. 81-82. p.
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A XX. század folyamán többször került veszélybe a vajdasági magyarság kulturális identitása. Ennek első periódusa 1920-1940 között zajlott. Az idegen impérium
már berendezkedésének kezdetén kísérletet tett a bekebelezett területeken élő nem
délszláv népelemek gyors és erőszakos beolvasztására Ennek, mint korábban említettük, egyik formája a kolonizáció volt, de emellett próbálkoztak névelernzéssel.w az
iskolahálózat fokozatos elsorvasztásával és a magyar egyesületek visszaszoritásával.
A vidéki magyar értelmiség és a polgári hagyományokkal bíró nagy- és kisiparosok, nagy- és kisbirtokosok, valamint az egyházi élet szereplői szinte minden településen réteg-egyesületeket hoztak létre a magyar közösségek számára, ahol a
közösségi összejöveteleken a tagok ápolhatták kultúrájukat és művelhették magukat
a szélesebb néprétegek. Ha felütjük a Bokrétát, ajugoszláviai magyar műkedvelők almanacbját,» láthatjuk, hogy szinte nem volt olyan magyarlakta település, ahol ezek
az egyesületek ne működtek volna. Az említett műben az egész országra vonatkozóan
kőzöltek adatokat, 131 települést dolgoztak fel, amiből 37 a tartomány területén kívüli. A megjelenés évében, azaz 1940-ben 274 egyesület működött és mindössze 4 olyan
szórványtelepülés volt, ahol egyesületen kívüli művelődési élet folyt. A világi egyesületek voltak túlsúlyban, hiszen 175 volt belőlük, míg egyházi szervezésű 99 működött.
Legtöbb a gazdakör 25, az önkéntes tűzoltók egyesülete 25, a sport egylet 22, az olvasókör 22, a keresztes egylet 21, a közművelődési egylet 18 és a katolikus kör 17. Azt
kell tehát mondanunk, hogy a magyarság, akár tömbben, akár szórványban élt, megteremtette saját kulturális autonómiáját. Emellett életben tartotta sajtóját, vagyis
rendelkezett saját, magyar nyelvű médianyilvánossággal is. Bizonyos szinten tehát
meg tudta őrizni korábbi polgári, többnyire paraszt-polgári kulturális értékeit.
Nagyon fontos megemlíteni, hogy ez a magatartás tartotta életben az identitásrégiókat tömb ben és szórványban egyaránt. Ennek a szervező és megtartó erőnek
voltak lelkes alakjai: ügyvédek, orvosok, gyógyszerészek, tanítók, tanárok, kántorok,
papok és szerzetesek, földbirtokosok, kereskedők, kisiparosok, munkások és parasztgazdák. Ők hozták létre a dalárdákat, gazdaköröket, nőegyleteket, legényegyleteket,
iparos-, munkás-, paraszt- olvasóköröket, a Gyöngyösbokréta mozgalmat, színjátszó
köröket.
1941-1944 között a jugoszláv állam darabjaira hullott, és Bácska magyarsága
magyar, Bánságé német, Szerémségé horvát állami szuverenitás alá került. A változás
- igaz, rendkívül rövid időre - kedvezően érintette a vidék magyarságát. A bácskaiak
19 A kulturális identitás kérdésével, máshová helyezve a hangsúlyt, érdekes tanulmányok láttak napvilágot a zágrábi egyetemen. Az identitás szimbólumait vizsgálva az egyén és a közösség viszonyát elemezték a kutatók: Povrzanovié, Maja: Regionalni, lokalni i individuaini identitet:
primjer klapskog pjevanja. In Rihtrnan-Augustin, Dunja (szerk.): Simboli identiteta (Studi), ese),
grada). Zagreb, 1991, Hrvatsko etnolosko drustvo, 105-120. p.; Prica, Ines: Razlaganje kulturnog
identiteta. In Rihtman-Augustin (szerk.) i. m. 72-77. p.; Rihtrnan-Augustin, Dunja: Istinski ili lazni
identitet - ponovo o odnosu folklora i folklorizma. In Ríhtman-Augustin (szerk.) i. m. 78-89. p.
20 A névelemzéssel azt próbálták megállapítani, hogy a korábban vélhetően szerb nemzetiségű lakosok közül kik magyarosodtak el. Ezeknek a családoknak az iskoláskorú nemzedékeit irányitották szerb tannyelvű képzésre. A névelemzésnek olyan vadhajtásairól is beszéltek adatközlőink,
melyek az erőszakos asszimilációt szolgálták. Tömegével kerültek szerb tagozatba a Kovács,
Takács, Lukács, Szakács stb. családnevűek.
21 Lichtneckert Margit - Farkas Frigyesné (szerk.): Bokréta. A)ugoszláviai magyar műhedoelők almanachja 1919-1940. Szubotica, 1940
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újra magyar közigazgatás alatt éltek, és nem voltak oktatási gondjaik. A Szerémségben lehetővé vált a magyar tannyelvű iskolák megnyitása, ahogyan a Bánságban
is. A kibontakozásra azonban az ismert történelmi eseménysor miatt már nem maradt elég idő. 1944 őszén a németek tömegesen hagyták el otthonaikat, mintegy
225.000 fő távozott el a Vajdaságból. A szülöföldjén maradt 160.000 főből kb. 50.000 a
bosszú áldozata lett, és 1947-ig további 30-40.000 személy hagyta el a területet. 22 Hasonló sors várt a magyarságra is, hiszen a háború végén végrehajtott tizedelés után,
1945 áprilisában a telepítési ügyekért felelős miniszter javaslatot tett 80.000 közép-bácskai és Tisza menti magyar magyarországi áttelepítésére. Sőt egy minimális
határmódosításra is hajlandóságot mutatott a jugoszláv fél amennyiben további 200
ezer magyart befogad Magyarország.e Minderre a közben megváltozott nemzetközi
politikai viszonyok következtében nem került sor.
1945-ben tehát már nem az a polgári hagyományokkal is bíró hatalom tért
vissza, ami korábban jellemezte a volt királyságot. Titó és a kommunista vezetés, miután a lakosságcserére tett kísérletei kudarcot vallottak, más utat választott. Egy jól
átgondolt taktikát követve úgy államosítottak a térségben, hogy az ország területén
maradt kisebbségek önerőből felépített autonómiáját és a szervező-fenntartó szellemi
potenciált első lépésben gazdaságilag lehetetlenítették el. Az államosítások az élet
minden területére kiterjedtek: a bankokat, kereskedelmet, ipart, mezőgazdaságot,
egészségügyet és tanügyet állami ellenőrzés alá vonták. Az egyházaktol elvették vagyonukat, és teljes létbizonytalanságot teremtve, immár vezetőiktől és vagyonuktél
fosztották meg a korábban sikeresen működő egyesületeket.
1991-ig államilag tiltották - a párt vigyázó szeme éberen őrködött - az etnikai
alapon szerveződő egyesületek létrejöttét. A kulturális és művészeti egyesületek kulturno umetniéko drustvo - ápolhatták a saját nemzethez kötődő, főként folklór-hagyományaikat, de minden ilyen egyesület műsorán kellett, hogy szerepeljen a
"testvérnépek" tánc- és dalhagyománya is. Mégis ezek az egyesületek etnikailag homogének voltak, és erősítették a csoport identitást.a Ezekből az egyesületekből nőttek ki azután 1991-et követően azok a nemzeti alapon szerveződött gyűjtő egyesületek, amelyek
hordozói az önerőből megteremtett magyar kulturális autonómiának. Ennek a sajátos megnyilvánulási formának, a csoport identitás szimbólumaivá vált egyesületeknek a megmutatkozási színterei a különböző szemlék, fesztiválok és versenyek. Ilyen
a Durindó és a Gyöngyösbokréta, ami vajdasági szintű seregszemléje a magyar hagyományőrző csoportoknak. A szemlék sora, ha lassan is, de folyamatosan bővül. Erre
példa az Aranycitera, amelyet már ll. alkalommal rendeztek meg 2006-ban.
Nagyon fontosak az egyesületek életében a kisebb kapcsolathálót fenntartó események. Ezek helyi szervezésűek: uborkanapok (Péterréve), meggyfesztivál (Bácsfeketehegy), szüreti napok (Horgos, Palics, Ludas, Maradék), pálinka- és borfesztivál
(Magyarkaniz sa), horgászfesztivál (Magyarkanizsa, Ada, Óbecse), Gazdag ág, juhászfesztivál (Oromhegyes), és szinte vég nélkül folytathatnánk a különböző rendezvényeket,
amelyekre inkább egy szűk környezetből érkeznek a csoportok, hogy bemutassák hagyományaikat, termesztési struktúrájukat.
22 Portmann, Michael: Magyarok, németek menekülése. Vajdaság 1945-46.
História XXVIII
évf. (2006) 4. sz. 12-13. p.
23 Uo. 13. p.
24
A dalmát Klapaval - férfikórus mozgalom - kapcsolatban állapítja meg Dunja
Rihtrnan-Augustin, hogy ezek a kórusok a városok vagy városrészek nevét viselték, nem ritkán
egész Dalmáciát képviselték. Ezért rendkívül fontosak voltak a lokális identitás megtartásában.
Vö. Rihtrnan-Augustin i. m. 111-115. p.
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2006-ban 30. alkalommal rendezték meg a Durindót, a népdalkórusok kétnapos
szemléjét, amelyen 98 egyesület vett részt, míg a 43. Gyöngyösbokrétán 38 egyesület
néptánc együttese mutatkozott be.25 Ha összevetjük a XXI. század elején működő
egyesületek számát a XX. század első felében működött egyesületek számával, - ami
akkor 274 volt, míg napjainkban 136 működik -, egy fontos tényt nem szabad figyelmen kívül hagynunk: a korábbi réteg-egyesületek helyét a gyűjtő egyesületek vették
átoEbből és a népességfogyásból adódik a nagy eltérés. Lényeges különbség van azonban a két világháború közötti és a XX. század végi, XXI. század eleji egyesületek fenntartói és finanszírozói között. Korábban ugyanis a módos paraszt-polgárok, iparos és
kereskedő réteg stb. irányította és tartott fenn az egyesületeket, míg napjainkban az
önkormányzatok segítik a megmaradásukat.
Plusz forrásokat pályázati pénzek elnyerésével tudtak/tudnak tevékenységükre
fordítani Vajdaságszerte a magyarok, éljenek városokban vagy falvakban, tömbben
vagy szórványban. Az eltelt évek gyakorlata megmutatta, hogy az Illyés Közalapítvány koordinálásával - politikai pártállástól fuggetlenül - jutottak el a pénzek oda,
ahol a legnagyobb szükség volt anyagi segítségre. Ennek a pályázati rendszernek köszönhetően egyesületi otthonokat vásároltak, korszerűsítettek, építettek, tánccsoportokat láttak el a működéshez szükséges eszközökkel, viselettel, és lehetővé vált a
rendszeres kapcsolattartás magyarországi egyesületekkel. Képzési lehetőségeket teremtettek különböző táborok formájában, tehát a lehetőségek széles skálája
bontakozott ki, aminek köszönhetően megtanulták a fiatalok a hagyomány azon
elemeit, amibe kortársaik szerencsésebb környezetben beleszületnek.
A régiók identitástudatának a közgondolkodásba emelése fontos feladata a médiának. Az írott és az elektronikus sajtó olyan nyilvánosságot tud teremteni, amely a
régióban a köz asztalára emelheti a nemzetiség nyelvét. Minden nagyobb településen
működik kábeltelevízió és a tömbmagyarság szinte az összes magyarországi televízióadást figyelemmel kísérheti. Az adások azonban - kivételt a Duna TV képez - a
határontúliaktóllegtöbbször
távol álló eseménysorokról adnak hírt. Csak ritkán vannak olyan események, melyek konkrétan érdeklik a vajdasági magyarokat. Ezek közé
sorolhatjuk a kettős állampolgárság ügyét és a legutóbbi parlamenti választásokat. A
majd' 300.000 fős magyarságot sokkal inkább foglalkoztatják a mindennapi élet gondjai. Ezért rendkívül fontos számukra, hogy legyen sajtójuk, rádiójuk és televíziójuk. A
regionális sajtónyilvánosság azonban nem elégíti ki teljesen a helyi igényeket, ezért a
Magyar Szó mint napilap és a Szabad Hétnap, Családi Kör hetilapok mellett számos
helyi újság jelenik meg. Az Újvidéki Televízió és az Újvidéki Rádió mellett számos 10kális televízió és rádió működik. Míg az újvidéki adók állami pénzből sugározzák
adásaikat, addig a helyiek gazdasági vállalkozásként önfenntartók, illetve bizonyos
műsorok életben tartásához a helyi önkormányzatok támogatását is megkapják.
A fentiekbőllátható, hogy a vidék magyarsága - viszonylag kedvező társadalmi
lékkör kialakulás estén - több alkalommal létrehozta és fenntartotta saját kulturális
autonómiáját a XX. században. A kulturális építkezés egyik feltétele a működő gazdaság. E tekintetben a tapasztalatok azt mutatják, hogy a kölcsönös előnyökre épülő
gazdasági kapcsolatokat is rövid időn belül fel tudta építeni a magánszféra. Az elmúlt
esztendők ennek a kapcsolatépítésnek a megalapozásával teltek, létrejött a Duna Körös - Maros - Tisza eurorégió. Három ország területére kiterjedő gazdasági háló
alakult meg: Magyarország déli megyéi (Bács-Kiskun, Csongrád, Békés), a romániai
25

Internetes

forrás: www.magyar-szo.co.yu/arhiva/2006/06/05/main
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Bánság (Arad, Temes és Krassó-Szörény megyék), valamint Hunyad megye és a Vajdaság (volt Bács-Bodrog, Torontál és Szerém megyék). A gazdasági együttműködés
keretei már megvannak, és kedvező nemzetközi légkörben Vajdaság gazdasága is
fejlődni fog. A magyarság tehát tovább tudja működtetni a felépített kulturális autonómiáját.
Amivel viszont nem tudott/tud mit kezdeni az eltelt 86 év alatt, az nem más,
mint az állami irányítás alatt álló oktatásügy. Itt jelentős különbség mutatkozik a
tömb- és a szórványmagyarság között. A tömbben élők elemi és középiskolai hálózatukban meg tudták őrizni az anyanyelvű oktatást, nem így a szórványokban. A fogyatkozó magyar diákok egy részét a szülők az 1970-es évektől kezdve szerb
tannyelvű tagozatokra íratták, tették ezt azért, hogy később "könnyebben érvényesüljön a gyerek". A természetes népességfogyás, valamint a szerb tagozat választása
oda vezetett, hogy sorra szűntek meg a magyar tagozatok a szórványtelepüléseken. A
gyűjtő iskolák rendszere viszont nem épült ki, így a magyar tagozatok bezárása után
még azok a szülők is kénytelenek voltak szerb tagozatra íratni gyermeküket, akik
egyébként nem tették volna.
Végezetül említsük meg a 86 éve hiányzó anyanyelvű egyetemi oktatást is, aminek következtében a kelet-közép-európai rendszerváltoztatások óta elérhetővé vált
anyaországi felsőfokú képzés egyik nem kívánatos folyományaként sok képzett fiatal
nem tért/tér vissza szülőfóldjére. Ennek egyik oka az oklevél honosításának bonyolult
folyamata.
A szórványgondozás egyík sarkalatos pontjának véljük az anyanyelvű oktatás
lehetőségének megteremtését az óvodától az egyetemig - bár hozzá kell tennünk,
hogy ez egyben nemzetstratégiai kérdés is. Ehhez ki kellene építeni a bentlakásos
gyűjtőiskolák hálózatát, és létre kellene hozni egy magyar tannyelvű tudományegyetemet a Vajdaságban. Már működnek alapítványi iskolák, a szerb állam elismeri ezt
az alternatív oktatási formát. Igaz, hogy meglehetősen bonyolult az engedélyeztetés
folyamata, de lehetséges. Ez tehát reménykeltő a jövőre nézve.
Azt sem szabad szem elől téveszteni, hogy a délszláv országban élő magyarságaz ismert politikai okok miatt - valószínű, hogy még sokáig kívül reked az európai
union, és nemsokára a schengeni határok is nehezítik majd a kapcsolattartást az
anyaországgal. Mindezek okán az egyik legsürgősebben megoldandó kérdés az oktatás ügye.
Ezeket a fontos stratégiai feladatokat viszont a vajdasági magyarság önerőből
képtelen megoldani, szükséges tehát az anyaország politikai és pénzügyí támogatása
egyaránt. Ahogyan a Felvidéken, Kárpátalján és Erdélyben segítette az anyaország az
anyanyelvű felsőoktatás létrejöttét, úgy a vajdasági régió magyarságának megmaradását, túlélési esélyeit is hasonló módon lehetséges segíteni, megoldani. Természetesen a már fentebb emlitett pályázati lehetőségek megtartásával és bővítésével, hiszen
mindig sikeresebb az olyan támogatási forma, amelyik a politikától fuggetlenné tud
válni, és a civil szférán keresztül célirányosan tud eszközöket mozgósítani képzési,
önképzési, hagyományápolási célokra.
A fentiekből következően úgy véljük, hogy fontos az Európai Unió politikai közéletének felszínén tartani a kulturális-gazdasági identitásrégiók kérdést, hiszen azok
olyan tartalmakkal bírnak, amelyek magukban hordozzák a kárpát-medencei és az
európai kulturális hagyományok sokszínűségét, ami egyben a dinamíkusan fejlődő
Európa jövője is.

Ilyés Zoltán
A KULTÚRTÁJ

PALIMPSZESZT

MINT TÁRSADALOMTÖRTÉNETI
ÉS FEJLESZTÉSI ERŐFORRÁS

Bevezetés
A tájvédelem fontos része a tradicionális humán környezetek, az életmód és
szociokulturális viszonyrendszer alakította tájszerkezetek, táj- és településarculatok
esztétikai-rekreációs értékelése, megőrzése. Az emberi tevékenység által átalakított
tájban, amelyet történeti kultúrtájként is vizsgálhatunk, a hagyományos paraszti
üzemszervezeti és gazdálkodási formák olyan tájmintázatokat tartanak fenn, amelyeknek természetvédelmi, ökológiai értéke is jelentős. Az erdélyi kultúrtáj - így a hagyományos szórványrégiók területe is - évszázados fejlődés eredményeként magán
viseli a különböző kultúrtörténeti időszakok, az eltérő etnikumú, társadalmi és birtokjogi helyzetű, gazdasági aktivitású népességcsoportok és a különböző agrár- és ipari technológiák tájképformáló hatását. A kultúrtáji kép -településszerkezet, az
üzemhelyek területi mintázata, az életformából, gazdálkodásból következő tájszerkezeti és antropogén morfológiai elem-együttesek - összességének kialakításában nagy
szerepe volt számos történeti mikrorégió a centrumrégiókhoz és a fontosabb innovációs központokhoz képest periférikus helyzetének, a hagyományos életmódmodellek,
a paraszti autarkia részleges továbbélésének, a társadalmi-gazdasági fejlődés felemás
jellegének. Az erdélyi régió a Kárpát-medence egészével való történeti összehasonlításban a társadalmi mobilitást és a modernizációt tekintve kevéssé fejlettnek mondható, a kultúrtáji diverzitás szempontjából azonban jelentős, ajövőben a turizmus és
a fenntartható agrárfejlődés szempontjából is hasznosítható értéket képvisel.
Kultúrtáj,

történeti kultúrtáj

Az emberi beavatkozástol mentes, megműveletlen tájat természeti tájnak vagy
Fodor Ferenc és Dékány István nyomán nyerstájnakl, az ember által különböző mértékben átalakított tájakat Henry H. Stahl nyomán humanizált tájaknak, elfogadottabb terminussal, Friedrich Ratzel nyomán kultúrtájaknak
nevezzük. Több
tudomány is alkotott tájfogalmat és a földrajz tudománytörténetében időben és térben különböző hangsúlyú volt a táj természettörténeti és/vagy társadalomtörténeti
kategóriaként való megközelítése.2 A modern és széles körben elfogadott megközelítés szerint a táj hosszú természettörténeti és rövid, de igen hatékony gazdasági, társadalomtörténeti fejlődés eredménye» Más megfogalmazásban a tájat természetes és
antropogén tájalkotó tényezők építik fel, ahol az ember tájátalakító hatását, annak
1 Dékány
István: Az ember és környezete viszonyának új elmélete. Földrajzi Közlemények Lll. évf
(1924) 1-3. sz. 1-23. p.
2 Marosi Sándor: Tájkutatási irányzatok, tájértékelés, tájtipológiai eredmények. [Elmélet - Módszer
- Gyakorlat 35.] Budapest, 1980, MTA Földrajztudományi
Kutatóintézet;
Stahl, Henry H.: A régi román
falu és öröksége. [Encyclopedia Transylvanica]
Budapest, 1992, ELTE Bölcsészettudományi
Kar
3 Pécsi Márton: A természeti
környezetkutatás
földrajzi problémái. MTA X. Osztályának Közleményei V évf (1972) 3-4. sz. 257-266. p.
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gyakorisága, erőssége és gyorsasága miatt különleges hely illeti meg a tájalkotó tényezők közőtt.s A tájvédelem terminológiájában a tájátalakítás mértéke alapján megkülönböztetik a természeti, kezelt, megművelt, szuburbán, és urbán tájahat»
Szociálgeográfiai nézőpontból a kultúrtáj az antropogén földrajzi tényezők legmagasabb integrációs foka. A kultúrtáj az eredeti természeti tájból a társadalom, illetve a társadalmi csoportok alapfunkciói kiépítésével jön létre,"
Hugo Hassinger a kultúrtájon a "szellemi és anyagi kultúrmunka földfelszíni
eredményét" érti. Értelmezésében a kultúrtáj magán viseli lakói szellemi rendszerének hatásait (esztétikai elképzelések, nyelvek, nemzetek, vallások és államba szerveződött közösségek). Hassinger - kora átideologizált kultúrföldrajzi szemléletmódjával
azonosulva - az állam nyelvét, a jogrendet, az igazgatási és gazdasági szervezeteket
fontos tájképformáló .államfunhcióh" -nak tekinti." Uhlig definíciója szerint a térnek
az emberi közösségek által történő huzamos és látható befolyásolása és használata vezet a kultúrtáj kialakulásához. A tájat használó társadalom szociális rendszerén és individuális tájértékelésén túl (pl. birtokjogi viszonyok, a földterületek adásvétel vagy
bérbeadás kapcsán pénzben is kifejezett értéke és hierarchizálása stb.) az etnokulturális jellegzetességek (népek, népcsoportok, vallások stb.) is meghatározóak lehetnek.8
A kultúrtáj megjelenésében a legszembetűnőbbek az emberi településállomány
és a gazdasági tevékenység különböző formái (mezőgazdaság, bányászat, ipar, közlekedés), A kultúrtáj nem stabilis, állandóan változik, átalakul."
A történeti földrajzi és tájvédelmi, tájesztétikai szempontokat egyaránt érvényesítő definíció szerint a kultúrtáj az ember egzisztenciális, társadalmi, gazdasági és
esztétikai szükségletei szerint "berendezett" és ahhoz alakított természeti tér, amely
az idők folyamán egyre nagyobb területekre terjedt ki, állandóan változott és változik,
valamint állandóan átformálták és ajelenben is formálják. A kultúrtáj ma egy funkcionális és különböző - olykor ellentétes (lásd: emberi tájhasználat. versus a táj regenerálödása) - folyamatokból felépülő összefüggésrendszernek is tekinthető, amely
optikailag érzékelhető pontszerű-, lineáris- és felületi elemekből áll. A történeti
kultúrtájon egyrészt a múltból áthagyományozódott (vagy teoretikusan rekonstruált)
tájat értjük (pl. középkori kultúrtáj), másrészt a "tegnapi kultúrtáj' is történetinek tekinthető, amelybe már ma vagy holnap beavatkozunk.w
A történeti kultúrtáj időbeli dimenziója alapvetően az adott területen uralkodó
társadalmi-szociális-kulturális viszonyoktol fugg. Komplexitása miatt nehéz egy adott
évszámmallehatárolni. A többek által javasolt 1850 körüli időpont azért nem tartható,
4 Csorba Péter: A tájökológiai szemlélet érvényesülése a tájvédelemben. In Schweitzer Ferenc Tiner Tibor (szerk.): Tájkutatási irányzatok Magyarországon. Tisztelet kötet Marosi Sándor akadémikus
70. születésnapjára. Budapest, 2000, MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, 25-35. p.
5 Kerényi Attila: Tájvédelem. [A KLTE Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszékén tartott 1996/97. tanév
II. félévi előadás kézírásos jegyzetei] Debrecen, 1997
6 Berényi István: A szociálgeográfia értelmezése. Budapest, 1997, ELTE Eötvös Kiadó, 110. p.
7 Wirth, Eugen: Theoretische Geographie. Grundzűge einer theoretischen Kulturgeographie. Stuttgart, 1979, B. G. Teubner
8 Uo.; Cole, John W - Wolf,Eric R.: The Hidden Frontier - ecology and ethnicity in an alpine val/ey.
New York, 1974, Academic Press
9 Berényi i. m. 110. p.
10 Burggraaff, Peter - Kleefeld, Klaus-Dieter: Historische Kulturlandschaft und Kulturlandschaftselemente. [Angewandte Landschaftsökologie H. 20.] Bonn-Bad Godesberg, 1998, Bundesamt für
Naturschutz
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mert Európában nem mindenütt egyszerre kezdődött az ipari társadalmak kialakulása
és az intenzív ipari-bányászati tájformálás. Másodsorban az iparosodás-városiasodás
előrehaladása ellenére főleg Kelet-Közép-Európában sokáig megmaradtak olyan
rurális térségek, ahol a társadalomszervezet, a gazdálkodás konzerválódása, az üzemszervezeti, agrotechnikai innovációk hiánya hosszú ideig fenntartotta a történeti
kultúrtájak formálódásának hatótényezőit. E szempontból a sok hagyományos gazdálkodási formát továbbéltető erdélyi területek európai összevetésben is kiemelkedő
példát képviselnek. Harmadsorban az ipari forradalom után keletkezett történeti ipari és bányászati tájak is történeti kultúrtájaknak tekintendők. Összességében a történeti kultúrtáj elemeinek tekintendők mindazon elemek, amelyek a mai feltételek
közepette már nem vagy csak lokálisan, mintegy zárványszerűen, anakronisztikusan
alakulnak ki tipikus formájukban. Jager a történeti kultúrtájak formálódásnak időbeli behatárolásához az 1940-es éveket javasolja, amivel nagy vonalakban egyetértünk, kiegészítve azzal, hogy a Kárpat-medence nagy részén az 1950-es évek végi,
1960-as évek eleji kollektivizáció jelenti ezt a határpontot.u Több rurális térségben az
1989 utáni reprivatizáció a hagyományos határstruktúrák és történeti kultúrtáj-elem
formáló erők részleges újjáéledését eredményezte. IZ
A történeti kultúrtájat mint az aktuális kultúrtáj részét a történeti
kultúrtáj-elemek és alkotórészek alkotják. Ezek lehetnek reliktum és perzisztens elemek egyaránt. Mindkét tájelem csoportot a történeti idők gazdasági-szociális viszonyai, valamint az akkor uralkodó esztétikai elképzelések határozták meg. Ezek a mai
feltételek közepette már nem, vagy csak kis mértékben alakulhatnak ki, tehát legtöbbször egyértelműen elkülöníthetők az aktuális kultúrtáj elemeitől. A modernizáció megkésettsége, a paraszti üzemszervezet és tájhasználat konzerválódása azonban
bizonyos történeti kultúrtáj-elemeket máig éltet, azok megtartják eredeti funkcióikat
(perzisztens elemek). A történeti kultúrtáj más elemei mára elvesztették funkcióikat
(reliktum elemek). Természetesen előfordulhat, hogy egy elem reliktum és perzisztens formában egyaránt előfordulhat (pl. földművelési teraszok). A fentebbi megkülönböztetés érvényesítésévei elkülöníthetünk tradicionális-, illetve relihtum-tájahat:»
Dietrich Denecke nyomán ótájnak vagy tradicionális tájnak (Denzer: tradicionális tér - Traditionsraum) nevezzük azokat a területeket, ahol a települési-, gazdálkodási és szociális struktúrá különösen konzervatív és tradicionális jellegű. Az ilyen
területeken az eredeti táj és a hagyományos kultúrtáj részletei is megmaradtak. Történeti földrajzilag ezek olyan tereknek tekinthetők, amelyeket csak csekély mértékben formáltak át, modernizáltak és betekintést nyújtanak a régebbi kultúrtáji,

11 Jager, Helmut: Entwicklungsprobleme europoiseher Kulturlandschaften. Darmstadt, 1987,
Wissenschaftliche Buchgesellschaft; Denzer, Vera: Relikte und persistente Elemente einer landlich
gepragten Kulturlandschaft
mit Yorschlagen zur Erhaltung und methodisch-didaktischen
Aufbereitung am Beispiel von Waldhufensiedlungen im Südwest-Spessart. [Mainz er Geographische
Studien 43.], Mainz, 1996
12 Pozder Péter - Ilyés Zoltán: A hagyományos határhasználat
továbbélő elemei az észak-erdélyi Domokoson (Dámácuseni), In Füleky György (szerk.): A táj változásai a Kárpat-medencében a
történeti események hatására. Budapest - Gödöllő, 2000, Kulturális Örökség Igazgatósága - Szent
István Egyetem, 269-272. p.
13 Denecke, Dietrich: Historische
Geographie und raumliche Plan ung. In Beitriige zur
Kulturlandschaftsforschung und Regionalplanung. [Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft
in Hamburg 75.], 1985, 3-55. p.
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agrártáji fejlődésbe. Itt túlnyomóan a történeti kultúrtáj perzisztens elemei jelennek
meg, az antropogén morfológiai elemek is a hagyományos módon fejlődnek tovább. 14
A tradicionális tájaktói elkülönítendők a reliktumtájak, melyeket már nem
hagyományhű módon művelnek, de a gazdálkodás extenzívvé válásával (pl. áttérés a
földművelésról a legelő- és erdőgazdálkodásra, felhagyott, illetve rekultivált montanogén tájak) máig megőrizhetnek egy sor a korábbi tájhasználatra utaIó tértagoló
reliktumformát. A reliktumtájak másik csoportját képezik azok a területek, ahol a
társadalmi-szociális változásokkal megszűnt a kultúrtáj formálása, de egyes elemei
,,palimpszeszt-szerűen" utalnak a régi téjhasználatokra."
Mind a tradicionális táj, mind a reliktumtáj a történeti hulturtáj fogalmával fedhető le, melynek kutatása a természet- és társadalomtudományok interdiszciplináris
együttműködésével valósítható meg. A történeti kultúrtájban fellelhető, az évszázadok folyamán változó emberi használatbavételek nyomán kialakult történeti-földrajzi
elemek és struktúrák bepillantást engednek a történeti gazdálkodási rendszerekbe. A
történeti kultúrtáj kutatói az erdők területén, a településhatárban és a városias vagy
iparosodott térségekben még látható tanúkra (reliktumok) koncentrálnak, amelyek
településtörténeti, gazdaságtörténeti adalékokat nyújthatnak a történészek számára.
Az emberi tevékenységi formákra, történeti gazdálkodásra, egykori településekre
utaló antropogén formakincs és tájmintázat kutatása, leltározása, értékelése, valamint a védelmükre, gondozásukra vagy továbbfejlődésük biztosítására tett ajánlások
elkészítése az alkalmazott történeti földrajz feladata.
A kultúrtáj védelme
A tájvédelem (német szakirodalomban: Landschaftschutz) a természetvédelem
részterülete, amely - a természettudományos szempontok mellett és ellenére - túlnyomóan a táj külsődleges, mindenekelőtt kultúrtörténetijegyeire összpontosít. A német irodalomban ettől elkülönítik a tájgondozást (Landschaftspflege), amely az
épített területeken kívüli táj fenntartására és védelmére irányuló intézkedések
összességét öleli fel. A tájgondozás célja a táj és az (agrár)ökoszisztémák védelme,
fenntartása, kímélő művelése és az emberi szükségletek figyelembevételével történő
megtervezett továbbfejlesztése. 16 A tájvédelem magyarországi értelmezésében is megfigyelhető bizonyos kettősség, hiszen a tájvédelem egyrészt a természetvédelem keretében külön jogszabályokkal védett táji együttesekre (főként természeti tájak)
vonatkozik, másrészt mint általános tájvédelem a tájban fellelhető - sem a
természetvédelem, sem a műemlékvédelem által nem védett - kultúrtörténeti és
esztétikai értékek védelmét jelenti."
14 Uo.; Denzer i. m. 18-19.; Ilyés Zoltán: A tájhasználat változásai és a történeti kultúrtáj 18-20.
századi fejlódése Gyim.esben. PhD értekezés. Debrecen, 1998, Kossuth Lajos Tudományegyetem
15 Denzer i. m.; Hard, Gerhard (1973): Die Geographie. Eine wissenschaftstheoretische
Einführung. Berlin-New York, 1973, Walter de Gruyter, 94-97. p.; Ilyés Zoltán: Az állattartás és
rétgazdálkodás hatása a történeti hultűrtáj miniázottságára és antropogéti morfológiai elemeire. In
Hála József - Szarvas Zsuzsa - Szilágyi Miklós (szerk.): Számadó. Tanulmányok Paládi-Kovács Attila tiszteletére. Budapest, 2001, MTA Néprajzi Kutatóintézete, 53-65. p.; Radulescu, N. A.:
Cercetari geografia umana eu ajutorul reliefului antropic. Comunicori de Geografie vol. VIlI. (1969)
21-30. p.; Stahl i m. 96-99. p.
16 Burggraaff - Kleefeld i. m.
17 Csima Péter: Az általános tájvédelem és a természetvédelem. ÖKO IV. évf. (1993) 2-3. sz.
12-18. p.
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Mivel Közép-Európában gyakorlatilag már nincsenek természeti tájak, szűkségszerűnek tűnik, hogy a táj védelem, illetve általános tájvédelem kifejezésen
hultúrtájuedelmet értsünk. Természetesen a kultúrtájvédelem és a természetvédelem
között nagyon fontos átfedések lehetnek. Elég csupán azokra a biocönózisokra, biotópokra gondolni, amelyek kialakulásukat és fennmaradásukat emberi hatásnak és
kvázitermészetes folyamatoknak köszönhetik. Szűkebb értelemben ezek antropogén
jelenségek, más tekintetben azonban a táj természeti értékeihez tartoznak.
Kultúrtájvédelem (szinonímája a kultúrtájgondozás) fogalmán mindazon aktív
és passzív intézkedések összességét értjük, amelyek a táj kultúrtörténetileg és/vagy
emocionálisan hatásos jelenségeinek, pozitívan értékelt állapotának megőrzését, kívánatos továbbfejlődését vagy rehabilitálását célozzák, illetve a fellépő negatív folyamatok kompenzálását szolgálják.IB A kultúrtájvédelem az ember környezetátalakító
képességét dokumentáló kultúrtájak és esztétikailag vonzónak értékelt tájképek
fenntartható fejlődését biztosítja. A jövő számára döntő jelentőségű a különböző
kultúrtájakban fennmaradt értékek megőrzése, anélkül, hogy ezen terek szükségszerű dinamikáját (értsd továbbfejlődését), hasznosítását megakadályoznánk.w A
kultúrtájvédelem célja tehát a kultúrtáj továbbfejlődésének átgondolt biztosítása,
amely a történeti-földrajzi tájfelvételezésre és tájértékelésre támaszkodva különböző
megoldásokat alkalmaz a konzerválástól a rehabilitációig:
1. A szűkebb értelemben vett védelem azt jelenti, hogy a területet mint természetvédelmi vagy kultúrtájvédelmi területet ki kell vonni a mai használatból és gyakorlatilag múzeumként konzerválni. Ez a követelmény több
szempontból is aggályos és nem teljesíthető, hiszen a kultúrtáj, annak
antropogén diverzitása feltételezi és igényli az emberi tevékenységet.
2. A szűkebb értelemben vett kultúrtáj-gondozás - a mai igényekkel és követelményekkel összhangot teremtve - az adekvát gazdálkodás és tájhasználat kialakítását célozza, ahol a ránk hagyományozódott kultúrtáji állag
védelme áll előtérben.
3. A kímélő továbbfejlesztés során a táj potenciál növelésével összhangban védik a
térség megőrzendő központi értékeit. Olyan koncepciókat dolgoznak ki,
amelyeknél folyamatosan figyelembe veszik a természeti potenciált, a
régióspecifikus tájképet és a kultúrtörténeti fejlődést. A kultúrtájvédelern keretében megvalósított fejlesztés olyan kísérő intézkedéseket jelent, melyek a tájat megváltoztató folyamatokat úgy befolyásolják, hogy
a kultúrtáj történetileg kifejlődött j ellege (a táj formai megjelenése, a tájkép és a tájszerkezet látványa) lehetőleg ne szenvedjen kárt.
4. A rehabilitáció feladata az elrontott, tönkretett adottságok és kultúrtáji elemek helyreállítása, illetve visszaállítása, rekonstrukciója. A rehabilitáció
jelentheti például betemetett, használaton kívüli malomcsatornák kiásását, a hagyományos területhasználat visszaállítását, régi fasorok, gyümöIcsösök újratelepítését stb.20
IB Quasten, Heinz - Wagner, Juan Manuel: Vorschliige zur Terminologie der Kulturlandschaítspflege. In Schenk, Winfried - Klaus Fehn - Dietrich Denecke (Hrsg.): Kulturlarulschaftspflege. Beitriige
der Geographie zur raumlichen. Planung. Berlin-Stuttgart, 1997, Gebrüder Borntraeger 80-84. p.
19 Burggraaff - Kleefeld i. m.
20 Burggraaff _ Kleefeld i. rn.; Csima i. m.; Pinczés Zoltán: Tájkutatás-tájvédelem.
In Jáki Katalin (szerk.): Aktuális problémák a földrajz tanításáhan. Gyór, 1993, Magazin Kiadó, 21-33. p.;
Quasten - Wagner i. m.
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Németországban újabban a természetvédelmi területek mellett felvetették a
kultúrtájvédelmi területek (Kulturlandschaftschutzgebiet) létesítését. Ez olyan perspektivikus - törvényileg még nem kialakított - védelmi forma, amelynek szerepe
megegyezik a természetvédelmi területek kultúrtörténeti értékeket megőrizni hivatott funkciój ával és területileg felöleli a törvényileg már megállapított és meghatározott műemIékvédelmi zónákat is. Így főleg a természetvédelem alá nem eső épített
környezet, a kultúrtájelemek és struktúrák integrált védelme valósulhatna meg. 21
A kultúrtáj védelme, gondozása, fenntartása tehát nem pusztán amegörökölt
tájak és karakterelemek konzerválását jelenti, hanem azok továbbfejlődésének lehetőségét is igyekszik megteremteni. Mivel mindenféle tájhasználat az erőforrások megterhelésével, azok el- és felhasználásával jár, a kultúrtáj fejleszt.ésenem veszélyeztetheti a
tájpotenciált és a következő generációk életlehetőségeit. A kultúrtájvédelem fogalma
arra is utal, hogy a kultúrtáji erőforrások készletéből nem lehet önkényesen és
könnyűszerrel termékeket és fogyasztási javakat kivenni. Bármilyen tájhasználattal
együtt kell járjon a keretfeltételek respektálása és az erőforrások fennmaradásának
biztosítása, egyfajta pótlás, invesztíció. Ez biztosítja a fenntarthatóság gyakran hangoztatott követelményét. Ez az igény és szemlélet a székelyföldi kistérségi fejlesztések
háttéranyagaiban és a helyi természetvédelmi kezdeményezések, egyesületek programjaiban is megjelent.v A kultúrtájvédelem nem csupán a fenntartás és a tudatos
fejlesztés eszközeinek, legmegfelelőbb módszereinek felkutatásából, kidolgozásából és
alkalmazásából áll. Ehhez elengedhetetlen a helyi társadalom véleményének megkérdezése: miként érzékelik és értékelik környezetüket, számukra mi tűnik védendő értéknek? A kultúrtájvédelem
a megoldások irányába nyitott, dinamikus
szempontrendszert kínál ahhoz, hogy tudatosan bánjunk a természetes és ember által létrehozott táj-potenciállal. Történeti és recens tájfejlődési folyamatokban kell
gondolkodni és ezek tükrében mindig hasznos újradefiniálni a védendő objektumokra, karakterelemekre vonatkozó értékkategóriákat. A kijelölt referenciaterületek és a
változó kultúrtáji állapotok folyamatos figyelemmel követésével, monitorizálásával a
kultúrtájvédelmi intézkedések szükségességét és a beavatkozások mértékét mindig
relativizáló kontextusban kell megítélni. Egy extenzív legelő- vagy réthasználat után
létrejövő - szociális ugarként értelmezhető - erdőtakaró, annak ellenére, hogy lokálisan növelheti a biodiverzitást, eltakarhat a kultúrtáj individualitásához hozzájáruló, a
történeti erdőhasználatokra, infrastruktúrára vagy bányászatra utaló karakterelemeket és elem-együtteseket, hátrányosan megváltoztathatja a hagyományos irtvány-erdő arányt. Azok a tájhasználati módok, melyek egy terület természetes és
történeti potenciálját megőrzik, maguk teljesítik a kultúrtájvédelem követelményét.
A kultúrtáj védelme egyben átfogó tájtervezési feladat is.23
Az alkalmazott történeti földrajz a tájvédelem és természetvédelem felé tudatosíthatja tájaink történetiségét, kultúrtörténeti értékeit és az emberi tevékenységformák fenntartásukban betöltött szerepét. A kultúrtájvédelemben a meglévő régebbi
struktúrák fenntartása és integrálása mellett a továbbfejlesztés, a hasznosítás és akár
az átalakítás igénye is megjelenhet. A kultúrtáj védelmét alapvetően nem oldhatjuk
Burggraaff - Kleefeld i. m.
Herczeg Ágnes et al. (szerk.): Térségfejlesztés. Csíkszereda, 2001, Csíki Természetjáró és
Természetvédő Egyesület
23 Schenk, Winfried: Gedankliche
Grundlegung und Konzeption des Sammelbandes
"Kulturlandschaftspflege". In Schenk - Fehn - Denecke (Hrsg.) i. m. 3-9. p.
21
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meg úgy, hogy kirekesztjük az általános fejlődési folyamatokból, "sterilizáljuk" vagy
izoláljuk a meglévő hasznosítási szerkezeten belül. Az alkalmazott történeti földrajz
szempontjait érvényesítő szakember a tájtervezésnél és a területrendezési tervek gyakorlati megvalósításánál nem a fundamentalista, szimplifikált védelem, hanem a
"megőrző tervezés" és tájfejlesztés pozícióját képviseli. 24 Az alkalmazott történeti
földrajz az érintett lakosság környezetérzékelésének figyelembevételével keresi a
fenntartható kultúrtáji fejlődés útjait.
Az erdélyi kultúrtáj az együtt élő népek, a különböző területhasználatok olykor
versengő, de gyakran harmonikus együtthatása eredményeként jött létre. A tájak kisajátító egyoldalú etnizálása, nemzeti szempontú átideologizálása= éppúgy káros és a
fenntartható fejlődés szempontjából improduktív, mint a kultúrtájak egykori és mai
etnikus, kulturális diverzitásának elhallgatása vagy horribile dictu rombolása. A városi szórványrégiókat kivéve majd mindegyik erdélyi magyar szórványterület gazdaságilag depressziós térségben található. Ezek a térségek ennek ellenére az örökség- és
ökoturizmus szempontjából kitüntetett régiók lehetnek, ha a megőrzés és a fejlesztés
egymást feltételező szempontjainak figyelembevételével a kultúrtáji értékekre nyitott
módon használják ki az EU által kínált regionális fejlesztési lehetőségeket.

