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ELŐSZÓ

„ Valami igazságtalan gazdasági megoszlás volt a köz
ségben. Egy réteg nagyon szegény maradt, a másik gaz
dag. Zúgolódtak, lázadoztak, úgy hívták őket, hogy a 
»zúgolódók«. Egyszer alkalom nyílott, hogy kitelepüljenek. 
Gondolták, eljönnek Bácskába, ahol egy jobb világot re
méltek. Nem tudták, hogy ez egy viharsarok, ahol az embe
reket a sors, mint leveleket a vihar, sodorja. ”

(Szabó József, 82 éves kertész, Bácsfeketehegy)

A kulturális antropológiai kutatásoknak kettős dimenziója az 
„émikus” és az „étikus”, azaz a szubjektív-beleérző és az objek
tív-értelmező megközelítések együttese. Kötetünk írásai főként 
ezen utóbbi elemzési sajátosságok színeit mutatják, de mind
egyik írás mögött hosszú hónapok, évek megfigyelése áll. Ezek
ben az időkben (is) együtt éltünk, láttunk, éreztünk, gondolkod
tunk mindazokkal, akikkel együtt, közösen születtek meg tanul
mányaink. Családunk, barátaink sorsa s ezáltal a mi sorsunk is 
ehhez a „szubjektív dimenzióhoz” vonz minket, így célunk sem 
lehet más e kötettel, mint a segítés, az egymás és magunk mé
lyebb megértése s az egymásról-magunkról való gondolkodás 
elősegítése, elengedhetetlen provokációja.

A következő írások elsősorban az ezredforduló délvidéki 
emberének sorsát ölelik föl: a háborús évek, a bombázások, 
majd a millennium talán derűlátásra is okot adó linearitásában 
próbálják feltárni néhány bácskai és szerémségi közösség (első
sorban Zenta és Bácsfeketehegy, illetve Dobradó), valamint 
élethelyzet valóságtartalmait. A kulturális antropológia mód
szertanát alkalmazva mindegyik esettanulmány az adott jelen
ben megfigyelhető jelenségeket kísérli meg értelmezni. Ezen ér
telmezések során azonban feltárul a távolabbi múlt, a nagyszü
lők tradíciója, a titói államszocializmus, és láthatóvá válnak a 
közelmúlt máig ható következményei is. Reményeink szerint 
így válik világosabban érthetővé a jelen és a múlt, s mindezzel 
együtt számos olyan, a jövőbe mutató kérdés, amely a bácskai



és talán a teljes délvidéki magyarság számára is megkerülhetet
len. Az elmúlt évezred utolsó százada számos, de mindannyi
szor szinte követhetetlen gyorsaságú változásokat hozott e vidék 
és magyarsága életébe, akár demográfiai, akár politikai, gazda
sági, társadalmi, etnikai, akár kulturális tekintetben.

Mit hoz a jövő? Illyés Gyula így fogalmaz a Puszták népe cí
mű könyvében egy hasonló kérdésre válaszolva: „Dolgom nem 
a döntés, csupán a tájékoztatás.” A fenti gondolathoz tartva ma
gunkat tanulmányaink célja olyan világok, jelenségek feltárása 
és értelmezése, amelyek segítségével a jövő kérdéseire adott vá
laszlehetőségek is megfogalmazhatóak. Babits Mihályt idézve 
úgy látjuk: „Nem átváltozásra, magunkból való kikelésre van 
szükségünk. Inkább magunkhoz való visszatérésre. Magunkba 
szállásra.”

Ez nem valósulhat meg anélkül, hogy magunk elé tükröt ál
lítva elgondolkodjunk valóságunkról, az életünket átszövő je
lenségekről, hiszen az egymásról és önmagunkról való tudás a 
közös gondolkodáson túl, alapja lehet a közös cselekvésnek is. 
Ehhez a törekvéshez kívánnak írásaink és kérdésfeltevéseink 
hozzájárulni.

A szerzők



Hajnal Virág 

A ZENTAI „FOGLYOK”

Egy zentai fia ta l közösség kulturális antropológiai 
vizsgálata az 1990-es évek balkáni háborúinak idején

BEVEZETŐ GONDOLATOK

„A hidat érte találat. A másodikat. Az emberi kapcso
latokat érte találat, az emberi alkotás egyik művét érte ta
lálat. Az embert érte találat, mert megszakadt a kapcsolat, 
amit a híd jelképez. S a hidak mindaddig hullani fognak, 
amíg meg nem születik az emberben az őszinte vágy, hogy 
közeledjen a másikhoz. Sok hídépítőre van szükségünk.

Aligha vonható kétségbe az az állítás, mely szerint egyetlen
egy társadalmi jelenség sem vált ki olyan gyors, tartós és mély
reható változásokat, mint a háború. Egy ilyen háború robbant ki 
a 20. század utolsó évtizedében az egykori Jugoszláviában is, s 
mint minden ilyen jellegű pusztítás, nemcsak a harctereken tom
bolt, hanem ott is, ahol esetleg egyetlen golyót sem lőttek ki. így 
szülőföldemen, a vajdasági Bácskában is a csaták -  legalábbis a 
NATO-támadás első napjáig -  elsősorban a fejekben játszódtak 
le: a menekültek, becsapottak, kifosztottak, évezredes otthonuk
ból kiüzöttek, erőszakkal mozgósítottak, parancsmegtagadók és 
a békéért küzdeni akarók fejében. 1999. március 24-e óta pedig 
a valóságban is.

A háborús változásokat az ott élő magyar kisebbség sajátos 
módon élte és éli meg, s igen eltérően vélekedik róla. Szinte na
ponta találkoztam olyan általános megállapítással, mely szerint 
„az utóbbi néhány év alatt gyökeresen megváltozott közvetlen 
környezetünk, de az a világrész is, amelyhez tartozunk . . . még



ha akadnak köztünk szép számmal olyanok is, akik ezt a kap
csoltságot primitív, atavisztikus indítású életérzésükkel, agresz- 
szív magatartásukkal és véres bűncselekményeikkel tagadják 
is”.2 Vannak, akik az átalakulás fő okát elsősorban abban látják, 
hogy „rajtunk kívül mindenki amúgy is csak szélsőséges nacio
nalista”. De akadnak olyanok is, akik szerint az, hogy „mások 
mit gondolnak rólunk, és hogyan viselkednek irányunkban, nem 
egészen független attól, hogy mi mit gondolunk és mondunk ró
luk, és hogyan viselkedünk mi”.3

A sarkított, kizárólagos és általánosító nézetek mögött a há
ború előidézte, mélyreható társadalmi és gazdasági változások 
húzódnak meg, amelyek az eddig „szervesen összetartozó” kul
túrák „romjain” a kultúraváltás kérdését vetik föl. Számomra 
pedig azt a lehetőséget kínálják, hogy lakóhelyemen -  egy bács
kai kisvárosban, Zentán -  elkezdjem vizsgálni annak a kultúrá
nak a sorsát, amely magában rejti „a túlélés mechanizmusait, ki
alakítva az új, adaptív értékek antropológiai megközelítésének 
módjait”4 is.

Érdeklődésem középpontjába tehát az ember viszonylatai ke
rülnek. Az emberi kultúrának, az emberi léleknek és az ember 
egzisztenciális kérdéseinek a vonatkozásai azon frissiben, aho
gyan megfigyelhetem. Dolgozatom azonban -  a megfigyelések 
rövidsége és a körülmények „döbbenetes és dinamikus” alaku
lása miatt -  nyilvánvalóan csak körvonalazhatja szándékomat, s 
elsősorban csupán azokat a célokat, módszertani útkereséseket 
és a terepmunka egyéb lehetőségeit és gondjait villanthatja föl, 
amelyek a későbbiekben remélhetőleg hozzájárulnak majd meg
kezdett vizsgálódásaim elmélyítéséhez.

2 Papp, 1995: 30
3 Várady, 1995: 154
4 Boglár, 1996: 3



EGY KISEBBSÉGI KISKÖZÖSSÉG 
A SZÁZADVÉGEN

Megfigyeléseim kezdeti lépéseit az a terepmunka jelzi, ame
lyet 1998 decemberének elejétől 1999 májusáig Zentán végeztem 
a fiataloknak egy olyan jellegzetes kis csoportjában, amelynek 
tagjai ellentmondásos, különösen a gazdaságilag-társadalmilag 
törékeny és laza közösségeket „próbára tevő” társadalmi korszak
ban léptek a felnőttkorba. Jellegzetes képviselői ők főként saját 
korosztályuknak, de annak a kisebbségben élő magyar közösség
nek is, amely a se nem béke, se nem háború lassan egy évtizede 
tartó állapotába már belefásult, most pedig a közvetlen háborús 
veszély mindennapjait igyekszik átvészelni, miközben naponta 
kénytelen szembesülni a „túlélés” és a „hagyományos kulturális 
értékek” megőrzésének súlyos dilemmájával is.

Egy kisvárosi közösség mint a kulturális area része

Zentára kétéves koromban kerültem szüleimmel, s így szülő
városomnak tekinthetem ezt a jellegzetes mezővárost, amely a 
vajdasági Tisza-vidék magyarságának szellemi, művelődési és 
oktatási központja. Kultúrájának élő egészében pedig -  feltétele
zésem szerint -  hasznosnak mutatkozik azokat a részeket meg
vizsgálni, amelyek a 20. század utolsó évtizedének elejétől, egy 
ország széthullásának kezdetétől napjainkig az itt élők társadalmi, 
gazdasági, művelődési és egyéb adottságait nagymértékben befo
lyásolták, illetve most is alakítják. Ez az időszak, amely a volt Ju
goszlávia széthullásához vezetett -  mégpedig a szlovéniai csaták
tól a horvátországi és bosznia-hercegovinai harctereken át Kis-Ju
goszlávia bombázásáig és Kosovo pusztulásáig -  Zentán is nagy 
változásokat hagyott maga után. A háborús fordulatok legfájdal- 
masabbja, hogy sokan elmentek különösen azok közül a fiatalok 
közül, akiknek „a neve, munkája, közéleti szereplése, vállalása 
sokat jelentett: írók, költők, újságírók, orvosok, gazdasági szak
emberek”5, de legalább ennyien maradtak is, a fiatalabbak.



Érdeklődésem ez utóbbiak, a most felnövők, azaz az én kor
osztályom felé fordul, hiszen ők/mi még nem tudják/tudjuk pon
tosan, milyen feladat, szerep vár rájuk/ránk. A kettős megfogal
mazás természetesen nem véletlen, hiszen annak a korosztálynak, 
amely most fejezte be a középiskolát, munkát keres vagy egye
temre jár, én is egyike vagyok. Igaz, már csak olyan tagja, akinek 
havonta csak egy-két alkalommal áll módjában, hogy találkozzon 
egykori osztálytársaival, akik viszont napról napra megküzdenek 
azokkal a súlyos gondolatokkal, tépelődésekkel, amelyek az utób
bi tíz évben a „menni vagy maradni?” kérdés eldöntésekor Zentán 
is hatalmukba kerítették és kerítik a fiatalokat. Ők azonban -  leg
alábbis a többségük -  a szülőföldön „maradás” mellett döntöttek, 
így lettek ők valamennyien -  a zentai „foglyok”.

Kezdeti célom az volt, hogy kizárólag velük beszélgessek el, 
meg figyeljem őket. Az ország fölé tornyosuló közvetlen háborús 
veszély, majd a hadiállapot bevezetése mégis arra késztetett, hogy 
módosítsam szándékomat, hiszen néhányan közülük a katonai be
hívó elől menekülve Magyarországon kerestek menedéket. Meg
figyelési körömből kár lett volna kizárni őket. így terepmunkám 
egy új, ideiglenes helyszínnel is bővült: Budapesttel. Mindez 
azonban jelentősebb mértékben nem tette szükségessé korábbi fel- 
tételezéseim módosítását vagy megváltoztatását, mely szerint e fi
atalok vallomásainak tükrében is elénk tárulhat a társadalom vala
milyen „képe”, azaz gondolataik révén a társadalom és az egyén 
jobb megismeréséhez juthatok közelebb. Pontosabban egy többsé
gében magyarok lakta, de a szerbség és más nemzeti közösség je
lenlétét is kézzel fogható módon felmutató kisváros kultúrájához.

E kultúra vizsgálatához pedig épp az az antropológia-etnoló
gia kínált alkalmas módszereket, mely „születésétől kezdve fel
adatának tartotta, hogy megismerje és lehetőség szerint megért
se a különböző kultúrákat”, mégpedig „a megismerésen nem a 
szubjektív kognitív fogalmat értve, és nem is objektív adatgyűj
tést, hanem a holisztikus értelemben vett, azaz a kultúra globá
lis sokrétűségét figyelembe vevő megismerést”.6 Feladatom te



hát az emberi létezés természetének rendszeres tanulmányo
zása7, azaz magának a kultúrának a vizsgálata felé tolódhat ki, 
amely pedig -  Margaret Mead meghatározásával élve -  a visel
kedés mindazon szerzett formája, amelyet közös tradíció által 
egyesített személyek csoportja ad át utódainak. Ez a „kultúrafo
galom” természetesen nemcsak valamely társadalom művészi, 
vallási és filozófiai hagyományait jelöli, hanem sajátos techni
káját, politikai szokásait, továbbá a társadalom mindennapi éle
tét jellemző ezer más gyakorlatát is.8

Kérdések és kételyek

Mivel abból a nézőpontból próbáltam megközelíteni azt a kis 
közösséget, ahol a terepmunkát végeztem, s amelynek kultúrája 
szorosan kapcsolódik az elmúlt évtized erőteljes társadalmi-gaz
dasági változásaihoz, megkerülhetetlen lett azoknak a kérdések
nek a feltevése is, amelyek minden őshonos lakosság kultúravál
tásakor felmerülnek9, s esetemben is -  igaz, kissé módosítva -  
alkalmazhatóak. Nem feledkezhettem meg persze arról a tényről 
sem, hogy vizsgálódásom tárgya egy olyan kisközösség, amely
nek társadalmi tudatában mindig támpontja, hivatkozási alapja 
volt a „másság” és a „kultúrák mellérendeltsége” is.10

A fenti megfontolások alapján terepmunkám során ezért el
sősorban az alábbi átfogó kérdésekre11 kerestem a választ:

1. Hogyan maradhat fenn, és egyáltalán fennmaradhat-e egy 
-  kisebbségi létében eleve törékeny -  kisközösség hagyomá
nyos kultúrája a mélyreható társadalmi és gazdasági változások 
korában?

2. Milyen kohéziós erők működnek a kultúraváltás idején?

7 Hunter, 1976: 12
« Kunt, 1995: 11
9 Boglár, 1996: 3 ^

•o Várady, 1995: 151-155
11 Boglár, 1996: 4



3. Milyen tényezők játszhatnak közre, milyen mechanizmu
sok működésére van szükség, hogy a hagyományos kulturális 
értékek el ne vesszenek?

4. Hogyan jön létre -  a túlélés jegyében -  egy adaptív érték
rend?

Dolgozatomban elsősorban saját megfigyeléseimet kívánom 
közölni és elemezni kiegészítve az utóbbi években Zentán vég
zett kutatási eredményekkel és leírásokkal.

Megfigyelésem helyszínéről

Zenta síksági kisváros a szerbiai Vajdaság északi, Bácska 
északkeleti részében, a Tisza jobb partján. Földrajzi fekvése ked
vező, hiszen jelentős vízi és szárazföldi útvonalak mellett, azok 
kereszteződésénél terül el. Az egykori Bács-Bodrog vármegyé
nek öt nagyobb művelődési központja közül -  Baja, Szabadka, 
Újvidék, Zombor mellett -  a legkisebb, viszont a Tisza mente 
többi városa (Ada, Csóka, Magyarkanizsa, Törökkanizsa) között 
a legnagyobb volt. Lakosainak száma az 1991 -es népszámlálás 
szerint 22 819, a hozzá tartozó négy falusi településsel (Felső
heggyel, Kevivel, Tornyossal és Bogarassal) együtt 28 767. La
kosságának nemzetiségi összetételére nézve a magyar ajkúak lé- 
lekszáma 82 százalék. A magyarokon kívül élnek még itt szer- 
bek (9 százalékban), jugoszlávok [1] (5 százalékban) és cigá
nyok (2 százalékban), valamint egy százaléknál kisebb rész
arányban a Vajdaságban letelepült többi nemzetiség képviselői 
is. Ez a sokszínű lakosság a saját anyanyelvén kívül -  főleg 
Zenta belvárosában -  szerbül és magyarul is beszél.

A település mindenkor fontos átkelő- és vámszedőhely volt a 
Tiszán. Fontosságához és hírnevéhez képest azonban területén 
ritkán fordulnak elő régészeti leletek. A középkori települések 
maradványai ugyanis a város épületei, udvarai, útjai alatt rejtőz
nek, s ezért hozzáférhetetlenek. De az is lehet, hogy a legkoráb
bi település helyét elmosta a Tisza.

A legrégibb adat, amely először említi, 1216-ból származik, 
s ekkor már monostora van. Történetében jelentős fordulatot ho



zott az 1506-os esztendő, amikor II. Ulászló a már várossá fej
lődött települést szabad királyi városi rangra emelte. A ranghoz 
megfelelő jogok is járultak (önkormányzat, vásárrendezés), 
amelyek még inkább serkentették a város fejlődését. Ekkor már 
elég fejlett polgári rétege lehetett, amire abból lehet következtet
ni, hogy ezekben az években a krakkói egyetemen két Zentárói 
származó ifjú is tanult. 1526-ban, egy hónappal a mohácsi csata 
után a török feldúlta, felperzselte, s hosszú időre megakasztotta 
fejlődését.

A török uralomnak a világtörténelemben is ismert zentai csa
ta vetett véget 1697. szeptember 11-én, amikor Savoyai Jenő 
herceg hadserege a török szultán szeme láttára megsemmisítő 
csapást mért a török csapatokra. 1745 után megkezdődött a 
szerb határőrvidék magyarokkal és szlovákokkal történő újrate
lepítése, s 1751-ben Mária Terézia már szabad kamarai körzetté 
nyilvánította a vidéket.

Az 1848—49. évi magyar forradalom és szabadságharc, illetve 
a dél-magyarországi szerbek erre az időszakra eső mozgalmának 
zentai vonatkozásáról „véres gyertyaszentelőként” emlékezik 
meg az utókor. A 19. század második felében kórház, iskola, híd 
épült. I. Ferenc József látogatását az utcák aszfaltozása, kiköve
zése, a villanyvilágítás bevezetése, vasút építése előzte meg.

Az első világháború után Zenta az új ország egyik nagyobb 
városa volt, fejlesztése azonban határ menti, „bizonytalan” fek
vése miatt húsz éven át elmaradt. Lakossága sok nehézséggel 
küzdött a második világháborúban. A két nemzet -  szerbek és 
magyarok -  a múlt századihoz hasonló konfrontálódását tapasz
talhatjuk ugyanis 1941 áprilisában és 1944 október-novem
berében is. A város gazdasági fejlődésének újabb szakasza csak 
a hatvanas évek elején bontakozhatott ki, amikor új gyárak, vá
rosnegyed épül, és a mezőgazdaság mellett az ipar is fellendül: 
textil-, kender-, cukor-, élesztő-, tészta-, bútor-, szerelvény-, 
szerszámgépgyár stb. foglalkoztatja a lakosságot.

Zenta nemcsak fejlett ipari központ, hanem a Tisza mente 
népszerű művelődési központja is volt. Múzeuma, levéltára, 
művésztelepe, könyvtára, művelődési háza, munkásegyeteme,



gazdag óvodahálózata, három általános iskolája, három középis
kolája (gimnázium, közgazdasági-kereskedelmi és egészség- 
ügyi szakközépiskola) és két főiskolai konzultációs központja 
(kertészeti és menedzserképző), valamint fejlett egészségügyi 
intézményhálózata és változatos sportélete van.

A zentaiak legutóbbi „csatá”-jukat 1991. november elején 
vívták meg, amikor a városban és a környező falvakban verbu
vált tartalékosok megtagadták a parancsot, hogy elmenjenek a 
horvátországi frontra. Az engedetlenkedők tiltakozása nagysza
bású béketüntetéssé nőtte ki magát, amelynek eredményeképpen 
a zentai képviselő-testület rendkívüli ülésén referendumot írt ki, 
hogy a lakosság titkos szavazáson mondhasson véleményt arról, 
akar-e részt venni ebben a háborúban. A november 14-ére kitű
zött népszavazásra azonban már nem kerülhetett sor. A rendőr
ségi és a katonai erőszak brutálisan megakadályozta ennek az 
egyedülálló kezdeményezésnek a végrehajtását.

Egy kisvárosi közösség vizsgálatának terepmunkája

A kutatás legfontosabb és legtöbb információt eredményező 
módja a megkezdett terepmunka volt, amelyet eredeti közegben 
igyekeztem elvégezni. Elsősorban olyan helyszíneken, ahol in
formátoraim otthonosan mozogtak, felszabadultan viselkedtek. 
Kutatási módszerem a terepmunka második szakaszában sem 
változott. Most is inkább a mélyinterjúkra helyeztem a hang
súlyt, de több kerekasztal-beszélgetésen, baráti összejövetelen is 
részt vettem. Beszélgetéseink helyszínein közösségem tagjai 
otthonosan mozogtak, és egy-egy helyszín újszerűsége ellenére 
is biztonságban érezték magukat. Ezért nem is alkalmazhattam 
semmilyen „sterilizáló eszköz”-t (jegyzetfüzetet, magnetofont, 
videokamerát vagy fényképezőgépet), amely valószínűleg gátja 
lett volna a beszélgetés természetességének.

Terepmunkámat nagymértékben megkönnyítette, hogy meg
figyeléseim volt osztálytársaimra irányultak. Már első találkozá
sunk alkalmával barátságosan fogadtak, s mivel nem árultam el 
látogatásom valódi célját, így beszélgetéseink megőrizhették a



rég látott ismerősökkel, barátokkal folytatott eszmecserék kötet
lenségét és őszinteségét. Kérdéseim pedig ott voltak kimondot- 
tan-kimondatlanul minden találkozásunkkor. Hiszen minden 
ilyen alkalom csak fokozta azoknak a gondoknak a felvetését, a 
megoldások lehetőségének a körvonalazását, amelyeket ez a ge
neráció feldolgozatlanul, megválaszolatlanul, s éppen ezért az 
életéből kitörölhetetlenül magában hordoz.

A terepmunka második szakaszában szerepem némileg mó
dosult, s így a közösséggel a korábbihoz képest más jellegű kap
csolat is kialakulhatott. Mind közelebb kerültem az egykori osz
tálytársakhoz, s az osztálytársi kapcsolat helyébe a baráti viszony 
lépett. Ennek köszönhetően sokkal nyíltabbá váltak előttem. [2] 
Mélyinterjúim készítésekor arra döbbentem rá, hogy mindannyi
an várnak tőlem valamit. Azoknak a szemében, akik Zentán ma
radtak, egyfajta kapocs lettem „az itthon és Magyarország” kö
zött. „Talán, ha menni kell, akkor lesz, aki segít munkát keresni. 
Te mégis már egy kicsit ott is otthon vagy. Tudod, hogy mennek 
ott a dolgok” -  mondta a közösség egyik tagja. A közösség má
sik fele a „Magyarország és az otthon” közötti kapcsolattartást 
várta el tőlem. „Menj el a többiekhez is, és tudd meg, hogy mi 
van velük!” „Mi van otthon? Ki tudja, hogy a hirekben igazat 
mondanak-e, a telefont meg úgyis lehallgatják. Meg hozz egy kis 
zentai levegőt, meg egy kis jó hírt.”[3] Ennek köszönhetően 
nemcsak tanulmányozhattam a csoport tagjait, hanem bizonyos 
mértékig segíthettem is rajtuk: életbe lépett az akcióantropoló
gia12, és alkalom kínálkozott és adódott arra, hogy rendszeresen, 
mind gyakrabban találkozzunk, beszélgessünk egymással, hol 
négyszemközt, hol pedig kisebb-nagyobb csoportban.

Egy magnófelvétel „ vallomása ”

A valóság megismerésére a tudományos vizsgálódások, sőt a 
stratégiai megfigyelések és eljárások egész sora épült ki, ame
lyek közül vizsgálódásaim első időszakában egy magnetofonnal



készített régebbi felvételre, az utólag lejegyzett kötetlen beszél
getésekre, mélyinterjúkra (face-to-face) és az utólag készített 
fényképekre támaszkodtam.

Kezdeti vizsgálódásaim alapja az a magnófelvétel, amely öt 
évvel ezelőtt, 1994. június 7-én készült a zentai November 11-e 
Általános Iskola egyik utolsó magyaróráján. A végzős 8. d osz
tály tanulói, osztálytársaim, foglalták össze, igen szűkszavúan, 
terveiket, elképzeléseiket. A magnószalagot osztályfőnökünk 
őrzi azzal a szándékkal, hogy a tízéves osztálytalálkozó alkal
mával közösen meghallgassuk. így a hangfelvétel nem csupán 
mint információforrás vált számomra érdekessé, hanem azért is, 
mert arra is jó példa, hogy mint tárgynak szerepe van a társadal
mi tér jobb megismerésében, hiszen a hangfelvétel elkészítését 
megelőző pillanattól, tervektől a felvételi szituáción át az elké
szült hangzóanyag alkalmazásáig, hasznosításáig informálja a 
körültekintő kutatót.

A magnófelvétel tanúsága szerint a megszólaltatottak igen 
szűkszavúan nyilatkoztak. Egypár mondatos „vallomás”-aik 
azért voltak számomra fontosak, mert mostani megfigyeléseim 
alkalmával tapasztalhattam azokat a „kedvező” változásokat, 
amelyek abból eredtek, hogy ezáltal mind a négyszemközti 
„volt osztálytársi”, mind pedig a kerekasztal-beszélgetések „elő
készítése” sokkal sikeresebb volt. Fontosnak tartom valamennyi 
„vallomás” közlését, hiszen minden elhangzó „óhaj, vágy, jövő
kép” egy másik felmérés tanulságait erősítheti meg vagy halvá
nyíthatja el:

„Becenevem az osztályban Francia és Pléhpofa. Utazó le
szek, mert nagyon szeretek utazni.” (P. L.)

„Az osztály egyszerűen csak Limennek hív, ez a becenevem. 
Gimnáziumba fogok indulni, és még eldöntőm, hogy mi lesz.” 
(B. E.)

„A becenevem Gabi vagy Ráci az osztályban. Én is gimnázi
umba megyek, Zentára. Ha befejezem, akkor idegenvezető vagy 
pszichológus leszek.” (R. Sz. G.)

„A becenevem csak Anita. Én is gimnáziumba szeretnék to
vábbmenni. Utána meg idegenvezető leszek vagy fordító.” (B. A.)



„Becenevem nincsen az osztályban. Valamilyen mezőgazda- 
sági középiskolába szeretnék menni, és mezőgazdasági gépsze
relő akarok lenni.” (B. Z.)

„Becenevem Kozma vagy Kuznyecov. Én Adán szeretnék 
tovább tanulni elektrotechnikát vagy kereskedelmibe.” (K. R.)

„Engem az osztályban egyszerűen Móninak becéznek. Én 
gimnáziumba szeretnék menni vagy Zentára vagy Szegedre, 
utána meg még nem tudom, mi leszek.” (U. M.)

„Az osztályban legtöbbször Tódinak becéznek. Én még nem 
tudom pontosan, hogy hova szeretnék menni.” (T. Zs.)

„Az osztályban csak Bizsunak hívnak. Szabadkára szeretnék 
menni grafikai szakközépiskolába.” (B. Z.)

„Adán szeretnék továbbtanulni. Becenevem Huszi vagy 
Huszem. Elektrotechnikára Adára.” (H. L.)

„A nevem egyszerűen Tibor. Adán szeretnék tovább tanulni 
mint villanyszerelő. És remélem, hogy az életben sok embernek 
viszek az életébe világosságot.” (B. T.)

„Becenevem a Gercsó, de rám ragadt a Hájbáj is. Kanizsára 
szeretnék menni autómechanikusnak, ha ez nem sikerül, akkor 
Szabadkára sofőrnek, ha ez se, akkor netán atomfizikusnak.” (G. 
K. D.)

„Nevem egyszerűen Karol. A gimnázium után pszichológiá
ra szeretnék menni, ha ez nem sikerül, akkor még nem tudom, 
de egyszerűen boldog szeretnék lenni.” (M. K.)

„Andinak szoktak hívni. A közgazdaságira szeretnék iratkoz
ni.” (G. A.)

„A világ összes virágnevét viseltem már. Az életemben nyel
vekkel szeretnék foglalkozni.” (H. V.)

„Gabinak becéznek, és biológiával kapcsolatos foglalkozást 
szeretnék űzni.” (V. G.)

„Valamilyen kutató vagy utazó szeretnék lenni.” (K. M. K.)
„Becenevem Kisnagya vagy Nagya. Topolyára szeretnék 

menni fadíszítőnek vagy asztalosnak.” (N. A. A.)
„Becenevem Deka de Taylor. Kereskedelmire szeretnék 

menni Zentára, ha ez nem sikerül, akkor Adára valami fémszak
ra.” (D. Zs.)



„Én gimnáziumba szeretnék menni, utána pedig üzletember 
szeretnék lenni.” (R. Á.)

Az osztályból hárman hiányoztak: Cs. A. (Csizma), B. A. és 
F. A. (Nyuszi).

VALAKIHEZ TARTOZNI 

A fiatalok és a család

A közösség tagjai erősen kötődnek családjukhoz. Ez különö
sen azoknál érződik, akik nem tölthetik szüleikkel és testvéreik
kel a mindennapokat, akikben naponta megfogalmazódik a kér
dés, hogy „mikor élhetek már normális életet, hogy akkor mehe
tek haza, amikor csak akarok”. Ha a Budapesten tartózkodókkal 
találkoztam, és az otthoni hírekről számoltam be nekik, először 
mindig a „hála Istennek, hogy a családom jól van” sóhaj szakadt 
ki belőlük. „Nemrégen találkoztam Szegeden anyámmal. Hozott 
pénzt meg nyári ruhát” -  újságolta köszönés helyett az egyik fiú. 
Zentán felkerestem azoknak a fiúknak a szüleit is, akik most Bu
dapesten, illetve Kosovóban tartózkodnak. Egy anyuka elmond
ta, úgy próbál „segíteni” távolra szakadt fián, hogy „sokkal rosz- 
szabbnak írom le neki az itthoni helyzetet, hogy ne vágyjon any- 
nyira haza”.

A hadiállapot bevezetése óta a családok gyakran vannak 
együtt. A családtagok sokat beszélgetnek egymással, ritkán ta
pasztalt, közeli kapcsolat bontakozik ki szülő és gyermek kö
zött, amelyet azonban az állandó veszélyhelyzet, félelem és az 
anyagi nehézségek szinte naponta próbára tesznek. „Sose be
szélgettünk még ennyit. Már régen nevettünk ennyit, kinevetjük 
azt, ami felfoghatatlan” -  foglalja össze egy lány „a családi élet 
háború hozta idill”-jét. Szinte mindenhol egy a jelszó: „Nem 
szabad háborogni, abba beleőrül az ember.” Ugyanez a lány es
te, amikor a kivilágítatlan utcán éppen hazafelé tartottunk, és 
megszólalt a légiriadót jelző sziréna, így kiáltott fel: „Félek! Si
essünk haza! Ki tudja, mi lesz!? Remélem, mindenki otthon



van.” „Vészhelyzetben” ő is — mint a legtöbb zentai -  otthon, 
családja körében érzi magát biztonságban, nem pedig a városi 
óvóhelyen vagy valamelyik, a légiriadó alatt is nyitva tartó szó
rakozóhelyen.

Az iskola és a továbbtanulás

A „hol vagy?, mit csinálsz?” látszatra „ártatlan” kérdésekre 
adott válaszok azonnal egyértelmüsítették, hogy a közösség tag
jai körében az általános iskola nyolc osztályának befejezése után 
a fiúk közül legtöbben a gépészeti, a mezőgazdasági és a villa
mossági szakot választották. A lányok inkább a kereskedelmi 
(elárusító), élelmiszeripari és egészségügyi középiskolák egyi
kébe mentek. Gimnáziumba csak néhányan iratkoztak be. 
Gábrityné Molnár Irén szerint mindez általános vajdasági jelen
ség is: „Sok magyar gyermek nem is tervezi az egyetemi szintű 
továbbképzést, sőt legtöbbjük hároméves szakközépiskolába 
iratkozik”.13 Beszélgetéseinkből az is kiderült, hogy amíg a 
mostani háború kitörése előtt a végzős zentai magyar középisko
lások felsőfokú tanulmányaikat leginkább a volt Jugoszlávia na
gyobb városaiban (Ljubljanában, Zágrábban, Szarajevóban, 
Belgrádban, Újvidéken, Pristinában) folytatták, és csak kevesen 
gondoltak arra, hogy Magyarországon, azaz külföldön tanulja
nak tovább, addig napjainkban a fiatalok zöme inkább ez utób
bi mellett dönt. A volt Jugoszlávia szétesésével „külföld” lett 
Szlovénia, Horvátország és Bosznia-Hercegovina is.

A vizsgált közösség tagjai középiskolai tanulmányaik befeje
zése után vagy a továbbtanulást, vagy a munkakeresést válasz
tották. A tovább tanulók egy fiú kivételével mindannyian olyan 
szakra pályáztak, ahol magyar nyelven hallgathatják előadásai
kat. Félve kockáztatom meg a feltételezést, hogy ez esetleg egy
fajta „védekező mechanizmus” is lehet identitásuk megőrzésére. 
A zentai fiatalok nagy része ugyanis, ahogy a közösség tagjai is, 
egyszerűen nem akarnak megtanulni szerbül, pedig köztudott,



hogy a főiskolai és egyetemi felvételi vizsgákon szintén csak el
vétve engedélyezik (Szabadka például pozitív példa erre) a ma
gyar nyelv használatát14: „Mindig puskáztam [szerb] órán. Sose 
ment. Kit érdekel? Meg ki tud már Zentán rendesen szerbül? Itt 
még a szerbek is magyarul beszélnek.” Mindez egy többnyelvű 
közegben magától értetődően az elkülönülést hozza magával. 
Ezek a fiatalok tehát -  elbeszélésük szerint -  identitásuk megőr
zését elsősorban nem abban látják, hogy színházba járjanak, 
szépirodalmat olvassanak, ahogy egy nemrég készült felmérés
ből is kiderült, hanem inkább abban, hogy magyar nemzetiségű
ek magyar nemzetiségűekkel barátkozzanak, szórakozzanak, s 
ez döntő szerepet játszik a párválasztásukban is. Elsősorban az 
azonos nemzetiségüekkel való együttlét viszi ezeket a fiatalokat 
a templomba is, hiszen kevés közöttük az igazi hívő. Mindez ké
nyelmes magatartásnak is tűnhet, ha nem sejtenénk egy-egy 
ilyen gesztus, magatartás vagy éppen a passzivitás mögött való
jában saját identitásuk, anyanyelvű iskolájuk, nyelvhasználatuk 
igénylését.

Más szempontból megközelítve a továbbtanulás iránti kívá
nalmakat két részre oszthatjuk a közösség tagjait. Hogy „miért 
épp ezt vagy azt a pályát választották”, más-más magyarázatot 
kaptam. Először is a fiúk abban a korban vannak, amikor „leg
ideálisabb” elmenni katonának, hiszen „nincsenek még lekötve: 
nincs feleségük, gyerekük”. Mindez egészen más megvilágítás
ba kerül egy olyan országban, ahol a katonásdi „élesben megy”. 
A közösség fiútagjai közül a legtöbben azért választották a to
vábbtanulást, hogy ne vigyék el őket katonának. Különben sem 
tartják állampolgári kötelességüknek, hisz „ez nem a mi hábo
rúnk”, mondta az egyik fiú, „meg nincs is kedvem »téves csa
tatéren« meghalni”. A cél tehát beiratkozni bármelyik felsőokta
tási intézménybe. Annak befejezése már másodlagos kérdés, hi
szen a legfontosabb a katonaidő letöltésének halasztása. „Heten
te egyszer kell fölmenni Szabadkára, írni egy dolgozatot, lehall

14 Azóta ez a kérdés megoldódott: a Vajdaságban mindenütt lehet magyarul 
(is) felvételizni.



gatni az előadásokat, aztán megjöhetek haza. Nem kell csinálni 
semmit” -  vallotta be a közösség egyik fiútagja.[4]

A lányok akkor döntöttek a továbbtanulás mellett, ha nem 
kaptak munkát, még korainak tartották a férjhezmenetelt, vagy 
mert „kell egy egyetemi végzettség, ugyanis manapság már 
mindenkinek van” (indokolta továbbtanulásának okát egy lány). 
A szak kiválasztásában főként az játszott szerepet, hogy az ok
tatás magyar nyelven folyjon, és hogy „ötösöm volt belőle a 
gimiben, meg mert már általános iskolában is szerettem (a meg
nyilatkozó esetében: a magyar nyelvet)”.

A Vajdaságban csupán az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudo
mányi Karának Magyar Nyelv és Irodalom Szakán, Szabadkán 
az Óvó- és Tanítóképző Főiskolán és a budapesti Gábor Dénes 
Műszaki és Számítástechnikai Főiskola kihelyezett tagozatán, 
Zentán pedig a szintén budapesti Kertészeti és Élelmiszeripari 
Egyetem konzultációs központjában tanulhatnak a magyar fiata
lok anyanyelvükön. Néhány tantárgyat magyar nyelven más 
szabadkai tanszéken is hallgathatnak. A magyarországi tovább
tanulást legtöbbjük számára mind a középiskolai oktatásban 
mutatkozó eltérő tananyag, az ebből következő hiányos tudás, 
mind pedig az anyagi problémák háttérbe szorítják. Felvételijük 
sikeressége korábban a magyarországi felsőoktatási intézmé
nyekben szinte elképzelhetetlen volt. A határon túli végzős kö
zépiskolások részére jött létre a budapesti Kodolányi János 
Nyelvi Előkészítő Intézet (ma: Nemzetközi Nyelvi Intézet), az 
úgynevezett „nulladik fokozat”. Ide is egyre nehezebb bekerül
ni. A más jellegű magyarországi felkészítést az is akadályozza, 
hogy minden jugoszláv állampolgár, aki nem rendelkezik ma
gyarországi tanulói jogviszonnyal, csak egy meghatározott ösz- 
szeg fejében, az úgynevezett „határilleték” vagy „fejbér” befize
tése után lépheti át a jugoszláv-magyar határt.15 Mindennek is
meretében sokuknak meg sem fordul a fejében, hogy magyaror
szági felvételi vizsgával próbálkozzon.

15 Ez az intézkedés nem sokkal a 2000. októberi rendszerváltás után hatályát 
vesztette.



A fiúk közül ketten katonáskodnak, mindketten Kosovóban. 
Egyikőjük önként ment el, hogy katonaviseltként mielőbb munká
ba állhasson. A közösség tagjai megdöbbenve fogadták döntését: 
„Az is hülye, hogy elment. Még itt meghal a végén.” Választását 
azzal indokolta, hogy nem volt más lehetősége, addig ugyanis nem 
kapott volna munkát, amíg nem vonul be, az pedig, hogy Magyar- 
országon próbáljon szerencsét, meg sem fordult a fejében. [5] Te
hát ő sem azért vonult be önként, mert támogatja a Kosovóban fo
lyó háborút, hanem azért, hogy „minél előbb túl legyen rajta (a ka
tonaságon)”. „Különben is csak akkor lövök, ha muszáj, önvéde
lemből.” Helyzetének különlegességét érzékeltette, hogy amikor 
hazajött szabadságra, rengetegen keresték telefonon, „sokszor 
olyanok, akiket nem is ismerek”, mondta. A kaszárnyában a ma
gyar fiatalok egy kis közösséget alkotnak. „A konyhán magyar fi
úk vannak, így mindig van repeta.” Együtt jönnek haza szabadság
ra, itthon is tartják a kapcsolatot: naponta telefonálnak egymásnak. 
Bár „a szerbekkel sincs semmi baj”. Alkalmazkodását a kaszár
nyái környezethez az példázza, hogy rengeteg szerb szót használ 
magyar szövegkörnyezetben. Ezek mind a katonasággal kapcsola
tosak: „desetar” (tizedes), „mina” (taposóakna), „teren” (terep) stb. 
Átvette a szerb hivatalos médiában az albánokra mint ellenségre 
vonatkozó kifejezéseket is. Beszélgetés közben szerb gúnynevü
kön nevezi meg őket („siptárok”), a Kosovói Felszabadítási Had
sereg tagjait pedig „terroristáknak” hívja. Természetesen elítéli a 
szerb „kommandósokat” is, akik pénzért megölnek bárkit, „akár 
asszony az vagy gyerek, nem számít”. A halál közelében eltöltött 
hónapok teljesen kivetkőztették korábbi énjéből: „Nincs ott gyá
szolás, mindenki megy tovább”. Meggyőződése, hogy jól döntött, 
sőt büszke arra, hogy katona. Ott-tartózkodásomkor büszkén mu
tatott a tizedesi rangot jelző dupla vörös csíkra a kabátján. Elége
dett önmagával, hogy van elég ereje, tűrőképessége a frontháború 
minden megpróbáltatását elviselni, s ezért „felnőttebb”, mint a kö
zösség többi tagja. „Túlságosan megkomolyodtam” -  vallja.16

16 Az 1999. évi NATO-bombázások után a Jugoszláv Katonaságot kivonták 
Kosovóból, helyét nemzetközi békefenntartók foglalták el.



A háborús helyzet hatását az élet minden területén tapasztal
tam. A gyakori légiriadók, a rendszertelen áramszünetek, a víz
korlátozás és vízhiány, az üzemanyaghiány, a nagyfokú munka- 
nélküliség, az általános pénztelenség, a mozgás- és szólássza
badság korlátozása, a gyülekezésre való jog megvonása, mind
mind mély nyomot hagyott a közösség tagjain. így a megválto
zott baráti kapcsolatokban is. Közösségem már kezdeti megfi
gyeléseim idején is megosztott volt, ami csak tovább differenci
álódott. Hiszen a közvetlen háborús veszély, majd a NATO- 
bombázások miatt a közösség tere tovább tágult (Zenta, Zenta 
környéke, Budapest), de terepmunkám során kiderült az is, hogy 
a háború közelsége egészen más reakciókat váltott ki a lányok
ból és mást a fiúkból. Ez rányomta bélyegét a baráti kapcsolatok 
egészére is. Abban azonban minden otthon maradott egyetértett: 
a bombázások első napja után azonnal kiderült, hogy komolyan 
dolgozni, érdemi munkát végezni nem lehet. „Bármibe kezd is 
az ember, inkább csak azért teszi, hogy múljék az idő, hogy be
csapja önmagát. Mímeli, hogy csinál valamit” -  fakadt ki egy 
lány önkéntelenül.

A Budapesten tartózkodók a Nemzetközi Nyelvi Intézet kol
légiumában találtak ideiglenes menedéket maguknak. Egy ré
szük már szeptember óta itt tanul, a többiek pedig március, a 
bombázások kezdete óta tartózkodnak Magyarországon. Mind
annyian fiúk. Ez azzal is magyarázható, hogy elsődleges szem
pont számukra az volt, hogy ne vigyék el őket katonának. A há
ború kitörése óta nem voltak otthon, törvény tiltja ugyanis, hogy 
a katonaköteles, azaz a tizennyolcnál idősebb és a hatvan évnél 
fiatalabb férfiak elhagyják az országot.17 így „az otthoni baráta
imról nem tudok semmit. Talán csak annyit sejtek, hogy még 
nem mind katonák, mert akkor az már a fülembe jutott volna”. 
Valamennyiüknek most az a fontos, hogy sikerüljön a felvételi
jük, hogy bármelyik felsőoktatási intézménybe bejussanak, ezzel

17 Azóta ez az intézkedés is hatályát vesztette.



biztosítva Magyarországon maradásukat. „Nem szabad most 
gondolkozni, honvágyasnak lenni. Tanulni kell, hogy maradhas
sunk akkor is, ha majd lehet, hogy sosem mehetünk haza. Nem 
akarok még meghalni vagy megbolondulni Kosovóban.” Fenn
áll ugyanis a veszély, hogy a katonakötelest, ha katonai behívót 
kap, és nem teljesíti állampolgári kötelességét, katonaszöke
vényként tartják számon, annak minden következményével: pél
dául nem „örökölhet”, soha többé vagy legalábbis egy darabig 
nem lépheti át az országhatárt stb. Honvágyukat többnyire tanu
lással igyekeznek kompenzálni, s azzal, hogy „itt vannak leg
alább ők egymásnak”, s próbálják megteremteni maguknak az 
otthon hangulatát. Majálisozni is együtt mentek, „bográcsost 
főztek” a kollégium udvarán, mint „régen a Tisza-parton”. A ko
rábbi barátságok tovább mélyülnek, hisz valamennyiüket a „kö
zös sors köti össze”. A zentaiak a többi Vajdaságból érkezettek 
között is egy kicsit „mások”. Egy sajátos kis csoportot alkotnak, 
amit azzal magyaráznak, hogy rengeteg közös élményük van, 
„már ezer éve ismerjük egymást”. Az egyik, márciusban érke
zett fiú is a kollégiumban lakhat minimális díj fejében. Alkalmi 
diákmunkákat vállal kétszáz forintos órabérért. „Örülök, hogy 
ennyit is kereshetek -  mondta. -  Meg persze nem vagyok egye
dül.” [6] A szülők is, akiknek a fia Budapesten tartózkodik, 
igyekeznek kapcsolatban lenni egymással.

A közösség másik csoportja továbbra is Zentán maradt: fiúk 
és lányok egyaránt. Mivel a felsőoktatási intézmények zárva van
nak, a legtöbb vállalatban és intézményben kényszerszabadságra 
küldték a munkásokat, a közlekedés is akadozik, valamennyien a 
városban vagy annak környékén tartózkodnak. „Eleinte még na
gyon féltünk. Megállás nélkül hallgattuk a híreket. Nem tudtuk, 
hogy mi fog következni. Éjjeleket nem tudtunk aludni, mert 
mentek a repülők. Nekünk is van hidunk, meg egy jelentéktelen 
kaszárnyánk. Sose lehet tudni, de tán nem történik itt semmi.”

Tapasztalataim szerint a fiúk és a lányok eltérően élik meg a 
háborús helyzetet. Míg a fiúk gyakran találkoznak egymással, 
rendszeresen „fociznak”, vagy éppen hasznos munkát végeznek 
(az egyik fiú a tanyán dolgozik: „Hajönnek értem, addig sem ta-



Iáinak otthon”), addig a lányok inkább otthon tartózkodnak, zár- 
kózottabbak és gyanakvóbbak. Az egyikhez odaköltözött a vő
legénye, hogy ne találja otthon a katonai behívóparancs, hiszen 
„ha csöngetnek, sose lehet tudni, hogy őt keresik-e”. Amikor ar
ra terelődött a szó, hogy „mi lesz, ha mégis otthon találják?”, 
„mi lesz akkor, ha mégis elviszik?”, sosem kaptam választ, talán 
csak egy mozdulat, vállrándítás utalt a reménykedésre, hogy a 
„legrosszabb” nem fog bekövetkezni. A két nem közötti különb
ség abban is egyre inkább kiéleződött, hogy míg a fiúkkal min
den erőfeszítés nélkül azonnal a politikára, a jelen helyzetre te
relődhetett a szó, addig a lányok inkább a múltról szerettek be
szélni, s kerülték a politikával kapcsolatos témát: „Nem érdekel 
már a politika. Unom. Mindenhol erről van már szó. Ha bekap
csolom a tévét, akkor is mindig erről beszélnek. Egyedül csak a 
sorozatok közben tudok egy kicsit kikapcsolódni.”

A közösség egy harmadik csoportját is meg kell említenem, 
amelyről nincsenek pontosabb információim, tagjai ugyanis 
Kosovóban kiskatonák. Szüleiket felkeresve annyit tudtam meg 
róluk, hogy , jó l” vannak, de pontosan a szülők sem tudták meg
mondani, hogy hol tartózkodnak s nem tudják, mikor hallanak 
ismét róluk. A közösség tagjaival való beszélgetések során 
azonban nem múlt el egy alkalom sem, hogy ne esett volna ró
luk szó. „Jó lenne már megint újra együtt lenni, vagy legalább 
csak nyolcadikosnak, amikor még nem volt ez az egész.” „Nyá
ron szervezhetnénk egy osztálytalálkozót, de ki tudja, hogy ad
digra már ki hol lesz.”

A közösség tagjai közül néhányan -  igaz, döntő mértékben 
csak a fiúk -  továbbra is rendszeresen járnak szórakozni Zenta 
két legkedveltebb szórakozóhelyére, a Mojo Clubba és a Báli 
diszkóba. [7] A lányok viszont a legszívesebben otthon marad
nak: „Én már ki sem merek menni az utcára, ha megszólal a lé
giriadó. Sötét van, az utcán nincs világítás. Félek.” Az éjszaka a 
félelemé, a rettegésé és a találgatásoké lett. A nappal most a „bé
ke a szigete”.18 Az élet mindennapos menetrendje is fokozato



san átrendeződik, újraszerveződik az emberek életritmusa is: az 
utolsó mozi- vagy színházi előadások legkésőbb délután öt-hat 
órakor kezdődnek, s este nyolc órakor már mindenki igyekszik 
haza. Ezzel magyarázható az is, hogy míg régebben csak éjfél 
körül, most már este hét órakor „megkezdődik a fiatalok élete 
is”, és tízkor már alig van valaki az utcán. A szórakozóhelyeken 
este tíz óráig van engedélyezve a vendégek kiszolgálása. Terep
munkám során több alkalommal sikerült eljutnom a zentai fiata
lok két legkedveltebb szórakozóhelyére, s azt tapasztaltam, 
hogy a Mojóba, amely a városközpontban van, sokkal többen 
járnak: „Innen, ha baj van, hamarabb haza lehet jutni”. „A Ba
bban pedig már több alkalommal is összeszedtek embereket.” 
Mindkét helyen -  az elmúlt hónapokhoz képest -  megnőtt a 
szerb nemzetiségű fiatalok száma, de az is lehet, hogy nem az ő 
számuk változott, hanem csak a magyar ajkú vendégek száma 
csappant meg.

Hinni a magunk módján

Az elmúlt nyolc évtizedben Zentán a családon, a művelődé
si egyesületeken és intézményeken kívül elsősorban az egyház 
töltött be fontos szerepet a magyar nemzeti kultúra fenntartásá
ban, az itt élő magyarok identitástudatának kialakításában és 
megőrzésében. A római katolikus magyarok és az ortodox szer- 
bek közösségében a nemzeti és a vallási identitás egymással 
mindig szoros összefüggésben állt. A nemzeti identitás egyik 
jellemzője pedig a vallási hovatartozás volt. A vallási életben 
való részvétel ilyen környezetben elsősorban tehát valamelyik 
etnikai közösséghez való tartozási formát jelentett. így az embe
reknek egy vallási ünnepségen való puszta jelenléte is bizonyí
totta, hogy -  ha nem is buzgó hívők - , de nemzeti közösségük
kel szoros kapcsolatban állnak.19

Beszélgetéseim ugyancsak azt tanúsították, hogy valameny- 
nyien római katolikus vallásúnak tartják magukat. Senki sem



vallotta magát ateistának vagy felekezeten kívülinek. Válaszaik
ból azonban az is kiderült, hogy vallásosságuk elsősorban nem 
a rendszeres templomba járást jelenti, hanem azt, hogy meg van
nak keresztelve, voltak elsőáldozók és bérmálkozók, s magától 
értetődőnek tartják, hogy majd templomi esküvőjük lesz. De ez 
az igény is inkább a divat, mint a vallási meggyőződés jele. „Hi
szek a magam módján” -  vallotta egyikőjük. Életükben a vallás 
és az egyház igazán nem vált kohéziós erővé.

A legnagyobb egyházi -  mindenekelőtt a húsvéti és karácso
nyi -  ünnepeket is inkább a család, s nem egy nagyobb egyházi 
közösség ünnepeként élik meg. Hasonló okokból van a születés
napoknak nagyobb hagyománya, mint a névnapoknak.

Haza és hazaszeretet

Ezeknek a fiataloknak a körében -  legalábbis a külső szem
lélő így érzékeli -  hihetetlenül nagy a begubózás, az apolitikus 
magatartás. De már az első őszinte megnyilatkozásaikból kide
rül, hogy annál erősebb bennük a valakihez való tartozás igénye. 
Legtöbbjük a nemzeti azonosságát családi és baráti körében ke
resi, és semmi esetre sem abban az államban, amelynek állam
polgára. Ezzel magyarázható talán az is, hogy számukra a haza 
a szülőföld, a fölnevelő táj, s nem egy ország, legyen az a volt 
Jugoszlávia, a mostani Kis-Jugoszlávia vagy éppen az anyaor
szág. „Nekem a hazám Zenta és Szabadka környéke. Ezt isme
rem” -  bizonygatta az egyik katonaköteles fiú. Sajátos értelme
zése ez a „valakihez tartozásnak ” és a „haza” fogalmának. „A 
haza az, ahol élek, s annak környéke, amit viszont jól ismerek. 
A nemzetemet pedig azok körében keresem, akikkel élek, akik
kel barátkozom.”

Problematikusnak is mondható hazaszeretet ez, különösen 
akkor, amikor az ország „honvédő háborúba hivja” minden ál
lampolgárát. A Vajdaságban a nemzeti hovatartozás és az állam- 
polgárság összeegyeztetésének ilyen jellegű bizonytalansága 
nyilvánvalóan az első világháború lezárásáig vezethető vissza, 
amikor a délvidéki magyarság nagy csoportja akarata ellenére



egy olyan állam fennhatósága alá került, amelyhez addig némi 
nyelvi, némi kulturális kapcsolat, de semmilyen állampolgári 
azonosságtudat sem kötötte.20 így a két háború között az új or
szág meghatározó politikai problémái rendre az állampolgárság 
és a nemzetiség egybe nem esése miatt éledtek újjá. A nemzeti 
és etnikai hovatartozás és az állampolgárság összeegyeztetését a 
volt Jugoszlávia mint szocialista államszövetség megoldottnak 
tekintette. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy meg is szün
tette. Mindenesetre a ,jugoszlávság eszméjének” feltámadása 
nagymértékben háttérbe szorította, sőt a fiatalok körében az azo
nos állampolgárságúak jogegyenlőségének normája és az állam- 
polgári lojalitással összeférő etnikai azonosságtudat kettőssége 
mindinkább elfogadottá vált. Tito halála után azonban a tagköz
társaságokban erősödő államnemzet-koncepció ismét a felszínre 
dobta a térség egyik legsúlyosabb interkulturális problémáját, 
amelynek konfliktusokkal teli, súlyos következményeit közös
ségem tagjai is érezhették.

Néhány gondolat a háborúról

Ha megszólal a sziréna, vagy ha a közelben robbanás hallat
szik, a fiatalok úgy tesznek, mintha semmi sem történt volna. A 
város egyetlen, alig kétszáz személyes óvóhelyére kizárólag a 
szerb nemzetiségűek járnak. így úgy tűnik, hogy a közösség tag
jai már mindkettőhöz hozzászoktak, vagy nagyon bátrak. Az 
égen dúló leszámolásnak is mindig sok a nézője. Bámulva a 
földről felfelé ívelő nyomjelző lövedékek narancssárga fényét, 
talán maguk sem tudják, hogy a látvány csodálata vagy a bénult
ság vett-e rajtuk erőt. Természetesen bármelyikről is van szó, a 
megszokás az emberben azt a megmagyarázhatatlan érzést vált
ja ki, hogy az életen (beleértve a mindennapok borzalom- és fé
lelemadagját is), azaz a megmentett csupasz életen kívül semmi 
másnak nincs értelme.



Habár közösségem tagjainak nem egészen egyöntetű a véle
ménye a háborúról, abban valamennyien (igaz, restelkedve) 
egyetértettek, hogy nem tudnak igazán együtt érezni a bombázá
sok sújtotta települések szenvedőivel, a közvetlen félelemben 
élőkkel. Legtöbbjüknek az volt a véleménye, hogy a világon 
„semmit sem lehet büntetlenül tenni”, mindenért fizetni kell 
egyszer. Ezt azonban csak a legszűkebb baráti körben merik ki
mondani. Természetesen nem tagadják meg az együttérzést 
azoktól, akik ezekben a napokban a „szerbség Trianonját” élik 
meg, de világos számukra: ahogy a jugoszláv belháború, úgy ez 
a mostani sem „a magyarok háborúja”. Rokonszenvet is inkább 
az albánok, mint a szerbek iránt éreznek, bár magáról az albán 
nemzetről nem a legkedvezőbb a véleményük.

„Közbe kellett már lépni. Már nem lehetett több öldöklés. 
Hova vezetett volna ez az egész? Miloševićet kéne kinyírni. Ne
ki könnyű. Már az egész családját kimenekítette valahova Görög
országba. Ő meg úgyse tudja túlélni. Lesz dolog ott, Hágában. 
Felőlem most már bombázzák az egészet! Az ott, arra, nem az én 
hazám. Az én hazám itt van, Zentán meg Szabadka környékén. 
Ott lent egyszer voltam csak osztálykiránduláson. Akkor is csak 
átutazóban. Meg Zlatiboron voltunk lenn, két hétig alsósként. 
Na, az a ház sincs már meg, pont azt bombázták le, ahol laktunk. 
Szabadkát sajnálom. Ott már elég sok mindent ismertem.” [8]

„Igazán már nem is érdekel, hogy mi van. Csak minket ne lő
jenek! Nem adok én már itt senkinek sem igazat, csak legyen vé
ge! Amikor itt volt a lehetőség, akkor kellett volna elmenni Svéd
országba, de most már késő. Habár úgyis honvágyam lenne, 
nem érezném otthon magam. Itt vagyok itthon, itt van minden
kim, itt ismerek mindent. Majd lesz valahogy.” [9]

A fiatalok és a média

A médiafigyelők általánosan elfogadott nézete szerint mind 
az egyénre, mind pedig egy-egy kisebb-nagyobb közösségre 
döntő hatású a média szerepe, különösen olyan gazdasági, társa
dalmi és politikai események sodrában, amelyek e közösségek



tagjait elsősorban a biztonság és az „értelmes élet” érzésétől 
fosztják meg. Áttekintve tehát azokat az összetevő erőket, ame
lyek vizsgált közösségem értékrendjét, magatartását befolyásol
hatják, nem kerülhetem meg, hogy röviden ne vizsgáljam meg a 
média e „döntő hatásának” fokát és hatékonyságát. Ugyanis a 
vizsgált közegben ezen a téren szintén sajátos helyzet tapasztal
ható, hiszen erre a kis közösségre hatást gyakorolhatnak a szerb 
nyelvű hivatalos és ellenzéki, a vajdasági magyar nyelvű tömeg
tájékoztatási eszközök, valamint a magyarországi, a nyugat-eu
rópai és amerikai rádió- és főleg televízióadások is.

Ezek közül nyilvánvalóan a legnagyobb hatásuk a vajdasági 
magyar nyelvű médiáknak [10] van, közülük is a Magyar Szó
nak. Szólni kell azonban arról a „szerb másságról” is, amelyhez 
hasonlóval a vajdasági magyar kisebbségi sajtóban, „független 
értelmiségiek” körében és vizsgált közösségemben is találkoz
tam. Egyik megfogalmazója Vojislav Despotov neves szerb író 
volt, aki néhány hónappal a háború kitörése előtt azt mondta, 
hogy „a Balkán az élet legérdekesebb helyszíne”. Felvetett tézi
sének tragikus helyességét a NATO-bombázások sajnos nagyon 
gyorsan igazolták. A szerző azonban -  a Blic című szerb nyelvű 
lapban adott interjúja [11] szerint -  mindjobban fél „szörnyű té
zisének” beteljesedésétől. Elsősorban attól a „balkáni eszmétől 
fél”, mely szerint vannak a „sorsnál is erősebb” népek. Az igaz
ság viszont épp arról szól, hogy „e népek sorsa valójában a saját 
kezükben van”. Ez pedig nem jelent mást, mint hogy hétköznap
jaikat azzal a „csodálatos költői fordulattal” élik meg, hogy „erő
sebbek önmaguknál”. Despotov szerint a szerb nép most önma
gával „kísérletezik”, és ebben az elszántságában -  dacolva a nyu
gati civilizációval -  nem riad vissza semmilyen véglettől sem. 
„Legérdekesebb most a Balkánon élni” -  ismétli meg korábbi ki
jelentését, hiszen minden más helyen nyugalom és unalom van, 
miközben az ott élőknek dolgozniuk kell, s alávetniük magukat a 
demokrácia merev és szigorú szabályainak, amelyek néha még 
elnyomóak is tudnak lenni. Itt viszont, ahol Kelet és Nyugat, a 
hagyomány és az avantgárd, a 19. és a 21. század találkozik egy
mással, az udvarban még a gyerekek is történelmet játszhatnak.



„A hidak lerombolása, elvesztése az emberekben -  Despotov 
szerint -  minden érték megkérdőjelezhetőségét veti föl, és a le- 
győzöttség érzését erősíti. A hidak ugyanis nem embereket köt
nek össze, a híd az egyént az értelemmel kapcsolja össze. így 
vesztette értelmét az újvidékiek számára a Duna. Az elődök, 
amikor megtelepedtek ezeken a tájakon, még nem találtak hida
kat. Mi azonban már nem nevezhetjük magunkat honfoglalók
nak, s még sincsenek hídjaink. Akkor hát kik is vagyunk mi? 
Olyan ez az egész, mintha egy személyiségnek, például az 
enyémnek, most kellene újra kezdenie a Duna és az értelem kö
zötti történelmi kapcsolat kiépítését. Ugyanis a hidakkal együtt 
engem is leromboltak, s mint ahogyan a hídkonstrukció, most én 
is úgy emelkedem ki a folyó vizéből, vagy süllyedek vele együtt 
a hideg hullámokba.”

Azért tartottam fontosnak hosszabban is idézni Vojislav 
Despotovot, mert azok a gondolatok, amelyeket fölvetett, a vaj
dasági magyar médiában és a vizsgált közösségben folytatott be
szélgetésekben is visszaköszöntek. Dudás Károly író, a szabad
kai Szabad Hét Nap főszerkesztője például így ír egyik vezér
cikkében a hidak lerombolásáról: „El szerettem volna búcsúzni 
hídjaimtól. Az újvidéki régi hídtól meg a Szabadság hídtól. Ifjú
ságom hídjaitól, amelyeken egyetemista éveimben, kezdő és az
tán már »haladó« újságíró koromban annyit jártam-keltem, kör
nyékükön annyit bolyongtam majd tizenöt esztendőn keresztül. 
S amelyeket most a NATO-gépek leromboltak. Csak hát a mos
tani hadiállapotos időkben nem búcsúzhattam volna el úgy tő
lük, ahogy illenék, ahogyan szeretnék. Nem töprenghettem vol
na el afölött, hogy erre mifelénk a hidak a nagy szólamok elle
nére már rég nem összekötnek, hanem elválasztanak, s afölött 
még kevésbé, hogy lerombolásukhoz ki milyen mértékben járult 
hozzá, és ki mikor gyújtotta meg alattuk a kanócot. Akkor meg 
mi értelme a hídbúcsúztatásnak. Inkább hát csendben, magam
ban elsiratom őket.”21 A Magyar Szóban [12] is a kötelező köz
leményeken és híreken kívül a legtöbb írás az újvidéki hidakról

21 Szabad Hét Nap, 1999. április 7., 6. p.



jelent meg. így lesz a hidak lerombolása a vajdasági magyar saj
tóban jellegzetes apropó arra, hogy burkolt, áttételes, költői 
vagy metaforikus formában megjelenjenek azok a nézetek is, 
amelyek a hivatalos médiától eltérően értelmezik a NATO-táma- 
dásokat.

A „másként való gondolkodás” kifejezésének egyéb formái 
közé tartoznak a lapokban elszaporodott versközlések, háborús- 
napló-részletek és az olyan -  a külföldi sajtóból átvett -  nézetek 
ütköztetése is, mint amilyen Konrád György a freiburgi egyete
men április 28-án felolvasott beszédének a részlete volt. Erre re
agált Németh István vajdasági író, úgy fejtve ki véleményét a 
Konrád-szövegről és magáról a háborúról, hogy abban a legszi
gorúbb cenzor sem találhatott semmi kivetnivalót, s mégis az 
Egy metaforára című glossza [13] a Magyar Szó egyik legmeré
szebb írása lett a háború kitörése óta. Természetesen nem maradt 
ki a lapból Nádas Péter írónak ugyancsak a Konrád-írásra a 
Frankfurter Allgemeine Zeitungban tett eszmefuttatása sem.

Ezzel szemben a szerbiai médiumok (a háború kitörése óta 
már csak Montenegróban beszélhetünk független tömegtájékoz
tatásról) profi módon tálalják a háborús propagandát, amely a po
litikai hírekben a legszembetűnőbb. Egy-egy hírblokkot fülbe
mászó zenére írt hazafias dalok követnek, majd ismét szélsősé
gesnek tűnő kifejezésekkel teletűzdelt hírek, közlemények, kom
mentárok és riportok váltogatják egymást. A propagandának per
sze számtalan más módja is akad, s ezekkel különösen a szerbiai 
televízió igyekszik élni. íme még egy a sok közül. Az egyik belg
rádi hídon tartott tömegdemonstráción egy lelkes leányzó papír
ról olvasva ezt kiabálta a publikum felé: „Egykoron arról álmo
doztam, hogy fehér lovon jön el értem a kedvesem. Ma már ál
maim lovagja az a katona, aki Kosovóban a hazát védi.”

Mindezt nehezen tudja magáévá tenni az a kis közösség, 
amelyben már nagyon régóta semmilyen hitele sincs a hivatalos 
tömegtájékoztatási eszközöknek. A hírközlésen kívül ugyanis 
sok más tényező is közrejátszik abban, hogy a szerb nyelvű te
levíziónak szinte alig van magyar nézője. Ennek szemléltetésé
re vegyük példának azt az átfogó közvélemény-kutatást, amely



a Szerbiában legnézettebb tévéműsorokról22 készült, és az idei 
év első három hónapjára vonatkozik. A győztes a Családi kincs 
című hazai sorozat lett. A maratoni hosszúságú sorozat azt 
igyekszik bizonyítani, hogy a szerb ember „biznisz”-re született, 
hogy a legsúlyosabb gazdasági válságban is nagyszerűen felta
lálja magát, humora sosem kopik, leleményessége eget repeszt, 
legfőbb problémája az időbeosztás (mikor foglalkozzon a fele
ségével, és mikor az egy-két-három szeretőjével). A főszereplők 
között ott van Drágán Nikolié, a népszerű filmszínész és Bata 
Živojinović, a szerb képviselőház szocialista képviselője is. Éva 
Ras ezúttal is -  mint általában a szerb sorozatokban -  a kissé bu
gyuta vagy inkább buta, könnyűvérű magyar nőt testesíti meg.

Gerold László írja háborús jegyzetében: „a háttérben válto
zatlanul a rádió, nem mintha érdemes lenne ráfígyelni bármelyik 
állomásra is; az egyik az igazság csak neki kedvező felét mond
ja állandó, kötelezően negatív tartalmú eposzi jelzők kíséreté
ben, a másik pedig két, (anya)nemzetet féltő, megnyugtató köz
lemény között izgalmat gerjesztő tévhíreket röppent fel; a tévé
adók ugyanezt teszik, ugyanígy”.23 A határ másik oldaláról 
ugyanis úgy tűnik, hogy a magyar hírközlés hol „agyonnyugtat
ja”, hol pedig éppenséggel pánikba kergeti a hallgatókat és a né
zőket a Jugoszláviában zajló háborúval. A határon túli magyaro
kat viszont inkább felháborította, mint segítette drámai helyze
tükben. Az egyén pedig ismét megbizonyosodhatott arról, hogy 
nemcsak attól és azért érzi tudathasadásosnak magát, ami körü
lötte történik, amit egyedüli és kizárólagos igazságként rádiók 
és tévék szajkóznak, ahogy a hozzá közeli vagy tőle távoli em
berek (érthetetlenül) viselkednek, megnyilatkoznak, hanem 
mindentől, ami a levegőben van.

22 Képes Ifjúság, 1999. április, 6. p.
22 Gerold, 1999: 127



ÖSSZEGEZÉS

Egy kisváros közösségére irányuló kultúrakutatói terepmun
kám kiindulópontja az volt, hogy korunkban az egyéni, a szemé
lyes, az önálló nézőpontok, megnyilatkozások is megkülönböz
tetett társadalmi hangsúlyt és figyelmet érdemelnek, mert ezek 
az egyéni, személyes, kötetlen vallomások, az emberi élet ma
gánszféráját meghatározó kulturális elemek számos vonatkozás
ban általánosíthatók, összegezhetők és a közösségi kultúra szer
ves részeként vizsgálhatók.

Terepkutatásom helyszíne lakóhelyem, informátoraim pedig 
egykori osztálytársaim voltak. Az antropológia résztvevő-megfi
gyelő módszerének alkalmazása ilyen terepen nem okozhatott 
gondot, hiszen ebbe az „idegen” közösségbe a beilleszkedés nem 
volt nehéz. Ám bármennyire hittem is, hogy jó ismerője vagyok 
e közösségnek, az igenis megnehezítette munkám, hogy nem 
tudtam tartósan, azaz állandóan részt venni „hétköznapi és ünne
pi életvitelükben és megfigyelni a kulturális jelenségeket”.24 E 
kultúra belső feltárása egyúttal szembesített azzal a dilemmával 
is, hogy képes vagyok-e tárgyilagos lenni. Szubjektivizmusom 
okát ugyanis ezúttal nem abban kellett keresnem, hogy vizsgált 
közösségemben le tudom-e vetni másságom béklyóit, hanem épp 
abban, hogy túl közel éreztem magamhoz a közösség minden 
emberi megnyilatkozását, kulturális jelenségét.

A terepmunka során nagy lelkiismereti gondot okozott szá
momra az az általam kikényszerített, mesterségesen előidézett 
kapcsolat is, amelyben a megfigyeltek (közeli ismerőseim, bará
taim) -  nem tudva megfigyelő, adatgyűjtő szándékomról -  tel
jes mértékben ki voltak szolgáltatva nekem. Naponta kellett 
szembesülnöm azzal a lelkiismereti kényszerrel, hogy a közös
ségben folytatott „spontán” beszélgetések alapján szabad-e álta
lánosítani, következtetéseket levonni, hiszen ezáltal e közösség 
tagjainak magánéletébe is beleszólhatok, anélkül, hogy erről a 
kérdezettek tudnának.



Terepmunkám szűk fél évre korlátozódott, de ez az időszak -  a 
megfigyeltek vallomása szerint -  életük eddigi legváltozatosabb, 
legproblematikusabb periódusa volt. Beszélgetéseink kezdetén 
Kis-Jugoszlávia a közvetlen háborús veszély hétköznapjait élte, 
majd elkezdődtek a NATO-bombázások, s mire tapasztalataim ösz- 
szegzéséhez értem, már a béke alternatívája is mind valószerübb- 
nek tűnik. Megfigyeléseim kezdetén még úgy láttam, hogy Zenta 
is „ugyanazt a vidéki sorsot éli meg némileg módosult körülmé
nyek között”, mint sok más kisváros szerte a nagyvilágban, s akik 
itt maradtak, elfogadták azt is, hogy „végzetük a vidék”. A mai 
helyzetben, pontosabban kutatásaim végén az a meggyőződésem, 
hogy ez a vajdasági kisváros sokat veszített abból az erejéből, 
amelynek hála, korábban az itt élő magyar fiatalok többségében a 
nemzeti-etnikai csoporthoz fűződő kötelékek legtöbbje nem lazult 
fel, s nem ingott meg az egyén teljes addigi értékítélet-rendszere 
sem. Közösségem tagjaiban ugyanis tovább mélyült, tudatosult a 
„soha sehová sem tartoz(t)unk” gondolata, miközben -  s ez talán a 
legnagyobb baj -  „igazán önmaguk sem tudnak lenni”.25 Ehhez 
nagymértékben hozzájárult más kultúrák közelsége is, amely ha
bár serkentette az „ellentmondás vágyát”, valójában csak fokozta 
az itteni magyarok kisebbségi kultúrájának az asszimilációját.