24
Denecke,
Dietrich:
Historische
Geographie-Kulturlandschaftsgenetische,
anwendungsorientierte und angewandte Forschung: Gedanken zur Entwicklung und zum Stand
der Diskussion. Berichte zur deutschen Landeskunde Bd. LXIX. (1995) H. 2. 431-444. p.; Henkel,
Gerhard 1997: Kann die Überlieferte Kulturlandschaft ein Leitbild für die Planung sein? Berichte
zur deutschen Landeskunde Bd. LXXI. (1997) H.l. 27-37. p.
25 Vö. Keményfi Róbert: Az "etnikai táj" kultúrnemzeti
mítosza. Regio XIII. évf. (2002) 4. sz.
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Fekete Albert - Kabai Róbert - Eplényi Anna
ÖRÖKSÉGVÉDELMEN ALAPULÓ FALU- ÉS
VIDÉKFEJLESZTÉS
A SZTÁNAI-VÖLGY TÉRSÉGÉBEN
Egy-egy vidék természeti és kulturális értékekben való gazdagsága szoros összefuggést mutat annak társadalmi-gazdasági fejlődésével. Történeti távlatban tekintve
Közép- és Kelet-Európa egyes térségeihez hasonlóan Erdély vidéki területein is az elmaradottság sajátos hozadéka, hogy - az urbanizáció megkésettsége, a tájhasznosítás
extenzívebb mivolta révén - a természeti értékek sértetlenebbül maradhattak fenn,
mint a kontinens fejlettebb nyugati részein. A megkésettség emellett az életmód
"konzerválásával" jelentős kulturális értékek, hagyományok és - különösen az elzárt,
periferiális fekvésű falvakban -, a helyi sajátosságok fennmaradását eredményezte. A
vidéki közösségek szempontjából oly kívánatos gazdasági fejlődés ezért az életkörülmények megváltozása révén sajnálatos módon éppen ezen természeti és kulturális
örökség létét veszélyezteti.'
Fejlődésre szükség van, de nem mindegy, milyen áron. Erdély magyar népességének az egyéni és közösségi identitás megőrzése érdekében arra kell törekednie,
hogy gyarapodása, felemelkedése ne az örökség rovására történjen, hanem annak védelmén alapuljon. Ennek már ma is létező formája a vendégfogadás elterjedése a gazdasági értelemben elmaradott, de táji-természeti értékekben gazdag vidékeken.
Ezekben a mezőgazdálkodás és az ipartelepítés szempontjából kedvezőtlen adottságú
térségekben a faluturizmus, értéktudatosító szerepe révén, körültekintő fejlesztéssel
hozzájárulhat a helyi örökség védelméhez. A vendégfogadással kiépülő kulturális
kapcsolatok, a bevételek révén fokozódó gazdasági erő és végül, de talán legfontosabbként, a helyi közösség önszerveződése, mindennapi együttműködése emellett jelentős
megtartó erővel bír: segíti a kisebbségi sorban élő közösségek fennmaradását.
Több olyan példa említhető, ahol ezt a lehetőséget felismerve történt úttörő,
mára sikeresnek bizonyult kezdeményezés. A legismertebb talán Kalotaszentkirály,
ahol a tánctáboroknak és a vendégfogadás felkészült szervezésének köszönhetően a
faluközösség jelentős része élvezheti a turizmus bevételeit. Az üdülési potenciál kiaknázásajelentős értékőrző, -megújító tevékenységgel és közösségszervezéssel párosul a
magyarországi Ars Topia Alapítvány, a Pagony Táj- és Kertépítész Iroda, a Csíki Természetjáró és Természetvédő Egyesület, a helyi önkormányzatok és a Kós Károly
Egyesülés vándorai összefogásával évente rendszeresen megrendezett furdőkalákák
esetében is. Lázárfalván, például a felújított népi fürdö turisztikai vonzereje révén a
faluturizmus fellendüléséhez vezetett a faluban, melyből több család is jelentős jövedelem kiegészítésre tesz szert. 2 Farkaslaka és különösen a román többségű vidéken
! Körösfö, Torockö, illetve Farkaslaka esetében jól illusztrálják ezt az alábbi írások: Balogh Ferenc:
Falufejlesztés és hagyományőrzés Körösfön. Művelődés Lll. évf (1999) 3. sz. 4-5. p.; Furu Árpád: Integrált
értékvédelem Torockón. Művelődés LIV évf. (2001) 4. sz. 11-14. p.; Jakab Csaba: Erdély tájai. Diagnózis és
terápia építészszemmel. In Fekete Albert (szerk.): Az erdélyi táj kérdései. Kolozsvár, 2004, Művelődés
15-19. p.
2 Vö. Jánosi Csaba et. al.: Székelyföldi fürdők, gyógyhelyek. Budapest - Csíkszereda - Szombathely,
2005, Ars Topia Alapítvány - Csíki Természetjáró és Természetvédő Egyesület - B.K.L. Kiadó; Kolumbán
Gábor (2004): Fürdőépító kalákák a Székelyföldön. In Fekete Albert (szerk.) i. m. 29-33. p.
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fekvő Koltó pedig szép példái annak, hogy egy-egy jeles személyiség, Tamási Áron, illetve Petőfi Sándor szellemi öröksége hogyan segítheti az ott élők identitásának megőrzését: meghatározó szerepet játszva ezáltal a két településen a szervezett vendégfogadás
kialakulásában is.
Az örökségvédelmen alapuló fejlesztés gondolata a Sztánai Műhely tevékenységében is meghatározó. A szellemi és alkotóműhelyként működő társulat létrejötte
Szabó Zsolt, a kolozsvári kiadású Művelődés című folyóirat főszerkesztője, a Szentimrei Alapítvány elnöke kezdeményezésének köszönhető, akinek hívó szavára 1999
őszén a Budapesti Corvinus Egyetem (az akkori Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem) néhány fös, táj építész oktatókból és diákokból álló csapata hozzáfogott a Kós
Károly által tervezett házakat szívében viselő Sztánai-völgy értékfelméréséhez, hogy
a terület védetté nyilvánítását előkészítse. E csapatból kerültek ki a műhely későbbi
alapító tagiai.s akik közül többen szakmai feladatok és közösségi kulturális események kapcsán mindmáig aktívan tevékenykednek a térségben.
A vizsgálatok a völgy értékeinek sokszínűségét mutatták. A kicsiny falu, Sztána, ismertségét elsősorban Kós Károlynak köszönheti, aki itt, a Sztánai-völgyben, a
vasútállomás közelében kialakult nyaralótelepen építette meg 1910-ben családi fészkét, a "VaIjúvárat", valamivel feljebb, a domboldalban pedig az azóta már elpusztult
"VaIjútanyát". Barátja, Szentimrei Jenő költő háza 1925-ben, nővérének nyaraló ja
1937-ben épült, ugyancsak az ő tervei alapján. A sztánai házak építőművészetének
jellegzetes példái; felfedezhető rajtuk formavilágának és építészeti álláspontjának fokozatosan kialakuló képe. Kós azonban nem csupán épületeket hagyott ránk: gazdag
életműve kimeríthetetlen szellemi örökséget képvisel. A természetkímélő gazdálkodásról, a hagyományos tájhasználatról, a kalotaszegi tájkarakterről szóló írásai máig
hasznos irányelvként szolgálnak ajövőbeli fejlesztési elképzelések, tervek kialakításához.
A kulturális javak mellett a völgy jelentős természeti értékekkel is büszkélkedhet. A változatos, tagolt domborzat felépítésében a felső eocén mészkő játssza a főszerepet. A kőzet igen gazdag kövületekben, amelyek egy-egy esőzés után, különösen a
Csiga-domb erodált oldalain és a környező szántókon az eke által kiforgatva bukkannak nagy számban felszínre. A változatos domborzat a helyi klimábanjelentős eltéréseket eredményez, amit a növényzet is hűen tükröz. A fakitermelés révén ugyan
kevés maradt meg az eredeti növénytársulásokból; a lágyszárú vegetáció azonban
olyan színes és értékes fajokat mutat, mint a leánykökörcsin (Pulsatilla grandis), a tavaszi hérics (Adonis vernalis), aszártalan bábakalács (Carlina acaulis), a prémes
tárnicska (Gentianella ciliata), a ríszeg virág (Daphne cneorum), a fehér madársisak
(Cephalanthera damasonium), akisasszonypapucs (Cypripedium calceolus), a tarka
kosbor (Orchis tridentata) stb. Amelegkedvelő gyeptársulások gazdag rovarvilágnak
adnak otthont - a terület zoológiai felmérésére azonban ezidáig nem került sor.
Bár a vasútvonal 1869- 70-es kiépítése, az erdőirtások és az annak nyomán meginduló erózió következtében a vidék eredeti arculatajelentősen megváltozott, a Sztánai-völgy - természet és ember munkájának összhatásaként kibontakozó - tájképe
mégis megkapó. A tagolt domborzat, a patakot kísérő füzesek és nádasok, a melegkedvelő csertölgyes erdő cseIjeszintjéből megmaradt somligetek mellett a vasút íves vonala, sőt még az erodált felszínek kőzetkibukkanásai is gazdagítják e látványt.
3 A Sztánai Műhely alapító tagjai 1999-ben: Csaba Kinga, Fehér Orsolya, Fekete Albert, Győrí András, Jánosi Dóra, Kabai Róbert, Kesselyák Noémi, Kristály Anikó, Szabó Ágnes, Szakács Barnabás és Takács Edvárd. Eplényi Anna 2002-től vesz részt a műhely munkájában.
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Az értékfeltárás alapján megállapítottuk, hogy változatos értékeinek köszönhetően a völgy méltó a védelemre, és a megőrzésre javasolt terület határait is kijelöltük.
A munka során a közeli falvakba eljutva azonban azt tapasztalhattuk, hogy az itt élőket korántsem az értékek megőrzésének szükségessége, mintsem a mindennapi megélhetés gondjai aggasztják.
Olyan megoldás szükséges tehát, amely a meglévő értékeket - közvetlen és közvetett módon egyaránt - a falu, illetve a kisrégió érdekében tudja kamatoztatni. Ahhoz, hogy ez megtörténhessen három dolog szükséges:
- az értékvédelem mellett a közösség részvételével végzett felújításnak olyan
objektumokra kell koncentrálnia, amelyek gazdasági hasznot is hoznak;
- a meglévő értékek megőrzése mellett új értékek létrehozására kell törekedni,
amelyek a helyi hagyományokba gyökerezve, a közösség kollektív alkotóerejének termékei;
- a szükséges források megszerzése érdekében az érintett közigazgatási egységek
bevonásával a táji határokhoz igazodó fejlesztési kistérséget kell kialakítani.
A korszerűt a hagyományossal - Kós Károly szavaival élve - nem lehet "recept
szerint" ötvözni. Sok esetben nagy kihívás és felelősségteljes feladat meghúzni a határt: mi az, ami a régiből még megtartható, esetleg felújítható, mi az, amit már nem
lehet megmenteni, mi az, ami újab bal, korszerűbbel cserélendő fel, egészítendő ki. A
fejlesztési folyamatok gondolati háttere, az újonnan kialakítandó objektumok meghatározása, a táj és a benne élő közösség közti összhang visszaállítása, együttesen eredményezi azt a környezetet, amely tervezői szemléletünk hordozója, tolmácsolója is.
Az értékfeltárással egy időben elkészült a kistérség hagyományos mezőgazdasági struktúrájának, tájhasználatának helyzetfelmérése is. A mezőgazdaság, illetve a
gazdaság egészének szempontjából is döntően meghatározó közép-formációról, a faluközösségről a következőt írja Imreh István: ,,A faluközösség nem csak települési forma, nem csupán életkeret, hanem egy termelő-szerkezetet működtető alakulat is.
Megszabja a munka rendjét, menetét, óvja a munka gyümölcsét és a szántóföld, kaszálórét, legelő, erdő egy részének is gazdája. Az állattenyésztés a takarmányozás, a
legeltetés, a pásztorIás pedig tradicionális eljárásmódok célszerű, aprólékos egybehangoltságának szövevénye, ami nem működhet szabályozás, közösségi egyeztetés nélkül."
A fenti idézet tartalma igaz Kalotaszeg falvaira is, bár bizonyos folyamatok - melyeket a XX. század hozott felszínre - mára sokhelyütt megzavarták e tiszta, ősi funkciót.
A gazdaság vizsgálatánál a falut olyan közösségnek kell tekinteni, amely; mint "táji csomópont", minden primer termelői, kereskedelmi és fogyasztói tevékenység alapja, amely
tevékenységek egyenes következménye pedig a táj alakítása A mezőgazdasági munkából
egyéni és közösségi, anyagi és lelki haszon egyaránt származik, ez a mai válságos helyzetool ugyanúgy jelenthet kiutat, mint a két világháború közti időszakban.
A mezőgazdaság tartós és hatékony működése szempontjából az adott terület
éghajlati és talajadottságai is fontosak. Megállapítható, hogy a Sztánai-völgy és kistérsége ebből a szempontból nincs különösebben előnyös helyzetben. A természeti adottságok elsősorban az erdő- és gyepgazdálkodásnak, a gyümölcstermesztésnek (alma,
körte, szilva) kedveznek.
A Sztánai Műhely által megfogalmazott, a kisrégió tájvédelmi-fejlesztési stratégiáját megalapozó javaslat 2002-re készült el.4 Kalotaszeg megismerése során egyre
4 Sztánai Műhely: A Sztánai-völgy tájvédelmi és tájfejlesztési stratégiája. Budapest, 2002, SZlE,
Kert- és Településépítészeti Tanszék

ÖRÖKSÉGVÉDELMEN

ALAPULÓ FALU- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

201

inkább az a határozott véleményünk alakult ki, hogy a falvak természeti, táji, kulturális értékeinek gazdagsága és sérülékenysége miatt, a túlélés és a fejlődés útja a társadalmi és gazdasági együttműködésben és önszerveződésben mutatkozik. A
kistérségi együttműködés és az így megvalósuló közös fejlesztés jelentheti az infrastruktúrában elmaradott, nehéz gazdasági és szociális helyzettel küzdö, de természeti,
táji szépségekben bővelkedő vidék számára a kiutat. 5
Célként fogalmazódott meg tehát az infrastruktúra fejlesztése, a természeti értékek védelme, a tájhoz illő gazdálkodási módok kidolgozása és fenntartása, a munkahelyteremtés, az elvándorlás megakadályozása, a hagyományos falukép megőrzése, a
műemlékek védelme és felújítása, a hagyományőrzés, amelyek egyben folytonosságunk, nemzeti identitásunk megőrzésének is zálogai.
A tájfejlesztési program kulcsfontosságú elemeinek a következőktartják:
1. Kistérségi együttműködés
2. Védelmi program a természeti és épített örökség megóvására
3. Gazdasági program a fenntarthatóság érdekében
4. Turisztikai fejlesztési lehetőségek mint kiemelt gazdasági tevékenység, szigorúan alárendelve az előző pontok által kiemelteknek
A Sztánai Műhely által megfogalmazott tájfejlesztési program hároméves folyamat eredményeként jött létre. A kezdeti vizsgálatok után tanulmányok készültek,
amelyeket elsősorban a figyelemfelkeltés céljával több helyütt - szakmai és civil fórumokon egyaránt - bemutattunk. A tanulmányok bővültek, csiszolódtak, bizonyos felszínre került témák leszűkítése révén egyetemi szakdolgozatokkás, tudományos
diákköri dolgozatokká? nőtték ki magukat. A sztánai anyag hazai és nemzetközi
konferenciákra egyaránt eljutott."
A program első pontjában meghatározott kistérségi együttműködés érdekében
2000. október 6-án a zsoboki református egyház szórványiskolájában kistérségi tanácskozást tartottunk, amelyet a házigazda, Molnár János református teológiai tanár,
a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet akkori rektora nyitott meg, és amelyen a hivatalos képviseleteken (helyi és megyei önkormányzatok érdekelt képviselői, polgármesterek) túl számos gazdaember, vállalkozó és értelmiségi vett részt Kalotaszegről és
Magyarországról. Bár a megbeszélés akkor sok értékes felvetést és javaslatot eredményezett, a megfogalmazott kistérség fejlesztési program csupán Sztánán talált kedvező fogadtatásra. Így a fejlesztési területet első lépésben erre az egy falura szűkítettük le.
A tájról soha nem beszélhetünk úgy, mint egy kész és sebezhetetlen termékről.
A táj kezünk nyomán állandóan változik. Alakulása, fejlődése a falu, a város, a nép
kontinuitásának részét képezi. A sztánai táj problémái is nyilvánvalóan a halódó falu
társadalmi problémáira vezethetők vissza. A széteső faluközösség ősszekovácsolásá-

5 Fekete Albert: A sztánai tájépítész program és a Sztánai Műhely. In Fekete Albert (szerk.) i. m.
102---108.p.
6 Szakács Barnabás: Sztána falu fejlesztése - településesztétikai vonatkozások.
7 Szabó Ágnes: A falusi turizmus lehetóségei a Sztánai-völgyben.
8 2000. március 7-10. Zürich: Landscape protection in the Stana-Valley. 2000. március Ef-25.
Tusnádfurdő: Tájvédelem, műemléhoédelem és társadalom - a Sztána-uolgyi regionális fejlesztés lehetséges
alapja. 2000. június 29. Gödöllő: A Sztánai-völgy tajtorténeti áttekintése, különös tekintettel Kós Károly szellemi örökségére. 2000. május 1-5. Bukarest: Landscape and monurnent protection in the Stana-Yalley. 2000.
szeptember 21-24. Dubrovnik: Landscape, monument, society. 200l. május 6-13. Tusnádfurdő: Egy tájfelmérés üzenete - integrált tájvédelmi törekvések a Szuinai-oolgyben. 2001. május 8-10. Budapest: Táj és település a Sztánai-völgyben.
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nak fő kiindulási pontjaként a közösségi rendezvényeket. a néphagyományok felélesztését láttuk. Ennek a gondolatnak az eredményeként, illetve a híres 1914-es, Kós
Károly által szervezett sztánai farsangnak az ihletésére rendeztük meg 2001 februárjában, 87 év után újra a farsangi bált. A bálon a helybélieken kívül több mint 70
budapesti vendég is részt vett, anyagi hozzájárulásuk a falu kasszáját gazdagította és ez immár hagyománnyá vált.
Az évről-évre megrendezésre kerülő farsangi bálok nemcsak a vendégek számára váltak egyre fontosabb eseménnyé, hanem a falu számára is. Kezdetben spontán
jelleggel szervezett "foná-házi hangulatú est" után a faluközösség minden korosztálya, együtt lakodalmi színdarabot mutatott be, majd a rákövetkező évben a felnőtt és
a fiatal korosztály is külön szereppel készült. Az elmúlt két esztendőben pedig a gyermek színjátszó-kör egyre komolyabb darabokat adott elő. További fontos előrelépésnek tekintjük, hogy évről-évre próbáljuk "visszacsempészni" a népzenét, és egyre
hangsúlyosabbá válik a tánctanítás a helyi gyerekek és fiatalok számára az esték folyamán. Ennek eredményeképpen második éve már a .bállal" egy időben külön táncházra kerül sor, az egyik régi ház pincéjében, több helyi és magyarországi muzsikus és
táncos közreműködésével.
A falu számára bevételt teremtő hagyományőrző farsangi mulatságok felélesztése mellett hasonlóan fontos kezdeményezés volt a nyári faluszépítő táborok szervezése. A rendezetlen falukép felszámolása volt a cél, a helybéliekkel együtt, közösen.
Kétkezi munkával sikerült közelebb férkőzni nemcsak a tájhoz, hanem az emberekhez is. Így indultak a sztánai nyári táborok, meghívott előadókkal, kalákával, budapesti hallgatók és néhány lelkes sztánai részvételével.
2001. nyarán került sor 10--12 egyetemista részvételével a falu központjában a
patakmeder rendezésére valamint az itató-felújítására. Mivel Sztánán még nem sikerült kialakítani vízgyűjtő medencéket és vezetékes vízhálózatot, így ez az itató a falu
valóságos "középpontja" is, mely egyben minden fontos eseményének is helyszíne.
Fontosnak találtuk, hogy ez a közösségi tér igényes formákkal és színvonalas alapanyagokkal épüljön ki. A falusi környezetben erőltetett és erősen idegen beton helyett
a fa, a vessző és terméskő alkalmazását szorgalmaztuk.
A sztánai hagyományos falukép alaposabb megismerése és megőrzése céljából
2003 őszén a Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Karán indított ,,Erdélyi tájtörténeti szeminárium" című tárgy keretében Szakács Barnabás és Takács Edvárd vezetésével különleges hallgatói feladatokra került sor. A hallgatók a faluképben
meghatározó építészeti és szabadtér-építészeti elemek, padok, kapualj ak, itatók, vályúk, hirdetők, kerítések, hulladékgyűjtők, köztéri illemhelyek, fogadóterek formatervezésére - formai újratervezésére, átalakítására tettek tervezői javaslatokat. Ezekben
olyan kalotaszegi népi formakincsre épülö, mégis korszerűen kialakított megoldásokra törekedtek, amelyekkel a falukép rendezettebbé tehető. Ezeken túl hagyományos
sztánai termékekre (szilvapálinka, sompálinka, szilvalekvár ) is terveztek emblémakat a hallgatók, amelyekkel a termékek igényesebb formában árusíthatók. Az
elkészült hallgatói munkákat a kultúrházban állítottuk ki a farsangi bál ideje alatt,
példákat és felújítási lehetőségeket mutatva a faluközösség számára
2004-ben a falu központjában elkészült az új mosóvályú, Emellett, turistajelzéseket festettünk fel, és megkezdődött egy útjelzőtábla-rendszer kialakítása, amely az
ideérkező - meglepően nagyszámú - lelkes, Kós Károly nyomdokain járó turista számára nagyon hasznos. Ez az első kijelölt túraútvonal a Sztánai-völgyben: a falu, a
környékbeli falvak és azok nevezetességei, a Kés-házak és a vasútállomás között te-
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remt látványosabb útvonal-kapcsolatokat. Ősszel a kultúrház melletti hirdetőtábla
kifaragására és felállítására is sor került. A gyerekekkel való foglalkozás a szemétgyűjtéstől kezdve a patakmeder-rendezésen át a közös játékokig és kirándulásokig
éppoly fontos része a kalákáknak, mint a munka. Ezek a kapcsolatok máig elevenek,
és a gyermeklélek számára életre szóló emlékeket teremthetnek.
A vidám gyermeksereg mellett azonban a programnak ebben a szakaszában
vált nyilvánvalóvá a helybéli felnőttek viszonylagos passzivitása. Nagyon nehéz volt,
máig is nagyon nehéz rávenni falusiakat a közös cél érdekében végzendő munkára,
hacsak abból azonnali egyéni hasznot nem látnak. A falu megúj ítás, -szépítés pedig
nem kimondottan ilyen tevékenység. Lassan alakult ki egy olyan mag, amely a kőz érdekében, megfelelő diplomáciai érzékkel ugyan, de mozgósítható. Emberpróbáló feladat a helybéliek aktivizálása, olyannyira, hogy máig sem sikerült igazán, és ennek a
sikertelenségnek tudható be az is, hogy az alapító műhelytagok közül néhányan
elmaradoztak, lemorzsolódtak.
A sztánai örökségért azonban nemcsak ott, a helyszínen lehet tenni. 2002 januárjában a Műhely fotókiállítást szervezett Budapesten "Sztánai táj" címmel, majd
2002. decemberben az Uránia Nemzeti Filmszínház és a Művelődés folyóirat szervezésében került sor a .Kalotaszegi advent" című rendezvényre, amely azóta más és
más meghívott táj egység-vendégekkel hagyományos rendezvénnyé vált. A házigazda
akkor Sztána faluközössége volt, és az est előadásai, műsorai során a "sztánai" vendégek megismerhették a falu történetét, kulturális értékeit, hagyományos ételeit és
italait valamint a Sztánai Műhely munkáját.
A sztánai bálok és az elmúlt hét év munkálkodásán egyik legnagyobb járuléka
az ismeretszerzés és ismeretkőtés. Ez egyfelől jelenti a sztánaiak ismeretségét a környékbeli táncosokkal, zenészekkel, színjátszó-csoportokkal; a teljesítmény-túrák nyomán kialakult ismertséget az Erdélyi Kulturális Egyesülettel, kolozsvári kulturális
szervezetekkel, magyarországi tánccsoportokkal, mint a Kertész Táncegylet, vagy
egyházi, ifjúsági közösségekkel. Másfelől a kialakult barátságok, szakmai kapcsolatok
révén először a Sztánai Műhely híre, majd tagjai más falvakba (például Magyarvalkó,
Inaktelke vagy Nyárszó) is eljutottak: új helyszíneken új rendezvényekre és
alkotótáborokra került sor.
A hagyományőrzésben, az identitás-, és nemzeti tudat megerősítésében ezeknek a kapcsolatoknak kiemelkedően fontos szerepük van, hiszen a falu és lakosainak
anyagi helyzete és életkörülménye az anyagiakon kívül nagyrészt az ismeretségeken
is múlik. Ha a falvak közötti emberi kapcsolatok megerősödnek, akkor nyilik
lehetőség kistérségi összefogásra, együttműködésre.
A kalotaszegi kistérségek akkor tudnak majd összefogva, szilárd közösséget és
egységet képezni, ha a falvak közötti kapcsolatok valóságosak és élok lesznek. Ha valóban tudják egymásról, ki mire alkalmas, kitol mire lehet számítani és kinek mi az
erossége, gyengesége, akkor van lehetoség összefogásra. Ezt a tájban húzódó kapcsolathálót az élet, a történelem, a közigazgatás és a gazdasági megpróbáltatások már
sokszor megtépázták. Azt reméljük, hogy természeti, táji, néprajzi örökségükkel, hagyományos gazdálkodásukkal, életszemléletükkel Kalotaszeg falvai harmonikus viszonyt tudnak kialakítani egymással és a tájjal, amelyben élnek. A Sztánai Muhely
arra törekszik, hogy ennek a folyamatnak a jövoben is segítoje, cselekvo részese
legyen.
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Keszeg Vilmos
A SZÓRVÁNYSORS AUTOBIOGRAFIKUS
MEGJELENÍTÉSE
A szórvány mint közösségi, ezen belül nemzeti és politikai ügy, a két világháború
közötti közéleti diszkurzusban teremtődött meg. A trianoni határmódosítások, Erdély magyar lakosságának román állampolgárrá válása következtében az 1930-as
években vált nyilvánvalóvá, hogy a kisebbségi helyzet olyan objektív körülményeket
termel, amelyek akadályozzák mind a kollektív, mind az individuális identitás működtetését, s amelyek a kisebbségi lakosság számának fogyását váltják ki. Ezt látva az
erdélyi Mezőújlak református lelkésze 1934-ben Szórványmisszió. Jajszó a pusztuló
szórványból címmel jelentette meg megdöbbentő helyzet jelentését. 1 A szórvány szóvivői évtizedeken keresztül a protestáns lelkészek voltak, akik foglalkozásuk révén nap
mint nap tapasztalták híveik fogyatkozását, vallásos, anyanyelvi és kulturális gyakorlatuk átorientálódását, akárcsak az egyházi ingatlanok állapotának degradálódását. A
református egyház az 1930-tól kezdeményezett szórványmunkát. Ugyanekkor a világi intézmények és szervezetek is felfigyeltek a magyar kisebbség helyzetében bekövetkezett radikális változásra. A Kiáltó Szó 1935-ben Szóruányainkról címmel öt
tanulmányt közölt. Szathmáry Lajos 1937-ben Gyakorlati hozzászólás a magyar szóruányügyhöz címmel a Magyar Kisebbségben tette közzé a helyzet javitására irányuló
elképzeléseit.s Lovas Geréd András pedig 1938-ban Budapesten közölte Asszimiláció
Erdélyben című kötetét.' A II. világháború után a romániai politikai-ideológiai életben
megkezdődött centralizáció és burkolt sovinizmus a nyilvánosság szint je alá
kényszerítette a témát. Habár épp ezekben az években a trianoni határmódosításhoz
hasonló esemény zajlott: a kollektivizálás, amely a zárt faluközösségeket felszámolta,
a bennszülött társadalom lakosságát szétszórta az ipari központokba, helyükbe pedig
idegen elemeket költöztetett.
Az értelmiségi réteg számára csak az 1989-es romániai változások után vált újra
lehetségessé a kisebbségi közösségért érzett felelősség deklarálása. Kövesdi K. Ferenc
Még szólnak a harangok! címmel tett közzé megrázó helyzetjelentést az erdélyi Mezőség magyar lakosságának megfogyatkozásáról.' Tóth Pál Péter 1999-ben közölte az
1942-44 között 709 erdélyi településen elvégzett demográfiai mérés adatait." Nem
sokkal később jelent meg három protestáns lelkész vallomása gyülekezetük gondozása során hozott áldozatukról.s Vetési László 2000-ben kötetbe gyűjtötte össze a témáról közzétett írásait. 7 Szintén Vetési László református lelkész irányításával
Földes Károly: Szórványmisszió. Jajszó a pusztuló szórványokból. Nagyenyed, 1934
Szathrnáry Lajos: Gyakorlati hozzászólás a magyar szórványügyhöz. Magyar Kisebbség XVI. évf.
(1937) 12. sz. 305-326. p.
3 Lovas Geréd András: Asszimiláció Erdélyben. Budapest, 1938, Bartha Miklós Társaság
4 Kövesdi K Ferenc: Még szólnak a harongok! Budapest, 1995,Magyar Református Presbiteri Szövetség
5 Tóth Pál Péter: Szórványban. Budapest, 1999, Püski
6 Nagy Ödön - Hermán János - Nyitrai Mózes: Palástban. Lelkészek szórványban. Marosvásárhely,
2001, Mentor
7 Vetési László: Juhaimnak
maradéka. Anyanyelv, egyház,peremvilág: sorskérdések a nyelvhatáron.
Kolozsvár, 2001, Komp-Press
1

2

208

KESZEG VILMOS

1996-1999 között került sor a kolozsvári Protestáns Teológia református, unitárius
és evangélikus hallgatóinak Lélektől lélekig missziós munkájára az erdélyi és regáti
szórványokban.
A fenti áttekintés egyértelműen jelzi, hogy a szórványról való nyilvánosság előtti beszédet az értelmiségi réteg vállalta fel, a téma reprezentálása kizárólagosan az ő
kezében maradt. Kutatásunk célját erre a megállapításunkra építettük. Jelen tanulmány a szórványhelyzettel kapcsolatos, rendelkezésünkre álló szövegeket szeretné
áttekinteni. Erdélyi individuális és kollektív életpályák vizsgálatát célzó kutatásaink
során olyan szövegek feltárását végeztük, amelyeken a szórványsors megélésének és
megitélésének módozatai is elemezhetők." Az eddigiekben feltárt szövegek a következőképpen csoportosíthatók: 1.a szórványsors szépirodalmi feldolgozásai; 2. a szórvány
gondjait felvállaló értelmiségiek (lelkészek, tanítók) önéletírásai és élettörténetei; 3.
szórványban élők önéletírásai és élettörténetei.
A két utolsó szövegcsoport a helyzetben benne lévő személyeknek a helyzetről
megkonstruált képét hordozza. A kép tartalmát, szerkezetét nem csupán a megélt
helyzet, hanem a beszéléssel követett szándék is motiválja. Vizsgálódásaink során tehát nem a szóruánylétre kérdezünk rá, hanem a róla való beszélésre. A történetben
való beszélést olyan egyéni egzisztenciális stratégiaként definiáljuk, amelyben 1. az
egyéni és kollektív helyzet felismerése, 2. narratív szövegben való megkonstruálása,
reprezentálása, és 3. közlése történik meg. A szórványhelyzeten kívül élőknek a szórványsorsról való, külső, általában tágabb összefüggéseket figyelembe vevő szempontokat érvényesítő diszkurzusával ellentétben e szövegek a szórványsorsot élő, azzal
azonosuló személy perspektíváit, opcióit vagy neurózisát érvényesítik. Természetesen, a beszélés a helyzettudat reprezentálásának csupán egyik formája, s a narratív
megnyilatkozás ezen belül is csupán egyetlen lehetséges beszédmód. Az a szövegtípus,
amely a tényeket, állapotokat és viszonyokat események formájában jeleníti meg,
hangsúlyozva az esemény időbeliségét, a kauzális összefüggéseket, az esemény
következményeit.
Továbbá, a kutatás számára az élet olyan intézmény, amely esetleges módon különböző választásokat kínál fel és fogadtat el az egyénneL Esetünkben az egyén számára olyan keretként értelmeződik, amelyen belül a vele és környezetével zajló
események formájában receptálja és reagálja le a szórványlétet. A szórványlét különböző szintjei a személyes életvilágot meghatározzák, befolyásolják. Különböző típusú
eseményeket váltanak ki, amelyek a védekezésre, a frusztrált helyzet megszüntetésére irányulnak. Átrendezik az egyén életterét (ki- és beköltözés), társadalmi viszonyait,
meghatározzák különböző döntéseit, választásait. A kutatás tulajdonképpen hipotetikusan feltételezte, hogy a szórványlétről való beszélés vagy ennek kerülése is olyan viselkedés, amelyet a szórványlét határoz meg. A "magántulajdont" képező történetek
és a történetmondás eseményének vizsgálatával véltük kiküszöbölhetőnek azt a perspektívát, amely a hivatalos intézmények Canemzet, az állam, az egyház, az iskola) álláspontját, szándékait és érdekeit érvényesíti, forgalmazza és kéri számon. A kutatás
épp arra volt kíváncsi, hogy a szórványban élők mennyire tudatosan élnek a szórványban, hogy a szórványlét mennyire irritáló, vagy ellenkezőleg, természetes, a benne élő számára természetesen kezelhető életforma. Továbbá, hogyan vélekednek az
8 A kolozsvári Babes--Bolyai Tudományegyetem Magyar Néprajz és Antropológia Tanszékén e sorok
írója az erdélyi arisztokrácia, a népi specialisták, a néptanítók, a lelkészek életpályájának és élettörténetének vizsgálatát kezdeményezte.
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egyéni döntésekröl, hogyan beszélnek a maguk és közösségük életéről. Vagyis az
egyéni élet pályát és a róla való beszélést mennyire pszichésen, neurotikusan
dominálja a szórványlét.
A kutatásban, a szövegek értelmezésében a következő kérdések vetődnek fel: 1.
Milyen motivációi vannak a szórványlétről való beszélésnek? 2. Milyen nyilvánosság
előtt, milyen módon történik a megszövegezés? Hogyan történik meg e történetek
megítélése? Tragikusnak, heroikusnak, szégyellnivalónak vagy épp közömbösnek érzi-e őket a szórványban élő személy? 3. Milyen súlya/relevanciája van egy szórványban élő személy narratív gyakorlatában a szórványsorsról való beszélésnek? Más
szóval, a szórványsors mennyire válik egy életpálya és életforma metaforájává, a szórványban élő személy mennyire tudatosan él szórványsorsot? 4. Milyen epikus sztereotípiák, motívumok segítségével jeleníthető meg a szórványsors? Melyek azok az
egyéni élet szintjén hozott individuális döntések, amelyek a megmaradáshoz vagy a
beolvadáshoz vezettek? Milyen ezek megítélése? Hogyan viselhetőek el e döntések következményei? 5. Generációk, nemek, foglalkozási csoportok szerint milyen lebontásai vannak a szórványsorsnak? Mennyire azonos módon éli és jeleníti meg a
szórványsorsot a (kihelyezett) értelmiségi és a (családi tradiciót folytató) bennszülött?
6. Történetek alapján - hipotetikus módon - hogyan konstruálható meg a szórványlét
mint egyéni egzisztenciális lehetőség és korlátozottság?
Jelen esetben, a rendelkezésünkre álló tér korlátozottsága miatt csupán a bennszülöttek autobiografikus narratívumainak (a fentebb jelzett források harmadik csoportjának) elemzését tesszük közzé.

1. Az élettörténetek

létrejöttének körülményei

K. L. 1907-ben született, Bácsiban. Apai nagyapja nagygazda volt. Apja vasutas,
ezért tíz évet Nagyszebenben töltöttek; anyja háztartásbeli, 1918-ban halt meg. Három testvére volt, apja újranősült, két mostohatestvért is neveltek. Nagyszebeni tartózkodásuk idején hat osztályt végzett. Anyja korai halála miatt nem tanulhatott
tovább.
Lánya, Ni-né K. A 1927-ben született Bácsiban. A faluban öt, Vajdahunyadon
három osztályt végzett. Végig román nyelven tanult. Tanulmányait a második világháború miatt kellett megszakítania. Félje helybeli román férf, aki katonatiszti pályát
választott. Hat évig Bukarestben, egy évig Pitesten dolgozott, majd Radnára helyezték. Felesége követte őt ezen az úton. Két fiuk született. Gyerekeiket A. szülei nevelték. Iskolás koruk előtt magyarul is megtanultak. Tanulmányaikat első osztálytél
kezdve román tagozaton folytatták. Ettől az időtől kezdve elfelejtették anyjuk nyelvét. A. házassága kilenc év után a félj kezdeményezéséből válással végződött. A fiúkat
az anya taníttatta szülei és félje anyagi támogatásával.
A két asszonnyal való beszélgetésre 1999. november 21-én került sor. A falu református lelkészévellátogattuk meg az anyát és lányát. A kérdések előbb az anya, K.
L. életének eseményeire irányultak. Lánya többnyire kiegészítéseket fűzött a válaszokhoz. Amikor azokról az évekről esett szó, amelyekkel kapcsolatban maga is emlékekkel rendelkezik, gyakrabban vette át a szót. A román házasság tapasztalatáról,
akárcsak a vele egykorú, vegyes házasságban élő asszonyok életéről A. belső kényszerből beszélt. A téma, különösen a házaséletét lezáró válás miatt máig erősen foglal-
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koztatja. A két asszony között kialakult vita érvei, nyelvi fordulatai arra utalnak,
hogy a kérdés centrális szerepet tölt be kettejük beszélgetésében. Ma már mindketten
úgy vélekednek, hogy a vegyes házasság a kisebbségi magyar családok asszimilációjához vezet. Az adott körülmények között azonban e házasságokat elkerülhetetlennek
tartják. Ők maguk is, akárcsak A. sorstársai, abban reménykednek, hogy megtalálják
azokat a stratégiákat, megoldásokat, amelyek a teljes asszimilációtói megóvják.
A román legény udvarlását a szülők idegenkedve fogadták. Bár magyar féljet is
választhatott volna, A. a román udvarlót fogadta el. Az anya, L. a vegyes házasságba
bonyolódott lánya kínlódását látva tette félre azokat az előítéleteket, amelyekkel korábban a vegyes házasságot választó fiatalokat és saját lányát is kezelte. Mikor a román férfival házasságot kötött, a szülők, különösen az apa, megvonták tőle
bizalmukat. Az anya kezdeményezésére azonban nem szakították meg vele a kapcsolatot. ,Az apja nem akarta. Inhább agyonütem. Mondom, hallgass te, s fogd bé a szádot. Hagyj békit te, ha őkjól élnek, mink isjól élünk. Hagyj békit." Mikor a szülők
akarata ellen kötött házasság lezárult, a megcsalt asszony sem román félje, sem szülei
világába nem tartozott, az anya kínálta fel a hazaköltözést. Utólag Aranka is világosan látja, hogy a házasság kilépési eseménynek bizonyult. Félje révén román környezetbe került, ahol sem anyanyelvévei, sem magyar intézményekkel nem tarthatott
fenn kapcsolatot. A válást követően visszaintegrálódott szülei világába. Anya és lánya
figyelemmel követik a rokonság és a falu életét. Beszélgetéseikben döntő helyet foglal
el az etnikus stratégiák és viszonyok értékelése és értelmezése. A kilépések és a kompromisszumos döntések, a megmaradási és beolvasztási stratégiák egész kataszterét
tartják nyilván (a vallásos szertartás nélküli esküvő; az anyanyelvtanulás végett a
nagyszülőknél hagyott gyerekek; a román és magyar testvér osztozkodása az édesanya holtteste felett; a féljet a román temetőbe követő református asszonyok; a református lelkész román nyelvű temetési beszéde; a konfirmandusok román nyelven
történő képzése). Maguk is termelői, fenntartói és forgalmazói annak a
közvéleménynek, amely a nemzetiségi megmaradást kívánja pozitívan befolyásolni.
Mindketten világosan érzékelik azokat a formális intézményeket, amelyek az
etnikai lét metaforái. Ezek az iskola, az egyház, a házasság, a temető. Ezek az intézmények biztosítják az anyanyelv használatát. az etnikus közösséget és a privát etnikus
teret. Az identitás veszélyeztetettsége rituálissá teszi az intézményekhez való viszonyt: a kapcsolat számukra kiemelt fontosságú, a kapcsolatot látható módon, a nyilvánosság előtt gyakorolják. (A. magyarul olvas Bibliát, bár nehezen érti a magyar
szöveget, a gyermekeket magyarra tanítják, bár később nem lesz rá szükségük, a halottak végső nyughelyének megválasztása fontossá válik, a román templom már-már
botrányt keltő elkerülése). A döntések és cselekvések hátterében a közvélemény által
forgalmazott néhány sztereotípia áll. A. azzal az érvvel utasítja el az ortodox
templomban esedékes ortodox esketési szertartást, hogy ő esküt tett a templomban,
hogy vallását nem hagyja el.
R. Ö.-né K. J. 1909-ben született Haróban, földműves családban. Gyermekkora
gondtalanul telt. Hat osztályt végzett. Apjuk később vasúti munkás volt, ezért felmentették a frontszolgálat alól. Ketten jöttek feleségül Bácsiba. Mind a négy testvér
magyar házastársat választott. Egyik unokahúga román férfihoz ment férjhez, akijószántából tanult meg magyarul. Mindkét templomba járnak, megülik mind a román,
mind a magyar ünnepeket.
Első férjétől kilenc évi házasság után elvált, miután félje Magyarországra költözött. További kilenc év után kötött újabb házasságot. Félje iparos, asztalos volt. A föld
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műveléséről egyedül az asszonynak kellett gondoskodnia. Félje lánya román férfihoz
ment férjhez, Házasságuk azonban válással fejeződött be. Gyereküket ortodox vallásban keresztelték, románul iskoláztatták. A gyerek a családban magyarul is
megtanult, nagymamájával kizárólagosan magyarul beszélget.
Érdeklődésünk láthatóan nem zavarta. Előrehaladott kora miatt röviden válaszolt kérdéseinkre. Igazán két motívumnál időzött el a beszélgetés során: első félje
meglepő viselkedésénél és a magyar nyelvhasználat környezetében tapasztalható
visszaszorulásánál. Szomorúan veszi tudomásul, hogy családjába is kerültek ortodox
vallású románok. Bár vannak, akik stabilan beépültek a családba, elsajátították a magyar nyelvet is, anélkül, hogy román státusukról (vallás, iskoláztatás) lemondtak,
asszimilálódtak volna.
M. L. 1927-ben született a Kolozs megyei Csegezben, ötgyermekes földműves
családban. A falujában 7 osztályt végzett, az első hármat magyarul, a többit az időközben kizárólagossá vált román tagozaton. 1944 őszén 1200 aranyosszéki magyar fiatallal együtt munkászolgálatra került, Buzáuba, Bráilába, Galacra. 1948-ban a
sorozáskor katonai szolgálatra alkalmatlannak találják. 1950-ben újabb munkaszolgálatra hívják be, ahonnan 1953-ban szabadul. 1950-ben megnősül. Három gyermeke
születik. Feleségét villámütésöli meg. Újabb feleséget Kövendről hoz magának, két
gyerekkel. Gyerekeinek élete a következőképpen alakult. Egyikük vasutasként dolgozott Kolozsvárt, Györgyfalván telepedett le és alapított családot. A második fiú kőműves lett, jelenleg családjával Budapesten él. A harmadik taxisofőr, Kolozsvárt él,
házasságot román lánnyal kötött. A negyedik a tordai cementgyár munkása volt. Az
ötödik tanulmányai befejeztével postai alkalmazott lett, Marosvásárhelyen, Szovátán,
majd Tordán élt. Családjától elválva végül szülőfalujába költözött vissza.
A szövetkezetesítés idején igyekezett megmenteni gazdaságát. Végül mégis rákényszerült a termelőszövetkezetbe való belépésre. A kommunista pártba, fenyegetések után, 1981-ben lépett be. A következő évben brigádossá választották.
Hozzáértéssel irányította a falu határában zajló munkálatokat. 1970-1983 közőtt
gondnoki tisztséget töltött be egyházában. Jelenleg újra gondnok a lelkész nélkül
maradt gyülekezetben.
A család életét a rendszerváltozások többször érintették. A magyar nyelvű oktatás beszüntetése miatt M. L. három évet román tannyelvű osztályban végzett szülőfalujában. 1944 őszén maga is, akárcsak Aranyosszék fiatalsága, munkaszolgálatra
kényszerült. A kollektivizálás miatt a városok irányába beindult migráció oly mértékben kiürítette a falut, hogy 2000 közül mintegy 150 lakos maradt, 2:1 arányú román-magyar megoszlásban. Az unitárius hívek alacsony száma miatt a falu nem tud
lelkészt tartani. A lelkészi teendők elvégzésére a sinfalvi lelkész jár a faluba M. L. városra került gyermekeinek egyike a Magyarországra költözést választotta. Másik fia
moldvai román feleséget választott, aki ortodox vallását a továbbiakban is megőrizte.
A gyermekek viszont apjuk vallását követik.
M. L. történetében az ifjú- és legénykori emlékek, a munkaszolgálat élményei, a
feleség tragikus halála kap nagyobb terjedelmét. Szó esik a család eredetéről, a háborús évekről, a kollektivizálásról, a román lakosságnak a faluban való megjelenéséről, a
magyar ajkú lakosság megfogyatkozásáról, az unitárius egyház helyzetéről, valamint
a családtagok sorsának alakulásáról. M. L. évtizedeken keresztül egyik hangadója volt
faluja magyar lakosságának. E szerepkörét a faluban megmaradt egyetlen magyar intézmény, az egyház életében érvényesíthette. Amikor a lelkésznek távoznia kellett a
megfogyatkozott gyülekezetből, gondnokként ő maradt az egyházi vezető. Miközben
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maga a magyar identitását végig megőrizte, a családjában bekövetkezett elháríthatatlan események (gyermekük Magyarországra költözése, a román meny bekerülése a
családba) arra ösztönözték, hogy toleráns legyen a falu magyar lakossága ellen dolgozó folyamatokkal szemben. Pontosabban, magatartásából arra lehet következtetni,
hogy az évtizedekig tartó erózió hatására az individuális döntéseket fogadja el. A román nyelv ismerete, a faluban élő románsággal gyermekkorától fenntartott kapcsolat, a román közigazgatási szervek általi igénybevétele miatt fokozatosan fogadta el
nyelvi és vallási közössége státusának átértékelődését. Ezért is, történetében az egyedüli
panasz a falu kiöregedése, s az emiatt parlagon maradt földek miatt hangzik el.
K G. 1916-ban született Mészkőn, földműves családban. Édesapja 1918-ban
esett el a fronton. A családban hat árva maradt utána. Az özvegy anya egy ötgyermekes férfival kötötte össze életét. Ebből a kapcsolatból született meg a tizenkettedik
gyermek.
Öt osztályt végzett, utána kerekes inasnak állt. Felszabadulása után ügyes kezéért, szorgalmáért a környék mesterei szívesen alkalmazták segédnek. 1938-1944 között Szászsebesen katona. 1944-ben családját (feleségét és fiát) átviszi Kolozsvárra.
Hazatérve gazdálkodik. Rendre különböző felelős beosztásokkal bízzák meg. A fogyasztási szövetkezet pénztárosa, falusi, majd községi néptanácsi elnök, a sinfalvi
kavicsbánya vezetője.
Falujában gyermekkorában sajátítja el a román nyelvet, román barátai vannak.
Többször tanúja a románok magyarellenes megnyilvánulásainak. A román legionárius mozgalom a mészkői románság egy részét is lázba hozta. 1934-1935 táján esténként a román fiatalok hangos felvonulásokat szerveztek, magyarellenes jelszavakat
skandál tak. 1943-ban a katonaságból szabadságra hazalátogatva láthatja, hogyan
rekvirálják el a magyar lakosság gabonáját, lisztjét. Észak- és Dél-Erdély elválasztása
után a húga a családjával, valamint bátyja Magyarországra költözött. Később lánya is
családostul Magyarországon állapodott meg.
Ezen élmények ellenére történetében nem kap különösebb szerepet a szórványsorsról való beszélés. Belefeledkezve mesél a fiatalkori, inaskori és katonakori élményeiről. A kollektivizálás kezdetétől Mészkő lakossága szemlátomást apad. Az
iskoláskorú gyermekek hiányában megszűnik a magyar nyelvű oktatás. Abeköltözés
és a stabil életforma miatt aránytalanul felduzzad a falu román ajkú lakossága A földek 1990 utáni visszaszolgáltatása során a vezető szerepkörökbe helyezkedett román
hivatalnokok az őslakos magyar lakosságnak hátrányosan szolgáltatják vissza földterületeit. A magyar családok a falutól távol, gyenge talajú földeket kapnak vissza. K. G.
minderre a történetében nem tér ki. Őt már az 1960-1970-es években asszimilálta az
új rendszer. Román szomszédaival baráti kapcsolatokat alakított ki. Gyermekei, unokái Tordán, Kolozsvárt és Budapesten telepedtek le. K. G. és felesége életkora és
egészségi állapota miatt az udvarról sem jár ki. A családjában az évtizedekkel korábban megesett döntések (házasságkötés, lakhelyváltoztatás, beiskolázás, konfirmáció)
problémátlanulláttatják
a helyzetet. A falu magyar lakosságának gondjai sem őket,
sem leszármazottaikat nem érintik. Történetét ezért határozza meg az én-ontológia,
uralkodik benne a hajdani megpróbáltatások fölé emelkedő megbékélés és deru.
A dévai B. J -t 1999. november 22-én kerestem fel. A beszélgetésre a konyhában,
fiának, és rokonának a jelenlétében került sor. B. J. végig visszafogottan viselkedett.
Elődeinek döntései, akárcsak saját élete, arra szoktatta, hogy sem segítséget, sem elismerést nem kell másoktól várnia. Válaszaival, történetével nem kívánt semmit
legitimizálni. 1937-ben született, Dévatelepen lakile A Dévára költözött bukovinai
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székelyek leszármazottja. Élete során többször változtatott foglalkozást. Fiatal korában pásztornak állt. A katonaság után a kollektív gazdaságban kovács. Később a bányavállalatnál keresett állást, végül mészárosként dolgozik. 1960-ban kötött
házasságot. Az Isten öt gyermekkel áldotta meg. Közülük háromból szakács, egyből
mészáros és egyből ács lett. Hárman alapítottak családot. Egyik lányának félje román. Rokonságából az első kitelepedési hullám 1940 után indult Magyarország felé.
Egyik unokájának félje 1990 után települt Magyarországra.
A román nyelv elsajátítását a helyzet hozta szükségszerűségnek tekinti. Ezért
kiskorú gyermekeivel a családban is beszéltek románul, hogy román személyekkel
tudjanak értekezni. Az anyanyelv, a vallás megőrzését azonban fontosnak tartja.
Egyik lányának román férfival való házasságkötését nem helyeselte, de nem is
tiltotta.
K. J. 1932-ben született Mezőzáhon. Egy korai betegség miatt édesapja kénytelen volt foglalkozást változtatni, emiatt később elköltözni a szülőfaluból. Az akkor
szinte kizárólagosan magyar lakosságú Detrehemtelepen telepedtek meg, ahol apja
vincellérként dolgozhatott. A tanyán nemsokára házat építettek. A szülői házban K.
J. maradt legtovább, rá hárult a szülők gondozása. Bár maga egyetlen osztályt sem
végzett, 1965-ben, legnagyobb gyermeke iskolába menetelekor a tanyai házat lebontotta, s a faluba költözött, hogy gyermekei iskolába járhassanak.
Élettörténetét a mezőségi ember jellegzetes mentalitása irányítja. Egyaránt jól
ismeri a magyar és a román nyelvet, fiatal korában egyaránt szívesen járt szórakozni
magyar és román fiatalok közé, munkahelyén egyformán egyezett román és magyar
kollegáival, rokonságában (már testvérei között is) több vegyes házasság van. Édesanyját román prédikátorok szombatista vallásra térítik. K. J. maga is gondolt az áttérésre. Végül azonban református hiten maradt, bár a templomot nem látogatja. Egyik
fia újhitű gyülekezetbe iratkozott.

2. A szórvány történetek
2.1. Apáruálasztás,

motívumai

a házasságkötés

Miközben a vegyes házasság is betölti a házasság elsődleges funkcióját, a kisebbségi és szórványlétben problematikussá válik, mert mind előrelátható, mind beláthatatlan következményekkel járhat: idegen vallási közösségbe integrálhatja az egyént,
idegen nyelvi közegbe integrálhatja az utódokat, alternatív hétköznapi és ünneplési
szokásokat és trendet állandósíthat. A román anyanyelvű házastárs jelenlétével irritálja a családi és a vallási együttlét eseményeit, szertartásait. A bácsi beszélgetés alkalmat nyújtott a falu lelkészének és a két asszonynak azon vitatkozni, hogy a
szertartások nyelvét hozzá kell-e igazítania a román anyanyelvű hozzátartozók jelenlétéhez. A két asszony nehezményezi a református lelkész szertartáson belüli kétnyelvűségét. Érvként hivatkoznak arra, hogy a román lelkész nem tud és nem akar
hasonló engedményt tenni. A mezőségi szórványgondozó, Hermán János híveire való
tekintettel az esketési és temetési szertartásokon szintén átfordította a szót román
nyelvre.
Az általános vélekedés az, hogy a vegyes házasság a kisebbség asszimilációját indítja el. N. K. A, akárcsak néhány sorstársa, erkölcsi kötelességének érzi református
vallásának formális megőrzését. Miközben polgári esküt tesz félje mellett, házasságu-
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kat a kompromisszumra való hajlandóság hiányában sem a református, sem az ortodox szertartás szerint nem hitelesítik. Félje foglalkozása révén tömbromán
környezetbe emeli őt is, gyerekeit is, ahol sem anyanyelvét, sem vallását nem gyakorolhatja nyilvános és formális keretek között. Döntésének következményeit szülei bevonásával igyekszik korrigálni. Gyermekeit iskolás koruk előtt huzamosan, iskolás
korban alkalomszerűen a nagyszülőknél tartja a magyar beszéd eltanulása, gyakorlása végett. Esete azonban azt bizonyítja, hogy e megoldással nem tudja ellensúlyozni a
családban, a környezetben és az iskolában használt román nyelv asszimiláló hatását.
Évtizedek múltán alkalma van megélni felnőtt fia szemrehányását is, amiért az anyanyelvelsajátíttatásában nem volt erélyes és következetes. Az udvarlás időszakában, a
házasságkötés előtt szülei megpróbálták elejét venni a házasságon és a családon belül
kifejlődő korúliktusoknak. Az apa hajlandó lett volna megszakítani a kapcsolatot
lányával. A megbocsátást, a helyzet elfogadását és a segítségnyújtást mind a
házasságkötéskor, mind a váláskor az anya kezdeményezte.
B. J. szintén számol a családba kerülő román vő megosztó hatásával. Szülői őnkényt azonban ő sem alkalmaz. A jövőre gondolva lánya esetleges boldogtalan élete,
szemrehányása visszatartja mind a tiltástól, mind a kapcsolat megszakításától. Mindössze mérsékeli a családdal való kapcsolatot, a vegyes házasság következményeinek
elviselését lányára és annak féljére hárítja.
M. L. fia Kolozsvárt választ román, moldvai feleséget. A két lánygyermek magyar nevet kap, magyar óvodába jár, s az általános szokástól eltérően Cafiú az apja, a
lány az anyja vallásába nevelődik) nem anyjuk ortodox, hanem apjuk unitárius vallását kapják. Az eseményt M. L. e formális megoldások felsorolásával szerkeszti meg,
verbalizálja. Történetében bizonyára ezért nem kerül sor a vegyes házasságról való
vélekedésre. Annál is inkább, mert kisebbik fiának magyar lánnyal kötött házassága
kudarccal zárult.
A gyermekek részéről kötött vegyes házasságot beszélgetéskor a szülő kényes
témaként kezeli, igyekszik átsiklani fölötte. Más a helyzet, ha szomszédok, falubeliek
házasságkötéséről esik szó. Ebben az esetben ugyanazon helyzet megítélése sokkal kíméletlenebb. A vegyes házasságot a történetek akkor is szóba hozzák, ha arra a rokonságban vagy a szomszédságban kerül sor. A távoli rokonok és ismerősök részéről
is a rokoni és baráti kapcsolatok elleni merényletként értelmeződik. A román élettárs
jelenléte vagy tendenciózus hiánya megzavarja a vallásos ünnepek, az átmeneti rítusok hangulatát. Az együttlétnek ezek az alkalmai a színhelyei a vegyes házasságjelentette zavaró tényezők felszínre szüremlésének, a sérelmek elszenvedésének,
konstatálásának, a lappangó előítéletek kinyílvánításának. Ritkább esetben, az
alkalmazkodási szándék láttán a román személy elfogadása történik meg hasonló
alkalmakkor.
2.1.a. CK.L.) Én az én öregemmel mindig magyarul beszéltem. Is a családba is. Mik elleneztük, hogy ne menjen férhez román után.
2.1.b. CN.K. A.) Élne most F. Zs iga, tiszteletes úr, kérem, mind a két unokája románhoz mentek. A lánya mérnök után ment, román, Temesváron. Zoli megint román lányt vesz.
CK.L.) Ahogy volt Sanyi K. Ez első unokatesvér anyu val. [...] A fia vett megin el
románt. [...]Aztán megint H. Gabi, a fia román lányt vett. Itt már ilyenek. A H. család
az egész. Tibi megin, román vót a veje. Antika. Akkor megin a lánya román után ment
férhez. A fia is. Akko megin Diguné, román vót a férje, románok a gyerekek.
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2.1.c. (R. J.) Vegyesházasságban bátyámnak a..[ueje]. Úgy megtanult
magyarul. Ő akart. Most olyanjól tud magyarul. És tisztelik azért a magyarokat. A férjét, a vallását. Amikor vannak ünnepek, akkor mennek
ide a magyarokhoz, s amikor románok, románokhoz, templomba. Megtartják ezt is, megtartják azt is.
2.1.d. (M. L.) A nagyabbik fiam [..] katanaság után elvégezte az estit és
összeüsmerkedett egy moldovai román nőve. Az elejin egy kicsit elleneztem adógat, de most má ..most már belé vagyak törődve. Van két leányak. A
léányak tudnak perfekt magyarul, magyar óvodába járt mind a két léány.
[...J Erika konfirmált. A kicsi azt mondja, táti, én is konfirmálak. 9 Tartsák
az unitárius vallást. A felesége tartsa a román vallást, az ortodox vallást.
2.1.e. (B. J.) Azt mondtam, hogy nem bánom [ti. a fia által kötendő vegyes házasságról van szóJ, de ti szagol játok. Szakítsátok, de szagoljátok.
S távol tőllem, ha lehet. [...]
- Mikor a rokonok, a gyerekek összegyűlnek, az egyetértés megvan?
- Ki amit tanul. Én nem mondtam, hogy ha van egy más idegen, román, akkor
én beszéljek magyarul. Akkor beszélek románul. De másképp a vejeim, unokáim magyarul...Úgy veszem, hogy annyi idő alatt, amég én megtanultam 400 darab marhának még a nevüköt is, ő nem tud megtanulni? [...]
2.1.f. (N. K. A.) Én románhoz vótam férhezmenve, de nem tértem át a román vallásba. Nem szólt ő [ti. a román férj] ilyesmit.
(K. L.) Tanár úr; mikor megesküdtek, jaj, mind sorba jut az eszembe, én nem
hagytam, hogy menjen a román templomba, ő nem jött a magyar templomba. Megegyeztek ketten, hogy nem esküsznek meg, csak a sziátnál)". És csináltunk nagy lakodalmat és csak a szfátnál vót megesküdve. Tudja, tanár úr; hányszor eszembejutott, ez
egy nagy vétek vót. Egyedüli lányom volt s nem esküdött meg a magyaroknál. Én nem
hagytam azért, mert ő [a román féIj] nem akart megesküdni nállunk. Az apja azt
mondta, hogyaromán templomba nem hagyja.
(N. K. A.) Hej, nem akartam menni, nem akartam menni, megmondtam szembe
nekik, te, én konfirmáltam, io am depus jurámintul in. [ata acolo. Ca io nu-mi las
legea. 10 nu pot sa fiu la tine la bisericá.u Megmondtam ugy neki szembe. Na és úgyhogy mentünk csak a..me akko férhez ment R. J. megin román után. Megin a sfatnál
vót. Akko férhezment Ida, K. 1., megin román után ment férhez, s G. megin. Azt mondtam, io nu ma cunun la ortodoxi ...12
2.1.g. (K. L.) Mik elleneztük, hogy ne menjen férhez román után. [...] S
mik mondtuk, pláné az apja. Semmiféleképp nem akartunk beleegyezni,
hogy menjen romány után. [...] Nem szerettük se a családot se, de nem
szerettük azt se, hogy román. Semmiképpen nem bírtunk belenyugunni,
hogy román. [...] Nem kellett neki senki, csak az az oláh. Na, aztán csak
azt szerette. [...]Az apja nem akarta. Inkább agyonütem. Mondom, hallgass te, s fogd bé a szádot. Hagyj békit te, ha ők jól élnek, mink is jól
élünk. Hagyj békit. A gyerekeket [ti. unokákatJ mind a kettőt mi tanítattuk.
9 A konfirrnáció csupán

a protestáns felekezet beavatási rítusa, az ortodox felekezetben ismeretlen.
Tanács, néptanács.
11 Én esküt tettem a templomban. Hogy nem hagyom el a hitemet. Én nem mehetek a te
templomodba (román).
12 Ortodox templomban nem esküszöm (román).
10
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2.1.h. CK.L.) F. L.-t oda temették a román temetőbe, me a férje román vót.
És úgy akarta ő, hogy a férje mellé temessék. Mondtam neki, te, mér
akarsz oda temetkezni és apád és anyád magyarak. [...l Legalább te legyél ott a szüleid mellett. Hát mit csináljak, úgy akarok én, hogy legyek a
férjem mellett. Na és oda temetkezett a románok haz. [...] Jött hat hétre
rá, hogy meg vót halva az anyja. Csinált olyan páriistast", Ahogy
csinálnok a románok. [...] Mondom neki, te, mér kellett hogy csinálj
piiriistastt Há anyád református vót. És mér kelletett te csinálj költséget
magadnak? Ea n-o tinut legea asta. - Da pentru ca o stat pe legea ei. Legea ooastrá e in Ungaria. 14 Odacsapott. Má így mondtam meg.
2.2. Román utódok születése
Bár e motívum szorosan kapcsolódik az előzőhöz, a narratívumok szintjén relatív önállóságot mutat. A szülők a döntést, gyermekük vegyes házasságának elfogadását vagy ellenzését a párválasztás mozzanatában hozzák meg. A vegyes házasságból
született gyermekek etnikai hovatartozásának eldöntésébe a nagyszülőnek már nincs
beleszólása. A szülők kész tények elé állitják a nagyszülőket, Ezért is a narratívumokban
e motívum nem kap különösebb teret. Annak ellenére, hogy minden hasonló eset problémát, lappangó feszültséget kelt a nagyszülők és szülők viszonyában.
E helyzet kezelésére különböző kompromisszumok születnek. A szülők olykor
megállapodnak abban, hogy a gyermekek milyen módon és arányban kapják meg a
felekezeti és nyelvi részesedésüket. Egyik elv szerint a fiúgyermek az apja, a lány az
anyja vallását viszi tovább. Ritkább esetben az első gyermeket az apának, a többit az
anyának osztják ki. Terepmunkánk során azonban olyan helyzettel is találkoztunk,
hogy a lánygyermeket apja vallása szerint ortodox vallási szertartás keretében keresztelték, majd 13 éves korában a református eljárással konfirmálták. A nyelvet illetően a domináns nyelvi környezetből nagyszülőkhöz adják a gyermeket a másik nyelv
gyakorlására. Ha tehát a családban általában románul társalognak, akkor vakációban
a magyar nagyszülőkhöz kerül magyar szóra. Az iskoláztatás nyelvét általában úgy
irányítják, hogy óvodában és elemi tagozaton a magyar nyelvet sajátítsa el a gyerek,
később pedig román tagozaton folytatja tanulmányait.
2.2.a. (Felvinc) Ha az asszony román, a gyermekek is románul beszélnek.
Ha magyar az asszony, úgy is románul beszélnek. Akkor megvan a békesség, akko nem veszekednek. Pedig hánynak s hánynak mondom, mért
nem beszélsz, te, vele magyarul= Az uram, vagy apósam [megköveteli].Há nincs mindig otthon.
Most látom, hogy itt van N D.--éknél a kicsi léány, má inkább beszél románul,
mint magyarul. Most a mostohaapja román. Az édesapja magyar vót s az édesanyja is.
S a fia evállatt egy magyartó, s az is románt vett el.
Jaj, Istenem, beleháboradik az ember, miko hallja. Az a kicsi is májobban beszél
románul, mint magyarul.
2.2.b. CR.J.) Kicsi vót, s ide kötöztek, s a gyerek nem tudott magyarul. S
a gyerek úgy megtanult magyarul. Még azt mondták nekem, ez a F.
13 Párástás
- a halott emlékére, a haláleset utáni hatodik héten tartott ortodox emlékező
gyászünnepség.
14 Anyád nem tartotta ezt a szokást. Ő megmaradt a maga a maga [tk. református] törvényénél. - A törvényetek Magyarországon van (román).
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Zsigáné, s Annus, te mi beszélünk a gyermekkel románul, s milyen jól
tud magyarul. Így a gyerek megtanult magyarul. Veszekedett az apja
vele. S olyan csúnyákat mondott. S én hallottam bentről.
2.3. Az elköltözés
A szórvány a magyar lakosság egy közösségben vagy térségben érvényesülő statisztikai hátrányát jelenti. Kiváltója lehet a más etnikumú lakosság valamilyen okú
nagyméretű beözönlése, a magyar ajkú lakosság elszivárgása, vagy a két etnikum természetes szaporulatának aránytalansága. A történetek szerint a családok 1940 szeptemberében, a bécsi döntés következtében töredeztek szét. Főleg katonaköteles
legények, hadköteles férfiak családostul költöztek át Észak-Erdélybe, onnan tovább
Magyarország területére. Emigráció különösen az aranyosszéki falvakat érintette.
Az elköltözés második hulláma a kollektivizálás és a romániai iskolapolitika következtében kezdődött el. Ajavadalmazási viszonyokat és a munkaerkölcsöt látva a fiatal és középkorú munkaerő városokba költözött. Az 1980-as évektől Romániában a
középiskolai oktatásban túlsúlyba kerül az ipari képzés. Ez elszippantja és városon
telepíti le a falvak megmaradt ifjú lakosságát. Ekkor töltődnek fel a Zsil-völgyi bányászvárosok, akárcsak az erdélyi ipari központok. 1989 után a külföldre való utazás
lehetségessé válik. Előbb értelmiségi családok, egyedülálló fiatalok csoportjai, majd
családok költöznek Magyarországra és nyugat-európai országokba. A falvak kiürülése
együtt jár a lakosság elöregedésévei is.
A történetek értelmezésében a család a fiatalok érvényesülését hivatott támogatni és segíteni. Ezért is a történetet mondó szülők leplezett büszkeséggel, megelégedettséggel teszik szóvá, hogy gyermekeik, unokáik hol állapodtak meg a
nagyvilágban. Az itthon maradott szülők az elköltözött gyerekeiket az ő hátrányos
helyzetüktől védettnek vélik, az elköltözést megoldásként fogadják el. Sőt az iskola, a
városi munkahely és lakás megválasztása szülői kezdeményezésre és segítséggel történik. K. J. nagyobbik gyermekének iskolaköteles korba jutásakor szánta rá magát,
hogy a szülői házat lebontsa, s beköltözzék a zömében magyar ajkú településre. A
nagysármási Kecskés Mari ugyancsak elismeréssel emlékezett édesapja döntésére,
aki gyermekeinek magyar nyelven való taníttatása végett odahagyta Feketelakot, és
családjával Nagysármásra költözött. A mesélők egyetlen esetben sem teszik felelőssé
elköltözött gyermekeiket a szórványosodás felgyorsulásáért. Sem az nem fordul elő a
történetekben,
hogy a nyelvvesztés, az identitás- és kultúraváltás
idegen
környezetben nagyobb presszióval hat rájuk.
Az elköltözés a narráció szintjén különböző funkciókban tűnik fel. Az otthon
maradottak számára a távol élő rokonok a földrajzi horizont kitárulását jelentik. Fogadják látogatásukat, levelek, hírek, ajándékok érkeznek a nagyvilágból, látogatást
tesznek a városokban, külföldön. Az idősek kórházi teendőit gyerekeik lakóhelyén
oldják meg. A kiöregedő szülők magatehetetlenségüket intenzívebben élik áto Nap
mint nap szembesülnek erejük fogyatkozásával. M. L. említi azt, hogy parlagon marad az elődöktől örökölt, nehezen megszerzett földek nagy része. Ugyanakkor hiányérzetet támaszt a vidám szó hiánya, a keresztelő, a lakodalom végleges kimaradása a
falu életéből.
2.3.a. CM.L.) [Felesége] kisebbik fia az is elkerült iskalába. Kitanulta a
kőműves mesterséget és megnősült oda Kolozsvárra. Egy ügyes kolozsvári nőt kapatt. Szorgalmasak voltak, házat vettek, négyszobás lakásuk
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vót, autót szereztek. Ők aztán elmentek, miko legboldogabbak vótak, szép
kislányuk született, ementek a nagyvilágba, kikötettek Budapestre. Ott
aztán villamosvezető vót, a felesége mint szakácsné bekerült egy honyhára. Ott élnek. ['..l
[Testvére] nagyabbik fia kikerült mint mérnök Svédországba. Ott él mint mérnök, mái napig a kapcsolatat tartsuk.
2.3.b. (B. J.) Nekem is anagynénim,
nagybácsim, s a feleségemnek is,
mind át vannak menue Magyarországra.
- Mikor mentek át?
- A 40-es években. J5 A feleségemnek vagy négy testvére. Akkor B. is, apámnak a
testvére, már meghaltak, de G. bácsi, R. néni, Sz. bácsi...Családostul. [...] APJ., az is
kiment. Családjával. J. B. leányának és J.-nak a fia. Az unokámnak az ura.
2.4. A román lakosság beköltözése, térfoglalása
A nyelvi és kulturális környezet kicserélődése évtizedeken keresztül, folyamatosan történt meg. Egyrészt a magyar lakosság abszolút mutatóinak csökkenése, a román lakosság számának növekedése, valamint a román és magyar lakosság
arányának megváltozása miatt. A folyamatban az 1918-as és az 1944-es határmódosulás játszott meghatározó szerepet. A magyar lakosság exodusszerű elköltözésére
Észak- és Dél-Erdély elválasztásakor került sor. Főként a katonaköteles legények, fiatal házasok választották ekkor a Magyarországra való költözést. A falvak ifjú és munkabíró lakosságának újabb hulláma az 1960-70-es években indult meg az ipari
központok felé, ahol láthatatlanná vált a települések emberáradatában. Ezzel párhuzamosan, korábbi előzmények után, a két világháború között, majd újabb hullámban
a kollektivizálást követően történt meg a román ajkú lakosság beköltözése és térfoglalása. Az intézmények által használt román nyelv, a hivatalokat kiszolgáló román személyzet, a gyakoriakká váló ortodox temetési, lakodalmi, keresztelői szertartások, az
ortodox kalendáris ünnepek megtartása láthatóvá tette a román lakosság jelenlétét.
Ugyanakkor, a szomszédsági, rokonsági intézmények alapján e szertartások bizonyos
mértékben integrálták is a magyar lakosságot.
2.4.a. (M. L.) Az 1800-as évek elejétő hoztak be a nagyobb gazdák a
szomszéd falukbo zselléreket, szógákat. A magyar gazdák építettek nekik templomat, hogy legyen kedvek dógazni. S aztán a magyar gazdák
fiai elmentek tanulni. Sa birtokat ők lassan átvették, meggazdagadtak s
úgy telepedtek le ide.
2.4.b. A gyerekek létszáma nagyon szép volt. Legalább 17-18, ez volt a
mínimum. El egészen a 27-28-ig. Ilyen gazdag létszámú osztályok voltak akkor. Ez meg is maradt elég szépen, ez a létszám. Egészen az
1970-es évek közepéig. Azután már azok, akik eltávoztak, akik az iskolából kikerülve elszármaztak innen, állást, kenyeret kellett keressenek,
ezek mind elszármaztak innen. A legértékesebb részét a községnek elveszítette a község. [...]
[A román és a magyar nyelvű oktatás] egy vezetés alá lett összevonva. S akkor így
kerültem én aligazgatónak. S ez is maradtam végig. Hanem aztán voltak más vonatkozásai is ennek az átalakításnak. [...] Ekkor megszűntek a magyar nyelven való gyű15 1940-ben, a második bécsi döntést követően Dél-Erdély
dorolt magyar állami területre.

magyar lakossága tömegesen ván-
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lések [...] Következett a helységneveknek a román használta. Vagy aztán a magyar
kabinetben kitettük a magyar költők arcképét. Faliújságon magyar nyelvű cikkek a
gyermekek részéről. Vagy a tanszemélyzet részéről a faliújságnak a magyar nyelven
való megjelentetése. Ezek úgy szépen kezdtek lemaradni. Szépen megtiltották. (Feluinc)
2.5. A bántalmazások,

megkülönböztetések,

frusztráció

A kisebbségi sors traumáit az erdélyi magyarság a trianoni döntést követő határmódosítás közvetlen következményeként élte meg. Ekkor kezdődött a szerveződő
román adminisztráció által érvényesített diszkrimináció, saromán intézmények által
hallgatólagosan bátorított, a román lakosság részéről kezdeményezett megfélemlítési
akciók sora. A két világháború közötti időszakban az általunk kutatott
Aranyossszéken több olyan konfliktusra került sor, amely a román lakosságot privilegizált, a magyart pedig defavorizált helyzetéről győzte meg. 1933. május 28-án egy
tordai, antirevizionistának nevezett román tüntető akció mintegy 200 felbujtatott
móc résztvevője támadt rá Sinfalva lakosságára. Mintegy 18 magyar család lakását támadták meg, dúlták fel, fosztották ki. Több személyt súlyosan bántalmaztak. Az agressziónak egy azonnali halálos áldozata volt. Az ügyben az év végéig nem született
törvényszéki döntés. Harasztoson 1934 decemberében, karácsony második napján
érte felfegyverkezett támadás a magyar fiatalokat. A verekedésnek két román halálos
áldozata volt. Az ügyben a törvénykezés csupán magyar személyeket ítélt
börtönbüntetésre.
Romániában 1927. június 24-én alakult meg a Mihály Arkangyal Légiója elnevezésű fasiszta terrorszervezet, amely 1930-tól aVasgárda, 1935-től pedig a Mindent
az országért nevet viselte. Ez a szervezet szította a román lakosság nacionalista és sovén indulatait. A lokális faluközösségek magyar lakóinak megfélemlítésére az 1930-as
években tüntetésekre, utcai felvonulásokra, heves támadásokra került sor.16
Minthogy a kisebbségi helyzet tudomásulvételének, traumatikus hatásának,
következményeinek elemzése nem a jelen írás tárgya, a hasonló események részletes
bemutatásróllemondunk.
Bár az utóbbi időben próbálkozás történt a történelmi események emlékezetben őrzése szerepének minimalizálására, retorikai alakzatként való beállítására.t? tereptapasztalatunk
azt bizonyítja, hogy a kisebbségi sorsra
rádöbbentő események emléke, verbalizálása a nyilvánosság szintje alatt, a kisebbségi
közösségek informális kapcsolataiban hosszú időn keresztül élt és hatott. Befolyásolta
a többségi etnikumhoz való viszonyulást, továbbá olyan területeken érvényesült,
mint a párválasztás, a kapcsolatépítés, a szomszédsági viszonyok, az ünneplés, a hagyományőrzés.
A rögzített történetekben a hátrányos helyzetre rádöbbentő események az
anyanyelvhasználat kiszorulásával, a hátrányos munkahelyi helyzettel, a magyar személynév miatti vitákkal és konfliktusokkal kapcsolatosak. Ugyanakkor nem lehet figyelmen kívül hagyni azokat az emlékeket sem, amelyek a kisebbségi személy
többségi környezetben való elhelyezkedését teszik szóvá.

16 Ilyen események bemutatása: Keszeg Vilmos: A kisebbségi sors narratív megjelenítése. Kisebbségkutatás X. évf. (2001) 1. sz. 33-52. p.
17 Rudolf Burger a náci önkényeskedésekre való emlékeztetések kapcsán teszi fel a retorikai
kérdést: kit ért "trauma"? - Burger, Rudolf: Az emlékezéspolitika tévedései. Védőbeszéd a feledés
mellett. Európai Szemle, XII évf. (2001) 3. sz. 81-93. p.
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2.5.a. (Felvinc) Édesapám jól keresett a vasútnál, egy kis tolató mozdonyon volt fűtő. És elég jól keresett 1922-ig, amikor nyelvvizsgára állították, mivel székely volt, nem tudott semmit románul, ezért szépen
kirakták a vasúttól. 18 Azután elkezdett gazdálkodni.
2.5.b. (M. L.) Na és 44 őszén, miko etakarítattak az oroszak mindent, a
nagyabbik tesvérem nem vót itthan, Ferenc se vót itthan ..Mi történik? 44
őszén, október derekán itten összeszedték a magyar fiúkat. Aki született
24-be, 25-be, 26-ba, 27-be. Összekerültünk vagy 14 magyar legény. És egy
este jött a patró, hagy kell jelenkezni az iskalába. Apám kérdezte, hagy
miért. Né, azt mondja, szedik össze az négy korosztályt. A front akkor
körölbelül Dés és Várad között lehetett. Na nem vót mit csinálni, összebeszéltek ott a szülők, egyik szülő a másikka, hogy né, nincs mit csinálni,
ke menni. Hogy itt vót a csendőrség, erőss csendőrség vót itthon. Este el is
kísértek le Várfolvára, a szomszéd faluba. És ottan már vártok a várfolvi
fiúk, hagy jönnek Csegezbő is a 14 fiú. 14 magyar fiú. Ott is került 30-nál
is több, aztán Rákasró, Kövendrő, Bágyanbó, Sinfolváro, Szenmihályró,
össze kerültünk vagy 1200-an, mind magyar fiúk. Összegyűjtöttek másnap reggel a szenmihályi csendőr szárnyhaz. Összeállítattak sorba, és
bekísértek Tordára a komiszáriáthaz. És adtak háram napi élelmet. Valami büdös túrót, valami pinészes kenyeret, és lekísértek Gyéresre az
állomáshaz. Ott felültettek a vonatra. Persze, kíséret mellett mentünk. És
nem tudtuk, hagy hová visznek, csak metünk.
2.5.c. (M. L.) De [a felesége] át kellett térjen az unitárius vallásra. Me
apósam, nyugudjék, amiko született [t.i. a felesége], há vót egy részeges
jedző. Bejelentette, hogy milyen vallású. Azt mondta, hogy greco-catolici.>

3. A szórványsorsról

való beszéd nyilvánossága

A szórványsorsról való beszéd feltűnően kerüli a nyilvánosságot. Máig emlékezetes egyik tóháti (Maros megye) kiszállásunk. A tiszteletes ajánlásával idegenként,
vasárnap délután érkeztünk meg házigazdáinkhoz. A háziasszony örömmel fogadott.
A nyári konyhába ültetett le bennünket, maga a helyiségen kívül, az ajtó előtt, az udvaron foglalt helyet. Ő a román szomszédai számára a belátható, ellenőrizhető térben
maradt, vendégeit viszont, akárcsak hátizsákjainkat, elrejtette a szemük elől. Így került sor a beszélgetésre. A meghallgatott élettörténetek maguk is rejteni igyekeznek
bizonyos helyzeteket: a gyermek kiköltözését, vegyes házasságát nem építik bele az
élettörténetbe. Ha igen, felületesen érintve, vagy pedig a gyűjtő unszolására.
A lelkésznek megadatik mind a vállalni, maradni, mind a nem vállalni, nem
maradni alternatíva. A parasztember egy szüleitől is örökölt modell szerint egy stabil
társadalmi környezetben való megélhetés érdekében választ stratégiát. A mobilitás
hiánya több területen termeli ki a hátrányos helyzetet. Ez egyaránt kihat a gyermekek iskoláztatására, gyakran a vallásos élet intézményes megélésére, továbbá a párválasztásra, a nemzetiségi intézményekkel való kapcsolattartásra.
Az életben
18 A trianoni döntést követően Románia állami alkalmazásban lévő magyar anyanyelvű állampolgáraitói megkövetelte a román nyelv ismeretét.
19 A román nyelvű jegyző görög katolikus vallásra jegyezte be az unitárius család újszülöttét.
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állandósulnak a pillanatnyinak, átmenetinek tűnő megoldások (az ortodox vallási
szertartás látogatása, a gyerek román tannyelvű óvodába, majd iskolába való beiskolázása, a román intézmények látogatása, igénybevétele). A bűntudat elhárítása, a lelkiismeret megnyugtatása végett születnek meg az olyan hibrid megoldások, mint a
két vallásba való beavatódás, a nem etnikai alapon működő vallásos csoportosulás választása, két pap meghívása a temetésre, ortodox templomlátogatás utáni református
temetési szertartás igénylése. Hasonló funkciót töltenek be azok a nyelvi klisék, amelyek a viták lezárására szolgálnak: Az anyja román, vele van többet, az ő nyelvét
tanulta meg. Az apja román, román iskolába kellett adni. Az anyja ortodox, vele fog
templomba járni.
A történetek egységesen arról szólnak, hogy egyéni és egyedi kezdeményezésből
szórványban nehéz a kisebbségi identitást őrizni. A szomszédsági viszonyok között lehetetlen az elhatárolódás taktikáját követni. A több nyelvet és vallást használó rokonságban, s még inkább családban a kompromisszum megítélése nem lehet
következetes. Az érzelem és ráció segítségével ugyanaz a személy is másként ítéli meg
saját és családtagja életének alakulását. Olyan paradox viselkedések termelődnek,
mint a vegyes házasságra lépő gyermek elsiratása, a csupán román nyelvet beszélő és
ortodox valláson lévő unokától való idegenkedés.
A szórványsorsról való beszélés annyira a személyes sérelmek és intimitások felemlegetését, a környezet megítélését implikálja, hogy a beszélő a helyzet függvényében az elhárítást vagy a szelekciót alkalmaz za. A papi memoároktól eltérően a
paraszti memoárok sokkal intellektuálisabb jellegűek: a meditáció, az argumentálás,
a tanácstalanság sokkal nagyobb szerepet játszik bennük.
A történetben való beszélés epikus sztereotípiái a sérelmek (a név, az anyanyelv
használata miatti sérelmek), az emlékezetes megfélemlítések, konfliktusok, az intézmények általi elhanyagoltság (nincs pap, aki eltemesse a halottat), a jogoktol való
megfosztottság (pl. rossz minőségű föld kiutalása 1990 után), a vegyes házasság, a
nyelvhasználat akadályai.

4. Következtetések
A szórványhelyzetben élő személyek nap mint nap rákényszerülnek a kompromisszumok meghozására. A családban bekövetkezett eróziós események hatására viszont nincs joguk megítélni az eróziót. Tehát a nemzetpolitikai stratégia hiányában
egyéni, családi döntéseket hoznak. Amint az élettörténetek elemzéséből kiderült, e
döntések két stratégiai értékű alternatívára épülnek: a hagyományhoz való hűségre
(a szülőföldön való megmaradás, az anyanyelv, a vallás megőrzése, a magyar környezetbe való átköltözés), illetve a többségi kultúrával és lakossággal való kapcsolat
felvételére (vegyes házasság, a gyerekek ortodox vallásban, román nyelven való
nevelése).
'
A megmaradás érdekében stratégiát akkor kell felállítani, amikor az egyén, a
család, vagy nagyobb közösség valami oknál fogva elveszíti a viszonyt valamely intézménnyel. A stratégia olyan választás, amely a soron lévő döntést a pillanatnyi helyzeten túl a várható következmények figyelembevételével hozza meg. A lakhely
megválasztásánál a megélhetési források biztosítása, a gyermek iskoláztatása, a társadalmi kapcsolatok, az igényelt intézmények (egyház) megléte bizonyul döntő szem-
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pontnak. Az oktatás nyelvének megválasztása kihat a munkaerőpiacon való
elhelyezkedésre, a lokális társadalomba való beilleszkedésre, a párválasztásra. A párválasztás a nyelvhasználatot, a vallásos életet, a társadalmi környezetet befolyásolja.
A vallás megválasztása (keresztelés, házasság) a vallásos élet gyakorlását, a vallásos
szertartások megválasztását is magával hozza. Ezért a szórványlét olyan életkeretnek
tekinthető, amely a döntések sokaságára kényszeriti az egyént.
A döntés olykor az egyéni életpálya, máskor a család, máskor az utódok érdekeinek
figyelembevételével születik meg. Az értelmiségi döntései messianisztikus modellekhez
igazodnak: az egyén saját és családja életét hozzáigazítja a közösség szükségleteihez.
Ezért az egyén magánéletét áldozatként kínálja fel közössége érdekében.
A helyben maradás modellje a lemondást, a helyi lehetőségek keresését, adottságok elfogadását részesíti előnyben. Általában unilaterális modellnek bizonyul. Míg valamilyen helyzetre megoldást kínál, a többi esetében az egyént hátrányba hozza. A
döntést meghozó egyén ezért gyakran kénytelen beismerni a választott stratégia kudarcát. 01álás, a gyermekek szemrehányása a szülői döntés miatt, a környezet elégedetlensége a meghozott döntés és annak következményei miatt.)
Minthogy az egyén élete a körülötte élők életének kontextusában alakul, a környezetében hozott döntések magát is folytonosan önreflexív viselkedésre kényszerítik. Döntései társadalmi térben ítéltetnek meg. A család mint mikrotársadalom
kénytelen toleránsan viszonyulni a családtagok döntéséhez, támogatni az egyéni stratégiákat. A család az első olyan intézmény, amely feloldja az egyén megítélését a választásával járó következmények miatti megítélése alól. A környezet részéről érkező
megítéléssel szembeni védekezés családon belüli megoldások formájában történik.
A mobilis modellek a helyi adottságok hiányából és az exogén lehetőségek vonzóbb és bővebb lehetőségéből indulnak ki. E modell egyszerre képes megoldani minden dilemmatikus tényezőt.

Magyar Zoltán
A FOLKLÓR MINT TÖRTÉNELMI
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A SZÓRVÁNYBAN
A Kárpát-medence, valamint a magyar nyelvterület azon részein, ahol 1918,
azaz az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlását követően - vagy mint a moldvai
csángók esetében, már évszázadokkal korábban - megszűnt, megszakadt a magyar
állami fennhatóság, és ezáltal mind jellemzőbbé vált az anyanyelvi oktatás és helyenként a rendszeres anyanyelvi vallásgyakorlás hiánya, a közösségi tudás részét képező
történeti tudat és történelmi emlékezet mindinkább az orális hagyományok szintjére
redukálódott. Korábban az iskolának, a helyi tanítónak és a helyi lelkésznek, a nagyobb számban rendelkezésre álló nyomtatványoknak, tehát a különféle műveltségi
hatásoknak értelemszerűen nagyobb volt a szerepe - mindezen tényezők kulturális
befolyása az impériumváltást követően a magyar etnikum által lakott, ám etnikailag
nem homogén vidékeken évtizedről évtizedre fokozatosan csökkent. A szórványban a
megszűnő vagy nem anyanyelvivé váló iskola már értelemszerűen nem közvetített
etnikus kulturális mintát, etnikus tradíciót, és az egyház is csak szelektíven, kivált a
filiális településeken (a szórványok egy része ilyen), és akkor még arról nem is ejtettünk szót, hogy a trianoni békediktátumot (1920) követően megalakuló utódállamokban (Románia, Csehszlovákia, Jugoszlávia) a magyar történelmi emlékek ápolása
tabunak számított, sőt tiltva volt, ami az 1945 után uralomrajutó kommunista diktatúrákban sem volt másként, sőt -lásd a Benes-i Csehszlovákiát vagy Ceausescu Romániáját - a legkomolyabb büntetőjogi retorziókat is maga után vonhatta.
A hivatalos kulturális minták hiányában a határon túli magyar közösségek jelentős csoportjai számára a népi történelmi emlékezet maradt többnyire az egyetlen
olyan fogódzó, amely etnikai identitást és történelmi ismeretanyagot egyaránt hordozott. A történeti mondahagyomány azonban műfaji sajátosságaiból adódóan csak szelektíven és speciális módon alkalmas a nemzeti múlt bemutatására. Nagy ívű
történelmi folyamatok leírása helyett történelmi epizódok felvillantására, globális (országos) események bemutatása helyett a lokális (kistáji, az adott településhez fűződő)
történések felidézésére alkalmas. Tehát a nemzeti hősök helyett előtérbe kerülnek a
helyi hősök, a helyi határnevekhez és természeti objektumokhoz fűződő helyi mondák, a családi genealógiák, és kivált római katolikus vallású vidékeken a különféle legendás (tehát vallásos tematikájú) hagyományok - a nemzet egésze szempontjából is
meghatározó történelmi eseményeknek pedig ugyancsak olyan lokális vonzatai, melyek az adott tájat/települést valaha érintették vagy legalábbis érinthették (tatárjárás,
a kuruc kor, az 1848-1849-es forradalom és függetlenségi háború).
Vizsgálódásaim tárgyát a hagyományos paraszti közösségek alkotják, ezért megkerülhetetlen, hogy szót ejtsek a szájhagyományozó műveltség idóbeli korlátairól, illetve
az ezzel kapcsolatos tudományos vitákról. Van Gennep a francia hősmondák példáján
a szájhagyományozódást vizsgálva úgy találta, hogy legfeljebb öt-hat generáció, azaz
százötven, maximum kétszáz év az az időintervallum, ameddig egy történelmi esemény egy-egy paraszti közösség emlékezetében írásos feljegyzés nélkül megmarad.' A
1