Bejárva a kultúra megismerésének családhoz, iskolához, ba
ráti körökhöz, ismerősökhöz, valláshoz, szülőföldhöz, háború
hoz és a média kínálta megismeréshez kapcsolódó szakaszait, 
már csak a családban és a barátok szférájában figyelhettem meg 
azt a kohéziós erőt, amely még képes lehet a „hagyományos kul
turális értékek” bizonyos fokú „átmentésére”. A „túlélés jegyé
ben” fölmutatott adaptív értékrendben azonban nehéz felismer
ni a változás esetleges új értékeit. Sokkal inkább közösségem
nek azt a tudathasadásos állapotát látom benne, amely már ke
vésbé ösztönzi őket arra, hogy szülőföldjükön érezzék magukat 
otthon, itt és most akarjanak családot alapítani, dolgozni és egy
más között szorosabb kapcsolatot teremteni. S legtöbbjük szá
mára még sincs menekülés: egyelőre zentai „foglyok” ők.



JEGYZETEK

1. A volt Jugoszlávia azon népcsoportja, amelynek tagjai nem kívánták 
magukat egyik nemzetiségi közösséghez sem sorolni. A legtöbb feltételezés 
szerint elsősorban a vegyes házasságban élő felnőttek, illetve a vegyes házas
ságból született gyermekek vallották magukat ,jugoszláv”-nak.

2. A szobában a vőlegénye nézte a tévét, aki egy közeli faluban lakik. Kér
désemre, hogy „zavarok-e”, azt válaszolta, hogy „annyira nem”. „Tudod, most 
itt lakik nálunk. Itt nehezebben találják meg. Mondtam is neki, hogy ő ne men
jen ki kiabálni a többi szerbbel, mert ő is az, hanem maradjon a fenekén, mert 
őt is elviszik. Már kétszer is letöltötte a katonaságot. Már lassan két éve el va
gyunk jegyezve, de ilyen időben mit akar az ember? Én otthagytam a munka
helyemet (egy boltban dolgozott mint elárusító), hogy rendesen végezzem az 
iskolát, de most az is bebaszott. Már csak egy vizsgám lett volna hátra, fiziká
ból. Az iskola székhelye Kruševac, ott meg már, tudod, mi van, a tanárok meg 
mind belgrádiak, benzin meg nincs. Terveznek egy vizsgát a jövő hétre, de 
hogy abból is mi lesz, itt már semmit sem lehet tudni. Azon gondolkozók, 
hogy nincs iskola, nincs munkahelyem, ezeket meg (mutat abba az irányba, 
amerre a vőlegénye elment) úgyis elviszik, akkor majd védem anyámat. Bár 
nem jó itthon maradni, állandóan attól rettegni, hogy mikor törnek be, mikor 
rabolnak ki, hogy ölnek meg. Legalább szép halálom legyen, ne nyúzzanak 
meg! Az a legjobb, elmenni ápolónőnek, ott legalább megvédenék, mert kötö
zöd a sebesülteket. Nem várható itt semmi jó. Nem akarok vészmadár lenni, 
de nagyon úgy néz ki, hogy ez lesz a vége. Már amióta elkezdték, ma éjszaka 
aludtam először. Nagyon alacsonyan szállnak a gépek, meg a sziréna hang
j a . . .  Hat után már ki se merek menni az utcára. Nem hiszem, hogy megölnének, 
de sose lehet tudni, hogy mikor szórnak le valamit errefelé. A NATO is csak 
az első nap bombázott le egy kaszárnyát. Azóta csak az iskolákat meg a por
szívógyárakat lövi. Itt nem az a cél, hogy béke legyen, hanem hogy tönkrete
gyék a gazdaságot, hogy utána rá legyünk szorulva a külföldre, s még jobban 
meggazdagodjanak. Azok még sose hoztak békét, csak háborút. Magyarország 
is hülye, hogy beleavatkozott ebbe az egészbe. így most ő lesz az első, akit 
megtámadunk, mert a leggyöngébb. Nem is csodálom, hogy félnek. Amúgy 
elég rossz, hogy nem lehet pontosan tudni, hogy mi van, mert mi csak szűrve 
halljuk a híreket: a belgrádi tévében persze minden fasza, a magyarok meg 
mondják a magukét. Az a Tvrtko is itt volt, Adán. Beszaratta az adaiakat, hogy 
itt lesz az első támadás, pedig ott nincs semmi. Azok kiürítettek két utcát, utá
na meg csodálkozik, hogy megverik. Magyar rendőrök verték meg, adaiak, 
csak mindenki a szerbekre fogta. Ha meg szerbek voltak, akkor azt mondták, 
hogy jól járt, mert az adaiak után már nem élne. Hát, de mit is képzel magá
ról? Filmeket készít egy másik országban. Mi köze hozzá? Ezt nevezik špiju- 
nažanak (kémkedésnek), nem? Ha majd egyszer netán én elmegyek, akkor 
majd jó messzire, ahonnan nem lehet visszajönni. Brazíliába vagy valamilyen



szigetre. De nem hiszem. Nem tudok én utazni. Nem merek belevágni. A múlt
kor még itt, Zentán is eltévedtem.”

3. Meglepetten és nagy örömmel fogadott a Nemzetközi Nyelvi Intézet 
kollégiumának fiúszobájában. „Üdvözlöm Solanát és Miloševićet is. Már 
megint nem mehetek haza. Itt van a fölvételi is, ezek meg harcolnak. Hála Is
tennek, maradhatunk itt, a kollégiumban! Nyáron is itt lakhatunk, meg kapunk 
valamennyi pénzt is. Ebből az az egy szerencsénk, hogy nem visznek el kato
nának. A többi meg . . . Nem tudom, mi lesz. Ha így folytatják, akkor előbb- 
utóbb mi is megkapjuk a behívót, haza nem megyünk, mert harcolni nem aka
runk. Katonaszökevények leszünk. Soha többet haza se mehetünk. Ha megpró
báljuk, akkor jól szétvernek a határon. Úgy jobb, ha meg se próbáljuk. Majd a 
zöldhatáron. Jogilag teljesen mindenből ki leszünk zárva. Nem örökölhetünk. 
Bár azt is mit? Nem marad ott már semmi. Az a kevés se lesz, ami volt. Azért 
még ez is jobb, mint hogy meghaljunk a háborúban. Állandóan csak hallgatom 
a híreket. Ki tudja, abból is mi az igaz. Már senkinek se hiszek. Ja, amúgy hal
lottad, hogy bepereltük Hágában a NATO-t. Nevetséges. Mindegy, nem szere
tek erre az egészre gondolni se. Május elsején összejövünk egypáran, akik itt 
vagyunk, s elmegyünk sátorozni a hegyekbe, sütünk szalonnát. Még február
ban úgy terveztük, hogy majd Zentán átmegyünk a Tisza bánáti oldalára, és ott 
nyárson sütögetünk majd valamit. Ki tudja, mikor fogunk majd ott legköze
lebb bármit is csinálni. Nem tudom, hogy mi van az otthoniakkal. Annyit tu
dok róluk -  persze, csak a közelebbiekről - , hogy nincsenek itt, és hogy még, 
remélem, nem katonák. Hiányzanak. Anyám átjött Szegedre a múlt héten. Ho
zott egy kis zentai levegőt, de az nem olyan. Már nagyon honvágyam van, de 
szerencsére most nincs időm ezen gondolkozni. Majd nyáron lesz még nehe
zebb. Bombázzák már le az egészet, csak már legyen vége!”

4. Amikor megérkeztem hozzájuk, édesapjával éppen az autó körül fogla
latoskodott. Barátságosan fogadtak. Befejezték az autószerelést, majd édesapja 
beült az autóba, és elhajtott, R. Á. pedig behívott a házukba. Kezet mosott, majd 
a konyhába vezetett. „Ide üljünk, mert csak itt van meleg.” Édesanyja és báty
ja nem volt otthon. Majd föltette a vizet a kávénak. Úgy gondoltam, hogy a kö
tetlen beszélgetés módszerét alkalmazom, s nem árulom el látogatásom célját, 
így talán őszintébb lesz. „Nemrég dolgoztam a Daliban a sanknál, hát mit 
mondjak, elég nehéz volt. Mondjuk, nem is a pénzért dolgoztam, hanem foga
dásból. Mondtam is a Ferinek, tudod, a tulajnak, hogy otthagyom, mert nem 
akarok akkor dolgozni, amikor a többiek szórakoznak. Az iskola mellett lehe
tett volna.” Mosolyogva mondja: „Hetente egyszer kell fölmenni Szabadkára, 
írni egy dolgozatot, lehallgatni az előadásokat, aztán meg jöhetek haza. Nem 
kell csinálni semmit. Nem bírom én a tanulást. A gimis albumba is mindenki 
azt írta, hogy milyen ügyesen kocáztam.” Elmegy, és megkeresi az albumot, 
majd büszkén mutatja a ballagok egymásnak írt rövid „üzenet”-eit, „útravaló”- 
it. „Azért mégis megcsináltam tanulás nélkül. Másoknak meg ugyanolyan je
gyük volt, mint nekem, közben meg tanultak. Nem kell itt csinálni semmit.” Le



gyint. „Nem olyan ez a gimnázium, amilyennek mesélték, hogy régen volt, 
hogy büszkék voltak, hogy odajárhattak. Most meg?” Gúnyosan felnevet. „Hát 
ez a mostani iskola meg nem vészes. A lényeg az, hogy van átlépési papírom, 
akkor megyek, amikor akarok. Most meg már lehet, hogy meglesz a magyar ál
lampolgárságom, mert apunak van odaát az a vállalkozása, s úgy írtuk be, mint
ha ott laknék.” Mosolyogva csóválja a fejét. „Ez a kocsim is azért magyar” -  
mutat az utca felé, ahol az autót javították. „Ott vettem harmincötezer márká
ért. Ennyiért itt csak egy roncsot kapnék.” Csap a kezével. „így meg, ha valaki 
át akar menni üzletelni, kifizeti a benzint, én meg ingyen megyek vele. Megéri. 
Amúgy azért is jó még ez az iskola, mert nincs a szerb. Végre megszabadultam 
tőle. Sose ment. Utána meg, ha befejezem, számítástechnikus leszek vagy mi
csoda, és megyek.” Nevet, majd az út felé mutat, amelyik Magyarországra ve
zet. „Minek maradjak? Mi van itt?” Gunyorosan nevet. „Itt nincs jövő.” Majd 
hallgat lehajtott fejjel. „Ott meg majd csak lesz valami. Múltkor láttam a G.-t a 
gimi udvarában. Valami munkásokkal verte a betont.” Nevet. „A. meg Tornyo
son zenetanámő. Mikor hazamegy, gondolom, vakarhatja ki a tetüket a fejéből 
a cígók miatt. N.-nel szoktam találkozni elég sűrűn. Ő kinn van a tanyájukon, 
ott dolgozik. Ok még mindig jól állnak. Nem is lehet megszegényedni annyi 
föld mellett.” Megérkezett édesanyja. „Mami, van ebéd, vagy elmenjek valaho
va?” „Kisfiam, itthon már csak pár szelet disznóhús és savanyú leves van, menj 
inkább!” Majd a pénztárcájából vesz ki pénzt, és odateszi az asztalra. „A 
Csergában jó a csikóstokány.” Majd magunkra hagyott bennünket. „Amúgy 
hallottam, hogy a T. katona Kosovóban. Az is hülye, hogy elment. Még itt meg
hal a végén! Nem azt mondom, hogy ki kell kerülni, de végül is én már lehet, 
hogy északabbra leszek katona.”

Ezután kikísért a kapuig, és megköszönte, hogy meglátogattam. Hívott, 
hogy jöjjek máskor is, s ha van időm, szombat este menjek el velük a Bali-disz- 
kóba. Örömmel fogadtam a meghívást annak reményében, hogy a többiekkel 
is találkozhatom, és alkalom adódik egy kerekasztal-beszélgetésre is.

5. Első „interjú”-mat azzal a fiúval készítettem, aki három hónapig tartó 
kiképzés után jelenleg Kosovóban van. Karácsony táján kapott eltávozást, így 
alkalmam volt beszélgetni vele. Édesanyja nyitott ajtót, mert a fiút éppen tele
fonon keresték. Addig a szomszéd szobában mosolyogva, a fejét csóválva, egy 
„tudod, hogy van ez ilyenkor” pillantással magyarázva a dolgot, hogylétemről 
kérdezősködött. Majd hamarosan befejezte a telefonálást, és kijött, hogy üdvö
zöljön, mint rég nem látott barátot, majd bekísért a szobájába, és hellyel kínált. 
Az ágyára ültünk, a székek ugyanis tele voltak pakolva a frissen mosott terep
szinti ruhákkal. „Holnapután megyek vissza.” Elnézést kérőén mutatott rájuk. 
Kényelmesen, felhúzott lábbal elhelyezkedett. Édesanyja becsukta az ajtót, 
magunkra hagyott bennünket, hogy „nyugodtan” beszélgethessenek a volt osz
tálytársak. „Állandóan keresnek. Sokszor olyanok is, akikről alig tudok vala
mit, csak kíváncsiságból.” Ekkor már eldöntöttem, hogy nem árulom el neki 
kutatási szándékomat, s módszeremül a kötetlen beszélgetést választom.



„Júniusban vonultam be, s ha minden igaz, akkor júniusban szerelek le. Most 
Pećen vagyok, Kosovóban. Legutoljára négy hónapja voltam itthon. Sok az a 
800 kilométer.” Keserű mosollyal csóválja a fejét. „Végül is nem olyan rossz, 
mert sok a magyar.” Majd földerül az arca. „Múltkor, ahogy megyek a kantin
ba, hallom, hogy magyar zene szól. Erre integetett az egyik konyhás fiú: csan- 
tavéri. Sokan vagyunk ott magyarok, rengetegen. Most is együtt jöttünk haza 
még két katonatársammal, az egyik Adán, a másik Moholon lakik. De a szer- 
bekkel sincs semmi probléma. Megszokja ezt az ember. Igaz, hogy már két hó
napja nem voltam terenen.” Szemrebbenés nélkül használja a „terep” jelenté
sű szerb szót. „Benn vagyok a kaszárnyában, ott meg jó meleg van.” Majd föl
áll, és odamegy a szekrényhez, leakasztja a kabátját, és mutatja a két vörös csí
kot. Mosolyogva kihúzza magát így utalva „tizedes” voltára: „Desetar vagyok. 
Meg most már sok az újonc, azokat viszik. Azért volt úgy is, hogy egy mezön 
kellett átmennünk, szépen, lassan. Amikor az egyik fiú visszament, mert leej
tett valamit, rálépett egy minára, már így mondom az aknát, meghalt. Tőlem 
vagy húsz méterre. Ott eltemettük, nincs itt gyászolás, hanem mentünk to
vább.” Mindezt teljes hidegséggel közli, mint mindennapi eseményt. „A rend
őröket sokkal jobban lövik. Négy kilométerre volt tőlünk az a négy zentai 
rendőr, akit kilőttek.” Most elkomorodott. „Cs. apja is köztük volt.” Majd kis 
szünet után folytatta „önvallomás”-át. „Különben mindenhova fegyverrel já
runk, még a kantinba is. Olyan már az nekünk, mint nőknek a táska. Én amúgy 
sofőr vagyok. Azoknak állítólag Skorpiót kéne kapni, de már nincs a raktáron, 
ellopták, aki leszerelt, az hazavitte.” Gúnyosan legyint a kezével. „Azért elég 
kellemetlen a puskával a kabinban, de kell. Az előző sofőrnek is kellett: két 
lyuk van a kabin ajtaján. Kell a fegyver. A minap fogtak el a hegyekben negy
ven terroristát”. A „terrorista” szó kiejtésekor hangja bizonytalanná vált, elko
morodott. „Bár annyi töltényt használhatunk, amennyit csak akarunk. Nem el
lenőrzi azt senki. Hetente jön a futár. Különben is akkor lövök, amikor muszáj, 
vagyis amikor lőnek rám, önvédelemből. Azért vannak ott durva emberek, a 
kommandósok. Terepszínü cowboy-sapka, terepszínűre festett arc, olyan ba
kancs, hogy nem hallatszik, ha lépnek az avaron. Azok mindenkit megölnek. 
Kapják a százötven márkát. Mindegy, hogy asszony vagy gyerek. Gyűjtik a le
vágott füleket, meg kisujjakat.” Undorodva visszaborzad. „Mondjuk, azok már 
harmincéves korukra készek. Nők egyáltalán nincsenek, nem mintha valamit 
is kezdenék velük. Igaz, hogy van a közeli faluban egy becsei magyar lány, aki 
még ez az egész előtt lejött a rokonaihoz, és ottmaradt. Hozzájárnak többször 
is a magyar fiúk.” Sokatmondóan elneveti magát. „Azért olyan jó itthon! Most 
már tudom, hogy mi is a boldogság. Éjjel-nappal csörög a telefon, körbejárom 
a barátokat. Most használhatok annyi benzint, amennyit csak akarok. Főleg a 
környező városokban vannak. Itthon már nem nagyon jártam városba, mert 
már unalmas volt. Semmi sem változott a négy év alatt. Igaz, hogy tudjuk tar
tani a kapcsolatot az itthoniakkal. Úgy átlagban hetente kétszer telefonálnak, 
de már sokszor mondom, hogy tegyük le a telefont, mert nem tudunk miről be



szélni. Most mondjam el, hogy mit ebédeltem? Leveleket is kapok. Olyan em
berektől is, akikkel már évek óta nem beszéltem. Azt sem tudom, hogy hon
nan tudják a címemet. Na, meg rengeteg rosszindulatú pletykát a nagylányom
ról.” Csap a kezével. „Mindegy, ilyen a katonaság, egyszer le kell tölteni, mert 
most itt ülhetnék itthon. Addig nem adnak munkát a szakmámban, amíg nem 
töltöttem le a katonaságot. Végül is örülök, hogy elmentem, ugyanis én önként 
mentem. Meg most már a felén túl vagyok.” Ekkor ismét csöngött a telefon. 
Udvariasan marasztalt, de már édesanyja is kopogtatott az ajtón, hogy fél 
nyolc van. Beszélgetésünket otthon jegyeztem le.

6. A Nemzetközi Nyelvi Intézet kollégiumában találkoztunk. Édesanyjától 
tudtam meg, hogy Budapesten tartózkodik: „Mindig egy kicsit rosszabbnak 
festem le neki a helyzetet a telefonban, hogy nehogy hazahozza a honvágy” -  
vallotta be mentegetőzve. „Hát, most már én is itt vagyok. Apám meg a bá
tyám is átjöttek, amikor ez az egész elkezdődött. Nem lehetett azt már tovább 
bírni. Anyámmal még tudunk telefonon érintkezni, de nekem nagyon jó itt. 
Reggel elmentem munkát keresni, mert azért kéne valamit csinálni is. Iskola 
nincs, természetesen. Kétszáz forintos órabérért fogok leltározni valahol, napi 
tizenkét órát. Nem tudom, meddig fogom bírni, de muszáj csinálni valamit. 
Úgy nézett ki, hogy megkapom a behívót. A B. is katona a T.-vel egyetemben. 
Ők már az iskolában is együtt ültek. Nem azt mondom, hogy akarták volna. Én 
inkább leszek szökevény. Egyszer úgyis átjöttem volna. Nincs is honvágyam. 
Az iskola nem hiányzik. Majd lesz valahogy. Mindenesetre örülök, hogy átjöt
tem. A kollégium se drága, itt vannak a Cs.-ék is. Haza meg minek menni? 
Csak rosszabb lesz.”

7. A beszélgetés a terepmunka első szakaszában készült. Este fél tizenegy
re volt megbeszélve a találkozó, ugyanis ilyenkor még nincsenek olyan sokan, 
és van rá esély, hogy találunk ülőhelyet. Amikor megérkeztem, már egy asz
talnál vártak a többiek. A pincémő magyarul kérdezte meg, hogy mit paran
csolok, ami természetes volt, hiszen itt alig hallani szerb szót. Majd mindenki 
elmondta, hogy most éppen hol tanul. Mindhármójuknak megfordult a fejében, 
hogy Magyarországon folytassák felsőfokú tanulmányaikat „Én megpróbál
tam orvosira a nulladikon a felvételit, de nem sikerült. Sokan voltunk jelentke
zők, és főleg olyanokat vettek föl, akik Magyarországon fejezték be a közép
iskolát, mert azok közül is kevésnek sikerült az egyetemi fölvételi. Magas volt 
a felvételi ponthatár a magyarországi egyetemeken. Amúgy anyagilag nem 
oldható meg. Kell az ösztöndíj. Igaz, ez is költséges: hatszáz márka, de mégis 
más, mint a magyaroknál.” „Ezzel a gimivel nem lehet odaát felvételizni. Még 
annak is, aki bekerül a nulladikra, sokat kell tanulni, hogy valahova fölvegyék. 
Azok közül is utána sokan hazajönnek.” Majd egyikük suttogva: „Nem tudom, 
hogy a Balinak miből van ennyi pénze. Most is állítólag húszezer márkát fize
tett egy lézerágyúért, ami még nem jött meg.” „Maffia. Lassan idejár az egész 
Vajdaság. Igaz, főleg a magyarok vagy azok, akiknek van valami magyar ösz- 
szeköttetésük. A szerbek a Pizzériába járnak. Meg is verik azt, aki magyarul



rendel.” Mindezt majdnem suttogva mondta, pedig itt „majdnem mindenki 
magyar”. Hamarosan felvetették, hogy menjünk át a diszkóba, mert „nem be
szélgetni jöttünk, hanem szórakozni”. Itt hosszú sor állt. Rengeteg autó, pedig 
az emberek többsége ritkán engedheti meg magának, hogy költsön a drága 
benzinre. A rendszámok között feltűnt egy-egy magyar és német jelzésű is. 
Előttünk négy, úgy húsz év körüli fiú állt: „Na, hol a Skorpiód?”, nevettek és 
összeölelkeztek, „Meddig vagy itthon?” Az ajtóhoz érve ellenőrizték a jegye
ket, majd a fiúkat sorra megmotozták. Nem sokkal később rendőrök érkeztek, 
és néhány „gyanús” alakot igazoltattak. A fiúk látván zavaromat felvilágosí
tottak, hogy „volt olyan, hogy mindenkit megmotoztak, igazoltattak, s akinél 
nem volt igazolvány, azt bevitték a rendőrségre, és csak reggel engedték el. 
Volt, akit meg is vertek.”

8. „Kinn dolgozom a tanyán. A nagymamám meghalt, úgyhogy rám ma
radt minden. A bátyám Belgrád mellett, Obrenovacon katona. Most hazaen
gedték két napra. Csinálom a dolgom, behívót még nem kaptam. Itthon kell ül
ni a fenekemen, nem mehetek sehova, Magyarországra se. A búza ára is egy
re jobban megy le. Majd azért, ha vége lesz ennek az egésznek, akkor szükség 
lesz élelemre. 2000-ben vagy eljön a világ vége, vagy ennél csak jobb lehet. 
Majd Amerika befektet. Amúgy egyetértek velük. Közbe kellett már lépni. 
Már nem lehetett több öldöklés. Hova vezetett volna ez az egész? Miloševićet 
kéne kinyírni. Neki könnyű. Már az egész családját kimenekítette valahova 
Görögországba. Ő meg úgyse tudja túlélni. Lesz dolog ott, Hágában! Felőlem 
most már bombázzák az egészet. Az ott, arra nem az én hazám. Az én hazám 
itt van Zentán meg Szabadka környékén. Ott lent egyszer voltam csak osztály- 
kiránduláson. Akkor is csak átutazóban. Meg Zlatiborban voltunk lenn két hé
tig alsóban. Na, az a ház sincs már meg, pont azt bombázták le, ahol laktunk. 
Szabadkát sajnálom. Ott már elég sok mindent ismertem. A többiekkel nem 
tartom a kapcsolatot. Most mindenki elvan magával. Néha bejárunk a Baliba, 
de látod, itt is vagyunk vagy húszán. Bármikor összeszedhetik az embereket.”

9. Egy lány háborús monológja: „Nem érdekel már a politika. Már unom. 
Mindenhol arról van szó. Kell egy kis szünet már, vagy az, hogy vége legyen. 
Lassan megszokja az ember annyira, hogy nem ugrálok le minden kis zajra a 
pincébe. Bármit hallottam, felugrottam. I. megnyugtatott, hogy csak egy kami
on ajtaját csukták be. Amikor megszólal a riadó, mindenki pucol haza. Nem 
mindegy ám kinn lenni olyankor! Mindenhol sötét van, nem világít az utcán 
semmi, mert spórolnak az árammal. Nagyon félek. I. is mért lakik itt? Hogy ne 
vigyék el. Ha így folytatódik, nem tudom, miből fogunk élni, mit fogunk en
ni. Melltartókat árulunk, de az is már csak ratna rezerva (hadi tartalék). Men
jünk táncolni! Már amióta elkezdődött, nem mentünk sehova. A Daliban is 
már alig vannak. Szerencsére nincs belépő. Máskor még tizenegykor sem kez
dődött az élet. Most, ha bemegyünk, akkor fél nyolckor érdemes, mert tízig 
szolgálnak ki. Utána hazafelé! Ott is elveszik az áramot, az utcán sincs, otthon 
sincs. Mindig gyújtóval járunk, mint aki cigizik, hogy lássunk hazajönni.”



10. A Vajdaságban a kisebbségi magyar sajtó, a rádió és a televízió a 
nyolcvanas évek második felében talált rá a hangjára és olvasójára, illetve hall
gatójára és nézőjére, azaz önmagára, amikor az előző időszak hatástalan, meg
kopott frázisokkal teletűzdelt írásai, riportjai, híradói után a demokrácia erősö
désében bízva igyekezett mind jobban függetleníteni magát a hatalomtól. A 
korábbi gyakorlattal ellentétben, amikor „a sajtó, a nyilvánosság, az értelmisé
gi szerepvállalások és kibontakozási lehetőségek sokszoros korlátozottsága 
búvik meg a »demokratikus«-nak tetsző, nemzetiségekkel kapcsolatos kedve
zésre beállított intézményrendszerben, kirakatjellegüvé maszatolódik az értel
miség helyzete és a nemzetiségi kultúra képviselete, a tradíciók megőrzésének 
területe”.* Ám e hang erősödése -  épp az említett okok miatt -  mind jobban 
szembekerült a hivatalos szerb tájékoztatási politikával, amely mindent meg
tett azért, hogy végrehajtó szervei útján (az alapítói jogokra hivatkozva) és 
nem rettenve vissza a nyomásgyakorlás egyéb formáitól sem (finanszírozás, 
szerkesztőbizottságok és főszerkesztők leváltása, illetve újak kinevezése stb.) 
visszaszerezze elvesztett befolyását elsősorban az írott sajtó fölött. Ezt a célt a 
vajdasági magyarság úgy élte meg, hogy a hatalom mindent megtesz azért, 
hogy elsorvassza mind a Magyar Szót, a vajdasági magyarság egyetlen napi
lapját, mind legnépszerűbb hetilapját, a 7 Napol. Mindkét lap mindent megtett 
azért, hogy megőrizze függetlenségét. Ebbéli törekvésükben maguk mögött 
érezhették a vajdasági magyarság irántuk érzett szimpátiáját és a hatalommal 
szemben kimutatott ellenszenvét. A 7 Nap szerkesztőségét végül sikerült meg
osztani, majd szerteszabdalni, de hasonló sors várt az Újvidéki Televízió, majd 
később az Újvidéki Rádió magyar nyelvű tájékoztatási szerkesztőségére is. És 
nem tudott fennmaradni a magántulajdonban levő Napló című, legmerészebb 
hangú, független hetilap sem. A Naplóval egy időben megjelenő többi új heti
lap közül az újvidéki Családi Kör inkább magazin jellegének köszönhetően 
hamarosan az egyik legolvasottabbá vált, a 2 * 7 Nap viszont a szerb hatalom
hoz való hűsége miatt mindjobban elveszítette olvasóközönségét. A Szabad 
Hét Nap elsősorban a Vajdasági Magyar Szövetség pártpolitikájának a népsze
rűsítője lett, ami viszont meghatározó módon befolyásolja olvasóközönségé
nek nagyságát és a példányszámát is. A „vajdasági kis magyar médiavilág”- 
ban sajátos helyet tölt be még a Képes Ifjúság, amely sokszor merész szóki
mondásával és őszinteségével, máskor viszont polgárpukkasztó, minden érté
ket megkérdőjelező magatartásával bosszantja főleg pártéletünk elitjét.

11. Milica Purié interjúja . . .
„Pre nekoliko meseci rekli ste da je Balkan najzanimljivije mesto za život. 

Imate li utisak da se vaša teza, danas više nego ikada, potvrduje na tragičan način?
-  To je užasna teza čijeg se obistinjavanja sve više bojim. Bojim se, pre 

svega, opasne balkanske ideje da postoje narodi,jači od sudbine” kad je jasno

* A. Gergely, 1996: 17



da sudbina, naravno, zavisi od njih. To, dakle, znači da se živi sa čudnom pes- 
ničkom formulom u svakodnevnici: da su jači od sebe. Misiim da mi sami 
pravimo eksperiment sa sobom i da u toj odvažnosti, neprilagođenoj tekućoj 
civilizaciji, ne prezamo ni od kakvih krajnosti. Najzanimljivije je živeti na 
Balkanu; na svakom drugom mestu je mimo i dosadno, treba raditi i biti pod- 
vrgnut krutim pravilima demokratije koja je ponekad represivna -  ovde čak i 
deca mogu da se igraju istorije, u dvorištu gde se seku Istók i Zapad, tradicija 
i avangarda, 19. i 21. vek.

Koliko se nasilne promene civilizacijskog identiteta vašeg grada, kakve su 
npr. rušenje mostova, odražavaju na vaš unutrašnji i porodični život?

-  Kada očekujete da se most koji svakodnevno gledate popravi (Petro- 
varadinski most uskoro je trebalo da bude podignut za šest metara, jer je 
ometao plovidbu Dunavom), a dogodi se suprotno, sruše ga, pa vám njegovi 
komadići brzinom munje ulete u spavaću sobu, onda se svakako pojačava 
osećanje nevažnosti i poraženosti. Mostovi ne spajaju ljude, već most spaja 
jednog čoveka sa razumnošću. Sad više ni Dunav néma smisla. Kad su stari 
Sloveni došli na tle danasnje Panonije, nisu zatekli mostove. A kako mi danas 
nismo stari Sloveni, a mostovi su srušeni, šta smo onda? Kao da jedna ličnost, 
moja, treba od početka da stvara istoriju povezanosti Dunává sa razumom. 
Srušen sam, kao i ta konstrukcija, i virim iz vode.” (. . .)

12. Részlet Csordás Árpád „Hátha csak álmodtam . . . "  című cikkéből: 
„Kijövök naponta, s mindig az az érzés tölt el, csak álmodtam az egészet. A 
hidak ott állnak, ahol voltak, nincs komp, nem lesz légiriadó . . .  Fel sem né
zek, míg ki nem érek a partra, akkor viszont belém hasít a valóság. Nincs ked
vem se enni, se mosni, se takarítani, mindent csak ímmel-ámmal csinálok -  
mondja egy feltehetően nyugdíjas újvidéki nő.”

13. „Régóta sejtem, hogy a Nyugatnak egy ördögábrába bújt gonoszra van 
szüksége. Azért ördögábrába bújtatottra, mert báránybőrbe bújt gonosz is van. 
Ez az utóbbi az igazi gonosz, mert másnak szeretne látszani, mint ami valójá
ban. Az ördögábrába bújt gonosz mögött viszont egy jótét lélek húzódik meg, 
de a Nyugat így akarja befeketíteni, úgy, hogy ördögábrába bújtatja.

Ez az itt többször is leírt kifejezés Konrád Györgytől származik. Lehet, 
hogy nem ő találta ki, de elhíresülő freiburgi beszédében ő használta. Reá, az 
íróra még visszatérünk.

Mért van szüksége a Nyugatnak egy ördögábrába bújt gonoszra? Nem ne
héz megfejteni annak, aki olvasta az imént említett beszédet, hiszen maga az 
író ad választ a felettébb csiklandós kérdésre. A Magyar Szó előző vasárnapi 
száma ugyancsak kivonatosan közölte a beszéd szövegét, de a kérdésünkre 
adott választ benn hagyta.

Vagy tíz éve (?) vajúdik a Nyugat egy kisördög világrahozatalával. Mert 
kellett neki egy gonosz, aki alapjában véve talán nem is gonosz, de kapóra jö 
het, mert a képét beteheti az ördögábrába. Tíz éve vajúdik a dagadt Nyugat 
anya nélkül, hogy észrevette volna: az ördögbőrbe bebújtatott harmatlelkü cse



csemő már rég megszületett. Aki suttyomban akkorára cseperedett, hogy ma
gáévá tette szülőanyját, a Nyugat mamát, s elvette ártatlanságát, aki ugyan eme 
fertelmes aktus előtt ezt már réges-rég elvesztette, de nem vette észre. Jobb 
családban is megtörténik ilyesmi, tisztességesnek hitt hölgyekkel is.

Magyarán: a Nyugat megtermékenyedett egy jótét lélekkel, akit aztán ör
dögábrába bújtatott, hogy elvegye a szülőanya ártatlanságát. Elég egyszerű, és 
ugyanakkor túlságosan bonyolult, mint egy ógörög tragédia. De metaforának 
nem rossz. Az írók pedig olyanok, hogy hasonlatokkal, metaforákkal, bukfen- 
ces képzavarokkal meg mindenféle szóvirágokkal élnek, hogy gondolataikat 
minél csinosabban és világosabban kifejezhessék.

Ehhez kétségkívül Konrád Györgynek is joga van. Nevének bizonyos kö
rökben igen jó a csengése. Müveit az a Nyugat is ismeri, amely elvesztette ár
tatlanságát. A Nobel-díj várományosa. Miként annak idején az volt Herczeg 
Ferenc, Füst Milán, Déry Tibor, titokban Illyés Gyula és Weöres Sándor is. 
Konrád Györgynek remélhetőleg nagyobb szerencséje lesz. Őszintén örülnék, 
ha megkapná ezt a magas kitüntetést és elismerést!

Persze, annak egyáltalán nem örülnék, ha az irodalmi Nobel-díjat tévedés
ből a freiburgi beszédéért kapná meg.

Ezért a beszédéért legfeljebb csak Nobel-békedíj dukál.” (Magyar Szó, 
1999. május 16., 9. p.)
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és a hozzá tartozó millenniumi emlékkút látható



Hajnal Virág

SAJTÓ -  HÁBORÚ -  ÉRTELMEZÉSEK

„Az öncenzúra, jóllehet sokat hadakoztam ellene ön
magámban, mégiscsak jobb volt. Jobb, mint az elnök cen
zúrája. Az öncenzúra szűrőjén át- meg átengedett itt-ott 
valamicskét a szerző; amit nem írt le, hát sejtetni merte, a 
sorok között hagyta; az a »tanács«, amely arra hivatott, 
hogy a kézirat tartalmát jóváhagyja, mindent kigyomlál a 
sorok közül, sőt a sorokat, a mondatokat is összetörte, mint 
az a bizonyos elefánt a porcelánfigurákat a kirakatban. "l

BEVEZETŐ GONDOLATOK

Egy adott társadalomban a nyelvhasználat és a társadalom, a 
nyelvi és a társadalmi struktúra közötti kölcsönös kapcsolat sa
játos területe a nyelvhasználat politikai indítékú és célú befolyá
solása, irányítása, szabályozása. A nyelvpolitikának ez a meg
nyilvánulása különleges módon jut kifejezésre a kisebbségi kö
zösségek nyelvhasználatában, azon belül is a médiában,2 hiszen 
mind az egyénre, mind pedig egy-egy kisebb-nagyobb közös
ségre döntő hatást gyakorol a tömegtájékoztatás, különösen 
olyan gazdasági, társadalmi és politikai események sodrában, 
amelyek e közösségek tagjait elsősorban a biztonság érzetétől 
fosztják meg. Hogy mennyire fontos a mindenkori hatalom szá
mára a kisebbségeknek a nyelvhasználatban is kifejezett véle
ményalkotása, azt jól példázza az a küzdelem, amely a jugoszlá
viai Vajdaságban egyebek között a kisebbségi magyar média és 
az alapítói jogokkal rendelkező hatalmi struktúra között napja
inkban is folyik, nyomást gyakorolva a vajdasági magyarság 
egyetlen napilapja, a. Magyar Szó minden önállósulási és függet
lenedési törekvésével szemben.

1 Németh, 1999d: 4
2 Vö.: Kiss, 1995: 254-258



Nálunk a Vajdaságban a kisebbségi magyar sajtó, a rádió és 
a televízió a nyolcvanas évek második felében talált rá hangjára 
és olvasójára, illetve hallgatójára és nézőjére, azaz önmagára, 
amikor az előző időszak pártállami frázisokkal teletűzdelt írásai, 
riportjai, híradói után a demokrácia erősödésében bízva igyeke
zett mind jobban függetleníteni magát a hatalomtól. A korábbi 
gyakorlattal ellentétben, amikor „a sajtó, a nyilvánosság, az ér
telmiségi szerepvállalások és kibontakozási lehetőségek sokszo
ros korlátozottsága búvik meg a »demokratikusnak« tetsző, 
nemzetiségekkel kapcsolatos kedvezésre beállított intézmény- 
rendszerben, kirakatjellegűvé maszatolódik az értelmiség hely
zete és a nemzetiségi kultúra képviselete, a tradíciók megőrzé
sének területe”.3 Ám e hang erősödése -  épp az említett okok
ból -  mind jobban szembekerült a hivatalos szerb tájékoztatási 
politikával, amely mindent megtett azért, hogy végrehajtó szer
vei útján (az alapítói jogokra hivatkozva) és a nyomásgyakorlás 
egyéb eszközeivel (finanszírozás, szerkesztőbizottságok és fő- 
szerkesztők leváltása, illetve újak kinevezése stb.) visszaszerez
ze elvesztett befolyását elsősorban az írott sajtó fölött.

E cél végrehajtását a vajdasági magyarság úgy élte meg, 
hogy a hatalom mindent megtesz azért, hogy elsorvassza a Ma
gyar Szót, a vajdasági magyarság egyetlen napilapját. A lap kö
vetkezetes szerkesztéspolitikája, a hatalommal szembeni kriti
kus állásfoglalása a fejlécében megfogalmazott szándékban is 
tükröződött, hogy „a demokratikus közvélemény napilapja” kí
ván lenni. E küzdelmét még közvetlenül a NATO-bombázások 
kitörése előtt is folytatta, s kilencnapos sztrájkja után 1999. már
cius 21-én a vasárnapi, ünnepi szám fehér, üres címoldallal je 
lent meg, így tiltakozva „a Magyar Szóban uralkodó áldatlan ál
lapotok, az egyetlen vajdasági magyar napilapnak a hatalom ál
tali elsorvasztása, az ott dolgozó újságírók folyamatos megalá
zása, sok hónapos munkabérének elmaradása miatt”.



CÉLKITŰZÉS

Dolgozatom célja tehát annak a politikai nyelvhasználatnak 
a vizsgálata, amely az Újvidéken megjelenő Magyar Szó írásai
ban jutott kifejezésre egy viszonylag rövid időszakban, amikor 
erre a napilapra nemcsak a háborús sajtótörvény, a szerb és ma
gyar nyelvű, hivatalos tömegtájékoztatás nyelvhasználata, ha
nem az ún. „NATO-kisebbség” létéből fakadó öncenzúra is rá
nehezedett. A NATO-bombázások csaknem nyolcvan napja alatt 
a Magyar Szó ugyanis a hírügynökségi jelentések változtatás 
nélküli közlésén kívül igyekezett a politikai nyelvhasználat fi
nom eszközeivel, többnyire az alig észrevehető (de a sajtótör
vény rendelkezéseivel sem támadható), a be nem avatottak szá
mára észrevétlen megoldásokkal is a körülményekhez képest hi
telesen tájékoztatni.

TÖMEGTÁJÉKOZTATÁS A HÁBORÚS 
CENZÚRA ÁRNYÉKÁBAN

A vizsgált időszak kezdete tehát egybeesik a bombázások 
megindulásával, amikor erre a lapra is az a nehéz feladat hárult, 
amelyet a szerb kormány rótt ki az ország valamennyi médiumá
ra: „a médiumok kötelesek a legnagyobb mértékben hozzájárulni 
a patriotizmus fokozásához és az ország védelméhez”. Ezt a köz
vetlen háborús veszély állapotának meghirdetésével párhuzamo
san kiadott kormányrendelet a következőképpen pontosítja: „A 
tájékoztatási szervek és szervezetek tevékenységüket a hazai és 
külföldi közvélemény idejekorán történő, szüntelen és tárgyilagos 
tájékoztatására irányítják az ország céljairól és érdekeiről az itt 
uralkodó időszerű helyzetben, hogy minél nagyobb propaganda
hatást érjenek el, de különösen megelőző intézkedés céljából az 
álhírek terjesztésének megakadályozására.” A rendelet kiadásával 
egy időben, azaz a nap folyamára várt légicsapások előtt a belgrá
di rendőrség bezáratta Jugoszlávia legfőbb független rádióállomá
sát, a B-92 Rádiót, és letartóztatta annak főszerkesztőjét is.



Mindezek az intézkedések, különösen a kisebbségekben, to
vább rombolták a szerb hivatalos tájékoztatási politika és a ha
talom tekintélyét, amely a vajdasági és kosovói autonómia fel
számolása után a mélypontra süllyedt, s a horvátországi és bosz
niai háború idején csak tovább csökkent. Hiszen akkor is a ma
gyar kisebbség nagy része nyelvében, kultúrájában, egzisztenci
ájában érezte veszélyeztetve magát.

Vizsgálódásainkat érdemes annak a rövid közleménynek az 
idézésével kezdeni, amely 1999. március 25-én, azaz a bombá
zások másnapján jelent meg a Magyar Szóban, s amelynek tanú
sága szerint a lap szerkesztősége, a sorok között is olvasni jól tu
dónak tartja olvasótáborát. íme a nekik szánt rövid szerkesztő
ségi tájékoztatás: „Abból az okból, amiért kimaradt vezércik
künk is, nem közölhetjük -  sok egyéb híranyagunk mellett -  wa
shingtoni tudósítónk jelentését sem. Olvasóink megértését kér
jük.” Még mindig e lapnál maradva nem hagyhatom szó nélkül 
azt sem, hogy a háborús rendelkezések meghozása után, hama
rosan minden kommentár nélkül lekerült „a demokratikus köz
vélemény napilapja” alcím a fejlécről, hogy azután a bombázá
sok végéig annak helyén a „rendkívüli kiadás” jelzés álljon. 
Olyan finom utalások ezek, amelyekből az újságolvasók követ
keztetéseket tudtak levonni, miközben hűségesek maradtak na
pilapjukhoz.

Sok minden kiderült a címekből is, vagy azáltal, hogy „min
dent elmondtak” (Sötétbe borult az ország, Átadták az amerikai 
katonákat, Grafitbombák az áramelosztókra, Szabadkán két 
órán át lesz áram, Nagyobb rombolás, mint a második világhá
borúban, Elsőbbséget élvez a Vízművek, Előnyben a vízellátás 
és az állattenyésztés, Szemétszállítás kéthetenként, Clinton: A 
légicsapások folytatódnak, Amerikai-orosz megállapodásterve
zet?, A NATO folytatja a villanyenergiai rendszer támadását, 
Milošević tárgyalási elvei stb.), vagy hogy faktikus nyelvi funk
ciójukból kifolyólag szinte semmit, hiszen ez utóbbiak inkább 
csak sejtetik a burkolt megfogalmazást, és legtöbbjük látszólag 
nincs közvetlen kapcsolatban a háborús eseményekkel (Elefánt 
a kirakatban, Május elsejei álmok, Majális disznótorral, Kukac



Péter aeroplánja, Egy metaforára, Folyik stb.), de jelentéshordo
zó az is, hogy a lapot a hírügynökségi közlemények uralják 
(többnyire a Béta, az AP, az AFP, az ITAR-TASZSZ, a Tanjug, 
a Reuters és az MTI). Ebben az időszakban a legtöbb írás az új
vidéki hidakról jelent meg. így lett a hidak lerombolása a vajda
sági magyar sajtóban jellegzetes apropó arra, hogy burkolt for
mában megjelenjenek azok a nézetek is, amelyek a hivatalos 
médiától eltérően értelmezik a NATO-támadást.

Végül ide kívánkozik Dudás Károly lapszerkesztőnek egyik 
időszerű vallomásrészlete is, amelyben azt próbálja megmagya
rázni a neves író, hogy saját háborús élményei helyett miért Ba
bits Mihályt, Weöres Sándort meg Ivó Andriéot „beszélteti” ve
zércikkeiben: „Lenne miről írnom . . .  Ám hadiállapot van, ez az 
állapot pedig nem tűri a másként írást és a másként gondolko
dást, a csordaszellemtől való bárminemű eltérést. Az ilyen írás
nak, az ilyen háborús naplónak pedig mi értelme? Ha írok is te
hát, legfeljebb a fiókom számára . . . Akkor hátjöjjenek inkább 
a régi nagyok, s az, ahogyan ők látták a háborút. Mondják el ők, 
amit én itt és most nem mondhatok.”4

Ezzel szemben a szerbiai média (a háború kitörése óta csak 
Montenegróban beszélhettünk független tömegtájékoztatásról) a 
háborús propagandát támogatta, amely a politikai hírekben volt 
a legszembetűnőbb. Ha például azt hallottuk, hogy a szerb lég
védelem több NATO-gépet lőtt le, de a roncsokat még keresik, 
biztosra vehettük, hogy a repülők maradványait sohasem talál
ják meg. Mint ahogy az is természetes volt, hogy a jugoszláv és 
a szerb vezetésre nézve nem éppen hízelgő információk szinte 
mindig kimaradtak a hírekből. Ezekben a híradásokban a világ 
legjelentősebb államai és szervezetei vezetőinek jellemzésére a 
„ganéj”, a „szemét”, a „söpredék”, a „gyilkos féreg” és a „fa
siszta gazember” kifejezés állandónak és kötelezőnek számított. 
Mindezt nehezen tudta magáévá tenni az a kis közösség, amely
ben már nagyon régóta semmilyen hitele sem volt a hivatalos tö
megtájékoztatási eszközöknek.



Ezek ugyanis mind a boszniai, mind pedig a NATO- 
bombázások után bizonyítottnak látták, hogy a szerbeknek 
„Clinton és Amerika az első számú és legveszélyesebb ellensé
ge”. A média ezért a légi intervencióban Amerika és a nyugati 
civilizáció „erkölcsi és történelmi hanyatlását” látta, amely „új 
világrend”-jét is „a politikai bűnözésre és az államilag fémjel
zett hazudozásra” alapozza. A NATO-beavatkozás képében Ju
goszláviában bekövetkezett -  a hivatalos média szavaival -  
„amerikai agresszió” voltaképpen „Amerikának Európa ellen 
vívott első háborúja”, mert a szerbek elleni háború -  történelmi 
kimenetelében -  óhatatlanul „Európa, sőt az egész világ elleni 
háborúvá fajul”. A nyugat bűnét csak tetézi, hogy már évek óta 
„a siptár5 bandák terrorista tevékenységéről” és a szerb nép 
„kosovói tragédiájáról” „nácista, goebbelsi módon” hazudik.

Amíg azonban a korábbi években a független média viszony
lag szabadabban, azaz másképpen is láttathatta „a szerb nemzet 
szabadságának és jogainak értelmes és tisztességes védelmét”, 
addig az 1996 őszén meghozott tájékoztatási törvény már szinte 
teljesen ellehetetlenitette, a közvetlen háborús veszély kihirdeté
sével egyidejűleg meghozott rendelkezések pedig lehetetlenné 
is tették ezek „másképp gondolását”, ami csak „az emberi és 
nemzeti tragédiát defetizmussal mocskolná”. A szerb hivatalos 
média úgy ítélte meg, hogy a szerbek az elmúlt években, de kü
lönösen a háborús napokban „példátlan genocídiumnak az áldo
zatai”. Ehhez fogható genocídium csak két nemzetet ért a múlt
ban: a zsidót és az örményt.6

5 Szerb kifejezés a Jugoszláviában élő albánok megnevezésére (a szkipetár 
szóból).
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NYELVI MEGNYILATKOZÁSOK MINT 
„A HAZAFIASSÁG FOKMÉRŐI”

Gyakran hangoztatott nézet, hogy a nyelv mindent és min
denkit kiszolgál, vele lehet élni és visszaélni is. A „nyelv eszkö
ze a félrevezetésnek, a manipulálásnak, a hazugságnak is, szán
dékos vagy szándéktalan kétértelműségeivel forrása a félreértés
nek”.7 A bombázások idején a „hazaárulásért kiróható büntetés” 
súlya miatt a politikai nyelvhasználat gyakran élt a „szándékos 
kétértelműség” alkalmazásával. Az elhallgatás, a csúsztatás és 
az eufemizmus „komplex jelenségével” „a hazafiasság zentai 
fokmérői”-ről kibontakozott sajtóvitában találkozhattunk. En
nek elindítója az a háborús helyzettel kapcsolatos nyilatkozat 
volt, amelyet 1999. március 29-én, légiriadó alatt szavazattöbb
séggel fogadott el a zentai képviselő-testület (közgyűlés).

A magyar többségű önkormányzat rövid nyilatkozatában el
ítélte ugyan a NATO Jugoszlávia elleni támadását, de nem támo
gatta a szocialistáknak, azaz a kormánypártiaknak erre a nyilat
kozatjavaslatra tett kiegészítő indítványát. A többség, a kizáró
lag magyar nemzetiségű tanácsnokok, számára elfogadhatatlan 
szöveg így hangzott: „A zentai tanácsnokok a közösség lakossá
gának akaratát kifejezve a legerélyesebben elítélik a NATO or
szágunk elleni agresszióját. Ez a gaztett szuverén országunk, az 
ENSZ egyik alapítója ellen elborult agyú monstrumok és fasisz
ták műve. Ezért feltétel nélküli támogatásunkról biztosítjuk az 
állami szerveket, amelyek nem engedik meg az agresszomak, 
hogy elvegye szabadságunkat és függetlenségünket. Hadsere
günk és biztonsági szerveink mögött állunk, és minden lehető 
segítséget megadunk nekik.” A leszavazott tanácsnokok (két 
szerb és két magyar nemzetiségű) elhagyták az ülést, s a Magyar 
Szó, majd pedig a Szabad Hét Nap hasábjain tiltakoztak amiatt, 
hogy a zentai képviselő-testület „nem volt hajlandó elítélni a 
NATO hatalmas károkat okozó bombázásait (és még ilyen kö
rülmények között sem támogatni az állami szervek munkáját)”.



A tiltakozók szerint „ez egyedülálló cselekedet ebben az ország
ban, ami önmagát minősíti”, s „a legenyhébben fogalmazva” 
nem nevezhető „hazafias viselkedésnek”. A sajtóban elhangzott 
vádakra a zentai polgármester és a végrehajtó bizottság elnöke 
reagált kifejtve, hogy „nem a községi képviselő-testület dolga 
történelmi értékítéleteket hozni, nem a mi dolgunk minősíteni és 
igazságot tenni. Egyébként maga a jugoszláv elnök is azt mond
ta a NATO-akciót megelőző tévébeszédében, hogy mindenki 
úgy teljesíti a legjobban hazafias kötelességét, ha továbbra is 
rendszeresen végzi a dolgát, mi pedig ezt tesszük. Zenta lakos
sága bízik abban, hogy városunkat nem fogják bombázni, de azt 
kiprovokálni sem szeretné olyan kijelentésekkel, melyek kultú
ránktól és keresztényi neveltetésünktől is idegenek”.

TUDATOS ZAVARKELTÉS A „CSATORNÁBAN”

A következőkben a Magyar Szó „rendkívüli kiadása” cikke
inek egy-egy részletével szeretném szemléltetni a közlés alap
helyzetének, illetőleg a jelentésükkel központi szerepet játszó 
alapelemeknek, a szavaknak, az elemi jelentéseknek a fontossá
gát a cenzúra „kijátszásában”. Ez az a helyzet, amikor a közlő 
szándékosan igyekszik zavart kelteni a „kommunikációs csator
nában”, abban bízva, hogy akinek szánja, az így is dekódolni 
tudja a neki szánt, elhomályosított üzenetet.

1. Minden aktuális közlésben két alapvető kapcsolatforma 
érvényesül: az egyik a kommunikációban álló személyeket köti 
össze, a másik a nyelv által a közöttük és a valóság között terem
ti meg az érintkezést. A kommunikációs kapcsolat zavaraiban a 
kettő egyszerre van jelen, s az egyiknek a meglazulása vagy fer
dülése szükségképpen maga után vonja a másikét is.8

a) Típusai közül a vizsgált szövegekben a hallgatásra vagy el
hallgatásra, valamint a dimenzióeltolás vagy dimenzióváltás 
használatára találtam példákat. Az alábbiakban a hallgatás
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vagy elhallgatás olyan „tabu”-kra vonatkozik, amelyek a 
cikkíró egzisztenciális szféráját érintik oly módon, hogy „ki
sebbségbe szorult álláspontját” kénytelen elhallgatni, vagyis 
„részleges elhallgatásról” bizonyos témák -  ahogy ezt már a 
„tabu” szóval is jelöltem -  elhallgatásáról beszélhetünk. Két 
példa esetében ezeket írásjel („. . .”) is jelöli.

„Ma már ez fényűzésnek tűnne, pedig hát az egykor igen 
fontos útvonal itt van tőlünk nem messze, és érvényes meghívá
sunk is akad, illetve kedvünk is lenne hozzá, ha ilyen »kiszál
lásra« volna üzemanyag, csak há t .. .”9 Itt a hallgatás abban nyil
vánul meg, hogy kimondja az okozatot, de elhallgatja az okot.

„. . . valamennyi nyugat-európai országban szavatoltak az 
emberi, a polgári jogok, a munka meg van fizetve, valamint mű
ködik a jog- és az államrend, és az egyaránt vonatkozik minden
kire. Ami valóság, az valóság -  nem szólam . . .”10 A „nem szó
lam” utáni elhallgatás már magától kínálja a „mint itt” folytatást.

„A fiatalember ugyanis azt mondta, ha megvárják míg befe
jezi a munkáját, velük megy, ha meg nem, akkor visszautasítja a 
behívót. Ha törik, ha szakad, el kell végeznie a munkát, mert 
édesanyja idős, öccse pedig Kosovóban van. És megvárták.” 11 A 
cikkíró higgadt tényközléssel írja le a „bevonultatást”, és bár 
mindenki tudja ennek következményeit, arról mélyen hallgat.

b) A dimenzióeltolás vagy dimenzióváltás ún. asszociációs di- 
menzióeltolásos esetével is találkoztam, amely nem más, 
mint a felhasznált szavak célzatos kiválasztása. így a szaba
don maradt területek olyan „figyelmen kívül maradt részje
lentéseket” tartalmaznak, amelyek -  a kérdéses kijelentés 
említése révén a kontextusban -  egy asszociációval kiegészí
tik a közlemény éppen aktuális részét; de a mások szavaival 
való kifejezés is közkedvelt forma, amikor valaki a saját vé
leményét egy másik ember véleményének a közlése mögé 
vagy annak ironikus közlésébe „bújtatja”.

9 Cs. Simon, 1999: 16
10 Stanyó Tóth, 1999: 5
" g. k. cs., 1999:6



. a gyerekek, akik iskola és tanulás helyett akár éjfélig is 
az utcán játszhatnak »hazafias és ellenséges csapatokba« verőd
ve, elemes lámpákkal adva fényjeleket egymásnak, és velőt rá
zó üdvrivalgással ünnepelve a »győzelmet«.” 12 A hivatalos mé
dia a már több mint két hónapja tartó bombázás után a kormány 
és az ország „kitartás”-át, az „ellenséggel való meg nem egye- 
zés”-ét „győzelem”-nek kiáltotta ki.

„Ezért is tudják úgy átérezni a Délvidék, a Vajdaság tragédi
áját, csak azt nem értik -  és ezt több helyen is hallottam - ,  mi
ért kell Kosovó miatt Vajdaságnak is bűnhődnie?” 13 A dimen
zióeltolás úgy érvényesül, hogy írónk mások szájába adja a 
tényállásra vonatkozó véleményét.

„Újvidék lakosainak túlnyomó része a NATO-t hibáztatja el
sősorban. Clintonról, Blairről és Albrightról öt hete már egyet
len jó szót sem hallani, csak szitok és átok illeti meg a nagy ha
talmú politikusokat. ( . . . )  Az sem vitás azonban, hogy a legutób
bi helyi választásokon ellenzéki kézbe került városban sokan 
elégedetlenkednek a hazai politikával.” 14 Ez a példa viszont azt 
illusztrálja, hogy a szerző eltávolodik mindkét tényállástól, s 
cikkének teljes „semlegességéről” biztosítja a cenzort.

„Másfelől többen figyelmeztettek arra, hogy egy évtizede 
tart a délszláv térség tragédiája. Ez idő alatt milliók váltak hon
talanná, és több mint százezren estek ártatlan áldozatul.”15 A 
tényállás egyértelmű, hiszen amire a cikkírót „figyelmeztették”, 
azt ő maga is nagyon jól tudja, csak éppen közvetlenül nem 
akarta kimondani.

2. A következő részletek a jelentésnek az aktuális közlés so
rán történő megváltozását példázzák mint deiktikus elemek, el
lipszis, metonímia és metafora.

a) A deiktikus elemek azok az (utaló) elemek, amelyek tetszés 
szerint illenek rá, hol egyik, hol másik személyre, helyre idő
pontra vagy tárgyra.

'2 Nagy, 1999:4
13 Stanyó Tóth, 1999a: 2
14 Csordás, 1999: 6
15 Stanyó Tóth, 1999c: 2



„Végezetül folyik a vízcsap. Ha úgy hagyják. Vagy ha elrom
lik. Mint az életünk.”16 Nem egyértelmű, hogy az élet „folyik” 
vagy „elromlik”. Esetünkben csak megszorításokkal beszélhetünk 
deiktikus elemekről, hiszen azok nem hagyományos utaló elemek.

„Jó munka, nem mondom -  gondolok cseppet sem elismerő
en a kollégákra, akik nem gondolkodni, hanem ismételni taníta
nak meg mindenkit, aki cinizmussal, kritikával és valóságisme
rettel nem (eléggé) felvértezve ül neki egy-egy műsornak.”17 
Nem fejti ki, hogy hazai vagy külföldi „kollégákra” gondol-e.

„A lerombolt hidakat könnyen újjá lehet építeni, a tönkretett 
lelkeket azonban kegyetlenül nehéz.”18

„. . . egyszer valakinek felelnie kell mindazért, ami velünk 
történik, és amiért családok csonkulnak meg és hullanak szét, ha 
ez már nem is jelent vigaszt az örökké gyászolóknak.”19

b) Az eufemizmus a metaforának egy formája, amely nem neve
zi meg a jeltárgyat, hanem körülírja.

„Az sem igaz többek között -  mondta - , hogy innen a temp
lomudvarból légvédelmi ágyúk lövik az ellenséges repülőket. 
(. . .) Bármennyire is hihetetlen azonban, de vannak jól értesül
tek is. A bombázást megelőző napon ugyanis közölték az iskola 
környékén lakó polgárokkal, éjszakára hagyják el házukat, mert 
támadás fog bekövetkezni. Ezt meg is tették, és kiderült, hogy 
az információ igenis pontos volt. Hogy ez a véletlen müve volt- 
e vagy sem, nehéz volna megmondani; tény azonban, hogy a jel
zett időpontban bekövetkezett a csapás.”20 A szerző nem köz
vetlenül cáfolja meg az állítást, hanem az események tárgyila
gos leírásával, vagyis előrevetíti az okot.

c) A metonimikus képek olyan egyszerű szóképek, amelyekben 
a sajátos többletjelentés az érintkezésen alapul. A metonímia

16 Németh, 1999c: 4
17 Mihájlovits, 1999: 16
is Fodor, 1999: 16
»9 N. K., 1999: 3



vagy névátvitel akkor jön létre, ha két fogalom, tárgy, élőlény 
jelentéstartománya valamilyen módon érintkezik egymással.

„Mert túléltük a háborút -  nem is egyet. Mert itt maradtunk. 
Igaz, ha jobban belegondolok, ez utóbbiért inkább kényszerzub
bony járna.”21 Itt a „kényszerzubbony” metonímiája azokra az 
„őrültekre” utal, akik még „itt maradtak”.

„Akkor már sokkal egyszerűbb, ha kitűzzük a sárga csil
lagot.”22 A „sárga csillag” a megkülönböztetésre utal.

d) A párhuzammal egy máshol történt esemény elmesélését vo
natkoztatjuk az aktuálisra.

„Ennek érdekében (Indonéziában) a diktatúra próbálkozásá
nak visszaverése után le kell számolnia azzal a veszéllyel is, hogy 
az elégedetlenséget más népcsoportok (elsősorban a lakosság 3,5 
százalékát képező, de a gazdasági életben fontos szerepet játszó 
kínaiak) elleni gyűlölet szításával, pogromok szervezésével, min
denütt az őslakók és a gazdasági lendülettel, az ország egységé
vel járó betelepülők összetűzésével, a mohamedán fundamenta
lizmus feltörésével vezessék le, és tereljék mellékútra.”23

e) Végül következzék Németh István Egy metaforára című 
glosszája, amelyben az eddig felsorolt metaforaváltozatok 
legtöbbjét megtaláljuk. Az írás teljes szövege az előző dolgo
zat 20. számú jegyzetében olvasható.

A glossza Konrád György beszédének (kifejezetten egyik be
kezdésének: „A politikusok . . .  a Nyugat ártatlanságát”) evoká- 
ciója. Erre maga az író is utal: „Ez a többször is leírt kifejezés 
Konrád György írótól származik.” Valamint erre utalnak a 
„Nyugat” és az „ördögábrába bújtatott gonosz” kifejezéseken 
kívül még olyan fordulatok is, amelyeket szó szerint átvesz a be
széd szövegéből (pl. „kapóra jöhet”, „elvette ártatlanságát”), s 
az affektív szavak (pl. „ördögábra”) használata is jelzi, hogy

2' Tóth, 1999: 6
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nem csupán tárgyilagos „valaki tényállásáról szóló beszámoló
ról” van szó. A mű kettős jelentését sejteti már a cím is (Egy me
taforára).

A „Nyugat” térbeli metonímiájának és az „ördögábrába búj
tatott gonosz” egytagú metaforának a megfejtése magában a 
Konrád-szövegben van: a „Nyugat” a NATO, az „ördögábrába 
bújtatott gonosz” pedig Kis-Jugoszlávia köztársasági elnöke, 
Slobodan Milošević. A szerző azonban „továbbépíti” a költői 
képeket: a „Nyugat” mint „Nyugat anya”, „Nyugat mama”, 
„szülőanya”, az „ördögábrába bújtatott gonosz” oxymoron „ör
dögbőrbe bebújtatott harmatlelkü csecsemő” ok-okozati metoní- 
miává bővül.

így az evokáció eszközének választása egyértelműen dimen
zióeltolást eredményez, azaz a „szöveg összbenyomás formájá
ban közvetíti a szóhasználatoknak a jelentéstartományokhoz vi
szonyított elcsúsztatását”.24 Ezáltal teret kap az irónia, amire 
nemcsak a dimenzióeltolás, hanem az apró célzások is utalnak. 
Például: „Vagy tíz éve (?) vajúdik a Nyugat egy kisördög világ- 
rahozatalával.” Vagy: „Ezért a beszédéért legfeljebb csak No- 
bel-békedíj dukál.”, vagyis azok a „nem nyílt közlések”, azaz 
azok a „kijelentések, kérdések vagy akár felszólítások, amelye
ket a beszélő nem emel ki a kettősértelmüség közegéből”.25

3. A kommunikációs folyamat esetünkben „szándékos za- 
var”-át okozhatja tehát a kétértelműség, a kettősértelmüség, a 
félreértés. Mint harmadik csoport egyben összefoglalója tehát az 
előző kettőnek, hiszen azok valamennyien eszközei.

a) A félreértés a nyelvi alakzatban elhelyezett közléstartalom 
„elferdítés”-ével, egyes esetekben egyszerűen kicserélődésé
vel jön létre.

„ . . .  Adós, fizess! Hát ez meg micsoda? A kolléga be akarja 
magát csukatni? ( . . . )  A cikk címe ugyanis nem arra az adósra 
utal, amelyik nekem az első pillanatra beugrott. Pedig nekem az

24 Szende, 1979: 134
25 Szende, 1979: 190



az adós jut rögvest eszembe, ha ezt a szót emlegetik, az, aki ne
künk tartozik. Nekünk: családi pótlékból tengődő gyerekeknek, 
tanítóknak, nevelőknek, újságíróknak, nyomdászoknak, utca
seprőknek, orvosoknak, nyugdíjasoknak, kéményseprőknek, 
egyszóval a piacról élőknek, de termelőknek is, akik a piacra 
termelnek ugyan, de nemigen látják értelmét, ha csak abból ki
folyólag nem, hogy a sajtó, a rádió, a tévé folyton-folyvást őket 
dicséri, a mezőgazdasági termelőket . . .”26 Ebben az esetben 
szándékolt félreértésről beszélhetünk, melynek célja az, hogy 
írónk elmondhassa félreértésének okát (rejtett bírálatát az eladó
sodott állammal szemben).

4. Végül meg kell említenem azokat a zárójeles mondatokat, 
kifejezéseket, célzásokat, utalásokat is, amelyek az irónia, a sza
tirikus leleplezés eszközei. Sajátos szatirikus formák azok a zá
rójeles mondatok, megjegyzések, amelyek az előző vagy a szö- 
vegkömyezetet képező mondattal alkotnak szerkezeti egységet, s 
azoknak tulajdonképpen szatirikus csattanói. A kritikai tendenci
át és a szatírái csattanót a zárójel fokozza. Élőbeszédszerű meg
oldás ez, afféle, mint amikor az elbeszélő megjátssza, hogy sut
togom fogja a szót, mert olyat kíván mondani, amit nem ajánla
tos „mindenkinek” hallani. Tulajdonképpen az allúzió sajátságos, 
egyáltalán nem rejtett, csak rejtettnek álcázott változata ez.27

„A la guerre, comme . . .  la guerre! -  a háború nyers szelle
méből fakadó mondat. Ez Európa legsötétebb zugának hétköz
napjaiban a minden kérdésre találóan megfelelő mondat, a min
dent megmagyarázó, amire nem lehet (vagy nem ajánlatos) rep- 
likázni.”28 A zárójelben említett „vagy nem ajánlatos” kifejezés 
már egyenesebben utal arra az okra, hogy „miért ne replikáz- 
zunk”. Valamint tovább bővíti a „nem lehet” jelentéstartományát 
a „nem szabad” irányába, és kizárja a „nem tudunk” értelmezést.

„Reggel szerencsés starthelyzetből indulok, mert a végállo
másnál lakom. Beülök, és szinte páholyból szemlélem a műsort.

26 Németh, 1999b: 4
27 Vö.: Szalay, 1977: 353
28 Tadeus von Darkbeer, 1999: 6



(A szerencséről jut eszembe egy újabb mondás, ami ebben a 
helyzetben nem igazán publikus, de megkockáztatom: csak 12 
millió embernek adatott meg az a szerencse, hogy ebben az or
szágban éljen. Másoknak nincs ilyen szerencséjük, de megvan 
mindenük.)”29

„(. . . ) akik nem gondolkodni, hanem ismételni tanítanak meg 
mindenkit, aki cinizmussal, kritikával és valóságismerettel nem 
(eléggé) felvértezve ül neki egy-egy műsornak.”30 Az „eléggé” 
ebben az esetben a propagandisztikus műsorok megnyilvánulá
sainak fokát közvetve határozza meg.

„Ami valóság, az valóság -  nem szólam.”31 Ez a célzás is a 
helyi hírműsorok propagandisztikus jegyét hangsúlyozza.

Szinte valamennyi idézett példának sajátja a kettősértelmü- 
ség. így valamennyi megértéséhez szükséges a szöveg jelentésé
nek és értelmezésének kettéválasztása.

ÖSSZEGZÉS

A vajdasági magyarság egyetlen napilapja, a Magyar Szó 
1999. március 25-étől június 15-éig megjelent valamennyi szá
mát átolvastam, hogy választ találjak arra a kérdésre, hogyan si
került vagy egyáltalán sikerült-e a lapnak megőriznie korábbi 
magatartását, valóságszemléletét, megjelenítő és tájékoztató 
módszereit a háborús cenzúra árnyékában.

Az újságírói kifejezőeszközök számbavételével bőven talál
tam példát a politikai nyelvhasználat különböző megoldásaira, 
amelyek legtöbbje minden szándékos kétértelműsége ellenére 
bizonyára csak azért találhatott célba, mert „hogy egy kijelen
tésbe ki mit ért bele, ki mit nem ért bele, ki érti félre v^gy nem, 
az attól is függ, hogy mit akar vagy mit nem akar beleérteni, il
letőleg akarja-e félreérteni vagy sem »az ügy érdekében«”.32 Ez

29 Tóth, 1999: 6
30 Mihájlovits, 1999: 16
31 Stanyó Tóth, 1999: 5
33 Kiss, 1995: 256



azonban semmiképpen sem csökkentette annak az újságírói ma
gatartásnak és szemléletnek a jelentőségét, amely a vizsgált idő
szakban meghatározta a napilap arculatát, s megőrizte -  minden 
nehézség ellenére -  a hiteles tájékoztatás melletti elkötelezettsé
gét úgy, hogy újságírói a legtöbb esetben megtalálták a nyelv- 
használatnak azokat az árnyalatait, amelyeknek köszönhetően 
cikkeik a valóságnak megfelelően tudtak: tájékoztatni és hatni.
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A vajdasági magyar média egyik gyakori célpontja volt Léphaft Pál 
karikatúrájának „ békebarátja ”



Hajnal Virág 

„MINT LEVELEKET A VIHAR”

Egy vajdasági közösség interetnikai kapcsolatainak 
kulturális antropológiai megközelítése

BEVEZETŐ GONDOLATOK

Az egykori Jugoszlávia széthullása után addig nem tapasztal
ható élességgel fogalmazódott meg a Balkánon a kérdés: lehet- 
séges-e ma az együttélés? Hiszen egy -  korábban legalábbis lát
szólag -  jól működő együttélési modell megszűnt, amelynek 
egyik legfőbb ismérve az volt, hogy egyenlőségi sémán alapult. 
Most viszont, amikor ezek az egyenlőségsémák leomlani látsza
nak, a közösségek rátalálhattak, rátalálhatnak „saját” identitá
sukra. A délszláv háborúk kirobbanásával rádöbbenhettünk arra, 
hogy mennyire nehéz „megformálni”, mennyire nehéz „elfogad
tatni” az együttélés új játékszabályait.

Az elmúlt évek történéseivel, majd ezáltal a mai Jugoszlávia 
„elszigetelődésével” a „külvilág” a közeli megismerés híján a 
teljes különlét csábításának engedve sztereotípiákat állított a te
rület, az itt/ott lakók helyébe. Abba ugyan beletörődhetünk, 
hogy nem lehetünk meg absztrakciók nélkül, de miközben élünk 
velük, mögéjük kell néznünk, mert a sztereotipia nemcsak hogy 
nem néz az életünket befalazó absztrakciók mögé, hanem újabb 
falakat állít, támadási felületeket is nyit. Ha közhelyekkel, szte
reotípiákkal jellemzem saját és mások kultúráját, élethelyzete
met, mások élethelyzetét, akkor épp azt nem tudhatom meg, 
hogy milyen is az az élethelyzet voltaképpen; miben tér el min
den más élethelyzettől, mi a különbsége, egyénhez szóló sajá
tossága; s közvetve rejtve marad az is: ki vagyok én, és ki a 
szomszédomban lakó idegen voltaképpen.



Az életünket befalazó absztrakciók ledöntésére született ez a 
tanulmány az észak-bácskai Bácsfeketehegyen (Feketié) élő 
magyarok és montenegróiak körében végzett, a kulturális antro
pológia résztvevő-megfigyelő módszerét és holista szemlélet- 
módját alkalmazó terepmunkám összegzéseként, amelynek so
rán majdnem egy évig hol hosszabb, hol pedig rövidebb ideig 
részt vettem a közösség, közösségek „hétköznapi és ünnepi élet
vitelében, megfigyelve a kulturális jelenségeket”1 ott, ahol a 
bácsfeketehegyi magyarok több mint két évszázada találták meg 
otthonukat, a bácsfeketehegyi montenegróiak pedig több mint 
ötven éve „bácskai Montenegró”-jukat.2

MEGKÖZELÍTÉS ÉS MÓDSZER

Vizsgálódásaim során a Bácsfeketehegyen élő közösség, il
letve közösségek3 megnyilvánulásainak, azoknak az élő 
kultúrán4 keresztül való megközelítésére, megismerésére töre
kedtem. Kutatásom módszeréül a kulturális antropológia részt
vevő-megfigyelésen és a holisztikus szemléletmódon alapuló 
módszerét választottam, ezáltal próbát téve arra, hogy a terepen 
az általam megfigyelt rendszert teljes kulturális kontextusában 
láthassam.5 Ahhoz ugyanis, hogy a kutató „betekintést nyerjen” 
egy kultúra világába, és az emberek viselkedését értelmezhesse,

' Boglár, 1999: 95
2 Bácsfeketehegy egyik korábbi neve Feketehegy. Montenegró, illetve szer

bül Crna Gora pedig annyit jelent, mint „fekete hegy”.
3 Dolgozatomban ugyanis külön vizsgálom a Bácsfeketehegyen élő magya

rok és külön -  bár kevésbé részletesen -  a faluban élő montenegróiak kö
zösségét, továbbá a bácsfeketehegyiek kultúrájának egy olyan aspektusára 
is kitérek, ahol ez a két közösség egyként szerepel.