Gennep, Arnold: La formation des legends. Paris, 1910, Flarnmarion, 163. p.
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német folklorisztika még ennél is tovább ment, amikor mindössze három generációra
szűkítette le az úgynevezett "megkomponált mondák" esetében az organikus hagyományozódás körét.> Ugyanakkor viszont - továbbra is nemzetközi példáknál maradva - utalhatunk a Kalevala több ezer éves részleteire, még ha azok mai szövegén
erősen látszik is Lönnrot szerkesztői beavatkozása. A Szent László-legenda Kárpát-medence szerte fennmaradt középkori falképciklusai, és egyes régi stílusú magyar
balladák kapcsán a magyar folklorisztikában gyakran idézett, a xx. század elején feljegyzett belső-ázsiai hősénekek aktualizált formájukban is legalább hétszáz-nyolcszáz
évesek. A Siegfried-monda a xx. század elején a Feörer-szigeteken még élt a nép ajkán, s ha az ottani énekek nem is a monda legrégebbi idejéből származnak, akkor is
legkevesebb ötszáz évesek kell legyenek. A Parsifal-monda esetében is minimum hétszáz éves az eredeti, amely fuggetlen Chrétien de Troyes és Wolfram von Eschenbach
költői feldolgozásaitól."
E sorok írójának folklórgyűjtő tereptapasztalatai is jelentősen árnyalják a szájhagyományoz ódás korlátaival kapcsolatos folklorisztikai nézeteket, hiszen csupán a
történelmi emlékezet legkonkrétabb kifejezési formájánál, a történeti mondahagyománynál maradva is nyilvánvaló, hogy egyes folklórjelenségek - műveltségi hatásoktói nem érintve - valóban több évszázadot is átívelhetnek, amelynek illusztrálására a
magyar történeti mondák készülő katalógusa frappáns példák százait hozza majd.'
Addig is csakjelzésszerűen szeretnénk utalni Erdély kapcsán Báthori Endre, a tragikus sorsú erdélyi fejedelem Ctl599) népi hagyománykörére, a Tordai-hasadék és más
tájak Szent László-vonatkozásaira Ctl095), a Mátyás király Ctl490) hagyománykörének egyes elemeire, Kalotaszegen a Gyöngyös Gyeröffyről Ctkb. 18. század közepe) kialakult mondakörre, a Tiszántúlon és a Zempléni-hegyvidéken II. Rákóczi Ferenc
fejedelem (tl735) és a kuruc hagyományok szuverén népi emlékezetére, a műveltségi
hatásoktói folyamatosan árnyalt Szent István király (tl038) hagyománykörének szuverén dél-dunántúli elemeire, vagy a Felföldről szólván az ún. Bebek-mondára, illetve
a muhi ütközetből menekülő IV Béla király (tl270) az utóbbi évekig a Báthori
Endrééhez hasonlóan jóformán ismeretlen mondakörére. És persze a földrajzi vonatkozású mondák hosszú-hosszú sorára.
A helyi vonatkozás - mint a monda egyik fő műfaji ismérve - a szájhagyományozásnak is kulcseleme. Ha volt olyan lokális "fogódzó", amely az adott hagyományt
újra és újra felfrissíthette (forrás, szikla, fa, várrom, régi templom stb.), az időről-időre
valóban felfrissült, s mint közösségi tudás szívósan öröklődött tovább generációkról
generációkra, s a folklór önmozgásának megfelelően idővel némiképp variálódva, aktualizálódva, azaz esetleg már más hősre, más ellenségre tevődve át a hajdani történés
a közelmúlt új történelmi impulzusainak következtében.
Tehát a "hivatalos" történelem és az úgynevezett helyi intelligencia által közvetített történelmi tudásanyag csak egy részét, sőt általában nem meghatározó részét
képezte a helyi történeti folklórnak, s a szórványban - mint utaltunk rá - értelemszerűen még kevésbé érvényesülhetett. Ezért is különösen izgalmas a folklórkutató útja
a szórványvidékekre érkezve, hiszenjó eséllyel találhat nagyobb arányban archaikus
folklóranyagra, műveltségi hatásoktói alig érintett folklórhagyományokra - feltéve,
2 Peuckert, Will-Erich 1962. "Sage" In: Deutsche Philologie im Aufries. Ill. Berlin, 1962,2641-2676.
p, 2642-2643. p.
3 Grexa Gyula: A Csaba-monda és a székely hunhagyomány. Budapest, 1922, 28. p.
4 Magyar Zoltán: A magyar történeti mondák katalogizálásnak kérdései . Ethno-Lore XXII: évf.
(2005) 345--386. pp.
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ha nem olyan "mélyszórványokról" van szó, ahol a végzetesen megroppant etnikai közösségben már statisztikailag kevés az esélye, hogy jeles adatközlő kerüljön elő (hozzávetőleges becslésünk szerint egy településen a 100/0-0S etnikai arány, illetve ötven fO alatt ez
a helyzet). Igaz, még a mélyszórványok esetében is vannak látványos kivételek: egyrészt
minden adat adat, és többnyire a belátható időn belül már megismételhetetlen "leletmentés" része, másrészt a paraszti szájhagyományozásban kulcsszerepet játszó kiemelkedő tudású hagyományőrzők, az ún.j.specialisták" ilyen mikroközösségben is léteznek,
létezhetnek. A személyes gyűjtői tapasztalatainkon kivül utalhatunk itt Kurcsi Minyára,
a havasi mesemondóra", s még inkább Faragó József másik jeles adatközlőjére, A Kerekes
Izsák-ballada kapcsán nevezetes dél-erdélyi Nagymohán élt Mátyás Dénesre, akitől Faragó minden idők legnagyobb klasszikus tematikájú repertoárját, 376 szövegfolklór alkotást jegyzett fel.6 Ráadásul e repertoár jelentős hányada történeti monda
A fenti gondolatmenethez kapcsolódva emelendő ki, hogy például a 2002-2004
között a történelmi Alsó-Fehér megyében (Dél-Erdély) végzett szövegfolklór gyűjtéseink során mennyire impozáns módon tárult fel az a XIX. század közepének Erdélyében
még általánosan elterjedt hiedelemelemekkel SŰ1Űnátszőtt történeti hagyományrétege
(például a történelmi előidőket megjelenítő tündér- és óriás-hagyományköröké), amelyek a máig kompakt magyarságú Székelyföldön is csak szórványosan maradtak fenn,
holott a neves erdélyi honismereti kutató, Orbán Balázs idejében (1860-as évek) még
gyökeresen más volt a helyzet.
A történeti tárgyú szövegfolklómak a szórványközösségekben való szívós fennmaradására és szerepére a továbbiakban három konkrét példával szeretnék röviden
utalni. Az egyik a már említett Szent László-mondakör, amely a belső-erdélyi magyar
vidékek protestánssá válását követően is teljes virulenciájában fennmaradt (Kalotaszegen jobbára a Szent László pénze néven ismert nummuliták mindennapi látványának köszönhetően, délebbre Aranyosszéken, Torda vidéken, a Mezőség délnyugati
peremén, a Maros folyó mentén a Tordai-hasadék volt olyan természeti objektum,
amely az ottani középkori búcsújárások megszűntével is inspirálta a keletkezésére választ kereső népi képzeletet, a válaszok pedig már évszázadok óta adottak voltak az
ottani hagyománykomplexum (hasadék, forrás, patkónyomos kő stb.) formájában."
A népi történelmi emlékezet és történeti mondahagyomány Erdély-szerte legáltalánosabban ismert és sok tekintetben máig is legelevenebben élő emléke a tatárjárás kora, a XVII. századi tatárdúlások emléke. Ez az a kor, amikor a tizenötéves
háború kaotikus időszakában (XVI. század vége), majd a II. Rákóczi György fejedelem
bukása körüli években (165~1661), Erdély középső részeinek korábban kompakt
magyar etnikumú részein (Kalotaszeg, Mezőség, Maros-mente, Kis-Küküllő völgye,
Erdőhát és részben még a Szilágyság is) megroppant a magyar etnikum hegemóniája,
teret és lehetőséget adva az etnikai térvesztésnek és a szórványosodásnak. E sötét
idők borzalmait a történeti mondahagyomány még a leginkább vegytiszta folklór alkotásokban is döbbenetes realisztikusággal idézi fel: a tatárok kutyafejűségének, kannibalizmusának képzetétől egészen a vérengzéseiket megörökítő szikár közlésekig.
Nos, ez az a pont, ahol és ahonnét a folklór máig hatóan a történelmi valóság lehetséges legfőbb, s többnyire egyedüli interpretációjává válik, hiszen ha ott és akkor
Faragó József: Kurcsi Minya havasi mesemondó. Bukarest, 1969, Kriterion.
József: Nagytudású mesemondók. Igaz Szá 1970. 12. sz. 939-944. p.; Uő: Story-tellers with
Rich Repertoires. Acta Ethnographica XX. évf (1971) 439-443. p.; UŐ:Dénes Mátyás, ein blinder Marchenerzii.hler. Acta Ethnographica XXII. évf (1973) 217-222. p.
7 Magyar Zoltán: Szent Lászlo a magyar néphagyományban. Budapest, 1998, Osiris.
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nem is történt meg, vagy nem úgy történt mindaz, amit a folklór-adatközlő elmesél,
egy-két-három faluval arrébb nagy valószínűséggel valóban megtörtént valaha, illetve
történt valami nagyon hasonló eset. Lásd a XVI. században még virágzó belső-erdélyi
települések példáját. Adott volt a történelmi valóságmag: az, hogy a császári zsoldosok
la román Mihály vajda havasalföldi martalócai, a tatárok, legvégül Avram Iancu román havasi szabadcsapatai kiirtják egy adott település magyar közösségét. Ezt a
350-400 éve történt eseményt 50-150-300, sőt még 400 év múltán is őrzi a környékbeli szájhagyományozó emlékezet, s ahol erről semmiféle írásos emlékünk nincsen,
csak annyi, hogy például 1570-ben még templommal bíró parochiális hely, ellenben
néhány évtized múltán már mindössze puszta, ott a folklóremlék önmagán túlmutató
kézenfekvő visszaigazolást nyer.
Az persze már a folklór önmozgása, a tematikai és kronológiai variálódás törvényszerűsége (lásd aktualizálás), hogy a hajdani tragikus eseményeknek ténylegesen
milyen folklór narratívái formálódnak: pl. a lakosokat leölik/elhurcolják/a templomot
rágyújtják abemenekültekre - és sorolhatnánk tovább az adott esemény az olyan
vegytiszta népköltészeti megfogalmazásáig, mint az áldozatok földből felfakadó vére
és más, csodás módon megmutatkozó jelek.
Hasonló tragikus történelmi emlékek tapadnak Erdélyben az 1848-1849-es forradalom és függetlenségi háború emlékéhez. Jellegzeteses szórvány-tematika ez is, hiszen 1848 emléke Erdélyszerte (és az akkori Délvidéken, a Bánátban és Bácskában
szintúgy) a kirobbant etnikai konfliktusokról, a magyarság ellen elkövetett atrocitásokról, valamint azokról a vérengzésekről, tömeggyilkosságokról szól, amelyek az etnikailag homogén Székelyföld kivételével szinte mindenhol előfordultak - egyenes
arányban a magyarság etnikai arányszámának csökkenéséveI.
E helyi véres események és atrocitások, amelyek az erdélyi szórványvidékeken
1784-es román parasztfelkeléshez hasonlóan jelentős részben a magyar nemesség és a
birtokosok udvarházai ellen irányultak, Alsó-Fehér megyében, a nagy múltú Erdélyi
Hegyalján a megszervezett és tömeges genocídium formáját öltötték: magyarlakta települések sorát gyilkolva le az Erdélyi Érchegység, tehát a bányavidék magyarságán kívül
(Abrudbánya, Verespatak, Brád, Kriscsór, Zalatna,) kivált az Erdélyi Hegyalja Árpád-kertól kontinuus településeit (Magyarsárd, Magyarigen, Borosbocsárd, Boroskrakkó, Borosbenedek, Alsógáld,Diód stb.). S noha e genocídiumról a XIX. század második felében több
történelmi munka is beszámolt, az orális hagyomány jól érezhetően nem ezekből a művekből merített. A vidék egyetlen magyarként megmaradt településén, Vajasdon, illetve a
Maros menti településeken a földrajzi közelség, a rokoni kapcsolatok, a történtek brutális élessége a szájhagyományban valóban napi szinten fenntartotta e tematikát. A
rokoni kapcsolatok kapcsán utalhatunk itt arra, hogy több adatközlőnk valamely őse
eredetileg e kipusztított falvakból származott. A kérdés kézenfekvő volt a két-három
generációval későbbi utódok esetében is: ha dédnagyanya még boroskrakkói volt,
hogy-hogy nincsenek ott magyarok ..? Vagy ha egy adott településen máig is létezik református templom, holott reformátusok már nem, ugyancsak természetes a kérdés a
szüleivel ott keresztül utazó fiatalban: miért nincsenek itt magyarok? Mindezt persze
nagyon kérdezni sem kellett, hiszen a hagyományátörökítés közösségi és családon belüli formái a legutóbbi időkig ténylegesen léteztek. És akkor még nem tettünk említést a túlélőkről, akik esetében a kanonizálódott közösségi tudás még 50-100-150
éves emlékek esetén is az, ami volt: személyes (családi) megtapasztalás. És egyben
ténylegesen is továbbad ott tudás, utalhatunk itt vajasdi adatközlőinkre, akik a XX.
század elején szolgálni szegődtek a jóval gazdagabb Magyarigenbe.
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Az adott történelmi emlék folklorizálódása természetesen majd' minden esetben eltérő mélységű és milyenségű. A már említett aktualizálás sok esetben AlsóFehér megyében is tetten érhető: egy-egy település pusztulása voltaképpen még a
XVII. századi hadjárások eredménye, a környékbeliek azonban ma már az Avram
Iancu-féle román szabadcsapatok ottani megjelenésének tudják be (Forró stb.).
Ugyancsak jellemző folklór tendencia, miszerint a ténylegesen megtörtént valóságmag színeződik ki, folklorizálódik fokozatosan és folyamatosan. Utalhatunk itt arra,
hogy bizonyos narratívák szerint egyes magyarsárdi és magyarigeni családok egy arra
járó koldusasszony segítsége által maradtak életben az ottani vérengzések idején, valamint a zalatnai magyarság holokauszt jára, amikor a menekülő nyolcszáz embert
Preszákánál érték be és gyilkolták le a román felkelők, és akiknek vérétől az Ompoly folyó a monda szerint még Gyulafehérvárnál is teljesen vörös volt, és akiknek preszakai tömegsúja közelében máig sem mernek építkezni az ottani románok, mert a helyi hiedelem
szerint éjszakánként hallatszik a föld alól az ott meggyilkolt magyarok hangja. A különféle helyeken elkövetett vérengzések rendkívül nagy számú és döbbenetesen realisztikus
folklór narratíváinak ismertetésétől pedig ez alkalommal inkább eltekintünk.
Végezetül az 1848-as hagyománykör egy derűsebb, pozitívelemére szeretnék
utalni röviden. Jellegzetes szórvány-tematika ez is, s csakis vegyes lakosságú településeken fordul elő. Az Erdélyi hegyalján Vajasd kapcsán vettem magnószalagra az
alábbi történetet:
,,Arról beszéltek a régi vének, itt a havasok alján innen, Tordától errefelé egészen Déváig körülbelől a havas alján gyütötték össze a magyarokat pincékbe. S ott
osztán dobtak, gyutottak meg valami büdös rongyokat. És ölték meg őköt. Egyedül
Vajasd, az megmaradt. Mert azt mondták a magyarok, a bíró, hogy menjen ki elejekbe,
s mondják meg, hogy ők felgyújtják a telkeket, ha béérkeznek a faluba. A románok féltek, hogy meggyúlnak ők is tőle. Elmentek, sleállították, hogy Vajasdba nem jöttek bé.
Mentek tovább, elé Benedek, Gádel, Magyarégen meg Krakkó, Sárd, ott elpusztították
a magyarokot. Azért van mind románság ott." (Saját gyűjtés: 2002)
"S ide nem jöttek le, mert vót a román diák, a tanító, azok nem engedték, hogy
begyüjjenek. Mert ha itt bégyüttek vóna, mind megöltek vóna. Elejekbe mentek, s
mondták, hogy ne gyüjjenek, mert itt nincs semmi baj, sjól vagyunk, s nem hagyták,
hogy begyüjjenek. Hárman mentek elejekbe a Lakorujig. S megmondták, hogy be ne
gyüjjenek." (Saját gyűjtés: 2002)
Ez utóbbi szövegváltozat Erdély több tájegységén is része a történeti folklórnak,
és esetenként a történeti hűségnek is része lehet. Vámszer Géza a Szeben megyei
Oltszakadáton," e sorok írója pedig a kalotaszegi Magyargyerömonostoronv és a KisKüküllő mentén, Magyarbényén, Küküllőszéplakon és Küküllődombón'? jegyzett fel
olyan történetet, miszerint ilyen módon menekült meg a pusztulástól az adott település 1848-1849-ben. A monda klasszikus szövegváltozatai szerint általában kölcsönös
volt ez a segítség: ha a magyar csapatok jöttek, a magyar bíró, illetve lelkész állt ki a
falu végére, ha a románok, akkor az ortodox pap vagy a román albíró, akik aztán vagy
azt mondták az övéiknek, hogy ne jöjjenek be, mert itt békésségben élnek a másik nációval, vagy hogy itt nincsen mit keressenek, hiszen a faluban csak magyarok, illetve
csakis románok laknak.
Várnszer Géza: Szakadát. Egy szebenmegyei magyar szórvány. Kolozsvár, 1940.
Magyar Zoltán: Kalotaszegi néprnondák. [Magyar Népköltészet Tára Ill.] Budapest, 2004, Balassi
Kiadó, 218. p.
10 Magyar Zoltán: Népmondák a Kis-Küküllő mentén. Marosvásárhely,
2005, Mentor.
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EGY ÉLETTÖRTÉNETBEN
Ebben a tanulmányban a szórványban való lehetséges beszédmódokat vizsgálom) egy dél-erdélyi szórványtelepülés naiv művészének élettörténetét véve alapul.
Arra vagyok kíváncsi, hogyan beszél önmagáról, hogyan konstruál ja meg önmagát
szövegben egy szórványban élő ember, egy szórványban élő naiv művész. Milyen "történetek", latens szövegek,> alakítják élettörténetét, milyen történeteket tart fontosnak elmondani életéből, milyen történetek révén szervezi identitását. Megjelennek-e
spontánul, és ha igen, hogyan jelennek meg a szórványosodás motívumai egy élettörténeten belül, mennyire jelent problémát, nehézséget az egyén számára szórványban
élni? E kérdésfeltevés előzménye egy családszerkezet-kutatás, amelyet elsőéves egyetemista koromban végeztem a vizsgált dél-erdélyi településen. Ezzel kezdődött az én
történeteme.
Bevezetés1999 nyarán két néprajzos társammal a kolozsvári Kriza János Néprajzi Társaság megbízásából érkeztünk Halmágyra, egy Fogaras melletti kis településre, azzal a
céllal, hogy adatokat gyűjtsünk e szórványban élő falu jelenlegi helyzetéről, lakosságszerkezetének alakulásáről-. Erre a célra előre elkészített, nyomtatott családlapokat,
kérdőíveket vittünk magunkkal, ezeket minden házhoz betérve, a családtagok segitségével kitöltöttünk, valamint megvizsgáltuk a rendelkezésünkre álló egyházi anyakönyveket. Egy hét alatt sikerült végigjárni a falut, több-kevesebb sikerrel, ugyanis
néhol a falubeliek bizalmatlansága akadályozta munkánkat. 6
A családlapok kitöltése jelentett nagyobb megpróbáltatást, mivel minden háznál el kellett mondanunk, hogy kik vagyunk és mit szeretnénk, annak ellenére, hogy
1 Jelen dolgozat készülő magiszteri vizsgamunkám egyik részfejezete, itt csupán egy lehetséges beszédmódról beszélek részletesebben.
2 Lotman szerint a szöveg fogalmában benne foglaltatik a tudatos elgondoltság mozzanata, amely
egyfajta bekódoltságot jelent. A kód megléte mintegy előzményként tételeződik, és a kód-szöveg szövegnek,
(a szövegben elmondott történetnek) tekintendő. Lásd: Lotman, Jurij: Szöveg a szövegben. In Kovács Árpád - V Gilbert Edit (szerk.): Kultúra, szöveg, narráció. Orosz elméletírók tanulmányai. In honorem Jurij
Lotman. Pécs, 1994, Janus Pannonius Egyetemi Kiadó, 57-80. p. 62.
3 Atkinson szerint az etnográfus története (felismeréseinek megszületése, megvilágosodásának folyamata) beleíródik az etnográfiai szövegbe a terepen megfigyelt események mellett. Az etnográfus meséje
egy az etnográfiai szöveg által sugalmazott és az olvasás során rekonstruálható "történetek" közül. Lásd:
Atkinson, Paul: A narratíva és a társadalmi cselekvés reprezentációja. In Thomka Beáta (szerk.): Narratívák 3. A kultúra narratívái. Budapest, 1999, Kijárat Kiadó, 121-149. p. 123.
4 A következőkben arról írok röviden, hogy hogyan kerültern kapcsolatba a vizsgált településen élő
naiv rnűvésszel, milyenek azok az emberek, akik között él,és hogy azok mit gondolnak róla. Mindezek leírását azért tartom nélkülözhetetlennek, mert meghatározhatják az élettörténet beszédmódját.
5 Az általunk végzett vizsgálódás egy nagyobb kutatástömbbe tartozik, amely a mezőségi, valamint
dél-erdélyi szórványtelepülések családszerkezeti vizsgálatát célozza meg.
6 Bizalmatlanságot
a román pásztorcsaládok részéről tapasztal tunk, akik nehezen értették meg,
hogy mi célból kellenek nekünk ezek az adatok, valamint a cigányság részéről, akik csak annyit voltak hajlandóak közölni, hogy hány személy él a vizsgált házszám alatt.
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faluba érkezésünk után pár órával már mindenki tudott rólunk. Voltak, akiknek bizonygatnunk kellett, hogy nem a "párttói" vagyunk, és hogy az általunk gyűjtött
anyag egy kolozsvári néprajzi intézet adattárába kerül, és nem fogjuk felhasználni
senki ellen. Mások meg fizetni akartak nekünk, amiért végre valaki foglalkozik az ő
"elhagyott" falujukkal, és legalább megszámláljuk őket. A falu tanácsosa még arra is
megkért, hogy amikor összesítettük az adatokat, küldjük el neki, hogy legyen a tanácsnak egy nyilvántartása a faluról. Egy, a faluból elszármazó értelmiségi meg különbözö pályázatok írásakor szeretné hasznosítani az általunk gyűjtött anyagot.
Mindezt, hogy különböző emberek hogyan viszonyultak a munkánkhoz, fontosnak
tartom elmondani, mert dolgozatom további részében, a szórványosodás motívumainak vizsgálata során fontos szempont lehet.
Történeternett ott folytatom, hogy Halmágyra való sorozatos visszatéréseim során kapcsolatba kerültem egy nem mindennapi személlyel, a falu naiv művész évei,
akit környezete marginalizál, elmarasztaló véleménnyel van róla. Kíváncsi lettem
arra, hogyan beszél ez az asszony önmagáról, és ő hogyan látja környezetét. Ez a kíváncsiság újabb felfedezőútra indított."
2001 nyarán újabb egy hetet töltöttem a vizsgált településen, fotózgattam, és interjúkat készítettem a falubeliekkel. Ottlétem alatt többször betértem A. E.-hez, a
falu naiv művészéhez, aki örömest mutogatta végig festményeit. Egy alkalommal
megkért, hogy egyszer jöjjek vissza hozzá, amikor nem lesz ennyi dolga (ugyanis a festés mellett a zöldségeskertben dolgozott, hogy megtermelje télire a mindennapi betevőt), és hallgassam végig az ő történetét. Ugyanazon év telén vissza is mentem
Halmágyra, hogy felvegyem A. E. élettörténetét. Szállásadóm, amikor látta, hogy naponta reggel betérek E. nénihez, ésegész estig ott ülök, igencsak figyelmeztetett, hogy
vigyázzak, mert E. néni sok mindent mond, és a fele se igaz. Azzal néhány idősebb falutársa nevét és házszámát diktálta le nekem, hogy azokhoz menjek, ha igazat akarok
hallani a falu történetéről. Természetesen az ajánlott személyekhez is ellátogattam",
de az estéket mindig A. E. -nél töltöttem, és rögzítettem visszaemlékezéseit. Pár nap
alatt kilenc hangszalagnyi anyag gyűlt össze tőle, anélkül, hogy én kérdéseimmel közbeszóltam volna.w
Végül 2002 tavaszán a kolozsvári Kriza János Néprajzi Társaságnál kiállítottuk
A. E. munkáit. A tárlat szervezése és az ez alkalomból A. E.-vel folytatott levelezés egy
újabb kérdéssort indított el bennem: ha A. E. festői tevékenysége, mint ahogy ő is
mondta, csupán pénzforrás száméra,'! akkor hogyan értelmezhetjük azt, hogy van
mégis egy pár alkotása, amelyet nem szándékozik eladni, amelyekhez mint személyes
tárgyakhoz ragaszkodik, hiszen a pénz éppen az az eszköz, mely bármikor elcserélhető egyéb javakra. Miért érzi szükségét annak, hogy régi, megrongálódott fényképeket
vászonra megfessen, hogy a régi zenekar régen halott tagjainak emléket állítson, hogy
megörökítsen olyan ősi szokásokat, mint a papvárás?
Vö. Atkinson i. m. 123. p.
Az etnográfus felfedezőútja és önmegismerése egy személyiségfejlődésről szóló beszámolóvá áll
össze. Jellemző mozzanatai: keresésre indulás, az egyfajta kutatást, kalandot és felfedezést magába foglaló
utazás; a felfedezés folyamán a kívülállóból "bennfentessé", "ottanivá" válik stb. Ld. Atkinson, 1993. 123.
9 Ezen beszélgetések elemzése fogja képezni készülő magiszteri dolgozatom további fejezeteit, további lehetséges beszédmódokat vizsgálva.
10 Az emlékezést elindító kérdésem: Mesélje el az életét.
II "Mit bennem fel-felismertek,
én pénzforrásnak ismertem, nem művészetnek"-, idézet A. E.
leveléből.
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Az elveszett aranykor, a megfogyatkozás története
Volt valamikor egy ősi szokás: amikor új pap jött szolgálni a faluba, a fiatalság
viseletbe felöltözve kivonult a szomszéd falu határába, és ott díszmenetben fogadták a
lelkészt. Ez a szokás már csak az idősek emlékeiben él, a hagyományos népviseletre
már nem is emlékeznek, a faluban nincs már fiatal, aki kivonulhatna a lelkész fogadására. Ezt, a már csak az idősek emlékeiben élő epizódot örökíti meg A E. egyik festményén, amelyhez ragaszkodik, és nem bocsátja áruba semmi pénzért. A másik ilyen
kép, amelyet egy megrongálódott
fénykép alapján festett, a falu régi zenekarát ábrázolja. Ezen a képen rajta van a festő nagyapja is, akit még A E. édesanyja sem ismert.
A festményen fénykép hűségével vannak ábrázolva ezek az alakok, a hangszerek és a
régi viselet. Egy régi kort, régen élő szokásokat dokumentálnak
ezek a képek, az elmúlt, elveszett "aranykor" történetét mondják el. A valamikori népes, fiatal tagokból
álló zenekar ma csak az emlékezetben és ezen a festményen létezik. A mai zenekar
bandistái 12 idősek, és a statisztikák adatai alapján nincs is kilátás utánpótlásra.
A papvárás szokása feledésbe merült emlékét már csak ez a festmény őrzi, a falu fiatalsága,
azaz a falu idős lakosságának unokái városon élnek. Ezek a képek a valamikori népes,
közösségi életet élő falunak állítanak emléket, akárcsak az általam rögzített élettörténet/élettörténetek,
amelyek szintén a megfogyatkozás történetét mesélik el.
A E. élettörténete
egy tipikus női élettörténet, más emberekhez való viszonyábanjeleníti meg saját életét. A szövegalkotás során nem szervezőelv az idő linearitása,
a ciklikus időszemlélet dominál, a történetnek nincs kezdete és nincs vége,J3 bárhol elkezdhető és bárhol abbahagyható,
nem egyetlen koherens történet, hanem kisebb,
egymásból kiinduló történetek sora, amelyet két kódszöveg szervez.
A szövegen végigvonuló egyik latens, mögöttes szöveg lehet az én mitologikus
áthangolása, mint kompenzációs stratégia.w A E. azzal, hogy valakinek elmondhatja
élettörténetét,
valaki végre odafigyel rá, és úgy beszélhet magáról, mint ahogy szeretné, hogy mások is beszéljenek róla, mintegy kárpótolja magát, amiért környezete mellőzi, marginalizálja,
nem értékeli. Minden epizód az életéből azért hangzik el, mert
valamiféleképpen
az ő vagy valamely család tagj a kiválóságát hivatott szemléltetni.
A E. élettörténetében
a másik kódszöveg, szövegszervező mögöttes történet lehetne a szóruányosodás, az elveszett aranykor története, amely a kontraprezentikus
beszédmód alapján szerveződik. Assmann írja, hogy ez a fajta emlékezet "ajelen hiá-

nyosságaiból kiindulva egy olyan múlt emlékét idézi vissza, amely többnyire a hőskor
vonásait ölti. Ezek az elbeszélések egészen más fényben láttatják ajelent: a hiányzót, az
eltűntet, akiveszettet (...) hangsúlyozzák, tudatosítják a szakadékot "egykor" és .rnost"
között. A jelen (...) viszonylagossá válik a szebb múlthoz képest." 15 Es az értelmiségi
csoport

éppen ezen elveszett

múlt visszaállításának

lehetőségében

bízva hajlamos

A helyiek szóhasználatában a régi fúvószenekar tagjait jelöli.
Niedermüller Péter: Élettörténet és életrajzi elbeszélés. Ethnographia XCIX. évf. (1988)
3-4. sz. 376-389. p. 384.
14 A fogalom Hankiss Ágnestől származik, egyfajta énáthangoló eljárás, amelyet az egyén saját
életútjára vonatkozóan dolgoz ki, megpróbálja egységes magyarázóelv fonalára fűzni, egységbe építeni sikereit, kudarcait, erényeit, hibáit, megpróbálja levezetni saját ontológiáját. Lásd: Hankíss Ágnes:
"Én-ontológiák". Az élettörténet mitikus áthangolása. In Frank Tibor - Hoppál Mihály (szerk.): Hiedelemrendszer és társadalmi tudat. II. Budapest, 1988, MTV Tömegkommunikációs Kutatóintézet,
30-38. p. Ezen kódszöveggel és az általa behozott szövegszervező motívumokkal a közeljövőben külön
tanulmány keretében szeretnék foglalkozni, ezért most csupán említést teszek róla.
15 Assmann, Jan: A kulturális
emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás a korai
magaskultúrákban. Budapest, 1999, Atlantisz Könyvkiadó, 79. p.
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.messianisztihus" uállalhozásosxa:» valamiképpen meg szeretné menteni, örökíteni
a "múltat" , amely a szemében az örök értékek megtestesítője; le szeretné írni, meg
szeretné festeni a régi szokásokat, ezzel is konzerválni azt a valamikori utókor
számára. Mindenkori célja megragadni, rögzíteni a mulandót, az elmúlót.
Ha ez az "értelmiségi" tipikus magatartása, akkor A. E.-t az általa elmondott
történet alapján'? ebbe a társadalmi rétegbe sorolnám. A. E. azzal indítja élettörténtét, hogy "elkezdtem először írni a történelmit Halmágynak ... nagymamámtól a régi
szokásokot, hogy hogy éltek ezelőtt ..." És kezdi elmesélni ezt a "történetet". Az, hogy
A. E. nekifogott megírni szülőföldje történelmét, a "régi szokásokot" , ahogy ő mondja,
fontos része identitásának. Úgy indítja az önmagáról való beszédet, úgy beszél önmagáról, mint akí erre a feladatra, a megőrzésre, a megörökítésre hivatott. Feladatának
érzi rögzíteni, konzerválni az elmúlót, az elveszőt, a feledésbe merülőt, ami valahol
ezt a megfogyatkozó őshonos, a szórványba, az idegen kultúra nyomása alá kerülő közösséget jelenti. Lássuk a következőkben, hogyan beszél erről: "Hát én elkezdtem legelőször írni a történelmit Halmágynak ... nagymamámtól, régi szokásokot, hogy hogy
éltek ezelőtt, hogy volt a falubeosztás ... hogy mi volt, hogy volt, hogy mentek kaszálni
tavasszal .... hogy a templomnál köttek ki, hogy ezen a héten aNagyszegbe mennek
fel az egész falu, ... akkor elkészültünk az asszonyok, vasaltuk az ingünköt, me olyan
ingünk volt nekünk, bő ing ... s mentek egyszerre kaszálni oda. Akkor nem kaszálta le
egyik a másikét, mer mindenki ott volt, s egyszerre szárították a szénát. Ha jött ki az
Olt ... mer itt sokszor kiöntött, akkor egy fiatal gyerek felfutott a hegyre, s kiabálta,
hogy vigyázat emberek, mer jön az Olt ... mer telefont kaptunk az irodára, sakkor hítt
legalább, s akkor hajtottunk ki ... mindenki, s ahogy ki eltudott jönni, mer nagy víz
szokott lenni. Itt a hegyekről is olyan víz jött le, hogy a híd alatt ... 3-4 méteres magasságra vannak a hidak ... s nem volt szabad beállni. C..) Más volt, még a természet is
más volt, nem volt ez a hirtelen ... szóval voltak hidegek, mer elmondja ő is, hogy milyen hidegek voltak, s volt az a nagy árvíz, meg mindig kijőve ... de a falu is összetartó
volt, egyszerre együtt voltak .... más, más volt a .... elmondta a lakodalmokot is, hogy
amikor volt a lakodalom, nem úgy volt, mer mondta ... mondta nekem, hogy a lakodalom három hétig
két hétig ... egy hétig készültek, s volt a lakodalom, s akkor még
egy hétig, amíg el
Nagymama, hát mit attak enni? S azt mondja, hogy a hurkát.
Rárakták a kására, s megfőzték, azt mondja, s akkor nem úgy volt, hogy elmentek
reggel ... s beszólottak, hogy te neked ma kell-e segitteni. Valami dolgot tucc-e adni,
jöttek a fejszével az emberek. .... Igen, fát vágni, jertek. S azt mondja ... mindenki egy
poharacska pálinkával, .... ne tölcs sokat, mer neked a héten sok kell, nem hogy elvegyék az üveget, s dugva megigyák, vagy ne elégeggyenek meg egy kevéssel. Szóval
olyan összetartó lélekkel volt a falu, nem így, mint most, na ... most már odakerültünk, hogy nincs is ki összetartcson. Ejejej. (elcsuklik a hangja). Anyuka hányszor elmondta, hogy a fiatalasszonyok összegyűltek, s na hogy tyúkot ... mind vittek tyúkot,
s vittek mindent, s azt levágták, s le a disznót, s mind, s ... hadd el ne is együnk, mer
neked kell a héten, segítettek kenyeret sütni, s lisztet vinni, s na, mid nincsen, sakkor
vitték, összeadták, s a lakadalmakra megint nem volt amit adjanak, attak véka búzát
még az én lakadalmamba is, 47-be egy véka búzát, egy véka zabot, két véka
Dőlt betűvel a kódszöveg (az elveszett aranykor) által behozott motívumokat jelzem.
AE. ebben a hagyományos paraszti társadalomban másnak számít, mint falutársai. Ő a
mezei munka mellett fest, és elismerésre vágyik. Fontosnak érzi a múlt megörökítését, konzerválását, fontosnak érzi beszélni a falujáról (bár én ezt nem kértem tőle), és ez az "értelmiség" tipikus
magatartásmódja.
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kukoricát, a legközelebb ... sógorom egy egész zsák kukoricát adott, na, hogy első
évben, mikor megkeztük az életet, akkor volt mit adni a disznóknak, nem pénzt vagy
edényt vagy effélét .... így adakoztak a násznagy a lakadalomba ..... Mit tuggyak még
nagymamának a mondásáról."
Úgy mesél a régi falubeosztásról, a közösségi szellemről, a kölcsönös segítségnyújtásról, az Olt áradásairól, a viseletről, a lakodalmas szokásokról stb., mint azokról
ajól működő dolgokról, amelyek ma már nincsenek. A "most" történetei anagyanyák
idejebeli aranykor történeteihez képest a közösségi élet széthullásáról szólnak, és az
"akkor még más volt" kontraprezentikus beszédmód jegyében hangzanak el. Ezt a beszédmódot szemléltetik a következő szavak, szókapcsolatok: "régi", "ezelőtt", "mi
volt, hogy volt", "az egész falu", "mentek egyszerre", "akkor" időhatározószó, "egyszerre szárították", "mindenki", négyszer hangzik el az idézett rövid részletben a
"más volt" szerkezet, és ezt mintegy kifejtve a következők: "összetartó volt", "együtt
voltak", "nem úgy volt ...", "összetartó lélekkel volt". A falu gyűjtőnév, mint az emberek közösséget alkotó egységét kifejező szó egymás után többször is elhangzik, ezen
kivül az "összegyűltek", "segítettek", "összeadták" múlt idejű igék jelentésköre is a
valamikori együvétartozásra, a közösségi szellemre hívják fel a figyelmet. A múlt idő
használata arra utal, hogy ez ami már mind nincs, az "az sincs aki összetartson"
kijelentés után közvetlenül következik az "ejejej' rosszalló, negatív érzelmeket kifejező indulatszó.
Régen még voltak vezető emberek, akik megszervezték a falu életét, színdarabokat tanítottak, jelmezbálokat rendeztek, megszervezték a falu kulturális életét. A.
E. visszaemlékezik, hogy amikor fiatal volt, a betanult színdarabokkal vendégszerepelni jártak a környező magyarlakta településekre (Újfaluba, Székelyzsomborra).
"Szász volt a papné C .. ), s erősen összefogott C .. ) egy részit a papné, egy részit a tanító
bácsi, itt akik voltak vezetők. Ezelőtt szép volt Halmágy ... maszkabál ..."Az elveszett
aranykor mint kódszöveg végig követhető az élettörténetet alkotó történetek sorában.
A megfogyatkozás története. A szórványosodás motívumai
A. E. élettörténete egyik szálon családja szétszóródásának, és a falu megfogyatkozásának történetét mondja el: valamikor még mindenjó volt, a nagyanyja elbeszélései egy szép életről, összetartó faluról számolnak be, aztán jöttek a világháborúk,
amelyek megtizedelték a falu lakosságát, majd elkezdődött az idegenek hullámszerű
beköltözése: " ...az egész Halmágyon
mikor 36 hősi halott van az első világháborúból, s most 27 a másodikból kimenve honnan legyen még ebből a kicsi Halmágyból
ember. Hogyha maradtunk is, amennyi mocskos jövevény, de nem olyan régi sárkányiak, hanem oda is mind jöttek, tudja, a szászok elmentek, s azok, akik oda bejőnek,
nem tudják az emberiséget ... a szomszéd községekkel..."18
Az idézett élettörténet-részlet többes szám első személye (pl. maradtunk ige)
arra utalhat, hogy itt nemcsak egyéni sorsról, hanem sorsokról/közösségi sorsról van
szó. A. E. a falu ellenében határozta meg önmagát azokban a történetekben, amelyek18Vetési László, református lelkész is (mint szórványban szolgáló értelmiségi) beszámol erről
a jelenségről: a falvakban nagy arányban csökken a magyar népes ség száma, a beözönlők tömege
felborítja a nemrég jó működő közösségi rendet, az őshonos réteg kisebbséggé válik. Lásd: Vetési
László: Juhaimnak maradéka. Anyanyelv, egyház, peremvilág: Sorskérdések a nyelvhatáron. Kolozsvár, 2001, Komp-Press Kiadó, Korunk Baráti Társaság, 14. p.
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ben önmagáról, saját mellőzöttségéről, kitaszítottságáról beszél. Ezzel szemben most,
amikor egy kollektív sorsról, egy közösen átélt múltról beszél, akkor a falutársaival, a
megfogyatkozó közösséggel egy csoportba tartozónak vallja magát, a beköltöző, betolakodó idegenek ellenében saját közössége nevében beszél. Assmann mondja, hogy a
közös emlékezési keretekkel rendelkező emlékezetközösség befele homogenizáló, kifele pedig elhatároló funkciót tölt be.19 A. E. élettörténete egy történet a sokból, amely
ugyanazon motívumok alapján szerveződik. A valamikori "aranykor" megszűnt, és
elkezdődött a megfogyatkozás, a szétszóródás, a szórványosodás története.
Az általam gyűjtött élettörténetek mindegyikben megtalálhatóak azok a motívumok, melyek A. E. élettörténetét is szervezik, a vizsgált település lakói ugyanazon
múltat élték meg, emlékeik ugyanazon "helyekhez" kötődnekw.
Az egyén mindig a jelenből emlékezve értelmezi múltját, a jelen körülményekhez képest beszél a megélt múltról, és tervezi jövőjét. A. E. ajelen kilátástalanságával
magyarázza családja szétszóródását, városra költözését: "Nincs maradásunk ... itt
nincs miér kínlódni, a fiaim meg is értették, ők el is mentek c... ) S úgy van. Úgyhogy
hiába csalom én vissza őket, hiába próbálkozom, mer nem, nem ..." A jelenben nincs
kilátás: ebből a nézőpontból értelmezi A.E. a múltat és tervezi ajövőt. Ajelen helyzet
mintegy felmenti azokat, akik elmentek, itt hagyták falujukat, beköltöztek az ipari
centrumokba, jobb megélhetést kerestek. A. E. hiába próbálkozik az "aranykor"
visszaálIításával, hiába próbálja újra összeszedni, egyesíteni a családot, a jelen körülmények a jövő tervezését is meghatározzák. A "nincs", "nincs miért", az egymásután
kétszer elhangzó "hiába" és "nem" kijelentések a helyzet kilátástalanságára, a beszélő egyén reménytelenségre utalhatnak. A. E. magatartása hasonló a messianisztikus
vállalkozásokba kezdő értelmiségi viselkedésmódjához: szeretné a valamikori ideális
állapotot visszaállítani, ezért úgy érzi, hogy meg is tesz mindent: festményeivel szeretne pénzt keresni, hogy megfelelő alapot teremtsen családjának, rendbe szeretné
hozni a nagy házat, és ott cukrászdát nyitni, hogy "beinduljon az élet", Székelyföldről
szeretne lehozni egy sokgyerekes szegény családot, hogy itt "megfogják a gazdaságot,
s dolgozzanak". Mindent szépen eltervezett, de a megvalósítás akadályokba ütközik.
Fiai nem kérnek az eltervezett "szép jövőből", nem akarják, hogy anyjuk beleavatkozzon az életükbe. A. E. fiairól és unokáiról szóló történetei is azt példázzák, hogy a társadalmi mobilitás nem visszafordítható folyamat, az értelmiségi visszafordító,
megmentő próbálkozásai kudarcba fulladnak, vagy megmaradnak a magasztos tervek szövése szintjén.» A. E. meséli: "én úgy számítottam, hogy ők, ha nyugdíjba jönnek, hazajönnek, de tudja a bánat, hova lesznek ... elhányódnak, semmi remény. c... ) a
N. Kovács Timea: Emlékezet, identitás, történelem. Tabula III.évf. (2000) 1. sz. 115-126. p. 118.
Itt nem azt akarom mondani, hogy a csoport egyes tagjai ugyanazzal az emlékezettel rendelkeznek, hanem azt, hogy az emlékezés keretei számukra azonosak. Vö. N. Kovács, i.m. u.o.
Assmann Halbwachsra hivatkozva az emlékezés társadalmi meghatározottságáról, "csoport-" és
"nemzetemlékezet"-ről beszél. Azt mondja, hogy az emlékezet és az emlékezés alanya az egyén, aki
függ azon társadalmi keretektől, amelyek emlékeit szervezik. Nem véletlen, hogy az azonos társadalmi csoportba tartozó egyének élettörténete hasonló motívumok alapján szerveződik. Van egy közösen megélt múlt, amelynek lenyomatai egyének élettörténeteiben nyomon követhetőek. Ezek a
történetek ugyanarról szólnak csak másképpen, az egyének arról számolnak be, hogy ők és a családjuk hogyan élte meg ezt a közös múltat, és ezen egyének történetei alkotják a közösség, a falu
történetét, minden egyén története a "nagy történelem" része. Assmann szerint az emlékezet abban az értelemben egyéni, hogy benne az egyes kollektívemlékezetek mindig páratlan módon kapcsolódnak össze. Minden egyén története egyedi és egyszeri. Vö. Assmann i.m. 36-37. p.
21 Voltak és vannak az értelmiségi részéről a megfogyatkozó falu "megmentésére" irányuló
próbálkozások Halmágyon. Ezekre ebben a dolgozatban nem térek ki részletesen.
19

20

234

OZSVÁTH IMOLA

nehézség nem kell, hogy itt megfogják a gazdaságot, s dolgozzanak, eltanultak kicsi
koruk óta ..." A. E. a termelőszövetkezetet okolja mindenért, a kollektív miatt kellett
abbahagyni a gazdálkodást, és emiatt nem tudta fiait úgy nevelni, beleszoktatni a gazdálkodásba, hogy most szívesen dolgoznának. "Minket ha ki ne tettek volna a kellektívba, akkor beleszoktak volna, de minket kitettek, ők elmentek, selszoktak a
mezőgazdaságtól C ..) s nem is szereti, nem is tud visszajönni. Visszajő, megszántsa
traktorral a kertemet, segít, de nem úgy jó szívből, nem vonzza őt ... hiába akarom én
beléindítani, mer ... nem, nem születött, hiába akartam én ..." A. E. beszédmódját ezúttal is a reménytelenséget kifejező "hiába" szóval, a tehetetlenségre utaló kifejezésekkellehetne jellemezni. Az unokái meg már tejesen más társadalmi közegbe születtek
bele, őket hazacsalogatni még reménytelenebb vállalkozás. Amikor már a városon is
problémává válik a megélhetés Camunkahelyek megszűnnek, a lakásköltségekre nincs
fedezet), akkor inkább mennek külföldre dolgozni, mintsem visszaköltözzenek falura
földet művelni. A. E. történetei családja szétszóródását mondják el: a városra költözött
családok tagjai a kialakult lehetetlen helyzetben külföldi munkavállalásra kényszerültek: a Szebenben élő nagyobbik fia családjáról a következőket mondja "..az anyukájuk
kiment Magyárba dolgozni, mer nem tudták fizetni a blokkot, nem kerestek annyit ...
mit csináljunk." A Fogarason élő középső fiának családjából az unokák haldokló anyjukat ott kellett hagyják, hogy pénzkeresetre Olaszországba mehessenek: "...Nagymama,
szégyellern is, hogy itt kell hagyjam anyukát, de ha nem megyek el, meghalunk étlen
mind a hárman." - idézi unokáját A. E.
A. E. magatartása annyiban különbözik a szülőfaluját megmenteni vágyó értelmiségétől, hogy ő egy idő után már belátja, hogy próbálkozásai fölöslegesek, a dolgok
természetes menetébe nem lehet beavatkozni. Viszont ő is, akárcsak a falut "megmenteni" akaró értelmiségi, szükségét érzi, hogy beszéljen falujáról, elmesélje a falu
problémáit. Úgy érzi, hogy neki erről is kell beszélnie. Ez a magatartása néhol akaratlanul is .Jciszól" a szövegből: egy történetet mesél el arról, hogy egyszer neki kellett fogadnia a Bukarestből Halmágyrara látogató termelőszövetkezet-vezetőket, "s akkor
éppen mint itt, hogy na mondjon E. néni a faluról ..." Én a beszélgetés elején arra kértem A. E.-t, hogy mesélje el az életét, arról szó sem esett, hogy esetleg a faluról beszéljen, ő viszont szükségét érezte, hogy a falu gondjairól is szót ejtsen. Elmeséli, hogy
meg szerette volna "menteni" a falu gazdaságát, mert mindent felborított a "kollektív" nem hozzáértő gazdálkodása, ezért elárulta a vezetőknek, hogy hol van a hiba,
mit kellene másképpen csinálni. A téesz vezetők pedig, amit ő segítő szándékkal
mondott a faluról, azt felhasználták a falu ellen, és még inkább tönkretettek mindent.
A. E. a falu, a közösség életét is elbeszéli saját élettörténete kapcsán, és mindvégig figyel arra, keresi, hogy hol lehet a hiba, amiért ma a régi időkkel ellentétben olyan
rosszul mennek a dolgok. Elmeséli a Halmágyon szolgáló lelkészek történetét is, és
megállapítja, hogy mindenki, akijó volt, és tett valamit a faluért, azt elűzték, el kellett
menjen, mert már nem bírta tovább. A lelkészek története révén elbeszéli a falu történetét, a faluban uralkodó viszonyokat, mesél azokról a megpróbáltatásokról, amelyeket egy szórványban szolgáló lelkésznek végig kellett élnie. Mesél például egy olyan
lelkészről, akit sorozatos kínzások révén halálra gyötörtek: "Akkor lett a kommonista
világ, akkor a papokot tudták vágni ... volt egy T. J. nevezetű, meg is bolondult, kútba
szökött ..." A történetet végigvezeti egészen a mostani lelkészig, akinek A. E. szerint
szintén nincs maradása itt Halmágyon, mert lassan már nincs aki egyházi adót fizessen. ,,'" s most jött egy új pap, nem tudom, hogy ez meddig fog maradni C .. ), nem tudom, hogy honnan veszi fel a fizetésit, s mi lesz Halmággyal, mer Halmágy kiürült ...
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Halmágy kiürült, nagyon szépen kiürült." A. E. a lelkészek "történetét" a falu megfogyatkozásának "történetével " zárja.
Az A E. által sűrűn használt többes szám első személyű beszédmód arra utalhat,
hogy ő néha nem csupán a saját sorsáról, hanem egy közösség, a vele egy sorsközösségbe
tartozó egyének, falutársak nevében is beszél az ottlwn maradottak hátrányos helyzetéről: w" úgyhogy nincs jövönk, tipornak, s tapodnak minden módon ..." Azt gondolja,
hogy ez, az általa megjelenített sors annyira csak az ő és a hozzá hasonlók sorsa, hogy
a kívülálló, mint én is, meg sem értheti ezt: "Ha végighallgatod se tudsz belekapcsolódní. Nehéz, nem tudod, mer nem voltál benne, s E. néni benne van (...), s te nem
vagy benne, nem érzed a kollektívtől a nyomást, nem érzed azt, hogy most a nyugdíjam milyen kevés, s mindent odaadtam, s az, aki semmit se adott, s hazajött, s mekkora nyugdíjjal jött haza."
Aki nem ment el, aki otthon maradt a centrumtói távol eső szórványfaluban,
annak nincs lehetősége a kibontakozásra. A. E. úgy érzi, hogy azért kellett neki "elsorvadnia", névtelen festőnek maradnia, mert nem született megfelelő helyen, ahol
felfigyelhettek volna rá. Egy kétsoros verset is írt, amely erre a helyzetre vonatkozhat.
"Ha valaki születik, szülessen olyan helyt, ahol a nap rásüt.! Hiába születsz fenyőárnyékba, mer nem süt a nap rád, selszáradsz .... ezt arra írtam, mikor el voltam keseredve, hogy hiába festek, mer senki nem lel meg." Ezúttal újra a "hiába" szó szervezi
A E. beszédmódját.
A. E. meséli, hogy akik felfigyeltek rá, azok azt tanácsolták, hagyja el a falut, tanuljon és használja ki a tehetséget, amivel rendelkezik. Egy Halmágyra látogató idegen például kérte A. E. édesapját hogy ne engedje a lányát elveszni Halmágyon:
"Sokszor meg volt indítva mint léánka is, hogy menjek, de sose került sor, hát itthonról nem engedtek, nem engedtek, mer itt is igen belébújtam a munkába." Az egyik
munkáját pedig a papné küldte be Szebenbe, ahol egy román nyelvű újságban a következőket írták róla: "Pacat de doamna Antal, ca esti colectivistá sa rámái in sat.
Urmeazá scoli si pleacá undeva la pictura!"22 Egy másik alkalommal pedig egy tanárnő figyelt fel A. E. vizsgamunkáira, amelyek a festőiskola folyosójára voltak kiállítva.
A. E. idézi a kettejük párbeszédét: ,,- Dar cine-i eu pietura asta? Mondom, hogy: Eu.
-Dumneata? s éppen így csinált, s mondom, hogy: Mirati ca eu sunt táranea simplá,
am rárnas pe sate ...23"
Nemcsak a tehetség nem tud kibontakozni távol a centrumtói, nemcsak festőként érzi A. E. a magányosságot, elfeledettséget és elhagyatottságot, hanem szülőként
is, nagymamaként is. A főúttói távol eső szórványtelepülésen az emberközi kapcsolatok is a minimálisra csökkennek. A távol élő gyerekek, unokák látogatásai a nyári szabadság idejére korlátozódnak. A. E visszaemlékezik, hogy "annak idején"24ő minden
vasárnap meglátogatta gyerekeivel az anyósát, meleg ételt vitt idős rokonainak, törődött velük, és ő ezt nem kapja vissza most senkitől. Ez is a falu életében, a családon
belül végbement változásokra utal: régen meglátogatták egymást az emberek, a fiatalok felkarolták az öregeket, nem hagyták egyedül őket, ma viszont a fiatalok távol élnek a szülöktől, elfoglaltak, nehéz az utazás, így az öregek egyedül, magányosan
élnek. A. E. fel is menti fiait: otthon nincs megélhetés, drága az útiköltség, így nem is
22Magyarul: Kár A. E.-ért, hogy kollektivista, és falun maradjon. Járj iskolát, és menj valahová festeni.
23 Magyarul: De ki van ezekkel a képekkel? Maga? Csodálkozik, hogy egyszerű parasztasszony
vagyok, és falun maradtam?
24 Vö. elveszett aranykor története, kontraprezentikus
beszédmód
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tudják őt gyakran meglátogatni. "Szóval nekem ez hiányzott, s most annyiszor elgondolom, hogy én ezt megtettem, velem szembe mér nem teszi meg valaki ... dehát hogy
tegye meg Szebenből, hogy tegye meg Fogarasról ..." A magányosság érzése, a hazalátogató családtagokra való állandó várakozás közös eleme a Halmágyon rögzített élettörténeteknek.
A. E. élettörténetében visszatérő motívum a félelem, a tartózkodás, a megfélemlítettség érzése, amely, úgy gondolom, az korosztályának, a kollektivizálást, a kuláklistára kerülést és a szocialista rezsim éveit felnőttként átélő nemzedéknek kollektív
érzése. A. E. meséli: " úgy visszaszorulok, s úgy félek, mer megvan az a bizonytalanság, amibe felnőttünk
" Nem volt szabad beszélni, az emberek egymástól is féltek,
mert "a falnak is fulei vannak, s így hogy meg voltunk szorítva." - meséli A. E. Ez az
érzés még korábban, már gyermekkorában rögzült benne. Egy történetre emlékszik
vissza, amikor édesapja igyekezett kiirtani belőle a nemzeti érzéseket, mert ezek csak
bajt okoznak: "Na igen, és akkor végig vonultunk reggel nyolc órakor a falun, vittük a
román zászlót, az orosz zászlót, s a magyart, piros, fehér, zöldet. Hát addig én a magyar zászlót kinn a szabadban nem láttam. Anyukám 9 éves volt, amikor utoljára elszavalta itt a Szózatot a táncterembe, mer, hogy árva lány volt, az igazgató ... s jól
tanult ... a magyar nemzetit a mejjire tette, s olyan kicsike volt, hogy a színpadon mosdótálat borítottak le, hogy arra ráállott, selszavalta a magyar ... s én azóta magyar
szót nem igen hallottam, románul tanultunk ... mikor megláttam a magyar lobogót,
na milyen szép, milyen szép .... de mikor vittük a falun végig, a falunak a túsó végibe
élt Kádár bácsi, 82 éves, öreg ember ... a rég őtözetbe. A régi őtözet volt egy vastag bőröv, pendely, olyan kieresztett, mint a románoknak, olyan volt, és egy olyan pörge kalapja volt, bő ing. Mikor menyünk arrafelé, a nap sütött szembe, nyolc órakor volt ...
itt fent volt a ház a hegyen, le is kellene fényképezze azt a hegyet, mert ... ilyen padló
van előtte, s jó szép ház, ki lehet menni, s egy ilyen magas épület. A legutolsó ház szinte a Felmér utcába. S amikor ott menyünk el ... mer a banda elől ment, s tértünk meg,
feláll az öreg, összeüti a szemit, a kezit összefogja, kezd remegni, és sírt (ő is elérzékenyült). Nekem annyira megmaradt az a kép a szemembe, hogy én nem tudtam elfelejteni. Hazajöttünk, délután táncoltunk, odaültünk az ebédhez, én csak sírtam.
Apukám azt mondja, mért bőgsz. S azt mondom, apuka, te tudod, milyen érzés volt
azt az öregembert látni, mikor meglátta a lobogót megint ... olyan pofot kaptam
apám tol ... -Te macska-béka, ha most egy semmiségért úgy beléd ül a nemzeti érzés,
veled mi lesz. Nem szabad! Mindenütt minden egyforma. Ezt nem szabad nekünk
tudni, jó, az is szép, az is szép, mindegyik szép ... érted, hogy mi az? De pofot kaptam.
Úgyhogy nekem ki kellett hogy rögzítsem magamból azt a nemzeti érzést. Most is
nagyon sok minden felfordul bennem, de nem merem elmondani. Most is itt a faluba
is ... azér megy a falu tönkre, hogy az a nép, aki nem ő dolgozta meg a földet, belement,
mer erősek voltak." A "nem szabad", "nem merem" érzése végig jelen van az élettörténetben, végig szervező eleme A. E. narratív identitásának.
Elmondja A. E., hogy egy újságíró felfigyelt a tehetségére, és ő segítette volna is,
hogy továbbképezze magát, de nem mert segítséget kémi tőle, mert mindenkit figyeltek, nem volt szabad idegenekkel kapcsolazot tartani. Ez a .falnal: is fülei vannak"-,
az "amúgy is figyelnek"- érzés annyira belerögzült A. E. tudatába, hogy a mai napig is
fél szabadon beszélni. Történetek sorát avval zárja, hogy ezt nem szabadott volna elmondania, mert ki tudja, mi lesz a következménye: "nem szabad, nem érdemes. A paraszt nép maradjon meg a földnél, s ne adjanak a kezibe s a szájába politikát, mert így
eltemetik, mer szabadon szól és levágják a nyakát. Ez van .... hej, hejísóhajt)."
ő
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A. E. szerint ez az állandó félelemben való élés meglátszik az embereken, tükröződik az arcukon, magatartásukon, és ezért ő már messziről meg tudja állapítani,
hogy ki milyen nemzetiségű: "... a románoknak van egy olyan önbizalmuk, pofátlanok,
a magyarok egy kicsit visszahúzottak, látszik, hogy nem mernek, kivált Fogarason,
nem mernek szólni ... valahogy olyan mások. Nehéz volt nekik, itt Fogarason nehéz
volt nekik ... vasgárdista város, központ ..."
A vizsgált élettörténet szerint a hallgatás, a látszólagos beolvadás, asszimiláció
volt a járható út. "...féltünk még szuszogni is. Örvendtem, ha volt egy román barátnőm, örvendtem, ha tudtam jól románul, örvendtem, ha nem kellett megmondani,
hogy magyar vagyok C..) nehéz volt, nehéz volt, fiam, nehéz volt." A. E. élettörténete
során nem egy történetben a románul tudás előnyeiről mesél: gyerekkorában azzal,
hogy ő jól tudott románul, segitett a családon, az adóbehajtók szemet hunytak az eldugott disznó felett, mondván: .Jasá ca-i bine, stie fetita bine románeste'w Viszont azt
is hátrányként érzékeli A. E., hogy nem volt lehetősége megtanuini helyesen írni és
beszélni magyarul. Belső késztetést érez arra, hogy leírja azokat a dolgokat, amiket az
élet során megtapasztalt, hogy továbbadja azt a tudáshalmazt, amit a nagymamája
hagyott rá, hogy hagyjon maga után valamit: "... így ha festek valamit, varrok, vagy
valamit csinálok, az megmarad utánam. Úgyhogy és megtanultam volna rendesen tovább iskolába, s nem románul, hanem magyarul, legalább a nyelvtant tanultam volna
magyarul, nem csináltam volna a ragozást a románba, hanem magyarba, akkor bár
tudnék írni, bár leírnék, sok mindent leírnék, de így C..) mióta nyugdíjba jöttem, nagyon sokat próbálkoztam írni, sokfélét lejegyezni, de abba is lelek hibát, úgyhogy én
emiatt vissza kellett hogy vonuljak a papírról." A. E. úgy érzi, sokkal jobban kibontakozhatott volna tehetsége, ha magyar iskolát végezhetett volna, és megfelelő környezetben élne.
Összegzésképpen
A. E. saját és családja története révén a település "történetét" beszéli el. A valamikori "aranykor" történetét A. E. a nagyanyja által ráhagyományozott történetek
alapján jeleníti meg. Úgy beszél ajelenről, mint a valamikori aranykor fordítottjáról,
ellentétéről. A nagyanyák elbeszélései egy összetartó, harmonikus közösségi életről
szólnak, ezzel szemben A. E. egy megfogyatkozott, elöregedett faluról beszél, amelyből a fiatal és középkorú generáció szétszóródott, beköltözött a környező városokba,
az otthon maradottaknak nincs lehetőségük a kibontakozásra. És nincsen esély az
aranykor visszaállítására. Ajelen helyzet A. E. szerint kilátástalan: hiába próbálja hazacsalogatni, és otthon egyesíteni a szétszóródott családot, mert azok már elszoktak a
falusi élettől, és inkább külföldre mennek dolgozni. A. E. saját életét egy közösség életébe ágyazva meséli el. Az ő története a közösség történetének része, az általa elmondott történet motívumai egy közösség emlékezetét irányító motívumok (a közösségi
élet széthullása, a szétszóródás, megfogyatkozás, az idegenek beköltözése, a helybéliek városra költözése, a külfóldi munkavállalás, elvándorlás, az otthon maradottak
hátrányos helyzete, a megfélemlítettség, a románul tudás előnye, a járható út a
látszólagos asszimiláció).
A. E. és a vele egy emlékezetközösséget alkotó egyének története a család, a település megfogyatkozásának, szétszóródásának "története".
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Magyarul: Hagyjad, jól van, mert jól tud a leányka románul.

Nagy Réka
TŰZFELELŐSÖK

VAGYUNK ...

Egy szilágysági tanítónő élettörténetének

értelmezési lehetőségei

Bevezetés
Dolgozatomban egy beszélgetéssorozat alapján próbálom értelmezni egy falun
élő tanítónő élettörténetét. Megpróbálok abból a sajátos gyűjtési szituációból kiindulni, amelyben a szövegek létrejöttek. Ennek fuggvényében értelmezem az életrajzi szővegeket, figyelve a kommunikációban való részvétel tétjére. Miért ezek a szövegek,
történetek hangzottak el, és miért nem mások? Milyen összefüggésben van ez a tanítói szereppel?
Mielőtt rátérnék dolgoztam tulajdonképpeni problémafelvetésére, megpróbálom felvázolni azt a kontextust, amely keretül szolgálhat egy tanítói autobiográfia értelmezéséhez.
Az 1868-ban kiadott Eötvös-féle tanügyi reform úgy jelenik meg a szakirodalomban, mint a tanítói pályát alapvetően meghatározó fordulópont. Az iskolai oktatás
kötelezővé tétele nemcsak a hagyományos közösségek életében eredményezett változást, de a tanító előzetes társadalmi helyzetét is teljességgel átminősítette. Ebben az
időszakban alakult ki a tanítókkal szemben az a követelményrendszer, amely évtizedekre meghatározta a tanítók feladatkörét. ,,Eötvös a nevelés egységét vallotta, beleértette mind az iskolai, mind az iskolán kívüli oktatást és nevelést. "1 A tanító afféle
mindenessé vált, akinek az évek során kialakult három fontos tevékenységi területe
és szerepe: néptanítói, felnőtt oktatói és népművelői funkció."
A xx. század első felében létrejövő egyletek, egyesületek életében is fontos szerep
hárult a tanítókra. A századelőn megalakuló dalárdák, népi színjátszó körök, olvasókörök nagyon sok esetben nem választhatók le a helyi közösségekben tevékenykedő
néptanítói feladatkörről.
A nem szakmai nyilvánosság által kialakitott tanítókép megteremtésében fontos
az irodalom szerepét szemügyre venni, "amely gyakran olyan politikai, tudományos feladatokat is vállal, melyek nem tartoznak közvetlenül az esztétikum tartományába."3
Külön kutatás tárgya lehetne annak megfigyelése, hogy a néptanító alakját
tematizáló irodalmi alkotások hogyan hatottak, hogyan alakitották évtizedek során a
tanítók identitását, valamint milyen szerepük volt a tanítóval szemben megfogalmazott elvárások konzerválásában.
Talán nem eltúlzott az a kijelentés, hogy a tanítók csoportja eszköz szerepet töltött be az állam hatalmának kiterjesztésében. A hatalom gyakorlásának megközelítése Foucault szerint az ellenállás formáiból kell kiinduljon.' Ennek fényében fontos
I T. Kiss Tamás: A népművelőtől a kulturális menedzserig. Fejezetek a népművelőképzés fejlődéstörténetéből. Budapest, 2000,Uj Mandátum Könyvkiadó, 13. p.
2 Bővebb kifejtés Uo. 13-19. p.
3 Pethő László: A néptanító alakja az irodalomban. In Mohay Tamás (szerk.): Közelítések. Debrecen,
1992, Ethnica, 215-226. p. 215.
.
4 Foucault, Michel: A szubjektum és a hatalom. In Kiss Attila Attila - Kovács Sándor s. k. - Odories Ferenc (szerk.): Testes könyv II. Szeged, 1997,Ietus Kiadó - JATE Irodalomelméleti Csoport, 267-292. p. 270-271.

EGY SZILÁGYSÁGI TANÍTÓNŐ ÉLETTÖRTÉNETE

239

szem előtt tartani, hogyan viszonyul adott helyzetben a tanító a személyévei szemben
támasztott elvárásokhoz, a közösség visszajelzése mennyiben játszott közre a tanító
cselekvésterének az alakításában." Véleményem szerint a tanító adott közösségben
betöltött szerepe a hatalmi viszonyok mentén írható le. Problémaként tevődik fel ellenben az időbeli távolság, valamint a felhasználható források többszörösen áttételes
jellege.
Dolgozatom a későbbiekben nem a hatalmi viszonyok leírására összpontosít,
csupán a szövegek értelmezésekor megpróbálja felvillantaní az ellenállási formák jelenlétét, amennyire erre az autobiográfiai szöveg lehetőséget szolgáltat.
A szocialista kultúrpolitika tanítóknak szánt szerepe nem választható le az előzetes hagyományokról. Nem véletlen, hogy a hatalmi ideológiát kiszolgáló népművelők túlnyomó többsége jelen esetben is a tanítók és tanárok közül került ki. ,,A
hatalmat megragadó kommunista párt, amelyegyeduralomra
tett szert, meghirdette a
kulturális forradalmat, azt hangoztatva, hogy közkinccsé kell tenni a kultúrát, sennek
érdekében széles körben szükséges terjeszteni. A szépen hangzó elv azonban nem a kulturális értékek széles körű terjesztését foglalta magába, hanem csak a szovjet mintájú
szocialista kultúra meghonositásci jelentetteí'" Ebben a kontextusban értelmezhető a

kultúrotthon-építö mozgalom is. Tulajdonképpen erre a központi intézményre hárult, "hogy az ország legtávolabbi településén is tartalmában szocialista, formájában
realista és közérthető programok megszervezésével terjessze a szocialista kultúra sematikus világát, jelenítse meg a kollektivizmus
eszméjét."! Az idézett szerző a magyaror-

szági szocializmus kiépítésében láttatja a tanítók, tanárok helyzetét. Tulajdonképpen
Romániában is hasonlóan alakult az értelmiségi helyzete, lévén, hogy itt is a szovjet
minta volt követendő.
"A tanító feladata: a gyermek kommunista nevelése, a szülők körében végzett
pedagógiai propaganda, az analfabetizmus felszámolása, a falu és a város kulturális
munkájába való bekapcsolása. Iskolán kívüli feladatok: a párt és kormányhatározatokat (elsősorban a mezőgazdaság szocialista átalakítására vonatkozóak) népszerűsítsék az összes dolgozók között, összekötve ezt a propaganda és felvilágosító munkát a
gyermek, a szülők és a falu összes dolgozói között folytatott nevelő munkával."B
A magyarlakta településen a helyzetet bonyolitotta a kisebbségi létmód megélése,
a homogenizációval szemben tanúsított ellenállás. A magyar anyanyelvű tanítókra,
tanárokra hárult a nemzeti öntudat védelme is. Ebben az ellentmondásos helyzetben
alakulhatott ki az identitás megkettőződése: "létrejött egy nyilvános én, amely a hatalom
elvárásai szerintjelenítette meg önmagát, és egy igazi én, amelyet csak a magánélet szférájában lehetett megjeleniteni?» A nemzeti kisebbség védelmét feltételezhetően egy lappangó nyilvános én vállalta fel, amely a hatalmi ideológiával szemben körvonalazódott.

Szemmelláthatóan többszörösen megterhelt, ellentétes hatósugarú feladat hárult az
értelmiségi rétegre. Egyrészt jogilag függött az államtól, amelynek ideológiáját akarva
akaratlanul fel kellett vállalja, másrészt a közösség íratlan szabálya a tanítóktöl, taná5 M. Foucault hatalom definícióját használom a tanító - közösség - állam sokszorosan összetett viszonyrendszerének az érintésekor - Uo. 287. p.
6 T. Kiss i. m. 60. p
7 Uo.
B Oláh Sándor: Csendes csataJér. Kollehtioizálás és túlélési stratégiált a két Homoród mentén. (1949-1962).
Csíkszereda, 2001, Teleki László Alapitvány, Közép-Eurőpa Intézet - Pro-Print Könyvkiadó, 184. p.
9 Lőrincz D. József: Az átmenet hozéleti értékei a mindennapi
életben. Csíkszereda, 2004, Pro-Print
Könyvkiadó, 69. p.
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roktól megkövetelte az anyanyelv, a nemzeti öntudat védelmét. Az, hogy ezt az ellentmondásos helyzetet hogyan élték meg az egyes személyek, hogyan alakitották ennek
függvényében tevékenységüket, egyéni döntésektől, megoldásoktél függött. Kijelenthető, hogy jelen volt az ellenállás formája, megjelent a hatalom kijátszásának az igénye.
A falun élő tanítók, tanárok intermediális helyzete még tovább bontható. Egyszerre tartoznak egy adott közösséghez, amelyben élnek, és egy virtuális közösséghez,
az értelmiségiek csoportjába. A falu társadalmához tartozva szorosan kötődnek hozzá, de életmódjukat, betöltött pozíciójukat, speciális tudásukat tekintve ugyanakkor
el is különülnek attól. Egyszerre részesei a hagyományos paraszti, másként fogalmazva a populáris kultúrának és az elit kultúrának, vagy helyesebben: egyikhez sem
tartoznak igazán.w
A szocializmuskori elit helyzetét értelmezve szintén ennek az ellentmondásos
pozíciónak a meglétére következtet Kiss Dénes:,,[..] a korszak falusi elitje az antagonisztikus viszonyban lévő állam és helyi közösség közötti közvetítő csoportként határozható meg, amely egyszerre az állam megbízottja és a helyi közösség szerves része."l1
Az állam és közösség közötti közvetítő szerepet, az általam megismert egyedi
esetből kiindulva kiegészíteném egy lehetséges szemponttal, árnyalnám az említett
kettősséget. A falu közösségén belül a tanító, tanár úgy jelenik meg, mint az elit kultúra, a műveltség képviselője. Adott esetben rendelkeznek a kulturális tőke mindhárom típusával,» amelyek alkalmasak gazdasági, de még inkább társadalmi tőkévé
való konvertálásra. A tanítók, tanárok a falu többségevel szemben olyan sajátos tudással rendelkeznek, amely szimbolikus erővel bír, kijelöli helyüket a közösségen belül. Kérdésként tevődik fel azonban, hogy ez a tudás a tulajdonképpeni kulturális elit
világában mennyire életképes. A faluhoz kötöttség milyen lehetőségeket szolgáltat a
továbbképzéshez, a tudásszint fejlesztéséhez. A kulturális központoktóI való távolság
következtében hogyan minősül át a falusi tanítók, tanárok kulturális elithez tartozása. Úgy vélem, ugyanazzal a helyzettel kell számolni, mint amit M. Lyons a munkásírók esetében megállapít.» Valószínű, hogy a falun élő tanítók, tanárok esetében is
elmondható, hogy egy intermediális kultúra részesei. Saját közösségükön belül elismerésnek örvendenek, a másság érzése jelen való, ugyanakkor a tulajdonképpeni elit
szemszögéből betolakodónak számítanak. Természetesen ez nem tekinthető mindent
lefedő igazságnak, az estek egyedisége tovább árnyalhatja a képet.
A gyűjtési helyzet
Az élettörténet értelmezésekor a felvetett kérdéseket prób álom szembesíteni az
egyedi esettel. Mielőtt rátérnék dolgozatom tulajdonképpeni témájára, röviden vázolnám azt a kontextust, amelyben a szövegek létrejöttek, úgy vélem ugyanis, hogy a
szövegek értelmezésekor a szöveget létrehozó kontextus nem tekinthető elhanyagol10 A falusi elit problematikusságát
érinti Kiss Dénes (Kiss Dénes: A falusi elit átalakulása Erdélyben. WEB 2004. április. 9-17. p. 9.) Ugyanezt a kérdést vizsgálja történeti anyagon Kiss Réka
(Kiss Réka: "Idegeny legény kegyelmed honnét jött, hová megyen nem tudom." Lelkészekről, rektorokról a Küküllői Református Egyházmegye iratainak tükrében (1638-1690). Artes Populares 18.
Budapest, 2001, 267-281. p. 278-279.)
11 Kiss 2004 i. m. 10. p.
12 Bourdieu, Pierre: Gazdasági tőke, kulturális töke, társadalmi tőke. In Angelusz Róbert (szerk.):
A társadalmi rétegződés komponensei. Budapest, 1997, Új Mandátum, 156--178.,159-166. p.
13 Lyons, Martin: La culture littéraire
des travailleurs. Autobiographies ouvriers dans
l'Europe de XfX" sieele. Annales: histoire, sciences sociales LVI. évf. (2001) 4-5. sz. 927-946. p.

EGY SZILÁGYSÁGI TANÍTÓNŐ ÉLETTÖRTÉNETE

241

ható szempontnak. Elemzésem targyát olyan szövegek képezik, amelyek nem fuggetlenek a gyűjtési szituációtói, a kommunikációs helyzettől. A narratívumokba akarva
akaratlanul beíródik a kérdező személye.w
A dolgozat írója volt az, aki felkérte E. M. tanítónőt élettörténete elmesélésére,
hangsúlyozva, hogy egy tanítönö élettörténetének a rögzítése lenne a feladat. Ezzel is
magyarázható, hogy a tanító szerephez kapcsolódó, a tanító formális tevékenységéhez
kötődő történetek domináltak a beszélgetés folyamán. Talán az sem mellékes, hogy a
kérdező fél rendelkezik valamiféle pedagógiai felkészültséggel, amely szintén erősíthette a tanítással kapcsolatos szövegek előhívását.
Mint már említettem felkérésre hangzottak el azok a történetek, amelyek utalnak egy életpályára. A felkérés váratlanul érte a tanítónőt, s ezzel magyarázható többek közt a szövegek diverzitása, asszociatív kapcsolása. Nem volt írott élettörténet,
sem előre elkészített szövegváz. A dokumentumok, különféle iratok, fényképek a beszélgetés során kerültek elő. Úgy látom, nem véletlen az, hogy a tanítönö nem rendelkezett lejegyzett életrajzzal, nem mintha ennek megléte kötelező kelléke lenne az
emberi életnek. A beszélgetés és a tanítónő egy megjelent újságcikke arról árulkodik,
hogy az élettörténet-írás egyik sajátos funkcióját, az emlékezetben maradás igényét
egy, a tanítói pályához kötődő emlékezési forma váltotta fel: a gyerekek nevelése.
Dolgozatom tehát egy olyan szövegkorpuszon alapszik, amely erősen kötődik
egy konkrét gyűjtési helyzethez. Forrásként kezeltem azokat az újságcikkeket, nőszövetségijegyzőkönyveket, fényképeket, színdarabokat, amelyeket a tanítönö a rendelkezésemre bocsátott. Úgy gondolom, hogy a felhasznált dokumentumok elég
szerteágazóak ahhoz, hogy általános következtetések megfogalmazását lehetővé tegyék, ugyanakkor korántsem teljesek. A tanítönö közéleti, szakmai tevékenysége mögött kevésbé feltárt életének magánéleti vonatkozása. Kevés szó esik családi életéről,
a család szerkezetében betöltött szerepéről, mindennapjairól, szomszédaival, rokonaival
fenntartott kapcsolatáról.
A beszélgetésekre kellemes légkörben került sor. A kezdeti hivataloskodó feszesség
a látogatások során fokozatosan feloldódott, a beszélgetések nyíltabbakká, közvetlenebbekké váltak. A tanítónó minden alkalommal kedvesen fogadott, a találkozásokra
előkészített különféle felhasználható anyagokat, aktívan, segítőkészen vett részt a beszélgetésekben. A tanítónőt folyamatosan tájékoztattam, kikértem véleményét a már
elkészült írott szövegről. Észrevételeit megpróbáltam beépíteni értelmezésembe. Az
elkészült dolgozatot tehát közös munkának tekintem, amely egy hosszabb időszakon
keresztül kibontakozott emberközi kapcsolaton és kommunikáción alapszik.
E. M. tanítónő
E. M. 1936. május 13-án született Szilágy megyében, Ipp községben, iparos család harmadik gyermekeként. A család Nagyfaluba költözött, ahol 6 éves korában beíratták a református felekezeti iskolába. A történelmi helyzet következtében
megszülető tanúgyi reform megszüntette a felekezeti iskolákat. Az elemi iskolát
Szilágysomlyón folytatta, ahol szintén jó tanulmányi eredményt ért el. Az 1949-ben
megnyílt zilahi tanítóképzőben folytatta tanulmányait, amelyet 1953-ban fejezett be,
tanítói képesítést szerezve. Tehetsége lehetőséget adott volna továbbtanulásra, a család anyagi helyzete azonban nem tette lehetövé, hogy képzőművészi pályára lépjen.
14 Niedermüller Péter: Élettörténet
és néprajzi elbeszélés. Ethnographia
4. sz. 376-389. p. 380-381.
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Időközben ugyanis megszületett a család hetedik gyermeke. A többi gyerek taníttatásának igénye következtében, E. M. tanítói képesítéssel foglalta ell953-ban Varsolcon
a tanítói állást. Itt másfél évig tevékenykedett, majd egy évig Perecsenben tanított. Az
új tanévet már Nagyfaluban kezdte első osztállyal, 36 gyerekkel, 40 évi munka után
nyugdíjba vonult.
Tanítónői pályája során a II. fokozati képesítését 1973-ban, az I. fokozatit 1975ben kapta meg. Hosszú évekig volt pedagógiaköri felelős és önkéntes szakmódszertanos. A rendszerváltást követően újból megalakuló nőszövetségi egyesületnek néhány
évig titkára volt. Éveken keresztül sikeresen vezette a felnőtt és gyerek színjátszó csoportot. Elsősorban gyerekeknek írt színműveket adott elő az iskolai ünnepségek alkalmával és a falu jeles napjain szervezett rendezvényeken. Több alkalommal kaptak
meghívást magyarországi színjátszó fesztiválra, ahol anyagi okok miatt nem tudtak
megjelenni. Az 1970-es években, de később is több módszertani és különböző ternatikájú cikket, színdarabot közölt (Tanügyi Újság, Előre, Falvak Dolgozó Népe, Szilágyság, Harangszó). Közvetlenül a rendszerváltás után két hétig továbbképzésen vett
részt Budapesten, ahol jeles személyiségek előadásait hallgatta. Az itt eltöltött idő
maradandó élményt jelentett számára.
2004 novemberében visszahívták tarútani, ezt a munkát jelenleg is nagy örömmel és odaadással végez. Egy fiatal magyar tanárnővel együtt foglalkoznak a tanulőkból álló színjátszó csoporttal. Működésük eredményességét az elért sikerek, díjak
tanúsítják. Munkája mellett családi teendőit is ellátja. Segíti férjét elismerésnek örvendő munkájában, aki a térség történelmi, földrajzi, néprajzi feltárásával és leírásával is foglalkozik. E. M. unokái nevelésében is szintén hatalmas részt vállalt.
A tanítói feladatkör sokoldalúsága
A biográfia sematikus összegzéséből is kiderül, hogy mennyire sokoldalú, szerteágazó tevékenység kötődik a tanítói pályához. Talán a hagyományos paraszti életforma női szerepével való szembesítés érzékeltetheti a pálya másságát. Míg egy
háziasszony főleg a családon belül tevékenykedik, addig a tanítónő tevékenységtere
kiterjed, magába foglalja nemcsak a házkörüli teendőket, hanem egy állami intézmény keretén belül is felelősségteljes munkát kell elvégezzen. A tanítói pálya elnőiesedése nem véletlenszerű, hiszen a tanítónői szerep megőriz valamit az anya
szerepből, annak egyfajta kiterjesztése. Szövegszinten is megfogalmazódik ez a kijelentés, idézem a tanítónőt: ,,Legnépesebb a mi családunk ..." Az anya szerepnek ez a
továbbélése megjelenik úgy beszélgetésben, mint a tanítónő által rendelkezésemre
bocsátott, kollégáit búcsúztató beszéd kéziratában (',Legnépesebb a mi családunk.
Van-e szebb, mint amikor a legkisebbek odabújnak a tanító néni mellé, biztatást, mosolyt várva?"), a nyugdíjba vonulás alkalmával írt újságcikkben, valamint a vizuális
anyagok is ezt igazolják. A rendelkezésemre bocsátott fényképek zöme osztálykép,
ahol a családi képek beállításához hasonlóan, középen foglal helyet a tanítónő, akit
körbe vesz a gyerekek sokasága.
A foglalkozásjellegéből adódóan áldozatot, odaadást, pedagógiai tapintatot, szeretetet kíván meg a tarútónői munka. A fentebb említett, általam ismert írott és vizuális forrásokból is kiderül, hogy egész élete összekapcsolódott a neveléssel, az élet
egészét a tanítás határozta meg. Az éves, szezonális és napi életvitelét a tanév időbeosztása strukturálta. A munkavégzés nem merült ki az iskola keretein belül. Az ott-
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honi munka mellett helyet kellett keresni a feladatlapok, a szemléltetőeszközök
elkészítésének, a fogalmazások kijavitásának, az órára való készülésnek.
A tanítással kapcsolatos beszélgetésekből kirajzolódik egy határvonal a régi és
az új rendszer között. Az elmúlt rendszer, s ebbe az időszakba illeszkedik bele a tanítónő munkásságának szinte az egésze, szemben áll az új horral. A kommunizmus szigorú ellenőrzése a tanügyi pályán megélt valóságnak számított. A beszélgetések során a
tanítónő több alkalommal is elmesélte azt a történetet, amikor Petőfi-hetet tartva,
minden gyerek hozott egy verset az órára. Az egyik gyerek, akinek a szüleivel némi
összeütközésre került sor, Petőfi Sándor Nemzeti dal című versét vitte ki a tanító néninek, hogy azt olvassa el. Mai napig megmaradt benne annak a pillanatnak a kellemetlen érzése. Ahogy a tarútónő fogalmazott, már látta magán a csíkos ruhát, amiben
elviszik. A helyzetet a csengetés oldotta meg. .Nagyori szép verset választottál, de a
szünet a gyerekeké. Nem rabolhatom el tőletek." (idézet E. M.)
Az óratervek, vázlatok folyamatos bemutatása és ellenőrzése megsokszorozta a
tanítónő iskolán kívüli feladatait. A szemléltetőeszközök előállítása szintén a tanítónő
feladatkörébe tartozott. .Napohig, esténként készítettem azt a kicsi rajzot, vagy feladatot." (idézet E. M.) Ezeknek az eszközöknek az elkészítését, elmondása szerint örömmel végezte. Valószínű, hogy a rajzok, ábrák készítésekor érzett öröm enyhítette a
képzőművészi pálya fustbement terve fölött érzett fájdalmat. Kiemelt szeretettel beszélt az általa készített Zengő ábécéről, amelynek fényképváltozata történeteket hívott elő év végi ünnepségekről, kedves iskolai élményekről. Ehhez az általa készített
szemléltető eszközhöz különösen ragaszkodott. Nyugdíjba vonuláskor, minden általa
készített didaktikai eszközt az iskolában hagyott, de ezt megtartotta. A beszélgetések
évében sorra kerülő évzáró ünnepség ennek felhasználásán alapu It. Az időközben lányához, Magyarországra került, mondhatni, családi kegytárgyat hazahozatta, és
egyik találkozásunk alkalmával örömmel beszélt elkészítésének körülményeiről és az
ünnepségben betöltött szerepéről. Megelégedéssel tapasztalta azt is, hogy az egykori
eszközeit mai napig felhasználják az új kollégák.
A továbbtanulást a család anyagi helyzete akadályozta meg. Édesanyját idézve
így fogalmaz: "Gondolj a többire is, nekik is kell egy darab kenyér." (idézet E. M.) Főleg
"szegényebb, sokgyerekes családok hamarabb igyekeztek lábra állítani gyermekeiket. "15 A tanítói pálya olyan lehetőség volt, amely viszonylag rövid idő alatt, a felsőfokú képzéshez viszonyítva, jövedelmező munkahelyet biztosított. Az értelmiségi pályára lépés egyike volt azoknak a mobilitási lehetőségeknek, amelyek lehetőséget
biztosítottak a paraszti társadalomból való kilépésre. Úgy tűnik, E. M. tanítónő szülei, valószínű a történelmi helyzetből adódó nehéz megélhetés megtapasztalása során,
tudatosan a gyerekek taníttatása mellett döntöttek, hiszen többen közülük értelmiségi pályára léptek. A családban általánosnak tekinthető taníttatási gyakorlat összefüggésbe hozható azzal a polgáriasultabb életformával összefuggő mentalitással, amely
az iparos családokra jellemző. A családban nemzedékről nemzedékre tovább élt a falu
nagyobb részétől való elkülönülés tudata. A tanítönö elmondása szerint szülei nem
engedték, hogy barátkozzanak a parasztok gyerekeivel, kemény szigort tartottak a
családban. Utólag ebben látja, hogy belőle és testvéreibőllett valaki.
Az, hogy az élettörténetben a képzőművészeti pálya lehetősége és annak ellehetetlenülése hangsúlyosan jelenik meg, összefüggésbe hozható az egyén vágyai, aspirá15 Mohay Tamás: Egyének és életutak. In Paládi-Kovács Attila (szerk.): Magyar Néprajz VUI.
Társadalom. Budapest, 2000, Akadémiai Kiadó, 770-790. p. 783.

244

NAGYRÉKA

ciói mellett azzal a hatással, amely a környezete felől érkezett. Sugallat szintjén
megfogalmazódott a beszélgetésben a tanítók és tanárok közötti időnkénti összeütközés, amely minden valószínűség szerint a képzés során megszerzett titulus intézmény
által hitelesített fokozati különbségéből adódott. E. M. a beszélgetés során finoman
utalt arra, hogy a tanárok óralátogatásaik során éreztették a tanítónőkkel magasabbnak számító társadalmi státusukat.
Visszatérve a tanítónő tanítással kapcsolatos tevékenységéhez, elmondható,
hogy a beszélgetésekben a pályához szorosan kapcsolódó szövegek domináltak: a tanítás lehetőségei és korlátai, a tananyag jellege, a tanterv milyensége, a régi és a mostani gyerekek közötti különbségek stb.
A tanítói feladatkör sokoldalúságát a vázoltak kiegészítéseként még tovább
részletezném. Ez a sokoldalúság már a szűkebb, iskolához kötődő tevékenységben is
megnyilvánul. Elegendő kiindulni a tanítandó tantárgyak és tanórán kivüli tevékenységek változatosságából. E. M. tanítönö a családlátogatást is beiktatta munkatervébe.
A beszélgetések arra utalnak, hogy ennek nagy jelentőséget tulajdonított. Előfordul,
hogy egy-egy családban szülőt, gyereket, unokát egyaránt tanított. Az egyik generációnak sakk-kört is beiktatott az órarendjébe, amelyet a román tagozatról is látogatott
néhány gyerek. A valamikori tanuló jelenleg saját gyerekét tanítja sakkozni - a
visszajelzés szerint.
A tanítónő sikeresen vezette éveken keresztül az iskola színjátszó csoportját,
amely különféle rendezvények alkalmával lépett fel. Jelenleg is foglalkozik színdarabírással és színjáték betanításával. A gyűjtés alkalmával anyák napi ünnepségre készítette elő a szövegeket.
A tanítók által alapított és irányított színjátszó csoportok nem egyedülállóak,
hagyományra tekintenek vissza. Már az Eötvös-féle tanügyi törvényt követően követelménynek számított a különféle helyi társadalmi szervezkedésekben való közreműködés. ,,Az ország valamennyi tanítóképzőjében nagy teret kapott az ének és a zene
oktatása, valamint a színjátszás. A tanító íratlan kötelességei közé tartozott, hogy a településen dalárdát, színjátszó csoportot, később helytörténeti kört alakítson és vezessen."16Mindez a széles néptömegek művelését, felemelését célozta meg. Ez a hagyomány a következő évtizedekben is tovább élt. Piróth István a két világháború között
működő egyesületek kutatásakor szintén utal a tanítónők egyesületekben betöltött
szerepére, többek közt a színjátszás területén is. Esetükben .rnunhahori kötelességnek is szárnitottív' Mindezek fényében nem véletlen, hogy a szocializmus idején a
tanítókra ruházott kötelező kultúrmunka között szintén szerepelt a színjátszó kör
alapítása. A cél ebben az esetben is a kultúra agitációs célokra való felhasználása volt.
E. M. tanítónő kultúrmunkaként a színjátszást választotta, amelyet kiegészítettek egyéb feladatok, például a körzetenként megszervezett olvasóestek megtartása, a
különböző jellegű pártmunkában való részvétel stb. Mindezek ellenére a beszélgetés
és saját tapasztalataim alapján úgy látom, hogy létezett egy munkamegosztás az iskolában dolgozó tanítók és tanárok között, a nőkre a könnyebb, kevésbé megterhelő
kultúrmunkák, a férfiakra a keményebb, problémásabb, adott esetben társadalmi ellenállásba ütköző feladatok hárultak. Természetes ennek a feltételezésnek az igazoláT. Kiss 2000. i. m. 15. p.
Piróth István: 1999 A nők szerepe a helyi társadalom önszerveződő folyamataiban. In Küllős Imola (szerk.): Hagyományos női szerepek. Nők a populáris kultúrában és a falklárban. Budapest, 1999, Magyar Néprajzi Társaság - Szociális és Családügyi Minisztérium Nőképviseleti
Titkársága, 81. p.
16

17
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sa további kutatást igényel. A tanítónő személyéhez is a színjátszást érezte közelebb
állónak. Az 1980-as években felnőttekből álló csoporttal is foglalkozott a gyerekek
mellett, akikkel bejárták a környéket. Ezekre az évekre örömmel emlékszik vissza, az
ifjúság egybefogásának a lehetőségét látta ezekben a csoportosulásokban, amit
jelenleg hiányként észlel.
A beszélgetésben megfogalmazódik, hogy miért választotta E. M. kultúrmunkaként a színjátszást. A tanítónő a színjátszó csoport vezetésének vállalásában találta
meg azt a módot, amely alkalmat adott a hatalom kijátszására. Megpróbált olyan darabokat kiválasztani, amelyek egyaránt megfeleltek a közönség igényének és az ellenőrző állami hatalom által megszabott keretnek. Ezen a szinten a hatalommal
szemben való ellenállás érhető tetten. A tanítónő elmondása szerint megpróbálta
megtalálni azokat a középutakat, amelyek munkahelyét és személyét nem veszélyeztetve, enyhíthették az erőszakolt ideológia erejét. A tanügyi alkalmazottak munkáját,
életét éppen a rendszer kiépítésében személyüknek szánt szerepből adódóan, szigorúan ellenőrizték. A veszély és fenyegetettség érzése megélt valóságként jelenik meg a
szövegekben. Egyik karácsonyesten, amikor a család a Csendes éjt hallgatta, megszólalt a telefon, de senki nem válaszolt. Templomba csak kolozsvári utazások alkalmával mertek elmenni, gyerekeiket titokban keresztelték meg, a gyerekek vallásórán
való megjelenése miatt több alkalommal fenyítés érte a szülőket. Nyilvánvaló
ezeknek a visszaemlékezéseknek az alapján, hogy a hatalom tekintete a legszűkebb
magánszférába is behatolt, s nem csupán a munkahelyen éreztette erejét.
Szintén a kötelező kultúrmunkához tartozott az olvasókörök megalapítása és
fenntartása. Körzetenként voltak beosztva a faluban tevékenykedő tanárok, tanítók
ezekre az estekre. A tanítónő elmondása szerint a falu részéről a legnagyobb igény a
Toldi megismerése iránt mutatkozott. A lokális identitás felmutatásának egyik elemét ezek szerint egy irodalmi alkotás jelentette, amely a műben megjelenő helynévhez kapcsolt. Az olvasóestekre a tanítónő megpróbált olyan műveket válogatni,
amelyek "közelebb állnak a falusi emberhez". (idézet E. M.)
Az olvasás, az olvasmányélmény fontos helyet töltött be a tanító életében. A gyerekkor idejéből is hangsúlyozódik a könyvek szeretete, amelyben az édesanya is szerepet játszott. Gyakran titokban, petróleumlámpa mellett későig olvasott, s mai napig
sem tud éjfélnél korábban lefeküdni. A tanítói szerep kapcsán említette a tanítók életét tematizáló munkákat.w amelyek mentén fogalmazta meg saját társadalmi pozícióját. Az aktuális politikai eseményeket szintén irodalmi alkotás mentén értelmezte.P
Színdarabjai gyakran irodalmi művek feldolgozásából születnek meg, s ezek főleg a
paraszti társadalmat érintő alkotásokra alapoznak. Jókai Mór: Melyiket a kilenc közül
és más elbeszéléseit dramatizálta, ezen kívül Gárdonyi Géza és Móra Ferenc elbeszélései közül válogatott. Saját maga is írt színdarabokat (pl. Anyukát cseréltem). Ezek a
munkák mindig alkalomhoz kötődnek, évzáróra, anyák napjára, kisebb rendezvényekre állította össze őket.
A kötelező kultúrmunka mellett a pedagógiai körök megszervezése, a szakmódszertanos feladatkör, a brigáddal való kiszállások csak tovább fokozták a tanítónő
megterheltségét. Nyilvánvaló ezek után, hogy emberileg lehetetlen feladatok hárul18 Többek közt Gárdonyi Gézát, Sütő Andrást, Péterfy Emíliát említette számára meghatározó szerzőkként.
19 Az irodalmi alkotások hasonló felhasználását említi Lyons a munkásírók kapcsán. - Lyons
2001 i. m. 934-936. p. A kérdés valószínű más szemszögből is megközelíthető.
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tak az elmúlt rendszerben a tanítónőkre, és a mezőgazdasági felvilágosításokat, a vasárnapi pionírmunkát és a hasonló feladatokat nem is említettem. Ezeknek a
feladatoknak az egyeztetése a magánélet feladatkörevel nagy nehézségek árán volt
megvalósítható. Kevesebb idő maradt a családra, a házimunkát össze kellett vonni. A
kötelező vasárnapi feladatai miatt például mindig szombaton főzött és végezte el a
házkörüli teendőket. A családi életére is kihatott feladatkörének sokoldalúsága, megterheltsége. Ahogy fogalmazott: "Itthon keveset tudtál foglalkozni a tieiddel. " CE.
M.) Elmesélte, hogy egy alkalommal lánya sértődöttségében szemére hányta, hogy
nem is szereti igazán csak az osztályát. ,,Azok a te gyerekeid." A körülmények úgy
hozták, hogy egyík lánya az osztályába került. Hogy elkerülje a kivételezés gyanúját,
gyerekét sokkal szigorúbban kezelte, amit azonban lánya szeretetmegvonásként élt
meg. Ezek az esetek érzékletesen utalnak a megterhelt tanítói feladatkörnek a
magánéletre gyakorolt hatására.
Az elvégzett munkát díjazó jövedelme bevallása szerint nem volt kielégitő, de
mindenképp polgáriasultabb életmód megélésére adott lehetőséget, mint a többi falun élő család esetében. A bejárónő fogadása, valamint a nyári utazások utalnak az
életmódbeli különbségre. A családi jövedelem gyarapításához a módszertani jellegű
cikkek közlése is hozzájárult, viszont ez még tovább fokozta a személyére háruló feladatok mennyiségét. Mindez a rendszerváltás előtti időszakra érvényes. Ugyanakkor
a tanítönö elmondásából, és az általam tapasztaltakból az derül ki, hogy a rendszerváltást követően is szerteágazó tevékenységet folytatott. Éveken keresztül nőszövetségi titkár, aktívan részt vesz az újraszerveződő közéleti munkában, s mindezek
mellett továbbra is teljes odaadással végzi az iskola keretein belül nevelői munkáját.
Az állandó tevékenykedés igénye olyan mértékben épült be életmódjába, hogy
személyiségének egyik meghatározó vonását képezi.
Összegezve a tanítói tevékenységet, elmondható, hogy a néptanító a közösségi
élet irányításában fontos szerepet tölt be, főleg a nyilvános, művelődéssel kapcsolatos
területét fedik le a közösségi életnek. Nem mellékes, hogy egy falun belül több értelmiségi is tevékenykedik, akik között munkamegosztás, belső tagoltság és hierarchia is
létrejön.
Az értelmiségi feladatkör a nemi szerepek mentén is tagolható. A tanítónők, legalábbis E. M. tanítónő esetében ez érvényes, inkább a kevésbé nyilvános szerepléseket
vállalták el. A színdarabok előadásakor nem került sor nyilvános szereplésre, az olvasókörök szűkebb közösségben zajlottak le, az általa írt nekrológot más személy olvasta fel. Csak néhány példa, amely igazolja a nyilvános szereplés kerülését, amelyet
explicit módon is megfogalmazott. Mindez összefüggésbe hozható a hagyományos
nemi szerepekkel. Falusi környezetben szocializálódva, ebben a közösségben élve
ennek hatása nem tagadhatö.v
ő