4 A kulturális antropológia a kultúra fogalmát kettős értelemben használja: „A 
kultúra általános értelemben az ember teljes társadalmi örökségét jelenti, 
még konkrétabb jelentése: egy meghatározott embercsoport tanult hagyomá
nya, életmódja, amelyben a csoport tagjai osztoznak.” (Boglár, 1995: 5)

5 Vö.: Hollós, 1995: 3-7



a jelenségeket „életükben kell vizsgálnia”, azaz az eseményeket 
a végrehajtó emberrel együtt kell szemlélnie, „cselekvőre orien- 
tált”-nak kell lennie.6 Hiszen a kulturális jelenségek „nem ön
magukban, hanem az emberhez való relációjukban nyernek ér
telmet, s vizsgálatuk is csak úgy lehet eredményes, ha az össze
függések bonyolult és sokirányú rendszerébe ágyazva igyekez
nek megragadni őket”.7

Kulturális antropológiai értelmezésen azt értem, hogy a ku
tató a vizsgált kultúrát annak tagjai szemszögéből szemléli, úgy, 
hogy a terepen tartózkodva „kulturális zárójel”-be teszi8 önma
ga természetét. Ezt a megközelítési módot erősíti az is, hogy 
dolgozatomban a kultúra „leírásakor” azokat a fogalmakat -  szó 
szerinti és nemcsak szó szerinti értelemben -  alkalmazom, ame
lyekkel a vizsgált közösség tagjai is megfogalmazzák, értelme
zik élményeiket. Szó szerinti értelemben például a rögzített in
terjúk papírra vetésekor törekedtem arra, hogy azok „köznyelve- 
sítését” elkerüljem, hangsúlyt helyezve az adott közösség nyelv- 
használatára is, amely a kutatás szempontjából is fontos volt. El
engedhetetlennek tartottam ugyanis a relativista megközelítést, 
elfogadva a kutatott közösség „hagyományai által meghatáro
zott” értékrendet9, a „zavarosnak tűnő cselekedetek és képzetek 
mögött (is) a mintát és az értelmet keresve”.10 Természetesen a 
fent említett -  a közösség által használt -  fogalmakat igyekszem 
olyan kontextusba ágyazva használni, amelyet a kulturális ant
ropológia határozott meg önmaga számára, s amelyet tudomá
nyos „szókincs” és „szemléletmód” rendszerez.11

A „megértő antropológiai kutatás”12 által válik lehetővé 
ugyanis a „betekintés” mások kulturális környezetébe, ebben

6 Geertz, 1994: 182
7 Vajda, 1948: 221
8 Vö.: Geertz, 1994: 187
9 Vö.: Borsányi, 1988: 56-57
i° Hollós, 1995: 5-6; vö.: Prónai, 1995: 41
11 Vö.: Niedermüller, 1993; Geertz, 1994; Boglár, 1995; Hollós, 1995; Prónai, 

1995: 15-54; Papp, 1999: 251-262
12 A. Gergely, 1996: 48



rejlik a képesség a „mély megértésre”, vagyis arra, hogy a vizs
gált közösség megnyilvánulásainak legfinomabb árnyalatait is 
megértsük.13 A „betekintés” feltétele, továbbá a hosszabb ideig 
tartó terepmunka, a folyamatos részvétel a közösség minden
napjaiban, a kultúrát egyidejűségében mint „élő kultúrá”-t tanul
mányozva.14

A közösség életében való huzamos részvétel képessé teheti a 
kutatót az úgynevezett „lelki pillanatok”15 megélésére is, vagyis 
„egy rítus16 jel- és jelrendszereinek dekódolása, a látható, megfi
gyelhető jelenségek »üzeneteinek« értelmezése a kultúra látha
tatlan mélyrétegének, belső világának felismeréséhez vezethet”, 
melyhez „szükség van a kutató »felindultságára«, empatikus és 
intuitív képességére”. Ugyanis „a terepmunka során, az intuitív 
felismerés révén átérezzük az adott kultúra rezdüléseit, megérez- 
zük, adaptálódunk ahhoz a szavakban ki nem fejezhető, le nem 
írható dimenziójához, amely az adott kultúra »láthatatlan« mély
ségeit tárja fel előttünk”. Ezáltal derülhet fény a „ki nem mondott 
dolgokra is, olyan valóságokra, melyek megértésére az antropo
lógiai megismerés a kezdetektől fogva törekszik”.17

A kutatás célja -  a „szubjektív megértés” (is) tehát, vagyis 
hogy „rámutassunk a magatartásformák adott közösségen belüli 
rendszerére, közösségi és egyéni jelentőségére és értelmére”18 -

13 Leach, 1996: 45
14 Boas, 1938: 674
is Marót, 1940: 143-187
16 Természetesen a mindennapi rítusokat is beleértem.
17 „A szimbolikus cselekvésekbe, magatartásformákba, rítusokba ágyazott, az 

azokban kifejezett, az azok által hordozott társadalmi valóság megismerése, 
ehhez pedig a rendszerint nem verbális, de legalábbis a lényegét tekintve 
nem verbálisra épülő közlési módok kifejezett kódjainak dekódolása szük
séges ( . . . )  Számos résztvevő nincs tudatában az adott rítusba ágyazott spe
ciális üzenetnek (a rítussal kapcsolatos kognitív ismeretek eltérőek). Ez 
azonban nem jelenti azt, hogy az üzeneteket nem fogják fel, és hogy ezért 
azok nem gyakorolnak hatást a magatartásukra, világképükre, világmagya
rázatukra, életükre.” (Borsányi, 1988: 73-74; vő.: Papp, 2000: 8; Papp, 
1999: 251-262)

is Borsányi, 1988: 57



az, hogy a kutató a „legapróbb részletekből kiindulva közelítsen 
a feltehető általános megjegyzésekhez, megállapításokhoz az ál
tala kiválasztott emberek közösségéről”19 a szociokulturális 
rendszer összefüggéseibe helyezve azt, hiszen „a kulturális ant
ropológusok sem feledkezhetnek meg a társadalomról mint a 
kultúra hordozójáról”.20

Fontos továbbá megemlítenem, hogy kutatásom, majd dol
gozatom megírása során igyekeztem „kívülről” szemlélni azt, 
„hogyan, miként vettem részt belülről”, valamint törekedtem az 
„émikus” és „étikus” szempontok együttes érvényesítésére is.21 
Ezek megtartása nélkül ugyanis lehetetlen a „fordítás” az eltérő 
világok között.22

*

Dolgozatomban a vizsgált közösség bemutatására a közösség 
nyelvhasználata adott kiindulópontot. A terepen „friss” megfi
gyelőként ugyanis a nyelvhasználati jelenségek voltak a leg
szembetűnőbbek, továbbá ez próbálkozás is egyben, hiszen a 
„magyar antropológiá”-ban az effajta megközelítés kevésbé el
terjedt, mint a „nyugati antropológiák”-ban. Ezért tartom fon
tosnak megjegyezni, hogy kutatásom kapcsán miért nyelvi ant-

19 Papp, 1999: 254
20 Sárkány, 1990: 292; vö.: Boglár, 1995: 44
21 „Az antropológiában a cél az, hogy a terepmunka eredményeiből összeálló 

kép tárgyilagos legyen ( . . . )  a módszeres építkezés az adatgyűjtésben felté
tele annak, hogy a kutató, aki a terepmunka során szubjektív -  azaz émikus 
-  módon, tehát kellő empátiával megértette a közösségben zajló eseménye
ket, viselkedéseket, szokásokat és tényszerűen dokumentálta azokat, a fel
dolgozásnál objektív -  vagy ahogy a strukturalista-funkcionalista antropo
lógiai iskolákban az émikus párjaként nevezik, étikus (etic) módon tudja át
tekinteni, rendszerezni, elemezni és tágabb társadalomtudományi összefüg
gések közé helyezni azokat ( .. .) Az émikus és étikus szempontok együttes 
érvényesítése teszi lehetővé, hogy egy adott rendszer jellegzetességeinek 
megállapításánál a csak belülről megragadható tények kívülállóként is érté
kelhetők legyenek.” (Borsányi, 1988: 80)

22 Vö.: Prónai, 1995: 41



Topológiáról és nem szociolingvisztikáról beszélek. Sorra véve e 
kettő egybevágó és nem egybevágó pontjait, szeretném ezt a kö
vetkezőkben szemléltetni.

Mindkettő „szinkron gyüjtés”-en alapszik, vagyis azon, hogy 
a kutatott jelenséget, jelenségeket a jelenben vizsgáljuk. Míg 
azonban „a szociolingvista a tényleges nyelvhasználatot vizs
gálja: konkrét kommunikációs helyzetekben létrejött és létrejö
vő konkrét megnyilatkozásokat”23, addig a nyelvi antropoló
gust24 nem csupán a tényleges nyelvhasználat, nem csupán a 
konkrét kommunikációs helyzetekben létrejött és létrejövő 
konkrét megnyilatkozások, nem csupán „a nyelv és társadalom 
közötti lehetséges kapcsolatok”25 érdeklik, nem csupán ezeket 
vizsgálja, hanem ezek tanulmányozása által el kíván jutni annak 
magyarázatához például, hogy adott szituációban egy adott sze
mély miért nem a tényleges „nyelvhasználat”-át, vemakuláris 
nyelvét alkalmazta. Tehát az antropológia a nyelvet (is) mint ki
indulópontot használja. Ugyanis „az egyes emberek beszélt 
nyelvük által adaptálódnak az adott társadalmi környezethez”26, 
vagyis egy közösség tagjainak nyelvhasználatát befolyásolják a 
közösség vallási, politikai, etnikai stb. aspektusai. így a közös
ség nyelve, nyelvhasználata segítséget nyújthat abban, hogy 
ezekre az aspektusokra rákérdezzünk, s általa következtetésekre 
juthassunk.

A nyelvi antropológia és a szociolingvisztika módszertanát 
összehasonlítva több közös pont van, egyrészt azonban a fent 
említett, másrészt pedig némi szemléletmódbeli különbségek 
miatt eltéréseket is megfigyelhetünk. Míg a szociolingvisztika 
elkülönít véletlen és rétegzett mintavételt, vagyis „az adatgyűj
tést (a szociolingvista) az alapsokaság paramétereinek az isme

23 Kiss, 1995: 32
24 A nyelvi antropológia nem azonos az antropológiai nyelvészettel, amely bár 

antropológiai módszereket alkalmaz, kérdései mégis a nyelvészet témakö
rét érintik (vö.: Levinson, 1996: 708).

25 Wardhaugh, 1995: 16
26 Ahol a társadalmi környezetek azonban nem azonosak (isomorphic) (Levin

son, 1996: 709).



rétében, tehát azon csoportok, rétegek szerint végzi, amely cso
portokra, rétegekre az alapsokaság oszlik”27, addig az antropo
lógus nem használja sem a mintavétel, sem a véletlen, sem pe
dig a rétegzett mintavétel kifejezéseket, hiszen hosszabb ideig 
tartó terepmunkája során megélve a falu közösségének, tagjai
nak mindennapjait, nincs szükség ezekre. Nincs szüksége 
ugyanis mintavételre, hiszen a résztvevő-megfigyelés által jut 
tapasztalatokhoz, s a terepmunkával lehetőség nyílik a közösség 
valamennyi tagja megnyilvánulásainak megfigyelésére is. Míg a 
szociolingvisztika elkülöníti az anyaggyűjtés aktív és passzív 
formáját, miszerint aktív az, amikor irányítja a beszélgetést, va
lamint passzív az, amikor nem avatkozik bele a beszélgetésbe, 
addig az antropológus aktív léte abban nyilvánul meg, hogy 
esetleg felvethet egy kérdést, vagy a beszélgetés során folyama
tosan kérdezhet, de nem célja, hogy a beszélgetés mindössze az 
általa felvetett kérdések köré szerveződjön, továbbá passzív léte 
sem a fenti értelemben nyilvánul meg, hiszen a hosszabb együtt
élés során ő is tagja lesz a közösségnek, így nem teljesen kívül
álló résztvevője egy-egy beszélgetésnek, még ha hallgat is. A 
beszélgetések tekintetében továbbá nemcsak az a fontos, hogy 
az adatközlő hogyan beszél, hanem az is fontos, hogy miről.

Döntő különbség továbbá az, hogy a szociolingvisztika sze
rint a résztvevő-megfigyelés módszerének alkalmazásakor fenn
állhat a veszély, hogy „csupán esetleges és véletlenszerű adatok
hoz juthatunk, olyanokhoz esetleg nem is, amelyeket vizsgálni 
szeretnénk”.28 Az antropológia számára azonban a holista szem
léletmódból eredően minden egyes megnyilatkozás ugyanannyi
ra fontos, hiszen magyarázatot adhat egy másik megnyilatkozás
ra. Továbbá a szociolingvisztikai résztvevő-megfigyelés a 
„passzív gyűjtés szinonimája”29, amely nem érvényes az antro
pológiai kutatás módszeréül választott résztvevő-megfigyelésre,

27 Amikor az adatközlők a kutató jelenlétében másként nyilatkoznak (vő.: 
Labov), ami az antropológus szempontjából is érdekes jelenség, de nem cél 
(Kiss, 1995: 34).

2» Kiss, 1995: 42
2<> Kiss, 1995:42



ebben ugyanis a vizsgált közösséggel való hosszú távú együttélés 
lehetővé teheti a kutató számára a -  már korábban említett -  „lel
ki pillanatok” megélését is.

A nyelvi antropológia számára tehát a nyelvhasználat nem ön
magában fontos, hanem a közösségi élet mindennapjainak kon
textusában. Ezt „követeli meg” a holista szemléletmód, s a kultu
rális kontextus ismeretével a kulturális relativizmus. így nem be
szélhetünk csupán nyelvi antropológiai kutatásról, s annak kutató
ját sem nevezhetjük nyelvi antropológusnak, elkülönítve azoktól, 
akik más megközelítésekkel, de hasonló módszerekkel, szemlé
letmóddal válnak egy adott közösségnek „tagjává”.

*

Terepmunkám során 1999 nyarától 2000 novemberéig vet
tem részt a közösség életében. A kutatás legfontosabb és legtöbb 
információval járó módja a résztvevő-megfigyelés, a minden
napok velük együtt való megélése volt, de kerekasztal-beszélge- 
tésekre, mélyinterjúk készítésére, valamint egy kérdőív kitölté
sére is sor került. A vizsgálódás valamennyi momentuma olyan 
helyeken történt, ahol adatközlőim otthonosan mozogtak.

Sikerült beilleszkednem a vizsgált közösségbe „általuk” 
(„Most már te is feketicsi vagy” -  mondták egy idő után nekem) 
és „általam” egyaránt. Továbbá az, hogy tagjává lettem a közös
ségnek, döntő befolyást gyakorolt arra, hogy egy idő után én is 
részese lehessek, megélhessem a közösség „lelki pillanat”-ait. 
Esetemben ez úgy értendő, hogy birtokomba került a közösség 
tagjai által birtokolt kompetencia, amely ebben az esetben csu
pán idézőjelben kommunikatív jellegű. így kompetenssé váltam 
abban például, hogy a közösség tagjai közül ki hogyan reagálna, 
ha bekapcsolnám a diktafont, kit feszélyezne és kit nem. Ezekre 
olyan tapasztalatok után került sor, mint amikor egyszer egyik 
adatközlőm a diktafon bekapcsolása mellett rendre megválaszol
ta kérdéseimet, majd pedig a diktafon kikapcsolása után fultanú- 
ja lehettem „őszinte” véleményének is. Tehát voltak olyanok, 
akik a diktafont úgy tekintették, mint kívülállót, mint egy idegen



hallgatót, ellentétben velem, függetlenül attól, hogy én kezeltem 
a készüléket, megfigyelhettem tehát annak „sterilizáló” hatását. 
Voltak azonban olyanok is, akik ekkor is, vagy akik főként ekkor 
beszéltek szívesen, azzal magyarázva mindezt, „hagy tudja meg 
mindenki, hogy mi is van valójában”. Az interjúk típusát tekint
ve több életút- és nem klasszikus értelemben vett30, irányított in
terjút készítettem. „Irányított” interjúim ugyanis nem csupán egy 
általam felvetett kérdéskört érintettek, hanem adatközlőim által 
szóba hozott, fontosnak tartott témákat is. Kérdőíves felmérést is 
alkalmaztam, kutatási eredményeim azonban nem ezekre helye
zik a hangsúlyt. A kitöltendő kérdőíveken ugyanis csupán olyan 
kérdések szerepeltek, amelyek főképp háttér-információként -  
néhol pedig megerősítésként, például Hol használja a magyar 
nyelvet? -  szolgáltak a közösség életének értelmezésekor. Továb
bá a felmérés során a kérdőívek kitöltéséből származó eredmé
nyek mellett további jelenségeket is megfigyelhettem, például 
azt, hogy a vegyes házasságban élők vagy azok gyermekei mi
lyen nyelvű kérdőíveket töltöttek ki.

Kutatásaim során tehát a kulturális antropológia módszereit 
és szemléletmódját alkalmazva igyekeztem megismerni, majd 
pedig megérteni és értelmezni a bácsfeketehegyi közösség, kö
zösségek mindennapjait. Vizsgálódásaim kiindulópontjául első
sorban a falubeli nyelvhasználat(ok), nyelvi érintkezések szol
gáltak tehát, amelyeknek -  ahogy azt adatközlőim vallották -  az 
utóbbi időben való megváltozása új kulturális tartalmak megfi
gyeléséhez vezethetett.

Ennek tükrében kerestem a válaszlehetőségeket arra, hogyan 
adaptálódik egy kultúra az évszázadokon át tartó interetnikai 
környezethez, amely a 20. században szinte követhetetlenül fel
gyorsult, mit mond el minderről a jelenben megtapasztalható 
interetnikai kapcsolat; milyen adaptációs stratégiák alakultak ki 
a helyben maradottak identitásának megőrzésére; észrevehet- 
jük-e a lokális identitás megjelenését, illetve erősödését; ha

30 Amely „az adatközlő tudati világá”-nak csupán csak egy meghatározott ol
dalát veszi célba (Kiss, 1995: 43).



igen, akkor ez hogyan hat az etnikai identitásra, a nyelvi kapcso
latokra, a nyelvhasználatra, a valláshoz való kötődésre, az inter
etnikus érintkezésekre stb.; mi, illetve mik formálhatják ezeket 
az új és új adaptációs stratégiákat?

Ezek megválaszolásában segített a feketicsi nyelvhasználat 
vizsgálata és annak körülményei is, az általam megfigyelt esete
ket ugyanis általuk sikerült rendszereznem, azok lehetséges ma
gyarázatait alátámasztanom vagy kibővítenem, valamint össze
geznem.

A BÁCSFEKETEHEGYIEK 
MINT BESZÉLŐKÖZÖSSÉG

A Bácsfeketehegyen élők kétnyelvüeknek tekinthetők, hi
szen mindennapi érintkezéseik során két nyelvet használnak 
kommunikatív, szociokulturális szükségleteiknek megfelelően. 
Esetükben kollektív kétnyelvűségről beszélhetünk, az azonos te
rületen élő két nyelvi csoport (magyar és szerb31) ugyanis kü
lönböző jellegű és kiterjedtségű kapcsolataik következtében 
érintkezik egymással. A csoportok közötti kommunikáció irá
nya és kiterjedtségének mértéke szerint Appel és Muysken 
(1987) meghatározásai alapján olyan kétnyelvű közösségről be
szélhetünk, amelynek esetében a két csoport közül egyik egy-, a 
másik kétnyelvű; az utóbbi az adott közösségben kisebbségnek 
tekinthető, amely nem számszerű, statisztikai kisebbséget jelent, 
hanem szociológiai értelemben vett alárendeltséget a domináns 
csoporttal szemben; valamint a csoportközi kommunikáció egy
irányú, vagyis az érintkezés a leggyakrabban a többségi, szerb 
nyelven történik, s fordítva alig. Ezt az alapsémát azonban nem 
húzhatjuk rá egyértelműen a falu közösségére, hiszen a szocio
lógiai értelemben vett többség tagjai közül is vannak olyanok, 
akik beszélik és használják a magyar nyelvet. Továbbá a közös

11 Esetünkben természetesen a szerb nyelvnek a bácsfeketehegyi montenegró
iak által használt nyelvváltozatáról van szó.



ség tagjai közül azok, akik nem beszélik a szerb, illetve a ma
gyar nyelvet vagy ezeknek a faluban beszélt nyelvváltozatát, 
kommunikatív kompetenciájuk alapján felismerik azokat a kö
rülményeket, amelyek között más tagok úgy vélik, hogy helyes 
használni e kódokat.32

A falu magyar és montenegrói lakosait tekinthetjük tehát 
külön-külön egy-egy, a magyar, illetve a szerb nyelvközösség, 
azok bácsfeketehegyi nyelvváltozatát beszélő magyar, illetve 
szerb beszélőközösségnek, valamint tekinthetjük őket egyetlen 
beszélőközösségnek is. Ennek tagjai ugyanis anyanyelvűknek 
azon változatát használják, amely magában foglalja a bács
feketehegyi magyarok részéről azt a nyelvváltozatot, amely
nek használata magában foglalja a faluban élő montenegróiak 
nyelvváltozatának kommunikatív kompetenciáját, és fordítva 
ugyanez elmondható a faluban élő montenegróiak által elsajá
tított nyelvváltozatról is. Természetesen nem az általános nyel
vészetben használatos beszélőközösségről van szó, melynek 
tagjai ugyanazon anyanyelvet és változatait tudják33, hanem 
egy olyan komplex, összefüggő kommunikációs hálózatról, 
melynek tagjai a saját és a mások nyelvhasználatával kapcso
latos magatartásformákra vonatkozó közös tudásban osztoz
nak.34 Csupán azért e meghatározás, mert a nyelvhasználatban 
(is) a mi és az ők kód két jelentést kap: egyrészt mi, magyarok, 
és ők, montenegróiak, mi, montenegróiak és ők, magyarok, to
vábbá kialakul egy közös önmeghatározás, miszerint mi, bács- 
feketehegyiek (Bácsfeketehegyen élő magyarok és monteneg
róiak) és ők, akik nem itt élnek (magyarok, szerbek és monte
negróiak egyaránt). Mindez nem azt jelenti, hogy a két nyelv 
használatakor dominanciaváltásról35 vagy balansz-kétnyelvü-

32 Dorian, 1981: 116-117; vö.: Bartha, 1999: 64
33 Bartha, 1999: 63; vö.: Bloomfield, 1933: 42; Hockett, 1958: 8; Kloss, 1986: 92
3< Bartha, 1999: 64
35 A nyelvi dominanciaviszonyok nem állandóak, hanem különböző esemé

nyek hatására változhatnak. Ezt nevezik egyes kutatók dominanciaváltás
nak. (Vö.: Bartha 1999: 185)



ségről36 lenne szó, hanem arról, hogy a fenti bácsfeketehegyi 
közösségre vonatkozó, a kétnyelvűséget segítségül hívó meg
határozás előrevetít egyfajta, a kommunikációt segítő, s ezál
tal az interetnikai kapcsolatokra is kiterjedő „együttműködési 
elvet”37, melynek „maximéival” a közösség tagjai tisztában 
vannak, és használják is őket.

Kommunikatív kompetencián tehát nemcsak a nyelvi kódo
kat, elvont szabályok ismeretét értjük, hanem azt a tudást is, 
amely képessé teszi a közösség tagjait arra, hogy meghatározott 
helyzetekben e helyzeteknek megfelelően használják a szóban 
forgó kódokat. Tehát a nyelvi kompetencián túl ide értem a tár
sadalmi és a kulturális tudást is, amelynek alapján mindkét kö
zösség tagjai használni és értelmezni tudják a nyelvi formákat.38

Terepmunkám során hallgatója lehettem több egynyelvű39 és 
kétnyelvű módban40 elhangzó beszélgetésnek. Azért e két mód 
elkülönítése, mert fontosnak tartom, hogy kitérjek a nyelvvá
lasztásra e két helyzetben, a közösség tagjai szempontjából 
ugyanis nem a másik, a magyar, illetve a szerb nyelv kölcsönös 
ismeretéről van szó. A montenegróiak döntő többsége nem be

36 Balansz-kétnyelvüségen két nyelv tudásának egyensúlyát, ekvivalens jelle
gét értjük, amely nem jelent automatikusan magas kompetenciákat mindkét 
nyelven. Továbbá az azonos kompetenciák még ugyanazon személy eseté
ben sem azonos mértékben vannak jelen minden funkcióban és színtéren, 
mint ahogy egy másik nyelvrendszer relatív dominanciája az egyén külön
böző életszakaszaiban is változatosságot mutat. (Vö.: Bartha, 1999:185)

37 A beszélőnek és a hallgatónak együtt kell működnie a sikeres kommunikáció 
érdekében. Mindkettőnek erőfeszítést kell tennie tehát, hogy megértse a 
mondottakat. Az együttműködés feltétele a mennyiségi, a minőségi, a vi
szony, valamint a mód maximáinak megtartása. (Vö.: Grice, 1997: 213-227)

3» Bartha, 1999: 87-88
39 Egynyelvű módban akkor van a beszélő, ha egyik vagy másik nyelvének 

egynyelvű beszédpartnereivel érintkezik szóban (vagy írásban). (Vö.: 
Bartha, 1999: 112; Grosejan, 1995: 261-264)

40 Kétnyelvű módról akkor van szó, amikor ugyanazokon a nyelveken osztozó 
kétnyelvüek érintkeznek. (Vö.: Bartha, 1999: 112; Grosejan, 1995: 
261-264)



széli a magyar nyelvet, függetlenül attól, hogy -  ahogy többen 
is vallották -  „nagyon sokat megértek belőle”, a magyarok ese
tében a többség beszéli a szerb nyelvet, hiszen az államnyelv lé
vén elengedhetetlen a hivatalos élet színterein. így a beszélgetés 
montenegróiak és magyarok között leginkább szerb nyelven fo
lyik, az esetek többségében akkor is, ha több magyar és egy 
montenegrói találkozik.

Az esetünkben használt egynyelvű mód azonban nem telje
sen egyezik az említett Grosejan általi meghatározás szituációs 
kontinuuma két végpontjának egyikén találhatóval. Az egynyel
vű mód kifejezést használom ugyanis akkor, amikor monteneg
róiak, illetve magyarok „maguk között” vannak: magyarok ma
gyarokkal magyarul, montenegróiak montenegróiakkal szerbül 
beszélnek. Másodsorban pedig akkor, amikor magyar anyanyel
vűek montenegróiakkal szerbül beszélgetnek. A Bácsfeketehe
gyen beszélt egynyelvű módok legtöbb esetében gyakoriak vol
tak az interferenciajelenségek, vagyis függetlenül attól, hogy 
azonos anyanyelvűek beszélgettek egymással, és függetlenül at
tól, hogy esetleg a beszélő nem is beszéli a másik nyelvet, a nem 
használt nyelv is jelen volt a beszélgetésekben. A magyar anya- 
nyelvűeknél ez nem meglepő jelenség, hiszen mindennapi érint
kezéseik során gyakorta használják a szerb nyelvet, így gyakori 
például a nyilvános színtereken használatos szerb szavak ma
gyar nyelvi kontextusba való ágyazása: „Neki mindig is vezája41 
volt. Sose kellett neki igazán semmiért se megdolgozni.” „Azt 
mondja a sestra42, hogy most nincs injekció, elfogyott.” Kifeje
zések használata: „Először jön be a faluba, és mutatja, hogy ko 
sam, šta sam43, és mindenkibe beleköt.” A szerb anyanyelvűek 
szájából elhangzó mondatok idézése: „Néha összeszólalkoz
tunk. Azt mondja a munkavezető, hogy: »Dobro, ali bez politike 
i bez seksa«”44. Továbbá kódváltás figyelhető meg káromkodás

41 szerb „összeköttetés, kapcsolat”
42 szerb „nővér”
43 szerb „ki vagyok, mi vagyok”
44 szerb „Jól van, de csak semmi politika és semmi szex.”



kor is, de erre egy későbbi fejezetben {Egy kérdőíves felmérés 
vallomásai) bővebben is kitérek. A montenegróiak esetében leg
gyakoribb volt a magyar megnevezések szerb környezetbe ágya
zása: „A posle sam pogledao kako j z Józsi bácsi.”45 „Uvek pijem 
kafu kod Szabóék”46 Kifejezések használata: „U svaku 
mađarsku kuću mogu da kažem: »Jó napot!«”47 Valamint magyar 
anyanyelvűt idézve: „I kaže: »Gyere ide, Filip. Hogy vagy?«”48

A kódváltás49 jelenségét figyelhettem meg tehát valamennyi 
helyzetben, vagyis fültanúja lehettem annak, hogy az egynyelvű 
beszélgetéskor a másik, nem használt nyelv „kikapcsolása” nem 
volt teljes, vagyis a bilingvis személynek nem volt célja, hogy 
„megpróbálja annyira kikapcsolni (deaktiválni) partnerével nem 
egyező nyelvét, amennyire csak lehetett”.50

Ez természetesnek tűnhet a harmadik esetben, amikor ma
gyarok és montenegróiak szerb nyelven beszélgetnek. Hiszen 
erre magyarázatot adhat az például, hogy nem tökéletes a ma
gyar anyanyelvű beszélő szerb nyelvtudása, s az éppen általa 
nem ismert vagy az abban a pillanatban eszébe nem jutó szava
kat magyarul mondja a montenegrói együttműködésére számít
va, vagyis bízva abban, hogy úgyis megérti, hiszen „ha nem is 
beszél, de nagyon sokat megért”-  ahogy egy interjúalanyom fo
galmazott. Valamint a montenegrói is használ magyar szavakat, 
kifejezéseket, mondatokat a jobb megértés végett.

Érdekes megfigyelni azonban a kódváltás azon eseteit, ame
lyekre nem a hiányos nyelvtudás vagy a jobb megértés a magya
rázat, amelyek nem csupán a megértést szolgálják. Ilyen a fent 
említett egynyelvű mód másik két fajtája is, amikor mind a ma

45 szerb „Aztán megnéztem, hogy van Józsi bácsi.”
46 szerb „Szabóéknál mindig iszom kávét.”
47 szerb „Minden magyar házban mondhatom, hogy: Jó napot!”
48 szerb „Azt mondja: Gyere ide, Filip. Hogy vagy?”
49 A kódváltás (code-switching) két vagy több nyelv váltakozó használata 

ugyanazon megnyilatkozáson vagy diskurzuson belül (vö.: Bartha, 1999: 
119; Grosejan, 1982-145), az egyik nyelvről vagy nyelvváltozatról egy má
sikra történő váltás. (Crystal, 1998: 534)

50 Bartha, 1999: 112



gyarok, mind pedig a montenegróiak „maguk közötti” beszélge
téseik során kódváltást alkalmaznak. Ez magyarázat lehet 
ugyanis -  ahogy adatközlőim is vallották -  az utóbbi időben ta
pasztalható közeledésre is.

A közeledést támasztja alá talán az is, hogy magyarok és 
montenegróiak beszélgetésekor megjelenik a kétnyelvű mód, 
amely megnyilvánulhat például abban -  ami terepmunkám so
rán esetemben megtörtént - ,  hogy a magyar anyanyelvű szerbül, 
a montenegrói pedig magyarul beszélt.51 Természetesen ezeknél 
a beszélgetéseknél a kódváltás valamennyi módját (mondaton 
kívüli, mondatok közötti, mondatokon belüli) megfigyelhettem. 
Magyar adatközlőim azt is kiemelték, hogy „a montenegróiak 
közül, akik beszélnek magyarul, mind olyan jó feketicsiesen be
szélnek”, és „a feketicsi montenegróiak nem úgy beszélnek 
szerbül, mint a lovéenaciak,52 mert ők több hajlítást használnak, 
lágyabb a nyelvük”.

Továbbá azt is megfigyelhettem, hogy a nyelvhasználati 
színterek „kibővülnek”, vagyis olyan helyeken is használatossá 
válik a másik nyelv, ahol eddig nem volt jellemző. Ennek egy 
példája az, hogy magyar temetéseken a gyászoló család legtöbb
ször kéri, hogy szerb nyelven is elhangozzon a búcsúztató. „A 
pap összefoglalja néhány szóval, amit magyarul elmondott. Per
sze sokkal rövidebb, de nagyon szeretik hallgatni.” „Sokan a 
montenegróiak közül csak azért jönnek el a temetésre, hogy 
halljanak Istenről, mert most már igénylik. Nagyon hallgatják.” 
A bácsfeketehegyi montenegróiaknak ugyanis a faluban sem 
templomuk, sem pedig papjuk nincsen, hiszen „régen mind har
cosok, kommunisták voltak”. így a bácsfeketehegyi magyarok 
azt, hogy a bácsfeketehegyi montenegróiak elmennek a magyar 
temetésekre („hiszen lehet, hogy a szomszédjuk, ismerősük volt

51 Egyik interjúm készítésekor interjúalanyom, egy montenegrói asszony szer
bül feltett kérdéseimre folyamatosan magyarul válaszolt. Ezt a későbbiek
ben mások beszélgetésekor is megfigyelhettem.

52 Lovéenac (Szeghegy) falu Bácsfeketehegy közvetlen közelében, ahol mon
tenegróiak (szinte) homogén közössége lakik.



az elhunyt”, „tiszteletben tartják a magyar halottakat is”, igé
nyük van arra, hogy Istenről hallhassanak: „Most már ki merik 
mondani, hogy »Isten«” -  magyarázták interjúalanyaim), úgy 
ítélték, hogy „kezdenek ránk hasonlítani”.

Tehát az interferenciajelenségeknek valamennyi módban és a 
két nyelvváltozat kölcsönös használatának újabb színtereken va
ló megjelenése döbbentett rá arra, hogy esetünkben a faluban a 
bácsfeketehegyi magyarok és montenegróiak közötti közeledés
nek a jelei lehetnek ezek, amely jelenség kiindulópontként szol
gálhatott kutatásom során a két közösség interetnikai kapcsola
tainak elemzésében. Szerintük ugyanis az utóbbi időben mindez 
változik, s kihat az interferenciajelenségek gyakoribbá válására, 
ugyanakkor a lokális identitás erősödésére is. Mindezeknek 
„kölcsönös” használata mint a feketicsiek, vagyis a feketicsi 
magyarokból és montenegróiakból álló közösség „közös kultu
rális tudása” ad-e, adhat-e magyarázatot az együttélési stratégi
ák és a lokális identitástudat erősödésének alakulására? Tanul
mányom további fejezeteiben a fentiekből kiindulva keresem 
ezekre a válaszlehetőségeket.

KUTATÁSOM HELYSZÍNE A BÁCSFEKETEHEGYIEK 
„MESÉIDNEK TÜKRÉBEN

„Amióta az eszemet tudom ebben az út menti házban 
lakok.53 Saját szememmel láthattam a faluból ki- és a faluba be
költözőket. Emlékszem, amikor az első világháború után a nem
régen érkező dobrovoljacok54 az Újfalut építették, majd amikor

53 Interjúim idézésekor igyekeztem azok eredeti -  ahogy azt a „kérdezett” 
mondta -  formában való közlésére, a javítást mellőzve azokban az esetek
ben, amelyek a magyar köznyelv szempontjából helytelennek, következet
lenségnek minősülnének. (Erre a terepmunka módszeréről szóló fejezetben 
bővebben is kitérek.)

54 A dobrovoljacok (dobrovoljci a. m. önkéntesek, a balkáni háborúk, majd az 
első világháború szerb és montenegrói harcosai) az első Jugoszlávia idején,



’41-ben elmentek. Emlékszem arra, amikor a helyükre csángók, 
székely telepesek érkeztek, és amikor ’44-ben elmentek, amikor 
a dobrovoljacok visszajöttek, amikor ’44-ben orosz katonák ér
keztek, a németek pedig elmentek, amikor ’46-ban a monteneg
róiak érkeztek, amikor az orosz katonák elmentek, amikor ’95 
után szerb menekültek érkeztek, amikor ’99-ben egy kosovói al
bán cigány család érkezett. Mindannyian a mi házunk előtt men
tek el, jöttek vagy jöttek vissza, mindet láttam, közülük sokkal 
beszéltem” -  foglalta össze egy idős bácsi, aki az út mentén la
kik, a bácsfeketehegyi 20. századot. A megélt, és -  ahogy azt 
többször is emlitették -  az „apám, nagyapám meséiből ismert” 
történetek ma is élnek a falu közösségében a mindennapi beszél
getések során, a mában is döntő jelentésüek.

Ezeknek az eseményeknek az összegyűjtését tűzte célul ma
ga elé Sárközi Ferenc, egy bácsfeketehegyi tanító, akinek Bács- 
feketehegy történetéről halála után kiadott könyve ott van min
den bácsfeketehegyi magyar házában, „mindenki ismeri, min
denki olvasta legalább egyszer”.55 Célkitűzése és ehhez kötődő 
kutatásai már élete során „a tanárrá”, „a tanítóvá” emelték őt a fa
luban. Könyve ugyanis -  ahogy azt egyik adatközlőm vallotta -  
„pótolhatja azt a hiányt, ami abból fakad, hogy már nem ülnek 
ki az öregek a kapuba, nem mesélhetik el a fiataloknak, ami fon
tos, hogy mi is volt itt, mi is van itt”. Tehát egyrészt segítséget 
nyújt a bácsfeketehegyi magyar fiataloknak, hogy akiknek nem 
meséltek, megismerjék Bácsfeketehegy történetét, „ami fontos”; 
másrészt arra is volt példa, hogy az idősebbek, amikor valami 
nem jutott eszükbe, nyugodt szívvel hagyatkoztak arra, hogy 
„de úgy se marad ki semmi, mert benne van a Sárközi tanító 
könyvében”.

a két világháború között Szerbia más vidékeiről jött telepesek Vajdaságban, 
akik a húszas évek elején végrehajtott „nemzeti elvű földosztásban megkap
ták a földek jelentős részét, megbontva az északi határvidéken a magyar te
lepülésterületet”. (Domonkos, 1992: 50; vö.: id. Göncz, 1999: 50-51)

55 Sárközi Ferenc: Az idő sodrásában. Bácsfeketehegy, 2000, Feketics Műve
lődési Egyesület.



Összehasonlítva a könyvet a falubeliektől hallott mesékkel 
megfigyelhettem, hogy a kettő nem mindig egyezik. Ez arra en
gedhet következtetni, hogy az idősekben még ma is elevenen él
nek azok a történetek, amelyeket saját szüleik, nagyszüleik, 
szomszédaik, egykori idős ismerőseik meséltek nekik, s a falu 
történetét érintő ismereteik nem korlátozódnak csupán „a Sárkö
zi tanár könyvére”.

Ebben a fejezetben főként az ő elbeszéléseikre, az általuk el
beszélt és jelentéssel bíró történelemre, az ő történelmükre, „a 
kis, jól áttekinthető életvilágokra, és azok történeti változásaira” 
szeretnék kitérni, hiszen „a mindennapi élet alkotja meg azokat a 
kereteket, amelyeken belül a történelem közvetlen módon 
megtörtén(het)ik, ahol láthatóvá válik, ahol jelentéssel teli minő
ségben megragadható56; azaz ahol az »objektiv« történelem elsa
játításra és feldolgozásra kerül, ahol a »nagy« történelem behatol 
az egyéni életekbe, meghatározza, átalakítja azokat, ahol az 
»objektív« történelemből megélt történelem lesz”.57 Célom eb
ben a fejezetben tehát a történelem egyik mikrostruktúrájának is
mertetése, a „történeti szubjektum”, a „történelem szubjektív 
mozzanatá”-nak értelmezése, „nem az, hogy az esetektől elvo
natkoztassak, hanem az, hogy az esetekben általánosítsak”.58

*

Ha valaki a falu hollétéről kérdezősködik, „Szabadka és Új
vidék között félúton, az Újvidékre, Belgrádba, Nišbe, majd Tö
rökországba vezető út mellett” -  hallhatja a „feketicsi” választ. 
„Volt ez a vidék lakatlan puszta, alapítottak itt települést külön
böző népek” -  kezdte meséjét egy adatközlőm. Bácsfekete- 
hegyre utalnak az egykori Feketeegyháza, Cmo Brdo, Feketehegy, 
Bácsfeketehegy, Feketits, Feketyty, Veketity, Fekete-Hegy, Fe- 
kete-tó elnevezések is. Néhány idősebb adatközlőm vagy azok,

56 Wehler, 1988: 132
57 Niedermüller, 1993: 61-63
58 Geertz, 1994: 194



akik a falu magyar „őslakosainak” voltát hangsúlyozták, a Bács- 
feketehegy elnevezést használták. A név ugyanis a településnek 
arra az időszakára utal, amikor a falut (szinte) csak magyarok 
lakták, hangsúlyozva a jelenben is azt, hogy a település még ma 
is etnikai tekintetben döntően magyarok által lakott.59

Középkori iratok 1465-ben említik először. A falutól délre 
eső dombtetőn az 1970-es években ásták ki egy vélhetően kö
zépkori templom alapjait, amit mára már benőtt a fü, a falubeli
ek pedig csak „török templomnak” hívnak. A török defterek 
szintén nyilvántartották a szabadkai nahijébe tartozó települést. 
1580-ban és 1590-ben 28 adózó házzal említik, de már nem az 
eredeti nevén, hanem Feketehegy néven.60 A 150 éves török 
uralom alatt a magyar lakosság szinte teljes egészében eltűnt, és 
a Balkánról bevándorolt szerb telepesek népesítették be a Kri- 
vaja61 mentét. A török hódoltság elmúltával, amikor a zombori 
adminisztráció számba vette a Bácska településeit, az egykor lé
tező falvak közül már egy sem volt meg ezen a vidéken. Bács- 
feketehegy62 település ekkor már mint Feketitypuszta szerepel a 
megyei kimutatásban.

Ekkor, „1785-ben jöttek ide az őseink a Nagykunságból”. Az 
idetelepülést többször is, többen is elmesélték terepmunkám so
rán, hiszen a ma már élő kapcsolatuk történetét a kunhegye-

59 A legutóbbi, 1991-es népszámlálás adatai szerint Bácsfeketehegynek 4542 
lakosa van. Etnikai összetételét tekintve a nagyközség lakosságának 65, 9 
százaléka magyar, 16 százaléka montenegrói, 8,8 százaléka szerb, 4,9 szá
zaléka jugoszláv és 4,4 százaléka egyéb nemzetiségű. (Vö.: Biacsi, 1994:)

60 Vö.: Margit, 1997: 10-11
61 Bácsfeketehegy déli részét átszelő patak.
62 A török hódoltság alatt szerb telepesek érkeztek a falu területére, és a Feke

teegyház elnevezést valószínűleg a könnyebb kiejtés végett Feketiére vál
toztatták. Feltételezésem szerint, mivel a szerb nyelvben élő ć hang a ma
gyarban nem létezik, „használatakor” a magyarok a hasonlóságra töreked
ve hol íy-nek, hol pedig c\y-nek ejtették: Feketity, illetve Feketics. A telepü
lésre vonatkozó magyar elnevezésben azonban az utóbbi maradt fenn, való
színűleg „magyarosabb” hangzása, illetve a könnyebb kiejtés miatt. A szerb 
anyanyelvűek ma is a Feketié alakot használják.



siekkel -  csoportok mennek oda, vagy jönnek ide -  valahányszor 
fölemlítik a találkozás során. Ennek színpadi változatai is szület
tek, amelyeket a falualapítás évfordulóikor vagy nagyobb alkal
makkor a falu amatőr színjátszó csoportja elő is ad. Azért emlí
tettem úgy, hogy változatai, mert tudomást szereztem arról, hogy 
1935-ben „a jubileumi ünnepség a templomban istentisztelettel 
kezdődött, szavalatok voltak, én is szavaltam, és többek közt be
mutatták színpadi feldolgozásban az egykori letelepedést” -  em
lékezett vissza a 150 éves betelepülési évfordulóra egy adatköz
lőm. Ahogy Sárközi is említi, Kertvéllesy Pál lelkipásztor „vitte 
színpadra” először az idetelepülést, amit 1830-ban írt meg.63 En
nek az eseménynek ma is létezik egy dramatizált változata, mely
nek forgatókönyvét egy kunhegyesi írónő vetette papírra, s ame
lyet nekem is volt szerencsém megtekinteni.

1786 tavaszán a „szomszédságba”, Szeghegyre, a mai 
Lovéenac területére németek költöztek, amit a bácsfeketehe
gyiek számára „tetézett”, hogy „1820-ban már a faluba is bete
lepedtek”. Hiszen „amikor mindenki letelepedett, még itt is ke
vés volt a hely. Fölajánlották, hogy egy részük költözzön át Ver- 
bászra, de ők azt mondták, hogy inkább nem mennek sehova, 
mert azért jöttek ide, hogy ne kelljen senkivel közösen lakni”. 
Később pedig az is felháborodást keltett, hogy „a sváboknak tíz, 
a magyaroknak meg csak három évig nem kellett robotba men
ni”. „Azok a kunok, akik Feketehegyen telepedtek meg, hiába 
tudtak a lóval bánni, nem kaptak egyetlen rossz gebét sem. A 
német telepesek a földműveléshez szükséges teljes ingóságot 
megkapták, holott azt sem tudták, hogyan kell a kaszát megka
lapálni, megfenni.” „A németeknél kiegyenlítődöttebb volt a va
gyon, mint a magyarok között. Volt idejük felfejlődni addig, 
ameddig nem kellett nekik a földesúmak dolgozni.” Az „ellen
ségeskedés” oka lehetett az eltérő vallás is. „Zömmel evangéli
kusok voltak. Nem túlságosan szerették egymást, se vallási, se 
más téren a németek meg a magyarok. Rivalizáltak is annyira, 
hogy a református templomot előbb építették meg, ami 35 mé-



tér magas, utána a németet, és hogy az különb legyen, két mé
terrel magasabbra csinálták a tornyát.”

Döntő eseménye Bácsfeketehegy életének az 1848—49-es 
szabadságharc. Egyrészt ekkor volt az úgynevezett „Mári-napi 
szaladás” vagy -  ahogy másoktól hallottam -  „Mária-napi fu
tás”. „1849. január 23-án, csikorgó télben Bácsfeketehegy teljes 
magyar lakossága menekülni kényszerült Jelačić támadásai elől. 
Csak tíz-egynéhány nemzetőr maradt, aki védte volna a falut. 
Mindet legyilkolták. A többiek menekültek, ahogy tudtak. Kis
kunhalasra jutottak, ahol nagyon szépen fogadták őket. Néme
lyik család két családot is vendégül látott. Ott vészelték át azt az 
időt, ameddig nem jöhettek vissza. Nem tudok senkiről, aki visz- 
szament volna Kunhegyesre, vagy visszakívánkozott volna. 
Akik megmaradtak, visszajöttek.” „Nyolc hónapon keresztül 
Halas és Soltvadkert gondoskodott az oda menekült feketehegyi 
lakosokról. Igaz, főként kukoricát ettek, sőt koldulásra is kény
szerültek néhányan, de a szájhagyomány nem szól arról, hogy 
hiányt szenvedtek volna valamiben.” Hogy mennyire él a falu 
közösségében még ma is ennek emléke, bizonyíthatja a napja
inkban lejátszódott történet: „Pár évvel ezelőtt történt. Gazdasá
gi dolog, amihez nem nagyon értek. Magyarországnak sok bú
zafeleslege volt eladó. Itt, a mieink innen mentek át felvásárol
ni. A kínálat nagyobb volt, mint a kereslet, úgyhogy nagyon 
igyekeztek eladni a jugoszlávoknak, akiknek tartalékuk volt. Az 
itteni egyik szakember azt mondta, hogy a ti búzátokat megve
szem, mert 1849-ben befogadtátok az őseinket.”

A hazatérés után a németekkel mindinkább megromlott a vi
szony. „Amikor a magyarok elmenekültek, a német lakosok 
máris kezdték a fosztogatást. Először a gabonavermeket ürítet
ték ki. Szóródott a lopott gabona, hogy a kocsiút a gabonából 
vezetett a házaikhoz. A magyar házakból elhordtak minden el- 
mozdíthatót, s amikor már mindent kifosztottak, a többnyire 
náddal fedett házakat felgyújtották. Nem képezett kivételt sem a 
községháza, sem a parókia” -  mondta egy adatközlőm.

Az 1848—49-es szabadságharc másik döntő momentuma a fa
lu és a falubeliek életében az, hogy „épp Feketics határában volt



a szabadságharcnak az az utolsó csatája, ahol Kossuth Lajos 
hadserege győzött, amit a történelemkönyvek sokszor méltatla
nul kifelejtenek”. Itt kerekedtek felül utoljára Jelačić horvátok- 
ból és szerbekből álló csapatán a magyar seregek a legendás 
Guyon Richárd vezényletével, aki még ma is élő a bácsfekete
hegyi hősök sorában. Többen elmesélték azt is, hogy „a Hegye
sen állomásozó osztrák vezér annyira megijedt, amikor meghal
lotta, hogy jön Guyon Richárd, hogy csak az egyik csizmáját 
tudta felhúzni, úgy futott. Ott őrizték egy darabig Hegyesen, 
nem tudom, hogy megvan-e még”.

A 20. század történéseit adatközlőim nagy része már átélte. 
„Sokan jöttek, sokan elmentek” -  mondta röviden egy idős adat
közlőm. Az első világháború után a falu, etnikai összetételére 
nézve, egyre színesebb lett. A falu közösségének tagjai terep
munkám során, évszámokat már alig említve, az eseményeket 
többnyire ahhoz kötötték, hogy éppen „kik jöttek, és kik mentek 
el”. Erre utal a fejezet bevezetőjében idézett interjúrészlet is: 

„Amikor az első világháború véget ért, akkor idetelepültek 
Likából, Horvátország egy vidékéről a szerbek, az úgynevezett 
dobrovoljacok, vagyis önkéntes telepesek. A falutól úgy négy-öt 
kilométerre, az úgynevezett Újfaluba, a Becsei útba telepedtek 
le. Dolgos, jó, rendes nép. Egyik szomszéd nénink onnan való. 
Azóta az a kis falu megsemmisült, illetve lakatlanná vált, ponto
san egy házról tudok, ami áll, pedig saját iskolájuk volt. Utána 
’41-ben a lakossága ennek az Újfalunak átcserélődött. Akkor el
üldözték, el kellett menniük, és csángók, székely telepesek lép
tek a helyükbe. Ezeknek ’44-ben el kellett menniük, akkor 
megint ezek a dobrovoljacok visszajöttek, ugyanazok. Mondjuk, 
ők nem voltak túl sokan.”

„Hogy most már »jugoszlávok« lettünk, beindult a szerbesí- 
tés. Itt 1920-ig szerb nem volt, véletlenül se. A tanítóknak adtak 
három hónap időt, és szerbül kellett tanítani. Na, három hónap 
alatt le kellett vizsgázni. Mindenki levizsgázott, de nagyon gyat
ra nyelvtudással. Én is abban untam meg az iskolát, hogy meg
tanultam a földrajzot, történelmet, mindent szerbül, nem értet
tem egy szót se. Leírtuk, és mint a papagáj: bemagolni. A taní



tó se tudott szerbül, de meg volt tiltva, hogy még a szünetben 
sem, egymással sem volt szabad magyarul beszélni.”

1921-ben Tóth Sándor esperes, a falu lelkésze elhunyt. A 
megjelentetett pályázat alapján veje, Ágoston Sándor nyert al
kalmazást a feketehegyi egyháznál. Feketehegyen végzett lelki
pásztori szolgálatának második évében Ágoston Sándort válasz
tották meg az egyházközség alesperesének, ezt a hivatást hat 
éven át töltötte be, 1928 és 1933 között főesperes, majd 1960- 
ig, haláláig a jugoszláviai református egyház első püspöke 
volt.64 Ő tűzte ki céljául „ilyen időben” a magyar kultúra mint 
kisebbségi, illetve „ellenkultúra”65 ápolását, megerősítését. Ne
ki köszönhető a bácsfeketehegyi árvaház, a polgári iskola, a va
sárnapi iskola megalapítása, valamint a KIÉ66 angol mintára va
ló létrehozása.

„Szerencsénk volt, hogy a püspökünk egy KIE-t szervezett, és 
ott ő magánál, mivel lévén püspök, tartott egy-két segédlelkészt, 
akik nem annyira lelkészkedtek, hanem inkább az volt a felada
tuk, hogy neveljék az ifjúságot. Oda, a KIE-be mindennap lehe
tett járni, és szerveztek ilyen önkéntes tanfolyamokat, kinek mi
hez volt kedve: mondjuk, magyar helyesírást tanulni, történelmet 
tanulni, számtant tanulni. Ez önkéntes volt, de mindig tele volt a 
kisszoba tanulókkal. Ezek a kispapok tanítottak. Itt tanultam meg 
magyarul írni. A történelmet is nagyjából itt tanultam meg.” 
„Igyekeztek azért más téren is foglalkozni velünk a vallási és er
kölcsi nevelésen kívül. Igyekeztek az irodalomba is bevezetni 
bennünket, versmondásra tanítottak, zene is volt, amit a hatóság 
nem nagyon jó szemmel nézett. Sokszor egy-egy előadásra ki 
volt küldve egy rendőr ellenőrizni.” „Az egyházban a vallási dol

64 Vö.: Sárközi, 1997: 66
65 Azért az „ellen-” használata, mert szemben állt a többségi társadalommal, az 

állammal, az állam céljaival az átmenetinek értékelt időszakban. A bács
feketehegyi, állami szinten kisebbségben élő magyarok célja volt tehát „ma
gyarnak maradni addig is, amíg ez a („szerb”) világ el nem tűnik, amíg visz- 
sza nem jönnek a magyarok” -  mesélte egy adatközlőm.

66 Keresztyén Ifjúsági Egyesület. Angliában indult el a KIE-mozgalom, mely
nek ősatyja, „Sitters úr” Bácsfeketehegyen is járt.



gokon kívül igyekeztek a magyar kultúrát is megtartani. Olyan 
idők voltak, amikor az iskolában minden csak szerbül ment, nem 
tudtunk írni, olvasni, itt tanultunk meg. A vallás keretein belül itt 
mesélték el a történelmet. Különórákat csináltak. A vasárnapi 
önképzőkörökön meg a péntek esti bibliaórákon neveltek ben
nünket. A Keresztyén Ifjúsági Egyesületbe tömörült a fiatalok 
egy része, aki oda akart menni, a falu ifjúságának kb. 90 százalé
ka. Ott ilyen szavalatokat adtak, hogy »Kis magyar menyecske 
nem tudod, hogy bölcsődnél a nagy magyar koporsót ringatod«. 
Ha valaki más nemzetiségühöz ment feleségül, akkor már a gye
reke is szerb lett. Ezt nyomták belénk. És akkor tudtad, hogy ki 
vagy, hova tartozol” -  mesélték adatközlőim.

Ezzel „vívta ki” magának Ágoston Sándor, hogy az időseb
bek, akik ismerték a mai napig „a mi püspökünkéként említik. 
Akinek „nagyon nagy előnye volt, hogy nem félt, pedig lehetett 
volna mitől”, és akinek még ma is „bármelyik igehirdetését el 
tudnám mondani”, akinek „nem a szája járt, hanem tett is vala
mit, sokat tett”. „Felsőházi tag volt. Politizálgatott is. Magyar 
időben ment a nagy magyarkodás, hogy legyen úgy, mint régen 
volt. Ő erre a prédikációjában ugyanezt megkérdezte: legyen 
úgy, mint régen volt? Mi volt régen? Fél millió magyar kiment 
Amerikába, mert nem volt megélhetése? Azt mondta, hogy ne 
legyen úgy, ahogy régen volt, hanem legyen úgy, ahogy még so
hase volt!”

Fontos megemlíteni, hogy ekkorra a magyarok és az addigra 
kisebbséggé vált németek viszonya megjavult. „Egy egység vol
tunk a szerbekkel szemben.” Ezt bizonyítja az is, hogy az árva
házat a református magyarok és az evangélikus németek közösen 
használták, tehát ott nemcsak magyar gyerekek, hanem németek 
is voltak, így „a nevelők hol németül, hol magyarul beszéltek”.

A második világháborúban ez a terület ismét Magyarország
hoz került. Ezek voltak az úgynevezett „magyar idők”, amikor 
tovább erősödött a magyar kultúra. Ekkor a falunak egy kis szá
zaléka, a zsidók „elhagyták” a települést. Majd a németek követ
keztek: „1944-től, amikor itt kezdődött, bejöttek az orosz kato
nák, akkor úgy nevezték, a felszabadulás, akkor történt az, hogy



a németek lágerekbe kerültek, vagyis elég sokan ilyen gyűjtő tá
borokba. Voltak ilyenek elég sokan, akik éhen haltak, ezt is meg 
kell hogy mondjuk, voltak, akiket különböző kínzatásoknak vet
tettek alá, voltak, akiknek ’46^47-ben ki kellett hogy menjenek 
Németországba, azt hiszem, úgy 98-99 százalékban.”

„A második világháború végeztével megint jugók lettünk”. 
A társadalmi, gazdasági stb. változásoknak kitett bácsfeketehe
gyi emberek ezért nem kis ellenszenvvel fogadták a Monteneg
róból érkező új „telepesek”-et. „Amikor mi hazaértünk, addigra 
már a svábokat elvitték. így én csak hallottam, hogy reggel do
boltak, délben gyülekezni kellett. Egy részüket táborba vitték. 
Sanyarú körülmények között elpusztultak. Egy részük elment 
Németországba. A házaik üres házak voltak, ezekbe hozták be 
az új telepeseket, a montenegróiakat. A ház úgy volt bebútoroz
va minden felszereléssel. Attól függően, hogy ki kicsoda volt, 
egyik nagy házat kapott, a másik kicsit. Volt ott minden. A pad
lót felszedték, a szoba közepén főztek, a villanyt nem tudták el
oltani, leütötték, vagy el akarták fújni” -  mesélte adatközlőm a 
háborúból hazaérkezve szeme elé táruló eseményeket, aki ma
gyar katonaként ment el otthonról, s mint „áljugoszláv” érkezett 
vissza. A háború végeztével ugyanis „a jugoszlávok mint szö
vetségesek először mennek haza, a románok is mehettek haza, a 
magyarok utoljára. Egy alezredes volt a parancsnok, és azt 
mondta, hogy akkora raktárkészletet vittünk ki oda (Németor
szágba), hogy Magyarországon ennyi nincs az egész. Ő nem 
megy haza enélkül. Na, mi a topolyai barátommal, aki mindig 
olyan balszerencsés volt, bejelentkeztünk a jugoszláv táborba, 
hogy mi is jugoszlávok vagyunk, akarunk menni haza. A jugo
szláv tábor egy olyan erdőben volt, ahol olyan sűrű volt a lom
bozat, hogy nem lehetett az eget látni sehol. Kiderült, hogy ez az 
atombombagyár részlege volt, ahol a jugoszláv foglyok dolgoz
tak. Rettentő nagy volt a lelkesedés, hogy győztünk, de két párt
ra szakadtak, az egyik volt a királypárti, a másik a Tito-párti. 
Majdnem gyilkolták egymást. Mi meg ott lapítottunk, mert szer
bül tudtunk, de olyannyira, ha megszólaltunk, akkor a harmadik 
mondatnál észrevették, hogy nem szerbek vagyunk. Vagy kettő



három újvidéki jobban tudott szerbül, az tartotta a kapcsolatot. 
Ezekkel kerültünk mi haza”.

Az ekkor érkező telepesekről szóló történeteknek, majd az 
ezek által befolyásolt, a faluban ma is élő sztereotípiáknak és 
ezek tartalmainak egy teljes fejezetet szentelek, valamint más fe
jezetekben is utalok rájuk. A montenegróiakkal való „fényesnek 
egyáltalán nem nevezhető” viszonyt magyarázza egyrészt az, 
hogy ők voltak az új, idegen rendszer megtestesítői, hiszen ennek 
köszönhető betelepítésük: „azok mind kommunisták voltak, 
mind ateisták”, másrészt az, hogy Jócskán kivették a részüket a 
beszolgáltatásban, ők voltak a beszolgáltatok”. „Az a sok bom
bázás nagyon rossz volt, de ez az időszak a beszolgáltatásokkal 
lehet, hogy még rosszabb.” Harmadrészt pedig az, hogy lenézték 
az idegen „hegyi embereket”, akiknek „nem is volt kultúrájuk”.

„Ez a sanyarú élet úgy folyt, hogy néhány lovat meghagy
tak. Szántottunk, dolgoztunk. Amikor este hazamentünk, min
dig ott volt a cédula, hogy menjünk a községházára. Ebből lehe
tett érteni. Engem leginkább kettő várt: apámnak meg nekem. 
Apámat nem mertem elengedni, mert amit ő gondolt, azt ki is 
mondta. Az olyanokat levitték a pincébe, összeverték, meg min
dent csináltak velük. Hihetetlen dolgokat. Én mentem hát be. 
Valamennyire beszéltem szerbül, mert ott a telepesek voltak. 
Akkor alkudoztunk, meg vittünk valamit. Az volt a feltétel, 
hogy ha valaki belépett a szövetkezetbe, annak megszűnt a be
szolgáltatás. Erre ment a dolog.” „Nagyon sokan beléptek, el le
het képzelni, hogy mekkora örömmel. Kocsin vitték ki őket 50- 
100-as csoportokban kapálni. Az első fizetés annyi volt, hogy 
kaptak egy kis gabonát, egy kis ezt-azt. Nagyon szegény embe
rek voltak, meg nagyon keserves volt látni, hogy az a nagy tö
meg répát egyel, mind lehajolva. Egy brigadéros meg nézi őket, 
meg írja be a napokat.” „A végén már alig volt valaki, aki nem 
lépett be. Én is már ott voltam, hogy belépek. De apám azt 
mondta, hogy ameddig lesz neki egy nadrágja, addig ő nem lép 
be. így maradtunk ki.” „Annyira ment ez a beszolgáltatási do
log, hogy a végén egy nap hárman akasztották fel magukat a be
szolgáltatás miatt. Egy embert nagyon összevertek, hazament,



és felakasztotta magát. A másik embert, hogy milyen drasztiku
san kínozták nők, nem elmesélni való, hogy mit csináltak vele. 
Azt mondta, amikor elmentek tőlük, mert a házuknál kínozták 
őket, azt mondta a feleségének, hogy énbelőlem már ember nem 
lesz, én felakasztom magam. Volt nekik egy lányuk meg egy fi
uk, aki épp nem volt katona, azt elküldték a faluba, és az asz- 
szony meg az ember, egy ilyen nagy fészerük volt, egy kötélre 
felakasztotta magát. Úgy találták meg őket.”

A második világháború utáni, a Tito halálával már halványu
ló, majd az 1990-ben új fordulatot tevő kommunista időszak -  
amely „ugyanaz most is mint régen, csak akkor Kommunista-, 
most meg Szocialista Párt a neve” -  eseményeinek történetei 
voltak a leggyakoribbak. A falu közösségére ugyanis ez hatott a 
legdominánsabban, hiszen terepmunkám valamennyi adatközlő
je személyes megtapasztalója volt ezeknek az évtizedeknek. Ez 
az időszak döntő hatással volt mind a falu vallási életére, mind 
pedig -  ahogy azt a fentiek is példázzák -  a montenegróiakkal 
kialakított interetnikai kapcsolatokra is. (Mindkét esetet alább 
két fejezetben is részletesebben kifejtem.)

Az 1990-es évek elején megkezdődtek a délszláv háborúk, 
amelyek immár döntően megtizedelték a bácsfeketehegyi ma
gyar lakosságot is. A kedvezőtlen társadalmi, gazdasági és poli
tikai változások több magyar családot is arra az elhatározásra 
késztettek, hogy maguk mögött hagyva őseik most már több 
mint 200 éves otthonát, Magyarországon vagy a világ más or
szágaiban próbáljanak szerencsét. A döntést az itt maradottak a 
legtöbb esetben azzal magyarázták, hogy „ezek az emberek fő
leg a behívók elől menekültek el”. „Jobb is, hogy elmentek. 
Szomorú, hogy üresen állnak azok a szép házak, amiket itt fel
építettek, de azok közül, akik fiatalok itthon maradtak, és el
mentek a háborúba, nagyon sokan már nem jöttek vissza.” A 
bácsfeketehegyi temetőben ugyanis megtelt egy egész parcella 
azoknak a sírjával, akik az 1990-es háborúban „vesztek el”, pe
dig „ez nem is nekünk, magyaroknak volt a háborúnk”.

1995-ben szerb nemzetiségűek érkeztek a faluba, akiket adat
közlőim leginkább úgy neveztek, hogy „a menekültek”. „Amikor



Knin átkerült horvát hatalomba, meg Baranya visszakerülésével 
Horvátországhoz, meg Boszniából is jöttek talán. Most már le
het, hogy vannak, akik visszatértek az otthonaikba.” „Csak úgy 
jöttek egymás után a traktorokon: idős fekete ruhás asszonyok, 
gyerekek meg nők. Férfiak alig voltak. Mindannyian csak sírtak. 
A traktoron volt minden holmijuk: ágy, takarók meg ilyesmi.” 
„Sajnáltuk őket, mert arra gondoltunk, hogy mi lenne, ha velünk 
történt volna ez, ne adj’ Isten, még velünk is megtörténhet. Egy
szer bejöttek hozzánk vízért, adtunk is nekik.” 1999-ben a 
kosovói háború idején is érkeztek „új menekültek”. „Akkor jött 
az a kosovói siptár67 család is, anya meg a gyereke.”

Majd 1999 tavaszán megkezdődött a NATO-légitámadás. 
„Hallottuk, ahogy mentek fölöttünk a bombázók. Eleinte na
gyon féltünk, mert nem volt áram se, de utána megszoktuk.” A 
verbászi hídra eső bomba a falu házainak ablakait is megrázta, 
„amitől sokan megijedtek”. Egy idősebb adatközlőm azonban 
így vallott a történtekről: „Hát az itt volt légútban vagy 5 kilo
méterre. Én nyugodtan aludtam. Azt hittem, hogy egy nagyobb 
teherautó ment el előttünk. Annyi mindent átéltünk már itt, hogy 
mi már nem félünk.”

A kosovói háború befejeztével egyre inkább nőtt a feszültség 
Montenegró és Szerbia között, amely Bácsfeketehegyen is érez
tette hatását: „Többen visszaköltöztek Montenegróba, hogyha 
az netán kiválik, akkor ott biztos jobb világ lesz rájuk, mint itt.” 
A 2000. évi őszi választásokkal Miloseviéet, a „magas homlo
kát megfosztották a trónjától. Még idejében -  viccelődött to
vább adatközlőm - , mert még addig szabdalta volna az országot, 
hogy állva kellett volna eltemetni, vagy még annyi hely se ma
radt volna”. A változásokban bízva a Bácsfeketehegyen élő ma

67 A közösségben a siptár elnevezést használták az albán helyett. Habár a 
kosovói háború idején a jugoszláv hivatalos tájékoztatási szervek is ezt 
használták az „ellenség” megnevezésére, valamint kötődik hozzá egyfajta 
pejoratív jelentés, adatközlőim -  sem a magyarok, sem a montenegróiak -  
nem ebben az értelemben használták. Ugyanez vonatkozott a németekre 
utaló sváb elnevezésre is.



gyarok és montenegróiak közösen „álltak ki” a „hazudós” ellen, 
„tán csak jobb lesz”. Ellentétben a „menekültek”-kel, „akik 
mind Milosevié-pártiak, mert azokat jól meg is támogatta; in
gyen áram, tüzelő”.

Koštunica győzelmével, a „rendszerváltozásban” bízva „ün
nepeltek” együtt a bácsfeketehegyi magyarok és montenegróiak, 
bár az öregek, akik megélték Bácsfeketehegy 20. századát, már 
teljesen szkeptikusak voltak a Jövendő változás”-sal szemben: 
„Ez is olyan, mint a többi” -  mondták többen legyintve a lelke- 
sedőknek. A régen áhított változás azonban „még a mai napig 
sem érezhető”. „Milosevié még mindig az országban van, nem 
adják ki, mert szerb szerbet nem árul el.”68 „A lerombolt orszá
got most kell helyrehozni: napi két órákra van áram, ezzel ne
künk vizünk sincsen.” „Nagyon nagy a szegénység. Egyre sze
gényebbek vagyunk, de ennél szegényebbek már nem lehe
tünk.” Továbbá Montenegró helyzete sem oldódott meg, hiszen 
kiválási törekvését Koštunica sem támogatja. Míg tehát az 
1990-es évek elején a montenegróiak is „a szerbek vállát vere
gették”, vagyis „nagyban mentek a harcba”, addig ez az évtized 
végére teljesen megváltozott, hiszen „most már nekik a szerbek 
inkább ellenségeik, mint barátaik” -  mondta egy adatközlőm.

A múlt történéseinek hatása érezhető a jelen bizonytalansá
gát tükröző leírásban, egy bácsfeketehegyi házról, a benne la
kókról szóló történetben is: „Ebben a házban magyarok laktak. 
Amikor kihalt a család, megvette egy gazdag zsidó kereskedő. 
1941 előtt a zsidó család elköltözött Pestre, amikor egy német 
család költözött ide. Amikor a németeknek is el kellett menni, 
montenegróiak kapták meg. Hogy ez után mi lesz, nem tudom” -  
vonta meg a vállát idős adatközlőm.

Az 1990-es évek változásaival magyarok és montenegróiak 
egyre közelebb kerültek egymáshoz Bácsfeketehegyen. A közö
sen átélt közvetett, majd közvetlen háborús veszély, a háborúk
ban meghalt „közös” halottak, a közösen átélt társadalmi és gaz

68 Mint tudjuk, azóta kiadták a hágai Nemzetközi Törvényszék követelésére, 
de több gyanúsított még mindig nem került az igazságszolgáltatás elé.



dasági krízis, majd pedig az utóbbi években közösen vállalt ki
sebbségi sors, közös bizonytalanság mind döntő hatással volt és 
van ma is a közösség életére. Ezeknek köszönhetőek a változó 
interetnikai kapcsolatok, az „átformálódó” együttélési stratégi
ák, s mind magyarok, mind pedig montenegróiak szempontjából 
a hovatartozás kérdéskörét érintő lokális identitástudat erősödé
se is. Később ezt bővebben is tárgyalom {„Feketicsi magyarok, 
feketicsi szerbek" -  A lokális identitás egy esete.) Előtte azonban 
még olyan fontos dolgokat szeretnék tárgyalni, amelyek elen
gedhetetlenek a falu társadalmának megismeréséhez.

BÁCSFEKETEHEGYIEK ÉS KUNHEGYESIEK

A Bácsfeketehegyen élő magyarok identitásának egyik as
pektusa a „kun” származás. Ezt példázzák interjúimban és be
szélgetéseink során a Kunhegyesre való utalások, a büszkén vál
lalt hegyes áll vagy magas homlok, amelyet „kun állnak” és 
„kun homloknak” neveznek, valamint a szőlőkben megjelenő 
kunleány szőlőfajta is, ami „nem a legjobb, de kun”. A „kun” 
származás hangsúlyozásának kétfajta jelentéstartalmát figyel
hettem meg: egyrészt azt, hogy „mivel mi kunok vagyunk”, en
nek egyenes következménye, hogy „talpraesett, bátor”, „nem 
akármilyen gyerekek vagyunk”; másrészt a Magyarországgal 
való kapcsolatot, hiszen a kunok Magyarországon éltek, „elma- 
gyarosodtak és magyarul beszéltek”, „valamilyen szinten ma
gyarok lettek”.69

A Kunhegyesre való gyakori utalások az ott élő közösséggel 
„újrateremtett” kapcsolatnak is köszönhetőek. így felvetődik a 
kérdés, hogy esetünkben revivalról70 vagy egy teljesen új jelen

69 A „valamilyen szinten” itt azt hangsúlyozza, hogy habár magyarok lettek, 
mégsem egészében, hanem „különbek” azoknál.

70 A revival szó egyszerre jelent feléledést, újjászületést, megújulást, felélesz
tést és felújítást. Marót Károly, az adott jelenség kutatója ugyanis sur- 
vivaleknek nevezi azokat a kulturális formákat, amelyek „passzívan” élnek



ségről beszélhetünk-e. A „származás” eddig is mítoszként71 élt 
a falu magyar közösségében, s ez most erősödött fel új jelensé
geket is felszínre hozva, amely alapul szolgálhat ahhoz, hogy ezt 
revival jelenségnek tekintsük.