ő

A falusi értelmiségi réteg intermediális helyzete
Az a tény, hogy a tanító tevékenysége túlmutat az intézményes kereteken, jelentős iskolán kívüli tevékenységet folytat részben saját ösztönzésből, részben a közösségi elvárásra, adott esetben állami követelményre adott válaszként, meghatározza a
tanító kapcsolatrendszerét is.
20 A nők egyesületi életben betöltött szerepét értelmezi a két világháború között: Piróth 1999
i. m. 75-78. p.
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E. M. tanítónő kapcsolatrendszeréből kiindulva megpróbálok érvelni a dolgozatomban már előrevetített kettősség mellett, amely szerint a tanítók csoportja egyszerre tartozik a falu társadalmához, és egyszerre el is különül tőle. Másként fogalmazva
úgy gondolom, hogy a tanítók egy intermediális kultúra részesei. A fogalmat M. Lyons
munkásírók helyzetét tárgyaló tanulmányából vettem át, és hasonló értelemben
használom.u A tanulmány szerzője a munkásírókkal kapcsolatban kíemeli, hogy körükben meghatározó a másság tapasztalása. Tudatában vannak annak, hogy részesei
egy szűkebb csoportnak, amely az írásbeliség mentén világosan kirajzolja saját határait az írástudatlanok nagyobb csoportján belül. Saját közösségükben különcöknek
számítnak, viszont az elit kultúra, mint betolakodókat tartja számon őket. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy az általuk birtokolt speciális tudás mögött nem áll egy legitimáló erővel bíró hatalmi intézmény. Ebből a sajátos pozícióból adódik intermediális
helyzetük. Velük szemben a tanítók egy intézményi keretbe rendeződnek bele, tudásuk minősége és jellege is eltér a munkásírókétól, ellenben a kulturális centrumoktól
való távolságból adódóan, a tulajdonképpeni elithez tartozásuk megkérdőjeleződik.
Ebből kifolyólag hasonló köztes helyet foglalnak el a társadalom szerkezetében.
Az egyedi eset lehetőségeinek és korlátainak az ismeretében szembesítem hipotézisemet E. M. tanítönö kapcsolatrendszeréből kíolvasható sajátosságokkal. Első lépésben a faluhoz tartozás mellett érvelnék.
E. M. falusi környezetben született, iparos családból. Tanulmányai befejeztével
falvakba kapott kihelyezést. Egész élete összefonódott annak a közösségnek az életével, amelyben tevékenységét végzi. A gyerekek nevelése, a családlátogatás során lehetősége adódott alaposabban megismerni a közösségi mentalitást. A beszélgetésekből
és az általam olvasott színdarabokból kíderül, hogy megpróbál alkalmazkodni a falusi
emberek szemléletmódjához, fogalmazhatnák úgy is, hogy rendelkezik egyfajta nyitottsággal a populáris regiszterre.w Ezt bizonyítja az is, hogy pártfogása alá vette a
népi írásbeliség egy női képviselőjét, akí számára bemutatkozási lehetőséget teremtett, verseit publikálhatóvá tette. A helyi nőszövetségi egyesület titkáraként írt beszámolójában a következőképpen fogalmaz: ,,A közeljövőben szeretnénk felmérni azon
nátestuéreink számát, akik versírással foglalkoznak, tudva azt, hogy a verselés olyan
kifejező eszköz, amely gazdag lelkivilágról, belső szeretetről, embertársaink, felebarátaink segítségéül szolgál. Szilágynagyfaluban Ősz Margit testuérnőnk, már számos alkalommal szólt a gyülekezethez." (idézet E. M.) A népi írásbeliség női képviselőjének
felkarolását bizonyítja az is, hogy a tanítönö írta meg a versfaragó asszony nevében
annak önéletrajzát, valamint jelezte a Gyertyaláng református folyóirat szerkesztősége felé közlési szándékát. Egy 1974-ben megjelent cikkében egy falusi asszonyról ír,
akí olvasottságával kíemelkedik a vele egykorú asszonyok csoportjából. Gyakran látogatja a helyi könyvtárat, főleg a téli időszakban. A tanítónő itt találkozik az
asszonnyal, és cikke a vele folytatott párbeszédet tartalmazza. Néhány ponton úgy
gondolom, hogy a tanítónő saját véleménye íródik bele a megszólaltatott asszony válaszaiba. "r ...] különösen a fiataloknak tudnám ajánlani, gazdagítsák házi könyvtárukat, mert ma már elképzelhetetlen pl. a gyermeknevelés, ha a szülő nem tart lépést a
fejlődő irodalommal, vagy tudománnyal." (idézet E. M.) A cikk felhangosítja az olvaLyons 2001 i. m. 927-946. p.
S. Sárdi Margit a XVII-XVIII. században tevékenykedő költőnők kapcsán említi a főúri nők
nyitottságát a populáris regiszterre: "Műveikben valódi oszcilláció valósul meg közösségi költészet
és műköltészet, az arisztokratikus és populáris regiszter között." - S. Sárdi Margit: A költőnők szerepe és társadalmi lehetősége a XVII-XVIII. században. In Küllős (szerk.) 1999 i. m. 139. p.
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sás, a műveltség fontosságát, a könyvtárlátogató asszonyt követendő példaként állítja
a közösség, valamint a folyóirat olvasói elé.
Az, hogy a falu társadalmán belül éppen ezekre az emberekre figyel fel, távolabbra mutat. Az írás, az olvasás, a könyv és a könyvtár a kultúra olyan szegmensei,
amelyek mentén az elit kultúra határozza meg önmagát. Az elit világa erőteljesen az
írásbeliségen alapszik, elkülönül a főleg szóbeliségen alapuló paraszti kultúrától. Az
írásbeliség és a szóbeliség olyan tényezők, amelyek különböző mentális sémákat hoznak létre és tartanak életben. Ezeknek a mentalitásbeli eltéréseknek a mentén értelmezhető a falusi értelmiségi közösségben betöltött szerepe.
A tanítónő falun belüli kapcsolatrendszeréből kiderül, hogy a falusi elittel tart
szorosabb kapcsolatot (tanítók, tanárok, lelkészek). Természetesen a szűkebb és tágabb családi kapcsolatok sem mellőzhetők. A falun kívül kapcsolatot tart fenn egy nemesi leszármazottal, ismert írókkal és azok ismerőseivel. Már említettem, hogy a
tanítónő több cikket is közölt az évek folyamán. A '70-es években főleg módszertani
jellegű írásait közölték a Tanügyi [ijságban. Ebből az időszakból maradtak fenn azok
a levelek, amelyekben a folyóirat szerkesztője különböző témakörben kér a tanítónőtől írásokat. 23 A szerkesztőségből küldött felkérések jelentős száma utal arra az intenzív kapcsolatra, amely kialakult a folyóirat munkatársai és E. M. tanítónő között.
Egyik szerkesztői levélben a tanítónő aggályaira a következő válasz érkezett: ,,[...l ha
jó egy cikh, ez kiderül abból, hogy megjelenik, sajnos arra már nincs időnk, hogy külön
levélben is értékeljük. De az hiszem, különösen ilyen régi jó munkatársak esetében,
nincs is erre szükség."u
Élettörténetének különös jelentéssel felruházott eseményeként fogalmazódik
meg az a budapesti továbbképző tanfolyam, amelyen néhány szilágysági kollégájával
1990-ben vett részt. Az itt eltöltött két hét mély nyomot hagyott a tanítónő lelkivilágában. ,,Az a két hét felejthetetlen volt." (idézet E. M.) Ismert személyek előadásait
hallgatta, és néhánnyal személyes beszélgetést folytatott. .Sohat jelerü egy ilyen találkozás." (idézet E. M.) Kihangsúlyozta, hogy az egyik alaklommal ő adhatott át Csoóri
Sándornak egy szilágysági motívumokkal díszített terítőt, amelyet utólagos értesülése
szerint lakásában helyezett el a költő. Életének erre az epizód.jára büszkén emlékezik.
Szilágysághoz tartozását, lokális identitását a beszélgetésekben többször hangsúlyozta.
Magyarázható ez azzal a mellőzöttség-érzéssel, amelyet a tanítónő tapasztalatként él
meg, hiszen kijelenthető, hogy ez a régió nem esik a tudományos érdeklődés fősodrába.
Mindez fokozza annak az elszigeteltségnek a mindennapi tapasztalatát, amelyet a faluhoz kötöttség, a kulturális élettől való távolság amúgy is megteremt. Kiszólásaiból arra
lehet következtetni, hogy hiányként éli meg az intenzív kulturális életet. Hiányolta a
színházat, az élvezetes előadásokat. Ahogy ő fogalmazott: ,,Be vagyunk ide zárva." Úgy
gondolom, hogy az olvasás intenzív gyakorlása jelent számára olyan kompenzációs tevékenységet, amely kárpótolja valamilyen formában a már említett hiányérzetet. Ezt egészítette ki a falu kulturális életében való intenzív részvétel, a gyerekek közötti
nevelőmunka.
A falu világától való elkülönülése szocializációjából is adódik. Mint említettem,
olyan családban nőtt fel, amelyben eleven hagyománya és gyakorlata volt a falu többségétől való elkülönülésnek. Iparos család lévén, "nem vegyültek" a falu többi tagjá23 Dolgozatom végén mellékelek egy jegyzéket a közölt cikkekről, amely nem teljes, hiszen több
írását kéziratból ismertem meg.
24 A lapszerkesztőtől származó idézetet a tanítónőnek címzett levélből idézem, amelyet E. M.
rendelkezésemre bocsátott.
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val. Szülei kemény szigorral akadályozták meg a többi gyerekkel folytatott
intenzívebb kapcsolatot (pl. nyaranta nem furödhettek együtt a folyóban a többi
gyerekekkel, szigorúan tanulniuk kellett).
Az intermediális helyzet megélése, ahogy erre a példák is utalnak, nem volt
problémamentes. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy a tanítónő megtalálta ebben a
sajátos helyzetben az optimális magatartásformát. Munkáját elismerés övezi, régi tanítványai továbbra is szeretettel emlékeznek meg róla. Szemléletes ebből a szempontból az a tény, hogy az elmúlt évben kórházból való hazatértét követően hatvan ember
látogatta meg. Úgy látom, hogy a tanítónő kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezik,
amit erősít a férje munkáját övező elismertség is.
A sematikusan vázolt kapcsolatrendszerből kiolvasható a tanítónőnek a tulajdonképpeni elithez tartozás vágya, amelyben a faluhoz kötöttség korlátot jelent. Az,
hogy beszélgetésben ezek a kapcsolatok kerülnek szóba, reprezentálja egy társadalmi
réteghez való tartozás igényét.
Fordulópontok a tanítónői életpályán
A beszélgetések során több alakommal is rákérdeztem életének fordulopontjaira. A kérdés életének meghatározó eseményeire irányult, és nem szűkebb értelemben
a tanítói pályára. Ennek ellenére minden alkalommal életének olyan részleteit emelte
ki, amelyek szorosan kapcsolódnak a tanítói pályához.
Fordulópontnak tekintette a fokozati vizsgákat. Szeretettel emlékezik vissza
arra a vizsgáztatóra, aki a szóbeli próbát követően a következőképpen nyilatkozott:
,,Magával öröm vitatkozni." (idézet E. M.) Kiemeli tanulmányi sikereit, régi tanítóit,
akik példaként állnak előtte. Élete meghatározó élményének tekinti az új osztályok
átvételét, a régitől való búcsúzást. Élete fordulópont jának elsőként mindig ezt a váltást említette. Elmondása szerint már óvodás korukban elkezdte az ismerkedést jövendő osztályának tagjaival. Rendszeresen látogatta az óvodát, és mire hozzá
kerültek a gyermekek, már ismerte őket, tudott hiányosságaikról, erősségükről. Nem
hihetetlen ezek után, hogy a négy év során olyan erős kapcsolat alakult ki a tanítónő
és a gyerekek között, hogy nem volt könnyű, bizonyos értelemben megrázkódtatást
jelentett az elszakadás. Felidézte azt az élményét, amikor egy téli vakációban azon
vette észre magát, hogy sorra vette gyermekeit, vajon most ki, mivel foglalkozhat,
amikor rá kellett döbbenjen arra, hogy azok már nem is az övéi, hiszen már elbúcsúztatta őket. Ahogy ő fogalmazott: ,,Ez borzalmas volt." Nem meglepő ezek után, hogy a
nyugdíjba vonulás valóságos megrázkódtatást jelentett számára.
Azt, hogy a tanítói tevékenység, feladatkör mennyire életformává tud válni, alátámasztja az a kijelentés, amelyben arról vall, hogy milyen segítséget jelentett a betegségből való felépülésben az újbóli visszatérés a gyerekek közé, ahogy ő fogalmaz:
"igazi kezelés volt". Ehhez a kijelentéshez kapcsolódva megfogalmazható, hogy a tanügyi pályán a nyugdíjba vonulás jelent olyan fordulópontot, amely talán más szakmákhoz viszonyítva még nagyobb törést képes előidézni a személy életében. Ennek
igazsága különösen érvényes E. M. tanítónő esetében, hiszen az 1990-ben érvényben
lévő nyugdíjba vonulási lehetőséget nem fogadta el. Ezt követően még három évig tanított. Idézek a kollégái búcsúztatásakor elhangzott beszédből: ,,A kis közösségből
én búcsúztatlak benneteket, akinek szintén köztetek lenne a helye, de éri úgy érzem,
hogy nem ütettem elég fát, nem telt be a létszám a kisemberek nevelésével, még van
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szétosztani valóm, néhány rőzsét szeretnék még tenni arra a tűzre, aminek lobognia
kell."25
A nyugdíjba vonulást a szak:irodalom gyakran az öregkor kezdeteként jelöli
meg. Megalapozottnak tartom Turai Tündének a következő kijelentését: "r.] az, hogy
valakit megillet-e az öregkor erősen szituációfüggő, sőt eltérő szituációkban eltérő életkorok tagja lehet [..]. Nem egyetlen esemény, hanem események és elvek együttese mentén történik meg a fokozatos átmenet, ami kötelező [..], elkerülhetetlenül bekövetkező
r.] és alternatív tendenciákat foglal magába." 26
E. M. életének alakulása szintén alátámasztja ezt a kijelentést, hiszen 2004-ben
ismét visszahívták tanítaní, amely feladatot a beszélgetések idején is teljes odaadással
végzett. Rendkívül tevékenyen készült óráira, a közös ünnepségekre, utolsó találkozásunkkor pedig abban reménykedett, hogy talán ősszel ismét visszahívják tanítani.
Mindezek arra utalnak, hogy a tanítói pályán a nyugdíjba vonulás nem jelenti feltétlenül az öregkori visszavonultságot, a tevékeny élettel való szakitást, sőt úgy tűnik, a
tanítóság halálig tartó szerepkört jelent. Ebben a megközelítésben viszont alaposan
megkérdőjeleződik az idős korról alkotott általánosnak tekinthető felfogás. Ki és
mikortóI számít idősnek, létezik-e mindenkire általánosan alkalmazható kategorizációs szempont?
A tanítói élettörténet alapvető jellernzői
Ebben a részben tovább árnyalnám azt, amit értelmezésem során több alkalommal is érintettem. A tanítói feladatkör sokoldalúsága, a forduIópontok erős szakmai
kötöttsége rejtetten utal arra a tanítói eszményre, amely erősen él a köztudatban, és
amelynek a pálya képviselői igyekeznek megfelelni.
A tanítói munka úgy jelenik meg különböző típusú szövegekben, mint amit az
önzetlenség, az önfeláldozás jellemez. Ennek a tanító-képnek a kialakulása nem előzmény nélküli, hiszen sok ponton érintkezik azzal a mártírhagyománnyal, amely fontos
szerepet játszott a nemzettudat, valamint az értelmiségi réteg énképének a kialakításában. A tanítói eszmény hátterében meghúzódó ideológiai meghatározottságra a néptanítói feladatkör és a szocializmusban a tanítóknak szánt szerep bemutatásakor utaltam. A
következőkben röviden utalnék azokra a szempontokra, amelyeket E. M. tanítónő estében meghatározónak tartok.
Említettem, hogy az olvasmányok milyen fontos szerepet töltenek be a tanítónő
életében. Úgy látom, hogy énképének alakulását ezek az olvasmányokjelentősen alakították. A beszélgetések során említette Gárdonyi Géza A lámpás című kisregényét,
amelynek hőse egy vidéki tanító, aki a nép felemelésén fáradozik, tulajdonképpen
egész élete egyetlen önfeláldozás. Gárdonyi tanítók életét tematizáló művein kívül
szóba kerültek a transzszilvanista irodalom ismert alakjai: Sütő András, Kányádi
Sándor stb. Ezek alapján úgy gondolom, hogy mindaz az önfeláldozó magatartás,
amelyet a tanítónő tanúsít, szorosan kapcsolódik egy szöveghagyományhoz. Ezeknek
25 A rőzsetűz, tűz szimbólumokat gyakran használja E. M. a tanítói munkával kapcsolatosan.
E szimbólumok arra az áldozatra utalnak, amely a tanítói pályának sajátja. Kisebbségi helyzetben
az anyanyelv védelmét jelentheti a rőzsetűz szítása, egy olyan történelmi környezetben, amelyben a
fennálló idegen hatalom a homogenizációt szorgalmaz za. A tanítónő által használt szimbólumok
forrását irodalmi alkotásokban vélem beazonosíthatónak. E. M. többször hivatkozik Sütő Andrásra,
annak az anyanyelv védelmében betöltött szerepére, s a tűzfelelős kifejezést is tőle veszi át, szabadon alkalmazva azt a tanítók szerepkörének a leírásában.
26 Turai Tünde: Az életút végén. Kolozsvár, 2004, Kriza János Néprajzi Társaság, 67-69. p.
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a szövegeknek az üzenete mélyen interiorizálódott a tanítónő személyiségébe, énképének részéve vált, meghatározva tevékenységét, megnyilvánulásait. Szemléletes szövegpéldája az érintett kérdésnek az az újságcikk, amelyet E. M. tanítónő 1993
szeptemberében, nyugdíjba vonulását követően közölt a Szilágyságban.27 Érdemesnek tartom hosszabban idézni a szövegből. ,,Apedagógus - mondják sokan - annyi
ember, ahány kisdiákot nevel fel az életre, előkészít és elindít. Így gazdagodnak ők, miközben életüket osztják szét. Ők a leggazdagabbak, egy életen át csak adnak: tudást,
emberséget, útirányt. Gazdagságuk mellett legnépesebb az ő családjuk. [..] Üzenem a
magyar tanítóknak: A nevelők felelősök - TŰZFELELŐSÖK -, hogy Sütő András
szavával éljek. Feladatunk ápolni, táplálni azt a tüzet, amely a magyar ajkú gyermekek nevelése során lobban fel, hisz sok mindent hagy örökül egyik nemzedék a másikra, de mind között a legfontosabb a nyelv. [..] Legnagyobb feladatunk ezt a tüzet szítani.
A gyermeki lélek tisztaságát megőrizni, Isten nevében táplálni, hogy az idők során Ti is
elmondhassátok: Érdemes volt, mert ha az ember azt akarja, hogy emlékezzenek rá,
adjon virágot, ha azt akarja, hogy sokáig gondoljanak rá, ültessen fát, s ha azt akarja,
hogy soha ne felejtsék: neveljen embert." (idézet E. M.) Úgy gondolom, hogy ezek a
sorok nem igényelnek különösebb értelmezést, hiszen összefoglalják egy életút
lényegét. A tanítónő is megfogalmazta a beszélgetések során, hogy tulajdonképpen ez
az ő életének a története, itt minden elmondott, amit el lehet mondani.
Kapcsolódva a fenti megállapításhoz a kommunikációs helyzettől nem fuggetleníthető élettörténet-mondás tétjének kérdéskörét érinteném. ,J..] a személyek csak
akkor képesek személyes identitásuk kialakítására, ha felismerik, hogy saját cselekedeteik sora narratív módon ábrázolható élettörténetet képez. A társadalmi azonosságtudat kialakítására pedig csak akkor képesek, ha felismerik, hogy az interakcióban
való részvételen keresztül tartják fenn hovatartozásukat a társadalmi csoporthoz, miközben beleszövődnek a közösségek narratíve ábrázolható történetébe."- Habermast
idézve hja Niedermüller Péter. 28
Nem véletlen, hogy az élettörténet-mondás során a tanítói pályához kapcsolódó,
formális kapcsolatok, történetek dominálnak. Részletesebben nem esik szó például a
magánéletről, a családról, az érzelmi életről, amit a női élettörténetek kapcsán kiemel
a szakirodalom. Az elhangzott élettörténetből kirajzolódik egy dinasztikusnak tekinthető struhturált-énhép= A gyerekkor éveiből azok a történetek fűződnek egy láncra,
amelyek a tanítói pályával összefuggnek. Az otthoni ösztönzés, a református felekezeti iskola tanítói úgy jelennek meg, mint a pályaválasztást motiváló erők. A vizsgákról,
tanulmányokról, olvasmányokról szóló történetek elmondása részt vesz az identitás

27 E. M. tanítónő aSzilágyság
1993 szeptemberi számában megjelent cikkét újságkivágás formájában ismertem meg, és ebből is idézek. Az "Érdemes volt!" című írását eredeti, gépelt és nyomtatásban megjelent formájában a többi, tanítással kapcsolatos szövegei között őrizte. A különböző
kivágott, beragasztott újságcikkek, szemléltető eszközök, óratervek, vázlatok és más jellegű szövegek környezetében volt annak a búcsúztató beszédnek a vázlatszerű kézirata is, amelyre értelmezésem során már hivatkoztam. A szóban forgó búcsúztató szöveg és nyugdíjba vonulást követően
nyomtatásban megjelent újságcikk között, használt motívumaiban és megfogalmazásaiban szembetűnő egyezések fedezhetők fel. A továbbiakban, a tanítönö birtokában lévő, fentebb részletezett szövegekből idézek.
28 Niedermüller 1988 i. m. 381. p.
29 Hankiss Ágnes: "Én-ontológiák." Az élettörténet
mitikus áthangolása. In Frank Tibor Hoppál Mihály (szerk.): Hidelemrendszer és társadalmi tudat. II. Budapest, 1980, MTV Tömegkommunikációs Kutatóintézet, 30-38. p. 33-34.
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kialakításában. Mindezek fényében úgy látom, hogy jelen esetben az élettörténetmondás tétje a társadalmi pozíció megerősítése.
A történetek, a beszélgetés kezdetén lejegyzett szöveg kivételével, nem követnek kronológiai sorrendet, inkább az asszociatív kapcsolások szervezik a szövegek
rendjét. Az élettörténet-mondásnak ezt a sajátosságát a női élettörténetekjellemzőjének tartja a szakirodalom.v Ezt kiegészítve úgy gondolom, hogy az asszociatív történetkapcsolás mögött meghúzódik egy tetten érhető rendező elv. Kijelentésemet az
elhangzott élettörténeti szöveg egy tematikus egységévei példáznám. A tanítványokról és osztályokról beszélgetve kiderült számomra, hogy a gyerekekhez, a különböző
osztályokhoz kapcsolódó történetek felidézése jelenti az emlékezés szervező elvét.
Úgy gondolom, helyesbítenem kell azt a kijelentésemet, amikor azt írom, hogy a
tanítónő nem rendelkezett írott önéletrajzzal. A már idézett "Érdemes volt!" című,
nyugdíjba vonulást követően közölt újságcikk önéletrajzi írásnak tekinthető. A kontextus meghatározó ereje itt sem mellőzhető. Az élet egy fordulópontján jelenik meg a
szöveg, egy nyilvános közegben. Mindezek a tényezők közrejátszanak egy sajátos beszédmód megválasztásában. A beszélgetésekből szintén a cikkben megjelenő értelemmel felruházott történetek fűzéréből konstruálódik az élettörténet. A megváltozott
történelmi körülményaktualitásának
tekinthető az anyanyelvi nevelés melletti
szilárd állásfoglalás, ami a beszélgetésben is megfogalmazódik, kevésbé nyomatékos
hangsúllyal.
Tekinthető egy rövid cikk élettörténeti írásnak? Úgy gondolom, igen. A közlés
zárlatából az derül ki, hogy az élettörténet funkciójaként emlegetett megörökítés, emlékezetben maradás igényének a megvalósítására más lehetőség is alkalmas. A nevelés ebben a megközelítésben felvállalja az élettörténet-írás szerepét. Elkallódott
színdarabok kapcsán használta a tanítónő a következő kijelentést: ,,A nyoma valahol
a gyerekek fejében van. "(idézet E. M.) E. M. tanítónő a nevelésben, a tanító által végzett nevelésben látja annak lehetöségét, hogy beírja önmagát a közösség emlékezetébe.
Gárdonyi Gézára hivatkozik, abban a már idézett beszédben, amellyel kollégáit
búcsúztatta. ,,Én szeretnék az lenni, ami vagyok. Én a faluban minden szíven és minden lelken uralkodom. Ez nekem öröm, és gazdag is vagyok. - Gárdonyi Géza írja tovább. Az uralkodást a gyermekeken kezdtétek, és a felnőtteken folytattátok. Annyi
kincset gyűjtöttetek össze, hogy akár háromszáz évig is akadna osztogatni való belőle.
Remélem, nem búcsúzunk végleg, nem is annak írtam e néhány sort, hisz biztos vagyok benne, hogy mindig készséggel segítségére lesztek a közeletekben lévő új fiatal kollégáknak, akik a stafétát átveszik - de remélve tovább viszik - egy szebb s boldogabb
jövő felé."(idézet E. M.)
Az idézett szövegben megfogalmazódik a tanítóknak a falu közösségében kijelölt központi szerepe, de fontosabbnak tartom annak kiemelését, ahogyan a nyugdíjba vonuló kollégákat búcsúztatja. Nem az elválás, a múlthoz tartozó foglalkozástói
való eltávolodás hangsúlyozódik ki, hanem a folytonosság. Úgy tekint társaira, mint a
jövő tanító nemzedékét segítő csoportra, tehát a nyugdíjba vonulással nem ér véget a
tanítói munka, hanem, mint ahogy már utaltam rá, a tanítóság halálig tartó szerepkör. E. M. tanítónő estében ez nem csupán magasröptű megfogalmazás, hiszen minden arra utal, hogy életét az általa megfogalmazottak fényében próbálja megélni.
Ezzel magyarázható, hogy később ment nyugdíjba, hogy a visszatérés orvosi kezelést
jelentett betegségéből való kilábalásában, és hogy reménykedik az újbóli visszatérés
30
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lehetőségében. Legpontosabban ezt ő maga fogalmazta meg: ,,Nem lehet abbahagyni.
Ha valahol igénybe vesznek, rohanunk és csináljuk."(idézet E. M.)
Tanulmányomban E. M. tanítónő élettörténetének értelmezésével arra szerettem volna rámutatni, hogy a tanítói pálya olyan életforma, amelynek megvannak
ugyan a meghatározó hagyományai, előképei, de vállalása mindig egy meghatározott
személyhez kapcsolódik, megélése egyénenként artikulálódik.
E. M. tanítónő által közölt cikkek
1971
Ír a gyermek. Előre 24. 7299.
1971
Játékos gondjaink. Előre 25.7425.
1971
Szógyűjtés. Tanügyi Újság 15. 31.
1972
Anyanyelvi szótár - szókincs gazdagítása. Tanügyi Újság 16. 5.
1972
A tanulók kifejezőképességének fejlesztése. Tanügyi Újság 16. 14.
1972
A gyakorlás tudatossága a nyelvtan tanításában. Tanügyi Újság
16.34.
Közös igyekezettel. Tanügyi Újság 17. 32.
1973
1974
Gondolkoztató, szemléletes példákat akorszerű
szám tanítás
hoz. Tanügyi Újság 18. 3.
1974
Szemléletes írástanítás. Tanügyi Újság 18. 12.
1974
"Azt szeretném, hogy Szilágynagyfalu is olvasó faluvá váljék".
Falvak Dolgozó Népe 18. 1403.
1975
Legyen öröm a tanulás. Tanügyi Újság 19. 9.
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ÉSDILEMMÁI

Vetési László
TENNI VAGY NEM LENNI!
Erdélyi szórványfeladatok

és a cselekvési lehetőségek paradigmái az
unió kapujában
Bevezető

A cselekvési feladatokról szeretnék szólni: a szórványlét lehetséges kiútjairól,
kiút-kísérleteiről egy változó státusú Erdély szélső régióiban. Ehhez azonban a bevezetőben néhány fontos kérdést, szempontot rendbe kellene tenni, és néhány illúzióval
is le kellene számolni.
A romániai szórványcselekvési minták rendjén virtuális figyelmünkben mintegy félmillió romániai szórványmagyar van. A magyarságnak az az etnikailag hátrányos elhelyezkedésű csoportja ez, amely halmozottan veszélyeztetett nyelvi, oktatási,
hitéleti helyzetben él, különböző fokozatokban etnikus, anyanyelvi fogyatékos, magyar identitássérült vagy anyanyelvi írástudatlan.
Vegyes területeken a számbeli hátrányba került etnikumokat a többség nagyobb mozgásterű értékeinek fölényhelyzete. egyfajta etnikai centrifugális erő is
a nagyobb népességű és státusú etnikum fele sodorja. A nyelvi kisközösség belsejében,
tagjaiban egyszerre, olykor ezzel párhuzamosan hat a centripetális erő is. Az egyik
a magasabb státusú többséghez sodorja a védekezően magába zárkózó kisebbséget. A
másik hatóerő mozgásában a veszélyeztetett etnikai csoportot befele fordulva, bezárkózva őrködik a sajátosság, a másság méltóságának hitével, olykor illúziójával, és a
külső hatások ellen változatos mitoszkészlettel védekezik. A partikuláris értékek erodálódásában, a megváltozó, lemondó értékrendben, a másik identitás választásában
legtöbb esetben az uralkodó presztízsű és státusú győz. A kisebbségben a győztes, sikeres etnikum - a nagypolitikai, a demográfiai győztes, a hosszú történelmi harcot
megnyerő - fele húzó felhajtó erők működnek.
Néhány szempont a szórványkérdéshez
Arról is szót kell ejteni, hogy a szórvány problémakör számbeli súlyát a nagyváros, értékhordozását a foszlány települések, a last minute magyar közösségek adják.
Mert a szórványnak nevezett népesség létszáma nagyságrend jének 2/3-ában erőteljesen városi népesség. Elszóródási területében, értékhordozásában és értékvesztésében
pedig falusi népesség. Mintegy százezernyi falusi maradéknépességű szórványmagyar
500 helységben hordozza a szórványkérdés és veszélyeztetett értékbázis összes veszteségét. 20 nagyvárosban pedig 400.000 szórványmagyar éllakótelepi magányban,
nyelvi elszigeteltségben. Az erdélyi nagyváros helyzete olyan sajátosan más, mint a
szórványkérdésben a nem szórvány csángók kérdése. Nehezen megfogható, átlátható, és különleges lakótelepprojektet, blokkmissziót igényel. Erre pedig az egyházak lakótelepeken szervezett közösségi életén kívül egyetlen intézmény, szervezet
sincs felkészülve.
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Antitoleranciás

hangulatkeltés

A hátrányos elhelyezkedésű kisebbségi otthonérzetét és lelki közérzetét több
minden meghatározza és befolyásolja. Nézzünk szét ezekben a szélső térségekben a
leépülési folyamatok külső és belső okai, jelenségei között. Tudomásul kell vennünk a
magyar népesség csökkenése és nyelvi összezsugorodása egyfajta kárpát-medencei
magyar cirozis hungaricus. Kilencven éve immáron törvényszerűnek mondható a
győztes többség részéről a tudatos nyelvi-etnikai türelmetlenségre való nevelés, az
antitoleráns hangulatkeltés. Sajtóban, rádióban, önkormányzati közhangulatban,
nem is olyan távoliak tőlünk a magyarverések, a temető rombolás ésúrobbantás. A
többség jognyújtása nem őszinte tisztelet, hanem kényszer és kegyúri gesztus. A
gesztusnyújtás a kisebbségek felé egy milliméterrel sem nagyobb annál,
amit a kisebbség kiharcol magának. Még elgondolni is csak álom, hogy hová juthattunk volna, ha a '89-es karácsonyt magyarul köszöntő tévé feliratai után e gesztusok
folytatódtak volna. Nincs a hatalomnak és a teljes hatalmi szférának pozitiv kisebbségi
értékszemlélete, imázsalkotási szándéka, mint ahogy Magyarországnak sincs a
környező, trianoni utódállamok között élő magyarjair szorongató többségi népeket
megszólító stratégiája.
Nyelvhasználat,

nyelvi tér erő

A hatalmi politikai akaratnak kell biztosítania a nyelvi térerő növelését is.
Ez is elmaradt. Több más jelenség mellett figyeljük meg, hogy - a vegyes, de veszélyeztetett vidékeken, különösen az otthonok belsejébe zsugorodott magyar nyelv mellett - mennyire visszaszorult a kisebbségi térkultúra, az etnikus térjelenlét, és
az ezt biztosító többségi türelem. Van ugyan egy ünnepi térkultúra, ahol alkalmanként a magyar nyelv ünnepi demonstrációs térnyelv, ökumenikus találkozók dekoratív nyelve, de a közéleti funkcionálisa, térmozgása ezzel semmit sem
növekedett. Ünnepi felszólalások, ökumenikus alkalmak, nagy békehangulatot szimuláló összeborulások demonstratív nyelvhasználatában a multikulturalitásnak, a
toleranciának csak látszatkeltője. Bokréta a nemzet kalapján. Az utána következő
nyelvi hétköznapokban azonban minden visszaszabályozódik a nulla és esetleges alkalmi, személyközi szintre.
Alig teremthető alkalom arra, hogy a másik kultúrát a többségiek is értékeljék.
A kétnyelvű feliratok körüli harcban mégis belefáradni látszik a többség táblafestő
türelmetlensége. De jócskán vannak már olyan helységek Hunyad és Fehér megyékben, mint Hosdát, Lozsád, Tűr és mégjó néhány bánsági település, ahol befejeződött a
nyelvváltás, és a kormányrendeletre megszületett kétnyelvű feliratok már csak egy
volt identitás jelzőtáblájaként, emlék-, egy- eredet identitást kijelző tábláiként
működnek. Akárcsak az erdélyi szászok esetében, ahol a tábla másik felirata nem a
jelenlét aránya, hanem a történelmi múlt, a lehetséges uniós remények megelőlegezése elötti tiszteleg.
Magunk illúziója
Minden gondot tetéz még, hogy itt vannak az illúziók, a magunk belső önéltető,
önhitető és önáltató illúziói. Néhány alapvető helyzetelemnek alapjaiban meg kellene
változnia ahhoz, hogy látványos eredmény szülessen. A szórványmentést ezért nagyon sok esetben kell idézőjelbe tennem. Az az egyik dilemmája a mentésnek, hogy a
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közösség-töredékeket egyszerre kell a többségi környezetből kiemelnie, elszigetelnie,
és a belső értékek fele nyitva tartania; védeni, de nem izolálni. Bármely cselekvési modell alig néhány elemét változtatja meg a helyzetnek, az egészét aligha. Márpedig ha
elemeire bontjuk a szórványlét mibenlétét, ha összehasonlít juk a tömblét, a többségi
környezet etnikai értékeinek sodrásával, azt látjuk, hogy teljesen a tárasdalom- és közösségszerkezetnek kellene megváltoznia. A státustervezéshez identitás felértékelő mágneses erőket kellene a kisközösség fele összpontosítani. A közösségbe
többségi jellegű, felértékelő magnetikus erőket kellene behelyezni. A rezervátumrendszerekben pedig megjelenik az etnikai üvegházhatás
is, amelyben minden folyamat mesterségessé lesz.
Részben a hatáskörök összeolvadásai, összemosódásai is okai annak, hogy nemcsak a szórvány; de a szórvány beszédmód több elemű válságát átéljük minden vonatkozásban. Ezt sok minden okozza. Először is maga a helyzet. A szórványfogalom
nehezen körülírható, megfoghatatlan, körülírhatatlan, és ezért a cselekvési beszédmód is legtöbbször depravációval, panasszal, követelésáradattal keveredik. A szórványkérdés pedig, ha úgy nézzük, egyáltalán nincs, ha másképpen, épp, hogy van.
A legfontosabb feladat minden lehetséges segítséget megadni az itt élőknek
identitás-szükségleteik
kielégítéséhez. E foszlányközösségeket a maguk helyén
kell segíteni: identitásértékek leszállitásával, utánpótlásával.
A cselekvési irány kijelölése azért nehéz, mert minden cselekvési minta majdnem teljes társadalomszerkezet-változtatást
vár el, teljes átrendezést, a szórványlét
többségivé szimulálását. Ehhez pedig nem a tényeket, hanem az illúziókat, saját cselekvési vízióinkat látjuk, mert ezt akarjuk látni. Szinte alig beszélünk, alig merünk
beszélni a jövőről. Ez tabutéma vagy közös nagy búsulások lemondó jövőképe. Ehhez
pedig a vegetálás helyett egy távlatos és pozitív jövőkép kell. Pedig a cselekvés
finalitását is kellene látni ahhoz, hogy összefüggő, nagy rendszerbe tudjuk fogni a cselekvési minták mellett ajövőtervezést is. A szélső régiókban nincsjövőtervezés, csak a
holnapra nézés a holnaputánok látása helyett.
A szórvány cselekvési minták nagyobb része esetében a többségi ség illúzióját, a
mesterséges kisközösség nagyközösség-szerű funkcionalitását kívánjuk rekreálni. Ezt
pedig, pontosan tudjuk, hogy lehetetlen. Ebben van tehát a szórványmentés legtöbb
cselekvési módozatának abszurditása is, mert egy olyan "végső megoldást" sürget,
amelynek tartalmát senki sem ismeri, és semmi köze a kérdések tényleges megoldásához.
A lokális cselekvés, a szórványmentés tehát a lehetetlenre vállalkozik: az identitás megőrzésének teljes terét kellene átrendezni. E helyett a közösségi életnek csak
egy-egy kis szeletére jut terv, erő, támogatás, nagyobb összefüggések, a rendszer teljes
működtetése nélkül. Így nem teljes értékű identitás-teret, hanem annak csak néhány
szeletét, a nagy változások illúzióját tudjuk megteremteni. Organikus közösség helyett mesterséges állapotú műközösség születik, a bentlakási terv is időszakos kiemelés, de utána vissza kell menni ugyanabba a régióba. Egy szórványbentlakás
nagyon fontos dolog egy régióban, létét és kiemelkedő küldetését senki sem kérdőjelezheti meg. De nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy egy egész lokális közösség
teljes rendszerének sérülése és lépülése vezetett ide, és ebben már benne van a további kérdés, hogy egy védett etnikai burokba beemelt és beintegrált és identitás-erősített fiatal a továbbiakban hogyan valósíthatja meg önmagát?
Vannak helyek, régiók, helyzetek, amelyekről bármilyen nehéz is, le kell mondani. Annak viszont nem jött el az ideje, kellő tapasztalatunk sincs hozzá, hogy elfogult-
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ság, politikai felhang és személyi érdekelt ség nélkül kimondjuk, hogy melyek a
szórványhelyzet tényei. A tényeknek nálunk sincs meg az objektív értéke, mert alig
van objektivitás. A kuratóriumi pénzosztások zűrzavarában gyakran fordul elő, sőt,
törvényszerű, hogy a bizottság tagjai teljesen lokális érdekeltséggel, megterheltséggel
érkeznek, és így is mérlegelnek. Távol a szakmától.
A szórványlét kiútjainak és cselekvési dimenzióinak legnagyobb része többek
között ezért is strukturálhatatlan. Folyamatosan nyitva kell hagyni a lokális esetlegesség-elemeket, csodaelemeket, véletlenszerűen összejövő tényezőket. Ilyen kiterjedt
területen alig lehet tervezhető alapra helyezni a rendszereket.
Végül az is nagy gond, hogy kisebbségszemléletünkben, különösen pedig a támogatáspolitikában reménytelennek tűnő szemléletharc is folyik a tömb és a szórvány
között. Egy nagy vagy-vagy vita rontja a közhangulatot. A szórvány folyamatosan panaszkodik, hogy az elit elfelejtkezik róla, és nem támogatja eléggé. A tömb pedig, hogy
az esélyrombolása folyik. A tömb gyakran veti a politikum szemére, hogy a többségiek hátrányára folyik a szórványmentés: a halmozott gondokkal rendelkező "reménytelen" kevesekért elhanyagolja, sőt, veszélybe sodorja a többséget.
ő

Kutató
szakma

Kutatás

Stratégiai
tervezés

Politikai
elit

Politikai, önkormányzati,
egyházi elit, beszédmód

Lokális
cselekvés és beszédmód

A szórvány beszédmód és cselekvés szintjei
Próbáljuk meg a szórvány beszédmód és cselekvési modell szerkezetét egy gúlával szemléltetni. Alapját a beszédben és cselekvésben egyaránt legtöbbet elfoglalt tér,
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a lokális szféra alkotja. Fölötte helyezkedik el az önkormányzati, politikai, egyházvezetési, hitéleti, amely egyben a támogatási rendszert is kézben tartja és működteti. A
harmadik a tervezői, stratégiai, és a gúla teteje kutatás, a tudományos szakma.
Ha a szórványcselekvés távlati hatékonyságát szeretnénk bemutatni, akkor sajnos, feje tetejére kellene állítanunk a gúlát, mert a szakma, a szigorú tudomány elméleti vértezettségének alapjaira kellene építeni mindent, hogy a tervezés és a hatalmat
gyakorló szint után eljussunk oda, ahol a mindennapi létküzdelmek szintjén minden
eldőlhet.
A legszélesebb kommunikáció és cselekvés a legalsó szinten zajlik. Itt a nagy
tétlenség és tehetetlenség van egyfelől, és a keményen cselekvő és hozzá még jobban
álmodozó értelmiségi másfelől, amely tettei közben csügged és teljesíthetetlen vágyálmokat is sző. Öntörvényűen szabja a realitáshoz és álmaihoz az igényeit, követeléseit,
ábrándozásait. A helyi értelmi ség itt nagyon magára maradt. A közös gondokkal, feladatokkal, de néppel is, amely legtöbbször magára hagyja cselekvőjét. Igen gyakran
találkozunk olyan képpel, hogy nagy dolgokat egyedül a cselekvő akarja, és szinte saját népe ellenére valósítja meg álmait. A cselekvések és illúziók szférája is tehát.
A cselekvés lokális szintje egyedül van. Egyrészt a cselekvés súlya alatt, másrészt saját illúzióival. Itt megfér egymás mellett a csoportos, de leginkább az egyszemélyes életáldozatos cselekvés, a földközeli tervezés és álmodozás mellett, az illúziók
teljes "elszálltsága". Hihetetlen, hogy milyen mély és összeférhetetlen, reális dolgokat
és fikciós álmokat tud egymás mellett éltetni. Különös, hogy ahol a legpragmatikusabbnak kellene lenni, a helyi ügyeskedés, a helyi feladatok menedzselése és elszánt
munka mögött ugyanolyan súllyal húzódik meg a mítosztár, illúziók és kétes ügyeskedések átláthatatlan sora is. Mellettük pedig egy nagy voluntarizmus. Elsősorban a 10kális szinten kell leszámolni a nagy szórványillúziókkal, sztereotípiákkal, és szembe
kell nézni a tényekkel.
A második szint a közéleti, politikai, önkormányzati, egyházi, egyfajta végrehajtói beszédmód, amely a lokális szinttel szorosabb kapcsolatban a segítést, a támogatás és egyfajta felügyelet funkcióját és felelősségét is ellátja. Itt az a baj, hogy efölött
önállóan, a szakma védelmében kellene a tervezés munkáját ellátni, de ez a hazai gyakorlat szerint is teljesen összeolvadt a politikai-egyházival.
A harmadik szint a stratégiai tervezésé, az alapok elosztása feletti cselekvési
rendszerek megteremtéséé. A negyedik szint szigorúan a szakmáé, az elméleti kutatásé.
A beszédmódok szintjei néhol enyhén, máshol határozottan elválnak egymástól.
Ki kell mondani tehát, hogy a lokális, a politikai, egyházi, az elméleti és gyakorlati
szférák erőteljesen elszigetelődve élnek egymás mellett, de legtöbbször inkább egymás ellen. Legfőbb jellemzőjük a problémakezelésük kasztosodása.
Nem tagadhatjuk, hogy vannak közöttük szórvány álbeszéd- és álcselekvési módok is, de
legdöntőbb jelmezőjük az egymás melletti elbeszélés és elcselekvés, amely szomorú kudarctörténete a szórvány problémakezelésnek. Itt a legtöbbet beszélő maga a
gondokkal küszködő lokális szféra értelmisége. A helyi közösségépítő legjobb esetben
közösséget épít, kezdeményez, kreatív vagy vegetál, de a cselekvőknek is nagyobb része a hagyományos statikus szemlélet rabja. Készen várná, hogy őt és közösségét
"megtartsák" .
Az önkormányzati szféra szórványkérdésben nem tudja felvállalni a lokalitásból
eredő felelősségét, és a felfele és főként a pénzforrások fele nyitott kapukat. Magára
maradt a stratégia is. A politikum, az egyházi csúcsvezetés sem tart igényt elméleti
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alapokra, tervezésre, távlatokra és ennek maga számára kötelező érvényű megkötöttségeire. A politikus politizál, és a mélybe leereszkedő őszinte segitési szándék benne
keveredik a politikai érdekszférák és érdekek bonyolultságával. Nála minden cselekvés végül is politikai érdekekre bomlik. Minden döntés mögött alkalmi szempont, politikai, olykor önös érdek, egyházi improvizáció húzódik meg, esetlegesség és
kapkodás.
Az egyházak kasztosodását is egyrészt belső és történelmi hagyományai, másrészt a politikai elit elszigetelése, kasztba szorítá törekvése okozta. Főként pedig saját,
történelmi előjogokat követelő elvárása, a mássággal a helyzet fölé emelkedése. Ennek a szakrális "benne, de kívüle" attitűdnek lényegében az az üzenete, hogy "a társadalom része vagyok, de felette vagyok" A konzerváló egyház helyesen őriz szélső
értékeket, de nem helyesen izolálódik a változó idők követelményeitől, elvárásaitól.
igényeitől.
A kutató kutat, de hiányzik belőle a cselekvési szférára tekintő problémamegoldó érzékenység. Hiányzik mögüle a társadalmi megrendelés is. A Székelyföldet leszámítva alig tudunk olyan esetet, hogy a kutatót, műhelyt helyi önkormányzat, jelentős
kormányzati, érdekvédelmi fórum, egyház konkrét szórványtervezéshez felkérte volna. Sőt még arra sincs példa, hogy már publikus, megjelent elemzések értékelését kérte volna el vagy hívta volna rendszeres megbeszélésre ezek programfelelőseit. Olyan
életbevágó területen, mint pl. a népszámlálások, az egyházak még ingyen sem tartottak igényt a felekezeti anyagok feldolgozására, nem beszélve annak egyéb adatairól,
mint gazdasági helyzet, telepüIéseik, gyülekezeteik korcsoportjai, munkahely, vegyes
házassági mutatók, a fogyás ütemének nyomon követése. Arról aztán végképp nem
volt példa, hogy az egyház megrendelt volna kutatási programokat, szakvéleményt
fontos ön- és közösségépítési területeken saját belső tervezéseihez, mint pl. a nyelvhasználati helyzetképet az egyház belső nyelvi tervezéséhez, egyházi iskolahálózat kialakításához, ifjúsági értékrend-kutatást a fiatalok között végzett munkához stb.
Kutató kutat, de alig lát ki a mindennapi feladatokra. Kutatása ezoterikus, és
alig van kitekintő végkövetkeztetése a tézisek mögül a problémamegoldás fele. Még
azt a felelősséget sem vállalja, hogy a tézisekből következő tennivalót, cselekvési parancsot megfogalmazza. Pedig ez lenne a kutató társadalmi felelőssége arra nézve,
amit kutat. De sajnos, arról is alig tudunk, hogy a kutatő cselekvési tervek, tennivalók
mentén vagy annak közelében járta volna a kutatás elméleti útjait. A cselekvésre néző
kutatás és a kutatva tervezés és cselekvés igen fontos helyi igénye vágyálom maradt.
Tény tehát, hogy a szórványkérdésben és beszédmódban minden intézmény,
kormányzati szerv járja a maga egyedi útját, program és tervösszekapcsolások és általános rendszerbe fogás nélkül. Nemcsak hogy nincsenek irányelvek, és az egészet az
esetlegesség, szedett-vedett pragmatizmus uralja, de ezt semmilyen elméleti rendszer
nem védi. A többi cselekvési szint a kutató fele vajmi kevésszer fogalmaz meg elvárásokat. Szinte egyáltalán nem ad konkrét feladatokat, nem kéri ki véleményét. A teljes
cselekvési szint elméleti felvértezettség és elvi alapok nélkül zajlik. Olyan társadalmi
folyamatokra kellene rálátni, mint az identitásváltás bonyolult folyamata, a balansz
etnikus közösségek egyensúly felborulása, a nyelv legkülönbözőbb környezetben való
működése. A legmostohább téma pedig maga a nyelvi kiscsoport működése. Folyamatos és tragikus szakmai elbeszélés történik egymás mellett.
A szórványban tehát teljes a beszédmód és cselekvés esetlegessége. Minden személy- és cselekvő függő, törékenyen egyszemélyes. A lokális szféra teremti meg a nagy
csodatevőket, ügyeseket és ügyeskedőket. És mondjuk ki: a cselekvők is féltik saját
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aurájukat a tervezhetőségtől, mert abban, a szakma súlya alatt nem biztos, hogy ők
lennének a csodatevők. Bármely szféra kasztosodási jelenségeben pedig az a legszomorúbb, hogy a minden lehetséges cselekvési szféra a lokális gondoktól idegenedik
el, a kapcsolattartástol és építéstől, és magától a feladatmegoldásra nézéstől. Ma már
az elithelyzetben a magas rangú feladatot ellátónak alig "illik" kilátogatni a szélső
szférákba. Bármely társadalmi vezető csoport életében alantasnak tűnik a helyi szolgálat problémamegoldó közvetlensége. Ez így van a maradékszórvány nagy kiterjedésű erdélyi régióiban, de ugyanúgy van a mellettünk élő nagyvárosi lakótelepeken is.
Még a történelmi egyházak sem minden esetben vállalják a nagyvárosi intenzív, rendszeres családlátogatást, a gondozásra néző lakótelepi gyülekezeti kapcsolatápolást és
a szolgáltatva szolgálást.
Pedig minden cselekvési programnak ide, a legalsóbb szintre kellleérkeznie, ide
kelllokalizálódnia. Itt zajlanak a nagy csaták, remény és reménytelenség, a nagy helyi
cselekvés, amely keményen cselekvőfuggő és esetleges.
A szórványcselekvés

szakralizálódása,

diabolizálása

Érdemes lenne egy alapos elemzés erejéig végigjárni olyan mintaszerű közösségépítéseket, szórványcselekvési példákat, mintákat, mint Déva, Zsobok, Válaszút, Kőhalom. Először is azt állapíthatjuk meg, hogy a legtöbbnek szinte egyedüli biztonságosan
strukturálható háttérintézménye az egyház. A kifejezetten lokális problémamélységre
összpontosító szórványcselekvési minta jórészt szakralizálódott, sőt, részben monasztikussá vált: a lelkészek, plébánosok mellett szerzetesi önfeláldozást vár el.
E helyekre kintről érkezik a Nagy Cselekvő, szinte messianisztikusan egy, a közösséghez és problémaköréhez strukturálisan nem tartozó kinti, prométeuszi személy ereszkedik le, lép ki társadalmi feladatköréből a legalsó cselekvési szintre, és
kezd el szinte sámánikusan lokális közösségi feladatokat varázslatosan megoldani.
Figyeljük meg a helyzetkép szokatlanságát, és próbáljuk követni a helyzet szent abszurditását. Zsobokon egy teológiai tanár, tanszékvezető, sőt, egy egyetemi fakultás
dékánja mindennapi munkájának tudományos magasságából belép egy helyi elvárás
és közösségmentés körébe. A falunak a semmiből utat épít, építési engedélyért talpal,
tanfelügyelőkkel vitatkozik, gyermekek összeszedéséért jár faluról, falura, családtól
családig, hollandokkal, németekkel lobbizik, tehenészetet teremt, malmot alapít stb.
Egy jeles népzenegyűjtő, talán legnagyobb az élők közül, Kallós Zoltán, több ezres begyűjtött dallamkincs életművevel a háta megett alakít ki szülőházában oktatási központot. Egyfajta messianisztikus megtestesülés ez, a Nagy Cselekvők "testté lesznek,
és lakoznak miközöttünk" a szórványban. A legszembetűnó'bb példa pedig a dévai
Böjte Csaba atyáé, aki ferences szerzetesként lesz az árva gyermekek intézményteremtésével egy darabokra törött magyar társadalomban az összmagyar összefogás
példa nélkülijelképéué is. Ez az egész Erdélyt behálózó bentlakás-rendszer már a romániai magyar oktatási hálózat egészét fedi le egy magán-egyházi intézményrendszer
formájában. Miért lenne ez a csodálatos munka egy szerzetes feladata? Igen érdekes
lenne azt is tovább elemezni, hogy támogatói hálózataiban, kommunikációs zsenialitásában miként testesíti meg ő, szolidaritásban, összefogásban, a nagy gyűjtési mozgalmakban a nagy magyar egységet.
Ennek a szakrális társadalomszervezésnek - sőt az 1989 decemberi temesvári
népfelkelés óta tudjuk, hogy - politikai, táradalom-átalakítási, sőt rendszeruáltó feladata is van. De be kell látnunk azt is, hogy ezek a cselekvési minták nem követhető-
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ek, nem általánosíthatóak, nem stratégizálhatóak. Lehetnek országos mozgalommá,
de nem lehetnek országos mintává. Ennek legnagyobb értéke épp önmagában és
megismételhetetlenségében van. Ez a rrwnasztikus intézményteremtés erősen személyfüggö, e közösségszervezés nem össztársadalmi és utánozhatá cselekvési minta. Nem tervezhető be, nem felügyelhető, alig építhető rá szakmai védelem. A szórványcselekvésben
már-már sámánikus figuráinak is tekinthetjük őket. Olyan mitikus csodatevők ők, hogy
habitusuk már nem is a földi, hanem egy szakrális szférába utalja őket.
A lokális mítoszok másik része a diabolizálás, amennyiben egy bűnbaktalálás
gesztusával minden bennünk levő és rajtunk kívüli gondot, cselekvési képtelenséget
egy sátánikus vezetés, egy RMDSZ, egy miniszterelnök nyakába igyekszik varrni, és
ezzel magát megnyugtatni. Különös súllyal erősödött fel ez december 5-e után e
"posztdekabrista" neurózisban.
A lokális szint nagy baja az is, hogy elvár, de nem fogad el szakmai tanácsot,
stratégiai tervezést pedig egyáltalán, bármilyen felügyeletet pedig végképpen nem.
Vagy legfennebb csak annyiban, amennyiben e stratégiának ő közepe, a pénzleosztások fő kedvezményezett je és célintézménye. Be kell látnunk, hogy az objektív tervezéstől még messze vagyunk, és úgy tűnik, egyre messzebb is kerülünk. Ha nem a
szakma, a tudomány, a trendek kijelölése lesz a cél, hanem egy személyfüggő cselekvés. A személyfüggés pedig törékennyé tesz minden tervezést, és esetlegességében
védtelen.
Cselekvési lehetőségek, intézményteremtés
Láttuk, hogy a helyi cselekvési minták nem nőnek össze országos szórványtervekké, alig lehet általánosítani. Valamennyi egyedi eset. A helyi cselekvők megléte,
"épp ott léte" is esetleges, akikre vigyázni kell a vezető elitnek. A cselekvők és munkájuk teljesen személyfüggőek, és olyan teher nehezedik rájuk, olyan nagy kiégésnek vannak kitéve, hogy a mai formában nagyon közel vagyunk a rendszer összeomlásához.
A cselekvési feladatokhoz, a lehetőségek szerint ki kell jelölni az irányelveket.
Az alapokat rendbe kell tenni. A kérdés már régen nem az, hogy mi vezet a "megmaradásra", hanem mi az, amit ott és akkor meg kell tenni a legjobb lelkiismeret szerint.
És amit annak, ott kell elvégezni, helyette senki nem teszi meg, és ebben őket támogatnunk kell. A minimum célréteg pedig a gyermek és az ifjúság. A főcél pedig az
anyanyelvi oktatás, az alapvető információknak magyar nyelven való beszerzése. Továbbá a gyermekfoglalkoztatás, az alternatív programok és e feladatcsomag így vezet
át a nagyobb közösségig. Az anyanyelven oktatott gyermek kapjon olyan ismeretalapot, amelyre bármikor építeni lehet, vagy amely a megváltozó életkörülményben kapaszkodót nyújthat. A be nem szerzett anyanyelvi alapinformáció végzetes, hiszen
lezár számára nemcsak egy kommunikációs világot, de anyanyelvi információs és
identitáserősítő távlatot is. Ezek az értékek helyi erőtartalékokból nem szerezhetők
be, gondjaik nem oldhatók meg. Néhány minimumban meg kell egyezni a teljes elitnek, és ebből nem lehet engedni. Ez a tanítókérdés, az anyanyelvi oktatás kérdésének
megoldása minden területen, iskola- és bentlakásrendszerek kialakítása.
Hogy mit jelent az oktatás egy hátrányos nyelvi közösség fennmaradásában, azt
a horvátországi Szentlászló negatív példája mutatja a legszembetűnőbben. A délszláv
háborút követően ebből a színmagyar faluból elmenekültek és a környék horvát többségű településeire szóródtak szét a magyarok. Egy jelentős számú felnőtté váló gyermekanyag maradt ki a magyar oktatásból. A 8 év után visszatért magyarság régi
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szülőfalujában már nem igényelte gyermekei számára a magyar oktatást. Ennyi idő
elég volt a majd' teljes értékrend váltáshoz, a teljes lélek- és nyelvmosáshoz, az anyanyelv leértékelődéséhez, fölöslegessé válásához. ,,Mi itt magyarok voltunk, most már
horvátok vagyunk, csak még magyarul beszélünk" - mondta egy férfi. - ,,Mi megérdemeljük, hogy horvátok legyünk, mert életünket kockáztattuk ezért az új országért." És
ebben benne van minden.
A cselekvési programokból azonban teljesen hiányoznak a kentrollprogramok. Érdemes lenne a veszélyeztetett etnikai csoport legfontosabb érték- és identitás-Iemorzsolódási
elemeit egy tömbhelyzetű összehasonlító példával alaposan
körüljárni. Így látszik meg igazán, hogy egy lokális cselekvőnek és mentési stratégiának hol és milyen hiányok pótlására kell a szélső régiókban berendezkedni a mesterséges beavatkozás elemeivel, amíg mindezeket a másik, a belső régióban az értékek
természetes sodrása is védi.
Az is a nagy hiányosságok közé tartozik, hogy az elmúlt másfél évtized alatt lényegében egyetlen hatástanulmány nem készült a helyi cselekvők életáldozatos szolgálatának eredményességéről, a magyar szórványtámogatások hatékonyságáról.
Pedig egy ilyen elemzés rendjén belátható lenne, hogy mely régióban, kistérségben,
meghatározott összeggel, anyagi vonzattal és hiánypótlással, milyen eredmény várható, illetve milyen pozitív helyzetváltozás következett be. Néhány mintahelyen átgondolt terv szerint ki kellett volna próbálni, hogy milyen eséllyel végezhető el a közösség
nyelvi, oktatási, gazdasági, lelki karbantartása. Ennek okait itt nem elemezhetem, de
mélyen támogatáspolitikai és nagypolitikai összefuggésűek, mert a pénzek feletti alamizsnarendszerű osztogatás egyben a klientúraépítés szerves része is, amely mellett
nem igen fér meg a támogatások tervszerű és átgondolt normatív lekötése. Maradnak
helyette a szabadidő tervező, közérzetjavító programok, a szimbolikus térfoglalást
szolgáló rendezvény-központúság. Az is köztudott és sokatmondó, hogy épp ezért a
normativitást egyetlen magyar politikai rendszer sem vállalta fel, de nem vállalta fel
az RMDSZ és az egyházak sem.
Rendbe kell tenni és biztos alapokra kell helyezni a fennmaradás és prosperálás
néhány organikus alapkérdését is, a helyi, de organikus intézmények
alapműködését. Az oktatást, a gazdasági megerősödést, az önkormányzati-politikai szférát, a
művelődést, az egyházi lelkigondozást. A kulturális, nyelvi fennmaradás egyik alappillére a magyar intézményteremtés.
Érdemes lenne elemezni a cselekvési modelleket és az elmúlt 16 év támogatási
cselekvéseit is. Ezek nagy része nem a működési elemeket célozza meg, hanem a
szimbolikus térfoglalást, rendezvényközpontú, lokális közérzetjavító, és nem érinti az
organikus intézményeket és szükségleteket: a tanító, a lelkész munkáját, az oktatási
intézmények működését. A művelődési, közösségépítési programok, tervek is igen jelentősek. De itt is egyfajta sikerpolitizálás folyik a szórványintézmények megteremtéséért. Ez önmagában nem volna baj. A baj ott van, hogy ezeknek az intézményeknek
döntő többsége nem organikus, életben tartó, a fennmaradást közvetlenül segítő, életműködést éltető, hanem pótcselekvő, ún. szabadidős, rendezvényközpontú intézmények.
A támogatások jelentős része nem problémamegoldó,
hanem iinnepterápiás célzatú.
A teljes értékű és felelősségteljes tervezés és normatív támogatás tehát a jövő
egyik alapkérdése. A szórványoktatás
teljes szintű és normatívan támogatott
megtervezéséhez
és megmentéséhez
semmilyen szinten nincs meg a politikai
akarat. Oktatási intézményeket nem lehet pályázati szeszélyeknek kitenni. Iskolabu-
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szokat, bentlakásokat nem lehet könyöradományokból múködtetni, pedagógusok fizetését nem lehet rongyárulásból fenntartani.
Cselekvési szintek, tennivalók
A peremrégiók cselekvési feladatait én a magam részéről három alapvető szakaszban jelöltem ki:
1.Az első esetben az adott helyzetből, településből és részben a tágabb régióból
indulunk ki, ebben kívánunk segíteni. Ott, helyben próbálunk segíteni, menteni, ami
menthető az adott keretek között. Itt a célok között az első a lokális értelmiség védelme, magyar lelkész, tanító biztosítása, tanító, lelkész életpálya-program megtervezése. Ezzel együtt a magyar oktatás teljes szintű védelme és lehetséges kialakítása.
Népoktatási tervezés kell, kiegészítve az egyházi oktatással. Az itt élő kiöregedő népességtöredék szociális védelme. Művelődésszervezés, politikai érdekvédelem, kutatás, alapkutatás, általános alapelvek kijelölése, stratégiai tervezés. Tárgyi, szellemi
értékmentés: mindent begyűjteni. Gyermek- és ifjúsági munka, nyelvvédelem, műemlékvédelem, munkahelyteremtés. Szimbolikus térfoglalás, ünnepterápia. Létre kell hozni
a szórványgondozás múzeumát is. A jelentős oktatási, művelődési intézményhálózatot tovább kell fejleszteni. Tájékoztatás, információ-áramoltatás, népfőiskola. Regionális közösségteremtés, a kistérségi tudat erősítése. A többségi értékfogyasztás és
intézményfugés csökkentése. Nyelvvédelem, nyelvi tervezés, de nyelvi státustervezés
is kell. A nyelvi térerő növelése. Testvérkapcsolatok, tömb és szórvány kapcsolatának
kiépítése, belső testvérkapcsolatok kialakítása. Belső ösztöndíjalap, a belső magyar
mecenatúra megszólítása. Ifjúsági, egyetemista építőtáborok mozgalmának felélesztése. Ehhez pedig intézményes háttér kell, és egyjelentősen dotált intézménygazda.
Itt sincsenek és nem lehetnek illúzióink. A szórvány illúziókról ésjelentős maradékszórvány területeiről le kell mondani. Mesterségesen nem teremthető meg a teljes
értékű identitás-megélés feltétele.
II. A második tervezési és cselekvési szint már nagyobb méretű beavatkozásokat tervez, a lokális mellett regionális tervezéssel, elsősorban az intézményi
tértervezéssel és átrendezésseI. A cél itt kistérségi és nagyobb régiók átfogásával
oktatási központ jaik kijelölése, kialakítása, fejlesztése. Önös és politikai érdekszempontok nélkül ki kell jelölni olyan regionális központokat, amelyekbe jelentős erőket
kell összpontosítani.
Vannak települések, területek, ahol már csak az egyház maradt jelen. A lelkészek az utolsó pompeji katonák. Az egyház, a hitélet utolsó reményként, az autonómia egyedüli intézményi töredékeként él, sok helyen az intézmények illúziójaként
éldegél a hátrányos nyelvi zónákban, a nyelv peremvidékén. Nem kellő, és messze
nem elegendő támogatással. Nem szabad az egyházat szabadidős, hobbi nyelvintézményként beszorítani a templom falai közé.
Mi az erdélyi református egyházban elvégeztük a szórványgondozó egyházi központok kijelölését, kialakítását. 35 missziós gyülekezeti központot és további 17 körlelkészségi centrumot hoztunk létre, ahol a lelkész eknek központi alapból támogatott
fizetést, személygépkocsit és a helybenlakáshoz, közösségépítőhöz méltó otthont biztosítunk. Ez egy olyan rendszer lesz, amelyre további intézményt is lehet építeni.
Az egyházak lényegében magukra maradtak a hátrányos nyelvi területeken.
Egyrészt fizikailag, mert egyes régiókban ők az utolsó értelmiségiek, nekik kell bezárniuk a templomajtót az utolsó magyar után, akit kikísértek a temetőbe, vagy a másik
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nemzet asszimiláló karjaiba, Másrészt magukra vannak lelkileg is a kisebbségi
hajszálérhálózati feladatok ellátásában.
Folytatni kell a kis településen kiemelt szolgálatokat végző lelkészek rendszeres
anyagi támogatását. Sok helyen az egyháznak kell az oktatási funkciót is ellátni. Vannak és egyre inkább lesznek olyan települések, ahol minden rehabilitációs munkát az
egyetlen ott élő értelmiségre, a lelkészcsaládra, ezek munkájának segítésére kell
terveznünk és építenünk. A kulturális önrendelkezés egyik alappillére a magyar intézményteremtés.
Erdélynek kb. 500 kiemelten veszélyeztetett településén normatív támogatási
formában és kiemeltjavadalommal, ötéves szerződéssel, missziós kiküldésű közösségépítő magyar pedagógust kell kitelepíteni az osztatlan tagozatú iskolákba. Erre készítettük a Lámpás tervet. Ennek két változata is van. Az egyik, a maximalista, önálló
pedagógusokat álmodik ezekre a vidékekre, a másik, a mérsékeltebb változat a kint
szolgálatot teljesítő lelkészek feleségeire, a lelkészcsaládra építené fel a rehabilitációs
rendszert. E programot egy teljes szakmai rendszerbe kell elhelyezni: kiválasztani,
felkészíteni a pedagógust, megteremteni helyi munkafeltételeit, munkaeszközeit,
szerzödéssel kitelepíteni, segíteni, lelkigondozni, biztosítani továbbképzését és munkáját szigorúan ellenőrizni. Ez a minimum, amit veszélyeztetett közösségeinkért meg
kell tennünk, összmagyar támogatással.
Meg kell találni az alulról való építkezés módját, az alapoknál, hogy elérjük az
egyetemeket. De nem felejthetjük: az önálló magyar egyetemeket a Kárpát medencében mindenütt a mai szórványok óvodáiban és osztatlan iskoláiban
alapítják.
Ill. A harmadik cselekvési szint már összetett tervezéssel és demográfiai népességkoncentrálással kísérletezik. A távlati tervezésnek ez a legtörékenyebb és legkevésbé kidolgoz ott, egyben legnehezebben kidolgozható része. De a tények azt
mutatják, hogy a mai töredéknépesség "mentése" esetében hosszú ideje csak a tüzet
oltjuk. A napi hűséggel elvégzett munka mellett nagyobb formátumú tervekre is
szükség van.
Ezek a közösségtöredékek teljes értékű nyelvi életet a maguk helyén nem élhetnek. Minden cselekvési terv csupán egy-két elemét érinti a veszélyeztetett létnek, de
nem érheti el a rendszer egészét. Alapvető változást alig hozhat, mert ehhez teljes láncolatot, a teljes etnoökológiai egyensúlyt kellene átrendezni. A teljes értékű önazonosság megélésre, funkcionális nyelvi-etnikai tértervezésre volna
szükség. Magas státusértékű nyelvre, felértékelődött identitásra, védett kisebbségi
érdekekre, nemzetközi jogrendszerben biztosított monitoring mellett.
Ebben a tervezési szakaszban sok a kérdőjel, nagyon sok társadalmi dialógust
igényel, és mondjuk ki, lényegében csak álmok vannak. Itt még minden cseppfolyós,
kidolgozatlan és vitatható. Itt a szakmai dialógust, tervezést teljesen depolitizálni
kell, nemzetközi védelem mellett össznemzeti és összpolitikai konszenzusra lenne
szükség.
Ehhez tartozik egy tömb stratégia is, egy belső anyaországi hátország megteremtése, hiszen az összefüggő magyar területeken, nemzetközi védettség mellett, teljes értékű identitás-megélő nyelvi teret kell teremteni, felértékeit etnikai-nyelvi
státussal. Egyrészt a szigetrégiók, másrészt a tömbök köré. Azt még nem tudjuk,
hogy lehetséges-e a peremnépességet néhány kiemeit, autonóm terület köré koncentrálni. Áttelepítésről a hagyományos, régi értelemben nem lehet beszélni. Olyan átvonzási tervet kell készíteni, ami magától ösztönzi a kisközösség tagjait az
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"összegyiilekezésre". De erre sajnos, sem a tömb, sem a szórvány, sem az egyetemes
magyarság egyáltalán nincs felkészülve. Erre a tervre azonban még nem történt társadalmi dialógus, nincs sem nemzetstratégia, sem összmagyar politikai konszenzus,
de nincsenek felkészülve az érintett, de a "befogadó" területek sem.
Uniós esélyek?
Végül pedig nem felejthetjük el, hogy az unióval nemcsak szélső régióink teljes
problémaköre kerül új megvilágításba, de új szórványhelyzet is látszik körvonalaződni. Mindenki nagy reményeket fűzött az európai uniós kisebbségvédelemhez. Kiderült, hogy bizony jócskán vannak itt gondok. Az európai példákat látva nagy illúzióink
idehaza sem lehetnek. Európa valamennyi országának megvannak a kisebbségi gondjai. Ez is az egyik oka annak, hogy az EU-ban nem született átfogó kisebbségijogvédelem és kérdésrendezés. Hogyan és honnan is várhatnánk hát, hogy Románia vagy épp
Magyarország európai uniós szorítások között tesz eleget a mi igényeinknek és a belső
elvárásoknak?
Az önrendelkezés szórványesélyeinek nem túl nagyok a kilátásai. Képzeletben
helyezkedjünk el térben és időben egy olyan mintatelepülésen, ahol 15-20% alatti a magyarság jelenléte. Mire lehet joga és harci lehetősége itt egy népességtöredéknek? A túlélési praktikák helyi és egyedi ügyeskedésein túl egyetlen maga szerzett joga lehetne: a
szavazati jelenlét arányában politikai alkuba bocsátkozni és követelni jogokat. Mert magától ezt aligha nyújtja és biztosítja neki a többség. De a szórványmagyart az etnikai
arányokból eredő esélytelensége még a szavazatok között sem teszi figyelemfelkeltően számottevővé. Nem beszélve a többi tényezőről: a gazdasági jelenlét súlyáról, a
kapcsolatépítés etnicitás felettiségéről. A választási esélyekre épített politizáló ügyeskedés bármennyire is egyedüli esély; fogyó, olvadó jégtábla, és teljes felolvadása az elkövetkező évekre pontosan kiszámíthatóan prognosztizálható.
Emellett ott vannak a Székelyföld autonómia-törekvéseinek esélyei. Nemrég
egy székelyföldi előadásomban mondtam el, hogy a székely és erdélyi autonómiatörekvéseknek
nincs világosan vételezhető
üzenete Erdély egészében a
szórványmagyarság
számára. Sőt, bizalmatlanságot szül, mert ernígy kirekesztés-hangulatú.
A magyarság státusa és a magyar nyelv értéke nem valószínű, hogy látványosan
fog nőni az új uniós helyzetben. Sem idehaza, sem az EU-ban. Nem így a német nyelvé. Különösen érdekes változata az uniós kapkodásban az etnikai értékváltozásnak,
értéknosztalgiának a nagyszebeni, ahol egy 200 ezres románságú településen már
második alkalommal nyeri meg az önkormányzati választást, állít polgármestert,
szász többségű megyei tanácsot a helyi ezeregynéhány lelket számláló töredék szászság. A helyi román közösség euronosztalgikus,
euroetnikus,
identitás- és gazdaságrestaurációs álmait vetíti vissza a múltba a települést alapító szász etnikumra, és a
jobb jövő reményében hatalmi, önkormányzati, politikai bizalommal ruházza fel a
majdnem eltű nt városalapítókat. Anagyszebeni románság tehát az előrelépés reményében lép egy nosztalgikusat hátrafelé. Saját jövőbeli jóléte illúziójával a múltba nézve lát el önkormányzati megbízással egy majdnem teljesen felszámolódott etnikai
csoportot, amelynek felszámolódásához az elmúlt évtizedekben épp ő maga járult
hozzá leginkább. Ez a folyamat az évszázados stigmával bélyegzett erdélyi magyarság
számára is megérne egy alaposabb társadalomlélektani elemzést.
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A szórványkérdésnek nincs "megoldása", "végső megoldása" pedig semmiképpen, mert semmi sem változtatja meg, nem szünteti meg azokat az etnoszociális, migrációs tényezőket, amelyben a folyamatok lezajlanak. Emellett az is szakmai közhely,
hogy a szórványlét folyamatosan újratermelődik. Egyfelől szemmel látható a belső
zsugorodás, de az unióval új szórvány-összefuggésekbe kerülünk, nagyobb lesz a
"népek hazája, nagyvilág", a szétszóródási felületünk. Már most is sejthető, hiszen
soha nem volt méretű lesz a magyarság szétszóródása, diaszpórává válása
a világban, unión belül és kívül.
A következő évtizedekbenjelentősen átrendeződik a magyarság térképe Erdélyben és Európában is. Bár itt vagyunk együtt, mégis távol vagyunk egymástól. Kiderült az is, hogy koldus effektus működik, mert a szórványba szorult kevesek, a
trianoniak lesznek közel egymáshoz, míg a "mostohaanyaország" -nak nevezett decemberötödiki, egy dekabrista Magyarország egyre távolodik tőlünk.
Szóval lehet, hogy kitágul a tér, megnövekednek a dimenziók, távol és nagyobb
szórványban leszünk, de reményre adhat okot az, hogy mégis csak együtt leszünk.

BodóBarna
SZÓRVÁNY, STRATÉGIA - NEMZET
A Magyar Tudományos Akadémia két kutatóintézete
- a néprajzi és az etnikai-nemzeti kisebbségkutató
-, valamint egy erdélyi szakmai szervezet - Kriza János
Néprajzi Társaság - közösen nemzetközi tudományos tanácskozást szervezett Erdély
szépséges tájegysége, a magyar közösség részére külön értékeket hordozó Kalotaszeg
egyik csodás kicsiny falujában, Zsobokon, Regionalitás, közösségépítés, szórványgondozás - nemzetközi összefogás a szórványkérdésben címmel. Azt a felkérést kaptam,
hogy a konferencia záró szekciójában bemutatandó
dolgozatban a szórványközösség-építésről, kulturális értékmentésről
és értékteremtésről,
a szórványközösségeket
megtartó tevékenységről fejtsem ki, a konferencia címére utaló Regionalitás, közösségépítés, szórványgondozás cím alá foglalva - a kérdéskörrel egy ideje foglalkozóként
- a véleményemet. A felkérés megtisztelő, amit köszönök, de egyben elgondolkoztató
is. Hiszen szinte példa nélküli, hogy tudományos intézetek tevékenységi stratégia kimunkálását indítványozzák,
hogy egy bizonyos - különben roppant komplex - társadalmi helyzet kezelésének a lehetséges módozatairól a gyakorlatot megcélzó vitát
gerjesszenek. Ennek a magyarázata
alighanem a szükség, más szóval, a kérdéskör
gazdátlansága,
a politikai-társadalmi
figyelem hiánya vagy nem megfelelő volta.
Az itt következő sorok komoly lelki-szellemi tusa eredményeként
születtek meg.
Először arra gondoltam, azt kell(ene) bemutatni, miért nincs kellő odafigyelés a szórványra, miért okoz szinte általános hiányérzetet az a mód, ahogyan a szórványközösségeket a politika és a közigazgatás különböző szintjein és intézményeiben
kezelik.
Egy-kétjelzés rávezetett arra, hogy amennyiben a tudomány képviselői kilépnek ajelenségek vizsgálatára és leírására vonatkozó hagyományos szerepkörükből,
akkor a
hiány magyarázatánál
többre van szükség. Ennek okán eredeti elképzelésemet átértékeltem, és elemzésemet a következő részekre tagoltam: a szórvány mint kihívás; a
szórványgondozás
dimenziói; a szórvány és a határon átnyúló együttműködés.

A szórvány mint kihívás
A Bukarestben megjelenő új Magyar Szó 2006. május végén a következőket közölte: "Temesvárott magyarországi és hazai szakértők értekezletet tartottak a ro-

mániai magyar szórvány ügyében. Végre! A romániai magyar szórvány iskoláztatása
- az autonómiák mellett - az egész romániai magyarság ügyének kulcskérdése. Kiderült, hogy elkészült a projekt, 252 (l) szakértő mondott róla véleményt, és most
már csak a régiónkénti tervek elkészítésén a sor.No meg maguknak a bentlakásos iskolaközpontoknak a felépítésén. Hosszú évek óta szorgalmazom többedmagammal a
szórvány kiragadását a halasztás hínárjaiból, íme tehát a huszonnegyedik órában a
szó helyett megszületik a cselekvés előfeltétele. Egymilliárd euró áll a projekt rendelkezésére; vajon előkerül-e a második és harmadik milliárd is, mert hogy egymilliárd euró nem lesz elég, az bizonyos. Még nem késő megérteni, hogya magyarság
egyenjogúságéért folyó harc egyben az asszimiláció ellen folytatott harc is, leggyengébb
asszimilációs pontunk a szórvány. Nem andalítanak el az álomszerű tervek, továbbra
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is éberen figyelem, mi történik a valóságban. (Sz. J.: Szórvány, nyelv, 2006. május 24. kiemelések: BB)
Temesváriként, a szórvány ügye iránt elkötelezettként külön ellenőriztem a pár
soros híradás valóságtartalmát. Májusban Temesvárt szórványértekezletet senkit nem
tartott, nem létezik olyan projekt, amelyről 252 szakértő mondott volna véleményt, és
egy milliárd eurót sem ítélt meg senki a szórványnak. Ha az utóbbi 15 év minden magyar ügyre kapott támogatását összeadunk Temesvárott és a Bánságban, akkor is fényévnyire vagyunk az egymilliárd eurós összegtől. Erre az összegre kisebbségi szervezet
álmodni sem mer, akkora, különben azt sem tudná, hogyan kezeljen ekkora összeget,
tehát aligha kér ekkora összeget pályázati úton, hogy az összeg odaítéléséről aztán végképp ne beszéljünk.
A híradás egyértelműen téves, mégis érdemes foglalkozni vele, ugyanis lehetövé
teszi két indokolt kérdés megfogalmazását és a továbbiakban a rájuk adható válaszok
szakmai-politikai behatárolását. Első kérdés: mit tud a szórványok ügyéről az a (felelős) szerkesztő, aki egy ilyen szöveget lapjában közzétesz? Miként viszonyul a sajtó
egy olyan kérdéshez, amely a politika tételezései szerint létfontosságú az erdélyi magyarság részére? Második kérdés: miként reagál a szakma, illetve az illető (szórvány)közösség politikai képviselete, civil világa egy ilyen - meglepő, tisztázandó hírre?
Mindkét kérdésre viszonylag egyszeru a válasz: a sajtó is és a helyi politika is a
szórványt olyan "kellő pontatlansággal" kezeli, amely magyarázatul szolgál arra,
hogy az ehhez hasonló hírekre ne érkezzen felháborodott válaszok sora.' És a megjelenést követő két hétben a szövegre senki a lapban vissza nem tért, miközben a szórványról való felelős beszéd iránt általános az igény.
Magyarázatként az volna felhozható, hogy a szórvány kérdése divattá vált. Illik
beszélni róla, aggódni érte, felszólítani a közvéleményt. Divatossá lett, akár a
regionalizmus vagy a multikulturalizmus. A három kifejezésben annyi mindenképpen közös, hogy ezekről mindenkinek van valamilyen képzete, ugyanakkor nincs forgalomban egyikről sem világos, a gyakorlat által visszaigazolt általánosan elfogadott
értelmezés. Olyan kifejezések, amelyekkel élni lehet nyugodtan, "benne vannak a
levegőben", és ezért könnyen vissza lehet élni bármelyikkel.
Egy világosan nem értelmezett szórvány-feladatra adhatnak egy milliárd eurót
- nem szisszen fel az olvasó. Oda sem figyel különösebben - nincs a hírértéke. Vagyis a
kellően nem értelmezett kifejezés kiürül, nincs üzenete, nem emel ki, és nem emel be.
Nincs az üzenetnek általános értelmezési kódja: ha az információ egyaránt vonatkozhat iskolára, egyházra, kultúrára, sajtóra, csereprogramokra, civil szervezetre - akkor
konkrétan semmire nem gondolunk. A figyelmet nem irányítja egy valamire, nincs
üzenet-értéke.
A tudományban egy ilyen kifejezés elveszti heurisztikus erejét, mivel nem kapcsol
össze, nem értelmez át, nem tár fel új dimenziókat. A szórványkutató nem "szórványt"
kutat, hanem identitást vizsgál, nyelvállapotot elemez, hitéletet ír le, párválasztási gyakorlatot értelmez - mindezt etnikai peremhelyzetben.