Egyrészt ez a mítosz a településtörténetre vezethető vissza. A 
török hódoltság elmúltával a mai Bácsfeketehegy területén és 
környékén egy település sem létezett. II. József (1780-1790) 
császár folytatta a már Mária Terézia által megkezdett betelepí
tést a Bácska és a Bánság lakatlan vidékeire, kedvező feltétele
ket biztosítva, s már a protestánsoknak is engedélyezve az átte
lepülési. Amikor a Kunhegyesen élő, egykor kollektív nemesi 
jogokat élvező, de akkorra már föld nélkül maradt lakosok, az 
úgynevezett irredemptusok értesültek II. József Telepítési Pá
tenséről, felcsillant bennük a remény, hogy esetleg a Bácskában 
letelepedve földigényüket kielégíthetik. 1785 tavaszára már -  
eladva minden felesleges ingóságukat -  útnak indultak, majd 
májusra meg is érkeztek. Három év múltán többen hazaszöktek, 
amit ma azzal magyaráznak, hogy a kedvező feltételek között 
szerepelt a robot alóli három évig tartó felmentés, amely a török

tovább a kultúrában addig, amíg vagy „kimorzsolódnak” a kultúra életéből, 
vagy pedig revivalekké válnak úgy, hogy valamilyen változás során újra „él- 
ményszerüekké elevenednek” (vö.: Marót, 1945: 1-7). Papp Richárd a Marót 
által felvetett survival és revival problematikával foglalkozva vitatja a sur- 
vivalnck „elcsökevényesedett”, „elhalt” jelenségként való értelmezését. Új
rafogalmazza hát a survival jelenséget, miszerint egy kulturális antropológi
ai kutatás során legfeljebb akkor lehet helye ennek a kifejezésnek, ha maguk 
a kultúra tagjai tekintenek kultúrájuk bizonyos elemeire mint „elhalt, kiüre
sedett csökevényekre”. Ezáltal átfogalmazódik a revival terminusa is, hiszen 
a fent említettek alapján nem beszélhetünk „általános revival”-ről, „teljes új
jászületéséről, hiszen a vizsgált kultúrának csupán egyes elemei változnak 
meg (vő.: Papp, 2000: 2-3). Ezért beszélek revival jelenségekről.

71 Mítoszról beszélek azért, mert ezek a közösség eredetének olyan történetei, 
amelyek a közösség származástudatát és együvé tartozását jelenítik meg, 
mélyítik el az elbeszélések során. Továbbá azért mítoszról és nem míto
szokról beszélhetünk, mert az éppen elmesélt történeteket a mítosz részei
nek tekintem, valamennyi történet ugyanis utalásaival feltételezi a hallgató 
részéről a teljes történet, a „mítosz” ismeretét (vö.: Boglár, 1995: 80-83).



elleni háború miatt fél évvel meghosszabbodott, de a tehermen
tes időszak után kíméletlenül behajtották rajtuk a földesúri szol
gáltatást. A tömeges visszatérés megakadályozására hozták az 
1793. évi tanácsi végzést, miszerint: „Minekutána közönséges 
helyen a népnek tudtára adatott volna tanácsi azon végzés, hogy 
az ez előtt sok esztendőkkel némelly Camerális Hellységekbe 
innen elköltözött s végbúcsút nagy illetlenséggel vett lakosokat 
senki maga házához 25 pálcza büntetés alatt bé fogadni ne me
részelje, hogy ezen végzésnek annyival nagyobb előmenetele és 
sikere lehessen olly hozzáadással, hogy mindazok is, akik haza
jöttek, s a híre, s akarattya ellen visszaköltöztek, azoknak jövő 
Gergely napig a telelés kedvéért az ezen Hellységben leendő 
megmaradás meg engedtetik, azontúl akárhová menjenek, innen 
kihajtatnak.”72

A falubeli kollektív emlékezet ezt ekképp interpretálja: „Va
lami igazságtalan gazdasági megoszlás volt a községben. Egy ré
teg nagyon szegény maradt, a másik gazdag. Zúgolódtak, láza
doztak, úgy hívták őket, hogy a »zúgolódók«. Egyszer alkalom 
nyílott, hogy kitelepüljenek. Gondolták, eljönnek Bácskába, ahol 
egy jobb világot reméltek. Nem tudták, hogy ez egy viharsarok, 
ahol az embereket a sors, mint leveleket a vihar, sodorja.” A tá
vozás mikéntjéről pedig ezt mesélték: „Amikor eljöttek Kunhe
gyesről, megszólaltak a harangok. Egyesek szerint búcsúztatták 
az elmenőket, mások szerint örömharang volt, hogy megszaba
dultak ezektől az emberektől. Lehet, hogy a második variáció az 
igaz, mert a község rendelkezései közé tették általános hatállyal, 
hogy aki visszatér a kivándorlók közül, annak 25 botütés jár. 
Ennyire nem várták vissza őket, nem is mentek.” Nincs szó tehát 
a három év utáni visszatértekről, sem pedig a 25 botütésről szó
ló döntés okáról. Ezáltal ugyanis választ kaphatunk arra, hogy a 
bácsfeketehegyiek „soha sem vágytak oda vissza”, és miért nem. 
Ezt a feltételezést magyarázhatja az is, hogy „amikor 1849-ben 
menekülni kellett, nem tudok senkiről, aki visszament volna 
Kunhegyesre, vagy visszakívánkozott volna”.

Vö.: Szabó, 1997: 16-37; Sárközi, 1997: 38^11 
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„A leköltözöttek és otthon maradottak között megszakadt 
minden kapcsolat. Ahogy leírottnak tekintette a leköltözötteket 
a kunhegyesi tanács, úgy a továbbiakban 150 éven keresztül 
nem tartottak fenn kapcsolatot a leköltözöttek a hozzátartozóik
kal. Megszakadt a rokoni kötelékek ápolása szülők és leköltö
zött gyermekeik között. A testvérek sem mutattak érdeklődést 
legközelebbi hozzátartozóik további sorsának fordulatával. A 
magára hagyott leköltözöttek az első naptól kezdve azon fára
doztak, hogy Közép-Bácska területén kiépítsék a fennmaradá
suk alapfeltételeit biztosító életfeltételeket.”

Az első világháború után, az úgynevezett ,jugó időben” 
„megkezdődött a nagy szerbesítés”. „Nem volt szabad az isko
lában még a szünetben se magyarul beszélni.” „Sokan azt se tud
ták, hogy most mi kik is vagyunk, hova is tartozunk.” Ekkor -  
mint ahogy azt korábban említettem -  Ágoston Sándor, a falu 
akkori lelkésze jelölte ki céljául a magyar kultúra ápolását, meg
erősítését. Ennek a törekvésnek része volt az is, hogy 1935-ben 
ő vette fel Kunhegyessel a kapcsolatot, és meghívta őket a falu 
150 éves betelepülési évfordulójára. „Nagy ünnepség készülő
dött. Meghívták a kunhegyesieket is, és lovas bandériumot ké
szítettek a számukra, ami kiment volna a vasútállomásra fogad
ni őket, de a végén az egészből nem lett semmi, mert a hatósá
gok nem engedték be őket.” A lovas bandérium ugyanis kivo
nult az állomásra, de hiába várták a vonatról leszállók között a 
kunhegyesi küldöttséget. Azok lejöttek Szegedig, de a határon 
„nem emelkedett fel előttük a sorompó”.

1985-ben, a 200. évfordulón már megérkezett a kunhegyesi 
küldöttség, minek alkalmával az 1793. évi döntést „végérvénye
sen és visszavonhatatlanul” hatálytalanították, amely nagyon 
fontos kiindulópont a jelenben tapasztalható jelenségek szem
pontjából.

A történeti háttéren kívül a „furcsa testvéri kapcsolat”-ról szó
ló történeteknek mitikus dimenzióit is megfigyelhetjük: egyrészt 
mint szimbolikus kapcsolatteremtést az anyaországgal, másrészt 
mint csoportkohéziót, harmadrészt pedig mint egy azonos vallá
si felekezethez tartozó csoporttal való kapcsolatfelvételt.



Az anyaországgal való szimbolikus kapcsolatteremtés válha
tott alappillérévé a bácsfeketehegyi magyarok nemzettudatának, 
vagyis identitásuk azon aspektusának, amely azt hangsúlyozza, 
hogy ők is magyarok, mint a Magyarországon élők, függetlenül 
attól, hogy „idegen országban idegenekkel élünk”. Hiszen „va
lamikor még mi is ott fent éltünk, mint most a többi magyar”.

A mitosz másik dimenziója a bácsfeketehegyi magyarok kö
rében a csoport kohézióját is szolgálja, vagyis annak a tudatát, 
hogy valamennyien egy helyről származnak. Továbbá ők a 
„kunhegyesi zúgolódók” leszármazottai, akik „bátrabbak”, „rá
termettebbek” és „talpraesettebbek”, mint azok, akik Kunhegye
sen maradtak. Az egy helyről származás mint csoportkohézió 
nyilvánul meg abban az esetben is, amikor a kunhegyesiekkel 
való 1985-ös találkozáskor sokan a rokoni szálakat kutatva ráta
láltak „rég nem látott családtagjukra”, s akiknek ez nem sikerült, 
vagy eleve nem sikerülhetett -  mert csak később kerültek a kö
zösségbe, tehát nem „őslakosai” a falunak -  „álrokonok”-at vá
lasztottak maguknak, akikkel folyamatosan tartják a kapcsola
tot. Az „álrokonok” keresése egy olyan aspektusa tehát ennek a 
dimenziónak, amely szerint az „igazi feketicsi” identitás szoro
san összefügg azzal, hogy „Kunhegyesről származom”, vagyis 
azáltal, hogy „most már én is a faluban élek” -  függetlenül attól, 
hogy „nem itt születtem” - , a falu közösségének „aktív tagja va
gyok”, „én is onnan származók, ahonnan a többiek”.

A mítosz harmadik jelentése pedig a reformátussághoz, a kö
zös vallásúakhoz, azonos felekezetű közösséghez való kötődés. 
Ez azért is fontos, mert a bácsfeketehegyiek vallási tekintetben 
(mind a Vajdaságban a vajdasági magyarok felekezeti hovatar
tozását is figyelembe véve, mind pedig a szükebb régióban) ki
sebbségben vannak. Ennek a kapcsolatnak a jelentőségét igazol
hatja az is, hogy egymás meglátogatása leginkább valamilyen 
egyházi eseményhez kötődik. Hiszen a betelepülési évforduló 
egybeesik a Bácsfeketehegyi Református Egyházközség meg
alakulásának évfordulójával, ugyanis az első írásos adat, amely 
az áttelepülők Bácsfeketehegyre érkezését jelezte, egy kereszte
lési bejegyzés, amely szerint az egyházi élet is megkezdődött. A



mítosznak a vallásra vonatkozó dimenziója összekapcsolódik 
továbbá mind az ezekhez az eseményekhez kötődő rítusokkal, 
mind pedig a következő történetekkel is: „Amikor elindultak, 
kaptak egy harangot meg egy keresztelőkelyhet azzal a meg
jegyzéssel, hogy: »Ez tartson össze benneteket!«”, valamint 
„amikor már teljesen megszakadt a kapcsolat, a feketehegyi 
templom építésének hírére a kunhegyesi eklézsia adománya ta- 
núsitott csak némi együttérzést elszármazott atyafiaival”. To
vábbá a két község találkozásakor adott, illetve kapott ajándé
kok javarészt „egyházi jellegűek”: úrasztali terítő, keresztelőke- 
hely, ezüstpohár és ezüsttálca stb.

A „találkozással” tehát nem szűnt meg a mitikus háttér, sőt 
egyes dimenzióinak, például az egyre erősödő lokális identitás
nak köszönhetően mint csoportkohézió tovább erősödött, de az 
anyaországgal való szimbolikus kapcsolat dimenziója veszített 
dominanciájából.

Erre is magyarázatot adhatnak azok a változások, melyeket a 
közvetlen tapasztalatok hoztak. Már korábban is megfigyelhet
tük a kunhegyesiektől való elkülönülést akkor, amikor a bács- 
feketehegyiek azt hangsúlyozták, hogy ők a „kunhegyesieknek 
abból a talpraesettebb fajtájából származnak, akik mertek zúgo
lódni, útra mertek kelni, kockázatot mertek vállalni”. A közvet
len találkozással szembekerült ugyanis a korábban „szimbolikus 
közösségről” élő kép a tapasztalt valósággal. „Bár lehet érezni a 
rokonságot -  vallotta egyik adatközlőm - , a kunhegyesiek sok
ban különböznek a feketicsiektől. A kunhegyesiek megmarad
tak ott, ahol éltek. Talán az egyetlen község, ahol semmiféle 
nemzetiség nincs. Maradtak magukban, fejlődtek úgy-ahogy. A 
feketicsiek pedig ki lettek téve a történelem minden zivatarának, 
forgatagának. Itt szerbekkel, svábokkal keveredve egészen má
sok lettek, mint a kunhegyesiek. Egyik meg másik nemzetiség
ről is ragadt rájuk jó is, rossz is. Rá lehet mondani, hogy ez a 
feketicsi ember Kunhegyesről származott, de mégis egész más. 
A sokféle összekeveredésből más valami lett. A kunhegyesiek 
maradtak úgy. Fejlődtek úgy, a maguk formájában.” Az utóbbi 
években az anyaországhoz tartozás korábban általuk pozitívan



értékelt kulturális tartalmainak átértékelődését is megfigyelhet
tem. A bácsfeketehegyiek számára a kunhegyesiek ugyanis nem 
csupán az „otthagyott rokonok”, hanem ők a magyarországiak 
megtestesítői is, hiszen ők azok Magyarországról, akiket a bács
feketehegyiek ismernek, akikkel az anyaországból közelebbi, 
közvetlen kapcsolatot teremtenek. így megismerésükkel a kun- 
hegyesiekről és a magyarországiakról, anyaországiakról alkotott 
kép egyaránt módosult. „Teljesen mások, mint mi. A jóléttől 
olyan lelketlenek lettek.” „Bármivel szerettem volna kedvesked
ni nekik, semmi se volt jó. A szalonnát nem ették meg, mert túl 
zsíros, a rostélyost azért nem, mert nyers, pedig nálunk ez a csa
lád kedvence. A kedvükért megvettem a drága szörpöt, de az se 
ízlett nekik, mert azt mondták, hogy mű ízű -  mesélte egy asz- 
szony - , a kávé se volt jó, mert zacc volt az alján.” Tehát már 
egyre kevéssé hasonlítanak a bácsfeketehegyiekre: nem szeretik 
már a szalonnát, pedig „a magyar ember mindene a sonka meg 
a szalonna”; idegen számukra a rostélyos, amit „mi itt tanultunk 
meg a szerbektől”, és a „család kedvence”, így most már a „mi
énk is”; nem ízlik nekik az üdítő, amit „még a gyerekek is csak 
akkor ihatnak, amikor nagy vendégek vannak, mert olyan drága; 
valamint szokatlan számukra a „montenegróiaktól átvett kávé”, 
amelynek „napi többszöri fogyasztása elengedhetetlen tartozé
ka” már a bácsfeketehegyiek, egyaránt a bácsfeketehegyi ma
gyarok és montenegróiak közös életének. Továbbá zavaró té
nyezővé vált az eltérő nyelvváltozat is: „Olyan szavakat hasz
náltak, amit nem értettünk. Ilyet, hogy cicanadrág. Persze ők se 
értették, amikor mi azt mondtuk, hogy felhúzom a patikámat.” 

A „találkozás” így egyfajta csalódást is okozott a bács- 
feketehegyieknek, hiszen a „rokoni” jegyek felfedezésében bíz
va inkább különbségekre, másfajta értékrendre, eltérő szokások
ra, nyelvhasználatra stb. derült fény. A bácsfeketehegyiekben 
felmerült tehát a kérdés, „vajon kik is a mi rokonaink?”, „a kun
hegyesiek, akikkel csupáncsak a származásunk közös?”, „a vaj
dasági magyarok, akik szintén magyarokként az anyaországon 
kívül élnek?” vagy netalán „a Feketicsen élő montenegróiak, 
akikkel hasonlóak a mindennapjaink?”. Az itt megfogalmazott



kérdések egyik válaszlehetőségére térek ki a lokális identitás 
egy esetét tárgyaló alábbi fejezetben („Feketicsi magyarok, 
feketicsi szerbek” -  a lokális identitás egy esete).

A FALU TÁRSADALMA A BÁCSFEKETEHEGYI 
MAGYAROK SZTEREOTÍPIÁINAK TÜKRÉBEN

Ebben a fejezetben a Bácsfeketehegyen élő magyarok által a 
„montenegróiak”-ról, illetve a „góracok”-ról alkotott képről val
lottakat szeretném összegezni, valamint a képek kialakulására, 
alakulására, átalakulására keresem a választ.

„Nagyon sok mindentől lehet más, aki más, de nem szükség- 
szerű, hogy idegen is legyen. Az idegenség feloldásához viszont 
nem elegendő a jó szándék, az előítélet-nélküliség, sőt még a 
másik iránti vonzalom sem; a kultúra, amelyben felnövekszünk, 
igen mélyen belénk épül, s a mindennapi élet legapróbb dolgai
ban is ütközéseket eredményezhet, ha a másik ezekben a dol
gokban másként jár el.”73 így „valahányszor különböző nemze
tiségű emberek kerülnek kapcsolatba, akaratlanul általánosítá
sok alakulnak ki egymás szokásai alapján”.74

„Crna Gorában75 nagyon sok szegény élt. Szegény vidékek 
voltak, háború sújtotta vidékek. Akkor a szegény lakosság a ki
telepített, az elüldözött németeknek a helyébe jött. Ez körülbe
lül ’46-ra tehető. Ettől fogva a lakosság egyharmada, ami eddig 
német volt, az crnagorai lett” -  magyarázta egyik adatközlőm a 
montenegróiak Bácsfeketehegyre való költözésének okát. A má
sodik világháború végeztével a társadalmi, gazdasági stb. válto
zásoknak kitett bácsfeketehegyi emberek, akik ismét ,jugók”

73 Boglár, 2000: 33
7“ Boglár, 2000: 33; vö.: Hall, 1980
75 A második világháború után Montenegró (szerbül: Crna Gora) a föderatív 

Jugoszlávia legkisebb tagköztársasága. Jugoszláviának az 1990-es években 
megkezdődő felbomlásakor Montenegró az 1992. március 1-ji népszavazá
son Jugoszlávia mellett döntött (vö.: Pándi, 1997: 704).



lettek, nem kis ellenszenvvel fogadták a Montenegróból érkező 
új „telepesek”-et. „Amikor mi hazaértünk, addigra már a svábo
kat elvitték. így én csak hallottam, hogy reggel doboltak, délben 
gyülekezni kellett. Egy részüket táborba vitték. Sanyarú körül
mények között elpusztultak. Egy részük elment Németországba. 
A házaik üres házak voltak, ezekbe hozták be az új telepeseket, 
a montenegróiakat. A ház úgy volt bebútorozva minden felsze
reléssel. Attól függően, hogy ki kicsoda volt, egyik nagy házat 
kapott, a másik kicsit. Volt ott minden.”

A montenegróiak nem kis ellenszenvvel való fogadását -  
mint már egy korábbi fejezetben láthattuk -  magyarázhatja egy
részt az, hogy ők voltak az idegen rendszer megtestesítői: „Azok 
mind kommunisták voltak, mind ateisták”, akik „embertelen 
módon elűzték a svábokat”, másrészt, akik Jócskán kivették a 
részüket a beszolgáltatásban, ők voltak a beszolgáltatok” abban 
az időszakban, amely -  adatközlőim elbeszéléseiben -  „az a sok 
bombázás nagyon rossz volt, de ez a beszolgáltatásokkal lehet, 
hogy még rosszabb”. A „svábok” felértékelését figyelhetjük 
meg tehát, akik az új rendszerrel szintén kisebbséggé váltak, sőt 
„elüldöztettek otthonaikból”. így a „svábok” lettek azok, akik 
„még a magyaroknál is különb emberek voltak”: „végtelenül 
tiszták, dolgos, jó emberek”. Az újonnan, helyükbe érkezett 
montenegróiak pedig mint „ellenség” jelennek meg, kultúrájuk 
pedig mint „ellenséges, idegen kultúra”, amit a bácsfeketehegyi 
magyarok elejétől fogva lenéztek. Egy olyan esettel állhatunk 
szemben, amelyben az elfogadott viselkedési formák, az érték
rendek és normák nemcsak eltérnek, hanem ellentétben is állnak 
egymással.

Az addig főként magyarok és „svábok” által lakott település, 
amely ezáltal a falubeliek szerint szinte „színmagyar” volt, lako
sai nagyobbrészt földműveléssel foglalkoztak, amire „alkalmas 
volt és ma is alkalmas a sík vidék és a jó termőföld”. A Monte
negróból érkezőknek viszont szokatlan volt ez a sík vidék, a 
földművelés, hiszen megszokták a „hegyvidéki ritkább leve
gőt”, ahol javarészt állattenyésztéssel, kecskék nevelésével fog
lalkoztak. „Sokan közülük haza is mentek, mert nem bírták a jó



poros levegőt.” A bácsfeketehegyi „őslakosok” pedig fürcsállot- 
ták a kecskékkel érkező jövevényeket: „hozták a kecskéjüket, 
meg azzal is aludtak, mert az nekik valami szent állatuk”. A fa
luba tehát „idegenek” érkeztek, az érkezők pedig „idegenek” 
közé jöttek.

„Azok olyan vademberek voltak” -  vallotta az „első találko
z á s ira  még emlékező idős bácsi. Ráadásul a „magas, fekete, 
göndör hajú vademberek” beköltöztek azokba a házakba, ame
lyekben egykor barátaik, ismerőseik laktak, a „hozzánk hasonló 
szorgalmas sváb emberek”.

A falubeliek kerülték a Jövevényekkel” való kapcsolatte
remtést: „sose szerettem közéjük menni”, így a találkozás hiá
nyában, a távoli szemlélő szemével alakultak ki azok a képek, 
nevezzük őket sztereotípiáknak76, amelyet még ma is gyakorta 
felemlítenek a falubeliek: „Felszedték a padlót, a szoba közepén 
főztek, a villanyt sem tudták eloltani, fújták, de nem aludt el, 
ezért leütötték.” „Ott lakott egy szobában az egész család meg 
persze a kecske, mert az valami nemzeti állat.” „Ott volt a góré 
az udvarban. Nem tudták, mi az. Ezért bedeszkázták a tiszta szo
ba ablakát, oda hányták be a kukoricát meg tán a ganét is.”

Fontos kitérnem az 1946-ban Montenegróból érkezők meg
nevezéseire is: montenegróiak, crnagóracok (Cmogorac szer
bül: montenegrói) vagy csak egyszerűen -  a crna- elhagyásával 
-  góracok. Interjúim és megfigyeléseim során ugyanis egy idő 
után arra lettem figyelmes, hogy valahányszor a „göndör jöve
vényekre” vagy a „vademberi voltukat letagadni nem tudók”-ra 
terelődött a szó, adatközlőim mindannyiszor a fent említett há
rom elnevezés közül a góracot használták. Továbbá a vizsgált 
közösség tagjai így nevezték nem csupán az 1946-ban Monte
negróból érkezőket, hanem a bácsfeketehegyi magyarok által 
nem kedvelt szerb etnikumhoz tartozókat is, hiszen „Milosevié, 
a magas homlokú is górac”, meg „mindenki ott a parlamentben”,

76 Az általános érvényűnek vélt, túlzáson alapuló, leegyszerűsített képeket ne
vezzük sztereotípiáknak (vö.: Csepeli, 1989: 35-41; Giddens, 1995: 
259-260).



„górac” továbbá a Horvátországból menekült szerbek azon része 
is, akik „gazdagon érkeztek”. Ezt a megállapítást támaszthatja 
alá az is, amikor adatközlőim több alkalommal is úgy fogalmaz
tak, hogy „górac, vagyis magyarul szerb”. Tehát a falubeli ma
gyarok összekapcsolják az 1946-ban érkezőkről alkotott sztere
otípiát azokkal, akik a szerbek közül általuk nem kedveltek. 
Kétségtelen továbbá, hogy a „górac” kifejezés hallatán nemcsak 
a bácsfeketehegyi magyarok számára jelenik meg a „piszkos 
vadember a kecskéjével” sztereotípiája, hanem a Bácsfeketehe- 
gyen élő montenegróiakban is, hiszen „megsértődnek, ha góra- 
coknak hívjuk őket, azt mondják, ők feketicsi szerbek”.

A fentiek alapján rádöbbenhetünk arra, hogy „górac” és 
„montenegrói” vagy „górac” és „feketicsi szerb” szinte annyit 
jelent, mintha két különböző közösség tagjairól beszélnénk. Hi
szen valamennyi „pozitív” megnyilatkozáskor a bácsfeketehe
gyi magyarok az utóbbi megnevezést használták, például a 
„feketicsi magyarok és a feketicsi szerbek mindig jól megvoltak 
és meg is vannak egymással”. A fenti állítást azzal magyarázták, 
hogy egyrészt a „montenegróiak” azok, akik „hajlandóak átven
ni a nép szokásait”, ugyanis „ma már olyan tiszta lakásaik van
nak, hogy le a kalappal”. Továbbá amikor még „góracként” 
„idejöttek hozzánk, egyik népviseletben, a másik ebben, a har
madik abban”. Azonban „most már meg lehet nézni, hogy a 
montenegróiak, akár férfi, akár nő, sokkal jobban öltöznek, mint 
a mieink, tehetik is, van nekik miből, de ezt is átvették”. „Góra- 
cok” azonban azok, akik „magas nyugdíjat kapnak, mert mind 
partizánok voltak”, de „montenegróiak” azok, akik ,jó  kund- 
saftok a piacon, mert mindig viszik a virágot a temetőbe, min
den évfordulóra: negyven napra, egy évre . . . ” „Góracok”, akik
nek „egy ronda szokásuk a lövöldözés. Ha lakodalom van, ha 
születés, mindig lövöldöznek. Mondjuk, ha lány születik, akkor 
nem lőnek, majdhogynem kiteszik a gyászszalagot”. A „monte
negróiak” viszont a „temetésen nem úgy csinálják, mint a ma
gyarok, hogy egy kocsira fölhányják a virágokat, meg is tapos
sák, hanem minden fiatalnak a kezébe adnak egy-egy csokrot, és 
azok viszik, olyan megható”. Továbbá „bármelyik montenegrói



házába bemész, kínálnak kávéval, pálinkával, megsértődnek, ha 
nem fogadod el”. A leggyakrabban elhangzó sztereotípiák a 
munkával voltak kapcsolatosak: „A góracok nem hajlandók a 
munkára.” „Mind vezető pozíciókat foglalnak el.” „Elhúzódnak 
a földműveléstől.” „Mind csak irodista.” „Mindig kihúzzák ma
gukat a munkából, hogy őnekik mindent szabad.” „A nehéz 
munkát mind a magyarra hagyja.” „Nincsen olyan, hogy a má
sé, ha megy az utcán, nem kérdez semmit, szakítja a gyümölcsöt 
a fáról”, hiszen a „házukért sem dolgoztak meg, azt is csak úgy 
kapták”. Azonban „ha van valami javítanivaló, amit nem tudok 
megcsinálni itthon, a montenegróiak előbb segítenek, mint a 
magyarok”.

Tehát teljesen elkülönül a „górac” és a „montenegrói” képe. 
A „górac” a változatlan „vadember”, aki nem hajlandó alkal
mazkodni, lusta, agresszív, ronda szokásai vannak, és még ma is 
„azért veszi a körtét a piacon, mert a fügére emlékezteti” -  ma
gyarázta a piacon egy bácsi. A „montenegrói” pedig a megvál
tozó „vadember”, aki alkalmazkodott az új környezethez, diva
tosan öltözködik, vendégszerető, ápolja szokásait, segítőkész.

Érdekes azonban sztereotípiák tekintetében tovább boncol
gatni a bácsfeketehegyi magyaroknak „góracok”-ról, illetve 
„montenegróiak”-ról vallott meglátásait. Hiszen fény derül arra 
is, hogy milyenek a magyarok. Ugyanis a montenegróiakról el
mondott sztereotípiák esetében, önmaguk vagy a montenegróiak 
megítélésekor adatközlőim mindig mint „ellenpont”-ot jelölték 
a másik csoportot. Legtöbbször a „góracok” negatív jellemzése
kor a magyarok rendelkeztek ezen jellemzők ellentétével77, de 
ugyanez fordítva is igaz volt. Továbbá kiderült az is, hogy a 
feketicsi magyarok más magyar közösségektől való különböző
ségét a montenegróiakkal közös, azoktól átvett, azokkal való ha
sonlóságokkal definiálták, amire egy későbbi fejezetben bőveb
ben is kitérek.

77 Ezt Gereben Ferencnek az 1990-es években végzett kutatása is alátámaszt
ja, vagyis a Kárpát-medencében élő magyarok közül a vajdasági magyarok 
képezték annak a csoportnak a döntő többségét, akik pozitívan értékelték 
önmagukat, a magyarokat. (Vö.: Gereben, 1999: 94-100)



Hogy jobban megértsük az egymásban, az egymásról kiala
kított képeket, néhány példa a negatív-pozitív „ellenpárokból”.

A „feketicsi magyarok” vagy a „magyarok általában” a „lus
ta górac” ellenpéldái: „Ha van munka, nehéz munka, azt mind 
magyar csinálja. Ha mész az utcán szombat reggel, és látod, 
hogy az utcán ás valaki, akkor nyugodtan köszönhetsz »jó 
napot«, mert az biztos magyar” -  mondta egyik adatközlőm. A 
magyarok „szorgalmasak”, nem úgy, mint azok a „rátarti góra- 
cok”, akik „mindig kihúzzák magukat a munkából, mert nekik 
mindent szabad”. A magyarok „toleránsak”, mert „nekünk nem 
olyan ám a mentalitásunk, hogy mert te nem vagy magyar, ide 
ne gyere szórakozni”. Valamint a magyarok nem felvágóak, 
mert „ha bemegyek a faluba újságért vagy valamiért, akkor én 
megyek a piszkos munkaruhámban, meg a magyarok ugyanígy 
általában. A górac, az nem. Előtte lemosdik, átöltözik, hogy mu
tathassa, hogy ő a nagy valaki”. A magyarok szerénységét „bi
zonyítja” továbbá az is, hogy nekik „bármilyen szép is a termés, 
az mindig csak elég szép, soha se nagyon”. Találkoztam olya
nokkal is, akik szívesebben vásárolnak olyan termékeket, ame
lyek magyar többségű településen készültek, mert a „magyar 
munkások precízebbek. Amazok csak összelökik”. Főként a ma
gyar férfiak hangoztatták, hogy ők jobban becsülik asszonyai
kat, mert a „górac férfiak csak politizálnak, az asszonyok meg 
csak dolgoznak. Ezt már én láttam. Kimentek az asszonyok a 
határba, összekötöztek egypár kéve szárat, szénát vagy szalmát, 
azt a hátukra vették, és közben hazafelé az úton kötötték a haris
nyát” -  mesélte szömyülködve az egyik magyar bácsi. Azonban 
az sem kétséges, mármint a magyar férfiak szerint, hogy a „ma
gyar lányok finomabbak, intelligensebbek”. Ezt többen azzal 
magyarázták, hogy a „magyarok vallásosak”, a montenegróiak- 
nak a „vallásuk a párt; vannak, akik még mindig hisznek ben
ne”. Megjelent továbbá a kihasznált, elnyomott magyarok képe 
is: „Az is látszik, hogy a magyarok sokkal szegényebbek, pedig 
sokkal többet dolgoznak” -  méltatlankodott egyik adatközlőm. 
Az egyik magyar asszony pedig azt panaszolta el, hogy a 
„górac” munkavezető hogyan „használja ki” a magyar dolgozó



kát: „A munkavezetőnek, aki górac, a komaasszonya, a szom
szédasszonya, a cimborája, annak a felesége, meg annak a ko
maasszonya, meg mind így sorban a jobb helyeket kapták. Ne
künk, magyaroknak mindig a piszkosabb munka jutott.”

Igaz, hogy magyar adatközlőim a montenegróiakkal kapcso
latban negatív s ezeknek a magyarokra nézve pozitív sztereotí
piáiról számoltak be, de ezeknek ellenkezőjére is akadt példa. 
Ilyen például az, hogy a magyarok irigyek: „Ha neked van ket
tő, neki egy, akkor pusmognak a hátad mögött, hogy honnan 
szerezted, nemhogy addig ő is megdolgozna érte. A monteneg
róiak pedig inkább támogatják a maguk fajtáját.” Sajnálkozva 
említették adatközlőim továbbá azt, hogy a magyarok nem segí
tőkészek, hiszen „ha van valami, amit nem tudok megcsinálni, 
akkor egy ilyen montenegrói szívesebben vagy hamarabb elvál
lalja. A magyarok meg nem olyan típusúak”. Az előző két kép 
már előrevetíti azt a magyarokról alkotott negatív sztereotípiát, 
amit a kérdezettek többsége a „legnagyobb tragédiádnak tart: a 
széthúzást. Ezt igazolja a következő rövid történet is: „A hábo
rú után egy helyen gyűlésezett a párt. Az egyik barátommal, aki
vel mindkettőnket kiközösítettek, mert nem voltunk partizánok, 
arra gondoltunk, hogy menjünk be, hallgassuk ki, miről beszél
nek: magyar emberek, egyik a másikat árulta be.” A monteneg
róiak esetében pedig „nagyon nagy az összetartás”, amit a „ma
gyarok igazán megirigyelhetnének”.

A magyaroknak önmagukról vallott képe magában foglalja 
azokat az „országhatárokat átlépő sztereotípiákat”, amelyeket 
Gereben Ferenc a Kárpát-medence magyarságát vizsgáló kuta
tásában is megemlít: a munkához való pozitív viszonyt, a becsü
letességet, a műveltséget. Továbbá ugyanúgy felfedezhettem a 
negatív tulajdonságok között is a „vándormotívumok”-at: az 
irigységet és az önzést.78 Gereben kutatásaiban ugyanis azok -  
és ez tanulmányában magyarázatként is szolgál - ,  „akik a ma
gyarságot kizárólag vagy főként jó tulajdonságokkal jellemez
ték, olyan országokban élnek, amelyekben a kisebbségi sors -



politikai és/vagy gazdasági okokból -  talán a legnehezebb”.79 
így a bácsfeketehegyi magyarok és montenegróiak „közeledés”- 
ét, az esetleges közös kisebbségi sors vállalását vetíthetik előre 
az itt élő magyarok által elkülönített „montenegrói”, illetve 
„górac” elnevezések, és az ezekhez kötődő képek, hiszen a 
Bácsfeketehegyen élő montenegróiak mára már inkább a „mon
tenegrói” kategóriába tartoznak ellentétben a többségi nemzetet 
képviselő szerb menekültekkel, akikre egyre gyakoribbá válik a 
„górac” meghatározás. A „górac” sztereotípiájának eltolódásá
ra, más közösségre való érvényesítésére adhat magyarázatot a 
lokális, bácsfeketehegyi identitás erősödése is.

„FEKETICSI MAGYAROK, FEKETICSI SZERBEK” -  
A LOKÁLIS IDENTITÁS EGY ESETE

Az utóbbi évek makrokulturális kérdőíves felmérései szerint 
a Vajdaságban a térségi identitásra rákérdező „mennyire kötődik 
ön az alábbi helyekhez” kérdésére a kérdezettek döntő többsége 
a saját faluhoz/városhoz való kötődést adta válaszul.80 Gereben 
Ferenc felmérései szerint a nemzeti identitást befolyásoló ténye
zők közül az elsők közt szerepel a szűkebb pátriához való kötő
dés az anyanyelv, a család, a hagyományok és szokások, vala
mint a származás után.81

Hasonlót figyelhettem meg a bácsfeketehegyi közösségben 
is. Ottani kutatásom során többször is elhangzott, hogy „én/ő 
feketicsi magyar/szerb/montenegrói”. Valamennyi esetben:

79 Gereben, 1999: 96
Vö.: Göncz, 1999:78

81 Erre utalnak korábbi kutatásaim is. Egy zentai fiatalokból álló közösség, 
amelyben 1998 decembere és 1999 májusa között végeztem terepmunkát, 
tagjainak döntö többsége nemzeti azonosságát családi és baráti körében ke
reste, és semmi esetre sem abban az államban, amelynek állampolgárai. 
Számukra a haza a szülőföld, a fölnevelő tája, s nem egy ország, legyen az 
a volt Jugoszlávia, a mostani Kis-Jugoszlávia vagy éppen az anyaország. 
(Vö.: Hajnal, 2000:15-16; Gereben, 1998:90)



mind a magyarok, mind pedig a montenegróiak megnyilatkozá
saikor a feketicsin volt a hangsúly. Fontos megemlítenem, hogy 
a fenti makrokulturális kutatások során csupáncsak a kisebbségi 
sorsban élő magyarok voltak a kérdezettek, a bácsfeketehegyiek 
körében viszont a montenegróiak szempontjait is figyelembe 
vettem, akik szintén így vallottak.

A magyarok esetében a „feketicsiség”-et hangsúlyozta pél
dául az, hogy most már én magam is „feketicsi vagyok” hang
súlyozottan, nem vajdasági, nem vajdasági magyar, hanem 
„feketicsi”, hiszen hosszabb időt töltöttem a faluban, részt vet
tem a közösség mindennapjaiban, vagyis piacra, templomba jár
tam stb. Odatartozó lettem tehát azáltal, hogy megéltem min
dennapjaikat ott, ahová ők is tartoznak, ahová ők is kötődnek, 
„odavalósivá” lettem, ahová ők, „olyan”, mint ők.

A bácsfeketehegyi magyarok esetében ezt a „feketicsiséget”, 
a saját településhez, régióhoz való ragaszkodást -  ahogy azt ko
rábbi terepmunkám során a zentai fiatalok egyik közösségében 
is megfigyelhettem -  egyrészt az magyarázhatja, hogy a vizsgált 
közösség nem tartja hazájának azt az országot, amelynek állam
polgára, nem ragaszkodik a többségi nemzethez, valamint annak 
„törekvéseihez” sem. Ezt példázza az is, hogy a bácsfeketehegyi 
magyarok döntő többsége a horvátországi, a boszniai, majd a 
kosovói háború idején, megtagadva állampolgári kötelezettségét 
nem vonult be a hadseregbe, vagy igyekezett elhalasztani azt, 
többszöri beszélgetésünkkor hangsúlyozta, hogy „azok nem a 
mi háborúink voltak, hanem a szerbeké”.

Másrészt a Magyarországhoz, az anyaországhoz való kötő
dés sem figyelhető meg. Ezt az magyarázhatja, hogy az 1990-es 
évek társadalmi-gazdasági változásai, a „most mi vagyunk a 
szegények, bezzeg a háború előtt a magyarországiak jöttek ide 
vásárolni függönyöket meg más, jó minőségű dolgokat, most 
meg semmink sincs” állapota, valamint a határilleték, ún. „fej
bér” bevezetése, a jugoszláv-magyar határon őket vagy ismerő
seiket ért atrocitások, valamint az, hogy „Magyarország nem is 
törődik velünk, mindenük csak az erdélyiek”, vagyis -  ahogy 
szintén adatközlőim fogalmaztak -  Magyarország nem vállalja



fel érdekeiket, megtizedelte vagy teljes mértékben megszüntette 
a Magyarországra való utazás lehetőségét, illetve annak vágyát, 
így a közvetlen találkozás hiányával „idegenné vált az a világ”. 
Sokan azóta nem is voltak Magyarországon, csupán mesékből 
ismerik -  a kunhegyesi családokon kívül -  a „mai ott élőket” : 
„Azok ott teljesen máshogy élnek. Valaki mesélte, hogy minden 
hétvégén kirándulni mennek, mi meg vasárnap is dolgozunk.” 
„A nyugdíjasok azt sem tudják, hogy melyik gyümölcsjoghurtot 
válasszák a boltban, mi meg örülünk, ha van kenyér.” „Azok ott 
a jólétben olyan lelketlenek.”

Önmeghatározásukkor így lehet döntően meghatározó az a 
„hely, amit ismerek”, a „környék, ahol felnőttem”, a „falu, ahol 
dolgozom, életemet éltem és élem”.

A montenegróiak esetében a kijelentés, hogy „feketicsi 
szerb/montenegrói vagyok” -  ahogy a helybeli magyarok vallot
ták -  főként az utóbbi időben figyelhető meg. Itt is elsősorban a 
„feketicsi” a hangsúlyos, de érdemes kitérni arra is, hogy a 
„feketicsi montenegrói” mellett ugyanúgy megjelenik a „feke
ticsi szerb” is. Ha gyakorisági sorrendbe állítanánk e két utolsó 
önmeghatározást, akkor azt mondhatnánk -  ahogy ez megfigye
léseimből kiderült, és adatközlőim is alátámasztották - ,  hogy 
manapság már a Bácsfeketehegyen élő montenegróiak körében 
inkább a „feketicsi montenegrói”, illetve csupán a „feketicsi va
gyok” az elterjedtebb.

Korábban, a „Nagy-”, majd pedig a „Kis-Jugoszláviában” a 
montenegróiak a többségi nemzethez tartoztak, és máig is tar
toznak, hiszen Crna Gora (Montenegró), „anyaországuk” Szlo
véniával, Horvátországgal, Bosznia-Hercegovinával, Macedó
niával és Szerbiával együtt alkotta a Nagy-Jugoszláviát, majd a 
többi tagköztársaság kiválásakor Szerbiával a Kis-Jugoszláviát. 
A jövőben pedig, 2000 őszének választási eredményei után 
Szerbia „ötleteként” a Szerb és Montenegrói Köztársaság tagja 
lehetne, de Montenegró ezt kevéssé támogatja. így lehetséges az 
a magyarázat, hogy az utóbbi idők változásai, valamint Monte
negró kiválási törekvései is közrejátszhattak abban, hogy a 
Bácsfeketehegyen élő montenegróiak körében a „feketicsi” ön



meghatározás vált dominánssá. A montenegróiak „feketi- 
csiségét” a kisebbséggé válás sejtése is ösztönözheti, a magya
rokkal közösen vállalt kisebbségi sors mint kohéziós erő.

Habár a fentiek alapján ellentmondásnak tűnhet, hogy a 
„feketicsi szerb vagyok” identitásmegjelölés is megjelenik kö
rükben, ez azzal indokolható, hogy „mi mások vagyunk, mint a 
lovćenaciak”. Lovćenacon, a Bácsfeketehegy melletti faluban 
ugyanis a montenegróiak szinte egy homogén közösségben él
nek, „más nemzetiségű elvétve akad ott”. Az tehát, hogy nem 
„vállalják fel” mor.tenegróiságukat, azzal magyarázható, hogy 
elutasítják a „cmagorac” elnevezéshez járuló sztereotípiát: Ezt 
azért tehetik meg, mert „mi mások vagyunk, máshogy élünk, 
magyarokkal együtt élünk”, vagyis már nem olyanok, mint ami
kor ide érkeztek, mert a „magyaroknak is adtunk”, és „tőlük is 
kaptunk dolgokat”: „együtt kávézunk”, „együtt dolgozunk” stb. 
Ez utóbbi magyarázat is tovább erősíti a „feketicsi” dominanci
áját, hiszen „azért vagyunk mások, mint a lovéenaciak, mert mi 
Feketicsen élünk”.

Tehát a bácsfeketehegyi magyarok elkülönítik magukat mind 
a szerb nemzetiségűektől, mind a vajdasági magyaroktól, mind 
a magyarországi magyaroktól; a bácsfeketehegyi montenegrói
ak pedig nem tartják magukat dominánsan a szerbekhez, a vaj
dasági montenegróiakhoz -  természetesen sem a vajdasági ma
gyarokhoz, sem pedig a magyarországi magyarokhoz - ,  vala
mint a montenegrói montenegróiakhoz tartozóknak.

Hiszen az, hogy „feketicsi vagyok”, magában hordozza a 
Bácsfeketehegyen élő magyarok és montenegróiak számára, 
hogy ők mások, mint a nem Bácsfeketehegyen élők, mert az eb
ben a faluban élő emberek az ismerőseik, velük élnek, hozzájuk 
hasonlóak.

Végezetül tehát tekinthetjük ezt az esetet egyfajta „együttélé
si stratégiának” is, hiszen „valamennyien” azért mások, mert 
Bácsfeketehegyen élnek, magyarokkal és montenegróiakkal 
együtt élnek, valamennyien „feketicsiek”.



Kutatásom legtöbb információval járó módszere a résztvevő- 
megfigyelés volt. Mégis célszerűnek tartottam egy kérdőív ki
töltését is, magyarokkal és montenegróiakkal egyaránt. A kérdé
sek főként a nyelvhasználatot érintették. Arra törekedtem, hogy 
háttér-információkhoz juthassak, valamint hogy a kérdések 
megválaszolása kiegészítse, megerősítse megfigyeléseimet, 
vagy esetleg megcáfolja őket.

A kérdőíves felmérés már a kezdet kezdetén, a kérdőívek ki
töltése előtt is új információkkal szolgált. Kétféleképpen „rea
gált” ugyanis erre a bácsfeketehegyi közösség. Voltak, akik 
készségesen álltak rendelkezésemre, de voltak olyanok, akik 
míg a mindennapi találkozásokkor nyíltan viselkedtek, beszél
gettek velem, a kérdőív82 szóbahozásával egyszerre távolságtar- 
tóak lettek, és vonakodtak annak kitöltésétől. E második csoport 
tagjai valamennyien montenegróiak voltak -  több montenegróit 
természetesen az első csoportba is sorolhatok - ,  akik amikor 
meghallották, hogy „Magyarországra kell egy munkához”, 
mindjárt elzárkóztak azzal magyarázva mindezt, hogy „sose le
het tudni, hogy kinek a kezébe kerül majd írásuk”. Amikor a 
bácsfeketehegyi magyarok körében ennek magyarázatáról kér
dezősködtem, azt a választ kaptam, hogy „félnek ők itt minden
től”. Továbbá azt is kifejtették, hogy a montenegróiak velük sem 
beszélnek a politikáról: „Idejött hozzánk, én meg provokáltam, 
amikor megbukott Milošević, hogy na, mi van, Slobo83 az slo- 
boda?84 Nem válaszolt semmit, elkerülte a témát.” „Mondom a 
montenegrói traktoristának, hogy most már nem tudsz hazamen
ni (Montenegróba), mert nincs márkád. Erre elhajtott.” Ezt azzal 
magyarázták, hogy „tudják, hogy ők is a svábok sorsára juthat
nak, akiknek a házaikba betelepültek, akiknek megkapták a 
földjeit”, mert „lopott földön, lopott házakban élnek”.

82 A kérdőív természetesen névtelen volt.
83 Slobodan Milošević keresztnevének rövidített, becézett változata.
84 szerb: „szabadság”



Tehát a kérdőíves felmérés körülményeivel rádöbbenhettem 
arra, hogy bár az együttélés, a közös kisebbségi lét sejtése köze
lebb hozta egymáshoz a két közösséget, az együttélési stratégiák
nak olyan mozzanata is megfigyelhető lett, hogy e két közösség
ben a lokális identitástudat erősödésével párhuzamosan a politi
kai-társadalmi bizonytalanságból, valamint a még (a történelmi 
emlékezetben élő) sérelmekből kifolyólag él a bizalmatlanság, 
amely megakadályozhat abban, hogy az eddig elemzett aspektu
sokból származó következtetéseimet szilárdan leszögezzem.

A továbbiakban azokra a kérdésekre és válaszokra térnék ki, 
amelyek által tovább bővülhetnek, bővülhettek a közösségben 
végzett kutatás tapasztalatai, következtetései, s általuk újabb as
pektusok figyelhetők meg a vizsgált közösség mélyebb megis
merésében. Ezek a közösség saját, illetve a közösség szempont
jából mások, magyarországi és más, határon túli régiók nyelv- 
változatához kötődő attitűdök témakörét érintik, továbbá bőveb
ben kitérnek a magyar nyelvnek a Vajdaságban, valamint a 
Bácsfeketehegyen beszélt nyelvváltozataira is.

A különböző régiók (Budapest, magyarországi vidéki váro
sok, magyarországi falvak, a Kárpátalja, Erdély, a Felvidék, a 
Vajdaság, Burgenland, a Mura-vidék) magyar nyelvváltozatá
hoz, nyelvváltozataihoz kötődő attitűdöket vizsgálva azt kértem, 
hogy rakják sorrendbe azokat aszerint, hogy hol beszélnek a leg
szebben, illetve a legcsúnyábban.85 A Budapesten és Erdélyben 
beszélt nyelvváltozattal kapcsolatosan igencsak megoszlottak a 
vélemények, hiszen a válaszadók egyik fele a legszebbnek, a 
másik fele pedig csúnyának vagy a felsoroltak közül a legcsú
nyábbnak ítélte ezeket. Burgenland és a Mura-vidék valamennyi

85 Ezt a vizsgálatot csak a bácsfeketehegyi magyarokkal végeztem el. Egyrészt 
azért, mert a szerb nyelv különböző nyelvváltozataival nem foglalkoztam, 
másrészt pedig összehasonlításképpen a Göncz Lajos által 1996-ban rögzí
tett eredményekkel. A vajdasági magyarokkal végzett makrokutatás kérdő
íves felmérésekor a következő rangsor alakult ki: 1. Budapest (31,9%), 2. 
magyarországi vidéki városok (26,7%), 3. a Vajdaság (25,9%), 4. Erdély 
(10,3%), 5. magyarországi falvak (3,4%), 6. a Felvidék (1,7%), 7. a Kárpát
alja, Burgenland, a Muraköz (0%) (Göncz 1999: 83-86).



esetben a „rangsor” végén szerepelt, a többi régióról viszont 
megoszlottak a vélemények. A Vajdaságban használatos nyelv- 
változat azonban szinte valamennyi esetben -  voltak, akik az el
ső helyre tették -  a második legszebbet megillető helyre került. 
Ez egyrészt talán azzal magyarázható -  ahogy más esetekben tő
lük többször is hallottam - , hogy „feketicsi ember semmire se 
mondja, ha az övé, hogy nagyon szép. Ha akármilyen gyönyörű 
is a termés, arra is csak azt mondja, hogy elég szép”. Másrészt 
magyarázatok lehetnek erre a következő, hasonló kérdéskört 
érintő válaszok is, amelyekben végletes eltéréseket mutatnak a 
Vajdaságban beszélt nyelvváltozatokról vallott vélemények.

A magyar anyanyelvűek döntő többsége különbséget tett a 
Vajdaságban élő magyarok beszéde között. Arra a kérdésre, hogy 
hol beszélnek a Vajdaságban a legszebben, leginkább Bácskát, 
Észak-Bácskát, Észak-Bánátot, a Tisza mentét emelték ki. Ezt 
azzal magyarázták, hogy itt még „főleg magyarul beszélünk”, 
„mi is már elszerbesedtünk, de észrevesszük, ha nem magyar 
szót használunk, meg tudjuk is a magyar megfelelőjét, nem úgy 
mint a szórványban”. Tovább szűkítve a kört pedig, amikor tele
pülésekre korlátozták a szép beszédet, akkor leginkább Bács- 
feketehegyet említették. Ezt azzal magyarázták, hogy „ez Ágos
ton püspök úrnak köszönhető, mert ő tanított minket a szép be
szédre; a gyerekek ma meg a szüleiktől, a nagyszüleiktől hallják 
ezt a beszédet, és ők is megtanulják”. Bácsfeketehegyen kívül 
még nagy gyakorisággal szerepelt Bácskossuthfalva és Pacsér is. 
Az utóbbi két község is magyar többségű, felekezeti tekintetben 
pedig református település. A reformátusságot mint a szép be
széd „feltétel”-ét alátámaszthatja -  amit zárójelben többen meg 
is jegyeztek -  annak hangsúlyozása is, hogy az ezeken a telepü
léseken élő reformátusokról van szó. De -  ahogy ez a következő 
bekezdésben is kiderül -  nem ez a döntő, hanem az -  ahogy adat
közlőim vallották - , hogy „egy tőről származunk velük, ők is a 
Kunságból jöttek, és ez meg is látszik a beszédükön”. Mások ar
ra vezették vissza, hogy „régen nem nagyon utazgattak, sokan 
meghaltak úgy, hogy nem voltak még a szomszéd községben 
sem, csak a rokonokat látogatták”. Tehát a bácsfeketehegyiek há



zasodási szokásait döntően befolyásolta (mára már kevésbé befo
lyásolja) az, hogy házastársuk református vallású legyen. Ez egy
részt a református és a katolikus egyház közötti múltbeli ellentét 
következménye lehetett: „Ahogy én emlékszem, a második vi
lágháború előtt a két vallás nem nagyon szerette egymást. Házas
ságok esetén kérték a reverzálist. Vagyis minden pap azt szerette 
volna, ha vegyes házasságról volt szó, hogy a születendő gyerek 
arra a vallásra térjen, amelyik az övé. Ez nem is annyira ideoló
giai nézeteltérés volt, hanem anyagi. Mindegyik lelkész, a miénk 
is és a katolikus is aszerint kapja a fizetését, hogy mennyi híve 
van. így, ha valaki áttért egy másik vallásra, rontotta az üzletet.” 
Másrészt a bácsfeketehegyi magyar fiatalok más településekről 
főként reformátusokat ismertek, hiszen „nem nagyon utazgat
tunk”, azokról tudtunk, akik „Ágoston idejében” a KIE-be vagy 
a nyári katekizációkra86 jöttek, és itt ismerkedtek.

A legcsúnyábban beszélők kategóriájába sorolták elsősorban 
azokat a magyarokat, akik a Vajdaság déli részén, szórványban 
élnek: a Dél-Bácskában, a Szerémségben, a Dél-Bánátban . . . 
Ezt azzal indokolták, hogy „ők már alig használnak magyar sza
vakat. Minden mondatot azzal kezdenek, hogy h a jd é 'P  „Észre 
se veszik, hogy amit használnak, az már nem magyar szó. Nem 
is tudják, hogy az van magyarul is. Ez a baj velük.” Települések 
tekintetében a legtöbben kérdésemre azonnal rávágták, hogy az 
újvidékiek és az Újvidék környékiek csúnyán beszélnek magya
rul. Továbbá amikor megkértem őket, hogy pontosan hol Újvi
déken és Újvidék környékén, akkor Újvidék külvárosát, az úgy
nevezett Telepet említették, „amerre Pirosra visz az út”, Pirost, 
egy Újvidék környéki települést, valamint a szerémségi Maradé
kot is hasonlóan jellemezték, pedig mindhárom helyen az ott élő 
magyarok is döntően református vallásúak. Erre azt a magyará
zatot kaptam, hogy „ott vannak rokonaink”, „oda hívnak ben
nünket lakodalomba”, tehát „őket ismerjük azok közül, akik

86 Hitmélyítő hetek református fiataloknak. Ma is nyaranta és minden télen 
megszervezik.

87 szerb: Jer, gyere”



szórványban élnek, így hallhattuk, milyen csúnyán beszélnek”. 
Továbbá a csúnyán beszélő településekhez sorolták a két szom
szédos községet is: Szenttamást és Kishegyest, amelyek magyar 
lakosai felekezeti hovatartozásuk tekintetében katolikusok, 
azonban „nem ez a baj”, hanem az -  ahogy adatközlőim vallot
ták -  hogy „nem ragaszkodnak annyira a vallásukhoz, mint a 
feketicsiek”. „Akik ide jöttek férjhez, mind áttértek. Most meg 
ott ülnek a templomban az első sorban.”

Tehát a bácsfeketehegyi magyarok szemszögéből a szép és a 
csúnya beszédet döntően befolyásoló tényező az, hogy tömb
vagy szórványmagyarságról van-e szó. Továbbá az is meghatá
rozó, hogy ki milyen vallási felekezethez tartozik, és még ennél 
is fontosabb számukra, hogy milyen hü vallásához.

A bácsfeketehegyi montenegróiak döntő többsége is változa
tosságot „vélt” felfedezni a szerb nyelv használatában. Válasza
ikban azonban nem különül el régiókra, településekre a Vajda
ságban beszélt szerb nyelv. A „vajdasági szerb nyelv” többnyire 
ellenpontként szolgált a mai Jugoszlávia területéről megnevezett 
régiókkal szemben. Többségük szerint szerbül a legszebben a 
Vajdaságban és Sumadijában, a Belgrádtól délre húzódó közép
szerbiai régióban, valamint Montenegróban beszélnek. A Vajda
ságban azért, mert „lágyabban, tisztábban beszélnek”, ami eset
leg a magyar nyelv hatásának (is) lehet a következménye, ám 
adatközlőim konkrétan a vajdasági szerb nyelv esetében erre 
nem tértek ki. Šumadija és Montenegró kiemelését pedig azzal 
magyarázták, hogy „ott élnek a rokonaim”. A legcsúnyábban be
szélők kategóriájába sorolták a Dél- és Kelet-Szerbiában élőket.

Kiderült tehát, hogy mind a magyarok, mind pedig a monte
negróiak azt a beszédet tartják a legszebbnek, amelyik a legköze
lebb áll hozzájuk, vagyis saját közösségüknek, a hozzájuk hason
lóknak, vagy azoknak a közösségeknek a nyelvét, ahol rokonaik 
és ismerőseik élnek. A legcsúnyábbaknak pedig azok nyelvvál
tozatát ítélték, akik tőlük különbözőek, vagy akiket nem ismer
nek. Ez is egy fajta párhuzamba hozható a lokális identitás erő
södésével, melynek egyik, terepem általi meghatározása az, hogy 
„ott a hazám, ahol mindent és mindenkit ismerek”.



Arra a kérdésre továbbá, hogy van-e jellegzetessége a bács
feketehegyi nyelvváltozatnak, azt válaszolták, hogy szépen és 
helyesen beszélnek a bácsfeketehegyiek. A bácsfeketehegyi ma
gyarok bácsfeketehegyi nyelvváltozaton a bácsfeketehegyi ma
gyarok által beszélt nyelvváltozatot, a montenegróiak pedig a 
szerb nyelv általuk is használt nyelvváltozatát értették. Eszerint 
egyikük sem tekintette a „feketicsieket” egy beszélőközösség
nek. A magyarok a bácsfeketehegyi nyelvváltozat jellegzetessé
geként hozták fel az i-zős nyelvjárási sajátosságot, vagy -  ahogy 
ők nevezték -  a „feketicsi tájszavakat”, mint verőce, csikarás, 
csimbók, páppája, papramorgó, kaszli stb.; a montenegróiak pe
dig a „montenegrói kiejtést”. Tehát az a különbségtétel, hogy 
„mi a feketicsi montenegróiaktól” vagy pedig a feketicsi ma
gyaroktól átvettünk szavakat”, valamint az, hogy „mi máshogy 
beszélünk, mint a lovéenaci montenegróiak” -  amelyek terep
munkám beszélgetései során többször is elhangzottak - , nem je
lent meg a kérdőív kitöltésekor. Erre egyrészt magyarázat lehet 
az, hogy mindezek (még?) nem tudatosan átgondolt és „vállalt” 
kijelentések a közösség tagjai részéről, másrészt pedig a kérdő- 
ivvel szembeni bizalmatlanság is lehet magyarázat erre.

A nyelvválasztás tekintetében kaptam csupán egybehangzó 
válaszokat a bácsfeketehegyi magyarok és bácsfeketehegyi 
montenegróiak részéről. A kérdésre, hogy melyik nyelvet része
sítik előnyben káromkodáskor, legtöbb esetben a „mindkét nyel
ven” választ kaptam. Ezt valaki azzal indokolta, hogy „ha egy
szer mérges vagyok, mindegy, hogy csúszik ki a számon”. Vol
tak a magyarok körében azonban olyanok is, akik erre az esetre 
csupán a szerb nyelv használatát jelölték meg, hiszen „az olyan, 
mintha nem is káromkodtam volna”.

A kérdőíves felmérés eredményei és körülményei -  például 
a kérdőívek kitöltésekor felbukkanó problémák -  összevetve a 
résztvevő-megfigyelés tapasztalataival, rádöbbentettek arra, 
hogy nem állapíthatok meg „szilárd” eredményeket, hiszen a 
kutatott közösség, közösségek mindennapjai sokkal komple
xebb valóságokat produkálnak.



Egy falu közösségére irányuló kulturális antropológiai terep
munkám kiindulópontja az volt, hogy az interetnikai környezet 
tagjai évszázadokon át tartó, majd a 20. században szinte követ
hetetlenül felgyorsuló váltakozásának hatására milyen válaszo
kat adnak, adhatnak a helyben maradók, hogyan adaptálódik eh
hez egy mikrotársadalom, mit mond el erről a jelenben megta
pasztalható interetnikus kapcsolat elemzése. Terepmunkám 
helyszínén, a közép-bácskai faluban informátoraim voltak a már 
több mint kétszáz éve ott élő magyar, valamint a mostanra már 
-  ahogy egyik magyar adatközlőm mondta -  „szinte őshonossá” 
váló montenegrói közösség tagjai.

Vizsgálódásaim során megfigyelhettem, hogyan változnak 
az interetnikai kapcsolatok, kulturális adaptációk a társadalmi
politikai változásokkal. A falu „mesélői”-t hallgatva kiderült, 
hogy az újonnan érkezett „idegenek” valamennyi esetben „el
lenségek” voltak. így volt ez a 19. század elején érkező „svá
bokkal”, akikkel azonban a montenegróiak érkezésekor „bará- 
tok”-ká váltak: „egyként álltunk ki a szerbesítés ellen”; majd így 
lettek a bácsfeketehegyi montenegróiak a bácsfeketehegyi ma
gyarok „barátai” az 1990-es évek szerb menekültjeinek érkezé
sekor, és napjaink politikai változásaikor is. Valamennyi esetben 
arra döbbenhettem rá, hogy a közösen vállalt kisebbségi sors 
vagy annak közeledő sejtése hívta/hívja életre, szilárdította/szi
lárdítja meg a „régi ellenségek új barátságát”, kultúrák, etniku
mok egymáshoz való közeledését.

Kutatásom során arra kerestem a választ tehát, hogy hogyan 
hat a bácsfeketehegyi magyarok és montenegróiak „új barátsá
ga” formálta interetnikus kapcsolat a lokális identitás erősödésé
re mindkét közösségben, valamint a lokális identitás erősödése 
hogyan változtatja meg, megváltoztatja-e az interetnikus kap
csolatokat, e kettő ugyanis szoros kapcsolatban, kölcsönhatás
ban van egymással. Dolgozatomban felmerül a lokális identitás 
megjelenésének egyik aspektusakor e két közösségnek egyként 
való tárgyalása is, de ez a jelenség mind a lokális identitás, mind



pedig az interetnikus kapcsolatok vizsgált aspektusaikor más
ként jelentkezett, így nem vonhatom le általános következtetés
képpen azt, hogy csupán egy, magyarokból és montenegróiakból 
álló közösségről lenne szó.

A fent említett aspektusok közös alapjelensége a nyelvhasz
nálat és a nyelvi érintkezés, ezért ezt mint kiindulópontot hasz
náltam dolgozatomban. De mégsem beszélhetek esetemben 
nyelvi antropológiai kutatásról, hiszen számos olyan jelenség 
vizsgálatára is sor került, melyeknek vizsgálatakor nem a nyelv- 
használati aspektus volt a döntő tényező.

Megélve a falu mindennapjait, a közösségnek e folyamatos 
változásokra adott válaszainak két irányát figyelhettem meg: 
egyrészt a helyben maradottak identitásának megőrzését, amely 
a nyelv, a vallás, a lokális identitás erősítésének, szilárdításának 
áthagyományozása volt a bácsfeketehegyi magyarok körében a 
közös származásról szóló mítosz, a megélt történelem „meséi
nek” újramesélésével, életben tartásával, az anyanyelvhez, a 
valláshoz való ragaszkodással; másrészt az új és új adaptációs 
stratégiák „kiépítését” a („feketicsi”) identitásban, a nyelvi kap
csolatokban, valamint az interetnikus érintkezésekben.

Bejárva a kultúra, a kultúrák fent vázolt aspektusainak rész
leteit, megismerve a vizsgált közösség, közösségek komplex va
lóságát, valóságait arra jutottam, hogy nem állíthatom fel még a 
Bácsfeketehegyen élők lokális együttélésének sem egyfajta 
„tiszta modelljét”, célom ugyanis az ezekre utaló jelenségek fel
tárása és értelmezése lehet csupán, vagyis az, hogy hogyan élik 
meg a „vihar sodrását”, hogyan élnek a „vihar sodrásában” a 
bácsfeketehegyi magyarok, a bácsfeketehegyi montenegróiak: a 
„feketicsiek”.
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A bácsfeketehegyi m agyarság szám ára egyaránt meghatározó 
identitástényező a lokális „ feketicsi” jelentéstartalom  és a m agyar 
nemzet egészéhez való tartozás. A képen a bácsfeketehegyi hetipiac



Hajnal Virág

„SZUBJEKTÍV VÉLEKEDÉS 
A NYELVEKRŐL” EGY SZERÉMSÉGI 

MAGYAR SZÓRVÁNYKÖZÖSSÉG 
ÉLETÉBEN

„A házon túl inkább csak szerbül beszélünk, mert ha 
bármerre fordulunk, mindenütt szerbek vannak. ”

Kutatásom helyszíne valójában egy -  ahogy lakói mondják -  
„nem létező” vajdasági település, Dobradó1, amely a szerémsé- 
gi2 szórványtelepülések3 (Maradék, Satrinca, Nyíkinca)4 közül 
etnikai szempontból az egyedüli szinte teljesen magyar közös
ség. Dobradó Vajdaság déli részén helyezkedik el, a Dunától

1 Hivatalos szerb neve: Dobrodol.
2 A Szerémség, a Dráva és a Száva közét jelenti, amely 1918 előtt évszáza

dokig a Horvát Királysághoz tartozott mint a Magyar Királyság társországa. 
A magyar és a „szerbhorvátn 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 terüle
tet, Szlavóniát és Horvátországot, melyen inkább Zágráb környékét, illető
leg a Száván túli vidéket (Lika) értették. (Vö.: Kósa, 1983: 34) A második 
világháború utáni Jugoszláviában belső területcsere eredményeként Szerbia 
kapja a Szerémséget, cserébe Horvátországhoz csatolják a baranyai három
szöget. E területek vitája majd a délszláv háborúban folytatódik. (Vö.: Köz- 
tes-Európa, 1997: 698) Jelenleg Szerbia és Montenegró része.

3 A Vajdasági Magyarok Néprajzi Atlasza például szórványnak azt a magyar 
nemzetiségű közösséget tekinti, amely esetében a nagyobb gazdasági-kultu
rális központ nem elégíti ki az anyaváros (lásd anyaország) funkcióit, ezért 
a környező magyar lakosságnak közvetlen kulturális kapcsolata nincs ma
gyar intézményekkel vagy nagyobb, homogénebb magyar közösséggel.

4 Szerbül: Maradik, Šatrinci, Nikinci. A Magyar helységnév-azonosító szótár 
(Lelkes, 1992) Nikincit Nikinceként azonosítja (én Nyékincának is hallot
tam helybeliektől), Satrincáról és Dobradóról viszont nem tud.



délre, lakosai azonban a „vajdaságiakról” mint a Dunától 
északra élők világáról beszélnek, amely a bácskaiak, a magya
rok, sőt a magyarországiak világa is egyben. Magukat ahhoz a 
„ déli ” világhoz tartozónak tekintik, amelynek „ lakói ” a Szerbi
ában élő szerbek. Az önmagát a „déli világ” lakosaiként meg
határozó közösség azonban mindig fontosnak érezte kihangsú
lyozni, hogy egyben az „északi világ” részese is, hiszen -  ahogy 
ők fogalmaztak -  „azért, hogy itt lakunk, azért még mi is ma
gyarok vagyunk”. Etnikai tekintetben szinte homogén közösség
ről beszélhetünk, hiszen a falu harminc házában szinte csak ma
gyarok élnek. A falu százhuszonöt lakosa közül egy szerb és egy 
horvát, valamint két horvát-magyar vegyes házasságban élő csa
lád él.5 Kutatásom helyszíne tehát egy szórványban élő magyar 
közösség, hiszen Dobradó azoknak a szerémségi magyar telepü
léseknek egyike, amelynek körzetében a 2002-es népszámlálás 
adatai szerint a magyar etnikai közösséghez tartozók száma az 
összlakosságnak csupán 1,26 százalékát képezte.

Következő tanulmányom a fenti közösségben végzett kulturá
lis antropológiai terepmunka részt vevő megfigyelő módszerén 
alapuló vizsgálódások egy fejezetéről számol be. Terepmunkám 
idején sor került egy nyelvválasztást vizsgáló kérdőív lekérdezé
sére is, amelynek részeredményei következő értelmezésemben is 
jelentős szerepet töltenek be. Kérdőíves felmérésem Szubjektív 
vélekedés a nyelvekről témakörének kérdéseit megkérdezve egy
re inkább fény derült a vizsgált közösség tagjainak identitás
meghatározásában fellelhető komplexitásra. A közösség nyelv
választási stratégiáit vizsgáló kérdések válaszai valamennyi eset
ben tükrözték a „kint-” és „bent-” létet, vagyis azt, hogy egyszer
re tartották magukat az „északi” és a „déli” világok tagjainak és

5 Az 1981-es népszámlálás adatai szerint Dobradóban 129-en éltek, a telepü
lés etnikai összetételét tekintve 117 magyar, 5 jugoszláv, 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 
említenek. A településre vonatkozó legújabb, 2002. évi népszámlálási ada
tok még nem ismeretesek.



ezeknek a világoknak a tagjaitól különbözőnek. E fenti probléma 
komplexitásának értelmezését kísérelem meg tanulmányomban 
úgy, hogy valamennyi esetben kiindulópontként kérdőíves fel
mérésem eredményeit használom, majd pedig kitérek részt vevő 
megfigyelésem tapasztalataira is, kiegészítve azokat.

Kérdőíves felmérésem Szubjektív vélekedés a nyelvekről té
makörének kérdései a következők voltak: Vannak olyan egynyel
vű ismerősei, akik vagy csak szerbül, horvátul, vagy csak magya
rul tudnak beszélni? Melyik nyelvben érzi magát otthonosabban? 
Melyik nyelvet tartja hasznosabbnak? Melyik nyelvet szereti job
ban? Melyik nyelv hangzik szebben? Mi a véleménye arról, aki 
magyarul beszélve szerb szavakat is használ? Milyen más telepü
léseken/országokban élő magyarokkal találkozott? Ok hogy be
szélnek magyarul? Van-e különbség az ő beszédük és a 
dobradósiak beszéde között? Mi az? Melyiket érti a legjobban? 
Melyiket érti a legkevésbé? Rangsorolja őket aszerint, hogy me
lyiket érti a legkevésbé a leginkább értett felé haladva? Ön sze
rint kik beszélnek a fenti közösségek közül legszebben magyarul? 
Legcsúnyábban? Miért? Ön szerint a faluban mindenki egyfor
mán beszél? Ha nem, akkor mi a különbség? Ön szerint ki beszél 
a faluban legszebben magyarul? Legcsúnyábban? Miért? Ha ön 
magyar beszédében szerb szót használ, miért teszi azt? Vannak 
olyan kifejezések, amelyek szerbül/horvátul/magyarul jobban 
hangzanak? Melyek azok? Volt-e már olyan élménye, hogy meg
szólták azért, mert magyarul beszélt? El tudná-e mesélni ezt az 
esetet? Volt-e már olyan élménye, hogy megszólták azért, mert 
szerbül/horvátul beszélt? El tudná-e mesélni ezt az esetet?

A dobradósiak mikrotársadalmának legalapvetőbb közösség
be rendező konstrukciója a nagycsalád, majd pedig a nagycsa
ládra épülő faluban fellelhető három pólus. Valamennyi 
dobradósi számára azonban nagycsaládtól, pólustól eltekintve 
fontos szerepet játszik maga Dobradó, és a dobradósi lét. Ezt 
hangsúlyozza a falubelieknek gyakran a falura használt elneve
zése is: „szülőhaza” A beszélgetések során az is kiderült, ki 
„méltó” ennek az elnevezésnek a használatára: „Ez egy olyan 
asszony volt, hogy vagy nyolc helyen volt férjnél, most ő haza-



gyütt, ez neki már semmi, megvolt a ház, neki Dobradó azért 
nem a szülőhazája.” Az elnevezés „birtoklása” tehát csak azok 
esetében érvényes, akik már hosszabb ideje -  ahogy fogalmaz
tak - ,  „vagy huszonöt éve” a településen laknak.

Ezen az etnikai tekintetben szinte teljesen homogén közössé
gen belül és kívül a dobradósiak szemszögéből is több világ él 
egymás mellett. Ahogy azt az előző fejezetben is hangsúlyoz
tam, a dobradósi pólusok is egy-egy külső világ dobradósi in
terpretációi. A következőkben ezeket, továbbá az ezeken túli vi
lágokat kívánom feltérképezni a dobradósiak „világmeghatáro
zásai” alapján, amelyek mind kérdőívem kitöltése, mind pedig 
terepmunkám során a vizsgált közösség kultúrájának egyik leg
lényegesebb aspektusának bizonyultak, továbbá -  ezeket termé
szetesen alapul véve -  azt, hogy a dobradósiak hol helyezik el 
magukat ezeknek a világoknak a viszonylatában.

„A házon túl inkább csak szerbül beszélünk, mert ha bármer
re fordulunk, mindenütt szerbek vannak” -  fogalmazta meg a 
belső, illetve a külső világok határát egyik interjúalanyom. A 
határ ebben az interjúrészletben tehát szimbolikus értelemben a 
„ház”, amely a meghitt, belső környezetet jelenti, a biztonságos 
tér jelölője, ahol a közösség tagjai otthon vannak, és magyar 
nyelven beszélnek. A határ tehát mind lokális, mind pedig kul
turális értelemben értelmezhető: a ház a lokalitás, a nem anya
nyelv, illetve a magyar nyelv használata pedig mint kulturális 
aspektus van jelen.

A belső, biztonságos téren belül létező világok bensőségesség 
szempontjából is elkülönülnek. Ezek közül a legbelső a nagycsa
lád, majd az erre épülő pólusok világa. A biztonságos tér határ
vonala térbelileg is pontosan körülhatárolható. Erre utalt az az 
eset is, amikor az egyik családdal -  ahogy ők nevezik -  Rumba6, 
a „ mi városunkba ” utaztunk. A dobradósi határtól, illetve hatá

6 Dobradó közigazgatási szempontból két településhez tartozik: Üröghöz és 
Rumához. A dobradósiak Rumát mondják a „mi városunknak”. Ezt azzal 
magyarázták, hogy „ott mindent meg lehet kapni, meg az sokkal szebb, mint 
Ürög”.



rig használták a biztonsági övét, ugyanis -  ahogy elmondták -  
„ha lenne is rendőr meg se állnánk neki, mondanám neki, ez már 
a miénk, itthon vagyunk”. A biztonságos térben tehát ők vannak 
otthon, melynek szférájában még az államot képviselő alkalma
zott, az állam, a mások által alkotott törvények közvetítőjének 
sincs hatalma. Az egyik oldalon tehát innen, a falu határától kez
dődik a saját kultúra biztonságos környezete.

A saját kultúra biztonságos környezetének jelölője volt az is, 
hogy kérdésemre: Ön szerint a faluban mindenki egyformán be
szél? adatközlőim valamennyi esetben igennel feleltek. Csupán 
egyik interjúalanyom jelölte finoman véleményét a fiatalok és 
az idősebbek beszédének különbségét illetően: „Mindenki egy
formán beszél. Csak a fiatalok bedobnak olyan szerb szókat az 
iskola után. De az öregebb népek mind egyformán beszélnek.” 
így az ehhez kapcsolódó Ön szerint ki beszél a faluban legszeb
ben magyarul? Legcsúnyábban? kérdéseimre is csak kevés eset
ben kaptam választ, amit egyik adatközlőm azzal indokolt, hogy 
„itt mindenki egyformán beszél, nincs itt senki különösebb ma
gyar”. A példával szolgáló válaszadók egy része pedig inkább 
arra tért ki, hogy számára mit is jelent a „szép”, illetve a „csú
nya ” beszéd: „Ha megy a jó beszélgetés, az a legszebb. Nem vol
tam rosszba senkivel, hogy csúnyán beszéljünk. Az beszél leg
jobban, aki jókat gondol az emberről. Az a legszebb magyar, ha 
szépet, jót mond az emberről” -  indokolta konkrét válaszának 
„hiányát” egyik adatközlőm. Válaszadóim másik része pedig a 
közösség egyik 39 éves férfi tagját jelölte meg a falu legszebben 
beszélőjének, azonban ezek a válaszok csöppet sem voltak 
spontánnak mondhatóak, ugyanis kérdőíves felmérésem hírének 
elterjedésével, kérdéseim továbbadásával hátralevő interjúala
nyaim „szavazata” -  ahogy fogalmaztak -  „már csak azért is” 
nagy nevetés közepette ugyanarra a férfira esett. Vizsgálódása
im elterjedésének híre, illetve a szóban forgó kérdések megbe
szélésével azonban mégsem mondhatom azt, hogy a később 
megkérdezettek más kérdéseket érintő válasza „őszintéden”, 
előre megkonstruált lett volna, ugyanis sok esetben fultanúja le
hettem azoknak a beszélgetéseknek, amelyek a közkedvelt kér



déseket tárgyalták. Ezek, főleg egyes adatközlőim „legendás” 
válaszai tettek közismertté, vagyis a Milyen televíziót néz? kér
désre egyik adatközlőm a „fekete fehér színben” választ adta, a 
másik pedig a pénzszámolást érintette, melyre egyik adatközlőm 
azt válaszolta, hogy „ha sok van, szerbül, ha kevés, akkor ma
gyarul, de legtöbbet sehogy”.

A falu határa mint a saját kultúra biztonságát jelölő terület aj
taja jelent meg egyik idős adatközlőm interjúrészletében is: 
„Mikor mentünk iskolába, én már szerbül tanultam, na, akkor 
voltak ketten, akik nem tudtak egy Istenért se megtanulni szer
bül. Na a kisasszony [tanítónő] azt mondta, hogy nehogy beszél
jünk velük magyarul, ameddig hazaérünk. Mink meg szerbül be
szélgettünk egész úton, ameddig a faluba nem értünk, na, akkor 
meg lehetett már mondani magyarul is.” így megfogadva a „kis
asszony” tanácsát a magyar etnikai közösséghez tartozó iskolás 
fiúk mindaddig szerb nyelven beszélgettek, amíg el nem érték a 
saját kultúra biztonságos környezetét, melynek nyelve anya
nyelvűk volt, ahova már nem ért el a „kisasszony” tanácsa.

A Dobradón kívül eső világokhoz a dobradósiak szinte vala
mennyi esetben dialektikusán viszonyulnak. A mássággal való 
dialektikus viszony egyik iránya az, ahogy a gyakran idelátogató 
„idegeneket” szemlélik. „Gyüttek ide sokat, mint a rokonok 
[több szerb család], pedig nem is voltak azok” -  mesélte egyik 56 
éves adatközlőm. Ennek a másságnak a tolerálásából született a 
mi azonnali befogadásunk is, továbbá abból, hogy sokuk velünk 
egyidős gyerekei a városban laknak, akik „nem reggeliznek, nem 
is esznek annyit, mint mink, más a ruhájuk is”. A másság, más
ságunk tolerálásában tehát nagy segítséget nyújtott az, hogy már 
előttünk is találkoztak ezzel, „mink már hozzá vagyunk szókká, 
ha valaki nem úgy csinálja, mint mink”. A mássággal való tole
rancia elősegítője a multikulturális környezet, a mássággal való 
folyamatos interakció. Elbeszéléseikből az is kiderült, hogy nem 
tolerálják az intoleráns fellépést sem. Ennek bemutatására szol
gálhat az a példa, amikor ugyanis egyik nőnapon Satrincán vol
tak bálban, s ott a szervezők „csak magyar zenét engedtek”, 
„mink meg szeressük azokat a kólékat [értsd: kolo, köitánc] ::r ^



szerb zenéket is, meg voltak is ott mások is, mint magyarok, 
szóltunk, de nem engedték, össze is vesztünk, fölszedelődzköd- 
tünk, és hazagyüttünk, többet se megyünk oda bálázni”.

A közösséggel szembeni „ellenvélemény” megfogalmazója 
egyik idősebb férfi interjúalanyom, aki beszélgetésünkbe néha 
beleszólva hasonlókat fogalmaz meg, mint hogy „nem ember az, 
hanem boszanac” [bosnyák], majd nevet, és kimegy a helyiség
ből. Ennek az „örökös ellentmondásnak” az eredménye ragad
ványneve is: „Fasiszta”. Mindennapi cselekedetei viszont nem 
támasztják alá ezeket a folyamatosan hangoztatott nézeteit, így 
mindenki tolerálja, „inkább viccöl, mint komolyan mondja” -  
fogalmaztak - ,  „meg hát miért ne lehetne fasiszta, ha az anyja is 
német volt”, majd pedig valamennyi esetben nevetés kíséri ezt a 
feltételezést. Ennek az elnevezésnek a „komolytalanságát” bizo
nyítja az is, hogy az őket ismerő szerbeknek is így mutatkozik 
be: „mondd, hogy a Fasiszta keresi, akkor majd tudja, ki az, a 
Fekete Sándor”.

A mássághoz való viszonyuk kettősségét példázza az az eset 
is, amikor elmesélték, hogy Maradékon „mért ment szét egy 
pár”. A „szétmenetel” oka a szülői akarat volt, amely megtiltot
ta a lány számára, hogy férjhez menjen a fiúhoz azért, „mert az 
olyan menekült” -  mesélték a dobradósiak. „Jobb is úgy neki, 
mert aki elgyütt valahonnan, az biztos titkol valamit, meg nem 
is ismerjük az apját, hogy ki volt, milyen ember” -  kommentál
ták az eseményt. A fiatalok „szétmenését” tehát nem a más etni
kai csoporthoz való tartozás miatti ellenzés okozta, hanem a má
sik ismeretlen volta, akinek „nem ismerik az apját”, a múltját, 
akinek családjával nem élték meg közösen a mindennapjaikat. 
Ezt támasztja alá az a példa is, hogy egyik adatközlőm távolab
bi rokonának a férje sem magyar, „hát az szerb, gondolom, hor- 
vát, szóval nem érti, mit beszélünk, de azért jól föltalálja köz
tünk magát, szeret minket, mink is szeressük”. A közösség régi
ójában a dobradósiak mindennapjaik során egyaránt találkoznak 
szerbekkel és horvátokkal. Ahogy az a fenti interjúrészletből is 
kiderült, számukra nem az volt a fontos, hogy a rokonának fér
je melyik etnikai közösséghez tartozik, hanem az, hogy „nem ér



ti, amit beszélünk”, azonban ezt a nyelvi akadályt mégis felülír
ja  annak a tudása, hogy „az ő családját már régen ismerjük, már 
az apám apja is jól ismerte őket”. A fenti példák alapján azon
ban ismét megállapíthatjuk, hogy a „világokhoz” és azok tagja
ihoz való viszonyulás valamennyi esetében az ismerősség foka 
játszotta a döntő szerepet. Ezért választhatta fenti adatközlőm 
rokona a már , jó l ismert” „szerb vagy horvát” férjet.

E kettős viszony jelenlétét támasztja alá az a megfigyelés is, 
hogy a dobradósiak kontextustól függően hol azt emelték ki, 
hogy ők „szrémacok” [szerémségiek] magával vonva a 
„boszanacokkal” [bosnyákokkal] és a „szerbijanacokkal” [szer
biaiakkal] való közösségvállalás aspektusát, ugyanis mindhá
rom elnevezés szláv eredetű, és éppen ez a jelenség magyaráz
hatja a „szrémac” önmeghatározás értelmét, vagyis azt, hogy 
önmeghatározásuknak egyik fontos tényezője az, hogy a 
Szerémségben élnek ugyanúgy, ahogy az itt élő más etnikai kö
zösségek tagjai is, a közös lakhely által vállalva tehát a közös 
meghatározást. Ennek az önmeghatározásnak a fontosságát 
hangsúlyozza az a szerb nyelvű nóta is, amit minden lakodalom
ban „eldanolnak”, amelyik arról szól, hogy „mi itt mind szré
macok vagyunk”.

Önmeghatározásuk másik oldala pedig az, amikor azt hang
súlyozzák, hogy „mi szrémi magyarok vagyunk”, „itt, Szrémben 
élnek a mi magyarjaink”, akik „így vagy úgy rokonok”. Ezzel 
párhuzamosan azonban az elkülönülés is megfogalmazódik 
mint nyelvi kompetenciában rejtőző különbség, ugyanis már 
Satrincán is „úgy fordítva beszélnek, nem pontosan, úgy elkez
di magyarul, megáll, amúgy meg szerbül folytassa”, vagy -  
ahogy egyik interjúalanyom kifejtette: „Énnekem nagyon csú
nyán beszélnek magyarul a satrincaiak, mert magyar beszédbe 
nagyon sok szerb szót beletesznek. Énnekem nagyon csúnya, 
hogy nem fejezte ki magát se szerbül, se magyarul. Azok a ke
vert szók. Se így, se úgy. De mikor valaki beszél magyarul, és 
aztat ő másképp híjjá. A bácskaiak olyan magyarosabban be
szélnek, én meg egészen másképp mondom, de magyarul beszé
lünk, de nem tesszük azt a más nyelvet közéje.” A nyelvi elkü



lönülés problematikája azonban más közösségekkel való kü
lönbségtételként merült fel, ugyanis az előbb idézett interjúrész
let ugyanakkor is elhangzott, amikor a Szerémségen kívül eső 
világgal: a Bácskával, Magyarországgal vetették össze a kü
lönbségeket, ekkor már magukra értve ezt a meghatározást: 
„Mink azért másképp beszélünk, jobban keverjük a szerbet.”

A „szrémi magyar” identitás jelenlétét hangsúlyozta kérdő
íves felmérésem során az is, hogy Milyen más településeken/or
szágokban élő magyarokkal találkozott? Ok hogy beszélnek ma
gyarul? esetében a „más település” csupán egy esetben jelentett 
szerémségi települést: „Másképp beszélünk még a satrinca- 
iaknál is. Mink mondjuk, hogy hegy, ők meg part. Vagy add ide 
a kapocskát, mi nem mondjuk kapocska, hanem kese. Az a ren
des neve, ők meg mondják, kapocska. Vagy messzebbről, ha 
Ürögből gyünnek, akkor nehezebb érteni. Jól meg köll figyelni, 
hogy mit beszél.” Idézett adatközlőm tehát a kérdezettek közül 
egyedi nézőpontot képviselt, minthogy számára a „messzebbet” 
az egyik legközelebbi város jelentette.

Valamennyi további adatközlőm számára a „más település” a 
Szerémségen kívül esett, melyek közül a leggyakrabban a Bács
ka és Magyarország beszélőközösségét említették: „Rumban 
sok a bácskai magyar, amikor vásár van. Szoktuk megkérdezni, 
hogy hova valósiak maguk, hogy magyarul beszélnek. És akkor 
már mondták, hogy melik helekről. Ottan talákszunk sok ma
gyarokkal. Kérdezem szerbül, akkor megkérdezzük vagy meg
kérdezik, hogy maguk magyarok, mert nem tudták, szerbül kér
deztem, akkor magyarul beszéljünk! És akkor így átfordíjjuk, és 
nem félek sose a magyar szótól., Mindig mondják, sokan, hogy 
ne beszélj magyarul, hát, de mért, az a mi nyelvünk.”

A Szerémségen kívül eső ismert világ, vagyis a Bácska is
mert beszélőinek nyelvében számos különbséget soroltak fel sa
ját nyelvváltozatukhoz képest. Első nyelvi különbségként a 
„szavajárást” emelték ki, vagyis a Szerémségben és az „északi” 
világokban beszélt nyelv szókincsét: „Sokat másképp monda
nak. Másképp fejezik ki magukat, mint mink. Mink jobban 
olyan parasztosabban beszélünk. Most már a bácskai magyarok



sok mindent más nyelven hívnak. Most, mikor volt itten az a föl
vételezés. Mink azt mondjuk, hogy tohonya, azt mondja, hogy 
góré. Meg nagyon sok különös beszédek vannak, de mi most 
már azokat értsük.” Ebben az interjúrészletben a nyelvjárások 
közötti, illetve a dobradósi nyelvjárás és a közösségbe érkező 
köznyelve közötti szókincsbeli különbség került említésre. Erre 
hozott példát következő adatközlőm is: „Ők nem mondják: étsíg 
[értsd: zöldség], hanem gyökér. Ők nem mondják, krumpi 
[értsd: krumpli], hanem borgunya [értsd: burgonya]. Én nem 
tudtam először, hun terem az, fán?”

További interjúalanyaim -  ahogy fogalmaztak -  a „mink 
olyan kevert magyarok vagyunk” adta különbséget hozták fel 
szintén a szókincsbeli eltérések tekintetében: „Amikor kezdtünk 
jámi Magyarba, akkor sok mindent nem értettünk. Most a 
krumpli, meg a fagylalt, meg mi szerbül mondjuk: sladoleda 
[fagylalt]. Úgy is mondtuk szerbül először. Akkor sok minden 
van így, tohonya, góré, amikor játszottunk. Akkor kajbáltak, 
hogy oda bújt, a górénál, én nem tudtam, micsoda. Amikor meg
mutatták, mindent, akkor gyüttem rá. Ha a tévén is mondanak 
ilyen beszédeket, akkor nem értsük.” A közösség által beszélt 
magyar nyelv kontaktusváltozata és a magyarországi magyar 
nyelvi változatok közötti eltérések válhatnak tehát kommuniká
ciós problémák forrásaivá.7 Ugyanis fenti adatközlőm számára a 
magyar más nyelvváltozatát beszélővel való interakció során tu
datosult a „sladoleda” szónak az a tulajdonsága, hogy nem része 
a Magyarországon beszélt köznyelvi szókincsnek.

A bácskai és a szerémségi magyar nyelvváltozatok közötti 
különbségre a „szavajárason” kívül még a „hangást”, vagyis a 
kiejtést jelölték meg egyes adatközlőim: „Fönn erre Bácskán 
másképp beszéltek. Volt az a szavajárásuk is, meg az a hangásuk 
is, meg másabb, mint a mienk.”

A Melyiket érti a legjobban? Melyiket érti a legkevésbé? 
Rangsorolja őket aszerint, hogy melyiket érti a legkevésbé ha
ladva a leginkább értett felé! Ön szerint kik beszélnek a fenti kö

7 Göncz Lajos is említ e téren néhány példát (vö.: Göncz, 1999: 145-146).



zösségek közül legszebben magyarul? Legcsúnyábban? Miért? 
kérdéseim esetében közösségem tagjainak java részének csupán 
egy választási lehetősége volt, hiszen a bácskaiakkal való talál
kozás volt a leggyakoribb. Egyik adatközlőm csupán ennyit vá
laszolt: „Másképp mondják. Valami sokat nem értesz meg.” Má
sik adatközlőm pedig magyarországi beszélgetőpartnereinek be
szédét ítélte legkevésbé érthetőnek: „Másképp mondják. Valami 
sokat nem értesz meg.” Érdekes módon talán befogadásomat je
lenthette az, hogy rám, a kutatóra nem mint a bácskai vagy a 
magyarországi beszélőközösségek egyik tagjára tekintettek. 
Kérdőíves felmérésem során nem szerepeltem a fenti esetekben 
mint példa.

A fenti kérdéskörök esetében két esetben is a Bácskában hal
lott nyelvváltozat és a dobradósi nyelvváltozat összevetését kap
tam válaszul: „Azok a bácskaiak, nem beszéltem velük csak egy 
szót, de azok mintha olyan egyformán beszélnének. Magyarul 
beszéltek. Mitülünk magyarosabban. Mert mondják, hogy mi 
sok szót nem mondunk úgy, mint a magyarok, hanem jobban 
olyan kevert magyarok vagyunk, vagy hogy is mondják. Hogy 
most melyik magyar a pontos, azt én nem tudom.” „Magyaror
szággal kevés köttetésem volt, de a bácskaiak beszédiben nem 
tudok hibát találni, hogy valamit nem mondanának szépen. Sze
ressük is őket hallgatni, olyan igazi magyarosan, olyan másmi
lyenek, mint mink vagyunk. Amikor úgy összegyüvünk, és ak
kor úgy mondják, hogy szia, puszilom, megpuszilják egymást. 
Minálunk az nem szokás. Mink ha a faluban összegyüvünk, ak
kor nem pusziljuk egymást, vagy kezet fogunk, hanem csak úgy 
egyszerűen köszönünk, hogy jó napot. Na, Maradékon a magya
rok már azt mondják, hogy dicsértessék. Azok az öregebbek, de 
minálunk csak jó napot, csak úgy egyszerűen.” Mindkét adat
közlő esetében tehát a „magyarosság” volt a különbség fokmé
rője, amiben „nem tudok hibát találni”.

A Dobradón kívüli magyar nyelvváltozatok értékelésében 
két adatközlőm volt, aki konkrét településeket említett. Egyikük 
Zentát, számára ugyanis -  ahogy kifejtette -  a zentaiak jelentet
ték a bácskaiakat, ugyanis „Bácskáról csak velük tanálkoztam”.



A zentai nyelvváltozatról csak annyit mondott, hogy: „Zentán 
nem értettem, amit mondtak.”

Másik adatközlőm két bácskai település, szintén Zenta és egy 
Zenta melletti város, Ada magyar beszélőközösségei között tett 
különbséget: „Adán voltam többet, de azt a legjobban is értettem, 
de az adai meg a zentai beszéd között is van különbség, mert ha 
elmentünk, Zentán a szót így mondták, Adán úgy. Zentárói, aki 
volt, az itt született, lehet, benne volt. Adán nehezebb volt, mint 
Zentán. Az ott más volt.” Kérdésemre azonban, hogy a két tele
pülés közül hol beszéltek szebben, illetve csúnyábban magyarul, 
nem kaptam választ. A Dobradón kívül eső településeken élő 
magyarok közül a legszebb és a legcsúnyább beszélőt is zentai is
merőseiben vélte felfedezni: „Legszebben az a zentai menyecs
ke, a Lajcsi bátyánknak a lánya beszélt, halkan, olyan szép mon
dása volt. Legcsúnyábban meg az ura. Sok szót nem is értettünk, 
olyan izésen beszélt. A Magda, az szép lány is volt, meg me
nyecske, az ura meg randa volt, mindene. Mindig csodálkoztunk, 
hogy hogy tudott menni ahhoz a randa férfihoz.” így fenti adat
közlőm sem nyelvi különbségeket hozott fel a legszebb és a leg
csúnyább beszéd illusztrálására, hanem annak megítélésekor szá
mára a külső, ajellem felidézése segített döntésében.

A szerémségi és a bácskai magyar nyelvváltozatok összehason
lításakor jelentkező, korábban idézett vélemények ellenkezőjére is 
volt példa kérdezetteim esetében, amikor ugyanis megkérdeztem 
tőle, hogy kik beszélnek a legszebben magyarul a Szerémségben 
megvonva vállát annyit válaszolt, hogy „nem tudom, hol beszél
nek legszebben magyarul, mondják, erre Szrémben”.

A kérdezettek számára a szerémségi magyarok beszédének 
egyezőségét alátámasztó fenti interjúrészieteken kívül erre mu
tatott rá egyik idősebb adatközlőm válasza is, aki hangsúlyozta, 
hogy „az egész Szrémben mindenki egyformán beszél”.

A következőkben ennek a „ mindenki által egyformán be
szélt” „szrémi nyelvváltozathoz” való viszonyról szólok bőveb
ben kérdőíves felmérésem alapján, melynek kérdései közül 
adatközlőim a következő két kérdés esetében fejtették ki ezt a 
témát: Mi a véleménye arról, aki magyarul beszélve szerb sza



vakat is használ? Ha Ön magyar beszédében szerb szót használ, 
miért teszi azt? E két kérdést egymástól elválasztva tettem fel 
interjúalanyaimnak, azonban ők mindkettő esetében mindkét 
kérdés válaszára kitértek.

Adatközlőim közül két idősebb nő és egy idősebb férfi fűzött 
a kérdezett jelenséghez negatív véleményt: „Hát, akkor az már 
keveri. Nem becsüli a saját nyelvit. Mért köll akkor egy szót így 
mondjjon, a másikat úgy.” „Ha beledob szerb szót, akkor keve
ri. Az rossz, mert akkor már szerbül beszél.” „Ha valaki magya
rul beszél, oszt beteszi amaztat is, soha nem teszem, a gyereke
im se. Az ha magyar, akkor magyarul beszélünk.” Mindhárman 
azt hangsúlyozták tehát, hogy azáltal, hogy valaki magyar be
szédében szerb szavakat is használ, már nem beszél magyarul, 
és ezáltal -  ahogy legidősebb adatközlőm fogalmazott -  „nem 
becsüli a saját nyelvit”. Azonban mindhármójuk további kérdé
seim megválaszolásakor használt magyar nyelvváltozata tartal
mazott tudatos kölcsönelemeket, ezért többször is hangsúlyoz
ták, hogy „mink ilyen keverten beszélünk”. így, bár rosszallásu
kat fejezték ki a jelenséggel szemben, azt maguk is tudatosan al
kalmazták. Ezt támasztja alá a fenti interjúalanyok közül a har
madik rosszallását követő következő mondata is: „Hogy szerb 
szót használok magyar beszédbe’, ritkán, de szoktam a gyere
kekkel. Mert már ük is úgy keverik az iskola után. Beleszólok 
én is, keveset.”

Következő adatközlőim a jelenséget azzal magyarázták, 
hogy a beszélő akkor „dob be szerb szót a magyar beszédbe”, ha 
azt magyar nyelven nem ismeri, vagy nem jut eszébe: „Semmi. 
Ha nem tudja megmondani magyarul, akkor megmondja szer
bül.” „Ha valamelyik szó nem jut eszembe, hogy hogy köll ma
gyarul kimondani, akkor szerbül mondom.” „Azért, mert úgy 
könnyebb megmondani. Vagy ha nem érti magyarul, akkor mon
dom szerbül.” „Azért használok szerb szót, mert nem tudom 
megmondani magyarul.” Továbbá egyik interjúalanyom ehhez 
képest azt hangsúlyozta, hogy azért gyakori közösségében ez a 
jelenség, mert a közösség tagjai közül „így is, úgy is tudják 
mondani”, vagyis a jelenség okát abban véli felfedezni, hogy



mindenki érti és beszéli is mind a magyar, mind a szerb, illetve 
a horvát nyelvet: „Tudjuk ezt is, meg a másikat is. Ha az egyik 
nem jut eszünkbe, akkor bemondjuk horvátul vagy szerbül. Ha 
egyet tudnánk, akkor nem mondanánk. Nekünk meg köll hasz
nálni emezt is minden nap.”

Interjúalanyaim közül ketten pedig a szokás hatalmával ma
gyarázták a jelenségről való vélekedésük semleges voltát: 
„Mink keverjük, meg vagyunk szókká, jobban is tudjuk. Iskolá
ba is úgy jártunk, úgy könnyebb.” „Nem is gondolok róla, ha 
szerb szót beleteszek.” Ezt a vélekedést támasztotta alá egyik 
középkorú férfi interjúalanyom által elmondott példa is: „Váltsa 
maga magának a szavát. Énnálam is történik az. Mesélünk, me
sélünk, hogy menjünk ide, vagy oda, akkor kigyün, hogy idi u 
kurac [szerbül: menj a faszba].”

Az általam vizsgált közösség fenti jelenséghez való viszo
nyát talán legfrappánsabban tükrözi két interjúrészlet: „Nem tu
dom, mi a véleményem. Nálunk az történik.” A másikuk pedig 
magával a jelenséggel fejezte ki mondandóját: „Nem szmétál 
[szerbül: zavar].”

A fenti példák is rámutatnak az általam vizsgált közösség 
„szerémségiségének” komplexitására, ugyanis a „szrémac” és a 
„szrémi magyarok” elnevezésekkel már két etnikus kultúrát kü
lönböztethetünk meg, melyek közül egyiket sem mondhatjuk 
dominánsabbnak, hiszen mindkettő egymás mellett, párhuzamo
san létezik.

*

E kettősség tükröződött a Volt-e már olyan élménye, hogy meg
szólták azért, mert szerbül/horvátul beszélt? kérdésemre adott 
válaszokban is. Legtöbb interjúalanyom leginkább arra hozott 
példákat, hogy szerb vagy horvát egynyelvű beszélő érteni sze
rette volna azt, amiről magyar nyelven beszélgettek: „Volt már 
olyan, hogy begyünnek, és akkor, hogy šta pričate madarski 
[szerbül: mit beszéltek magyarul]. Hun is voltunk, amikor azt 
mondták, šta madaraié [szerbül: mit magyarkodtok], de nekem



nem jut eszembe. Voltak, hogy szerbek voltak köztünk, no de 
nem voltak annyira ellene, de úgy tettek, hogy pričajte da i mi 
razumemo, beszéljetek, hogy mink is értsük. Az már volt, mikor 
mentünk, ilyen munkahelre, hogy pričajte da i mi razumemo 
[szerbül: beszéljetek úgy, hogy mi is értsük], mert azt hitték, 
hogy az anyjukat szidjuk. Mindig mondtuk, hogy az a legna
gyobb nehezünk, hogy mindjárt azt mondják. Hogy tudnak ép
pen azt mondani. Ha szólok oda valakinek, akkor én az anyját 
szidjam? Úgy a munkaheteken történt az már.” „Mikor gyerekek 
voltunk, és játszottunk az utcán, akkor volt egy bosanac a szom
szédban. Hát, ő meg bosanacul tud meg szerbül, akkor ránk 
szólt, hogy šta mađukate da i ja razumem [szerbül: mit beszél
tek magyarul, hogy én is értsem]. Akkor a testvérem lebaszott 
neki egyet, oszt elment.” „Volt az iskolában. Egy gyerek ottan. 
Mink ha magyarul mesélünk az iskolában, mi mért beszélünk 
magyarul, mért nem szerbül, hogy ők is megértsék. Mink meg 
rászóltunk, hogy ha ketten vagyunk, akkor magyarul mesélünk, 
nem szerbül. És akkor átváltottunk.” „Volt Zsárkócán is, hogy 
ne beszélj magyarul, mert ő is akarja érteni, mert majd róla be
szélünk.” „Nekünk úgy könnyebb magyarul mesélni, akkor 
gyün valaki, mért beszélünk magyarul, akarja ő is megérteni.” 

Adatközlőim közül egy alkalommal fordult elő, hogy olyan 
eset elmesélésének lehettem fültanúja, melyben két nem magyar 
anyanyelvű személy hozzáállása került szembe a magyarul be
szélő társasághoz való viszonyában: „A Puticának az unoka- 
testvérjinél. Meghalt az apja, voltunk mink öten-hatan magyarok. 
Ott volt a mi menyünk, a Nado, mi meg mind magyarok voltunk. 
Ürögben voltunk. Oszt ő meg belépett, oszt minek beszélünk mi 
magyarul, hogy ő ne értse, én meg ráfeleltem, hogy öten-hatan itt 
vagyunk magyarok, magyarul beszélünk, itt ül velünk a Nado is, 
nem mondta, hogy mért beszélünk magyarul. Ő ült, oszt hallga
tott. Az meg ránk kajbált, hogy ő is akarja érteni, oszt nem is volt 
köztünk. Na, de ez már nem egyszer volt, se kétszer.”

így a „szrémac”, illetve a „szerémségi magyar” önmeghatá
rozásokban nagy szerepet játszik az, is, hogy a „szrémacok” kö
zül kik hogyan viszonyulnak a vizsgált közösség magyar etnikai



közösséghez való tartozásához, valamint ahhoz, hogy a közös
ség tagjai egymás közt nem csupán a „legbelső” színtereken 
használják a magyar nyelvet. Ugyanis a „szrémi magyarok” el
különülésének hangsúlyozása domborodott ki abban az esetben, 
amikor a közösség tagjai közül az egymással magyarul beszél
getőkre rászóltak, hogy mért beszélnek magyarul. Ezt támasztja 
alá az is, ahogy adatközlőim a fenti „konfliktushelyzetek” meg
oldásának módjait ecsetelték: „Tudjuk mink is, hogy hogy köll 
beszélni, nem volt ilyen.” „Nem sértegetjük mink egymást.” „Itt 
mink keverten vagyunk, köll mondanunk amúgy is”, vagyis kö
zösségem tagjai közül valamennyien úgy ítélték meg, hogy a 
fenti esetekben nem volt helyénvaló, hogy rájuk szóltak magyar 
beszédükért, ugyanis -  ahogy fogalmaztak -  „tudjuk mink, hogy 
hogy köll beszélni”, vagyis szituációkra szabott nyelvválasztá
sukat igyekeztek úgy kialakítani -  ahogy egyikük hangsúlyozta 
- , hogy „senki ne szmétáljon” [senkit sem zavarjon], így mikor 
a falun kívül eső színtereken nagyobb magyar társasághoz szerb 
vagy horvát egynyelvű beszélő csatlakozott, vizsgált közössé
gem tagjai „átfordították beszédüket”, vagyis a mindenki által 
ismert nyelven folytatták a társalgást. Kivételt képeztek viszont 
azok az esetek -  ahogy az az egyik fonti interjúrészletből is ki
derült - ,  ha ketten bizalmas témáról beszélgettek. A falun belü
li, ezeket az eseteket érintő nyelvhasználat nyelvválasztási stra
tégiái közt azonban néhány esetben nem az „ átfordítás ” szere
pelt: „Ha valaki beszél csak szerbül, akkor beszél, akivel beszél. 
A többiek meg mind magyarul. Ű beszél valakivel, de nem min
denkivel.” Tehát ezeknek az eseteknek az illusztrálásában is fel
fedezhető a saját kultúra biztonságos környezete, amely a fenti 
példák alapján is valamennyi esetben a falu volt.

A Volt-e már olyan élménye, hogy megszólták azért, mert 
szerbül/horvátul beszélt? kérdésekre adott válaszokból egyértel
műen tükröződik a generációk nyelvválasztásában fennálló kü
lönbség. A kérdésre adott válaszok közül az idősebbek közül 
senki sem tudott e tekintetben példával szolgálni, míg a válasz
adók közül csupán egy esetben szerepelt középkorú, akit gyere
keivel való beszélgetésének nyelve miatt „dorgált meg” szom



szédasszonya: „A szomszédasszonyom az Ila. Annak szmétál 
[azt zavarja ] mindig, ha beszélek a gyerekekkel szerbül. Hát ak
kor mért beszélünk szerbül, amikor beszélünk [értsd: tudunk] 
magyarul.”

A többi esetekben a gyerekek mesélték a velük történteket: 
„A nagytatám hazagyütt, akkor, mit hallok, itt a házban nem 
akarok hallani, hogy szerbül beszélnek.” „Ha megyünk az utcán, 
mink meg mesélünk szerbül, akkor ránk szólnak, hogy mért be
szélünk szerbül, ha itt mindenki magyarul mesél.” „A Duji báty
ja szólt, amikor a Daliborral beszéltünk szerbül.” „Kint játszot
tunk az utcán, a szomszédasszony meg kajbál ránk, hogy mért 
mesélünk mink mindig szerbül, amikor magyar a Dobradó, és 
magyarul köll mesélni. Mink meg visszafeleltünk, hogy köny- 
nyebb mesélni úgy, mint magyarul. Mindig így, ha egybe va
gyunk társaságban, akkor szerbül mesélünk.”

A fenti példák közül valamennyi eset a saját kultúra bizton
ságos környezetén belül történt, így a „dorgálok” a rokonok: a 
„nagytata”, vagy Duji, a „nagybácsi” voltak, valamint a „belső” 
színterek egyik „külső” képviselője, a „szomszédasszony”, aki 
meg is határozza a biztonságos környezet nyelvválasztásának, 
az idősebbek által „helyesnek” tartott nyelvét, vagyis -  ahogy 
fogalmazott -  „magyar a Dobradó, és magyarul köll mesélni”. 
Az idősebb generációk tehát ilyen esetben nem kerültek „konf
liktushelyzetbe”, hiszen -  ahogy ezt egyik idősebb interjúala
nyom indokolta -  „Hogy szerbül, olyan nem volt, azt mindenki 
érti, az nem szmétál [nem zavar senkit]”, vagyis interjúalanya
im közül az idősebbek inkább csak a „külső” színtereken hasz
nálják ezt a nyelvet.

*

A következőkben a további, Dobradón kívül eső világokhoz 
való viszonyt tárgyalom néhány gondolat erejéig. A Dobradón kí
vül eső világok megismerhetőségét jelképezte a dobradósiak 
„nyitottság-meghatározása” is: „Ott, Szerbiában olyan kicsi kerí
tések voltak, de voltak kerítések, hogy ne menjenek ki a tyúkok.



Át lehetett látni a szomszédba, mindig átjártak egymáshoz.” 
Egyik adatközlőm hangsúlyozta, hogy ő azért szeret „középen” 
lakni, mert így -  ahogy fogalmazott -  „össze van kötve a faluval”.

Nyitottság szempontjából „már Satrincán máshogy van”: 
„Ott kint vannak a libák az utcán, mert ők a libások, mert min
denkinek libája van, haragszanak is, ha úgy hívják őket, de ott 
nagyok a kerítések. Némelyik akkora falat tesz a háza elé, hogy 
be se lehet látni” -  mesélték a dobradósiak.

A már megismert világok közül a Bácskában nyitottság te
kintetében Bácsfeketehegyet8 és Adát9 emelték ki, hogy ott át
járnak az emberek egymáshoz, bár -  ahogy azt már a kávézás rí
tusát is említő fejezetben bővebben is kifejtettem -  „nem hív be 
mindenki kávéra”. Azonban e két említett település mégis kü
lönbözik Zentától10, ahol nagyok a kerítések, „meg nem is isme
ri senki egymást, de azért rendezett város”.

A közösség számára a másokban is „díjazandó” érték a kollek- 
tív-nyitott-szomszédságra épülő viszonyrendszer, valamint a nyi
tott településszerkezet mint meghatározó tényező egy adott kö
zösség életében. A közösség törésvonalai azonban ebben az eset
ben is körvonalazódnak, ugyanis a faluban „a cserkészasszony is 
olyan nagy falat csináltatott, hogy oda se lehet belátni”.

Az alacsony kerítés képviseli tehát egyrészt a közös, általuk 
is előnyben részesített értékrendet, másodsorban pedig szimbo
lizálhatja azt is, hogy ettől is függ, kihez hogyan viszonyulnak, 
hiszen a másikhoz való pozitív viszonyulás egyik alapja az egy
más megismeréséből adódó, egymásról szerzett közös tudás, 
ahol azonban ennek lehetősége sem adott, azokkal az esetekkel 
a dobradósiak mikrotársadalma nem tud azonosulni.

A Dobradón kívül eső világok közül tehát a „ déli ” világok is 
fontos szerepet játszanak a dobradósi mikrotársadalom önmegha
tározásában. Az ezekkel a világokkal való első találkozások már

8 Bácsfeketehegy, közép-bácskai település. Kulától északkeletre, a Krivaja 
mellett.

9 Többségében magyarok lakta kelet-bácskai község a Tisza mellett.
10 22 000 (túlnyomóan magyar) lakosú város a Bácskában, a Tisza jobb partján.



közösségem őseinek ideköltözésével megtörténtek, ezek a talál
kozások azonban csupán az 1960-as évek idejére váltak intenzív
vé, vagyis ekkortól váltak ezek a világok a közösség számára iga
zán ismertté. A mára már a közösség kultúrájának szerves része
ként említhető kávézás rítusának kialakulása is erre az időszakra 
tehető, ugyanis közösségem tagjai, a dobradósiak az állami pusz
tára, illetve a környező „szállásokra” költöző „boszanacoktól” 
[boszniaiak] és „szerbijanacoktól” [szerbiaiak]11 „tudták meg, mi 
is az a kávé”: „Én, amikor lány voltam, nem is tudtam, hogy mi 
az a kávé. Na, amikor jöttek azok a boszanac meg szerbijanac asz- 
szonyok, azok főzték non stop. Mindig itták. Én akkor néha ott 
kaptam náluk, de csak egyszer-kétszer ittam. Na, aztán úgy 
bedrógáztunk12 a kávétól, hogy ma nem is tudom, mi lenne velem, 
ha lenne valami bajom, és nem bírnám inni.” A kávé adaptálását 
segitette az is, hogy egyre gyakoribbá vált ezekkel a „szerbijana- 
cokkal” meg „boszanacokkal” a találkozás, hiszen ők voltak az 
„új” megtestesítői, ugyanis nekik volt rádiójuk meg tévéjük: 

„Rádiót már láttunk előtte is, a Mókus tanító bácsinak volt, 
batrival13 ment, de televíziót még nem láttunk. Nekik akkor már 
volt televíziójuk.14 Minden este engedték, hogy nézzük. Odatet
tek olyan padokat meg székeket sorban. Ott találkoztak a lányok

11 A boszanac elnevezés a szerb nyelvben bosnyák férfit jelent, a szerbijanac 
pedig a Srbijanac, szerbiai magyarosított változata. A dobradósiak nem 
használják a nők jelölésére, ezek női megfelelői mint Bosanka vagy Srbi- 
janka, hanem a boszanachoz, illetve a szerbijanachoz hozzáteszik az asz- 
szonyt, mint jelzett szót.

12 A bedrógáztunk jelentése ebben az esetben rászoktunk. A szerb nyelvben, il
letve a dobradósi nyelvváltozatban a kábítószer jelölője a droga, az erre va
ló rászokás jelölője pedig szintén a bedrógáztak.

13 A batri a (ceruza)elemet jelenti.
14 Beszélgetéseink során valamennyi esetben a televízió elnevezés hangzott el 

a tárgy jelölésére. Ennek oka lehet az első találkozás és átvétel módja, 
vagyis az, hogy nem magyar nyelvi környezetben történt meg ez az aktus, 
valamint az elnevezés említésének leggyakoribb közege, amely a családon, 
a falun belül, illetve szerb vagy horvát környezetben hangzik el a televizor 
mintájára. A tévé elnevezés egyszer sem fordult elő, általam történő hasz
nálatakor azonban értették a szó jelentését, így azt állíthatjuk, hogy ez a ki
fejezés passzív szókincsük része csupán.



meg a legények. Ott beszélgettünk, meg ittuk a kávét. Akkor 
drógáztunk be tőle. De mi többet ültünk ott a sötétben, mert nem 
jött a kép, csak olyan fekete volt az egész, az ember meg aki ke
zelte, csak ott lenn csinált vele valamit, de nem ment. Akkor le 
is váltották, na, a másiknál már ment. Néztük a filmeket, de ak
kor nem is láttuk, hogy mit ír ott alul, nem is értettük, hogy mi
ről szól, mert nem tudtunk szerbül, csak néztük a képeket, de 
szép volt. Apámtól mindig kérdeztem, mikor már szépen rend
be tettem magam, hogy mehetek-e. Nem örült neki, de minden
ki ment, akkor én aludjak itthon? Mondta, mehetsz, de ne ma
radj soká. No, én mindig végig ott voltam. Egész éjszaka úgy 
aludtam, hogy nem feküdtem le, könyököltem az asztalnál. Ha 
lebukott a fejem, akkor fölébredtem, hogy halljam, az apám föl
kelt-e már. Na, amikor hallottam, hogy kikelt az ágyból, meg 
köhög, akkor mire már jött, én készen is voltam. Nem volt baj.” 

így az 1960-as évekre tehető annak a változásnak az idősza
ka, amely a tartósabb interetnikus kapcsolatokkal jelentkezett. 
Ahogy azt interjúalanyom elmesélte, már korábban is találko
zott „szerb legényekkel”, akik „mindenfelől jöttek a táncokra 
Satrincára” hangsúlyozva nyelvi nehézségeit: „Megkérdezte, 
hogy hány éves vagyok. Gondoltam, hogy azt kérdezi, mondtam 
neki, hogy četirideset15 a tizennégy helyett. Most is nevetik, 
hogy a Maris jól megmondta.” Az újonnan érkezőkkel azonban 
dinamikusabbá vált a kapcsolat: ők is az „állami pusztán” dol
goztak a magyarokkal együtt. így az intenzívebb kapcsolattal az 
akkori „szokásokhoz” képest új jelenségek léptek be a dobradósi 
kultúra életébe. Ezek voltak a más nyelvet beszélő „boszana- 
cok” és „szerbijanacok”, akik kultúrájának a mássága a nyelven 
kívül -  ahogy az beszélgetéseinkből kiderült -  a „modem” kor 
vívmányaiban nyilvánult meg elsősorban. Ilyen volt a kávé mel
lett, azzal párhuzamosan a rádió és a televízió is. Az akkori 
interetnikus találkozás során észlelt másságokat a legtöbb eset
ben ezekkel kapcsolatosan fogalmazták meg.

15 A četirideset annyit jelent mint negyven. A fenti párbeszéd tréfás volta pe
dig abból ered, hogy adatközlőm tizennégy helyett, ami četirnaest negyve
net mondott.



Közösségem tagjai tehát ekkor kerültek először intenzíven 
kapcsolatba a szerb nyelvvel: „Akkor még nem is tudtunk szer
bül beszélni, csak úgy mutogatva.” A szerb nyelvvel való talál
kozás első állomásához képest pedig mára már nyelvhasználatuk 
alapján magukat mint „keverten” beszélőket, illetve „magyarul 
nem tudókat”, „se magyarul, se szerbül nem tudókat” határozzák 
meg. így -  elmondásuk szerint -  arra következtethetünk, hogy az 
általuk „igazi”, „szép magyarnak” nevezett nyelvváltozat ekkor 
kezdett el megváltozni -  ahogy ők fogalmaztak - ,  „szerbessé” 
válni, melynek mai végeredménye az előbbi, általuk leírt nyelv- 
változat.

Az első találkozások mássága tehát nagyrészt az „idegenek” 
kávészeretetében nyilvánult meg, továbbá abban, hogy „ők ér
tettek a kávé csinálásához: az asszony ott pörkölte, darálta, 
amennyi köllött, meg a baba16 nézte, hogy van-e legényünk, az 
tudta, hogy mit jelent, olyan a születésük ezeknek, tudják is, mi 
lesz”. Az interjúrészletből kiderült a másság, a másság viselői
nek „mitizálása”17 is, akik „tudják, mi lesz”, továbbá összeköté
sük a később megismert „cigányasszonyokkal, akik gyüttek 
mindig jósolni”. Ugyanis a fenti interjúrészlet elhangzása után 
mindjárt a „robás”, a „klampferos cigányokról” kezdett beszél
ni. így egyszerre fogalmazta meg interjúalanyom a „babával” 
való egyezőséget a kávézás átvételében, illetve a különbözősé
get annak „mitikus” ábrázolásával, valamint elkülönülését mind 
a cigány, mind pedig a „boszanac” vagy „szerbijanac” etnikai 
közösségek tagjaitól.

16 A baba idős asszony jelölője, legtöbb esetben a nagymamát is ezzel az elne
vezéssel illetik. Ez volt az első megismert szerb szavak egyike a dobradósi 
magyarok körében.

17 A szerbijanac asszonyról alkotott sztereotípiának azért tartottam fontosnak 
a „mágikus-mitikus” elemeinek hangsúlyozását, mert ez az egyik első kép 
alapja lehet a mai természetfelettiről alkotott képnek, és annak a praktikus 
tudással való összevetésével, valamint az ismeretlen és a mitikus összekö
tése, melynek bővebb tárgyalására a Dobradóból nézett távoli világok értel
mezésénél kerül sor.



Másodszor az akkor még nem, illetve alig ismert kávé mára 
a közösség kultúrájának középpontjában áll. A mikroközösség 
értékrendjének egyik alapja. Ezt kívánja alátámasztani a követ
kező példa: házigazdám megkért arra, hogy „vetessük le magun
kat [fényképezkedjünk le]” vele valahogy „szépen”, hogy az 
„megmaradjon emléknek”. Hirtelen az az ötlete támadt, hogy ül
jünk ki az asztalhoz a „zöld” elé, majd kihozta az üres kávéscsé
széket, az üres kávéfőzőt, utasítva arra, hogy emeljem számhoz 
a csészét, mintha innám a kávét. Ezen a példán a kávénak egy 
olyan jelentéshálóját szőhetjük meg, mely alapját képezi a 
dobradósi mikrotársadalom kultúrájának.

A kávé ugyanis strukturálja az életet, hiszen a nap forduló
pontjait a kávéhoz kötik: „Amikor fölkelek reggel, megfőzöm a 
kávét nekem meg az Öcsinek. Van úgy, hogy az Öcsi már rég el
készül, én meg még mindig ott ülök az asztalnál: elgondolom a 
napot, hogy mi lesz, mi van a gyerekekkel. . . Ő gyorsan meg
issza. Mindig mondom neki, bár üljön itt, ameddig én iszom, de 
ő nem bír. Akkor elrendezek: megfejek, leadom a tejet, fölsöp- 
rök. Akkor megyek a Bajecékhoz, hogy minden rendben van-e. 
Megyek a boltba a kenyérért. Aztán az Annus, az Anica meg én 
megyünk kávéra. Vagy nálam, vagy valamelyiküknél vagyunk. 
Megfőzöm az ebédet, utána átmegyek valamelyikükhöz, meg
isszuk a kávét, vagy ha délután jön valaki, akkor is iszunk egyet. 
Meg mindig mindenkivel egyet. A legutolsó kávét minden este 
az Annusnál iszom. Tízkor megfőzzük, fél tizenegykor meg már 
megyek haza lefeküdni.”

Tehát a nap kávézással kezdődik, és kávézással végződik. A 
reggeli kávé a jövendő nap rendszerezése, az esti pedig az el
múlt nap összegezése. A kávézás azonban -  ahogy az a fenti in
terjúrészletből is kiderült -  valamennyi esetben más-más szemé
lyekkel együtt történik, az együtt töltött kávézások számának 
növekedése pedig az egyre közelebbi interperszonális viszony 
jelölője is egyaránt. így a kávézást nevezhetjük akár az interper
szonális kapcsolatok „vázának” is.

A dobradósi mikrotársadalom mint a kávézók mikroközössé
ge értékeli a rajta kívül eső „világokat”: a kávézó nők, illetve



férfiak, a máshol kávézó dobradósiak, illetve a Dobradón kívül 
élők „világát”. Az együtt kávézók mások, mint a férfiak, akik
nek „más dolguk van”, mások tapintat, tisztaság, tisztelet, nyu
galom szempontjából, mint a máshol kávézók, mások, mint a 
más falvakban kávézók, illetve nem kávézók, vagy azok, akik a 
kávét és a kávézás általuk fontosnak tartott funkcióját vagy egy
általán a „török kávét” nem ismerik. Ennek fontossága dombo
rodik ki a velünk való találkozáskor is, hiszen én a szükebb, az 
ismert, közeli külvilágból, férjem pedig a távoli, ismeretlen vi
lágból származik.

A dobradósiak számára a külvilággal szembeni vagy a külvi
lágbeli viszonyítási pontok szerint megkülönböztethetjük az is
mert, megtapasztalt „világokat”, valamint az ismeretlen, „távol
ról” megtapasztalt „világokat”. Számukra az ismert „világ” a 
Bácska és Szerbia, ahol maguk is jártak, ahol személyesen is 
megtapasztalhatták az ott élők mindennapjait. Az egyik asz- 
szonynak például Adán vannak rokonai, ahol -  ahogy elmesélte -  
„sokkal jobb, mert az emberek ismerik a szomszédjukat, nem 
úgy, mint Zentán, ahol még egy kávéra se hívják meg egymást”. 
Az ismeretlen világ pedig Magyarország, Németország, Auszt
rália, Ausztria, ahonnan távoli rokonokat ismernek, akik „már 
nagyon régen, vagy húsz éve jártak nálunk, hogy megnézzék, 
hogy élt régen az anyjuk, kamerázták, ahogy faragtam [kopasz- 
tottam] a tyúkot, meg sírtak, amikor ették a kertből a paradicso
mot”. „Az az asszony Németországból, meg az ura se nem tud
ták, mi az a török kávé. Ők itták azt az ő kávéjukat, a neskávét, 
de annak semmi íze nem volt. Engem is kínáltak, hogy igyák be
lőle. Ittam, hogy ne sértsem meg. Az asszony meg örült, hogy 
iszom az ő kávéját, de annak még az alján se maradt semmi, ha 
megittad, üres volt a csésze.” Az ismeretlen világból megtapasz
talt rész azonban „nem olyan jó, mint a miénk”. Azonban az 
„idegen” világból „emléknek” kávét hozattak, aminek a doboza 
ki van állítva a konyhában a „regál” 18 tetejére, a másik doboz 
pedig a „török kávé” tartójaként funkcionál.

18 A regál esetükben a fiókos szekrényt jelenti.



A kávézás továbbá szimbolikus kifejezője a változásoknak 
is. A kávézás átvétele párhuzamosan történt a rádióval és a tele
vízióval. A „modem világ” vívmányainak elfogadása pedig fon
tos szerepet játszott a mikroközösség kultúrájának változásában. 
Egyrészt ugyanis a tradicionális „táncmulatságokon”, a közös 
munkákon kívül az ismerkedés újabb színtere, ahol a rokoni-há
zassági kapcsolatok szövődtek, a televíziónézés volt a „boszana- 
coknál” meg a „szerbijanacoknál”, ahol a fiatalok, a lányok és a 
legények találkozhattak, beszélgethettek, így e kellemes elfog
laltság „kedves” volt számukra. Majd a televízió adaptációja fo
kozatosan a szülők részéről is végbement, hiszen nem sokkal 
később adatközlőm szülei is vettek: „Elmentünk Rumba venni 
televíziót. Jöttünk lovas kocsin, amikor azon a fahídon jöttünk, 
leszakadt alattunk: a lovak bele a vízbe. Én meg, nevetik min
dig, csak a televíziót féltettem, fogtam, ne legyen baja. De nem 
lett, beállítottuk.”

A „boszanacok” és a „szerbijanacok” érkezése után már nem 
csak a „táncmulatságok” váltak interetnikussá, hanem a „mun
ka” is, ugyanis valamennyien az állami pusztán közösen dolgoz
tak, valamint az új „rítusok”: tévénézés, rádiózás is. így míg a 
dobradósi magyarok korábban más etnikai közösség tagjaival 
csak nagyon ritkán találkoztak: néhány szerbbel a „táncmulat
ságokon”, illetve a környező településeken élő katolikus horvá- 
tokkal, addig ettől az időszaktól kezdve az interetnikus találko
zások mindennaposakká váltak, ezzel gyakoribbá, illetve lehető
vé téve a magyar és más etnikai csoporthoz tartozó fiatalok pár- 
kapcsolatát, majd pedig affinális rokoni kapcsolatra lépését. 
Hangsúlyoznom kell azonban, hogy ez a mai napig sem gyako
ri, noha vannak családok, amelyekben létrejöttek ilyen rokoni 
kapcsolatok, mindezeknek eredetét erre az időszakra tehetjük.

Terepmunkám során kiderült, hogy a „kávézás időszaka” 
előtt „Mókus tanító”, a falu első rádiótulajdonosa -  ahogy me
sélték -  „minden délben már kitette az iskola udvarában a rádi
ót, bekapcsolta a magyar kanálist [csatornát], fölhangosította, és 
itt nálunk, Dobradóban szóltak a budapesti harangok”, majd ezt 
követte a rádió közös hallgatása: „Kiültünk, vittük a padokat, ar



ra fordítottuk, ahun a rádió volt, és néztük a hangot. Ha gyütt 
volna valaki, és nem tudta volna, hogy mi van, azt gondolta vol
na, hogy na, ezek se normálisak.”

így a „boszanacok” és a „szerbijanacok” megjelenésével és 
„Mókus tanító” „időszakának” ezzel párhuzamos megszűnésé
vel a közösség nyelvváltozata is megváltozott., ugyanis az eddig 
szerb nyelven alig tudó közösség tagjai intenzív kapcsolatba ke
rültek a szerb nyelvvel. A következőkben kérdőíves felmérésem 
a televíziózás és a rádiózás nyelvválasztására rákérdező eredmé
nyeit mutatom be, kiegészítve a fent elmondottakat.

Ebben a témakörben kérdéseim a következők voltak: Van te
levíziója? Milyen műsorokat szokott nézni?; Van rádiója? Mi
lyen műsorokat szokott hallgatni? Tereptapasztalataim során ki
derült, hogy a közösség tagjai közül sokan vannak, akik hangsú
lyozták, hogy „nem vagyok nagy televíziós”. Ezt egyikük azzal 
magyarázta, hogy „amikor megy az a film, akkor nem értem, 
mert nem látom azokat a betűket, meg nem is tudom elolvasni, 
meg nem is értem, meg mikor elolvasom, már régen máshun 
van”. Másik interjúalanyom „televízió-ellenességét” a délszláv 
háborúk kezdetétől számította, ugyanis elmesélte, hogy „amikor 
láttam, hogy ott minden ég, meg az a sok halott, meg csak kajbál, 
akkor mondtam a fiamnak, hogy vigye innen a televíziót. Új 
volt, Németországból kaptam, de nem köll nekem, vigye a gye
rekeknek, majd lesz nekik a szobájukban, nekem nem köll.”

Magyarul Szerbül/
horvátul

Magyarul és 
szerbül/ 
horvátul

Sehogy

N % N % N % N %
Rádió - - 11 52,4 10 47,6 - -
Televízió - - 14 66,7 6 28,6 1 4,7

A fenti adatok szerint tehát mind a rádiózás, mind pedig a te
levíziózás esetében többen vannak azok, akik szerb nyelvű mű
sorokat hallgatnak, néznek, ugyanis a rádiózás esetében ez 52,4,



a televíziónál pedig a közösség 66,7 százalékára jellemző. A 
mind magyarul, mind pedig szerb nyelven rádiózók és tévézők 
száma arányaiban kisebb: a rádiót magyar és szerb nyelven hall
gatók százaléka 47,6, az így televiziózóké pedig 28,6 százalék. 
A kérdezettek közül egy valaki utasította el a tévénézést, mely
nek okát már fenti interjúrészletem is illusztrálta.

Mind az újság vagy folyóirat, mind pedig a televízió és rádió 
műsorainak nyelvét illetően a csak magyar nyelvű műsorok kivá
lasztásának oka az is, hogy -  ahogy közösségem tagjai fogalmaz
tak -  „többnyire nincsenek”: „Nagyon szeretem a magyar műso
rokat, de nézem a szerbet is, mert abból több van. Növi Sadon ha 
van a hírek, vagy ha vannak ilyen föladások, nóták, azokat szere
tem megnézni. Ezeket a mi filmjeinket szeretem. Mindig van egy, 
ami játszik, azt szoktam nézni. A rádiót is szokom hallgatni, sze
retem a szerb nótákat is, de ha azért van, akkor szeretem inkább 
a magyar nótákat hallgatni. Azokat jobban szeretem, mert értem 
is, de ha nincsen magyar, akkor meghallgatom a szerbet is.” 
Adatközlőm tehát az adódó lehetőségekből igyekszik választani, 
melyek közül elsősorban a magyar műsorokat emelte ki, vala
mint a „mi filmjeinket”, amelyek szerb nyelvűek. Az idei tél 
mindennapjainak része egy valahai „még igazi olyan jugoszláv 
sorozat”, amely az 1990-es évek elején készült.

A rádió és televízióadók közül a kérdezettek a „Növi Sad-i” és 
a „beogradi kanálisokat [csatornákat]” említették különösebb 
hangsúlyt nem fektetve arra, hogy azok közül éppen melyikre 
gondolnak. Megfigyeléseim szerint a „beogradi kanálisok” közül 
leginkább nézettek a Pink, a BK, a Beograd 1-es televízióadók.

A rádióadók közül a „Növi Sad-i” és a „szerb kanálisok” sze
repeltek, valamint két esetben hangsúlyozták, hogy „én sokszor 
keresem Budapestet, ha lehet, akkor az megy nálam”.

A műsorszámok közül a hírek, a szórakoztató műsorok („nó
ták”) és a „mi filmjeink” kerültek elsősorban említésre.

A vajdasági adatközlők közül többen tévét néznek, mint ahá- 
nyan rádiót hallgatnak. A kutatás adatai19 főként egyes rádió



illetve tévéadók nézettségére kérdeznek rá összehasonlítva eze
ket a Magyarországon folytatott kutatások eredményeivel. így 
az általam vizsgált közösség tagjai által kialakult eredmények
nek a fentiekkel való összehasonlítása nem adna valós képet, hi
szen a dobradósiak számára nincs lehetőség a Duna TV, a Ma
gyar Televízió és egyéb magyar nyelvű, magyarországi csator
nák nézésére.

így „Mókus tanító” tanítványai korosztályának identitás
meghatározásában fontos szerepet játszottak a „Mókus tanító” 
idejében hallgatott „budapesti harangok”, illetve a „magyar 
meccsek”. Ma azonban az ennek a helyébe kerülő kávézás rítu
sáról mondhatjuk el ugyanezt, míg a rádiózás, illetve a televízi
ózás egyáltalán nem tekinthető a vizsgált közösség kultúrájának 
központi részeként. Bár a televíziózás és a rádiózás nyelvválasz
tását tekintve leginkább a szerb nyelvről beszélhetünk, ugyan
azoktól a „bosanacoktól” és „szerbijanacoktól” átvett kávézás 
azonban a mindennapi „belső” színtereken történik, melyeknek 
nyelve -  ahogy azt korábban ismertetett eredményeim is igazol
ják -  a magyar nyelv.

A biztonságos környezeten kívül eső világokkal szembeni 
vagy ezekben elhelyezhető viszonyítási pontok szerint a 
dobradósiak szemszögéből megkülönböztethetjük tehát az is
mert, megtapasztalt világokat, valamint az ismeretlen, „távol
ról” megtapasztalt világokat. Számukra az ismert világ a Bács
ka és Szerbia, ahol maguk is jártak, ahol személyesen is meg
tapasztalhatták az ott élők mindennapjait, illetve a tágabb érte
lemben vett ország, a volt Jugoszlávia, azon belül is leginkább 
„a tenger”, ahol valamennyien nem jártak ugyan, azonban va
lamelyik hozzátartozójuk biztosan, valamint ismernek odava
lósi embereket. Az egyiküknek ugyanis a bátyja él ott, a mási
kuknak pedig a lánya lakik olyan albérletben, amelynek tulaj
donosai montenegróiak, akik „most már öregek, és leköltöztek 
a tengerre”.

Az ismeretlen világnak a megfoghatatlanságát fogalmazta 
meg egyik interjúalanyom nyelvhasználati kérdőívem kitöltése
kor: „A németországiakkal, az ember meg az asszony tudtak



magyarul, velük magyarul beszéltünk, dehát amazokkal is ma
gyarul, csak úgy máson körösztül, anyósomnak mondtam, amit 
akartam, ő meg átvezette őnekük, nem tudtuk másképp. Az 
uram többször mondta nekik: »’Ajdete unutra da sednete!« Én 
meg mondtam neki, hogy ugyan mindegy, hogy hogy mondod, 
szerbül vagy magyarul, úgy se érti! Akkor szidta ükét, hogy se 
így nem értenek, se úgy nem értenek, nem beszélnek azok 
sehogyse. Hát, most mit csináljunk?” így tehát a dobradósiakat 
körülvevő világokat, a közösségnek azokhoz való viszonyát 
döntően meghatározza azok nyelve, nyelvhasználata, vagyis az, 
hogy „értsük vagy nem értsük ükét”.

NÉV ÉS KÖZÖSSÉG

Végezetül a dobradósiak mikrotársadalmának egyik meghatá
rozó aspektusát szeretném bemutatni, amelynek értelmezése to
vábbi jelentéstartalmakat tár fel a közösség „világ-felfogásaiból”.

Szinte valamennyi beszélgetés során felmerültek a nevekkel 
kapcsolatos kérdések. A „magyarság” egyik fokmérője például 
az, hogy ki milyen nevet ad gyerekének: „Úgy hívják őket, hogy 
Anita, Tibor, Betica, Erik, Leonard, ezt sose hallottam, de meg 
lehet szokni. Leonard úgy kapta a nevét, hogy az apja bement a 
matičarhoz [szerbül: anyakönyvvezető], és mondta, hogy 
Leonard a gyerek neve, de a kislány, a testvérje már előre elne
vezte Dalibomak, mi így is, úgy is hívjuk, a kislány egyszer meg 
nem téved: mindig Dalibomak hívja. Azért ugye szép, magyar 
nevek?” Ebben az esetben tehát nem az a fontos számukra, hogy 
etimológiai szempontból is magyar névről legyen szó, hanem 
inkább arról, hogy nem szerb nevekről, kivéve a kislányt, ami
nek az lehet a magyarázata, hogy az iskolában találkozott ezzel 
a névvel. Másik interjúalanyom a nevekkel kapcsolatban arra 
hívta fel a figyelmet, hogy „régen mindenki Józsi, Jani, Pista 
volt, ma pedig a horvát kalendárból [naptárból] szedik a neve
ket, azért olyan furcsák”. Következő adatközlőm „modernségét” 
mutatta az, amikor lányának elnevezéséről mesélt: „A lányom,



amikor született, akkor nagyon szerettem volna, hogy Anita le
gyen, de az öreganyámék megnézték a kalendárban, Mária- 
Magdolna napja volt, akkor azt mondták, hogy nem lehet már, 
csak Magdika. És nekem olyan szép volt, hogy mondták, hogy 
Magdi, mert senki Magdi addig nem volt. Az uramnak nem na
gyon tetszett, de ráhagyta, hogy legyen Magdi. Keddi napon 
született, vasárnap már meg is körösztölték.”

Fenti adatközlőm édesanyja, aki lánykori nevén Markovié 
vezetéknevü, valamennyi találkozásunk alkalmával magyar vol
tát igyekezett legitimálni szerb vezetékneve ellenére: „Mi min
dig is magyarok voltunk, nem tudom, hogy lehetett ilyen veze
téknevem, de a keresztnevem magyar, mindannyiunké magyar, 
az a lényeg. Ezért tudom, hogy mindig magyarok voltunk, mert 
apámnak, nagyapámnak meg minden ősömnek magyar volt a 
keresztneve.” Tehát a keresztnév magyar volta jelképezi a „sza
bad választást”, vagyis azt, hogy ki milyen etnikumhoz tartozó
nak vallja magát a keresztnév vélt eredete által. Majd tovább in
dokolta magyar származását azzal, hogy nagyanyja Magyaror
szágon született, ott is élt sokáig, ott is keresztelték meg: „A 
nagymamám Csizmadia Kati volt. Pogány nevű faluban szüle
tett, Nagyhagymáson keresztelték meg.” így tehát az etnikai kö
zösséghez tartozás mutatója a név alapján a keresztnév, az ősök 
keresztneve, valamint az anya magyar családi, illetve keresztne
ve, majd ezt tovább erősíti a születési hely, az egyházhoz tarto
zás. Továbbá a magyar becézést is fontosnak tartják. Erre utal az 
is, amikor fultanúja lehettem egy „kiigazításnak”, amikor „Mis
kának” szólítottak egy középkorú férfit, aki komolyan kijavítot
ta szólongatóit: „Mihály! Az én nevem Mihály!”.

Továbbá arra is volt példa, hogy megmagyarázták, honnan 
lehet tudni, melyik név magyar: „Az igazi magyar nevek más
salhangzóval végződnek, kivéve az ilyen neveket, hogy Weiner, 
Schweitzer, mert ezek zsidók. A Terebesi az már nem igazi ma
gyar név, mert magánhangzóval végződik.”20

20 A szerb, horvát nevekről van szó, ugyanis a szerb és a horvát családnevek 
zömükben -ić, -vić [ejtsd: -ity, -vity vagy -ics, -vics] végződésüek.



Fontos azonban megemlíteni, hogy a közös vezetéknév pedig 
közvetlen rokonságot jelent, hiszen biztos, hogy „egyszer még 
közösek voltak az ősök”: „Van Kikindán egy Hajnal zenész. Az 
egyszer telefonál, hát azt mondjuk, Hajnal-Hajnal: rokon, mint
ha unokatestvérem lenne. Aztán amikor találkoztunk, a lánytest
vérei meg mi is így, termetre hasonlítunk is. Úgyhogy biztos, 
hogy valahonnan rokon.”

A terepmunka későbbi szakaszaiban azonban arra is fény de
rült, hogy a faluban élő Greccseket „senki se mondja, hogy 
Greccs, hanem Konkoly” -  majd hatalmas nevetés tört ki fő adat
közlőmből. Ezt azzal magyarázta, hogy eddig még nem is gondolt 
erre, hogy azok Greccsek, hanem mindig csak Konkolyoknak 
szólította őket. A beszélgetés során fény derül arra is, hogy nem
csak Konkolyék vannak, hanem a „szomszéd Szulomámak is az 
a neve, hogy Rodo [a szerb ’rokon’ jelentésű szó vocativusa], 
meg a felesége a Rodo Kati, a fia meg a Rodo Anti. Ez a szom
széd család lett a »Rodóék«. Előtte még volt a zadruga [szövetke
zet], és az ő apja is ment. Gyütt egy cigány ember, és az apja kia
bálta, hogy: »Zdravo, Rodo!« annak a cigánynak. És ezért nevez
ték el. Öreg Rodo, Rodo Kati, Rodo Maris, de csak arra a házra.” 

A téma folyamatos részletezése során pedig kiderült, hogy a 
faluban minden családfőnek van ragadványneve: „Konkolyék, 
nem tudom miért, de Konkoly Józsi, mi nem mondjuk, hogy 
Greccs, hanem csak Konkoly. A falu szélién ott a Magos Józsi, 
az Matyi a Hét törpéből, a színjátékból. Mellette lakik a testvé
rem, a Duji, aki azért kapta ezt a nevet, mert nem tudta kimon
dani, hogy Gyuri, és annak maradt. Aztán van a Bajec, akit egy 
bosanac nevezett el picike korában, és rajta maradt. Itten volt az 
állami puszta, és gyütt, olyan juhász volt, őrizte a birkákat. 
Apám mérte az italt, és bejártak inni, és akkor kicsike volt, és 
mondta, hogy Bajec, Bajec, Bajec. Hogy az mire gyütt ki, azt mi 
nem tudjuk. Úgy hallották, és mondták mindenkinek, hogy úgy 
maradt. Én se tudnám megszólítani, hogy Józsi. Akkor az uram
nak több neve is van: van a Fasiszta. Sándor a neve, elnevezték 
Öcsinek meg Fasisztának. Amikor elkezdődött ez a háború, ak
kor mondta, hogy ő nem fél, mert neki sváb volt az anyja, akkor



a kocsmába a szerbek elnevezték Fasisztának, az állatorvos is 
úgy ismeri. De ez még egyik se az igazi, hanem mindenki Skem- 
bónak jskembo szerbül pocakost, potrohost jelent] hívja. Volt 
egy bikánk, és elneveztük, hogy Skembó, és úgy maradt: az öreg 
Skembó, meg a kis Skembó. Egy filmben játszott egy Skaja, aki 
abban a filmben Skembó volt, ő ránevezte a borjúnkat. Úgy tud
ták a munkahelyen is: mali Skembó. A fiamat meg mindenki 
Harinak hívja. Mert van egy grupa, csapat, azok a beatleses nó- 
tások, és benne van a Hari Mata Hari, és az az ő nótássa volt, 
hogy szerette. Kérdeztek egyszer engem, hogy itthon van-e a 
Hari, nem tudtam, hogy mi ez a szó. Amikor hazajött, én mon
dom neki, hogy minálunk valami Harit keresnek. Azt mondja, 
hogy »az én vagyok«. Most már mindenki úgy hívja. A gyere
kek meg Babo, mert az öregasszony a lányomnak mindig azt 
mondta, hogy ehun gyün a Bábo, és akkor a kislány megtanulta, 
és minden gyerek így hívja. A Józsit legkevesebbet mondják ne
ki. Na, most ott, ahol munkán van, ott senki se ismeri, ott a ren
des nevét mondják neki. Akkor van a Dzsija. Nem tudta monda
ni a lónak, hogy gyia, hanem dzsija. Van egy Pepi is. Nem tu
dom, miért. Meg van az öreg Nasan, mert volt egy lova, ame
lyiknek ez volt a neve, hogy Nasan.”

A fenti interjúrészletből kiderült, hogy szinte valamennyi fa
lubeli ragadványnévnek megvan a maga története, amelyet csak 
a falubeliek vagy azok ismernek, akik mindennapi kapcsolatban 
vannak a ragadványnevet/neveket viselőkkel. A ragadványnevek 
etimológiáját tekintve azonban szembetűnő, hogy ezek döntő 
többsége szerb, horvát, illetve bosnyák eredetű, csupán a Kon
koly és a Matyi tekinthető magyarnak. Eszerint a közösség tagjai 
számára a becenevek spontán kiválasztásában, az azokhoz fűző
dő történetekben etnikai tekintetben nemcsak magyarok, hanem 
az egykori Nagy-Jugoszláviában élő más etnikai közösséghez 
tartozók is szerepet játszanak, vagy úgy, hogy ők a megalkotók 
(például Bajec), vagy úgy, hogy hozzájuk szólt az elnevezett il
lető (például Rođo, aki egy cigánynak kiáltott, s végül erről ne
vezték el), vagy például a Hari Mata Hari együttes közkedvelt
ségét mutató Hari elnevezés, amely eredetének ideje a Nagy-Ju-



goszlávia felbomlásának utolsó éveire tehető, hiszen az említett 
együttes ekkor országszerte meglehetősen közkedvelt volt.

A ragadványnevek kialakulásának körülményeit tehát döntően 
befolyásolta az interetnikusság, hiszen a nevek birtoklása a nem 
dobradósi és sokszor nem a magyar etnikai közösséghez tartozó 
komák esetében is megjelenik. Ilyen például egyik adatközlőm fi
ának a komája: „Baggio, az a neve. A fiam komája. Az is éppen 
nagy futballista.” Valamint adatközlőm Satrincán élő két testvé
rének is van beceneve: „A Lajos, mi csak úgy mondjuk, hogy 
Lazo az Krieger, mert az is volt a filmben, olyan német filmet ját
szott. Akkor úgy ráhasonlították, hogy olyan, és ránevezték 
Kriegemek. A másik meg Nikezié a futballistáról, mert nagyon 
szeretett futballozni, és róla. Azt mondták, hogy úgy játszik.”

A ragadványnevek megalkotásában tehát fontos szerepet ját
szott az interetnikusság, vagyis hogy azokon a nyelveken, azok
ból az etnikai közösségekből választották őket, amelyekkel kö
zösen együtt éltek, továbbá a Baggio olasz labdarúgóról való el
nevezés példázza leginkább azt, hogy nemcsak a Nagy-Jugo- 
szlávia nyelvein történő megnevezések voltak lényegesek, nem
csak az, hogy ezáltal ragadványnevük hangzásával ők is jobban 
hasonlítsanak a körülöttük, velük együtt élő más etnikai csopor
tok tagjainak a nevéhez, hanem a valamennyiük által közösen 
megélt események, Baggio esetében például a közösen látott te
levíziós futballmérkőzések.

A ragadványnevek jelenlétére már az első találkozás során 
fény derült, hiszen valahányszor megemlítettek a faluból vala
kit, azt a ragadványnevén tették, majd gyorsan kijavították ma
gukat, kiegészítve mondandójukat az emlitett egyén „hivatalos” 
nevével. Ezeknek a helyesbítéseknek lett az eredménye, hogy 
többször is tudatosodott -  ahogy megemlítették - ,  „tényleg, a 
Bajec, az Józsi”. A fokozatos beavatódással már nem történtek 
meg ezek a „korrekciók”, hiszen miután már mi is megtanultuk 
az adott személyek nevének falubeli változatait, már nem is tar
tották szükségesnek, hogy a „hivatalos” neveket használják.

A közösségben csak a dobradósi férfiaknak van ragadvány
nevük, családjuk többi tagját is az ő ragadványnevükkel jelzik,



hozzátéve a Kati vagy kis stb. közelebbi ismertetőjegyeket. „így 
a nőkre nem tudom, hogy volna nekik másik nevük” -  fejezte be 
Mariska a névismertetést.

Az 1990-es évek változásaival a ragadványnevek gyarapodá
sa is leállt, a gyerekeknek ugyanis már nincs ragadványnevük. 
Ezt Bajec azzal magyarázta, hogy „már lehet mindenféle nevet 
adni, nem úgy, mint régen. Mindenki az apjáról, nagyapjáról 
meg a rokonságból nevezték a gyerekeket, mindenki Józsi meg 
István, most már ez máshogy van, a gyerekeknek lehet más ne
vük”. Ennek szokását mesélte el Mariska, fia születésének fel
elevenítésekor: „Én nagyon szerettem volna, hogy ha fiú lesz, 
hogy Zoli legyen, de a kománk már elnevezte a lányát rólam 
Mariskának, akkor az Józsi volt, ezért az anyósom meg váltig 
akarta, hogy az legyen a neve, Józsi, mert azt úgy köll. Nem sze
rettem, hogy így köll hívni.”

Míg tehát korábban a gyerekek névadásában a rokonság, a 
rokonságon belül szövődő értékrend s az ezt meghatározó „tra
dicionális” kultúra játszotta a fő szerepet, addig ma ennek a „kö
teléknek” a feloldódásával a filmekben szereplők neve (például 
Rebeka, Rahella, Alisa), továbbá pedig a „horvát kalendár” az 
irányadó.

Az 1990-es évek politikai-gazdasági-társadalmi változásai
val párhuzamosan változott/változik tehát a közösség tradíciója 
is, amelyhez dialektikus viszony fűzi őket. Egyrészt interjúala
nyaim először is azt hangsúlyozták, hogy „régen jobb volt”, 
mert -  ahogy fogalmaztak -  ,jobban összetartott a falu, nem 
voltak ilyen különösségek”. Másrészt a következő mondattal en
nek ellenkezőjét állították, vagyis azt, hogy „régen nem volt 
minden olyan jó, mint most, nem lehetett azt adni névnek, amit 
akartál, nem volt szabadság, máshogy köllött élni”. A két, egy
másnak ellentmondani látszó állítás azonban mindig a tradíció
hoz viszonyul. Ahogy azonban az a fenti két interpretációból is 
kiderül, a tradícióhoz való viszonyulás semmiképp sem mond
ható egyoldalúnak, hiszen mindkét esetben a változás minőségi 
jegyeiből következtettek.



A fenti példákból kiderül az is, hogy a dobradósiak minden
napjaiban a közösség számára több „belső”, „külső”, „távoli” 
vagy „közeli világ” él párhuzamosan, és a hozzájuk fűződő dia
lektikus viszonyuk a fenti interpretációk alapján.
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Papp Richárd

ETNIKAI VALLÁSOK 
A VAJDASÁGBAN?

Az elmúlt másfél évtized jugoszláviai eseményei nemcsak 
„megmutatták” az etnikai valóságtartalom drámaiságát, hanem 
megkerülhetetlenné is tették e problémakört a közép- és délkelet
európai régióval foglalkozó társadalomkutatók számára. A jelen 
sorok írója több mint egy éve végez kulturális antropológiai terep
munkát a Vajdaság két településén: Bácsfeketehegyen és Zentán. 
Kutatásaim középpontjában a vallás mint kulturális és társadalmi 
rendszer áll. A számos vallási jelenség vizsgálata -  vallási tradí
ció, kisegyházak, vallási rítusok elemzése -  mellett a fentebb em
lített kérdéskör kutatása sem maradhatott ki értelmezéseim közül, 
hiszen a vallás etnikai jelentéstartalmai már terepmunkám kezde
tén kikristályosodtak a számomra. Inteijúalanyaim -  szinte kivé
tel nélkül -  elsősorban a vallás etnikai jelentőségét ecsetelték ne
kem, rámutatva az imént említett megkerülhetetlenségére. Az 
alábbiakban e kérdéskörben olvashatunk számos példát.

„A pravoszlávoktól az elkülönülés nem nehéz, mert a szerb, 
az pravoszláv” -  mondta egyik katolikus lelkész interjúalanyom 
Zentán. Ugyanezen város volt pravoszláv papja is ennek megfe
lelően jelölte meg egyházának legfőbb jellemzőjét: „Nálunk a 
vallás és az identitás már az egyházunk elnevezésében is össze
függ. A mi egyházunkat Szerb Pravoszláv Egyháznak hívják. A 
pravoszlávoknál így van ez; például Orosz Pravoszláv Egyház. 
A mi egyházunk önálló, nem úgy, mint a katolikus, amelynek a 
vezetője Rómában van, tehát nem függ a nemzettől. Nálunk a 
kettő ugyanaz.”

A keleti kereszténységben, azaz az ortodox vagy pravoszláv 
egyházak szervezetében a II. egyetemes zsinat óta (Kr. u. 381.) a



különböző egyházszervezetek önállóak, autokephálok. Ezeknek 
a függetlensége és önállósága mindegyikük számára biztosítva 
van azóta is.1 A szerb autokephál egyház nemcsak hogy önálló, 
hanem a középkor során megerősödve, majd a független állami 
lét megszűnése után a török hódoltság évszázadaiban összefor
rott a szerb nemzet kultúrájával is. A hódoltság alatt ugyanis az 
egyház viszonylagos autonómiája lehetővé tette a szerb nemzet 
nyelvi, szellemi és társadalmi érdekvédelmét (vö.: Hadrovics, 
1991 ).2 A szerb nemzet és a szerb pravoszláv egyház társadal
mi-kulturális kölcsönössége egészen a kommunista államszer
vezet létrejöttéig tartott3, s mint láthatjuk, ennek az elválasztha- 
tatlanságnak a jelentése a mai napig tart mind a szerbek, mind a 
kisebbség esetében. „A kommunizmus alatt is megtartották a 
slavákat (ejtsd: szlává; a. m. a házi védőszent ünnepe). Hogy en
nek mennyire volt vallási jellege, az más kérdés, de hogy a 
pravoszlavizmus identitásuk egyik legfontosabb része, az tény 
és való” -  mondta egy idős adatközlőm, aki fiatalságát még a 
„régi királyi” Jugoszláviában élte meg, így nagyobb rálátása van 
itt a folyamatokra.

Az elmondottakat támasztja alá, illetve egészíti ki újabb 
meglátásokkal a következő interjúrészlet: „A pravoszlávoknál 
más az összetartó erő. Náluk megdönthetetlen például a slava, a 
családi búcsú. Ha hívő, ha hitetlen az illető, akkor is kimegy a 
pap a kalácsot megszegni, a vizet megáldani. Náluk tekintélyt ad 
az embernek, hogy ő egy évben a templom komája. Anyagi hoz
zájárulás ez valamilyen szinten . . .  Őnáluk ez nagyon szigorúan 
kötődik ahhoz, hogy vallás és nemzet. Ő azt az egyházat támo
gatja, mert ő szerb. Sem a katolicizmus, sem a reformátusság 
nem egy magyar jellegű dolog, elvben sem. A katolikus egyház 
minden nyelvet magába foglal. Nemcsak a magyart. Vannak

1 Berki, 1975: 170-174
2 Mindezt lehetővé tették a pravoszláv vallási tartalmak, illetve a vallásgya

korlat is, hiszen a bizánci császár udvari rítusait átvéve és Krisztus király
ságát az összes hívő felett hangsúlyozva az egyházszervezet a politikai-tár
sadalmi vezetést is fel tudta vállalni.

3 Jelavich, II. 1996: 182-183



benne magyar sajátosságok, mint ahogy mi magyarok vagyunk 
katolikusok, de ez nem zárja ki, hogy vannak katolikus arabok, 
négerek, albánok . . .  A szerb az nemzeti egyház. Talán a szerb 
pravoszláv egyház a »leg« ebben a tekintetben” -  mondta egy 
zentai katolikus pap.

Felmerül a kérdés, mit jelentenek az egymás vallásával meg
fogalmazott különbségek mögötti tartalmak. Mit tudnak az etni
kumok egymás vallásáról, illetve a megfogalmazott sztereotípi
ák mennyire alapulnak tapasztalatokon? Másrészt a sztereotipi
zált vallási jellemzők mögött milyen tartalmak állnak? Megélt 
vallásgyakorlat és vallásos kötődések állnak-e a vallási mássá
gok, saját vallási környezetek mögött vagy sem?

Az utolsó interjúrészlet kapcsán felmerül továbbá a kérdés: a 
pravoszláv vallási tradícióhoz való kötődés rítusai és intézmé
nyei (slava, komaság) mennyiben hordoznak vallási jelentése
ket? (Ha nem, akkor érthető, miért maradhatott fenn a kommu
nista rendszer alatt is a nemzethez való kötődés egyházi kölcsö
nössége.) Ugyanezek a kérdések fogalmazódnak meg a magyar 
kisebbség irányában is: a keresztelők, húsvétok, éjféli misék, 
egyházi esküvők egy kisebbségi vagy nemzeti tradíció és iden
titás részei „csupán”, vagy ellenkezőleg: vallási jelentésük kap
csolja őket a saját kultúrához?

Az antropológiai magyarázat alapján elmondható, hogy 
egyik válasz sem lehet fekete vagy fehér. Látni fogjuk, nem 
„szakadt el” a vallástól a saját kulturális gyakorlat, de kizáróla
gosan nem is kapcsolódik vele össze. Mindkét tartalom, az „et
nikai” s a „vallási” is összekeveredik, egymást kiegészíti a saját 
kultúra megélése és az önazonosság-tudat megfogalmazása te
rén egyaránt. Összetett „etnikai-vallási” jelenségekkel fogunk 
találkozni tehát.

A magyarok etnikai-vallási elkülönülése, illetve a szerbek 
ugyanezen az elven alapuló másságának kategorikus megfogal
mazása az alábbi interjúrészletből, illetve az azt követő példák
ból még jobban kiviláglik. Egy magyar beszélgetőtársam így 
utalt erre: „A szerbek vallási és nemzeti alapon is elkülönülnek. 
Nehéz a kettőt szétválasztani. Tehát ők a Szerb Pravoszláv Egy



ház. Ők más szemmel néznek erre. Az övéké nemzeti egyház. Ők 
azt mondják, hogy az is pravoszláv, aki nincs megkeresztelve, ha 
szerb.” Az idézett mondatok mellé kívánkozik a feketicsi monte- 
negróiak, illetve a róluk kialakított kép példája. Ebből kiderül 
nemcsak az, hogy „az is pravoszláv, aki szerb”, még ha nincs is 
megkeresztelkedve, hanem hogy nem is szükséges a „másság” 
megnyilvánulásához s a hozzá köthető interetnikus jelenségek
hez a „szerbek pravoszlavizmusa”. Feketics példáján láttuk, 
hogy a falu helyi-saját kultúrájának és értékrendjének alapja a re
formátus vallásosság. Tehát itt a vallásos értékrend fokozottan is 
érvényes a „másság” kifejeződésére az „ateista góracok” tekinte
tében (magukat materialistának valló montenegrói kommunisták 
költöztek Bácsfeketehegyre az elűzött németek helyére), akikkel 
szemben különben is értékrendbeli és „civilizációs” eltéréseket, 
különbségeket fogalmaztak meg a magyar közösség tagjai.

Az elmondottak tehát visszahatnak a közös identitás vallási 
tartalmára, annak még fokozottabb felértékelődésére, s megint 
csak azt látjuk, hogy maga a vallási identitás az, amely „össze
fogja” a helyi közösséget, s elmélyíti tagjaiban a saját kultúrához 
való tartozás érzetét. „Vallási szempontból érdekesek még az 
idetelepített montenegróiak. Amikor idetelepitették őket, min
denki partizán volt, mindenki ateista volt. Ha valaki próbált nem 
ilyen lenni, rosszul járt, kiüldözte a rezsim. Mint partizánoknak 
rengeteg kedvezményük volt. Kimondottan vallásellenesek vol
tak, templomokat bontottak le, átalakíttatták mozivá, raktárrá. 
De már akkor kitudódott, hogy egyesek, vezető emberek is, le
mentek Montenegróba megkereszteltetni a gyereküket. Szóval 
mindez csak látszat volt. Templomuk, papjuk most sincs. Ha van 
egy magyar temetés, mivel most már sok az ismeretség, elmen
nek, a lelkészünk szerbül is hirdet igét, és ezt nagyon hallgatják. 
Az ő temetéseiken egy volt kocsmáros szokott beszédet monda
ni. A vallás ki van kapcsolva, csak a nagyságát méltatja az el
hunytnak. Azért mennek a magyar temetésre, mert ott egyházi 
stílusban hirdetik az igét. Ritka az olyan temetés, hogy a magyar 
pap szerbül ne beszélne. Rövidebben ugyan, mert csak a lénye
get mondja el, de ezt nagyon szeretik hallgatni. A pálfordulásnak



a másik érdekessége, hogy amikor idekerültek, s valaki meghalt 
közülük, a halotti hirdetésen mindenütt fenn volt a vörös csillag, 
a temetőben is a fejfákon vörös csillag. Most, hogy változott a 
helyzet, nem teszik fel a vörös csillagot, hanem keresztet tesz
nek. Meg ha valami történik, beszéd közben merik mondani, 
hogy »hála Istennek« vagy »Isten megsegített«. Ez egy olyan til
tott szó volt náluk, hogy nem is mondhatták, nem is merték mon
dani. A kommunizmus alatti nagy kibékülésnek a másik eredmé
nye volt, hogy Szenttamáson pravoszláv, szerb pap van, magyar 
reformátusok alig vannak. Néha idejött igét hirdetni a pravo
szláv pap szerbül a szerbeknek, nem a templomban, hanem a köz
ponti otthonban, csak nem nagyon mertek elmenni, mert az egy
házi épület volt. A mi magyar papunk meg elment Szenttamásra 
annak a kevés magyar reformátusnak igét hirdetni, akik zömmel 
innen származtak el. De abba is maradt az egész, mert a mi 
szerbjeink nem mertek elmenni. A másik érdekes dolog még az 
ő szempontjukból: az a két méterrel magasabb templom ma is 
megvan, csak ki van fosztva a belseje, minden elvíve, a harang
tól a toronyóráig. Voltam egy gyűlésen, amelyen arról beszélt a 
montenegrói igazgató, hogy a falunak a főutcáját rendbe kellene 
hozni. Az elkobzott malmot, ami romos állapotban van, le kelle
ne bontani. Valaki azt mondta, hogy a tönkretett templom is na
gyon csúfítja a főutcát. Le kellene bontani? Az igazgató erre 
közbevágott: dehogy, lehet még abból pravoszláv templom.” 

„Hát, ami azt illeti, nagyon nagy bajuk van nekik. Volt egy 
nagyon nagy kiesésük. A magyarok mindig is vallásosak voltak, 
volt egy valláserkölcsi alapjuk. A montenegróiaknak lehetett 
egy bizonyos örökségük, az ortodox egyházhoz tartoztak az őse
ik, de ők, hát sajnos, nagy hívei lettek a kommunista pártnak. 
Még ma is vannak sokan, akik hisznek neki. Ezek az emberek 
nagyon bedőltek annak az eszmének, és a valláserkölcsi alapot 
nélkülözték. Igaz, hogy ma már egyre inkább igyekszenek az or
todoxhoz ragaszkodni, de valahogy ebből az ortodox dologból 
Jézus és Isten kiszorul. A szentek tisztelete és a különböző ha
lottaknak a különös tisztelete, ilyen procedúrás, liturgikus dol
gok mennek ott végbe, ami Isten igéjének a szempontjából tel



jesen helytelen, és nem biblikus dolog. Én nagyon szeretném, ha 
az a bizonyos német evangélikus templom, jó két sarokkal a re
formátus templomtól, ha nem egy ortodox, hanem valójában egy 
evangéliumi protestáns lelki házzá lenne a számukra.”

Figyelmesen olvasva az interjúrészieteket egyfajta közele
dést lehet érezni a két etnikum között4, s ezen közeledés hídja le
het a „vallásosság”. Hiszen a feketicsi magyarok szemében -  
akiknek értékrendjében alapvető fontosságú a vallásos tartalom -  
pozitív megítélésre kerülnek a montenegróiak saját vallási ha
gyományaikhoz való visszatérésének jelenségei. Ennek megfe
lelően a pravoszláv „másság” elfogadása sokkal inkább kívána
tos a helyi magyarság számára, mint az alapértékeikkel szemben 
álló „vallástalanság” elfogadása. Igaz -  az utolsó interjúrészlet 
szerint -  a pravoszláv tradíció sem teljesen felel meg a „protes
táns valláserkölcsi alap”-nak, így a két fajta kulturális környeze
ti különbség továbbra is fennmarad.

A zentai példa más hangsúlyokat adhat az imént bemutatot
takhoz. A városi helyzet más jellemzőket alakított ki az 
interetnikus kapcsolatok, a korábbi politikai rendszerhez való 
adaptálódás, illetve a pravoszláv és a katolikus egyházak vi
szonyrendszerében. Az utóbbiról egyébként mindkét fél vallási 
vezetői kedvezően emlékeznek meg: „Van egy bizonyos vallási 
közösség köztünk -  mondta a „magyar” felekezetek egyik kép
viselője - ,  de közös találkozókat is szervezünk a különböző ren

4 Ennek számos oka van. Ezek közül egyik például, a lokális identitás erősö
dése mind a Bácsfeketehegyen élő magyarok, mind pedig az ott élő monte
negróiak esetében, ami némely esetekben a „másik” megnevezésekor, illet
ve önmeghatározásukkor is érvényre jut: „feketicsi magyarok”, „feketicsi 
szerbek/montenegróiak”. A bácsfeketehegyi magyarok elkülönítik magukat 
mind a szerb nemzetiségüektől, mind a vajdasági magyaroktól, de a ma
gyarországi magyaroktól is; a bácsfeketehegyi montenegróiak pedig nem 
tartják magukat dominánsan a szerbekhez, a vajdasági montenegróiakhoz, 
valamint a montenegrói montenegróiakhoz tartozóknak. A „feketicsiség” 
dominánssá válása magában hordozza ugyanis a Bácsfeketehegyen élő ma
gyarok és montenegróiak számára azt a tudatot, hogy ők mások, mint a nem 
Bácsfeketehegyen élők, mert ebben a faluban élő emberek az ismerőseik, 
velük élnek, hozzájuk hasonlóak (Hajnal, 2001: 28-30).



dezvények meg a Vox Humana miatt is. Mindig közösben va
gyunk, és nem aggaszt ez igazából.” Pravoszláv „részről” 
ugyanez így nyer megerősítést: „Zentán a római katolikus egy
ház és a pravoszláv egyház szoros kapcsolatban áll egymással. 
Folyamatosan kapcsolatban voltunk. Felsorolnék néhány olyan 
koordinátát, amelyek segítették a kapcsolattartást a katolikus 
egyházzal: ilyen szervezetekkel például, mint a Vox Humana. 
Ünnepekkor, karácsonykor, húsvétkor a pravoszláv egyházból 
egy delegáció elment az egyik katolikus templomba misére, a 
mi ünnepeinkkor pedig a mi templomunkba jöttek a katolikus 
papok. így ment ez évekig. A nehéz időkben ezekkel a látogatá
sokkal próbáltunk inkább összetartani, mint széthúzni. A 60-as 
években, amikor még kezdő voltam, nagyon szépen éltünk. Na
gyon jó barátom volt itt az egyik katolikus pap. Amikor itt, Zen
tán templom épült a kórházban, az is közösen történt. Közösen 
leültünk, és megbeszéltük, hogy legyen építve, hogy a katoliku
soknak és a pravoszlávoknak is jó legyen. A felszenteléskor is 
együtt ünnepeltünk.”

Egyházi szinten tehát a közeledést a közös társadalmi kör
nyezet is elősegítette, hiszen a második világháború után a pra
voszláv egyház is a hivatalos közélet perifériájára szorult. „A 
kommunista időkben nem nagyon tudott semmit sem csinálni a 
pravoszláv egyház. A legnagyobb kommunisták szerbek voltak” 
-  vall erről az időről egyikük. Mivel a kisebbségi lét eközben a 
„magyar” felekezeteket jobban összekapcsolta híveivel5, ezért is

5 A kisebbségi egyházaktól eltérően a pravoszláv egyház belső struktúrájába 
is beleszólt az állam. Erre utal a következő interjúrészlet is: „Külön gondot 
okozott az egyházi személyiségek kinevezése. A kommunizmusban azért 
megválogatták azokat a papokat, akik tisztséget vállalhattak. Amikor pra
voszláv egyházfőt, pátriárkát kellett választani, összeült a szinódus, s na
gyon komolyan beszéltek arról -  ez még a Milo§evié-érában volt - ,  hogy 
egy kiváló amerikai, zentai származású, šumadijai püspököt kellene jelölni. 
De rányomták a bélyeget, amit a hatalom mindig is meg tudott csinálni, 
hogy ő kém, beépített ember. Ezt a szerencsétlen Pál pátriárkát pedig, aki 
egy kosovói kolostorban volt, egy szent ember, akinek a mindennapi élet
hez semmi köze nem volt, rángatták elő, és pillanatok alatt választották meg



törekedhetett a pravoszláv egyház a szorosabb kapcsolatra pél
dául a katolikus egyházzal.

Mindez olyan „paradox” társadalmi helyzeteket teremthetett, 
hogy míg bizonyos közösségekben a helyi nem szerb többség az 
állami többségben levő szerbeket azonosítja a pravoszlávval, 
addig a helyi pravoszláv egyházak a kisebbségi felekezetektől 
várják a segítséget híveik „visszaszerzésére”, vallásuk társadal
mi megerősítésére.

így van ez Zentán is. Lássuk tehát, hogyan élik ezt meg a vá
ros „nem egyházi” személyiségei: „Ha a többséget, a szerbeket 
nézzük meg, akkor az ő szüleik egy partizánháborún nevelked
tek fel. A történelem alakította így a dolgokat. A fölszabadító 
háborúból lett egy szocialista forradalom. Ők egészen máshogy 
látták, mint a mi szüléink, akik vesztesként kerültek ki ebből az 
egészből egy elveszett anyaországtudattal, egy rövid, négyéves, 
magyarok alatti felszabadultsággal, de akkor is érezve, hogy ők 
itt már mások. A Trianon óta eltelt időszakban rengeteg sok 
minden elveszett. A közvetlen kötődések . . .  A Kárpát-meden
cei többi magyar már nem igazi. Mindenhonnan úgy látták, 
hogy valahol valami nem úgy van, ahogy eddig volt. Ez a ma
gára maradottság a legnagyobb tragédiája főleg a Délvidéknek, 
és főleg ennek a résznek -  a Vajdaságra, a horvátországi és a 
szlovéniai magyarokra gondolok.”

„Úgy látom, hogy a pravoszláv egyház a segítséget várja a ka
tolikus egyháztól és a többi történelmi egyháztól, hiszen ők még 
magukra maradottabbak. Az a generáció ugyanis, amelyik min
ket még vallásossá nevelhetett vagy köthetett bennünket -  ha 
nem is ideológiailag -  egy vallási hagyományhoz, tradícióhoz, az

akkor, amikor egy nagy műveltségű, okos, képzett püspök lehetett volna a 
pátriárka. így ment ez nálunk, ugyanúgy, ahogy minden másban.”
Látható a különbség: a „magyar egyházak” belső struktúráiba nem szóltak 
bele, „csak” nyilvános társadalmi szerepébe, így a vallás a magyarság szá
mára mint a kisebbségi kultúra és a másság identitáseleme és gyakorolható- 
sága egy belső egyházszervezetben egységes közösségre támaszkodhatott. 
Ezáltal erősebb kötődés lehetett a saját társadalom és az egyházak, illetve a 
vallásgyakorlók és a hitélet között a többségi szerb egyházzal szemben.



a szerb egyháznál nem adatott meg. A szerb egyháznak annál na
gyobb a tragédiája, mert ő népi, nemzeti egyháznak tartja magát, 
és a népét, nemzetét veszítette el. Ez a nép, ez a nemzet fölvál
lalta és megtagadta saját hagyományát, tradícióját, ateistává vált, 
ateistának nevelte a gyerekét. Nagyon vékony értelmiségi réteg 
maradt csak. Az a fiatal falusi réteg, amelynek tagjai bekapcso
lódtak ebbe, azokon látszik meg, hogy milyen tökéletes nevelést 
volt képes ez a kommunista rendszer véghez vinni.”

Hasonlóképpen értékelik ezt a szerbek is: „Három generáció 
van nálunk. Az öregek, akik még értik a vallást, ismerik az egy
házi szlávot, a liturgiát meg a szokásokat. Aztán itt vannak a kö
zépkorúak, akik nem tudnak semmit, elutasították a vallást, mert 
féltek az államtól. Sokan elfogadták a materializmust inkább. 
Ezek nem adták át a vallást -  csak a szokásokat talán -  a fiata
loknak. Hogy velük mi lesz, nem tudom, mert ők sem tudnak 
semmit. Talán a most született kisgyerekeké a jövő. Ha őket 
meg tudják nyerni a vallásnak, újra olyan lehet a szerb nép, mint 
régen -  istenfélő.”

„A többségi népek érezték leginkább -  vélik mások - , hogy 
katolikusok, pravoszlávok, muzulmánok hogyan egyeztethetők 
össze. A vallást mindenképpen háttérbe kellett szorítani. Mert a 
kisebbségnek még megbocsátották, hogy ő valahogy kilóg a sor
ból, nem odaillő, de emezeknél már nem lehetett ezt megbocsá
tani.” „Mindaz, amit itt, a környezetünkben a katolikus egyház 
vagy a reformátusok meg tudtak őrizni a nehezebb időszakban 
is, azt a pravoszláv egyház elveszítette, nem is volt rá felkészül
ve, hiszen ő államegyház volt. Trianon után lett államegyházzá, 
‘45-tel elveszítve az államegyházi rangot. A királyságot pártfo
golta, mellette állt. Egy ideológiát képviselt, és államhatalmat 
testesített meg, amelynek a földi feje a király volt. Ezzel a kom
munizmusban mindenképp szalonképtelenné vált a pravoszláv 
egyház, nem beszélve arról, hogy az emigrációba menekült leg
jobb papjaikkal való kapcsolattartás szigorúan tilos, lehetetlen 
volt. Egyedüli lehetőségüket, gyakorlati megerősítésüket a töb
bi egyházakban próbálták megtalálni. Zentán tipikus példa, 
hogy a pravoszláv egyháznak a papja, ha az rendes ember volt



(mert volt itt egyszer egy nacionalista, aki a nacionalizmusnak 
magas fokára jutott egy csetnik mozgalomnak a képviseletében, 
amiről mi nem is tudtunk abban a pillanatban), amikor egy ki
csit nyiladozni kezdett a vallásszabadság, abban a pillanatban 
rátalált a katolikus társára.”

Tehát az egyházi vezetés szintjén, a közös állami-társadalmi 
nyomás folytán, bizonyos „összefogás” tapasztalható, amint azt 
gondolatmenetünk elején is olvashattuk. Kérdés azonban, hogy 
ezen szervezeti minták mennyire érintik a két felekezet tagjait. 
Terepmunkám tapasztalatai arra engednek következtetni, hogy 
ezek a „találkozások” csupán az etnikus kapcsolatok felszínén 
hatnak. Mindazt, amit a két vallási vezető a gondolatsor elején 
említett, a kórház ökumenikus templomának jelentőségét, egy
más ünnepeinek látogatását, az egymás megismerését szolgáló 
rendezvények tartását, terepem tagjai egészen másként értékelték.

„Itt van az ökumenikus imaház a kórházban, elvben katoliku
soknak és pravoszlávoknak épült, de csak mi, magyarok tartunk 
ott istentiszteletet. Egy szerb papot sem láttam még itt, sem szer- 
bet imádkozni.” „Nincsenek közös ünnepeink. Ha ők el is jön
nek a mi ünnepeinkre, akkor se értenek abból semmit, és mi se 
az övékből.” „A szerbeknek és a magyaroknak közös ünnepeik 
nem voltak. Bármi, ami vallási eltérés van e között a két közös
ség között, nem ápolja a kapcsolatot. A közös országos ünnepek 
talán, de a vallási ünnepek szétválasztják a közösségeket. Nem 
is keresik a kapcsolatot. Ebből látszik, hogy a vallásnak tényleg 
milyen meghatározó szerepe van. Majdnem annyira meghatáro
zó, mint a nyelvhasználatnak. A papok egyházi szinten még 
egymás ünnepségeire elmehetnek, de az emberek esetében nem 
tudom elképzelni, ha nem vegyes házasságról van szó, hogy bár
melyik magyar éppen a pravoszláv karácsonyt vagy húsvétot 
ünnepelné.” „Nem járunk mi át egymáshoz. Csak úgy hívjuk az 
ő templomukat, hogy a szerb templom, ők meg a mienket: a ma
gyar templom. Mi is így hívjuk már a magunkét is, ami pedig 
nem helyes” -  mondták magyar interjúalanyaim.

Egymás nem ismerése, a találkozások hiánya több konflik
tusforrást is magában foglalhat, még akkor is, ha ezek a konflik



tusok nem az együttélés, a szomszédi viszony kapcsán merülnek 
fel.6 Ilyen konfliktusforrást rejtettek a múltban a kisebbségi és 
többségi társadalom ünnepeinek naptári eltérései. Míg az állami 
ünnepek, illetve a többségi társadalom vallási ünnepei munka
szüneti napra estek, addig a kisebbségi vallások ünnepei munka
napokra. A keresztény ünnepek időpontjai is eltérnek egymás
tól, hiszen a pravoszláv egyházi naptár és a Gergely-naptár által 
meghatározott jeles napok között 13 napos eltérés van. Ez egy
részt a kisebbségi vallási élet megváltozásához is vezetett, hi
szen ha például a karácsony munkanapra esett, akkor a vallási 
dimenzió „hangsúlya” a vasárnapi rítusra, és nem magára az ün
nepnapra tevődött át. Sokszor (államilag „hétköznapra” eső ün
nepen) „ezért az egészből csak családi, baráti összejövetel lesz 
az ünnep délutánján, estéjén” -  jellemezte a helyzetet egyik 
adatközlőm.

Más esetben konfliktushelyzet is adódhat a társadalmi-állami 
és a kisebbségi-vallási „érdek” között. „Az ember inkább sza
badságot vesz ki az ünnepre, még ha a szerb főnöke meg is ha
ragszik emiatt. Korábban ezt kevesen tették meg, de ma már 
egyre többen csinálják.”7 Az elmondottak a fiatalabb generáci
ók, a diákok életében is éreztetik hatásukat. Karácsonykor, hús- 
vétkor iskolába kell menni. A zentai magyar gimnázium diákjai 
ilyen esetben legfeljebb -  karácsonykor -  megajándékozzák 
egymást az iskolában, vagy húsvéthétfőn locsolkodnak.

A vallási tartalom ezért is szorul háttérbe a magyar fiatalok 
számára ezeken az ünnepnapokon. Ezzel szemben a legnagyobb 
pravoszláv ünnepeket -  mintegy az állami ünnepek keretében -

6 A kognitív szinten tapasztalható távolságokra érzékletes példa, hogy még a 
magasan kvalifikált kisebbségi értelmiségiek körében sem ismerik a pra
voszláv szó jelentését, mivel azt „igaz szlávként” fordítják le és értelmezik. 
A szó így kizárólag etnikai jelentést hordoz számukra, a hibás fordítás mel
lett tehát még a pravoszlavizmus vallási tartalmára sem reflektálnak.

7 Az interjúrészletből és az ezt alátámasztó más megfigyeléseimből sem lehet 
„feltétel nélkül” általánosítani. Voltak olyan beszélgetőtársaim, akik ismer
tek olyan munkahelyeket a múltban is, ahol lehetőségük volt a magyar dol
gozóknak „szabadon” megtartani ünnepeiket.



kötelező megtartani a magyar osztályokban is. Az általam ta
pasztalt ilyen ünnep Szent Száva ünnepe volt Zentán. A zentai 
gimnázium diákjainak végig kellett állniuk a pravoszláv pap ál
tal celebrált hosszú színházi ünnepséget, habár ők e rítusnak 
sem vallási jelentéseit, sem nyelvét8 nem értették. Többen ne
vetgéltek közöttük, majd egy idő után feszengtek, végül többen 
rosszul is lettek. Ennek hatása pedig a következő lett: „Nem tu
dom, minek kényszerítenek bennünket ilyen hülyeségre.” „En
nél unalmasabb napom még nem volt” -  elégedetlenkedtek a rí
tus kényszerű résztvevői.

Mindez a többségi társadalom és vallás iránt a szülők részé
ről is olyan konfliktushoz vezetett, amely az előbb elmondott je
lenségekkel együtt felerősíti a saját etnikai-kisebbségi ünnepnek 
a jelentőségét. Csakhogy -  mint láttuk -  ez a vallási különbség 
mentén fogalmazódik meg és mélyül el, s nem jár feltétlenül 
magának az ünnep vallási jelentéseinek, tartalmainak az átélésé
vel. (Az iskolai ajándékozás, locsolkodás vagy az ünnepek dél- 
utánján-estéjén rendezett családi, társasági együttlétek leggyak
rabban nem hordoznak magukban vallási jelentést.)

A vallási identitás tehát kifejezője lehet az etnikai-kulturális 
identitásnak, vagy konfliktusforrásként is meghatározója lehet az 
interetnikus kapcsolatoknak, de nem azonosítható annak belső 
tartalmi elfogadásával, gyakorlásával. Ennek alapján érdemesnek 
látszik a „vallás és identitás” (legalább) két szintjét elkülöníteni.

Az „elkülönités” természetesen arra a hipotetikus -  empirikus 
tapasztalatokon nyugvó -  szétválasztásra utal, miszerint a „vallás 
és identitás”, illetve a „vallásosság” mint megélt kulturális tarta
lom két „szintre” „osztható fel”, két megközelítésben vizsgálható. 
E két „szint” tehát nem „első” vagy „második” szintet feltételez, 
csupán a megállapítások sorrendjét értem ezen, hiszen ezek csak 
együtt értelmezhetőek.

8 A zentai fiatalok nagy része -  ahogy a zentai fiatalok egyik kis közösségé
nek egy korábbi kutatásakor is kiderült -  egyszerűen nem akar megtanulni 
szerbül. Ennek oka többnyelvű közegben a „többségtől” való elkülönülés is 
lehet (Hajnal, 2000: 11).



Az elmondottakat szem előtt tartva a „vallásosság első szint
jének” az etnikai-társadalmi szintet nevezem, ahol a vallást mint 
a saját környezet terét, az interetnikus kapcsolatok kifejeződését 
és a társadalmi kommunikációban betöltött szerepét vizsgálom.

A „második szint” a vallást mint belső tartalmi-kulturális 
rendszert jelöli9, a vallás „belső” világát értve ezen (szakrális 
kommunikáció, egyházi rítusok, tradíciók, naptári rendszerek, 
szimbólumok, norma- és értékrendek, ideológiák, világkép stb.).

Ezt a „kettősség”-et könnyebben megérthetjük, ha az elmon
dottakat a szociálantropológia kultúra és társadalom összefüg
gésrendszerének keretében vizsgáljuk. „A »társadalom« és 
»kultúra« fogalmakat a totális eszméjének kifejezésére használ
juk, de mindegyikük a tárgy sajátosságainak csak némelyikét fe
jezheti ki. Többnyire ellentétes voltuk hangsúlyozódik, valójá
ban különböző oldalakat, összetevőket képviselnek ugyanazon 
emberi alaphelyzetekben. A »társadalom« az emberi összetevőt 
emeli ki, az embereket és a közöttük levő kapcsolatokat. A 
»kultúra« a felhalmozott nem-anyagi és anyagi készletek össze
tevőit emeli ki, amelyre az emberek a társadalmi tanulási folya
mat révén tesznek szert, és amelyet használnak, módosítanak és 
továbbadnak. Bármelyikük tanulmányozásának azonban magá
ban kell foglalnia a társadalmi kapcsolatok és értékek tanulmá
nyozását az emberi viselkedés vizsgálatán keresztül.”10 Ezért 
vizsgálom én is a „két szint” életét egyszerre és egymás kölcsö
nösségében, hiszen csak ezen jelenségek és jelentések komplex 
életvilágai mutatnak rá kérdéseinkre, s adhatják meg azok vá
laszlehetőségeit.

Úgy látom tehát, hogy (kutatási tapasztalataim tükrében) a 
vallásnak az adott kultúra életében több szintje, jelentése lehet. 
Míg a gondolatmenetünk előtt jelzett „egyházi szint” a kutatott 
közösségek életének felszínét láttatja csak velünk, addig az 
utóbb említett „két szint”, azaz a vallás etnikai-társadalmi, illet
ve belső tartalmi szintje a kultúra mindennapjainak, életének és

9 Vö.: Geertz, 1994



ezáltal a „vallás és identitás” megélt tartalmainak „valódi”, ta
pasztalható jelentéseit tárhatják fel számunkra.

A vallás „első szinf’-jének jellemzőit jól illusztrálják a zen
tai magyar értelmiségiek meglátásai vallási értékeikről: „Az el
múlt rendszer minden nemzeti érdeket háttérbe szorított, a több
ség nemzeti érdekeit is. Amikor ezek előtérbe kerültek, abban a 
pillanatban a kisebbség is fellélegezhetett, magára találhatott. 
Elkezdődött az önszerveződés kisebbségi szinten is. Az önszer
veződéssel pedig elkezdődött az identitástudat keresése. Előtér
be kerül a vallás, és az emberek templomba kezdenek járni. A 
bomló társadalmi rendszer felmutatja a demokrácia első jeleit a 
volt Jugoszláviában. Ahogy ez az ország mindinkább széthullik, 
a demokrácia annál erősebb benne. Ahol nemzetek vannak, ott 
hallatlanul nehéz megértetni, hogy mi az, hogy nemzetek közöt
ti egyenjogúság. Ez abszurdum a mai világban, és az itt élők 
nincsenek ennek tudatában. Nem érezzük azt, hogy mit jelent 
mindez. Ahogy ez az ország mind kisebb elemekre oszlik, annál 
felszabadultabbak az emberek. Igazán az az érzésük, hogy ami
kor itt szétesik minden, akkor jutunk el a demokráciáig, ami őrü
let. Amikor a körülöttünk levő országok a demokráciát akarják 
itt meghonositani, akkor a legtöbben úgy érzik, hogy épp a de
mokratikus erőviszonyok szorulnak háttérbe. Ebben az egész
ben a vallás is fontos szerephez jut. Például az albánokkal, a 
kosovóiakkal való szimpátia a muzulmánokkal, a muzulmán 
vallással való szimpátiát is erősítette, amit a szerbek úgy éltek 
meg (a háborús propaganda nyomására), hogy az egész világ, de 
különösen a muzulmán világ esküdött össze ellenük. A horvátok 
és a muzulmánok, akik régebben mindig is nagy ellenségei vol
tak egymásnak, egy időszakban képesek voltak összefogni a 
szerbekkel szemben. Nyilvánvalóan az identitástudat a megha
tározó, és a vallás ilyenkor háttérbe szorul, hiszen egy vallás ro- 
konszenvessége aszerint működik, hogy én mint egy nemzeti 
közösséghez tartozó egyén, akinek egy kialakult identitása van, 
hogyan ítélem meg a másikat. A vallás az valahol egy kísérő do
log. Része egy kulturális identitástudatnak, de itt a nemzeti iden
titástudat az valahol kiélezetten jelenik meg, egészen másként,



mint az összes többi összetevője ezeknek a dolgoknak. Ezt a ki
sebbségi sorsot erősíti meg vallási másságunk is.”

Láthatjuk tehát, hogy a kultúráját „tudatosan” vállaló, identi
tását mérlegelő értelmiségiek a vallási identitást kisebbségi kul
túrájuk „kísérő” jelenségeként értékelik elsősorban. A bemuta
tott példák alapján tehát a vallás az etnikai identitás manifesztá- 
ciójának tekinthető. Ha hozzávesszük mindehhez, hogy maga az 
etnikus identitás kérdése is „mindenekelőtt tudati kérdés, annak 
tudatosítása, hogy a saját etnikum tagjai és mások között határ 
húzódik, és ennek a határnak egyszerű számontartása fontosabb, 
mint bármilyen esetleges kulturális jelzése”11, akkor a vallásnak 
mint kulturális rendszernek a jelentését úgy értelmezhetjük, 
mint az etnikai határok „két oldalának”, azaz a „másik” és a „sa
ját” kultúra tereinek egyik megjelenítőjét.

Felmerül azonban a kérdés: az „etnikai vallásosság” valóban 
csupán ezen határok egyértelműsítésében játszik-e szerepet. Vagy 
ezen „számontartás” mellett más jelentések hordozója is egyben?

A fent említettek szempontjából (is) érdekesnek tűnhet a mai 
makrokulturális kontextus Jugoszláviában. Koštunica „megvá- 
lasztás”-a után a szerbiai parlamenti választásokat 2000. decem
ber 24-ére tűzték ki. A kisebbségi reakciók ezzel kapcsolatban 
nem voltak élesek, hiszen a számukra is rokonszenves új politi
kai vezetés döntéséről volt szó, megjegyzéseik azonban szemlé
letesen mutatnak rá az általam elemzett kérdésekre: „Nem volt 
ez bennük tudatos, a sajátjukat nézték.” „Nem direkt csinálták, 
csak nálunk már így kiveszett a vallás ismerete.” „Ez is jó példa 
arra, mennyire közömbösek lettünk egymás iránt” -  kommentál
ták interjúalanyaim az eseményt.

Végül a katolikus és a protestáns egyházak kérésére egy nap
pal előbbre tették a választásokat.

Két dologra mutat rá mindez. Egyrészt ennyire nem tud egy
másról a két etnikum, ennyire nem ismeri egymás kultúráját, val
lását, illetve közömbös (jobb esetben) a másik vallási szokásai, 
egyáltalán a vallási jelentések iránt. Ezt a múlt hatásának, a kom
munista állami szocializáció következményének értékelhetjük.



Másrészt mára megváltozni látszik ez a „közönyösség”, hi
szen a többségi nemzet hosszú évtizedek után először tolerálta a 
kisebbségek kulturális életének másságát. Ebből a szempontból 
sem mellékes, hogy e „másság” ismét a vallásban jelent meg, 
alátámasztva eddig bemutatott interjúimat, illetve előre jelezve 
a szociokulturális környezet megváltozásával járó, várhatóan új, 
a valláshoz is kapcsolódó jelenségek és tartalmak megváltozá
sát. (A konfliktushelyzetek csökkenését vagy a felekezetek 
nemcsak egyházi szinten történő közeledését például.)

Ma még azonban -  terepmunkáim során -„markáns” vallási 
elkülönülést tapasztalhattam, miszerint a pravoszláv többségű 
országban élő magyar kisebbség vallási identitása erőteljesnek 
mutatkozik. Ezt és az előbb bemutatott saját etnikum tudatosítá
sát jelzik az alábbi megfogalmazások is magyar interjúalanyaim 
részéről: „Mi keresztények vagyunk, ők pravoszlávok.” „Mi két 
lábbal állunk a földön, ők babonásak.”12

Két tanulságot ismét megfogalmazhatunk. Először is ismét 
csak az egymás kultúrájának, vallásának nem ismerése tapasz
talható a másik oldalról. Emellett az interjúrészietek arra is rá
mutatnak, hogy ezek szerint az eltérő vallások mögött más ér
tékrendszerek is állnak, más értékek fejeződnek ki. A vallási kü
lönbségek tehát a kutatott közösségek számára alapvető kulturá
lis különbségeket közvetítenek. Az idézettek esetében -  ennek 
megfelelően -  a keresztény-saját értékrendszer áll szemben egy 
„másik”-kal, ami nem az.

Ez az értékrendszer utal a „két lábbal a földön álló” józansá
gára, szorgalmára, pozitív tulajdonságaira, a másik „babonás-

12 Ezek a kategóriák zentai adatközlőimtől származnak. A bácsfeketehegyi 
„verziók” a következők: „Mi vallásosak vagyunk, bezzeg ők ateisták.” „Mi 
őrizzük az ősi hagyományokat, ők amúgy sem hoztak semmit a hegyekből, 
mert partizánok voltak”. Ezekből a kijelentésekből is kitűnik: a saját kultu
rális értékrendszerhez a vallásosság erőteljesen kapcsolódik itt is, ráadásul 
a „másik” közösség másságának egyik legfontosabb jellemzője, hogy „nem 
vallásos” a bácsfeketehegyi magyar közösség legfontosabb kohéziós intéz
ményével, a református egyházzal és az ezáltal közvetitett kulturális tartal
makkal szemben.



ság”-a viszont irracionalitást, lustaságot, „primitívebb”-nek tar
tott vallásosságot és a vallás által megfogalmazott értékrend- 
szert feltételez. Az eddigi példákat összevetve láthatjuk, hogy a 
vizsgált közösségek tagjai számára a kulturális különbségek a 
vallási különbségek által megragadhatóvá és értékelhetővé vál
nak, hiszen -  a nyelv mellett, illetve azzal együtt -  ez az egyik 
legjobban kifejeződő, látható különbség (szokásokban, ünne
pekben, naptári eltérésekben) jelenítődik meg, fejeződik ki a 
vallás mint kulturális rendszer mentén.

A nyelv „kulturális rendszeriét azért fontos szintén hangsú
lyozni, mivel az etnikus és vallási identitás egyik leglényege
sebb eleme a saját nyelven élhető hitélet, így a vallási rendszer 
mint anyanyelvi kontextus is alapvető jelentőségű az adott etni
kumok életében. „Ha az ember egy olyan helyre akar elmenni, 
ahol magyarul beszélnek, a Bibliáról meg másról is van szó, ak
kor az egyháznál megtalálja” -  fejezte ki a vallási élet és az 
anyanyelvi kontextus kölcsönösségét egy feketicsi interjúala
nyom, ami azért is fontos szempontunkból, mert Feketicsen 
amúgy is erős a kisebbségi tudat és az „elkülönülés” a másik et
nikumtól az interakciók terén. Ezzel szemben -  illetve emellett 
-  mégis különös jelentőségűnek tűnik az egyház és az anyanyelv 
relációjának a feltételezése itt, s ez elsősorban a már említett 
„ágostoni példának”, illetve a saját kultúra református vallási in- 
terpretálódásának tulajdonítható.

A vallás egyébként nemcsak mint „anyanyelvi kontextus” je
lenhet meg a közösségek életében, hanem a nyelv közvetítője is 
lehet a magyar nyelvű Bibliának vagy az egyházi sajtó termékei
nek a segítségével. Feketicsi beszélgetőtársaim mindegyikének 
mindennapos olvasmányai voltak a magyar nyelvű Szentírás, il
letve a református egyház kiadványai. Emellett a magyarországi 
vallásos kiadványok és a Vasárnapi Újság rádióműsor vallási per
cei is népszerűek körükben, függetlenül ezek felekezeti meghatá
rozottságától. (Ez is azt mutatja, hogy a közös -  saját -  kultúra s 
annak vonatkozásai nem feltételezik a felekezeti különbségeket.)

Ehhez hasonló megfigyeléseket közöl Bartha Elek is Sándor- 
egyházán, Hertelendyfalván, illetve Székelykevén. így az elmon



dottak „általánosabb” vajdasági kontextusban is értelmezhetővé 
válhatnak.13 Ezzel összefüggésben tér ki az említett kutató a hit
tan és a magyar nyelvhasználat összefüggéseire. Kevevára példá
ján bemutatja, hogy mivel ott nincs magyar nyelvű általános is
kolai képzés, a magyar nyelv oktatása ott a hitoktatás keretében 
történik. Ennek megfelelően a gyerekek a paptól tanulnak meg 
magyarul ími-olvasni. Számos más vajdasági magyar közösség
ben így van ez, s -  mint láttuk -  a múltban is számos példa akadt 
erre, még az olyan „erősen magyar” -  ahogy egy interjúalanyom 
jellemezte -  közösségekben is, mint a feketicsi.

Bácsfeketehegy példájánál maradva, az egyik oktató az itte
ni hittanoktatás egyik legfontosabb céljának tartja ma is a követ
kezőket. „A hittanórákba a magyar nyelv bele van építve. Kor
rigálva a nyelvi hibákat, a nyelvi szennyeződésekre mutatunk rá, 
különös tekintettel a szlavizmus leküzdésére, a szerb mondatke
zelés, szórend, gondolkodás kijavítására. Ez egy mindennapos 
küzdelem édes anyanyelvűnkért, amit sehol sem tanítottak évti
zedeken keresztül, csak a hittanokon és a katekizációkon.” 

így érthetővé válik gondolatkörünk első interjúrészlete, hi
szen a múltban a legtöbb közösségben, illetve számottevő eset
ben ma is az egyház jelenti „kizárólagosan” azt a mikrotársadal- 
mi környezetet, ahol a hitélet és a hittanoktatás során a magyar 
közösség gyakorolhatja anyanyelvét.14 Ebben a környezetben -  
egyik beszélgetőtársam szavaival -  nincs az ember „rákénysze
rítve arra, hogy szerbül is kelljen beszélnie” valakivel. „Ez ott 
tiszta magyar hely. Sok embernek még a szomszédjával, sőt még 
a családjában is szerbül kell szólnia. A templomban vagy a hit

13 Bartha, 1992: 119
,4 Több helyen van magyar nyelvű oktatás is, de a hittanoktatók és lelkészek 

ezzel sincsenek megelégedve. Egyikük szavaival: „Hogy milyen jelentősé
ge van ennek, mutatja a hivatalos olvasókönyv, amelyben az olvasmányok 
nyolcvan százaléka a szerb irodalomnak a magyar fordítása. Szó se róla, a 
szerb irodalomnak nagyon kitűnő írásai vannak, s ha azt szerbül adják fel a 
szerbórákon, az nagyon jó, de a magyarórákon a magyar irodalom gyöngy
szemeit, amiből hála Istennek rengeteg van, kellene feladni elemzésre, nem 
fordításokat.”



tanon viszont garantáltan tiszta magyarul fogsz beszélni” -  fog
lalta össze ugyanezt másik interjúalanyom.

Az előző interjúkban van még egy igen fontos mozzanat. A 
hitoktató ugyanis a nyelvi korrekció mellett a „szlavizmus le
küzdéseként” említette -  a nyelvvel összefüggésben -  a „gon
dolkodás kijavításá”-t is. A hittanórák ennek megfelelően nem 
csupán az anyanyelvi oktatás színterei, hanem a vallási ismere
tek továbbadásán kívül a „teljes” saját kultúra környezetét is 
biztosítják.

Az elmúlt politikai rendszer miatt a hitoktatás is kiszorult a 
társadalom nyilvános szférájából (természetesen ez is másként 
folyt le falun és városon), így a fentebb jellemzett oktatás a 
templomok saját terében, a vallási kultúra átadásának „védett” 
környezetében történt. Ebben a környezetben így -  előbb idézett 
beszélgetőtársam szavaival -  „tisztán” hagyományozódhatott 
tovább a nemzeti kultúra értékrendszere és ismerete (magyar 
történelem, irodalom, nyelv stb.) a vallási tanítások mellett. En
nek hatására a saját környezet „védelme” okán tiltakoznak a ki
sebbségi egyházak képviselői az állami iskolákba „visszakerü
lő” hitoktatás kezdeményezései ellen.

Láthatjuk tehát, hogy egyrészt a történelem során kialakult 
helyzethez adaptálódva a „magyar egyházak” a helyi társadal
makban „közösségmegtartó”, integráló funkciókat láttak el, il
letve környezetükben a saját kultúra és vallás továbbadásának 
egyfajta tradicióját alakították ki. Ezt egy új környezethez való 
újabb adaptáció jelentősen átformálná. A felekezeti iskolák 
rendszere viszont ugyanezt a kialakult szocializációs gyakorla
tot és környezetet „védené” továbbra is.

Az egyházak azonban mint a saját környezet színterei, illet
ve mint a kulturális tradíció „őrzői” és továbbadói nem csupán a 
hittanoktatásban, a vallási szocializációban „vesznek részt”, ha
nem ugyanezen jelentések mélyülnek, tudatosodnak közösségük 
tagjaiban a vallási rítusok során is.

A vallási rítusok „belső-tartalmi” jelentéseik mellett, illetve 
azokkal együtt az adott közösségeket is integrálják. Ezek a rítu
sok -  a temerini plébános szavaival -  „együvétartozásunk ünne



pei” is.15 Temerinben az egyik ilyen rítus az Illés-nap. Ez a falusi 
közösség korábbi történetéhez kapcsolódik. Az 1848-49-es sza
badságharc után, 1853-ban szörnyű vihar pusztított, ekkor tették a 
temerini földművesek azt a fogadalmat, hogy Illés napját a fo
hászkodásnak szentelik. Azóta is kiemelt napja, ünnepe ez a falu
nak. „A múlt század közepén tett Illés-napi fogadalmat a nem 
most élő temerini lakosok tették, de az ősök iránti tisztelet kötelez 
[. . .] Ezt a lelki kincset őrizte meg az egyház az elmúlt évszázad 
szellemi viharai, a különböző ideológiák, társadalmi változások 
közepette. Nem is tehette másként, ha mindenkor hűséges akar 
lenni Istenéhez és népéhez [ .. .] ,  [hiszen az] egyház, az nemcsak 
a vallási népszokások múzeumőre, hanem éltetője és továbbadó- 
ja is, [ ...]  és a következő évezrednek adjuk át, hogy tovább éljen, 
és a jövőbe mutasson” -  vall erről az ünnepről a plébános.16

A lokális identitás, a közös tradícióhoz való tartozás tehát 
egyrészt összekapcsolódik az ősök idejével, a nemzeti múlttal 
(1848-at ezen rítusok során szintén hangsúlyozza a plébános). 
Másrészt ismét találkozunk a közös-saját kultúrát megőrző egy
házi magatartással (a „viharok” közepette az egyház biztosítot
ta e rítus folyamatosságát) és ennek „ideológiájával” (az egyház 
„hűséges akar lenni Istenéhez és népéhez” is). Mindezek fenn
tartása és átadása a „következő évtizedeknek” pedig alapvető 
célként fogalmazódik meg a helyi egyház vezetőjében. Ennek 
megfelelően saját vallási rítusai során is tudatosan felvállalja és 
közvetíti az etnikai tartalmak elmélyítését. Ilyen rítusok, vallási 
kontextusban létrejövő közösségi alkalmak a búcsúk és a na
gyobb egyházi ünnepek. „Nem arról van itt szó, hogy ezek az 
alkalmak vallásos tartalmuknál fogva gyakorolnak hatást a kö
zösségi-nemzeti összetartozás gondolatkörére, sokkal inkább 
arról, hogy az egyházi ünnep mintegy lehetőséget, keretet ad az 
ilyenfajta érzések kinyilvánítására, késztet azok fenntartásá
ra”.17 A vallási rítusok, az egyház ünnepei, a hitélet gyakorlása

15 Szungyi, 2000: 67
16 Szungyi, 2000: 69
'7 Bartha, 1992: 119-120



így a saját kulturális környezet és identitás kontextusaként is ér
telmezhető. Ugyanezen környezet, illetve a nagyobb rítusok, 
ahol az egész közösség reprezentálja magát, a vallás és a tradí
ció változásaira is rávilágíthat a közösség tagjai számára. Ér
zékletes példáját nyújtja ennek a jelenségnek a feketicsi pün
kösdi egyházi rítus is.

Bácsfeketehegyen -  mint említettük -  a kommunista rend
szer alatt is elsősorban az egyház integrálta a magyar közössé
get. A falu lakossága ennek fényében „meg is ítélte”, értékelte 
a közösség templomba járó tagjait, ezáltal is kifejezve a közös
séghez és a közös tradícióhoz tartozásukat, de a közösség a 
templomba nem járókat is „számon tartotta”. Mára a korábbi
akhoz képest egyre többen kezdenek újra részt venni a hitélet 
nyilvános színterein. Sokan az előbb említett „számon tartot
tak”, a falu magyar közösségének tradicionális értékrendszeré
vel szembefordulok közül is megjelennek a vasárnapi istentisz
teleteken és az ünnepeken. A változások a családok kulturális 
gyakorlatában is megmutatkoznak. Több olyan család is van, 
ahonnan csupán a gyermekek, a fiatalok mennek el a templom
ba, mivel ők már „újra” kaptak „vallási nevelést”, azaz eljártak 
a hittanórákra.

A változások a rituális térhasználat során is láthatóak. A 
feketicsi református templom „kiskara” tradicionálisan a nem 
házas fiatalok helye, ám a nagyobb ünnepeken -  így pünkösd
kor is -  az idősebb asszonyok és férfiak közül is feljönnek ide. 
(A férjes asszonyok és nős férfiak tradicionálisan meghatározott 
helye a templom földszintjén van, ahol a nők és a férfiak külön 
ülnek az egymással szemben elhelyezkedő padsorokban, közre
fogva az Úr asztalát és a presbiterek padját.)

A „kiskarban” a helyi ifjúsági csoport tagjai is helyet szok
tak foglalni, pünkösdkor azonban többen el sem jöttek a temp
lomba. Ennek hátterében a helyi egyházvezetéssel való „néma” 
konfliktusuk áll. E konfliktus -  habár nem vezetett nyilvános 
konfrontációhoz -  sok mindent elárul a tradició megváltozásá
ról, főként akkor, ha figyelembe vesszük a helyi református Ke



resztyén Ifjúsági Egyesületnek, a KIE-nek18 a korábbi időkben 
játszott mikrotársadalmi jelentőségét. Ma ezek a fiatalok több
nyire a nyilvános rituális élettől elkülönülve, külön kis közös
ségben élik meg vallásukat. (A kérdés komplexitását mutatja, 
hogy ehhez helyiséget az egyházszervezet biztosít nekik, s egyi
kük a hétköznapi istentiszteleteken orgonái.)

A rítus interpretációja során a közösség tagjai közül a legtöb
ben arra reflektáltak, hogy megváltozott a rítusok tagságának 
összetétele, többen már nem is jöttek el a „régiek” közül, s ehe
lyett most inkább olyan „új emberek”-et lehet látni, akik 
„egyébként nem hívők”, „korábban kerülték még a templom ut
cáit is, nehogy megüssék a bokájukat”. „Sok minden megválto
zott, nem olyan a templom már, mint régen” -  értékelték az el
mondottakat egy család idősebb tagjai, akik ezért nem mentek el 
pünkösdkor a templomba, „pedig régen még egy vasárnap sem 
múlt el, hogy ne mentünk volna” -  mondták.

A vallási rítusokat, a hitélet megváltozott jelenségét értékelő 
belső kategóriákat a következőképpen lehet rendszerezni. (Ezek 
az értékelések arra mutatnak rá, hogy a fenti jelenségek okait a 
vallás korábbi mikrotársadalmi funkciói megváltozásának tekint
hetjük.) Beszédpartnereim az egyik tényezőnek a tradicionális
vallásos norma- és értékrendszerek megváltozását tulajdonítot
ták. „Sokan csak azért jönnek el, hogy összejöjjenek egy lánnyal 
vagy fiúval, mert most mindenki itt van a templomban, ha hisz, 
ha nem” -  foglalta össze egyik fiatal adatközlőm. Az egyházak 
gazdasági tevékenységével, azaz a háború és a bombázások után 
intenzívvé vált külföldi segélyekkel, a segélycsomagokkal támo
gatott szeretetszolgálatnak a hatásával is magyarázták a változá
sokat. A vasárnapi, ünnepi istentiszteletek után ugyanis többször 
osztanak a rítus résztvevőinek a külföldi segélycsomagokból mo
sóport, szappant, margarint, ruhát stb., amit a szociális körülmé
nyek miatt nehéz egyébként beszerezni. A helyi egyház máskép
pen is segít a rászorulókon. Olyan kézimunkacsoport működik

18 A Keresztény Ifjúsági Egyesület (KIÉ) 1929-ben alakult meg, és két fiú-, 
valamint egy lánycsoportból állt.



például keretében, amelynek termékeit külföldön eladják, pénzt 
szerezve ezáltal a csoportnak és a gyülekezetnek.

Ezekkel a segélyekkel azonban a hívőkről alkotott kép is 
megváltozik, főleg azoknak a körében, akik a múlt rendszerben 
is a hitélet aktív résztvevői voltak, s úgy látják, mára „amikor 
már nem kell bátorság, odatartozás sem -  ahogy egyikük fogal
mazott - , sokan csak azért jönnek a templomba, hogy megkap
ják a csomagot”. Ennek tulajdonítják a rituális élet megváltozá
sát is. „Ezek bontják a rendet, nem figyelnek a papra, nem ér
dekli őket sem az Ige, sem az énekek, inkább alszanak az isten
tiszteleteken, de vannak, akik zavarják is az áhítatot hangosko
dásukkal, beszélgetéssel.”

Az „újak” ezáltal „megbontják” a rituális rendet, s egyúttal ki 
is fejezik saját különállásukat a rituális térben való elhelyezkedé
sük, viselkedésük által („külön ülnek”, „feltűnően unatkoznak”, 
„hangoskodnak is néha”, hogy néhány értékelést idézzek). 
Ugyanez jut kifejezésre a megjelenésükkel kapcsolatban is, hi
szen sokszor csak a nők (néha gyermekeikkel együtt) mennek el 
a templomba, férjüket nem látni velük, így a közösség úgy látja, 
részvételük nem „őszinte”, hiszen nincs ott az egész család.

Az elmondottakból is látszik, hogy -  a rituális tér elemzésé
vel -  a valláshoz való tartozás különböző kognitív szintje mö
gött álló jelentéseket és az ezekből fakadó konfliktushelyzeteket 
értelmezve a kutatott közösség életének „mélyebb rejtekeibe” is 
bepillantást nyerhetünk.19

A fent említettek az egyház intézményeinek közösségi érté
kelésére is hatást gyakorolnak. Beszélgetőtársaim legtöbbje úgy 
vélte, hogy az egyház (az egyébként pozitívnak, alapvető fon
tosságúnak tartott) segélyszállítmányokkal való foglalkozása 
mellett -  egyikük szavaival -  „nem segíti már elő úgy a közös
ségformálódást, mint azelőtt”. „Régen itt az egyház iskolát szer
vezett, segített minket, hogy azok lehessünk, akik vagyunk. Meg 
össze is hozta itt a népet. Ma már ez nincs így.”



A fentiek ismeretében érthető meg az az egyébként furcsának 
is tűnhető jelenség, miszerint többen azt is negativ változásnak 
értékelik, hogy a közösségi összejöveteleket szintén az egyház 
szervezi meg és finanszírozza „nem úgy, mint régen, amikor a 
falu népe dobta össze vagy hozta magával az étel-italt, ma is 
megvan még ez, de ma már a segélypénz dominál” -  foglalta 
össze egyikük.

Látva a változásokat és ismerve ezek interpretációit arra kö
vetkeztethetünk, hogy az elmondottak a helyi közösségi-vallási 
élet polarizálódásához vezetnek. Ha az elmúlt rendszert s annak 
„polarizációit” nézzük, illetve ha meggondoljuk, hogy a vallás 
közösségintegráló ereje a múltban talán fokozottabban érvénye
sülhetett, akkor azon is elgondolkodhatunk, hogy egyrészt e „fo
kozottabb érvényesülés” is magában foglalhatott másfajta „po
larizálódásokat”. A hitélet azonban máig a közösségszerveződés 
legkiemelkedőbb alkalmi rítusainak biztosítója, amelyek során a 
közösség szinte minden tagja találkozik egymással, kialakítja a 
többiekről és a közösség egészéről alkotott képét és a hozzá va
ló viszonyrendszer, kommunikáció módjait. Ahogy egyik inter
júalanyom megfogalmazta: „Egyelőre még így is ezek az egye
düli alkalmak, az egyházi ünnepek, amik összehozzák a falu 
egész népét. Akármilyenek is vagyunk, de legalább vagyunk.”

A saját kultúra megőrzésének funkcióját, illetve a saját kör
nyezet kitágítását láthatják el a helyi közösségek zarándokútjai, 
vallásos célú utazásai is. A többszörös rítus alkalmai által tuda
tosan a nemzeti identitás megőrzését, elmélyítését szolgálják 
ezek a szervezett, közös utak, ugyanis a „vallásos tartalom mel
lett a történelmi múlt, a történelmi emlékhelyek, a magyar kul
túra értékeinek felkeresését, megismerését szolgálják”.20 Az 
idézett néprajzkutató vajdasági kutatásai során e jelenség nyo
mán leírta, hogy ezeken az utakon a szakrális terek felkeresése 
és a vallásos cselekedetek mellett a nemzeti múlt emlékeinek 
megismerése is fontos szerepet kap. Ilyen például a csíksomlyói 
pünkösdi búcsú látogatása, miközben a zarándokok megállnak

20 Bartha, 1992: 120-121 
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Kolozsvárott, Korondon, Farkaslakán, ellátogatnak Világosra és 
Gyulafehérvárra is. Nem beszélve arról, hogy a csíksomlyói bú
csú a nemzeti identitás rituális kifejezését is jelenti a világ ma
gyarságából odalátogató minden közösség számára.21 A szerző 
példának hozza fel emellett a székelykeveiek zarándokútjait is, 
amelyek alkalmával a monoki búcsú után megállnak Egerben, 
majd augusztus 20-án részt vesznek Budapesten a Szent István- 
napi körmeneten.

Zentai interjúalanyaim közül is többen jártak ilyen zarándok- 
úton, és az ezekről készített fényképek, élő emlékek részletes fel
idézésével mindegyikük „életre szóló élmény”-nek írta le ezeket 
az utakat. A magyarországi, erdélyi utak mellett többen Rómába 
és más nyugat-európai szent helyekre is eljutottak. Ezek az uta
zások a vallási identitás megőrzése mellett szintén magukban 
foglalhatták a nemzeti identitás kifejeződését is, ahogy a követ
kező interjúrészletből is látszik: „Voltam én is Rómában, a Ma
gyar Otthonban meg a Szent István Otthonban is jártam ott. 
Rendszeresen szerveztek utakat innen, én kétszer is voltam ilyen 
úton Rómában. A zentai Szent Ferenc-templom szervezésében 
voltunk. Voltam egy másik körúton is, egészen Fatimában, Por
tugáliáig eljutottunk, meg Lourdes-ba is. Összejártam én ezt az 
egészet. Megrendítő volt. Ma is vannak ilyen utak. Szóval Rómá
ban nekem az is nagyon fontos volt, hogy a magyar katolikus he
lyeket is láttam. Meg az, hogy még a pápával is lekezelhettem. 
Csak bal kézzel, mert a másikkal a táskámat fogtam, ő meg szo
rította mindkét kezével az enyémet. Lengyelül mondtam neki, 
»lengyel, magyar -  két jó barát«, és megértette ezt.”

A vallási élményeken kívül tehát a nemzeti identitás is mé
lyülhet ezen utazások alkalmával. Az olyan kapcsolatok is, ame
lyek elsősorban „nemzeti” célokat szolgálnak, gyakran összefo
nódnak a vallással. Feketicsen például a magyarországi testvér- 
várossal, Kunhegyessel tartott kapcsolat és a látogatások egyhá
zi kontextusban történnek.22

2' Papp, 1996
22 Vö.: Hajnal, 2001



A rítusok, ünnepek, utazások tehát a közösségek kiemeltnek 
számító, jeles napjai a saját vallási környezetükben, a vallási je
lenségekkel párhuzamosan a közösségi tudat, az etnikai össze
tartozás megerősítését szolgálják. Az egyik előző interjúrészle
temet parafrazálva, bemutatják és tudatosítják a közösség szá
mára: „Mi ilyenek vagyunk, és ez a lényeg.”

„Amikor nehéz idők járták, a templomok mindig telve voltak. 
Amikor jobban ment az emberek sorsa, akkor kevésbé. Amikor 
baj volt, akkor mindig oda mentek. Az elmúlt tíz év szörnyű volt, 
ezért most is sokan visszatértek a vallás segítségéhez” -  vélte egy 
interjúalanyom. Az elmúlt évtized társadalmi-politikai-gazdasági 
krízishelyzete, konfliktusokkal és konfliktushelyzetekkel terhelt 
időszaka felerősítette a saját kulturális környezethez és ezzel 
együtt annak vallási „intézményeihez” való tartozást. A konflik
tushelyzetek az etnicitás megerősítő folyamatai lehetnek a 
mikroszinteken, így a vallási jelenségekből, identitásból fakadó 
konfliktusok is. Ez megegyezni látszik a konkrét krízishelyzetek
re adott válaszokban is. Amikor terepmunkám idején valaki bal
esetet szenvedett, vagy súlyosan megbetegedett, a családtagok 
olyan kórházba vitték betegüket, ahol magyar orvossal gyógyít- 
tathatták: „A magyar orvos segítsége biztosabb.” „Volt már rá 
példa, hogy a szerbek nem segítettek a családunk egyik tagjának, 
mert »Mađarica«, magyar nő” -  mondták. „Ezért -  szavaik sze
rint -  nekünk a magyar környezet sokkal biztonságosabb.”

A magyar környezet biztonsága domborodik ki az elhalálo
zás, temetés, de ugyancsak az esküvők, keresztelők során is, 
amely rituális „sorsfordulók” szintén -  szinte kivétel nélkül -  a 
vallás körében, a saját vallási környezetben az egyház részvéte
lével folynak le. Ilyen „biztonságos magyar környezet” tehát a 
saját vallás világa is.

Válsághelyzetekben is felléphet vallási téren az ökumeniz- 
mus, hiszen korábbi zentai példákból láthattuk a vallási vezetők 
megvalósult törekvését, az ökumenikus templom megépítését a 
kórházban. A fent említetteket természetesen ez is aláhúzza, hi
szen közös istentiszteletek nincsenek ebben a templomban, sőt 
kizárólag „magyar” istentiszteletek vannak, így ezért megint



csak a magyar, azaz a saját vallási rítus és környezet terének 
újabb helyszíne jött létre a krízishelyzetek során felértékelődő 
biztonságos-saját környezetek sorában.

Az utóbbi jelenséget így interpretálták terepem zentai ma
gyar tagjai: „Én még egy pravoszlávot nem láttam ebben a 
templomban imádkozni, ez csak elvben közös.” „Nekik csak a 
saját nagytemplomuk van itt Zentán, máshova nem is járnak el, 
de oda is csak vasárnap, mert csak akkor van nekik liturgia.”

Egymás egyházi környezetét sem a vallások neveivel, hanem 
etnikai jelzőkkel nevezik meg. Saját tapasztalatom is ezt tá
masztja alá. Terepmunkám első heteiben állandóan a „pravo
szláv”, „katolikus”, „református” megnevezésekhez ragaszkod
tam, majd öntudatlanul én is az ő kategóriáikat kezdtem hasz
nálni. Ez akkor tudatosult bennem, amikor terepem tagjai moso
lyogva adtak hangot elégedettségüknek (hogy már én is kezdek 
valamit kapisgálni abból, amiről faggatom őket): „Már te is azt 
mondod, szerb templom meg magyar templom, nem mint koráb
ban, hogy pravoszláv templom.”23

A szerbség egyébként nem „uralja” vallási tereivel (sem) 
Zenta városképét. A kórház ökumenikus templomáról már szól
tam, s a „szerb nagytemplom ” sem központi épület a városban.

Az egész várost tekintve tehát a „saját környezetek” vallási 
manifesztációja a magyar tereket jelenti inkább. De a „háttér
ben” pont ezért tartanak a szerbektől többen a város magyarjai 
közül. A vallási-saját terep kapcsán felmerült beszélgetéseim 
közben ugyanis a következőket fogalmazták meg nekem: „Pont 
ezért félő, hogy ők onnan a háttérből szervezik meg a bekapcso
lódást a város egyházi életébe is, mert nincs elég hívőjük, elég 
templomuk, ezért akarják az iskolákban bevezetni a hittant, hogy 
ott neveljék ki az utánpótlást, és félő, hogy a magyar gyerekek
nek is ezt vagy ennek lefordított tanmenetét kell tanulniuk.” 
„Egyre több eset van a Vajdaságban, hogy új szerb templomok is 
épülnek, főleg itt, a Bácskában. De ez csak a kezdet. Itt, Zentán

23 Korábbi erdélyi kutatásaim a magyar-román egymás mellett élésről is ha
sonló tapasztalatokkal jártak. Vő.: Papp, 1996.



is félő, hogy mi van, ha a pravoszlávok kilépnek zártságukból.” 
„Valami készülhet titokban, gyanús az egész, elrejtve előlünk”.

A vallási terek kapcsán felmerül a saját kulturális környezet 
biztonságának sérülésétől való veszély. A „másik” környezet 
„láthatatlansága” is bizalmatlanságot szülhet, ezáltal pedig is
mét a „saját környezet” fontossága értékelődik fel.

Az elmondottak mind a saját „etnikai” vallási terek kapcsán 
kerültek felszínre, így ismét igazolódni látszik fejezetünk hipo
tézise, miszerint a vallás „mint etnikai kohéziós erő elsősorban 
akkor jöhet számításba, ha egy etnikum vallásában eltér környe
zetétől”.24

Itt azonban felmerül a kérdés: milyen ez az „eltérő környe
zet”? Amit eddig a tanulmányban a szerbségről olvashattunk, 
érzékletesen fejezi ki egy szerb adatközlőm: „Nálunk a vallás, 
az van is, meg nincs is. Ez is, az is. De ha szerb vagy, akkor pra
voszláv is vagy.”

A vallásosság „első szint”-jét, az etnikai jelentést érzéklete
sen foglalja össze már ez az idézet is. Mindezt azonban talán 
még jobban megvilágíthatja a már említett slava rítusának mint 
a szerb etnicitás és kultúra kifejezőjének és megtartójának rövid 
értelmezése, amelyből választ kaphatunk arra is, miért nem ve
szített jelentőségéből ezen vallási tartalmú rítus az elmúlt rend
szerben sem.

A slava az egyházi szerb nyelvben egyaránt jelenti a „dicső- 
ség”-et és az „ünnep”-et (slaviti -  ünnepelni, dicsőíteni). A krsna 
slava, a védőszent ünnepe két funkciót tölt be: egyaránt védi a 
házat és a családot. A „ház” adja át generációról generációra a rí
tust, amelyet a szülői házban tovább élő elsőszülött fiúgyermek 
visz tovább. (Korábban a zadrugák, a „nagycsaládok” idején az 
elsőszülött fiú nem költözött el a házból, ma már ez nem így van, 
ezért ha a fiú elköltözik, „viszi magával” a slavát is.)

A rítus egyébként az első családi ős keresztségével kapcsola
tos (lásd teljes elnevezés: krsna slava), de ennek gyökerei már a



kereszténység felvétele előtti időkre nyúlnak vissza, amikor 
minden háznak volt védőistene (sokszor ezek a védőistenek is a 
családi ősök perszonifikációi voltak). Ezek helyébe kerültek a 
szentek, akiknek egyházi kalendáriumi emléknapján az „első” 
család megkeresztelkedett. Azóta ezt minden évben megünnep- 
lik. A rítus tartozékai a szent ikonja (amely egész évben őrzi a 
házat), a gyertya (amelyet az ikon előtt gyújtanak meg a rítus 
során),25 a slavski kolač, a koljivo, a szentelt víz és a tömjén.

A slavski kolač olyan kelt kalács, amelyen keresztfonás utal 
a vallási tartalomra, a rajta levő piros szalag pedig az örök bol
dogságra. A „kalács” emellett utal az ószövetségi kenyéráldo
zatra, s további vallási jelentéseit mélyíti el szenteltvízzel való 
meghintése is. A család és a meghívottak mindegyike részt vesz 
elfogyasztásában.

A koljivo búzából készült étel, amely egyaránt utal a család 
halottairól való megemlékezésre, és az értük is végzett rítus je
lentéseire. Emellett saját vallástörténeti jelentése is van, Szent 
Száva (Sava Nemanjié, a szerb nemzeti egyház és nemzeti tör
ténelem mitikus alakja) rendelte el a koljivo szentelményének 
alkalmazását a rítusok során, korának templomi állatáldozatai 
helyett, 1219-ben. Ezzel együtt mindez szintén az ószövetségi, 
szentélybeli rítusokra is utal, az égő áldozatokra emlékeztet. A 
pap a templomban, a családfő pedig otthon (ima keretében) bor
ral locsolja meg a boldogság és az öröm elnyeréséért. Ezt is 
megkóstolja minden résztvevő. A rítus résztvevői a legszűkebb 
családi kör. „Mindenkinek muszáj eljönni a családból, ha slava 
van, szabadságra mennek azok is, akik még karácsonykor is dol
goznak” -  mesélte a rítus fontosságáról egy adatközlőm.

A családon kívül „kötelező” a rítuson részt vennie a komák
nak is, „ők a legfontosabbak” -  mondta egy adatközlőm. A ko
mák azok az egyházi esküvői tanúk, akik később a születendő 
gyermekek keresztszülői is lesznek, ahogy aztán a komák gyer
mekeinek a család tagjai lesznek a komái és így tovább. Olyan 
mikrotársadalmi „fúzióról” van itt szó tehát, amely kitágítja a

25 Az ikon előtt egyébként állandóan örökmécses -  kandilo -  ég.



vérségi rokonság intézményrendszerét, s ennek egyik legfonto
sabb rituális megerősítője, fenntartója a slava. (A templomnak is 
vannak komái -  minden évben más-más házaspár akik az 
egyházi slavák, a templomi védőszentek ünnepének alkalmával 
vállalják magukra egy évig a komaságot, a közösség presztízs
rendszere rituális fenntartásának jelképét.)

A pap személye és részvétele a rítusban elengedhetetlen a rí
tus szakrális tartalmai miatt. Szenteltvízzel és tömjénnel meg
szenteli a házat, majd a család tagjait. Ezután gyakran elmegy a 
következő házhoz, mivel egy közösségben több slava is van 
egyszerre, hiszen a huszadik században felgyorsuló migrációk 
és társadalmi változások előtt -  főként a zárt falvakban -  a kö
zös ősök egy napon vették fel a keresztséget. Ha éppen nincs 
másnak is slavája, a pap egy ideig együtt vacsorázik és ünnepel 
a családdal. Az ünnep azonban ebben az esetben is túllép a csa
lád keretein, közösségivé válik, hiszen a családok mindig át
mennek a slavát tartókat felköszönteni. A rítus befejező része 
pedig hajnalig tartó ünnepléssel telik el.

Az elmondottakból -  a slava etnográfiai körülírásával -  meg
tudhattuk, milyen is a slava „ideális esetben”, ahogy a vallástu
domány és etnográfiája rekonstruálja26, illetve ahogyan a visz- 
szaemlékezők lefestették számomra, hogy milyen is volt „régeb
ben” a slava. A leírtak fényében a ma kutatható slavákon szer
zett tapasztalataim, illetve ezek interpretációi megváltozott je
lenségekre és jelentésekre utalnak.

Az általam ismert slavákon a házszentelés elmaradt (ez nem 
jelenti azt, hogy az év más időpontjában nem szentelték föl a há
zat, hiszen ezt -  főleg az idősebbek közül -  sokan igénylik, de ez 
mégsem a tradíciónak megfelelően, a védőszent ünnepén történt, 
hanem egy másik, a pappal egyeztetett időpontban), és a legtöbb 
helyen a szentelmények (slavski kolač, koljivo) is kimaradtak a 
rítusból. „Nincsenek is már annyian, nem tart olyan sokáig, mint 
régen, talán csak vacsoráig tart, régen reggelig ünnepeltek” -  tet
te hozzá egyik falusi környezetben élő szerb adatközlőm.



A „városi példa” is hasonló ehhez. „Más ez városon és falun, 
falun még akkor is nagy az összejövetel (ott van a család, a ko
mák, a barátok), igazi az ünnep. Itt, városon viszont összejövünk 
néhányan, mondjuk, a harmadik emeleten a lakásban, kávé, tea, 
kalács, meggyújtjuk maximum a kandilót,27 és kész.”

Többek szerint az elmondottaknál is negatívabb megítélés 
alá esik a slava (s ezzel együtt a megélt pravoszláv gyakorlat) 
megváltozása: „Egyre többen hagyják el vagy hanyagolják el a 
slavát, s ez a legnagyobb baj.”

Miért lehet ez a „legnagyobb baj”, illetve milyen jelentése, 
jelentősége van e rítusnak a szerb-pravoszláv kultúrában? Miért 
fontos ez ma is interjúalanyaim legtöbbjének, és miért maradha
tott meg az ateizmus évtizedei alatt is ilyen fontosnak a szerbek 
életében? Interjúalanyaim terepmunkám során a következő vá
laszokat fogalmazták meg: „Meg kellett és meg kell maradnia, 
mert a slava a szerbséggel azonos.” „Szerbnek lenni azt jelenti, 
hogy slavád van.” „Ez tartja össze a családokat ma is, de azzal 
is, hogy tudod, a szomszédban is van slava, és ettől közösségi a 
dolog.” „Sokan mondják közülünk, hogy fontosabb a slava, 
mint az egész pravoszláv hit.”

Az egyház „kiszorulása” tehát nem jelenti a rítus jelentősé
gének elhalványodását. E jelenségről a következő magyarázatok 
születtek: „Az egyház teljesen kiszorult ebből az ünnepből, de 
ez nem akkora baj, mivel Száva Nemanjié is azt mondta, hogy 
vigyétek haza a vértelen áldozatokat, a koljivót, amit ott szentel
tek meg, és mentek aztán haza” -  mondta egyik fiatal adatköz
lőm, aki -  „visszatanulva” vallását -  a szerb egyház történetéből 
hozott magyarázatot arra, miért „nem akkora baj”, hogy az 
„egyház kiszorult” a slavából. Mások a szerb nemzeti történe
lemből hoznak minderre magyarázatot: „Fennmaradhatott a 
slava, mert ez eredetileg sem volt keresztény ünnep, ez ősi szerb 
ünnep.” Az elmondottak konklúzióját pedig így húzta alá egyik 
szerb beszélgetőtársam: „A pap mindig kívülről hozta be az ün

27 Jelentése: mécses. Ebben az összefüggésben az ikon előtt meggyújtott örök
mécs tradicionálisan meghatározott rituális tartóját jelenti.



nepet, de a lényeg mindig a család volt, ma is így van, nincs 
nagy változás tehát.”

Összegezve a slaváról írtakat, látjuk, az egyház kiszorulásá
val a rítus vallási jelentései (a vallásosság „második szintje”) is 
megszűnni látszik. A rítus tradíciója azonban nem szűnt meg, 
bár ez is megváltozott („más, mint régen”, „városon ez egész 
más lett” stb.), de a szerb mikroközösségek szintjén ma is alap
vető fontosságú. így maradhatott fönn a kommunista rendszer
ben is mint a saját kultúra integrálója, az etnikai jelentés hordo
zója, elmélyítője még olyan falusi környezetben is, mint Feke- 
tics, ahol a montenegrói „partizánok” szinte kivétel nélkül ateis
tának vallották magukat, s akiknek a mai napig sincs se templo
muk, se papjuk.

*

Itt visszakanyarodhatunk a fejezet elején -  a slava kapcsán is 
-  felmerülő magyar véleményekre, meglátásokra, amelyekkel a 
szerbség „vallástalanság”-kra reflektáltak. Ezt is a másság tu
datosításának tulajdoníthatjuk a kisebbségi kultúra részéről („mi 
keresztények, ők pravoszlávok”), illetve az egymás kultúrájának 
sztereotipizálását, „nem értését” követhetjük nyomon („ők ba
bonásak”). Ám ezek a sztereotípiák együtt élnek, párhuzamosan 
egymás kultúrájának tiszteletben tartásával, elfogadásával is. 
Toleránsak a „másikkal” szemben. Ezt -  a vélhetően csak empi
rikusan megközelíthető és feltárható -  paradoxont fedeztem fel 
terepmunkám számos esetében és interjúim során.

A krízishelyzetek, rítusok, zarándokutak, a vallási szocializá
ció, hittan, anyanyelvi környezet folyamatai és kontextusai, azaz 
a vallási-etnikai-nemzeti identitás saját környezetként való meg
élése és megerősítése tehát kiegészülhet a másik kultúra iránti to
leranciával is. Ezt támasztják alá egyrészt Gereben kutatási ered
ményei (eszerint a vallási identitás erősségével a másik kultúra 
értékeivel szembeni elfogadás egyenes arányban növekvő).28



Másrészt kutatásaim empirikus meglátásai is ezt látszanak 
igazolni: „Annyi nép és vallás él itt, a Vajdaságban, hogy meg
tanultuk értékelni a mások szokásait, nem szólunk bele azokba, 
hanem elfogadjuk őket” -  foglalta össze egy katolikus lelkész 
interjúalanyom azt a véleményt, amelyet szinte kivétel nélkül te
repem minden tagja megerősített. Egymás elfogadása ezeknek 
megfelelően a közös régió értékelésében fogalmazódik meg. A 
Vajdaság mint a kultúrák keresztútján fekvő régió, mint számos 
kultúra és vallás hazája adott magyarázatot beszélgetőtársaim 
számára a kölcsönös tolerancia kifejezésére és értelmezésére.

Ennek alapján a saját környezetet -  s így a vallás „első szint
jének” jelentéseit -  „etnikus pajzsként” használja, éli meg a kul
túra, s nem olyan „támadófegyverként”, amely a másiknak, s az 
ő saját környezetének a megváltoztatására irányul. Ez az „etnikus 
pajzs” mint a saját értékek megőrzésének „eszköze” teszi lehető
vé -  ahogy egy magyar interjúalanyom fogalmazott - ,  „hogy én 
is teljes ember legyek, úgy álljak egy szerb mellé, hogy nekem is 
megvan a saját hagyományom, vallásom,29 nem úgy, hogy nin
csen semmim, üres vagyok. Ő is jobban fog így engem tisztelni, 
mint enélkül”. S ezen „mi” tudat, etnikai elkülönülés megragad
ható, „egyértelmű” megjelenítője a saját vallási rendszer, vallási 
környezet, a vallásosság „első”, „etnikai” szintje is.

29 A „saját környezet” megélése és tudatosítása mögött a vallási tartalmak mel
lett számos más „belső magyarázat” is állhat, például más „mitikus” világ
értelmezések is. Egy zentai értelmiségi interjúalanyom a következőkben lát
ta saját kultúrájának értékeit, a „másik” kultúra másságát és mindkettő „kü
lön helyét”, s ezáltal egymás elfogadásának is a lényegét: „A magyarok tu
rul népek, mint az etruszkok vagy a kelták, a mi feladatunk ennek megfele
lően a föld, a természet vallása, vállalása, nem véletlen, hogy a mi népünk 
a Boldoganyának van felajánlva, aki az anyafold princípiuma is. A szerbek
nek és minden más népnek is megvan a maga feladata, egyiket sem lehet 
előtérbe helyezni vagy félretolni a másikkal szemben.” (Érdekes kutatási té
ma lehetne egyébiránt a magyar kisebbség értelmiségének kulturális ideo
lógiáit kutatni, amelyekben magyarázatot lel a kisebbségi identitás, a ki
sebbségi sors miértje. Számos esetben rábukkanhatnánk ezáltal a fenti inter
júrészlethez hasonló, Hamvas gondolataihoz kapcsolódó világ- és saját kul
túra mikrotársadalmi -  adott értelmiségiek köreinek -  értelmezéseire.



A saját vallás környezetei azonban olyan „zárt terek” is, 
amelyek az etnikai elkülönülés évszázados tradíciói, illetve a 
múlt politikai rendszer hatásai révén váltak zártakká. Ezért is 
akarnak ebből ma az egyházak kilépni, hiszen a vallási környe
zet még a saját kultúra felől nézve is „zárt” egyelőre. Azaz mint 
„saját környezet” létezik, ahova „be-”, illetve „vissza-vissza” le
het járni, de az egyházak nem lépnek ki ebből -  az egyik katoli
kus lelkész interjúalanyom szavával élve -  a „passzivitás ”-bó\. 
A nyilvános társadalmi életből, a kulturális szocializációból va
ló kiszorulás, a periférikusság ezért arra ösztönzi a vallási veze
tők legtöbbjét, hogy „visszatérjenek” a második világháború 
előtti állapotokhoz hasonló társadalmi részvételhez, akkori je
lentőségükhöz. De „újat is akarunk teremteni, segíteni és az em
berek között lenni akarunk, azt akarjuk elérni, hogy a keresztény 
örömhír, az evangélium, a valláshoz tartozás valóban keresztény 
legyen” -  mondta az egyik katolikus közösség vezetője.

A vallási vezetők tehát nincsenek megelégedve a vallásosság 
„első szintjé”-nek hangsúlyozott jelentéseivel, céljuk a saját kö
zösségekben elmélyíteni a vallásosság „második”, „belső-tartal
mi” szintjének jelentéseit is. A pravoszláv egyházi vezetők is 
így látják az említetteket: „Az egyháznak aktívnak kell lennie. A 
szerbek esetében ez nagyon problematikus, mert csak a második 
világháború előtt húsz-harminc évvel születetteknek van valami 
vallási műveltsége. A háború után a templom szinte képtelen 
volt működni. Az ebben az időszakban születő generációk kö
zött még olyanok is vannak, akik sohasem voltak templomban. 
»Hiszek én«, »az Isten az itt van a szívemben«, »szerb vagyok, 
és az ugyanaz, mint a pravoszláv keresztény«, mondják, de nem 
éreznek felelősséget, hogy rendszeresen templomba járjanak, 
hogy a gyerekeiket a hitre neveljék. Talán most jött el egy idő
szak, amikor ez tudatosul bennük. Az idő, amikor a gyerekek 
fogják tanítani a szüleiket. Mi az egyháznál tanítjuk a gyereke
ket, ők pedig otthon a szüleiket. Ez a helyzet, az egyháznak te
hát aktívnak kell lennie” -  foglalta össze a Zentán felnövő és ott 
papi szolgálatot is ellátó szerb beszélgetőpartnerem.



A magyar egyházakban sincs ez másképpen: „A IV. Magyar 
Református Világtalálkozó megnyitó istentisztelete után Buda
pesten, a Kálvin téren ünnepélyes keretek között leleplezték Bú
za Barna szobrászművész alkotását, Kálvin János szobrát. A te
levízió adásából ezt egyik presbiter testvérem is jól látta, és 
megjegyezte. Később beszéltem neki, hogy Genfben, Kálvin 
templomában jártam, és megsimíthattam annak a széknek a kar
fáját, amelyben Kálvin János (Jean Calvin) ülni szokott. Ő erre 
megkérdezte, hogy mit keresett ez a magyar Genfben. Talán 
ösztöndíjas volt, és tanult? Mostanában sokat beszélünk a pres
biterképzés szükségességéről. A fent említett eset után senki 
sem kérdőjelezheti meg ennek indokoltságát. Igaz?” -  mutat rá 
a problémára a Jugoszláviai Reformátusok Évkönyve.30

A vallási vezetők számára tehát alapvető jelentőségű a vallá
sosság két szintjének -  az ő szempontjukból nem megfelelő -  
szétválasztottsága. Az alábbiakban vizsgáljuk meg -  egy hosz- 
szabb interjúrészlet alapján - , hogyan értékeli e két szintet a leg
nagyobb zentai katolikus gyülekezet lelkipásztora: „Szét kell 
választani a vallás kétféle megnyilvánulását. Van egy szigorú ér
telemben vett vallás, tehát Istenre, megváltásra, bűnbocsánatra 
irányuló vallásgyakorlat, ami az élő egyházat alkotja. Aki így 
meggyőződött, annak ez a vallásossága mindenféle nemzeti át
alakuláson túlmegy. Érezhető, hogy Dél-Bánátban, Dél-, Közép- 
és Nyugat-Bácskában sokan elszerbesednek, szerb iskolába jár
nak, otthon már szerbül beszélnek, annyira kisebbségben van
nak, hogy nem lehet létezniük sehol sem a szerb nélkül, utcán, 
boltban, hivatalban . . . Olyan kevesen vannak, hogy semmilyen

30 A példa nem Bácsfeketehegyről való, de itt is kifogásolták a presbiterek 
„nem megfelelő” vallási tudását is. Feketicsen egyébként az „ágostoni idők
ben” a presbiterek látogatták főként a férfiak bibliaóráit (Sárközi, 1997: 97), 
hiszen a presbiterek feladata a Szentírás szerint a gyülekezet lelkiségének 
ápolása, a tanítás, s az igehirdetés is (Tim, 5,17-20); egy feketicsi földmű
ves -  volt presbiter -  szavaival: „A presbitereknek kéne összetartani a né
pet a vallásosságra eredetileg.” És „ha még a presbitereink is ilyenek, mit 
várjunk a többiek tudásától?” -  tette hozzá visszakanyarodva az elemzett 
probléma alapkérdéséhez. (Bordás, 2000: 30-31)



kétnyelvűség nem létezik. Ilyen szempontból elszerbesednek. A 
vegyes házasság még inkább sodorja efelé őket azokon a vidéke
ken, sokkal inkább, mint nálunk. Viszont a vallási öntudatukat 
megőrizték. Más viszont a kultúrkereszténységet vallja a magá
énak, tehát hogy keresztelni szoktunk, templomban esküszünk, 
papot hívunk, ha meghal valakink, karácsonyunk van, a béke ün
nepe, húsvét, ilyen nagy gratulációs, locsolkodós ünnepünk, 
vagy egy-két ünnepünk vagy szentelményünk, amihez görcsö
sen ragaszkodunk, a búzaszentelés, torokáldás . . .  De ez igazá
ból azt jelenti, hogy ekkor, meg soha többet. Se gyónás-áldozás, 
se vasárnapi mise, se a közösséghez való eleven hozzátartozás, 
se bibliás élet. Ez az embereknek nagyon nagy része. Azt hi
szem, hogy ez annak a társadalmilag behatárolt egyháznak az 
öröksége. Mert régen úgy volt, hogy vagy ez voltál, vagy az, és 
kiszorultál. Egy csomó ember nem azért keresztelkedett meg, 
nem azért lett keresztény, mert meggyőződött Jézus Krisztusról, 
hanem azért, mert mindenki megkeresztelkedett. Mért volt első
áldozó? Mert iskolába járt, és ott volt a hittan, harmadikban min
denki elsőáldozó volt. Hat-hét évenként jött a püspök, akkor az
tán mindenki, aki volt elsőáldozó, odasorakozott és megbérmál- 
kozott. Az egyház egyre inkább megpróbál egy szűkebb körben 
maradni. A politikába kifejezetten nem hajlandó újra belemenni. 
Ha a pap aktív, vezető jellegű szerepet vállal -  nem egyházsze- 
repü tagságra gondolok -  egy pártban vagy a községi közigazga
tásban, akkor a papságát föl kell függesztenie. A másik pedig, 
hogy arra törekszünk: ne a szentség legyen a lelkipásztori mun
ka, hanem az igehirdetés. Mindinkább afelé megyünk, hogy 
csökkenjen a gyermekkori keresztelés, és ez csak szűkebb kör
ben menjen, ott, ahol a szülők tényleg az egyházhoz tartozók. A 
többi meg majd később, ha úgy gondolja, bekapcsolódik. Ez egy 
hosszabb folyamat, mert nem leírni, hanem összegyűjteni szeret
nénk az embereket. De mind keményebbek ezek a feltételek. Eb
ből azt akartam mondani, hogy a kisebbségi életben ennek a 
kultúrkereszténységnek is nagy szerepe van. Tehát minél na
gyobb a kisebbség, annál erősebb az egyházhoz való ragaszko
dás. Azt tapasztalom. Nem hitbeli értelemben vett ragaszkodás,



hanem az egyházhoz való ragaszkodás. Az, hogy temploma le
gyen, hogy a gyerekeknek anyanyelven hitoktassanak akkor is, 
ha már alig tud vagy nem tud azon beszélni, valamilyen klubjel
legű összetartozás legyen azon a plébánián. Sokkal erősebben 
érezhető az egyházhoz való ragaszkodás, ami nemcsak a hitbeli 
elkötelezettségnek a mértéke, hanem a nemzeti öntudatnak a ki
fejeződése is. A szórványvidékeken ez még sokkal erősebben ki
fejeződik. A vallásához vagy egyházához ragaszkodva fejezi ki 
az ember, hogy magyar vagy más. Sőt ez olyan erős tud lenni, 
hogy nem azt mondják, hogy pravoszláv vagy katolikus egyház, 
hanem magyar meg szerb egyház.”

A vallási vezetők elfogadják tehát a „kultúrkereszténységet”, 
a vallásosság „első szintjét” is mint a saját kulturális környezet
hez, etnikumhoz való tartozás jelentőségét, de mind a „magyar”, 
mind a „szerb” egyházak részéről megfogalmazódik „elégedet
lenségük” is a hívek vallási tudatlanságával kapcsolatban. A 
„hívek” ezzel együtt mégis erősen „vallják” önmegfogalmazá
suk szerinti vallási hovatartozásukat, s ez ki is fejeződik kultu
rális életük, identitásuk terén.

Összefoglalva az eddigieket: az „első” és a „második szint” -  
s az azokat megélők -  között bizonyos „feszültség” is állhat fenn, 
ami a vallásosság két fajta megéléséből, jelentéseiből, szociokul- 
turális funkcióiból fakad, hiszen az „első szint” nem elsősorban 
a vallási tudás, hanem az etnikai tudat „része”, a „második szint” 
pedig magában foglalja az etnikus tartalmakat is, de azokat csak 
a vallásos értékrendszer, világkép adott talajának fogja fel, 
amelyben meg kell fogannia a keresztény örömhímek.

A „második szint” azonban gyakran magyarázata, hivatkozá
si pontja is az etnikus különbségek tudatosulásának, megfogal
mazásának. A korábban idézett „mi keresztények, ők pravoszlá
vok” kijelentést így a következő interjúrészlet is az elmondot
taknak megfelelően indokolja meg: „A pravoszláv egyházban a 
legszegényebb az evangélium, itt nálunk legalábbis, nemigen 
van bibiista, inkább a hagyományokat tartják, hogy azok nehogy 
kivesszenek, pedig az lenne a lényeg, hogy eljussanak a célhoz” 
-  mondta egy zentai interjúalanyom, aki magát vallásosnak tart



ja, de nem lelkész, így nem a vallási vezetők imént értelmezett 
álláspontja felől közelíti meg a kérdést, hanem „mint egyszerű 
hívő ember” -  ahogyan magát jellemezte. Más magyar interjú- 
alanyaim is hasonlóképpen látják a problémát: „Nem értik az 
evangéliumot, mert az egyházuk nem igehirdető a szó misszio
nárius értelmében.”

Az egyik etnikai-vallási közösség tagjai tehát „értékítéletet” 
mondanak a másikról a vallásosság „második szintje” alapján, 
ezáltal is megfogalmazva a két kultúra különbözőségét. így ez a 
különbségtevés is az etnikai másságot emeli ki, s ezáltal az „el
ső szint” jelentéseihez kapcsolódik.

Ha hozzátesszük mindehhez -  mint láttuk - , hogy az elmúlt 
politikai rendszer hatása okán vallási szempontból a „szerb egy
ház” is kisebbségi viszonyba került a társadalom egészét tekint
ve, s hogy rítusai, vallási tradíciója elvesztette a Vajdaságban 
vallási tartalmait, jelentéseit, akkor megállapíthatjuk, hogy a 
vallásosság „második”, belső-tartalmi, kulturális „szintjén” nem 
is lehet a pravoszláv vallásról mint „többségi” vallásról beszél
ni a kisebbségi, „magyar” egyházak viszonylatában. Ahogy 
egyik zentai szerb interjúalanyom fogalmazott: „A pravoszláv- 
ság vagy a katolikusság nem olyan nagy probléma senkinek val
lási szinten, mert ezeknek a generációknak nagy része még azt 
sem tudja, mi az, hogy kereszténység, még ha el is jár néha a 
templomba. A szokásokat ismeri csak, azt se tudja, mi az egyál
talán, nem hogy katolikus vagy pravoszláv, hogy mi valójában a 
különbség.” Ezért a fejezet elején idézett hipotézisünk („A val
lásosság és a vallásgyakorlat a kisebbségi helyzetben felértéke
lődik, és az egyéni és csoportidentitás megőrzésében fontos sze
repet vállal”, s főként akkor mutatnak a magyar kisebbségek 
„aktívabb vallási életet”, ha „pravoszláv többségű társadalom
ban” élnek.)31 az általam értelmezett „első szint” viszonylatában 
jelentkezik csupán, s nem a valláskultúra, a belső-vallásos tartal
mak (s ezek „aktivitása”) szintjén.
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millenniumi ünnepségsorozaton készült



Papp Richárd

VALLÁS ÉS TRADÍCIÓ 
A VAJDASÁGBAN: AVAGY 

NYUGDÍJBA MENT-E A TÉLAPÓ?

Több éve kutatom Vajdaságban a vallás és etnikai identitás 
összefüggésrendszereit, jelentéseit. Megfigyeléseim két helyszí
ne Zenta és Bácsfeketehegy, egy városi és egy falusi mikrotár- 
sadalom. Mindkét településen, az országos etnikai arányokkal 
ellentétben, a magyar kisebbség tagjai élnek többségben. Az 
interetnikai kapcsolatokat, a saját kultúrához való tartozás jelen
téseit így teszi még komplexebbé az eltérő felekezetekhez való 
tartozás aránya és minősége mind az eltérő etnikumok vallási 
különbségei, mind az egyes etnikumok különböző felekezetisé- 
ge, mind az ateista ideológiájú korábbi államhatalom jelenbeli 
hatásai tekintetében.

A valláshoz való tartozás ugyanis más-más közösségi identi
tást jelöl és tudatosít az említett mikrotársadalmak közösségei 
számára. Zentán a magyar közösséget a katolikus egyházhoz va
ló tartozása is megkülönbözteti (illetve fejezi ki és mélyíti el e 
különbözőséget) a helyi pravoszláv szerbektől és a kisegyházak- 
hoz tartozóktól, akiknek legtöbbje vagy vegyes házasságban él, 
vagy vegyes házasságból született, esetleg valamely más telepü
lésről érkezett „idegen”.

Bácsfeketehegyen ugyanígy a református egyházhoz való 
tartozás etnikai jelentései teremtik meg a helyi magyarok közös 
identitását, a falu montenegrói lakosait viszont nemcsak etnikai 
másságuk, hanem partizánként idetelepített őseik ateista ideoló
giája is elválasztja a falu magyar lakosaitól.

A zentai és bácsfeketehegyi magyarok felekezeti különböző
sége nem különbözteti meg e települések magyar lakóit egymás
tól, eltérő egyházi kötődésükből adódó különbségeik „feloldód



tak” a közös kisebbségi kultúrához való tartozás sorsában. E kö
zeledés a második világháború után vált teljesen egyértelművé, 
amikor a közös kisebbségi sors összekapcsolódott a többségi 
társadalom részéről a kommunista-ateista állami ideológia köz
ponti irányítású kötelezettségével. A kisebbségi létben így erő
södött föl a vallás kulturális-társadalmi rendszere mint a saját 
tradíció megőrzésének egyik legfontosabb intézménye a katoli
kus és a református vallású magyarok számára. A vallási tartal
mak így kaptak fokozott jelentőséget a saját kultúrához, etni
kumhoz való tartozás kifejeződésében, és e saját kultúra értéke
inek tradicionalizációjában. A felnőtt generációk azonban -  fő
ként a városokba települők körében -  nem vonhatták ki magu
kat az állami szocializáció hatása alól, így a mai vajdasági ma
gyar társadalomban is számolnunk kell a volt „állami hagyomá
nyok” és identitástípusok létezésével.

A következő példákkal e jelenségvilágokba szeretnék némi 
bepillantást nyújtani. Egy zentai óvodában a karácsony közeled
tével az egész zentai magyar társadalmat megmozgató vita kere
kedett az óvónők között arról, legyen-e karácsonyi ünnepség, 
vagy -  a közelmúlt hagyományaihoz kapcsolódva -  a „szoká
sos” Télapó-ünnepséget tartsák meg. A „titói”, majd a „rnilose- 
viéi” Jugoszláviában ugyanis a karácsonyokat (a „kisebbségi
eket és a pravoszlávokat egyaránt) nem ünnepelhették nyilváno
san. Ez is az „állami hagyományok” ideológiájának kényszerítő 
mechanizmusa volt, amely minden „más” tradíció nyilvánossá
gát próbálta minél láthatatlanabbá tenni. A 2000. évi karácsony 
így lett egyértelműen „szabad” Milošević rendszerének a buká
sa után. A karácsony(ok) helyett eddig a közös Jugoszláv” új
évet ünnepelték a „Télapó”-val és a fenyőfával (amit újévi fának 
kereszteltek át). Ezt ünnepelték az állami intézményekben, a 
munkahelyeken, az iskolákban és az óvodákban is. A dolgozók 
ekkor kaptak szabadságot is munkahelyükről. Interjúalanyaim 
szerint ezért: „sokan inkább ezt az újévi Mikulás-ünnepet tartot
ták meg otthon is, mert ez már a munkanapok utolsó napjaira 
esett, szünet volt, így nem volt olyan macerás, mint a karácsony 
megtartása”. „Ezért van, hogy itt Télapó volt a karácsony he



lyett, hogy sokan a karácsonyt ezzel helyettesítik.” „Ma is sok 
helyen ezt a Télapó-ünnepséget ünnepük, nem a karácsonyt.”

Láthatjuk ezekből a példákból, hogy az állami szocializáció 
a családokra is hatással volt, s ennek mai továbbélésére példák 
az óvodai vita egymással ütköző pontjai is: „Nehogy már csak 
úgy legyen, ahogy eddig volt, Télapó-ünnepség.” „Nem érdekel, 
mit mondanak, mi akkor is megcsináljuk a karácsonyt” -  interp
retálták a konfliktust a szemben álló felek, akik egyrészt az álla
mi szocializációban felnevelkedettek „adaptiv értékrendjét” 
vallják magukénak, s ezt igénylik továbbhagyományozni, más
részt azok, akik családjukban megőrizték a saját kultúra tradíci
óit, az „éjszakai kultúrá”-t. A „nappali” és „éjszakai” kultúra te
hát nemcsak együtt jelenhet meg, élhet egy adott közösség éle
tében, hanem külön-külön is mint egymástól elválasztható kul
turális értékrend és gyakorlat egy adott közösségben.

Az óvodai konfliktusban benne van az óvoda vezetőjének le
váltása, de számunkra nem ez a lényeges, hanem amit mindez a 
konfliktus felszínre hoz. Ugyanis 500 szülő írta le petíciójában, 
hogy „Ne legyen Jézus, Télapóval ünnepeljék a karácsonyt!” Kü
lönféle indokokkal támasztották ezt alá: „Az igazgatónő behozza 
az egyházat az óvodába.” „Jézus megfoghatatlan, nem jó ez a 
gyerekeknek, nekik valami valóságos dolog kell, mint a Télapó.”

Ezzel szemben megfogalmazta a válaszát a város másik „tá
bora” is. (Tehát a konfliktus a helyi társadalom egészét véle
ménynyilvánításra késztette.) „A mostani gyerekcsoportban túl
súlyban vannak a régi káderek gyerekei, ezért balhéznak annyi
ra.” „A legtöbb ellenkezőnek szerb a házastársa.” „Akkor is fon
tos ez, mert a gyerekek nem tehetnek arról, hogy nem ismerik az 
evangéliumokat, most itt lenne az alkalom.” „Legalább mi kiál
lunk Isten mellett, ha ezt nem engedik tovább, az róluk állít ki 
bizonyítványt” -  elemezték a konfliktust a „másik” oldalról.

Végül is megtartották a karácsonyi ünnepséget. Népi-vallá
sos versekkel, énekekkel. „Korábban is csináltunk már ilyen ün
nepélyt, akkor egyházi dalokkal, most direkt hagyományosabb, 
népibb dalokat választottunk, hogy ne sértsünk meg senkit, akit 
az egyháziasság zavarna.”



Korábban is volt ilyen ünnepség, s akkor nem váltott ki ilyen 
konfliktust. Ez a tény felveti a kérdést: amikor nem volt egyértel
műen engedélyezve, nagyobb „összhangot” eredményezett a ki
sebbség körében, mivel ez is a kisebbségi kultúrát fejezte ki, most 
már, hogy „szabadabb lett a légkör”, a kisebbségi tradíció és iden
titás eltérő „koncepcióival” találkozhatunk? A kérdésre a választ 
valószínűleg a következő évek fogják megfogalmazni. Minden
esetre a karácsonyi műsort szervezőknek több „ellenző” a követ
kezőket mondta: „Jövőre új év jön, új szokások, új emberekkel.”

Az előadást a szülők többsége néma csendben üdvözölte, 
többen el sem mentek, annál inkább jelentékeny volt az előadás 
visszhangja. Ezen reakciókból néhány -  témánk szempontjából 
is fontos -  konklúziót vonhatunk le: „Most derül ki, most döb
benhetünk rá, hogy vannak, akik tényleg nem úgy gondolkodtak 
és éltek közülünk, ahogy mi, hogy karácsonyfa meg Jézus, ha
nem tényleg újévi fát állítottak, és a Télapót várták otthon is” -  
vonta le a következtetést a történtek kapcsán egyik „hagyo
mányőrző” interjúalanyom. Eszerint a tradíció továbbörökítése 
ténylegesen a családi szféra zárt, „láthatatlan” világában történt 
olyannyira, hogy még az egyes családok sem tudták a másikról, 
hogyan éli meg a saját kultúra tartalmait. Ehelyett feltételezték 
egymásról az azonos „néma”, „rejtett” reakciót a társadalmi 
kényszerre. Többen úgy gondolták, hogy hozzájuk hasonló 
adaptációs mechanizmusok mentén élnek más családok is, így 
ezen konfliktushelyzet kapcsán nézhetett szembe a mikrotár- 
sadalom „önmagával” és különböző értékrendszereivel.

Érdekes kutatásom másik, falusi környezetének, a bács- 
feketehegyieknek a véleménye minderről (tehát nemcsak a sa
ját-közvetlen környezetet érintette mindez, hanem híre ment az 
egész régióban is). „Nem értem, hogy miért vitáznak, hogy 
nincs karácsony, hogy Télapó van helyette, pedig ott mindenki 
magyar” -  foglalta össze véleményüket egy adatközlőm.

Mindez aláhúzza, amit korábban is említettem Bácsfekete- 
hegyről: a magyarság, a vallás és a tradíció e közösségben elvá
laszthatatlan egymástól, így számukra érthetetlen a zentai eset. 
(Már maga az óvodai karácsony is idegen jelenség számukra, hi-



szén azt a templom szervezi meg minden évben, ahol a közös
ség legtöbbje „egységben” részt vesz.)

Mindenesetre még Zentán sincs egyértelmű „válasz” a kö
zösség részéről a fejezet címében feltett kérdésre, amely ennek 
a konfliktushelyzetnek az egyik legjellemzőbb narratívájából 
született: „Sokan azt mondták a karácsonyi ünnepre, hogy meg
halt a Télapó. Erre én azt mondtam, nem halt meg, hanem nyug
díjba m ent. . .”

*

Az eddig elmondottakkal kapcsolatban felmerülhet a kérdés: 
hogyan élnek az elemzett aspektusok, értelmezett jelenségek je
lentései az egyéni sorsok, a megfogalmazott önazonosságok vi
lágában? A következő „vallomás” ezt próbálja meg éreztetni, s 
mintegy összefoglalni az eddig elmondottakat: „Nem vagyok 
vallásgyakorló, de úgy gondolom, hogy hitem van. Hogy az em
ber volt bérmálva vagy keresztelve, az más kérdés, mert voltam, 
de én ettől függetlenül imádkozok. Az, hogy nem vagyok teljes 
mértékben vallásgyakorló, az annak köszönhető, hogy végered
ményben nem volt »divat« a vallás az elmúlt időben. Tiltott volt. 
Az egyszerű nép járt a templomba, meg nevelte is a gyerekeit a 
hittan. Ez még most is inkább a falun tart, azért ez mégis meg
maradt az emberekben, főleg az egyszerűbb rétegekben, de 
nemcsak azokban, mert ez nem hagyomány, benne leledzik az 
emberben ezer éve. De azért köllött illeszkedni is, korszerűnek 
lenni, úgyhogy sokakban, főleg akik karriert akartak csinálni, ez 
elég mélyre szorult. A vallást ezek babonának tekintették. De 
aki valaha is elmerült önmagában, és valamikor is elmerült a 
szentmise szentségében, az egyáltalán nem gondol babonára. 
Babona kívülről azoknak, akik kívülre akartak megfelelni, akik 
nem belülre néztek. A tradíciót, a hagyományt azonban nem le
het pár generáció alatt kiszorítani, csak meg lehet tépázni. Ezért 
ez él tovább is, és a nyelv mellett ez a nemzetmegtartó erőnk. 
Mert katolikusnak lenni világkép is, mint ahogy magyarul be
szélni is, így tudom nézni és megnevezni a világot; tehát ha ma



gyár vagy, a tradíciód, a vallásod is benned él tovább, még ha 
nem is veszed észre, mert ebből vagy összegyúrva. A vallása te
hát az identitását is jelenti, ahhoz azért ragaszkodik, azért ez to
vább tudott élni. Tovább kell hogy éljen. Még akkor is megma
radt ez a ragaszkodás, amikor nem lehetett úgy az egyházhoz 
tartozni. Még az elkóborlókban is megmaradt ennek a csírája. 
Nekem is volt részem ebben a szentmise alatti misztériumban, 
vallásos élményben, de nem mindig, ezért is lehet, hogy nem va
gyok olyan intenzív vallásgyakorló, de a hitem él bennem. A 
másik pedig az, hogy ha magyarok vagyunk, akkor azt is köll 
tudni, hogy a Boldogasszony Anyának van fölajánlva az ország. 
Amíg lesznek fák, addig nem köll félni, lesznek magyarok is.”

*

Az eddig bemutatott és elemzett komplex problémakörökkel 
párhuzamosan még egy, a vallás és a tradíció kölcsönhatásához 
kapcsolódó jelenség tapasztalható az általam kutatott mikrotár- 
sadalmakban. Az utolsóként idézett beszélgetőtársam azon ér
telmiségiek közé tartozik, akik szerepet vállalnak a saját tradíció 
újjáteremtésében is. Ebben a folyamatban kölcsönösen segítik 
egymást azon egyházi személyekkel, akiket a helyi társadalmak 
tagjai elismerően „egyéni kezdeményezőknek” neveztek.

Az eddig leírt és értelmezett jelenségeket összefoglalva lát
hattuk hogy az elmúlt ötven év társadalmi-politikai rendszeré
nek hatására a kisebbségi kultúra sajátosságainak nagy része 
adaptálódni kényszerült a nyilvános társadalmi élet „nappali 
kultúrá”-jához. Az „éjszakai kultúra” terén azonban tovább ha- 
gyományozódhatott a tradíció, „visszaszorulva” a családok, 
mikroközösségek szintjére, de ezáltal a „rejtettség” által sokszor 
meg is erősödve.

Ezzel párhuzamosan pedig az egyházhoz való kötődés -  an
nak a nyilvános-társadalmi életből való kiszorításával - ,  az egy
házzal való kapcsolat szálai „meglazultak”, legfeljebb a na
gyobb vallási ünnepek, illetve az életfordulók legfontosabb rítu
sain való részvételre redukálódtak a legtöbb esetben. Ez főként



Zentára érvényes két kutatott közösségem közül, illetve Bács- 
feketehegyre is részben, hiszen, mint láthattuk, itt is több ilyen 
példával találkoztunk azzal a különbséggel, hogy a helyi közös
ség számon tartotta, és negatívan „értékelte” e cselekedeteket.

A vallásosság mint kulturális tartalom és mint a saját tradíci
óval összekapcsolódó értékrendszer azonban az „éjszakai kultú
ra” világában is tovább öröklődött.

Ezek az „éjszakai kultúrá”-ból öröklött „tradicionális” érté
kek kommunikálódnak tovább a mai megváltozott hatások, kö
rülmények között is.

Mint láttuk, ezek a „tradicionális értékek” megváltoztak az 
elmúlt évtizedek során, sőt egy másik „tradíció” is kialakult a 
kisebbségi kultúrában az állami szocializáció hatására. Az min
denesetre elmondható azonban, hogy az „éjszakai kultúra” do- 
minánsabb maradt -  legalábbis a vallásosság mentén -  a Vajda
ságban, mint a volt szocialista társadalmak legtöbbjében, illetve 
hogy a társadalmi-politikai-háborús krízishelyzetek és a kom
munista-ateista normarendszer és ideológia zátonyra futása az 
említett tradicionális értékeket hozta felszínre, erősítette meg a 
vajdasági magyar kisebbségi kultúra életében.

Ahogy egyik beszélgetőtársam mindezt összefoglalta: „Ma 
újra visszatalálunk lassan önmagunkhoz. Ezért van, hogy bármi 
jött is ránk az utóbbi években, megmaradtunk. Igaz, sokan el
mentek, de legtöbben mégis maradtunk. Miért? Mert volt mihez 
kapaszkodjunk. Mert még a Tito meg a Milosevié alatt is meg
őriztük az alapot. A nyelvet, a hagyományt meg a kereszténysé
get. Na, ha ezt nem is mindenki mutatta, mára már többen lettek 
újra vallásosak.”

A vallás tehát alapvető jelentésű a tradíció, a saját kultúra és 
a saját etnikumhoz való tartozás kifejeződésében. így a vallás
hoz való tartozás újra látható nyilvános-társadalmi jelenségei 
nem egyfajta divathullámnak tekinthetők, hanem értelmezhető 
jelentésekkel bírnak a bemutatott közösségek számára.



A Télapó Zentán. A város nyilvános rituális életében, 
a mikrotársadalmi törésvonalak mentén ma is jelen vannak 

a Télapó-ünnepségek



Papp Richárd

RÍTUS ÉS NEMZET A VAJDASÁGI 
MAGYAR KISEBBSÉGI KULTÚRA 

TÜKRÉBEN

„ Otthon, az én hazámban, lassan tavaszodik, az aká
cok még egészen alszanak, a jegenyéknek éppen csak ki
pattant a szeme, és az új nádhajtások a füzek halvány bar
kái alatt bátortalanul szűkölnek a sárga fodrú pusztai ta
vakban. ”

(Móra Ferenc: Ének a búzamezőkről)

Rítusokat, rítussorozatokat elemezve nem elégedhetünk meg 
a látható-hallható cselekmények puszta leírásával, hiszen egy 
közösség életében a rítus e társadalom kultúrájának élő „lenyo
mata”, a közösség által birtokolt kognitív jelentések megjelení
tője, összetartozásának és etnikus jellemzőinek reprezentációja 
is egyben. Kérdés, hogy melyek azok a tartalmak, amelyeket az 
adott rítus tudatosít résztvevői körében, hiszen egy iskolai balla
gás, szilveszter éjszakája vagy a húsvétvasámapi istentisztelet 
más-más hangsúlyt ad a saját kultúrához való tartozás kifejező
déseinek is.

Az általam vizsgált kultúrában, a vajdasági magyar társada
lomban végzett kutatásaim során úgy láttam, e közösség rítusa
inak mindegyikében fellelhető „alapvető mozzanat” a saját kul
túra biztonságos környezetének megjelenítése és átélhetősége a 
résztvevők számára.

Minden rítus e „tágabb jelentéstartalom” más-más dimenzió
ját hangsúlyozza, azaz a saját kultúra és etnicitás különböző ol
dalait, vetületeit teszi hozzáférhetővé.

A következő esettanulmányok a 2002. március 14-én és 15-én 
megtartott ünnepségekhez kötődnek, bemutatva, hogyan ünnepel
ték az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékét egy loká
lis vajdasági magyar mikrotársadalomban, Zentán és az egész vaj



dasági magyar társadalmat érintő integráló -  ahogy itt nevezik -  
„központi” ünnepségen Bácskossuthfalván (Ómoravicán).

E két helyszín, a különféle rítussorozatok, a rítusoknak ott
hont adó terek, a szimbólumok használata, a rituális retorika, a 
közvetített üzenetek, a résztvevők interpretációi alapján felme
rül a kérdés: lehetnek-e eltérő jelentései lokális és regionális 
szinten nemzeti ünnepünknek? S ebből adódik a következő kér
dés: a saját-etnikus-kisebbségi kultúra „mi” tudatában milyen 
szerepet tölt be a „nemzet” mint lokális és regionális etnikai tár
sadalom „mögött álló” kulturális-kognitív valóság? Találkozik- 
e a „kisebbség” és a „nemzet” a közös történelmi emlékezetet 
ciklikusan „újjáélesztő” rítusok folytán március 15-én? S ha ta
lálkozik e két „tartalom”, a „kisebbség” számára hogyan fogal
mazódik meg mindebben a „nemzet”, illetve azon ország felé, 
amelyben szintén kisebbséget alkot? Egyáltalán, hogyan fogal
mazódik meg e „kétirányú kisebbség” sajátossága, amely a ha
táron túli magyar kultúrákat jellemzi? Többek között ezekre a 
kérdésekre keresi a válaszokat a jelen tanulmány, figyelmet for
dítva arra, miként térnek el a fenti kérdésekre adott közösségi 
„válaszok” egy lokális közösség és egy regionális, interlokális 
rituális reprezentáció esetében.

„Nálunk itt március 14-én ünnepeljük a 15-ét, mert a köz
ponti magyar ünnepségre Ómoravicára megyünk az idén is” -  
igazított útba a zentai köztemető felé egyik beszélgetőtársam. 
Március 14-én az ünnepségsorozat Zentán a Felsővárosi Közte
mető „1848-as” emléksírhelyénél kezdődött „kegyeletadó ko
szorúzással” -  ahogyan az ünnepségről szóló városi hivatalos 
meghívó fogalmazott. Az emlékművet 1893-ban állították föl 
Zentán az 1849. február 1-jén és az azt követő két hétben történt, 
egyes források szerint 1500-2000', mások szerint 2000-25002 
polgári áldozatot követelő vérengzés emlékére, amelyet a 
szerb-osztrák hadtest Tisza mentén vonuló szerb alakulata kö
vetett el a zentai magyar lakosságon.

' Pej in, 2000: 321
2 Dudás, 1999: 9



Az említett emlékezésen alig száz ember vett részt. „Kevesen 
jövünk még el, mert hát nem ez az est fénypontja. Az majd este 
jön, meg az is igaz, hogy inkább délutáni pihenésen vannak az 
emberek. Ki erre, ki arra, mert hát még nem szoktuk meg ezeket 
az ünnepeket” -  mondta erről egy interjúalanyom. Érdekes 
kontrasztot mutatott a résztvevők egymástól könnyen megkü
lönböztethető csoportja is. Az emlékmű egyik oldalán álltak a 
zentai cserkészek képviselői egyenruhában és zászlókkal. Velük 
szemben a koszorúzók, néhányan köztük bocskaiban, mindegyi
kük mellén nemzeti színű kokárdával. Körülöttük állt a koszorú
zást figyelő közönség, kokárda azonban szinte egyikük ruháján 
sem díszlett.

„Ezt te nem értheted, mi miért nem tesszük föl” -  próbált fel
világosítani e jelenségről egyik beszélgetőtársam. Mások hozzá
fűzték: „Nem teszem ki a kokárdát, mert mi nem tudunk ezzel 
mit kezdeni.” „Furcsa nekem ez a kokárda, meg sokaknak a 
március 15-e is.” „Én fölvettem, de mondták sokan, ne is te
gyem ki, minek mutogatom magam, de hát így is mindenki tud
ja, hogy magyar vagyok.” A kokárda viseletén keresztül a rítus 
résztvevői közötti törésvonalak is megfogalmazódtak. „Ez ne
kem olyan lenne, ha feltenném, mintha te Magyarországon bocs- 
kait vennél föl.” „Én nem azért nem veszem föl, mert a szerbek
től tartanék vagy ilyesmi, hanem mert nem akarok ezekhez a 
bocskaisokhoz társulni.” „A népnek itt még idegenek a cserké
szek, meg ezek az önmutogatások, ez nem úgy volt itt, mint Ma
gyarországon, mi nem tudjuk még teljesen feldolgozni, hogy 
nemzet meg nemzeti ünnep.”

A kevés résztvevő, valamint az ünneplők törésvonalait érté
kelő interpretációk alapján kiderülhet, hogy az elmúlt évtizedek 
történelmi tapasztalata, a jugoszláviai kisebbségi kultúrákra 
gyakorolt állami-politikai nyomás hatásai még nincsenek 
„egyensúlyban” az utóbbi évtizedekben kibontakozó kulturális
etnikai „újjászületés” jelenségeivel. Ennek látható formája a kö
zösség számára a kokárda, illetve más viseletbeli önreprezentá
ció közösségi megítélései körül fogalmazódik meg. A jövőben 
érdekes lesz e változásokat is figyelemmel kísérni, hiszen az



idén elfogadott kisebbségi törvény már hivatalosan is engedé
lyezi a „nemzeti jelképek” használatát. A kokárda kérdése azon
ban vizsgált ünnepségsorozatunk többi rítusán is nagyjelentősé
gű, így erről még részletesebben is szólunk.

Visszatérve a cserkészek és a „bocskaisok” részvételére, a 
Zentán az előző év novembere táján elindult cserkészmozgalom 
először képviseltette magát a március 15-i ünnepségeken, a bocs- 
kaiban ünneplők pedig a helyi magyar társadalom többsége által 
marginálisnak tartott politikai-ideológiai közösség képviselői
ből álltak. Ennek ellenére a koszorúzás reprezentatív résztvevői 
voltak ők is. Mint láttuk azonban, a mindennapos társadalmi
közéleti életüket értékelve a közösség nagy része a „negatív” ki
sebbségi stratégia reprezentálóinak tartja őket, s öltözéküket is 
ennek a kifejeződéseként értékelte, ezzel azonosította. „Nem 
szabad itt, a Balkánon áthágni a játékszabályokat, mert ez itt ké
nyes terület, lehetsz úgy is jó magyar, ha nem lépsz rá a másik 
lábára” -  ahogy egyikük fogalmazott.

A kokárda hiányának, illetve a fenti értékítéleteknek a fényé
ben -  úgy tűnik -  kapcsolódhatunk beszélgetőpartnereim imént 
idézett meglátásaihoz. Ennek megfelelően a rítuson látott szim
bólumokat a saját kultúra és a „mi”-tudat mélyebb tartalmai lát
ható megfogalmazódásainak is tekinthetjük. Az emlékmű szak
rális környezete, az emléksír előtt álló, illetve az emléktáblán ki
emelt kereszt, a lokális történelmet a nemzeti szabadságharc tör
ténéseivel összekötő emlékezés az etnikus-saját kultúrához és 
tradícióhoz való tartozást mélyíti el, de az interetnikus kapcso
latoknak az elmúlt évtizedekben gyakorlattá vált normatív sza
bályrendszerei között. Nem említve az áldozatok legyilkolóinak 
nemzetiségét, nem téve nyilvánossá etnikai-nemzeti közössé
gükhöz való tartozásukat, olyan határokon belül mozgott a 
résztvevők többsége, amelyeket -  elmondásaik szerint is -  „sok 
évtized meg évszázad eseményei alakítottak és erősítettek”.

Ezen „etnikai pajzs” alkalmazása mint a saját kultúra és az 
interetnikai kapcsolatok stratégiája egyelőre törésvonalakat húz 
a kisebbségi kultúra más stratégiákat megfogalmazó és megjele
nítő képviselői közé, illetve az egyetemes magyarságon belüli



regionális-lokális különbségeket is megfogalmazza a közösség 
tagjaiban: „Minálunk ez nem olyan, mint az anyaországban 
vagy Erdélyben, mi itt másként éltük meg ezt, főleg a legutóbbi 
háború alatt, magunkba lettünk fordulva, mink ilyenek vagyunk 
itt” -  ahogy egyik interjúalanyom összefoglalta mindezt.

Korábbi tanulmányaimban részletesen elemeztem a vajdasá
gi magyar kisebbségi kultúra tradíciójának „éjszakai arculatát”.3 
Eszerint az elmúlt évtizedek állami szocializációjának és 
homogenizációs törekvéseinek, ideológiájának hatására a saját 
kulturális hagyományok, tradicionális értékek a családok, kiskö
zösségek zárt, „éjszakai” tereiben hagyományozódtak tovább. E 
folyamat hatásaival az elmúlt néhány évben szembesülhetett 
maga a kisebbségi társadalom közvéleménye is, amikor a politi
ka viszonylag szabadabb légkörében a korábbi „rejtett” rítusok, 
kulturális reprezentációk újra „kiléphettek” a társadalmi nyilvá
nosság szférájába. Kiderült ugyanis, hogy az „éjszakai kultúra” 
olyan zárt volt még az intraetnikus (etnikumon belüli) viszony- 
rendszerek területén is, hogy sokan azt feltételezve: a korábbi 
tradíciók továbbhagyományozódása mindenütt megtörtént, csa
lódottan vették tudomásul: közösségük nagy része a korábbi ál
lami szocializációs értékrendszert fogadta el és adta tovább a ma 
felnövekvő generációknak. Ebből a mai napig ható törésvonalak 
választják el egymástól a mikrotársadalom „értékközösségeit”.

Az említett tartalmakat, a korábbi kisebbségi stratégiák máig 
ható, megrögzült formáit érzékletesen tükrözik a zentai március 
14-i ünnepségsorozat esti programjai is. Az ünnepi est fél hétkor 
kezdődött a főtéren, ahol a Tisza menti Fúvószenekar játszott 
huszárindulókat, majd a közösség átvonult a zentai Művelődési 
Ház színháztermébe megtekinteni az Európa közepén élt vala
hol egy nép . . . című ünnepi műsort.

E két rítus az egész helyi magyar társadalmat megmozgatta, 
több száz ember vett részt az ünnepi rendezvényeken a délutáni 
koszorúzással ellentétben. Az előbb említett „éjszakai kultúra” 
elemzett jelentései itt szó szerint váltak megfigyelhetővé, hiszen



az 1848-at ünneplők nagy része „feloldódott” az ünnepi esemé
nyekre leszálló alkonyaiban, estében. így „kifelé” sem vált rep
rezentatív nyilvánossággá, megőrizvén az ünneplő közösség 
zárt kulturális terét a hangversenyen csakúgy, mint a színházte
remben megtartott nagyszabású ünnepi műsor alatt, a saját kul
túra zárt-biztonságos környezetében, a Művelődési Ház falai kö
zött. Az est meghívottjai a köszöntőt is mondó polgármester, va
lamint a helyi társadalmi elit és magyarországi vendégek voltak. 
A műsorban fellépők mindegyike a magyar kulturális tradíció
kat ápoló művelődési, művészeti csoport volt. A rítusok tere így 
vált ismét a saját etnikus kultúra kizárólagos terévé, ahol „vég
re magunkra maradhatunk, és a nemzeti ünnepre figyelhetünk 
csak és nyugodtan” -  ahogyan egy résztvevő fogalmazott. Erre 
utaltak a terem bejáratánál strázsáló cserkészek, valamint a szín
padon elhelyezett óriáskokárda is. Az ünnepségen összegyűltek 
itt sem tűzték föl a kokárdát, az a díszlet része volt, a műsor tar
talmával volt azonos; a színpadon látható és hallható tartalmak 
a rítusban figyelmükkel jelen levő közösség tagjai számára 
olyan identitáselemet mélyítenek el, amely kisebbségi kultúrá
juknak „nemzeti” része, s amely által saját-lokális identitásuk is 
erősödik, de amely az egyén identitásának rejtekében, rejtett 
kollektív kulturális szinten pedig az „éjszakai kultúra” világai
ban mélyül el. Az elemzett rítusok során is e kisebbségi straté
gia fogalmazódott újra és tudatosodott az összegyűltekben.

Az ünnepséget a polgármester nyitotta meg beszédével, 
amelynek központi gondolata a „Kossuth Lajossal mint a nem
zet nagyjainak kiemelkedő képviselőjével” -  ahogy a meghívó 
fogalmazott -  való közösség hangsúlyozása volt. Ezt alátámasz
tandó felolvasta a 19. század végén (1887. március 17-én) ho
zott városi közgyűlési nyilatkozatot, amely szerint Kossuth La
jost díszpolgárává fogadta „befogadva és örökül hagyva a nem
zet példaképének törekvéseit” a zentai magyar közösség.

Az énekelt versek, táncok és a zene múlt,jelen és jövő össze
kapcsolásával üzentek a magyar irodalom és zeneművészet vá
logatott eszközeivel. A műsor koreográfiája is hasonlóképpen 
volt megszerkesztve, a nemzeti múltból idézett költeményeket,



táncformákat fiatalok és gimnazista korú lányok adták elő. Az 
est záróeseménye is ezt az üzenetet tette egyértelművé: a Szél
rózsa Leánykórus (tizenéves lányok) együtt énekelt két dalt a 
Bóbita Óvoda kicsinyeivel, akiknek mindegyikén ott díszlett -  a 
résztvevők többségétől eltérően -  a nemzeti színű kokárda is. 
Érdekes lehet az óvodásoknak adott magyarázat a kokárda vise
lésére: „Azoknak van ilyen szalagjuk, akik kitüntetést kaptak.” 
A kicsik így még napok múlva is „kitüntetés”-ükkel büszkélked
tek, így részvételük jelentéstartalmait nem kísérelték megértetni 
velük. Hogy mindezek a tartalmak mikor és hogyan mélyülnek 
el bennük a szocializáció későbbi folyamatában, illetve létezik- 
e már valami fajta etnikai identitás ilyen életkorban is körükben, 
arról Hajnal Virág izgalmas, jelenleg folyó kutatásai fognak be
számolni a közeljövőben.

Fellépésük viszont még napokkal később is foglalkoztatta a 
rítuson részt vevőket: „Itt oldódott föl minden.” „Összeszorult a 
szívünk azt látva, hogy van jövő.” „Az estét ez a négyzetére 
emelte, nem is a négyzetére, a köbére” -  interpretálták az est 
„fénypont”-ját.

A két fiatal nemzedéket „összekötő” dal a Sacra Corona film 
Ki szívét osztja szét című betétdala, valamint a Megkötöm lova
mat népdal dallamára énekelt Ungnak és Tiszának kezdetű ének 
volt. „Ezek a nóták igazán a szívünkhöz szóltak.” „Kifejezték 
ezek a gyerekek, amit mi is nehezen tudunk megfogalmazni.” 
„Az érzelmeinkre úgy hatottak ezek a dalok, hogy könny szö
kött a szemünkbe.”

Mik ezek az „igazán szívhez szóló” tartalmak, amelyek „ki
fejezik a nehezen megfogalmazható érzéseket”? Bepillantva a 
két dal szövegébe talán közelebb juthatunk e kérdések megvála
szolásához. Koltay Gergely Ki szívét osztja szét című dalából a 
következő részleteket emelték ki, idézték számomra interjúala
nyaim: „így légy te a jel, ki új útra talál, ki elmeséli valamikor 
egy lázas éjszakán. Az légy, ki sose fél, ki e szívek melegét ösz- 
szegyűjti két karjába, mit nem téphet senki szét. Választott ki e 
múltat magában oldja fel. Őrző, ki érzi a hajnalt, tudja, ébredni 
kell. Ha félsz, gyere, bújj mellém, szíved szívemhez ér . . .”



Fontosak itt a kiemelések: „légy a jel, ki új útra talál, ki 
elmeséli. . „az légy, ki sose f él . . „őrző, ki érzi e hajnalt, 
tudja, ébredni kel l . . Az érzelmek felfokozottsága mindezzel 
is értelmezhető, hiszen a jövő irányában fogalmaz meg egy új
fajta kisebbségi stratégiát, s mindezt a legfiatalabb nemzedékek 
által előadva, akik e stratégia reprezentálói lesznek, illetve szim
bolikusan, rituális szerepüket tekintve már azok. Kiolvasható 
ezáltal mindebből egy újfajta szocializációs folyamat is a kultú
ra világában.

A másik dal üzenete konkrétabban fogalmazza meg ennek az 
újfajta stratégiának a tartalmát: „Ungnak és Tiszának / sebes a 
járása, / mint konok szívünknek / szilaj lobogása. / Szilaj sodo- 
rása Ungnak és Tiszának, / arcunkra rótt jele ősi kopjafának. / 
Vereckénél susog rengeteg nagy erdő, / lovasoknak árnya az 
egekig felnő. / Az egekig felnő sűrű sötét felhő, / eleink porából 
támad bíbor eső. / Munkács szép várának kövei peregnek, / Zrí
nyi Ilonának könnyűi erednek. / Könnyűi erednek, sárral keve
rednek, / valahol titokban zászlókat temetnek. / Csillaglátó tál
tos forrósítsd a vérem. / Ne hagyj elszunnyadni, / acélozd meg 
hitem. / Acélozd meg hitem én egyetlen kincsem, / amit nem ve
het el semmiféle isten. / Ungnak és Tiszának örök a járása, / 
mint konok szivünknek szilaj lobogása. / Szilaj lobogása Ung
nak és Tiszának, / Őrzői vagyunk mi ezeréves lángnak.”

A szöveg kiemelések nélkül is önmagáért beszél, nyíltan 
szólva, üzenve a résztvevők mint az „ezeréves láng őrzői” felé: 
a saját kulturális-kollektív emlékezet a nemzeti történelemhez 
köti a rítus résztvevőit az új és más jövőképet bemutató gyerme
kek ajkairól. Ahogy egyik korábban idézett beszélgetőtársam 
fogalmazta: „Az érzelmek mentén fejezi ki nekünk, ami ben
nünk van, csak nem tudtuk kimondani.”

Mint emlitettem az óvodások kokárdát is viseltek, mélyítve a 
fentebb illusztrált „új stratégia” értékrendszerét a szimbólumok 
használata terén is. Mindezt látva, valamint a fenti szöveget 
hallva, olvasva felmerül a kérdés: nem értékelik-e túl „kemény
nek”, „hivalkodónak” a résztvevők e jelenségeket is? A kérdé
semre adott válaszokból a következő derült ki: „Ez hiteles ná



luk, rendben van, ők még gyerekek.” „Náluk ez még természe
tes, mert ők nem voltak másmilyenek is, mint sokan közülünk, 
akik csak most lettek magyarok, meg a kokárdát mutogatták.” 
„Nekik ezt elhisszük, mert szép és igaz ez tőlük, de csak tőlük.” 
„A kokárda az a felszín, nagydobra verni, hogy magyar, ezek a 
dolgok viszont mélyen lélekben mondják el az egészet.”

A gyermekeknél tehát „hiteles” a kokárda viselete és az „új 
kisebbségi stratégia” reprezentációja, mert náluk ez a „termé
szetes”, az idősebb nemzedékek tagjaitól eltérően, akiknek szo
cializációjuk másfajta stratégiát és viselkedésrendszert mélyített 
el kultúrájuk kifejeződése, megélése terén. Ehhez kapcsolódik 
utolsóként idézett interjúrészletem is, amelyben ez a „kialakult” 
kisebbségi reprezentáció értékelődik föl hitelesként az „éjszakai 
kultúra”, a saját etnikus közösség zárt, biztonságos környezeté
ben („ez a dal mélyen, lélekben mondja el az egészet”), szem
ben a nyilvános szimbólumhasználattal („a kokárda a felszín, 
nagydobra verni, hogy magyar”).

Mivel azonban a fenti dalokban és a gyerekek szereplésében 
kifejeződő új stratégiák mégiscsak „az egésznek a lényegét” 
mondták ki, „mélyen, lélekben és igaz módon”, úgy tűnik, hogy e 
tartalmak „újdonsága” csak a reprezentáció formáiban mutatkozik 
meg, s nem e formák mögöttes tartalmaiban. Hiszen mint a leírás 
elején leírt díszlet szimbólumaiból, illetve a fenti interjúrészletek
ből kiderült, a saját kulturális jelentések ugyanolyan „mélyek” és 
„erősek”, csak a kultúra és személyiség „belső”, „rejtett”, „saját” 
szféráiban léteznek. Ez pedig a kulturális tradíció sajátosságához 
tartozik, amely az elmúlt évtizedekben „etnikus pajzsként” szol
gált az állami törekvésekkel szemben és a többségi társadalom fe
lé megnyilvánuló bizalmatlanság okán, s amely ezzel együtt az 
„újfajta etnikus stratégia” viselkedésrendszerét is befogadja saját 
kultúrájának szocializációs folyamataiba.

Természetesen ez a vizsgált társadalom azon rétegeinek sajá
tossága, amelyek az elmúlt időszakokban is a saját kulturális 
tradicionalizáció részesei voltak. A fentebb részletesebben is em
lített közösségi törésvonalak e rítusok során is megfogalmazód
tak. A résztvevők számára egyértelművé vált az is, hogy a helyi



magyar gimnázium tanárai közül kik nem jöttek el az ünnepség
re diákjaik nagy részéhez hasonlóan. Azok a szülők és óvónők, 
akik nem értettek egyet a rítus üzeneteivel és tartalmaival, s így 
gyermekeiket sem engedték szerepelni, szintén nem jöttek el, to
vább mélyítve azt a szakadékot és konfliktussorozatot, amelyről 
egy korábbi tanulmányban már bővebben beszéltem.4

Egy vegyes házasságból született óvodás kislányt -  látva a 
műsor próbáit -  szülei nem engedtek el, sőt még az óvodából is 
kimaradt. Félő volt, ki is íratják ezért gyermeküket. Ezen eset 
összetettségére az egyik idős óvónő interpretációja is tanulságos 
lehet számunkra: „Nem baj, kiíratja, elviszi máshová, elég sok 
hely van, ahová viheti, ahol sajnos nem fog ilyet látni.”

Az utóbbi részlet az elemzett rítusok interetnikus kapcsola
tokban betöltött jelentéseire is rávilágít. A „másik” ezen az es
tén sem jelent meg a „saját etnikai kultúrájának terében”, amely 
most az egyetemes magyar kollektívum felé fordult, térben és 
időben egyaránt összekötve a múltat a jelennel és a jövővel, a 
„nemzeti történelem” és a közös kultúra üzenetei, felkeltett ér
zelmei által. Mindez a saját kultúrához való tartozást erősítette- 
tudatosította, tovább vázolva egy új stratégiát mindezek megélé
séhez, nyilvános reprezentációjához a fiatal generációk „hiteles
ségének”, „tisztaságának” segítségül hívásával.

Mint láttuk, végül is mindez az interetnikai kapcsolatokra is 
kihat, az etnikai szegregációt jeleníti és erősíti meg a résztvevők 
számára. Az ebből fakadó elkerülhetetlen konfliktusok (bár
mennyire is ezek elkerülésére épül fel a „felnőtt” kisebbségi stra
tégia) interpretációi azt mutatják, hogy a kisebbségi kultúrának 
azok a tagjai, akik a közelmúlt értékrendjét vallják magukénak, a 
fent bemutatott esetekben a „másik etnikummal” azonosítódnak, 
kiszorulva a tradicionális-rituális etnikai térből és közösségből.

Más esetekben, például a vallási rítusok vagy a saját társadal
mat, kultúrát „általában” értékelő beszélgetések, interjúk során a 
„mi” tudat egyik legmarkánsabb kifejezője éppen e két eltérő et
nikai tradíció jelenléte a kisebbségi kultúra életében; ez az a sa



játosság, amely megkülönbözteti a vajdasági magyarságot a ma
gyar nemzet, az egyetemes magyarság más közösségeitől, régi
óitól.5 A fenti esetben azonban ennek ellentétét látjuk, amely
nek okát a rítusok tartalmában kereshetjük, mivel ezek az 1848- 
as ünnepek a nemzethez való tartozást fejezik ki a saját-etnikai 
tradíció „kizárólag” magyar hagyományaitól elválaszthatatla
nul. Ebben az esetben a másfajta tradíciót követők szimboliku
san a másik etnikum, a többségi társadalom tagjaival válnak 
egyértelművé, kiszorulva a rituális-nemzeti és ezáltal a saját-et
nikai közösségből.

Az elmondottak okán azonban szintén, az „ünnepi idők” el
múltával újra visszaáll az imént említett komplex önkép, hiszen 
éppen a leírt összetettségek, törésvonalak újra tudatosítják a sa
ját közösség tagjaiban a magyar nemzethez viszonyított mássá
gukat. „Nálunk itt, mint láttad, sokan csak táncolni jöttek el a fú
vószenekar zenéjére, többen be se jöttek a műsorra, aztán mások 
sehol se voltak, nem olyan kemény ez minálunk, mint Erdély
ben.” „Nálatok, Magyarországon természetes ez az ünnep, a 
nemzeti ünnep, meg a kokárda, itt azért másképp van a dolog, 
mert mi már csak ilyenek vagyunk” -  elemezték később a már
cius 14-i zentai eseményeket beszélgetőtársaim. „Ha holnap el
mész -  tették hozzá -  Ómoravicára, ott más lesz minden, mert a 
lelkész Erdélyben tanult, másként viszonyul ezért ehhez, össze
fogja ott a magyarokat.” „Moravicán minden más, ott falu van 
meg reformátusok az emberek, még turulmadarat is állítottak ott 
a magyaroknak, majd meglátod.” „Március 15-én Moravicán 
van az igazi, nagy magyar ünnep, az központi ünnep, oda min
denhonnan mennek a magyarok.”

*

Korábbi Írásaimban elemeztem a városi-falusi környezet kü
lönbségét a kulturális tradíció mentén, amelyekből kiderült, 
hogy a városi (s így a zentai) környezetben jóval erősebb volt az



állami szocializáció hatása az emberek életére, falun viszont az 
államtól való viszonylagos függetlenség révén a lakosság több
ségét a saját vallás és tradíció tartalmai integrálták etnikai kö
zösségükhöz. Református felekezetű falvakban mindezeket a fo
lyamatokat erősítették az Erdélyben tanuló lelkészek, valamint 
az erdélyi magyar reformátusok példája, amely az erőteljesebb 
etnikai szegregáció stratégiájának alkalmazását és értékét tuda
tosította a közösség tagjaiban. A fenti okokon kívül azért rende
zik évek óta a március 15-ei ünnepségeket Bácskossuthfalván 
(Ómoravicán) és Alsóittabén (Magyarittabé, szintén református 
magyar többségű falu), mert e két település látható nyilvános te
rében őrzik Kossuth Lajos szobrát, amelynek koszorúzása köré 
szerveződött az a komplex rítussorozat is, amelynek ómoravicai 
eseményeit a következőkben látni fogjuk.

Vallás és etnicitás egymástól elválaszthatatlan jelentéseit a 
vajdasági magyar kisebbségi kultúra világában kellőképpen ér
zékelteti, hogy mindkét „központi” március 15-ei rítussorozat 
fókuszában a Kossuth-szobor megkoszorúzása mellett az ünne
pi istentisztelet állt. A zentai rítusokkal ellentétben így az álta
lam látott bácskossuthfalvi interlokális rítuson alapvető fontos
ságot kapott a „magyar vallások”, valamint a nemzeti kultúra és 
ideológia összekapcsolódása, s már ez is mutatja: másfajta ritu
ális környezettel, tartalommal és reprezentációval fogunk ezen 
ünnepség kapcsán találkozni.

Az ünnepségsorozat kora délután kezdődött „a vendégek fo
gadásával a templomkertben”, ahogyan a hivatalos ünnepi szó
rólap fogalmazott. Itt egészen más kép fogadta a látogatót, mint 
a zentai rituális környezetben. A református templom előterében 
ugyanis egy magas oszlopon álló turulmadár szobra jelképezi az 
„etnikai szakralitás” tartalmait, a nemzeti kultúra mitikus-vallá
si terét. Fontos itt megemlíteni: a vajdasági magyar értelmiségi
ek egy csoportjának törekvése a turulmadarak felkutatása és lát
hatóvá tétele a kisebbségi kultúra látható terein, mivel elképze
léseik szerint e mitikus elemek szimbolikus őrizőivé válnak az 
etnikai nemzeti határoknak. Az itt említett turul-szobor talapza
tán olvasható emléktábla is az egyetemes magyar nemzeti kultú



ra szimbólumának értelmezi ezt az oszlopot: „A Kárpát-meden
ce magyarsága állította az ezredfordulón ” — hangzik a felirat. A 
rítuson részt vevők számára így ez az emlékmű, valamint a lel
kész erdélyi kötődése a rítus lokális-regionális határok kiszéle
sítésével összefüggve, az „össznemzeti összetartás” -  ahogyan 
egyikük fogalmazott -  jelentését mélyíti el.

A templom emellett a falu főterének egyik oldalát foglalja el, 
a koszorúzásra váró Kossuth-szobor pedig a főtér másik oldalá
nak kiemelt helyén található, azaz a nyilvános -  központi -  tér 
adott helyet a rítuson részt vevő tömegeknek. Ezt a nyilvános 
dominanciát, a zentaitól eltérő kulturális-szimbolikus birtokba
vételt erősítette meg a két rituális tér közé elhelyezett hangszó
rókból áradó zene, a mindenki által hallhatóvá váló Sacra Coro- 
na dallamai. Az etnikai arányok, valamint az itt hallható zenei 
mondanivaló is megegyeztek Zentán és Bácskossuthfalván, még
is a két környezet, az eltérő lokális kontextusok s az ezeknek 
megfelelő rítusok közötti különbségek más hangsúlyokat adtak 
ugyanannak az ünnepnek.

A Sacra Corona mint az „anyaországból jövő kulturális 
megerősítés” -  ahogy egyik beszélgetőtársam fogalmazott -  
szintén a nemzet és a szakralitás összefüggéseinek tartalmát fe
jezi ki a vizsgált kultúra tagjai számára, amely, mint a film tar
talma, „a nemzeti történelemhez és a nemzeti érzéshez” kap
csolja őket, ahogyan maga a Szent Korona mint jelkép is teszi.

„Egyértelművé teszi a nemzet egységét.” „A Szent Jobbal 
nem tudtunk mit kezdeni, a korona az más, az mindannyiunkat 
egyesít, ez a zene is ezt erősíti meg.” „Nem véletlen ez a zene itt 
és most, mert ugyanazt jeleníti meg, mint ’48, a közösséget” -  
értékelték a zenét az elemzett rítus során a résztvevők. Az előbb 
idézett interjúrészietek, mint látni fogjuk, a rítusok főbb üzene
teit is előrevetítik. Fontos azonban megemlíteni és közelebbről 
megvizsgálni egy másik szimbólumnak, a kokárdának a szere
pét is, hiszen a zentai példának ellentétes reprezentációjával ta
lálkozhattam. A kokárda itt központi fontosságú jelképpé emel
kedett, aki nem viselte a ruháján, annak népviseletbe öltözött fi
atal fiúk és lányok tűzték föl, kis kosaraikkal járva a tömeget,



vagy a bejáratnál felsorakozva várva az idősebb résztvevőket. 
(Ezen a ponton a párhuzamokat is láthatjuk, az új (nyilvános), 
reprezentatív kisebbségi stratégiát itt is a fiatalok képviselik és 
„alkalmazzák” az idősebbek tekintetében.

A „hagyományteremtés” olyan mozzanatával találkozhatunk 
itt, amit az etnológiai-antropológiai irodalom „revival” jelensé
geknek nevez: a tradíció régebbi jelentései születnek újjá a je
lenben, megváltoztatva azonban a „megtalált” hagyomány ele
meit, újabb és másfajta jelentéstartalmakat kölcsönözve neki.6

Az említett kokárdatűzés alapjait itt is fellelhetjük a tradíció 
más, a résztvevők által is ismert területéről. A „hagyományos” 
lakodalmakban ugyanis ma is élő szokás a virágtüzés az érkezők 
ruhájára. Vagyis a koszorúslányok a bejárat két oldalán virágot 
tűznek a vendégek szíve fölé. „Ezzel is jelezve, hogy te a lako
dalmas vendégséghez tartozol, jogod van ott lenni, helyed van 
ott, ehetsz, ihatsz, boldog lehetsz” -  asszociált a március 15-i 
kokárdatüzéssel kapcsolatban egy beszélgetőtársam az előbb 
említett hagyományos gyakorlat jelentésére.

A tradícióval kapcsolatba hozott és a rítus „nemzeti üzenet’’- 
ének, és ezzel együtt egy újfajta kisebbségi stratégiának az elmé
lyítésére alkalmazott „revival jelenség” tűnt fel tehát e mozzanat 
során is a templomkertben. Maga a rítus is csupán az utóbbi év
tizedben vált gyakorlattá a vajdasági magyarság körében, így az 
itt tapasztalható „revival jelenségek” további élete, a kultúrába 
való integrációja további izgalmas kutatásokra ad reményt. 
Amit itt a további leírásokban láthatunk, körvonalazza szá
munkra e változások minőségének üzenetét, az itt látható-hall
ható tartalmak tudatosító törekvéseit a teljes vajdasági magyar
ság számára. Minden lokális-magyarlakta településről érkeztek 
látogatók, így Zentárói két busz hozta az érdeklődőket. Mint lát
ni fogjuk, ezen interlokális, rituális kommunikáció jelentősége 
és hatása még fontos lesz a későbbiek során.

A rítusok fontos mozzanata volt a politikum jelenléte az ün
nepi eseményeken. A legnagyobb vajdasági magyar párt képvi



selőivel együtt a többi helyi párt is részt vett az ünnepen a civil 
szervezetek, egyesületek, magyar önkormányzatok küldötteivel 
egyetemben. A magyarországi politikai élet elitje is képviseltet
te magát: többek között a jugoszláviai magyar nagykövet, a Ha
táron Túli Magyarok Hivatalának magas rangú beosztottja és a 
magyarországi miniszterelnök főtanácsosa által. De az utóbbi 
személyisége kapta közülük a legnagyobb hangsúlyt az ünnep
ség során, hiszen mint református lelkész is kivette részét a nyil
vános szereplésből.

A református templomban a vallási tér kiemelkedő helyén el
sőként a millenniumi díszzászlót pillantotta meg a belépő, ezál
tal újra érzékelve az etnicitás és a szakralitás elválaszthatatlan- 
ságának jelentését e vallási-nemzeti térben. A szószéket és a 
templom főbejáratát cserkészek fogták körbe, fontos helyet be
töltve tehát ez ünnep alkalmával is. A velük kapcsolatos meg
jegyzések a résztvevők oldaláról nem sokban különböztek a 
zentai véleményektől.

„Nagyon kevesen vannak még. Egy-két szülő beíratja, egy
két pap felkarolja, de legalább a magyar hagyományokat tanul
ják, mert fontos nekik.” „Legalább rendesek, és ezek valószínű
leg magyarok is maradnak, de úgy, hogy itthon is tartja őket ez 
a mozgalom.” „Fontos ez a mozgalom, mégha ma csíra is, mert 
ez is átnyúl a határokon, van még egy közös pont.”

A cserkészet képviselői tehát még marginálisnak tekinthetők 
a kisebbségi társadalom egészére nézve, éppen ezért annál feltű
nőbb rituális reprezentációjuk hangsúlyozottsága a nemzeti ün
nepeken. Az előbb idézett interjúrészietek ennek lehetséges oka
it egyrészt abban látják, hogy e mozgalom határokon túli 
„össznemzeti kapoccsá” válhat a magyar társadalmak, régiók 
között, másrészt e kezdeményezés a saját etnikus tradíció „biz
tos” áthagyományozódási intézménye lehet, garanciául szolgál
va az elvándorlás csökkentésére is. Kiderülhetett továbbá, hogy 
a mozgalom mellé a Vajdaságban is felsorakoznak az egyház 
képviselői, tovább erősítve a „magyar egyházak” és a kisebbsé
gi kultúra egymásba fonódó kötelékeit. Az utóbbi kulturális tar
talmak szimbolikus megfelelője volt az istentisztelet ökumeni



kus jellege is. A templomban ugyanis három „történelmi egy
ház” képviselője mondta el felváltva imádságait, áldásait és kö
nyörgéseit. Ezen egyházakat a vajdasági magyar és szerb köz
nyelv is „magyar egyházakénak nevezi, kifejezve ezzel a fele- 
kezeteiket összekapcsoló tartalmat. így a rítus során e „nemzeti 
ökumenikus” jelentés tudatosult a résztvevőkben a Himnusznak, 
„nemzeti imádságunkénak -  ahogy fogalmaztak -  közös el- 
éneklésével együtt. Üzenetük egyik fő pontja a 126. zsoltár fel
idézése volt, amely egyaránt jelezte a kisebbségi sors megválto
zását és ezzel együtt egy változó jövőkép megfogalmazását: 
„Mikor jóra fordította Sión sorsát az Úr, olyanok voltunk, mint 
az álmodok. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, és örömkiáltás 
volt nyelvünkön. Ezt mondták akkor a népek: hatalmas dolgot 
tett ezekkel az Úr! Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért 
örvendezünk . . .  Aki sírva indul, mikor vetőmagját viszi, ujjong
va érkezzék, ha kévéit hozza.”7 Az alapgondolat tehát a „vissza
térés”, az „újjászületés” örömét fejezte ki. A hosszabb igehirde
tésen a magyarországi miniszterelnöki főtanácsadó szolgált.

Prédikációjában -  a Galatákhoz írt levél alapján -  szintén 
etnicitás és szakralitás elválaszthatatlanságát hangsúlyozta, ki
emelve, hogy 1848-49 eseményei is a templomokhoz kötődnek, 
az egyházak feladata ennek megfelelően ma is a társadalom és a 
saját közösség kérdéseinek a fórumává válni. A közösség tagja
inak ennek megfelelően fontos életük egészét, így társadalmi, 
etnikai összetevőit is Isten elé vinni.

Az elhangzottak egybevágnak a vajdasági „történelmi egyhá
zakhoz” tartozó vallási vezetők és hívek többségének közösségi és 
életstratégiájával.8 Számukra adott biztosítékot, megerősítést az 
anyaország képviselőjeként a nemzet nevében a rangos vendég.

Mindezt a szeretet megtartásával lehet és kell megélni és al
kalmazni -  emelte ki a lelkész9, kifejezve ezzel a „magyar egy
házak” és a vajdasági magyar közösség fent említett stratégiájá

7 Zsolt. 126 1-3 és 6
8 Ld. erről részletesen: Papp, 2001



nak lényegét, amely a saját vallási-tradicionális-kulturális vilá
gát „etnikai pajzsként” és nem „támadófegyverként” értékeli és 
éli meg, elfogadva és az interetnikus határok által megszabott 
szabályrendszert betartva egyenrangú nemzetnek ismeri el a má
sikat, amellyel ezáltal a békés egymás mellett élést kívánja meg
tartani. A prédikáció ezáltal e fenti tartalmaknak a vajdasági ma
gyar közösség vallási életében sajátos kulturális-társadalmi 
rendszerei közötti integrációs szerepét is alátámasztotta.

Az ünnepség ezt követő mozzanata a koszorúzás volt; a tö
meg lassan átment a főtér másik oldalára, és körülállta a Kos- 
suth-szobrot. A koszorúzás alatt a fenti jelentések is újabb meg
fogalmazásokat nyertek: az ünnepi beszédek után a vallási veze
tők megkoszorúzták a szobrot, s végig a rituális tér központi ré
szét foglalták el, ismét kifejezve ezzel a „nemzeti ökumeniz- 
mus” alapvető jelentőségét a saját kultúra életében. Vallás és 
etnicitás összefonódásának a lényegét maga a miniszterelnöki ta
nácsadó személye és magatartása is kifejezte, aki -  ideiglenesen 
levéve palástját is -  mint politikus intézett beszédet a közösség
hez. A nemzeti-vallási-kulturális tartalmak fontosságának újabb 
dimenzióját hangsúlyozva kijelentette: az összetartozás sokkal 
erősebb a széthúzásnál, ezért fontos a nemzeti-saját kultúra 
„megtartó erői”-nek tudatosítása, megerősítése és továbbhagyo- 
mányozása. Hiszen amíg más népeknek környezetünkben még 
csak most kell építeniük történelmüket, hagyományaikat, nem
zeti identitásukat, addig a magyarságnak elegendő csupán „hát
rafelé” és „fölfelé” tekintenie.

Ezek együtt a teljes magyar nemzet „megtartó erői”, olyan 
„erők, amelyeket nem lehet elfojtani”, mert „150, 154, 50 vagy 
40 évenként, mint búvópatak, felszínre törnek”. E beszéd tehát 
újabb nemzeti megerősítését adta a tradicionális értékek megtar
tásának, valamint az újjászületés jelenvalóságának.

A további -  többek között a magyarországi miniszterelnök 
levelét tolmácsoló nagykövet és a legnagyobb vajdasági párt ve
zetője, Szerbia miniszterelnök-helyettese által megtartott -  be
szédek is múlt, jelen és jövő, valamint a nemzeti összetartás, 
összetartozás közös horizontját rajzolták meg a rítus során. Az



utóbb említett politikus kifejtette: „ahogy a múltra emlékezünk, 
annak alapján állva próbálunk a jelenben is cselekedni, remélve, 
hogy a jövő fiataljai is olyan büszkék lesznek ránk, mint mi a 
márciusi fiatalokra”. Ami e törekvéshez elengedhetetlen, az a rí
tus során többször is hangsúlyozott „nemzeti konszenzus”, 
amely egyaránt kötelezi a vajdasági magyar pártokat és az egye
temes magyarság közösségeit. A rítus során így nyert megfogal
mazást a „nemzeti communitas” ideológiája, üzenete. E „nem
zeti communitas”-ban a vajdasági magyar társadalom is mint 
egyenrangú, egyenlő státusú „nemzettest” kapott rituális-kogni- 
tív megerősítést.10 Erre utaltak az előadók retorikai képei, mint: 
„Tátrától Dobradóig együtt ünnepel a nemzet.” „Amíg átmehe
tünk egymáshoz ünnepelni, addig nincs baj.” „1848 a konszen
zus ünnepe, a határokon átívelő nemzeti egységé is.”

Ezeket a jelentéstartalmakat tudatosította továbbá Karcag 
(Bácskossuthfalva testvértelepülésének) részvétele az ünnepi 
előadások és a koszorúzás során, valamint a Székely himnusz kö
zös eléneklése, illetve a Vajdaság „Délvidékeként való megne
vezése is a rítus során. Az utóbbi két mozzanat azért is érdekes, 
mert a Székely himnuszt -  a templomban elénekelt Szózathoz ha
sonlóan -  a résztvevők többsége, a templomban kiosztott ünne
pi programfüzet lapjairól olvasva próbálta követni, ezáltal is rá
világítva e tudatos rituális üzenetek és az azok befogadói közöt
ti kognitív különbségekre, illetve az elemzett jelenségek alaku
ló, változásban levő, a kultúra világába még csupán részlegesen 
beintegrálódott jelentéseire egyaránt.

A „Délvidék” kifejezés alkalmazása eltér a vajdasági magyar 
kultúra köznapi megnevezésétől, hasonlóan az „Ómoravica” 
megnevezéshez, amelyet a magyar Bácskossuthfalva falunév 
helyett használnak az itt élők mindennapjaik során. Mind a két 
esetben az együtt élő népek regionális megnevezéseiből merített 
a magyar közösség. Ómoravica a szerb Stara Moravica telepü
lésnév magyar alkalmazása, így nevezték a falut a múlt század
ban is, amely csupán 1906-tól 1922-ig viselte a Bácskossuthfal-

10 Vö.: Tumer, 1997 
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va nevet, s így csak reprezentatív alkalmakkor, illetve tanulmá
nyokban találkozhatunk ezzel a megnevezéssel.11 Érdekes azon
ban, hogy míg az elemzett rituális reprezentáció során nem fi
gyeltek a befogadó falu magyar nevére, addig a „Vajdaság”12 
helyett mindig a „Délvidék” kifejezést hangsúlyozták. Mindez 
összefügg a rituális üzenetek imént bemutatott tartalmaival, a 
Vajdaság „nemzettestként” való identifikálásával, amely a 
lojalitásokon, különbözőségeken fölül álló konszenzust hangsú
lyozza „részei” számára.

Fontos aspektusai voltak az ünnepi retorikának az előadók 
által hangsúlyozott szlogenek is, mint a visszatérő „álmok álmo- 
dói”, „velünk van az erő”, „merjünk nagyot álmodni” kijelenté
sek. Mindez arra utal, hogy a mai magyarországi politikai kultú
ra kormánypártok által alkalmazott retorikai-ideológiai tartal
mai a vajdasági kultúrába is integrálódni látszanak. Erre mutat 
rá a vajdasági magyar politikusok által is alkalmazott fenti meg
fogalmazások mellett a rítus résztvevőinek hozzáállása mindeh
hez: „Nagyon jók ezek a szóképek, mert a mi érzéseinket feje
zik ki.” „Nem ők találták ezt ki, hanem a magyar hagyományok, 
a történelem meg az irodalom, a közös kultúra, amiből dicsére
tes módon merítenek.” „A magyarság egyesítését szolgálják 
ezek, azt, ami bennünk van, az érzelmeinkben, még ha nem is 
merjük kimondani, ők kimondják.”

" Vö.: Markovié, 1966:167
12 A Délvidék elnevezésen a középkorban „alvidék”, majd „végvidék” érte

lemben a dél-magyarországi vármegyéket (Verőce, Pozsega, Szerém, Bács, 
Torontál, Temes, Keve), illetve a Dunán és a Száván túli bánságokat (Ozo
rai, Sói, Macsói, Szörényi) értették. Később, a 18-19. században a Bácskát 
és a Bánságot jelölte. 1918 után a Magyarországtól Jugoszláviához csatolt 
részeket nevezték Délvidéknek. Terepmunkám helyszínén a Vajdaság elne
vezés volt elterjedtebb, amely mint az elemzett rituális retorika eleme Bács
ka, Bánát és Szerémség egy egységként való elnevezése. Voltak azonban, 
akik a Délvidék elnevezést használták, kiemelve ezzel a régió magyar nem
zethez való tartozását, és elutasítva a régiónak az 1849-1860-ban, az oszt
rák abszolutizmus idején Szerb Vajdaságként ismert elnevezését. (Vö.: Ma
gyar Néprajzi Lexikon)



Ezeket tehát az etnikus kulturális tradíció, az identitás elfoj
tott érzelmi dimenziója, valamint a rítus során is -  a két említett 
aspektussal egyetemben -  hangsúlyozott nemzeti összetartozás 
tudata legitimálja, teszi befogadhatóvá.

Tekintettel arra, hogy ezen „új”, az utóbbi évek során meg
szilárdulni látszó nemzeti retorika és identitásstratégia egyelőre 
a változó kulturális folyamatok jelenségeként értékelhető, érde
kes kérdések perspektíváját vetíti előre a kisebbségi magyar tár
sadalmak kutatásában is.

A vizsgált nemzeti ünnephez visszatérve úgy látom, az 
1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékünnepe (az álta
lam korábban kutatott millenniumi ünnepségsorozathoz hason
lóan) rituális keretül szolgál a saját kultúra tartalmainak, érték- 
rendszerének tudatosításához. Önmagában az „alkalom”, a tör
ténelmi esemény olyan „mitikus hátterét” adja e jelenségnek, 
amelynek ezáltal nem konkrét eseményei, hanem inkább „üze
netei”, a mában ható jelentései s az általa felkeltett érzelmi-azo
nosulási pontjai a lényegesek. Ehhez kapcsolódik az egyetemes 
magyar nemzeti (történelmi és ideológiai) legitimáció hangsú
lyozása is, mint a saját-etnikai biztonságos környezet szimboli
kus kitágítása térben és időben egyaránt.

Mint említettem, s mint a zentai példán is láttuk, az így elmé
lyülő tartalmak szinte teljesen megegyeznek a lokális magyar 
közösségek rítusainak jelentésével. Ami azonban ezeket a „köz
ponti” rítustól megkülönbözteti, az utóbbi ünnepség során be
mutatott jelentések, a nemzeti szimbólumoknak intenzívebb, 
konkrétabb és nyíltabb hangsúlyozása, a nemzeti jelentés kézzel 
fogható-látható megjelenése a rituális térben és cselekmények
ben, valamint az ünnepség interlokális volta.

Az utóbbi mozzanat azért is alapvető jelentőségű, mivel e 
„központi”, integratív rítus résztvevői főként a különböző loká
lis magyar közösségek képviselőiből kerültek ki. így e rituális
szimbolikus jelentésrendszer reprezentációja mintául szolgál a 
máshonnan érkezőknek saját-lokális rítusaik megszervezéséhez, 
értékeléséhez, megváltoztatásához.



Ez történt a két busszal érkező zentaiak esetében is, akik fel
rótták a zentai március 14-ei ünnepség szintén jelen levő szerve
zőjének: „Zentán miért nem szólt a Himnusz meg a Szózat? ”

*

Olyan összetett „revival” jelenségek szemtanúi lehettünk te
hát az elemzett rítusok által, amelyek további változó jelentése
it érdemes lesz továbbra is figyelemmel kísérni.

Ami mára is megváltozni látszik, az az, hogy az elmúlt évti
zedekből örökölt állami szocializáció hatásai, s az ebből fakadó 
etnikai törésvonalak mellett az „éjszakai kultúrában” továbbélő 
kulturális tartalmak, kezdenek nyilvánosabbá válni, s ezt a fo
lyamatot támogatja, „erősíti” a „történelmi egyházak” szférája, 
valamint a jelenlegi regionális és nemzeti politikai kultúra is. 
Mindezek hatása az interetnikus kapcsolatok viszonyrendszeré
re szintén fontos kérdése az eljövendő kutatásoknak. Az elem
zett rítusokban, mint láttuk, a „másik” sem negatív, sem pozitív 
értékformában nem jelent meg a mindennapok kulturális-társa
dalmi valóságával ellentétben. A rítusok a saját közösséghez va
ló tartozást hangsúlyozták szimbolikusan kitágítva annak hatá
rait, és elmélyítve általánosabb jelentéstartalmait, minden moz
zanatban hangsúlyozva azonban: „mi itt, ebben az országban 
akarunk önmagunk lenni”.
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A közösségi élet mindennapjainak környezetében is meghatározó 
jelentősége van a szakrális és etnikus tartalmaknak. A Bácskertes 

életéből vett kép jó l  szemlélteti, hogy a templom környezete egyaránt 
magában foglalhat nemzeti és vallási jelentéseket



Papp Richárd

BALKÁN ÉS NEMZET

A vajdasági magyarok „m entalitásáról’’

A harmadik évezred első évében a következő diagnózis látott 
napvilágot a vajdasági magyarság egyik prominens tanulmány- 
kötetében:

„A vajdasági magyarság személyiségjegyeit elemezve az ta
pasztalható, hogy két olyan személyiségjegy figyelhető meg, 
amelyből arra következtethetünk, hogy a személyiség a folyama
tos sebzettség és sebezhetőség -  vulnerabilitás -  állapotában él. 
Ezek: a kisebbrendűségi érzés és a depresszió . . .  A Vajdaságban 
élő magyaroknak sajátos délvidéki személyiségszerkezetük van, 
amely egy kisebbrendűségi érzéssel átitatott mátrixba, háttérbe 
ágyazódik be. Ennek következményei a specifikusan megválto
zott pszichés működés, az inadekvát érzelmi reakciók. A meg
változott pszichés működés következtében a körülöttünk lévő vi
lág érzékelése -  percepciója -  tompává, színtelenné válik, mint
ha valahol mélyen belső parancs mondaná ki, hogy tilos érzékel
ni és felfogni a valóság színeit, kontúijait, tartalmait és tartalmat- 
lanságait úgy, ahogy a valóságban jelen vannak.”1

Ugyanebben a tanulmánykötetben olvashatjuk a következő
ket is:

„A trianoni döntés után több millió magyar rekedt Magyaror
szágon kívül, s kényszerült választani állampolgársága és szülő
földje, birtoka, vagyona között. A kényszer döbbenetét, rette
gést hozott magával. . .  Az elzárt, nem-magyar hazába kénysze
rült közösség újonnan kialakult sajátos helyzete súlyos trauma
ként törte derékba a magyar többségi, s hozta létre a sérült ki



sebbségi identitást. A hirtelen haza- és identitásváltáson túlme
nően járulékos stresszt jelentett a kisebbségben maradt magyar
ság iránt időnként nem túlságosan toleráns többségi kultúra vi
szonyulása, valamint az, hogy a területekkel növekedett orszá
gok vezetése változatos úton törekedett a kisebbségi csoportok 
mielőbbi és teljes asszimilációjára. A határon túli magyarok am
bivalens nemzet- és etnikai tudattal, az identitás forrásaitól ké
sőbb évtizedekig elzártan, nemzetiségi sorsuk folyamatos terhe
ivel éltek és élnek a jelenben is. Sérültek maradtak: már nehéz 
visszatalálni régi, erős kulturális identitásukhoz; az azonosság- 
tudat terén megmutatkozó sok, felmorzsoló lelki krízis mara
dandó káros hatásokat hagyott maga mögött.”2

A fenti sorokat olvasva és azok valóságtartalmait tapasztalva 
felmerül a kérdés, mégis -  mindezek ellenére -  melyek azok a 
kulturális kohéziós jelentéstartalmak a vajdasági magyar ki
sebbség életében, amelyek életben tartották és tartják a kultúra 
folyamatosságát. Milyen kognitív és lélektani összetevői létez
nek ezen kultúrának, amelyek a történelmi, társadalmi, politikai, 
gazdasági krízishelyzeteket enyhítették, adaptálták? A pszichés 
„zavarok” mellett milyen „kiegyenlítő” mechanizmusok léptek 
fel a „kisebbrendűségi érzés”, a „depresszió” és a „folyamatos 
stresszhatások” semlegesítésére? Léteznek-e a kisebbségi iden
titásnak olyan elemei, amelyek a saját kultúrához és közösség
hez való pozitív viszonyulásokat, kötődéseket, önsztereotípiákat 
kommunikálják és mélyítik el a vajdasági magyarság életében? 
Beszélhetünk-e „ambivalens nemzet- és etnikai tudatról” a min
dennapok megélt kulturális jelentéstartalmainak fényében?

A felsoroltakból következik végül a kisebbségi kultúra folyto
nosságához kapcsolódó alapvető kérdés: a fent említett összetett 
társadalomlélektani problémakör hogyan jelöli ki a jövő perspek
tíváit a vajdasági magyar közösség felnövő generációi számára?

Mint látjuk, a fenti kérdések a vajdasági magyarság életének 
meghatározó aspektusait érintik, ezért úgy vélem a lehetséges vá
laszlehetőségek megfogalmazásához minél több társadalomtudo



mányi megközelítés értelmezéseit igénybe kell vennünk. A jelen 
tanulmány kísérletet tesz az említett szociálpszichológiai, lélek
tani összetevők társadalmi-kulturális jelentéstartalmainak elem
zésére, segítségül híva ehhez a kulturális antropológia megköze
lítés- és módszertanát. Ennek megfelelően kutatási helyszíneim 
(Zenta, Bácsfeketehegy) mindennapi életéből és kutatott közös
ségeim tagjainak narratíváiból, „belső kategóriáiból” próbálom 
meg felrajzolni e komplex kérdéskör megélt valóságtartalmait.

*

A közelmúltban megjelent könyvemben, amelyben a vajdasá
gi kultúrák vallási és etnikai jelentésvilágait próbáltam meg be
mutatni, a fent idézett tanulmányokhoz hasonló jelzőkkel írtam 
le kutatásom társadalomlélektani kontextusait. Minderre egyik 
kedves zentai beszélgetőtársam a következőképpen reagált:

„Na most itt erre azt kell mondanom, jól ráéreztél erre a »ma
gunkat siratjuk«, »elveszünk«, meg minden dologra. A mi men
talitásunk ilyen. Ilyen lett, ilyenné tették meg tettük. De azt azért 
ne felejtsd el, hogy még mindig vagyunk! Ha csak siratnánk ma
gunkat, már régen nem volnánk. Van itt azért más is, a balkáni 
tökösség. Nézd meg, ha Szabadkán fel akarsz szállni a sínbusz
ra, mi van? Ha nem rohansz meg lökdösődsz, nem kapsz helyet, 
így van ez itt mindennel. Na, ezért is maradtunk meg. Ez is a 
mentalitásunk, ehhez is kell egy mentalitás.”

Beszélgetőtársam rávilágított: egy kultúra életében minden 
kérdéskörnek „két oldala” van, egyik aspektus sem választható 
el a másiktól.

Idézett interjúalanyom szavaival a „mentalitás” kérdésköré
nek értelmezése során feltárulhatnak a kutatott kultúra belső lel
ki-emocionális és tudatos-kognitív jelentéstartalmai egyaránt. E 
tartalmak kutatása azonban szétválaszthatatlan az adott közösség 
társadalmi, etnikai összefüggésrendszereinek ismeretétől, aho
gyan az utóbbi kulturális rendszerek sem vizsgálhatók a „mentá
lis” összetevők nélkül. A kulturális antropológia egyik legmeg
határozóbb gondolkodója a következőképp világít rá minderre:



„Nagyon is igaz tehát, hogy egyfelől minden lélektani jelen
ség társadalmi jelenség, hogy a mentális azonos a társadalmival. 
A másik irányból azonban mindez megfordul: a társadalmi bizo
nyítéka csak mentális lehet; másként szólva, soha nem lehetünk 
biztosak abban, hogy egy intézmény értelmét és funkcióját meg
ragadtuk, ha nem vagyunk képesek átélni az egyéni tudatra gya
korolt hatását. Mivel ez a hatás az intézmény szerves része, min
den értelmezésben találkoznia kell a történeti vagy összehason
lító elemzés objektivitásának és a megélt tapasztalat szubjektivi
tásának.”3

A „lelki és társadalmi” jelentéstartalmak tehát elválaszthatat
lanok egy kultúra életében, hiszen a kultúra „elképzelések, szo
kások és kialakított érzelmi reakciók szervezett csoportja, 
amelyben osztoznak egy társadalom tagjai. A gyakorlatban a 
társadalom és a kultúra mindig összekapcsolódnak, mivel kultú
ra nélkül az egyének egy csoportja nem társadalom, hanem 
pusztán egy aggregátum”.4

Egy kultúra „mentális” dimenzióit megismerve ezért a társa
dalmi-etnikai jelentések „szubjektív” tartalmait élhetjük át. E 
megismerés interpretálhatóvá teszi az adott közösség „rejtetten 
integratív” mechanizmusait, valamint a társadalmi-kulturális 
környezet „lélektani auráját”.

*

A történeti, társadalmi, interetnikus kontextusok hatásai egy
aránt nyomot hagynak a kultúra tagjainak egyéni és kollektív 
lelkivilágában, gondolkodásmódjában, ugyanakkor ezen mentá
lis aspektusok is visszahatnak a különböző szociológiai vi
szonyrendszerek minőségére. Az egyéni és közösségi tapaszta
latok lelki tartalmainak kollektív kulturális konszenzusa, tudatos 
megfogalmazódása, a társadalmi-kulturális környezet hatásaira 
adott adaptív reflexiók az önkép és a „másik” felé kialakított

3 Lévi-Strauss, 2000: 25-26
4 Linton, 1997:285



sztereotípiákban fogalmazódnak meg. Az önkép és a „mássá
gokról” kialakított képek megfogalmazásukkor ugyanakkor is
mét a „mentális” tartalmakhoz kapcsolódnak, ahogyan azt a fen
tiekben idézett interjúrészlet is illusztrálja. A „mentalitás” ezál
tal az identitás integráns, meghatározó, „etnikus iránytűjévé” 
válik, amelyen keresztül a közösség norma- és értékrendszere 
fejeződik ki, mélyül el.

„Mentalitást” kutatva tehát érdemes egyaránt figyelembe 
venni a kutatott kultúra társadalomlélektani, történeti, társadal
mi és interetnikus hátterének sajátosságait, valamint a felsorolta
kat adaptáló kognitív identitásstratégiák összefüggésrendszerét. 
Egy kisebbségi kultúra esetében a fent említett problémakörök 
talán még jellegzetesebben határozzák meg egy etnikai közös
ség mindennapi életét. A határon túli magyarság esetében Tóth 
Pál Péter egyik tanulmányában így ír erről:

„A kisebbség adott helyzetét ugyanis több körülmény deter
minálja: a jogi, a kulturális, a politikai, a gazdasági stb. állapo
tokon kívül szociálpszichológiai, valamint lélektani is. E széle
sebb fogalmi hálóval pedig pontosabb és alaposabb képet ka
punk a kisebbség állapotáról és az adott társadalomban elfoglalt 
helyéről, szerepéről.”5

Az idézett tanulmány az említett meglátásokra az „A-típusú 
stressz” példáját nyújtja, amely a szerző szerint meghatározó kí
sérőjelensége a határon túli magyar közösségek életének. E lé
lektani tünet oka a szerző szerint a határon kívül rekedt magyar
sággal történt hirtelen változás; „idegen nyelvű és kultúrájú tár
sadalmakba” kerülésük a trianoni döntések után. Eszerint a ma
gyarságnak hirtelen kellett alkalmazkodnia az új társadalmi és 
interetnikus feltételekhez; kisebbségbe kerültek az új államok
ban, amelyekben „idegen és veszélyes testnek” tekintették őket. 
Évtizedekkel később mindehhez „társult” a „bolsevik típusú el
nyomás”, amely folytatva a korábbi többségi asszimilációs tö
rekvéseket a totalitárius-ateista ideológia nevében a kisebbségi 
kultúrák meghatározó kulturális rendszereit és az etnikus identi



tás kifejeződési formáit is támadta. A kisebbségben élő magyar 
kultúráknak mindezekhez a hatásokhoz folyamatosan kellett al
kalmazkodniuk. A hirtelen jött változás és a folyamatos adaptá
ciós kényszer vezetett a szerző meglátásai szerint a fent említett 
stressz-érzés állandósulásához. A jelen írás szempontjából ki
emelten fontos, említett stresszhatás jellemzését Tóth vajdasági 
példákkal illusztrálja. Tanulmányának összegezésében először 
Hódi Sándor Táj és lélek című tanulmányából idéz annak jel
lemzésére, mit vált ki az imént bemutatott folyamat. Több mint 
harminc negatív tünetet sorol fel, köztük mentális sérüléseket 
(„félelem”, „rettegés”, „állandó fenyegettetés”, „szorongás”, 
„gyanakvás”, „aggódó életösztön”, „infantilizálódás”), társadal
mi következményeket („elszegényedés”, „lemorzsolódás”, „táv- 
lattalanság”), valamint az etnikai kohézió, az etnikus identitás 
tradicionális értékrendjének felbomlását („gyökértelenség”, 
„hamis azonosság vállalása”, „közösségi kohézió megbomlása, 
szétesése”, „identitásválság”, „etnikai öntudat hiánya”, „képmu
tatás”, „szétszóródás”). E „nem tipikus stressz” hatásainak át- 
gyürűzését a kisebbségi magyar közösségek demográfiai jelen
ségeire szintén egy vajdasági példán, Mimics Károly egyik ta
nulmányán mutatja be. Az ismert vajdasági demográfus feltárja: 
az elmúlt negyven évben (a tanulmány 1991 -ben készült, ezután 
a politikai krízisek tovább fokozták az elvándorlás intenzitását) 
a Szerbiában élő magyarok száma 80 ezer fővel csökkent.6

A kommunista rezsimek időszakában a fenti folyamatokat 
támogatta Magyarország közönye is a Kárpát-medencei ma
gyarság sorsa iránt. „Az anyaország . . .  a kisebbségben élőket 
magukra hagyta, a környező országokban élő magyarokkal való 
foglalkozást tiltotta, még hozzá is járult a kisebbségi sorba ke
rült magyarok életének további ellehetetlenüléséhez.”7

Mint látni fogjuk, a későbbiekben a Magyarországgal való 
kapcsolatok negatív tapasztalatai a térség politikai rendszervál

6 Tóth, 1991; Hódi, 1989; Mimics, 1991
i Tóth, 1991:163



tásai után újraindult „magyar-magyar kapcsolatok” intenzíveb
bé válása mellett is életben tartják a korábbi magárahagyottság 
érzését. Mindezek hozzájárulnak az eddig bemutatott társada
lomlélektani jellemzők fennmaradásához.

Az általam rögzített narratívák alátámasztani látszanak az ed
dig említetteket a vajdasági magyarság „mentális állapotáról”: 

„Nézz körül, aláásták itt mindenhol a mi régi tartásunkat. 
Nincs már lelkierőnk, széthúzunk, nem tudunk meg nem is aka
runk nagyon változtatni.”

„Olyan most a mi mentalitásunk, mint a gödör, nem tudunk 
belőle kikapaszkodni, hogy lássuk a napot.”

„Sok minden rásegített erre, na az anyaország is, meg mi is 
olyan erőtlenek vagyunk, tudod, úgy lelkileg.”

„Ami összeköt a nyelv mellett minket, az a közös hagyomány 
és történelem, de itt, a Vajdaságban az elmúlt 80 évben kiölték az 
oktatásból a magyar történelmet, és alig tudunk már a legtöbben 
erről bármit is. Egyszer körbejártam Zentán két utcát, 200 csalá
dot kérdeztem meg értelmiségieket is; alig tudtak valamit. Pető
fit, Adyt, József Attilát ismerték, de a legtöbben nem tudták, ki 
írta a Himnuszt. Talán műveletlenebbek vagyunk, mint az anya
országiak, bár ahogy nézem a magyarországi vetélkedőműsoro
kat, inkább azt mondom, ott legalább az esély több a tudásra, ná
lunk nincs. Ez nem is változik. Itt lassan kiirtottak mindent.” 

„Azt tapasztalhattad, hogy a magyar lányok hajlamosabbak a 
beolvadásra. Ez az egyetlen út, hogy elfogadjanak, befogadja
nak a szerbek, a vegyes házasság, mert a gyerekek akkor már 
biztos szerbek lesznek. A nők valahogy erre hajlandóbbak, mint 
férfiaink. Azért, mert a jobblét, az anyagi mentalitás minket is 
befolyásol. Udvarol a lánynak egy magyar fiú, meg egy szerb 
fiú; a szerb fiúnak kocsija van, meg lakása, igazgató lesz, jó ál
lást kap. A magyar fiú meg akár egyetemi végzettséggel is a rak
tárban fogja cipelni a liszteszsákot, mert olyan munkát kapsz. 
Még nem is hibáztathatod, ilyen az állapotunk, ehhez kell alkal
mazkodni, nem csoda, ha ez a lelkünkre is kihat.”

*



Interjúrészleteinket olvasva bepillantást nyerhettünk a min
dennapi élet problémavilágaiba, társadalmi valóságában felhal
mozódó tapasztalatok, sérülések „lelki konklúzióiba”. A kulturá
lis antropológia pszichológiai értelmezései is rámutatnak: a 
kényszerű gazdasági, társadalmi változások felgyorsulása pszi
chés zavarokkal járhat a kultúra tagjainak személyiségére nézve. 
Ilyen változások reakciói, a folyamatos és kényszerű adaptációs 
stratégiák következményei a vajdasági magyarság életében a 
stressz, a depresszió tapasztalható megnövekedése s ezek hatása
ként illetve ezekkel párhuzamosan a „mentális közérzet” perma
nens negativizálódása, valamint a mindezt tudatosító identitás 
negatív elemeinek elmélyülése. Fel kell tennünk azonban újra a 
kérdést: mindezekkel a folyamatokkal párhuzamosan nem talál
kozunk olyan jelenségekkel az adott kultúra életében, amelyek a 
fenti negatív jellemzőket valamilyen szinten kiegyenlíthetik?

Hiszen a kultúra, az etnikus tradíció folyamatossága, a vajda
sági magyar identitás tudatosan vállalt megfogalmazásai, az el
múlt másfél évtized nemzeti és „saját etnikus” vallási rítusai, a 
kisebbségi közélet és érdekérvényesítés megnyilvánulásai, a 
nemzeti párbeszéd és kapcsolat megszilárdulásai mind azt jel
zik, a kognitív-pszichés aspektusok negatív jelenségei mellett a 
kisebbségi kultúra önreprodukciós gyakorlata is segítette és se
gíti a vajdasági magyarság fennmaradását.

A kulturális adaptáció gyakorlata lehetővé teszi az alkalmaz
kodást az új társadalmi krízishelyzetekhez úgy, hogy a lehetsé
ges legkisebb veszteséggel élje túl egy kultúra mindezeket a fo
lyamatokat. Egy korábban idézett antropológus, Ralph Linton 
egy másik írásában8 arra a következtetésre jut, hogy a kultúra 
minden esetben „megoldást” nyújt a személyiség összes problé
májára, amellyel élete során szembe kell néznie. Mivel a vajda
sági kisebbségi magyar kultúrának „folyamatos megoldásokkal” 
kellett szembenéznie, adaptációs stratégiáit is mindennapos ru
tinná és minden újabb krízishelyzethez (amelyből az elmúlt 
nyolcvan év során volt elég) alkalmazhatóvá kényszerült „fej



leszteni”. E komplex „válságban” a kisebbségi kultúra egyéni és 
közösségi jellemzői egyaránt telítődtek lelki sérülésekkel és a 
„kulturális önvédelem” sajátos következményeivel.

Az eddig elemzett jelenségkörök kapcsán elkerülhetetlennek 
tűnik, tehát a kérdés:

„Meg lehet-e úszni lelki sérülések nélkül a kisebbségi létet?”9 
E kérdésre, mint láttuk, nem lehet egyértelműen általános vá

laszt adni: a vajdasági magyar kisebbség életéből vett további 
példáimban szeretném azonban bemutatni, a „kisebbségi érzés” 
negatív tartalmai mellett, ezek ellentétes, pozitív jelentései is je
len vannak e kisebbség életében és önmeghatározásában.

*

Első példám: vallás és saját kultúra összefüggésrendszere. A 
vajdasági magyarság történelmi keresztény felekezeteinek életé
ben a vallási és etnikai jelentéstartalmak elválaszthatatlanok 
egymástól. A „saját vallás” mint a „saját kultúra biztonságos 
környezete” biztosította és biztosítja az etnikus tradíció, az 
anyanyelv, a nemzettudat folyamatosságát a pravoszláv keresz
ténységtől szintén elválaszthatatlan többségi etnikummal való 
interakciók során.

Az elmúlt ateista évtizedekben szinte teljesen visszaszorítot
ták mind az etnikus kultúra sajátos megnyilvánulásait, mind (ez
zel együtt és az ateista ideológia nevében) a vallásgyakorlat 
nyilvános társadalmi megnyilvánulásait. A kisebbségi kultúra 
etnikus-szakrális tartalmait a kultúra rejtett-saját környezetében 
élte meg és örökítette tovább.10

Ezáltal azonban a vallási terek, rítusok, etikai- és értékrend- 
szerek még mélyebben kapcsolódhattak össze a személyiség 
„rejtett” lelkivilágában. A vallás így „egyenlítette ki” a társadal- 
mi-interetnikus kapcsolatok nyilvános terein alkalmazott kény
szerű és folyamatos alkalmazkodások hatását úgy, hogy a saját

’ Hódi, 2002: 11
io Papp, 2003



kultúrának és identitásnak szakrális kifejeződést és megerősítést 
adott. E viszonyrendszer nem feltételezi a vallásgyakorlathoz 
vagy a vallási-teológiai jelentésekhez való intenzívebb odafor- 
dulást, a kisebbségi identitás megőrzésének „mentális megerősí
tését” azonban többek között a szakrális-etnikus jelentéstartal
mak összefonódása, a „saját vallások” integrálják. Nem vélet
len, hogy a vallási jelenségek mentén fejeződik ki a legtöbb tö
résvonal, konfliktus a kisebbségi kultúra életében, hiszen e mély 
etnikus jelentéstartalom a saját kultúrához és tradícióhoz való 
viszonyrendszer minőségének értékelését is kifejezi.

Egyik beszélgetőtársam így foglalta össze mindezt:
„A vallás a mentalitásunk. Bár megtette a magáét a negyven 

év kommunizmus, hogy az emberek inkább itt a szokás szintjén 
mennek el a templomba, megnézni, ami szép meg látványos, 
mint az éjféli mise vagy a feltámadás. Meg én is, ha karácsony 
böjtje van, mákoscsíkot eszünk, meg bablevest, meg húsvétkor 
bárányt. De pont ezek a szokások szintjén válik eggyé a menta
litásunkkal.”

Felmerül a kérdés, hogyan válik eggyé „saját vallás” és „men
talitás”? Hogyan fogalmazódnak meg, telítődnek vallási jelenté
sekkel a „saját” és a „másikról” alkotott „mentális sztereotípiák”?

Az alábbi interjúrészleteim a következőképpen körvonalaz
zák számunkra a válaszlehetőségeinket:

„Mi keresztények vagyunk, ők pravoszlávok, mi két lábbal 
állunk a földön, ők babonásak.”

„A pravoszlávokkal az a baj, hogy annyi ünnepük van, hogy 
meg se tudják számolni, már a vérükben van, hogy ünnep, aztán 
pihenni meg mulatni kell. Ez nem változott semmit a Tito alatt 
se, csak más nevet adtak az ünnepeiknek. A szerb meg a pra
voszláv úgyis ugyanaz, ha ateista rendszer van, akkor is egy ez, 
nem kettő, nem is változott semmi. Ez a balkáni lelkület, ami 
ránk is hatással lett, mert ezt nem nehéz ellesni.”

A fenti interjúrészietek Zentárói valók, másik terepmunka
helyszínemen, Bácsfeketehegyen annyiban mások e jelentéstar
talmak, hogy az ott élő református magyarság mellett a második 
világháború után letelepült montenegróiak élnek, akik e lehető



séghez mint ateista partizánharcosok jutottak. Itt tehát a „vallá
sosság” és a „vallástalanság” dichotómiája párosul az etnikus 
sztereotípiákkal:

„Mi vallásosak vagyunk, bezzeg ők ateisták.”
„Mi őrizzük az ősi hagyományokat, ők amúgy sem hoztak 

semmit a hegyekből, mert partizánok voltak” -  fogalmazták 
meg mindezt bácsfeketehegyi beszélgetőtársaim.

Láthatjuk, a különböző vallások mögött eltérő jellemtulajdon
ságok és értékrendszerek állnak interjúalanyaim meglátásai sze
rint. A vallási különbségek tehát számukra alapvető kulturális és 
ennek megfelelő „mentális” különbségeket feltételeznek. Utolsó 
interjúrészleteinkből láthattuk a vallási értékrendszer szembenál
lását is az ateista világértelmezés „mentális” következményeivel. 
Első interjúrészletünkben pedig arról győződhettünk meg, hogy 
a keresztény-magyar etnikus jellemző kizárja a másik keresz
tény-pravoszláv kultúrát a kereszténység értékvilágából. Az 
utóbbi értékvilág fenti olvasata ugyanis olyan értékrendszert és a 
világhoz való etikai-mentális normát kíván meg, amelyet interjú- 
alanyaim egyértelműen a magyar etnikai és vallási kultúrához 
csatoltak: az idézett „két lábbal a földön álló” magyar-keresztény 
ember Józansága”, „szorgalma”, „pozitív tulajdonságai” állnak 
szemben a pravoszláv-ateista szerbek „irracionalitásával”, „lus
taságával” és „hagyománytalanságával”. Mindezek pedig a pra
voszláv vallási kultúra befolyásában, a „babonákban” és a „ren
geteg ünnepben” gyökereznek. A vallási különbségek által tehát 
megragadhatóvá válnak az etnikus közösségek közötti „mentá
lis” különbségek, valamint ennek magyarázatai, indokai is, ame
lyek által az etnikus határok áthidalhatatlansága, a saját kultúra 
megőrzésének alapvető fontossága legitimizálódik csakúgy, mint 
a vallási jelentésrendszerek saját szakrális aspektusaiban.

Ezen „áthidalhatatlannak” tűnő jelenségek azonban, mint lát
tuk, a magyar kisebbségi kultúrára is hatással vannak, még akkor 
is, ha (amint fent idézett beszélgetőtársam megfogalmazta) 
mindezt negatívan értékelik is a közösség tagjai.

E „keveredés” -  ahogy egy másik beszélgetőtársam fogalma
zott -  idővel beépül a saját kultúra és identitás világába, amely



ezáltal megkülönböztethetővé teszi a kisebbségi kultúra kollek
tív megfogalmazódását a többségi társadalmon túl a „saját” tá- 
gabb kulturális környezet, az „egyetemes magyarság” irányában 
is. E folyamatot erősítették meg a múltban a már korábban be
mutatott negatív történelmi tapasztalatok, majd később a politi
kai rendszerváltások utáni „nemzeti találkozások” intenzívebbé 
vált lehetőségei is.

A vajdasági magyarság számára egyértelművé vált és tudato
sodott, hogy mind a magyar nemzet, mind a többségi etnikai 
társadalom kulturális valóságtartalmaihoz képest kisebbséget al
kot, s hogy e „többségi világok” között eltérő „mentalitások” hú
zódnak meg, amelyek egyikével sem tud teljes mértékben azo
nosulni, hiszen a kettő ötvözetéből, a történelmi-nemzeti örök
ségből és a közel százéves kisebbségi adaptációk folyamatából 
sajátossá vált saját kultúrája önálló „mentalitást” alakított ki és 
tudatosított a vajdasági magyarság körében. Ahogy a vallás „ki
egyenlítette” a belső-zárt etnikai kultúra és értékrendszer tradí- 
cionalizációját a nyilvános társadalmi és interetnikai élet kény
szeradaptációs folyamatainak következményeivel, ezáltal meg
őrizve a saját kultúra tartalmait, úgy szolgál a „saját mentalitás” 
megőrzése és tudatos felvállalása is a vajdasági magyarság „kul
turális autonómiájának” megtartására.

*

A fent elmondottakra mutatnak rá a tanulmány elején idézett 
negatív mentális lélektani jellemzések és egy, szintén az ezred
fordulón készült szociológiai felmérés eredményei közötti kü
lönbségek jellemzői.

Az említett szociológiai felmérés 2000 májusában készült, a 
kutatást Gereben Ferenc végezte." A kutató többek között a 
„nemzeti önképek” problémakörét vizsgálta. A „vajdasági ma
gyarok jellemző tulajdonságait” firtató kérdőíves válaszok ered
ményei a következők voltak: a válaszadók csupán 8%-a nevezett



meg kizárólag negatív tulajdonságot, 15%-a vegyesen negatívat 
és pozitívat, míg 40%-uk kizárólag pozitív tulajdonságokat so
rolt fel saját közösségének jellemrajzához, „mentális” adottsá
gaihoz. Ezen belül a legtöbben a „szorgalmas” (dolgos, munka
szerető) majd az „alkalmazkodó” (türelmes) tulajdonságot ne
vezték meg, ezután a „kitartó” jelző következett. Láthatjuk 
mindebből, hogy a közösségi önkép legpozitívabb jellemzője a 
vallásos értékrendszerekkel összekapcsolódóan bemutatott 
etnikus értékrendszer pozitívuma, a „szorgalom”, a „munkasze
retet”. Az utóbbi két jelző esetében pedig azt látjuk, hogy a más 
kontextusokban negatív hatású társadalmi adaptációk itt pozitív 
hangsúlyt kapnak: az „alkalmazkodás” és a „kitartás” pozitív ér
tékelése „kiegyenlíti” a mindezt szükségessé tevő történelmi- 
társadalmi-interetnikai kényszerhelyzetek hatásait. Ezzel szem
ben a szerbek és a magyarországiak közel azonos, elsősorban 
negatív jellemzése áll. A megkérdezettek 41%-a említett a több
ségi etnikummal kapcsolatban kizárólag negatív tulajdonságot 
(„erőszakosok”, „agresszívak”, „ nacionalisták”, „gőgösek”). A 
magyarországi magyarokról készült jellemrajz 33%-a foglalja 
magában a csupán negatív tapasztalatokat: „nem szeretik, lené
zik a vajdaságiakat”, „beképzeltek”, „irigyek”, „széthúzok”, 
„anyagiasak”, „maguknak valók”.

Láthatjuk, közel azonos arányban állnak a vajdasági magya
rok kizárólag pozitív önértékelései a másik két „többségi” kul
túrajellemzőivel szemben. Az elmúlt néhány évben természete
sen a fenti összetevők megváltozhattak, a magyar nemzethez va
ló tartozás azóta folyamatosan fejeződött ki és mélyült el (első
sorban a millenniumi ünnepségsorozatok és a státustörvény kap
csán) a vajdasági magyarság nyilvános társadalmi életében is. 
Az arányok azonban a magyarországiak és a szerbek esetében 
nem nagyon változtak, hiszen az említett felmérés még Miloše- 
vié nacionalista rezsimjének idejében készült, ezt követően vi
szont a többségi társadalom irányában meglévő negatív attitű
dök is pozitív irányban változtak.

Izgalmas eredménye volt e szociológiai kutatásnak még a 
„történelmi tudat értékelésének” eredménye is, amely szerint



a vajdasági magyar megkérdezettek Titót jelölték meg a leg
nagyobb számban mint a legtöbbre értékelt történelmi szemé
lyiséget.

Ezen eredmény egyrészt hasonlóságot mutat egyik, az előző
ekben bemutatott interjúrészletemmel, másrészt a vajdasági ma
gyar közéletre is visszahatott, hiszen a felmérés eredményéről a 
sajtó is beszámolt, így a mindennapi diskurzusok részévé is vált, 
ahogyan alábbi interjúrészleteim is mutatják:

„Látod, a Tito itt, nálunk a legnépszerűbb ember, pedig már 
kényszer sincs. Az, hogy mindenki mindenkivel egyenlő, az in
ternacionalizmus ma is kell, mert kényelmes.”

„Régen mi is hittünk neki, azért is volt jó, örültünk, hogy 
nem kell mindig harcolnunk, hogy magyarok vagyunk, meg 
nem kell félnünk a csetniktől. Észre se vettük, hogy leépíti a lel
kületűnket. El kell ismerni: Tito zseni volt!”

„El kell telni egy időnek, mire ez lecsapódik, amíg újra meg
tanuljuk, kik vagyunk. Régen úgy vállalhattad, hogy magyar 
vagy, hogy napközben jugoszláv voltál meg minden, otthon meg 
magyar. Ez már kialakult, nem kellett gondolkodni, természe
tünk lett ez, kényelmes is volt. Sok embernek ma is jobb ez, 
mint felébredni.”

Tito személye tehát egyaránt szimbolizálja az évtizedeken át 
kialakult és reflexívvé vált adaptációs stratégiákat (interjúala
nyom szavaival: „úgy vállalhattad, hogy magyar vagy, hogy 
napközben jugoszláv voltál. . . otthon meg magyar”), valamint 
az interkulturalizmus ideológiájának nosztalgiáját párosulva ab
ban a viszonylagos társadalmi jólét emlékével. Ezzel szemben 
az ezt követő jugoszláviai változásokat szimbolizáló Milošević 
személyének abszolút negatív értékelése arra mutat rá, a titói 
rendszert követő (és annak jogfolytonosságát valló) többségi 
politika osztatlan ellenérzést váltott ki a Tito személyével ro- 
konszenvezők körében is.

A Titót követő nagyra értékelt történelmi személyiségek so
rát Szent István, Mátyás király, Kossuth, Széchenyi, Petőfi és 
Hunyadi János követi, de itt találhatjuk a közelebbi múlt (szin
tén kizárólag magyar) meghatározó történelmi személyiségeit,



Horthy Miklóst és Antall Józsefet is (Horthy személye a nega
tív személyiségek „listáján” is szerepel utalva a kisebbségi kul
túra kollektív emlékezetében is meglévő különböző értékrend- 
szerekre).

A pozitív történelmi események sorában a nemzeti történe
lem eseményeit találjuk: első helyen az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc áll, ezt követi a honfoglalás eseménye, majd az 
1956-os forradalom, a második világháború vége (amely szintén 
a kollektív emlékezet értékkülönbségeire utalhat, hiszen ezen 
esemény a béke mellett a trianoni határok megerősítését és a 
kommunista terrort is magával hozta), majd a nándorfehérvári 
diadal és a zentai csata.

A felsoroltakból kitűnik, fontos Hunyadi János, a nándorfe
hérvári diadal és a zentai csata emléke a vajdasági magyarok ér
tékrendszerében mint a nemzeti eseményekhez kötődő lokális 
jelentések, de ezeknél is fontosabb Szent István, a honfoglalás 
és 1848-49-es „tiszta és közös” (ahogy egyik beszélgetőtársam 
fogalmazott) nemzeti történéseinek értékelése.

A vajdasági magyarság életének elmúlt tíz-tizenöt évében új
ra integráló jelentőséget kaptak a kisebbségi és nemzeti rítusok 
eseményei. Ezek egyrészt a regionális történelmi események
hez, helyszínekhez, szimbólumokhoz kötődnek mint a zentai 
csata megünneplése a csatára emlékeztető emlékműnél, az ara- 
csi templomrom vagy a nándorfehérvári győzelemre emlékeztető 
déli harangszó. Az említettek mindegyike rituális keretek között 
teremti meg a kisebbségi kultúra határainak szimbolikus kitágí
tását a magyar nemzet irányában. Mint láttuk azonban a fenti 
„szociológiai tények” kapcsán, Szent István személye és a hoz
zá kötődő államalapítás, augusztus 20. egyházi és nemzeti ünne
pe, valamint 1848. március 15. megünneplése még az előbb em
lített rítusoknál is fontosabb jelentéseket mélyítenek el, a nem
zettel való közvetlen egybekapcsolódás rituális átélését és meg
erősítését. Az elmondottakra utalnak a felmérés nemzeti szim
bólumokhoz való kötődésekre rákérdező eredményei: a magyar 
himnusz, a Szent Korona és a piros-fehér-zöld zászló abszolút 
elsősége is, amely szimbólumok az előbb említett rítusok elen



gedhetetlen tartozékai s az előbb említett jelentéstartalmak el- 
mélyítői a rituális terekben.12

Az eddig elmondottakból láthatjuk tehát, hogy -  idézett in
terjúalanyom szavaival -  a „tiszta” nemzeti kultúra rituális ta
pasztalatai és megélt tartalmai alapvető fontossággal bírnak a 
vajdasági magyar „kiegyenlítő-mentalitás” aktuális jelentéstar
talmainak megértésében, ahogy azt egyik beszélgetőtársam 
megfogalmazta:

„Ahhoz, hogy tudjuk, kik vagyunk itten, ezen a földön, nem 
elég mindig azt látni, hogy kik nem vagyunk, kihez nem tarto
zunk, azt is tudnunk meg éreznünk kell, kik vagyunk meg kik az 
őseink, milyen a mi tiszta magyar lelkiségünk.”

*

Mint a későbbi példák során látni fogjuk, a „tisztaság” olyan 
értékeket foglal magában, amelyek megléte hitelesíti kizárólag -  
fenti interjúalanyom szavaival -  a „magyar lelkiség” autentikus- 
ságát. A „tisztaság” biztosítja a nemzeti rítusok átélésének lehe
tőségét s az ezekben megfogalmazódó, jövő felé tekintő pers
pektívák valóságát. A nemzeti ünnepek alkalmával a résztvevő
ket -  beszélgetőtársam kifejezésével élve -  a „tiszta idők szellői 
járják át”, tehát e nemzeti rítusok alkalmával, a nemzeti történe
lem mitikus idejét s mitikus hőseinek tetteit élik át. Az „ősök 
ideje” a közös nemzeti tartalmakkal való egyesülést teszi lehe
tővé. Hasonló szerepet kap a kultúra életében a „nagyszülők vi
lága” is, azon korosztályoké, amelyek még a kommunista rend
szer előtt nőttek föl, a magyar kultúra tradicionálisan „autenti
kus” világában, amely világ érték- és normarendszerét még azon 
kor örökítette tovább, amikor a vajdasági magyarság nem élt 
még kisebbségi sorsban. Ezen „tiszta” értékek jelentőségét és a 
kommunista idők után történő megváltozását egyik forrásunk a 
következőképpen jellemzi:

12 L. erről bővebben: Papp, 2002, 2003 
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„Az első nemzedéket még nem lehetett megtörni. Őket még 
egybeforrasztotta a sorsközösség tudata, a közös érdek, az ellen
állás, a dac. A jogtiprókkal keményen szembe nézve állták a sú
lyos megpróbáltatásokat. Az idő azonban megtette a magáét. A 
nagyszülők szívóssága a múlté. A közösség szellemi ereje meg
tört, az élet az egyéni érdekek mentén szerveződik, s ennek 
megfelel a tudatzavar, az erkölcs felborulása, a politikai viszo
nyok kuszáltsága. A délvidéki magyarság nem egy nagy család 
többé, nem összeszokott testvéri közösség, amely a közös célok 
megvalósulására törekedne.”13

Ezért ahhoz, hogy e „tudatzavar” és „erkölcsi fellazulás” 
megszűnjön, és a vajdasági magyarság újra „összeszokott test
véri közösség” legyen, e „tiszta múlt” értékrendszerét, a „nagy
szülők mentalitását” kell újra aktualizálni és permanenssé tenni, 
ahogy azt egyik beszélgetőtársam is kifejtette:

„Itt vissza kell térnünk a korábbi generációk igazi magyar 
mentalitásához. Mert ahhoz szoktunk hozzá mi is úgy mint Ma
gyarországon is az elmúlt pár évtizedben, hogy el lett rontva a 
magyar nép úgy, hogy a teljes foglalkoztatottság érdekében egy 
munkahelyre felvettek 4 embert, és az a 4 ember nem úgy gon
dolkodott ám, hogy na, akkor négyünknek van 8 órára való 
munka, akkor mindenki dolgozzon 2-2 órát, ehelyett mindenki 
úgy gondolkodott, hogy akkor nem dolgozok semmit se, dolgoz
zon az a 3 másik. Na, ez volt a baj! Úgy voltak itt, hogy na, pi
henjük ki magunkat itt, a munkahelyen, aztán délután hajts neki 
maszekolni a rancsra, meg fusizni, mert úgy lehet rendesen ke
resni, az állami munkából úgyse lehet megélni, inkább pihen
jünk. Azóta a privatizáció még ezt is megszüntette, de azt is ma
gával hozta, hogyha életben akarunk maradni, vissza kell tér
nünk nagyapáink meg nagyanyáink mentalitásához. És ez az 
igazi magyarságunkat is visszahozza majd.”

Az idézettekből láthatjuk, az előbbiekben bemutatott szocio
lógiai felmérés pozitív etnikus önképét megfogalmazó jellemző 
(„szorgalom”) is a „tiszta múlt” értékrendszeréhez kapcsolódik,

13 Hódi, 2002:11 
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amely így fontos meghatározója a vajdasági magyarság „menta
litásképének” s egyben irányadója a kisebbségi kultúra aktuális 
jelentéstartalmai „megváltoztatásának” is. Az „etnikai revival” 
perspektíváját tudatosítja a távoli nemzeti múlttal való sorskö
zösség átélése, elmélyülése is a nemzeti rítusok során, amelyek 
mindezen folyamatoknak megerősítését biztosítják a saját kultú
ra biztonságos környezetének szimbolikus kitágításával, térben 
és időben egyaránt.

A nemzeti sorsközösség átélése e rítusok során olyan „men
tális transzformációt” teremt, amely szemben áll a „kisebbren
dűségi érzés” évtizedek során kialakult negatív reflexióival.

Ugyanakkor az utóbbi negatív lélektani hatások történelmi- 
társadalmi-interetnikai okait is tudatosítja, megteremtve ezzel a 
saját identitás megőrzésének és felvállalásának etikai kötelezett
ségét. Ezáltal a saját közösség önképe olyan további pozitív jel
lemzővel gazdagodik, amely az egyetemes magyarság (elsősor
ban a magyarországi magyarok felé) is kommunikálódik:

„Amikor a Himnuszt hallgatom az ünnepen, elszorul a szi
vem, büszkeséget érzek, és nemcsak azért, mert magyar vagyok, 
hanem mert itt vagyok magyar. Ezt egy anyaországi sose érthe
ti meg, nem küzdött, nem őrlődött annyit, mint én. Én viszont 
minden meghunyászkodásom-, törésem- meg bajommal együtt 
tudtam megmaradni magyarnak. Megérte.”

„Március tizenöt meg augusztus húsz. Minden más itt, mint 
magyarba’. Sírunk, mert siratjuk magunkat, meg örömünkbe’ is 
sírunk, mert mi legalább tisztán vagyunk magyarok, becsülete
sen. Megfizetünk érte, és tudjuk, miért fizettünk” -  fogalmaztak 
interjúalanyaim.

A „távoli” és „közvetlen” ősök követendő kulturális mintái 
alapvető jelentőséggel bírnak a legfiatalabb generációk közössé
gi szerepének megítélésében is. E kérdés alapvető fontosságát 
mutatják azok a konfliktusok is, amelyek a magyar óvodák és is
kolák szocializációs stratégiái körül zajlanak, folyamatosan 
megosztva a vajdasági magyar társadalom közéletét.14

14 L. erről részletesen: Papp, 2003:100-145 
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A konfliktusok tétje tehát, hogy a vajdasági magyar kultúra 
kollektív kisebbségi stratégiáinak az elmúlt évtizedekben rög
zült adaptációs formái vagy a „tiszta”, tradicionális etnikai kul
túra revitalizálódó tartalmai határozzák-e meg a felnövekvő ge
nerációk kulturális gyakorlatát és identitását.

Mint a jelen tanulmány záró interjújában is látni fogjuk, ezen 
identitásstratégiák a ma felnövő tizennyolc évesek generációjá
ban is törésvonalakat hoznak létre. Látnunk kell azonban, hogy 
az idén (2003) az érettségiző korosztály az egyik első olyan év
folyam, amely a Tito-korszak után következő viszonylagos de
mokrácia felemás társadalmi szabadságában szocializálódott, 
egy olyan időszakban, amikor az elmúlt évtizedek negatív hatá
sai még tovább éltek (sőt helyenként intenzívebbé váltak), emel
lett azonban az új identitás-stratégiákat körvonalazó szocializá
ciós törekvések és fórumok lehetővé tették a „nemzeti kultúra” 
„tiszta” tartalmainak átélését és elsajátítását is. Az utóbbi folya
matok rituális reprezentációjára és elmélyülésére mutatnak rá az 
utóbbi évek nagyszabású zentai rítusai, ahol a fiatal korosztá
lyok szerepévé vált a „tiszta-nemzeti identitás” felmutatása az 
idősebb generációk számára.

Egy korábbi tanulmányomban bemutattam, hogy 2002-ben, 
a zentai március 15-i rítuson kizárólag a tizenévesekből álló le
ánykórus és az egyik zentai óvodás csoport tagjai viseltek ko
kárdát s adták elő a „tiszta-nemzeti tartalmat” átélhetővé varázso
ló „ Ungnak és Tiszának. . .  ”, valamint „Ki szívét osztja szét 
című énekeket. A két ének szövege, az előadók generációs státu
sa, személyük és viseletűk szimbolikus „üzenetei” egyaránt egy 
„új mentalitással” párosuló kisebbségi stratégia perspektíváját 
reprezentálták. A rítus résztvevői mindezt a következőképp in
terpretálták: „