1 Keményfi Róbert figyelmeztet a szórvány kifejezés alakulásának kettősségére: miközben a kutatások során értelmezése finomodik, mind többet kívánnak belegyömöszölni, hiszen gyűjtőfogalomként használjuk. Lásd: Keményfi Róbert: A többrétegű szórvány kifejezés a kísebbségkutatásban. In Ilyés Zoltán Papp Richárd (szerk.): Tanulmányok a szóruányról. Budapest, Gondolat - MTA ENKI, 78-90. p.
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A regionalizmus kutatói feltették a kérdést: mi alkotja a regionális tudományokat? A válasz annyiban érdekes, amennyiben egy sor diszciplína - földrajz, közgazdaság, szociolőgia, antropológia, politológia, közigazgatás-tudomány - azon részéből jön
létre az új szakterület, amelyek értelmezései a társadalmi tér strukturálódására és az
itt végbemenő folyamatokra vonatkoznak. A szórvány esetében a kérdés hasonlatosan tevődik fel, de bonyolultabb: a regionalizrnus is foglalkozik a határok kérdésköréveI, de a szórványhelyzet lényege éppen a nyelvi peremlét, amikor anyelvhatár
szűkebb környezetünk szélére, "karnyújtásnyira" kerül, amikor az egyén minden
megnyilatkozását - a nyelv révén - a helyzete befolyásolja. Ugyanis szórványban az
anyanyelven való megszólalás természetességét felváltja a környezeti kommunikáció
domináns nyelve, amitől az "első nyelvből" "második" lesz, az anyanyelv elsődlegességét felülúja a kommunikációs tér nyelvi nyomása. A szórvány élethelyzet, illetve jelenség együttes, amelynek összetevői, magyarázó komponensei, folyamatai vannak. A
szórvány - ma még? - nem jól körülhatárolt tudományterület, még kevésbé diszciplína.
Ennek ellenére divatszó, és azzá kezd válni a tudományban is. Érdemes feltenni
a kérdést: a szórvány kifejezés mennyire magyar (divat)szó?
A román nyelv a szórványra külön kifejezést nem alkotott, a szétrajzással kialakuló diaszpórát természetesen ismeri, miközben az országon belüli, hagyományos
nyelvhatárok mozgása révén jelentkező etnikai szórványt nem. A romániai magyarok
által használt kifejezés - belső diaszpóra: diaspora interna - jelentését talán kezdik
megismerni és elfogadni, de használatára hosszas internetes keresés nyomán sem sikerült példát találni. Ez pedig nemzetpolitikai kontextusban azt jelenti, hogy bár a
Romániával szomszédos országokban élő románság helyzetével való foglalkozás politikai kérdésként jelen van a nyilvánosságban, szakmai-tudományos kérdésként viszont már/még alig. Alighanem ennek tudható be, hogy a Timoc-völgyi (a Duna
dél-bánsági szakaszának jobb, szerbiai oldalán élő) románok (vlahok) helyzetével, egy
önmagát többszázezresre taksáló közösség nyelvi-kulturális számkivetettségéveI nem,
vagy nem a szükséges módon foglalkoznak.s És vajdasági magyar kutatók szerint hasonló a helyzet az ország határain túl rekedt szerbeket illetően is.
Mondhatni, a szórvány magyar szakszó, a vele kapcsolatos kérdésfelvetések és
dilemmák ebben a sajátos nyelvi-kulturális közegben válnak értelmezhetőkké. Közép-Európában a magyar népet roppant háborús csapás sújtotta, az utódállamok magyarsága - közismerten - úgy került kisebbségi helyzetbe, hogy sorsa felett mások
döntöttek, megkérdezésük nélkül. Bár más népek esetében is történt hasonló, a jelenség dimenziói a magyarok esetében kétségkívül minden más esetet felülmúló. Ezért
(is) alakulhatott ki az a külön odafigyelés, amely a szórványfogalom és a hozzá kapcsolódó felelősség meglétében mutatkozik meg. Ez természetesen nem jelenti azt,
hogy csak a magyar közösségek esetében tételeződnek a nyelvhatár-helyzet okán jelentkező hatások és folyamatok, hanem azt, hogy az erre történő nyilvános/szakmai
reflexió a magyar közösségek vonatkozásában érte el, ajelek szerint, a Kárpát-medencében azt az elméleti szintet, amikor külön tagolhatók és elemezhetők a kérdéskör
szakmai/tudományos, szociális és politikai dimenzióban jelentkező kihívásai.
Az első kérdésnek arra kell vonatkoznia, hogy miként hatnak egymásra, geIjesztik-e egymást és miként a szórvánnyal való foglalkozás különböző szintjein tételezödő
2 Lásd az ASTRA Szövetség több állásfoglalását. Különben a román Nemzeti Liberális Párt (PNL)
feladatának tekinti a közel egymillió, Spanyolországban és Olaszországban dolgozó román állampolgár
gyermekeinek anyanyelvű oktatását - a párt egyik 2006 tavaszi határozata szerint. Konkrét lépésekről ez
idáig nincs tudomásunk.
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kérdésfelvetések, elemzések, programpk? Fel kell figyelni arra, hogy a szórványról
való beszéd fogalomértelmezése eltérő, ha tudományos avagy szociális, illetve politikai
kérdésként kezelik. Mi több, az eltérő fogalomértelmezés kommunikációs zavarként jelentkezik, bár ezt sokan igyekeznek nem észre venni.
Mikéntjeleztem, a tudomány számára a kifejezés nem hordoz egységes jelentéstartalmat, ha bárki kutatói érdeklődéssei fordul a szórványhelyzet felé, az valamely
aspektusát fogja vizsgálni, valamely szaktudományeszköztárának
segítségül hívásával. Ezzel a szakterületek szerinti tagoltsággal ellentétben, a társadalmi szféra a politikaival egyetemben a kérdést egységesen kezeli, a szórványról, mint társadalmi
jelenségről úgy beszél, minthajelentéstartalma
egységes, világos és egyértelmű volna.
Érdekes módon, amikor a migráció jelensége kerül hasonló politikai-társadalmi kontextusban előtérbe, akkor majdnem mindenki számára világos, hogy a migráció következmény, közösségi válasz bizonyos társadalmi helyzetre. A migráció társadalmi
folyamatok hatására alakul ki, s ha a migrációval kapcsolatosan pozitív változást
kívánnak elérni, akkor a (háttér )körülmények és hatások vonatkozásában kell
megoldást keresni, illetve programot alkotni.'
A szórványt illetően messze állunk ettől a köznyelvi értelmezési állapottól, a
szórványról való beszéd a fogalmat többnyire stílusfordulatként kezeli, értvén ezen a
halmozottan hátrányos helyzetet, veszélyeztetettséget, szorongást, önfeladást - nyelvi-közösségi szempontból a vég kezdetét. Ezek pedig mind következmények, ezekre
közvetlenül hatni nem lehet, előbb a veszélyeztetettség és a szorongás kiváltó okait és
tényezőit kell azonosítani, vagyís ezt a komplexitást be kell emelni a kérdésről való
nyilvános beszédbe.
Kis túlzással azt is mondhatnám, hogy aki szórványt mond, az "sikolt", hogy
változtatni kellene, de nem látja, nem érti, mit és miként kellene megváltoztatni.s
Többnyire ezért és ettől válik a szóruányról való (köz)beszéd lemondóvá, önfeladóvá,
amikor a felelősség felemlegetése igen gyakran igazából a saját felelősség határainak a
jelzéseként, az önnön lelkiismeret megnyugtatásaként értelmezhető.
Mi több, az értelmezendő kategória helyett a szórványt egyre többen magyarázó
elemként, ismertnek tekintett jelenség-együttesként kezelik, amely sikerrel alkalmazható más jelenségek értelmezésében. Internetes kísérlet áll jelen állítás mögött: a
szórványhelyzet kulcsszóra rákeresve a világhálón, több ezer találatból, sorban az
első 15-öt megjelenítettem. A releváns, tudományosan értelmezhető szövegkörnyezetek közül 7-ben ismertnek tekintették a fogalom jelentéstartalmát és csak 2-ben jelent meg a szórvány vizsgálandó kérdésként.' Vagyís a szövegek nagyobb része úgy
3 Ismeretes, hogy a diaszpórakutatás szoros kapcsolatban áll a migrációkutatással. A diaszpórakutatás
azért egészen más, mint a szórványkutatás, mert a diaszpórában élők nem nyelvükből és kultúrájukból, hanem
egy társadalmi-gazdasági helyzetből kívántak kílépni. Lásd: Szabó Mátyás 2004: A diaszpórakutatás korlátai
és lehetóségei. In Kovács Nóra (szerk.): Tanulmányok a diaszpórárál. Budapest, 2004, Gondolat - MTA
ENKI, 25-30. p.
4 Mirnics Károly: A szórvánnyá válás folyamata, mint a nemzeti kisebbségi közösség lebomJásának
terméke. In Ilyés Zoltán - Papp Richárd (szerk.): Tanulmányok a szórványról. Budapest, 2005. GondolatMTA ENKI, 9&-102. p.
5 A hivatkozott szövegek: Horvátországi Református Évkönyv; Tóth Pál Péter: Szórványban. Hozzászólás Vetési lászló vitaindító írásához. Magyar Kisebbség, Új sorozat VI. évf. (2000) 3. sz. 28-39. p.; a magyarországi szlovákokról készült MEH-elemzés; Földes Csaba: Nemzeti és etnikai kisebbségek
Magyarországon. Internetes forrás: http://www.libjgytf.u-szeged.hu/adatbazisok/nemzetiseg.html;
Ilyés
Zoltán: 8zórványkutatás, szórványértelmezés. Megjegyzések a Kárpát-medence szórványközösségeinek
társadalomtudományi vizsgálatához. Magyar Tudomány L. évf. (2005) 2. sz. 145-155. p.; Varannai Zoltán:
Bence Lajos: Írott szóval a megmaradásért CAszlovéniai magyarság 70 éve). Lendva - Lendava, Hazánk
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kezeli, illetve elemzi a témát, mintha a szórvány önmagában volna kutatás vagy társadalmi beavatkozás tárgya, tehát nem a mögöttes, illetve kapcsolódó jelenségekre
kell(ene) a figyelmet mindenek előtt fordítani.
Bár a szórvánnyal kapcsolatos konferenciák egyre gyakoribbak, azt nem merném állítani, hogy a tudományos-módszertani előkészítés dolgában jól állunk. Még
azon állítás is kockázatos, hogy az utóbbi években valamennyit léptünk volna előre.
A szórványhelyzet tudományos kérdésként jelent asszimilációkutatást, identitáskutatást, regionális folyamatok vizsgálatát, migráció-kutatást, demográfiai folyamatok
(vegyes házasságok, gyermekvállalás) elemzését, a hitélet vizsgálatát, oktatáskutatást,
médiafogyasztási szokások felmérését, kisebbségi jogok kutatását, nemzetkép-kutatást és a sort folytathatnám. Ez pedig aztjelenti, hogy szórványt kutathat a nyelvész,
a filozófus, az antropológus, a szociológus, a politológus, ajogász, az egyház képviselője (jelen esetben nem teológus), a közigazgatás-tudomány gyakorlója, a regionális tudományok művelője.
Amikor a kérdés-együttes sokrétűsége világossá válik, akkor nem lehet nem
észrevenni, hogy átfogó értelmező szakmai válasz és megfelelő politikai-társadalmi
program csak a helyzet komplexitását figyelembe vevő, tehát a jelzett szakterületek
mindenikét érintő elemzésekre építhető fel. Talán éppen a jelenlegi, a zsoboki konfereneia sorakoztatta fel ez idáig a legtöbb szakma képviselőjét, de azt is ki kell mondani, hogy az együtt gondolkozásnak ez is csak az elejét jelenti, és hol van ettől az együtt
kutatás kora?!
A szórványgondozás dimenziói
Stratégiák korát éljük. Szinte nincs tevékenységi terület és beavatkozási szint,
amelyre vonatkozóan ne születne helyzetfelmérő, prioritásokat kijelölő és a főbb tevékenységi módokat, illetve, természetesen az ezek által elérendő célt kijelölő elemzések. Ez, vagyis a stratégia-készítés nem csupán módszertani kérdés, bár kétségkívül a
metodológiai kényszer is jelentős. Az egyre komplexebbé váló tematizációk és egyre
szerteágazóbb beavatkozási területek követelik meg a stratégiát, hiszen csak a helyzetbemutató, célokat kijelölő és felelősséget valakihez rendelő elemzések teszik
lehetövé az erőforrások megtervezését és kielégitő kiaknázását.
Eszempontok előrebocsátása azért volt fontos, hogy kijelenthessem: erdélyi
magyar szórványstratégia nem létezik. A kérdéskör iránt érdeklődő lehet, hogy ezen
állításra felkapja a fejét, és megkérdi, a Vetési László-féle dokumentum minek minősül?' Valóban, a stratégiai gondolkodás jegyében született az eddigi talán egyetlen
olyan számvetés, amely a teljesség igényével vette leltárba a feladatokat. De mint a
Vetési vitaindítójára akkor írt hozzászólásomban megjegyeztem: "Vetési...amikor dolgozatában a tennivalók hosszú lajstromának végére ér, óhatatlanul fogalmazódik meg
a kérdés: egy ilyen típusú számbavétel elegendő-e bárminemű beavatkozás elindításához? A Vetési-féleprobléma-halmaz minden egyes eleme valós, megoldás után kiáltó.
Ennyi és ekkora volumenű beavatkozás viszont csak bizonyos terv alapján, fontossági-elKönyvkiadó Kft. (Győr) 1994. p. 148. recenzió: Regio VI. évf. (1995) 4. sz. 202-204. p.; Lanstyák István: Az
anyanyelv és a többségi nyelv oktatása a kisebbségi kétnyelvűség körülményei között. Regio V évf. (1994) 4.
sz. 90-116. p.; Ozsváth L. magiszteri dolgozata; Farkas György: Nyelvhatár-változások és etnikai tömbök a
Lévai járásban. Regio IX. évf. (1998) 2. sz. 113-131. p.
6 Vetési László: Szórványstratégia - nemzetstratégia. Magyar Kisebbség Új sorozat VI. évf. (2000) 3.
sz. 172-214. p.
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sőbbségi rangsor szerint indítható el- és szerzőnk ezzel nem szolgál. Nem rangsorol,
nem jelöl ki prioritásokat, nem értékel."?
Két kérdésre kell(ene) választ találni a stratégiát illetően: ki, illetve milyen intézmény felelőssége (volna) egy ilyen programatikus dokumentum elkészít(tet)ése?
Kinek készül egy ilyen dokumentum: a politika, illetve a társadalmi önszerveződés
mely intézményei lehet(né)nek a szórványkérdés felelősei?
És a stratégiakészítés keretfeltételeire rákérdező igyekezet újabb gondot tár fel:
milyen jövőbeli közösségben gondolkodunk? Ez minden kisebbségi helyzet alfája és
omegá-ja. Minden közösségnek (feltételezhetően) természetes célja a megmaradás.
De milyen áron, milyen körülmények közepette? A kisebbségi megmaradás első reflexe a bezárkózás a saját hagyományba-nyelvbe-Ckis)közösségbe. Egy ilyen reflex anakronizmusát nem kell bizonygatni, de azt sem lehet szem elől téveszteni, hogy a
kisebbségben élő etnikum megmaradása nyelv(é)hez kötött, vagyis a nyelvi másság
megőrzése létfontosságú. Miként őrizheti meg nyelvi-kulturális másságát az a szigetközösség, amelynek helyi kapcsolatai kifelé orientáltak, amelynek a kultúrához való
viszonyában a (helyi-regionális) domináns nyelv a meghatározó, amely a modernizációs kihívásokat egy másik, domináns nyelven éli meg? A teljes bezárkózásra a XX.
század végéig volt példa, és a bánsági németség köréből szomorú esetek idézhetők azt
illetően, hogy miért járhatatlan ez az Út.B De a diktatúra utolsó korszakában választott másik német "megoldás", a közösség kivándoroltatása sem jelent mást, mint egy
helyi közösségi lét, egy kulturális jelenlét lezárását. Az egyed, a költözést vállalni tudó
személy nyelvét-kultúráját megtarthatja, de helyi (kis)közösségi mivoltában felszámolódik. A dilemma kemény választás elé állit.
Bár izgató, most nem foglalkoznék azzal, hogy a kibemetikus tér nyújtotta lehetőségek és technikák mit és miként változtatnak meg a szórvány vonatkozásában.?
Inkább arra a kérdésre kellene választ keresni, hogy a XXI. század elején mit jelent a
helyi közösség. A közösségigény, a különböző szolidaritások napjainkban is pontosan
olyan fontosak, mint valaha. A valahova tartozás elemi igénye (nem egy esetben) erősebbnek bizonyul a nyelvi, kulturális sajátosságokhoz való ragaszkodásnál. És ezen
aligha lehet csodálkozni, hiszen a közösségiség az ember számára alapvetőbb, általánosabb igény az egy bizonyos nyelvhez, kultúrához való tartozásnál. Szomorú és aligha kívánatos, ha a két igény bárki esetében egymás ellenében fogalmazódik meg,
ugyanakkor arra találni inkább gyakorlati példát, hogy ilyenkor az egyén átsorol egy
másik nyelvi (másnyelvű) közösségbe.
Egy bizonyos értékrend (anyanyelv) mellett elkötelezett, a helyi közösséggel
való foglalkozást, a közösségfejlesztést tudatosan vállaló helyi kisebbségi elitre van
szükség, ha azt szeretnénk, hogy a szórványosodás-asszimiláció folyamata megállitható-mérsékelhető legyen. Más társadalmi programokkal összehasonlítva a lényegi
különbség tehát egy olyan helyi potenciál megléte, amelyre a szórvánnyal való foglalkozás építhető. Például egy iskola telepítése önmagában nem oldja meg a helyzetet,
Bodó Barna: Jövőtervezés és bűnbánat. Magyar Kisebbség új sorozat VI. évf (2000) 3. sz. 16-22. p.
A bánsági úgynevezett "hegyi németség", vagyis a Resicabánya melletti hegyek völgyeiben élő,
nem Németországból származó cseh-erdei németek körében (pl. Wolfsberg-Gárána) olyan mértékű volt a
közösségi bezárkózás, hogy annak már fizikai antropológiai következményei voltak.
9 Ebben a vonatkozásban inkább elképzeléseket, kisebb projekteket lehet idézni, mint létező,jól működő gyakorlatot. Azt elvben többen [elismerték, hogy az internet új lehetőséget nyit, és a távoktatás módszereit kellene átdolgozni, de annyi támogatást senkinek sem sikerült tájainkon szereznie, hogy
távoktatásra építő szórványiskolát indítson be.
7

8
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még akkor sem, ha az illető iskola létszükséglet. Ugyanis olyan lelkésznek-pedagógusnak van reménye változtatni a leépülési trenden, aki képes a közösség összetartása
mellett a(z anya)nyelv presztízsét, a kultúra iránti megbecsülést is növelni. Akkor sikeres egy szórvány-program, ha mások elismerésén és támogatási készségén túl a helyieket motiválja és elkötelezi a program iránt.P Vagyis a közösség építése feladatként
nem hasonlítható a standardizált tanári munkához, ehhez külön elkötelezettségre, a
potenciális vezető személyes meggyőződésére van szükség.
Ez aztjelenti, hogy lesz olyan szórványgondozást célzó kezdeményezés, amely a
hiányzó helyi plusz okán elsorvad. Ez természetesen nem jelentheti azt, hogy csak a
"biztost" támogatják, ahol előre látható a kezdeményezés pozitív kifejlete. Bár ezen
állítás önmagában is kérdést indukál, mert biztos siker ezen a területen nem garantálható, a lényeg kibontható: stratégia esetében a területileg beazonosított problémaés feladatlistán túl szükséges minden esetben a helyi elit ismerete. Ki és milyen feladatra kérhető fel? A stratégia-készítéssel kapcsolatos második kérdést illetően ezt
tartottam szükségesnek kifejteni.
Marad tehát az első kérdés: kinek a felelőssége lehet egy ilyen dokumentum előkészítése? A stratégia mindig bizonyos központot feltételez, annak a lehetőségét, hogy
a stratégia kezdeményezője képes a szóban forgó kérdés-együttest összességében, általános jellemzőktől kezdve a részletek szintjéig felmérni és értelmezni. A szórvány
mint jelenség szinte minden erdélyi megyében azonosítható, ezért csak az egész magyarságot képviselő struktúra részéről várható el a stratégia elkészítésének a vállalása. llyen struktúra egyetlen egy létezik - az RMDSZ.
A szórvány-stratégia kidolgozását az RMDSZ több alkalommal eltervezte, egy
alkalommal szinte neki is fogott - eredmény viszont nem született. Természetesen
fontos volna tudni, hogy miért várat magára az átfogó stratégia, annak ellenére, hogy
az RMDSZ folyamatosan vállalja és programjaiban hitet tesz a szórvány ügyének képviselete és vállalása mellett. Ugyanakkor ettől fuggetlenül fel kell tenni a kérdést: milyen típusú struktúrától várható el a stratégia-készítés? Az RMDSZ párt-típusú struktúra,
amelynek nincsenek - nem lehetnek - közvetlen végrehajtó szervei. Egy (szőrványlstratégia vonatkozásában akidolgozással kapcsolatos szakmai kérdéseken túl fontos körülmény, hogy a stratégia kidolgozója milyen eszközökkel rendelkezik a végrehajtást
illetően. Legitim stratégiát csak olyan struktúr a dolgozhat ki, amelynek megvannak
az eszközei az érvényesítésre. Az RMDSZ akkor vállalhatná az érvényesítés felelősségét, ha önkormányzat-típusú struktúra volna, de nem az. Alighanem a végrehajtás
körülményeivel kapcsolatos dilemmák is közrejátszanak abban, hogy a régóta tervezett stratégia nem született meg. Ezenközben a nyelvhatárok folyamatosan húzódnak a szélekről befelé, az etnikai határon a magyarság demográfiai vesztesége az
erdélyi átlagosnak másfélszerese.u
Mindaz, ami ma szórvány-ügyben gyakorlati megvalósítás, az helyi kezdeményezés, olyan program, amelyet helyi elitek indítottak el és az anyagi háttér is a helyiek forrásszerző kapacitásának a fuggvénye. Ezeket a helyi kezdeményezéseket, a
10 Szám os ilyen példa létezik Erdélyben a magyarság körében, mindenek előtt azokra az iskolákra, iskolák melletti kollégiumokra, szociális intézményekre gondolunk, amelyek közül a dévai
központú, Böjte Csaba atya vezette Szent Ferenc Alapítvány a legnagyobb, de említhető Válaszút,
Kőhalom, Zsobok esete is. Ugyanakkor arra is van dokumentált példa, hogy lelkész vagy tanár szeretett volna hasonló intézményt alapítani, de a nehézségek okán feladta a harcot, olykor szolgálati
helyét is odahagyva.
11 Lásd a 2002-es romániai népszámlálás magyarokra vonatkozó adatait.
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helyi elitek sikeres vállalkozásait kellene rendszerbe fogni, a jövőjüket biztosítani és
ezek mellé újakat kialakítani. A következtetés egyáltalán nem megnyugtató: a szórványok gondozása jelenleg a helyi elitek áldozatvállalásának a függvénye, Erdély egészét átfogó program a szórványokat illető oktatási, kulturális, szociális és lelki
feladatok megtervezését és végrehajtását illetően nem létezik - nincs jövőkép és nincs
általános közösségi felelősségvállalás.
A szórvány és a határon átnyúló együttműködés
Nincs alaposan előkészített, feladatokat és felelősséget részletező jövőkép, ugyanakkor az anyanemzet határon átnyúló felelősségvállalását igenis elvárják a határon kivülre került magyarok. Van ebben ellentmondás? Szerintem nincs. Ugyanis egyet kell
érteni Vetési Lászlóval, amikor idézett dolgozatában így fogalmaz: .Szonxiny az, amit
tánwgatni kell!" Sőt: minél kevésbé tűnik elkészíthetőnek az a stratégia, annál nagyobb
szükség van az anyaországi támogatásra. Csak anyaországira? Sok szép példa jelzi,
hogy a diaszpóra miként siet a szórvány segitségére, nyugatra került magyarok mennyi
komoly projekt megvalósulásának voltak a meghatározó támogatói. És léteznek más
potenciális támogatók is, nyugati egyházközösségek, szeretetszolgálat, szociális alapítványok. Mindezek fontosak, de bizonyossággal ki lehet jelenteni, hogy a szórványt mint
társadalmi problematikát első sorban az anyanemzetnek felelőssége támogatni. A fenti
megállapítás potenciális megkérdőjelezői okán vegyük sorra a szórványhelyzetben érdekelt feleket és ezek álláspontját.
Elsőként az illető helyi közösségeket kell említeni, amelyek éppen azért váltak
szórvánnyá, mert a külső hatások ellen képtelenek voltak megfelelő módon védekezni
- ezek esetében maximum olyan helyi elit léte várható el, amely megfelelő támogatás
esetében képes és hajlandó a tudatos felelősségvállalásra.
Másodikként az illető kisebbségi közösség érdekképviselete kerülhet szóba, csakhogy miként az RMDSZ kapcsán jeleztem, a képviselet jellege meghatározza a beavatkozás mikéntjét is. A pártjellegű képviselet a szükségesnél lényegesen kevesebb eszközzel és
lehetőséggel rendelkezik.
Harmadsorban az illető ország hatóságainak a felelőssége kerül szóba, amely az
elmúlt lassan évszázadnyi tapasztalat szerint teljesen ellentétes a kisebbségi érdekkel, a Kárpát-medencében nincs arra példa, hogy a többségi nemzet a kisebbségi szórványok megmaradását és ne a beolvadását támogatta volna.P Állami hatóság által
támogatott szórványgondozó programra nincs példa.
Felelősség kérdésében következik, negyedsorban, az anyanemzet részéről elvárható nemzetben való gondolkodás. Ezt a felelősséget tagolni kell, pontosan meghatározni, hogy mire terjed ki. Az utóbbi évek gyakorlata ugyanis azt mutatta, hogy a
Budapest központtal elindított átfogó programok - felmérések, helyzetelemzések rendre valamiként megbicsaklottak. A szórványstratégia kidolgozását minden egyes
12 A támogatások kétértelműségére
egy konkrét példa: 1996-2000 között Temes Megye Tanácsa az egész megyét átfogó iskolabusz-programot hajtott végre, anémet Észak-Rajna-Vesztfália tartomány támogatásával. A Tanács RMDSZ-frakciójának sikerült elérnie, hogy a mintegy 40 buszból
egyet magyar iskolák támogatására állítsanak be, azzal az indoklással, hogy a buszok útvonalai sehol sem felelnek meg a magyar érdekeknek: más központokba, más útvonalon kellene szállítani a
magyar gyermekeket. Az illető község - Őscsanád - polgármestere a buszt elfogadta, de két év alatt
hagyta tönkre menni, és a programot megszüntette. Később újabb buszt kért, immár a román gyermekek ingáztatására - ez máig működik. Ahol a megyében iskolabusz magyar érdeket szolgál, ott
civil szervezet működteti (Lugos).
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határon túli közösség esetében rá kellene bízni ezen közösségek szakmailag hiteles
műhelyeire, most már léteznek ilyenek. A fő kérdés Budapestről nézve talán nem is a
stratégia kidolgozása, sokkal inkább elfogadtatása, hitelesítése volna. Hiszen választott önkormányzati struktúra hiányában nincs legitim testület, amely az egészet fogadhatná el, és leoszthatná a feladatokat. A stratégiát tehát ki kell dolgoztatni és a
magyar támogató szervezetek bevonásával legitimáltatni kell.
Az anyanemzet részéről a támogatás elsősorban központi forrásból származna, ez a
helyzet logikájából következik. De léteznek más potenciális támogatók is, amelyek fontosságban olykor minden más szervezet fölé nőnek. A testvér-települési kapcsolatokra gondolok, amikor a magyarországi partnertelepülés a határon túliak számára szinte minden
létfontosságú kulturális programot támogathatnak, átvállalhatnak.»
A megyei szintű partner-kapcsolatok is komoly forrást jelentenek, amennyiben
a magyar megyék vezetői ráébrednek arra, hogy a román megyével kialakított partnerkapcsolat egyik legfontosabb dimenziója a magyar közösségekkel létrehozandó
közvetlen együttműködés.
Milyen (típusú) legyen a kialakítandó együttműködés az anyanemzet támogató
szervezetei és a határon túli magyar közösségek szervezetei között? A szó szoros értelmében vett együttműködésre van szükség, hiszen program csak helyi (kipröbált)
partner esetén képzelhető el: egy elkezdett és félbeszakadt program többet árt, mint
használ. Elfogadott és területekre lebontott stratégia esetében nem a versenyeztetés
átláthatósága a fontos, hanem a programok biztonsága.
Futó programok támogatói sokszor érezhették azt, jót cselekszenek. Ez igaz, de
kapcsoljuk össze ezt egy másik kijelentéssel: anyaországi közintézmények és hatóságok részére a támogatás kötelesség. És itt állunk egy további feladat, egy újabb stratégia kialakításának a szükségessége előtt: a magyar közintézmények miként és a
központi-regionális-helyi szintek között milyen bontásban vállalják a rájuk háruló feladat teljesítését? Létezik-e olyan összmagyar nemzetstratégia, amelynek bizonyos része, szelete volna (illetve: kellene lennie) a szórványstratégiának? Jól tudjuk: ilyen
nem létezik. Hol kell kilépni a bűvösnek mutatkozó körből? A kisebbségi közösség politikai képviseletétől kell elvárni az első lépést stratégia, nemzeti távlat dolgában, vagy
az anyaország politikai testületeire hárul a szórvány-ügyre is megfelelő módon kiterjedő általános nemzetstratégia kidolgozása? Ennek a kérdésnek a körüljárása már
egy másik dolgozat témája. Ami biztos: a szórványkérdés nemzetstratégiai kérdés.

13 Temes megyében 1999 óta, a Végvár-Röszke testvér-települési kapcsolat nyújtotta támogatás révén, párját ritkító néptánc-mozgalom indult el, előbb helyben, majd terjedt szét a megyében,
hogy ma minden olyan településen, ahol magyar iskola működik, van hiteles néptánc-oktatás. Az iskolások közel 25 százaléka vesz részt az oktatásban, és ez fantasztikus dolog, még akkor is, ha tudjuk, a megyében minden negyedik magyar gyerek jár magyar iskolába. Az illetékesek egyik
reménye éppen az, hogy a néptánc-mozgalom révén növekedik a magyar iskolát választók száma.

Kiss Dénes
SZÓRVÁNYKÉRDÉS ERDÉLYI FALUSI
KÖRNYEZETBEN
A vallási kisebbségek identitás-fenntartó stratégiáinak
alkalmazhatósága az etnikai szórványokra.
Elöljáróban le kell szögezzem, hogy a szűkebb értelemben vett szórvány-kutatással soha nem foglalkoztam. Hogy mégis vállalkoztam előadásom megtartására e
rendezvényen, annak oka egyrészt az, hogy a szórványok kérdése erdélyi magyarként
engem is érzékenyen érint, másrészt pedig az, hogy úgy vélem, saját szakterületeim
néhány eredményét sikerrel lehetne alkalmazni a szórványkutatásban is. Saját munkám a falvak és a vallási jelenségek szociológiai kutatása és megértése köréhez kapcsolódik, és úgy gondolom, mindkét szűkebb szakterületen belül felhalmozódtak
olyan eredmények, amelyek sikerrel adaptálhatók a szórvány-helyzet megértéséhez,
elméleti modellezéséhez. Ezek megvitatását azért tartom különösen fontosnak, mert
úgy látom, a szórványkutatásnak pontosan az elméleti, megértő-magyarázó oldala a
gyengébb, a szórvánnyal foglalkozó írások szinte kivétel nélkül leíró jellegűek, és ezek
rendszerint kimerülnek egy-egy látványos, érzelmeket felkavaró helyzet bemutatásában, dokumentálásában.
Mondanivalóm alapjául az a gondolat szolgál, hogy alapvető hasonlóság van a
szórványközösségek és a szórványszerűen élő vallási kisebbségek között, mindkettő
"kognitív kisebbségnek" tekinthető. A kognitív kisebbség fogalmát a vallási kisközösségek tanulmányozása során vezetik be, alapjául egy olyan vallásdefmíció szolgál,
amely a vallások szokásos dimenziói közül a kognitív dimenziót tekinti kiemelt fontosságúnak.' Minden vallás esetében megkülönböztethető annak rituális, vallási élmény-, közösségi- és kognitív dimenziója, ezek közül a kognitív dimenzió kiemelése
azon vallások esetében indokolt, amelyek mindenekelőtt a tanításra helyezik a hangsúlyt, amelyeknek tehát a környezetüktől való különbözősége kevésbé az életmódbeli
vagy rituális különbségekből, mint inkább a világképbeli másságukból, sajátos lét-értelmezésükből fakad.
A tanításokba belebonyolódott, a falvakat aktatáskával járó és könyveket, folyóiratokat osztogató neoprotestáns prédikátor képe valószínűleg mindannyiunk számára ismerős, az etnikai szórvány-közösségek kognitív kisebbségnek tekintése azonban
talán indoklásra szorul. Az azonosítás mellett szóló érvként az emelhető ki, hogy a
szórványban élő etnikai kisebbségek identitása sem az életmódbeli különbözőségben,
hanem mindenekelőtt a többségétől eltérő történeti tudatukban gyökerezik, azaz
kognitíveleekben. A román és magyar történeti tudatok pedig ráadásul az egyes keresztény vallásokrajellemző exkluzív, egymást kölcsönösen kizáró módon épülnek fel.
Amennyiben az etnikai identitás elsősorban kognitív jellegét elfogadjuk, érdemes áttekintenünk azokat a közösségszervezési stratégiákat, technikákat, amelyeket
a vallási kisebbségek az identitás-fenntartásban sikerrel alkalmaznak. E stratégiák
1 McGuire,

Company.

Meredith:

Religion. The Social Context. Belmont, California, 1992, Wadsworth
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sikerének, azaz a kognitív kisebbségek fennmaradásának elengedhetetlen feltétele a
sajátos kisebbségi világkép hihetőségét fenntartó társadalmi alap, egy úgynevezett
.plauzíbilitési struktúra" kiépítése. Ez a kisebbségi csoportot alkotók kapcsolatrendszerének olyan tudatos megszervezését jelenti, amelynek eredményeként a csoport
tagjainak mindennapi interakciói elsősorban a tagok között valósulhatnak meg.
Amennyiben nem sikerül az azonos világnézetű (hitű, történeti tudatú, identitású)
egyének közötti interakciók mennyiségét (intenzitását) emelni, a csoport környezete
azt folyamatosan aláássa, és előbb utóbb megingatja hitében a "deviánskodót". A profán környezet által folyamatos cikizésnek, de főleg hallgatólagos ellenzésnek, egyet
nem értésnek kitett "hívő" esete ugyancsak alighanem mindannyiunk számára ismerős. Nem sokban különbözik ettől annak a szórványban élő magyarnak az esete sem,
aki előbb-utóbb elfogadja a román nép kontinuitás-elméletének igazságát, a román
kultúra (és identitás) felsőbbrendűségét.
A sajátos világlátás hihetőségét biztosító szoros, zárt kapcsolatrendszer kialakításának technikái rendszerint a következők:
a kapcsolatok szelektálása - a csoportból kinyúló kapcsolatok számának
korlátozása, a csoporttagok közötti kapcsolatok számának növelése,
a csoporttagok közötti interakciók intenzitásának fokozása (pl. közösségi
programok révén),
a csoporttagok között közvetlen személyes kapcsolatok kiépítése,
az utódok csoporton belüli szocializációja és megtartása (e szempontból kiemelkedő fontosságú a saját oktatási rendszer létrehozása, valamint a házastársak kiválasztás ának kontrollja).
Talán úgy összegezhetnénk e stratégiát, hogy az a természetes közösség hiányát
egy "mesterséges" közösség kiépítésével, majd annak tudatos fenntartásával, reprodukciójával helyettesíti.
A csoport tagjainak térbeli elhelyezkedése fuggvényében a fenti stratégia megvalósítása különböző módokon lehetséges. Ennek alapján a vallásszociológiai szakirodalomban a kognitív közösségek több típusát is megkülönböztetik, melyek közül
kettő kiemelése mindenképpen érdekes számunkra, ezeket nevezznk .Jokalista'', illetve "hálózati" közösségeknek. E két típus esetében a plauzibilitási struktúra kiépítése eltérő előzetes erőforrásokra épülhet, azaz esetükben az identitás-fenntartás
eltérő nehézségekbe ütközik. A lokalista vallási közösségek valamilyen előzetesen létező lokális közösség kapcsolatrendszerére épülnek, ezt az előzetesen létező, készen
kapott kapcsolat-rendszert használják fel a vallási identitás fenntartására. Ilyen esetet képez például, amikor az enklávé-szerűen elhelyezkedő etnikai kisebbség egyúttal
vallási kisebbség is. A lokális közösséghez kötöttség megkönnyíti a sajátos vallási
világkép fenntartását.
A lokalista közösségeknél azonban gyakoribbak a térben szétszórt, ezért magukat
hálózatszerűen megszervező vallási kisebbségek. Ezek esetében a plauzibilitási struktúra
az átlagusnál intenzívebb területi mobilitással (a kölcsönös látogatások rendszerével) valósítható meg. Mivel az utazásnak költségei vannak, ezek a kapcsolatrendszerek aszimmetrikusak, a csoport gazdaságilag tehetősebb tagjai nagyobb részt vállalnak belőle. Saját
kutatási tapasztalatainkból példaként az ilyen típusú közösségek szerveződésére a mezőségi hetednapi adventista közösségek esetét tudom bemutatni.
A hetednapi adventisták e térség igen sok falvában megtalálhatók, néhány faluban pár száz fös csoportot alkotva, rendszerint azonban elenyésző vallási kisebbséget
képezve. Egy 5-15 fős adventista csoport igencsak fura hitét és identitását (szombat-
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nap ünneplése a vasárnap helyett, disznóhús fogyasztásának
szigorú elutasítása, alkohol- és dohánytilalom,
stb.) folyamatos fenyegetésben tartja a többség nyomása,
saját perspektívájukból
nézve a vallási asszimiláció réme. Csoportjaik tartós fennállása azonban azt jelzi, hogy sikerrel szegülnek ellen a többség aknamunkájának.
A siker
egyik titka ajól kiépített plauzibilitási struktúra, amely nem annyira a helyi, vallásilag heterogén kapcsolatok leépítésén alapul (bár kisebb mértékben ez is történik),
gonmint inkább az egymástól térben távol élő kis csoportok közötti kapcsolattartás
dos megszervezésén. E kapcsolattartás mindenekelőtt a kölcsönös gyülekezetlátogatások révén valósul meg, ám igen gyakran az így kiépült kapcsolatok más célokra (például
gazdasági célokra) is felhasználhatóak.
Az egymástól igen távol elhelyezkedő közösségek közötti gyakori látogatások jelentős anyagi ráfordítást igényelnek, így rendszerint a
bázisközösségeknek
nevezett nagyobb és gazdaságilag is tehetősebb közösségek tagjai
azok, akik gyakrabban utaznak. A szórványközösségek tagjainak a bázisközösségekbe
látogatása a fellélegzés pillanatait és helyeit jelentik, amikor sajátos hitük eléri a magától-értetődőség kiváltságos és megkönnyebbült
állapotát. E pillanatokat aztán újra a
többségiek folyamatos kognitív támadása követi, ami elől érdemesebb kitérni, nem vállalni a fölösleges vitákat, kerülni az ezekre lehetőséget adó alkalmakat. A hit folyamatos
erősítését a heti több alkalommal is sorra kerülő közösségi alkalmak nyújtják, valamint
hétvégeken a bázisközösségekből érkező látogatókkal való találkozások, programok.
A szórvány-lét veszedelmeit kezelő szervezési stratégia lehetősége önmagában még
semmire sem biztosíték, annak alkalmazása pénzbe és időbe kerül. Megkerülhetetlen tehát az a kérdés, mi motiválhatja a kognitív kisebbségek tagjait ezek befektetésére. A vallási kisebbségek esetében e kérdésre egyszerű válasz adható, tudjuk, hogy esetükben az
elkötelezettség végső forrása az üdvösség elérése, az ehhez vezető megtalált út kizárólagosságába vetett hit. Ez a motiváció azonban tapasztalataink szerint minden esetben kiegészül egy ennél profánabb "evilági" motivációval is, a csoporthoz tartozás társadalmi
kívánatosságával. A közepes nagyságú hetednapi adventista közösségek tagjai rendszerint élen járnak a modem életmód megvalósításában, az ebből fakadó elismertséget a
többségiek megbélyegzési kísérletei sem képesek ellensúlyozni, ezzel szemben a társadalmi vonzerőre szert tenni képtelen vallási szórványközösség ezzel szemben megszűnésre
van ítélve.
Előadásom végén arról kellene beszéljek, hogy a vallási közösségek által alkalmazott közösségszervezési stratégiák etnikai szórványokra alkalmazásának milyen feltételeit látom, a szórványközösségek ilyen típusú megszervezésének milyen akadályai vannak.
Az elmondottak fényében úgy látom, legfőbb akadályként a vallási közösségek motivációs
rendszerének a hiányát kell kiemelnünk. A vallási kisebbségeknek az üdvösség utáni vágya olyan fokú motivációt képez, amelyet az etnikai identitás esetében valószínűleg semmi nem pótolhat. Akadályt képez azonban a szórványok társadalmi vonzerejének a
csökkenése is, amelyen viszont lehet változtatni. Ismeretes, hogy a fogyó szórványokból a
tehetősebb, társadalmilag elismertebb rétegek távoznak először, hiszen a sikeres távozásnak anyagi és egyéb feltételei vannak, amelyekkel a szórványközösségek tagjai nem rendelkeznek egyforma mértékben. Ennek következtében
tendenciaszerűen
a kevésbé
tehetős, társadalmilag alacsonyabb presztízsű családok ragadnak a szórványokban. Ez a
jelenség sajnos, az enkláve-szerűen helyi többségben élő szórványközösségekre is igaz.2
2 A szórványoknak e dinamikájáról lásd: Kiss Dénes: Változások az együtt élő etnikumok területi
megoszlásában. A Maros megyei etnikumok 1850-1992 közötti területi megoszlásainak elemzése. In Kiss
Tamás (szerk.): Népesedési folyamatok az ezredfordulón Erdélyben. Kolozsvár 2004, Kriterion Könyvkiadó
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A szórványok e gondjával azonban a vallási kisebbségek is szembesülnek, hiszen
az is ismeretes, hogy a tendenciaszerűen a társadalmilag marginális, problémás elemek sodródnak e vallási közösségekbe. A társadalmi vonzerő kezdetben esetükben
sem a szórvány-közösségből ered, hanem a kapcsolattartásnak köszönhetően sajátnak tekintett tágabb közösségből. Ez viszont idővel szinte mindig a szórványközösség
presztízsének és vonzerejének a növekedését is eredményezi, és rendszerint tartós
fennmaradásukat is.
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A SZÓRVÁNYGONDOZÁS SAJÁTOS ESETE:
SZÓRVÁNYBAN A MEGYÉBEN
ÉSTÖMBBENAFALUBAN
Arad megye sajátos helyzetben van: határos az anyaországgal, de jó része földrajzilag már Mócvidék, amegye és a város lakosságának alig 12%-a magyar. Aradhoz
öt főváros közelebb van, mint Bukarest, Kolozsvár pedig pont annyira, mint Budapest. A románok zöme Szegedre vagy Békéscsabára jár nagyobb bevásárlásra, s a kívülről generált negatív beállítódás a Szabadság-szobor ügyében a felállítás napjától
elmúlt, ma már ott, és nem a román emlékmű tövében fényképezkednek a fiatal házaspárok, a fiatalok találkahelye egyszeruen "la statuie", azaz a "szobomál" van, s
ezen Zala György alkotását értik.
A megyeközpontban a magyarok szórva laknak, nincs magyar vagy román lakónegyed, az egykori Rácfertály városrészben már csak a szerb-ortodox templom utal a
XVIII. századi többségre. Még a XX. század közepéig csaknem teljesen svábok lakta
Új-Aradon is csak a vasárnapi mise vagy a középiskola német, mindkettő látogatója
azonban zömében román anyanyelvű.
A megyében - azaz a városon kívül - 10 helységben van magyar tannyelvű
I-VIII. osztályos iskola (8 önálló intézmény, kettőben pedig tagozatként vannak magyar osztályok). 15 faluban van osztatlan, egy- vagy kéttanítós elemi iskola (ezek közül4 önálló, 9 pedig tagozat). 5 helységben tanítanak fakultatív magyar nyelvet és
irodalmat hivatalosan az iskolában, és 3 helyen nem állami szinten, RMPSZ és egyházi szervezésben.
Az Arad megyei tiszta (azaz csaknem 100%-osan) magyarok lakta községek:
Kisiratos és Zerind a hozzá tartozó Feketegyarmat faluval együtt, a falvak pedig
Ágya, Simonyifalva, Majláthfalva, Kispereg, Kisvarjas, Szentpál és Bélzerind. Nincs
két szomszédos magyar település, ezért nem lehet iskolaegyesítésről vagy öszevonásokról beszélni. A kislétszámú iskolák több mint fele engedéllyel működik.
Ha nincs román a faluban, automatikusan következik, hogy az állam nyelve
ezekben nem beszélt, hanem az iskolában tanult nyelv, ennek minden következményével együtt. Azaz Arad megye a maga 12%-os magyarságával szórványmegyének
minősül, de 10, egymással nem szomszédos faluban csak magyarok élnek. Ötben elemi iskola van magyar tanítóval, a másik ötből négy helyen a nyolcosztályos iskolában
van román nyelv- és irodalom szakos tanár. A 10 faluból ötben csaknem 100%-ban katolikusok, ötben pedig reformátusok laknak.
Mindezek bemutatásával egyértelművé kívántuk tenni, hogy megyénk magyar
közösségei különös odafigyelést, közösségi foglalkoztatást igényelnek.
Pályázatok
Ezek a falvak nagyon kevés tanácsi támogatásra számíthatnak a közművelődési
rendezvényeket illetően, hiszen - a két községet kivéve-, a többi falu, nem rendelkezik saját önkormányzattal, a községközpont tanácsában pedig számbeli kisebbségben
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vannak a magyar tanácsosok. Ezért a pedagógusok sok pályázatot írnak, hogy néhány
eredményes is legyen. Csakhogy az utólagos elszámolást igénylő pályázatok esetében,
még ha meg is nyerik, nem tudják felhasználni: 20-50 millió lejt nem kölcsönöz senki
egy-két, az Illyés Közalapítvány esetében akár 6-8 hónapra. A legbiztosabb a Megyei
Tanács támogatása, csakhogy ez a községi tanács kasszájából, annak könyvelőjén keresztül számolódik el, amely munka sokszor nem feddhetetlen.
A szórványoktatási kiírásoknál - egyéni vagy iskolatámogatások esetében - az
igazgatók készítik el a román szakos kolléga pályázatát, hiszen az ő jelenlétére, munkájára nagy szükség van, s ha jól érzi magát egy tiszta magyar faluban, akkor ezt érdemes támogatni anyagilag is.
Rendezvények
Nincs olyan magyar faluközösség, ahol a karácsony, a húsvét, március 15., október 6. vagy Anyák napja ne lenne kiemelt esemény. De ennél több is történik: a katolikus falvakban a templombúcsú napja a falu ünnepe, a református falvakban pedig az
utóbbi évek egyre szebb és elterjedtebb szokása a falunap. Ezek az ünnepek rendszerint nagy vonzerővel rendelkeznek: a Majláthfalvi Hétvége (augusztus lS-éhez,
Nagyboldogasszony napjához közelebb eső szombat-vasárnap) az egész megye magyar néptánccsoportjainak fesztiválja; a simonyifalvi Simonyi-napok a megyén túlról
is vonzanak táncosokat. Zerinden a népdaléneklés a többi magyar települést is vonzó
hagyomány, Ágyára az Olosz Lajos napra az irodalomkedvelőket hívják a rendezők. A
magyar vagy vegyes lakosságú katolikus falvak a szeptember első napjaira esetleg
egybeeső templombúcsúk ünnepét beosztják, hogy egymás falujába zavartalanullátogassanak (egy hét alatt van Kisboldogasszony, Mária neve és a Szent Kereszt ünnepe,
azaz Nagyiratos, Zimándújfalu és Kisiratos templomának ünnepe).
Külső kapcsolatok
A magyar falvak ünnepeinek, rendezvényeinek rangját emeli, ha megyei, országos vagy esetleg határon túli vendégek, tisztségviselők érkeznek. Az RMDSZ, az
EMKE vagy az RMPSZ megyei vagy országos vezetőinek jelenléte, egy képviselő vagy
szenátor ottléte a helyi szervezők, művelődési menedzserek eredményes munkáját jelenti falustársai szemében, akik a következő évi munkához több saját hozzáállást,
részvételt ígérnek. Egy-egy román megyei vezető - prefektus, megyei tanácselnök
vagy alelnök - akár rövid időre való megjelenése az egyenlő bánásmód, az adatfigyelés
érzését kelti a vendéglátókban. Tapasztalni, ha egy román vezető magyarul köszön
vagy esetleg egy mondatot mond, hatalmas szimpátia-taps következik. Ez egyértélműen igazolja: mi megvagyunk, de a román ember külső vendég. Így is kell fogadni.
Következtetések
aj Borúlátó, pesszimista olvasat
A határ közelsége, az egyre csökkenő gyermeklétszám, a vegyes házasságok növekvő száma még a tiszta magyar közösségeket is veszélyezteti. Ahol már 4 gyermek
sincs, hogy osztatlan elemi iskola működjön, az egyetlen tanító távozásával a falu kulturálisan anyátlan marad. Nincs évnyitó és évzáró, nincs szereplés, az esetek zömé-
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ben a katolikus filia vagy református leánygyülekezet az alkalmi hézagpótló. A
tapasztalat azt mutatja, hogy a fiatalok által elhagyott falvakba románok, de sokszor
roma családok költöznek, akik néhány év alatt újranépesítik az iskolát (élő példa Arad
megyében Dezsőháza, Csermő, Gyorok vagy Tornya). Tény, hogy a határ másik oldalára áttelepedettek zöme anyagilag feltalálja magát, a gyermekek beilleszkedése pedig
legtöbbször zökkenőmentes.
b) Derűlátó, optimista olvasat
Olyan helyi rendezvények, mint a nemzedékek találkozója, vagy az egyazon esztendőben született kerek évfordulós találkozók megmozgatják a helybelieket. Mint
nagyanyáink, ma is kimeszelik a házat az ünnep előtt, tavasszal virágot tesznek a porta elé, mert idén találkozók lesznek, meghívják a távolba szakadt rokonságot vagy az
egykori szomszédokat, barátokat. Néhány, az iskolát a létszám miatt veszélyeztetett
falu elöljárói Csaba atyához látogattak Dévára tanácsot kérni és esetleg néhány gyermek be- vagy örökbefogadásával jót tenni a kicsiknek, de a falunak is (Majláthfalva,
Erdöhegy).
Egy dolog biztosan állítható: ha a faluban nincs iskola, a még otthon levő fiatal
családok is elköltöznek a községközpontba, Aradra vagy az anyaországba. A nagy tengerben néhányan elvesznek gyökereik elszakadtával, mások konokul új gyökereket
próbálnak ereszteni gyermekeik érdekében, és ismét mások a többségi nemzethez
csatlakoznak "ha már itt élünk" jelszóval.
Nekünk, közösségszervezőknek nem marad más dolgunk álmatlan éjszakáinkon, mint a lelki tusa - ki a jobb, mi a jobb, itthon állandóan küzdő magyarnak,
félmagyarnak, beolvadtnak vagy pedig teljes jogú, de gyökértelen magyarnak lenni az
anyaországban. A válasz nem itt és most adatik meg, talán sosem és sehol.
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Egyvalamitől mindenképpen óvakodnia kellene minden szakmai véleménynyilvánításnak: a szakmai gőgtől, attól az attitűdtől, hogya bukaresti, a budapesti és a mi politikusainkhoz hasonlóan infantilizáljuk, lekezeljük a magyar közösségek reális érdekeit, igényeit, értékeit. Nincs bántóbb,
mint hogy a kisebbséget kiskorúként kezeljék. Alig volt például érzékelhető a szakmai hozzájárulás ahhoz, hogy tartalmassá váljanak az autonómiafogalmak, az autonómiaigények. Inkább azt sikerült elhitetni, hogy az autonómia az integráció alternatívája, és mint ilyen, akadálya minden fajta
integrációnak. Holott nyilvánvaló, hogy az autonómia feltétele az integrációnak: integrálódni csak autonóm ember, autonóm közösség képes,
egyébként az autonómiával együtt emberi, közösségi méltóságáról mond
le. A regionális, területi autonómia pedig valóban alternatíva is: a belső
gyarmati státus alternatívája.
Péntek János

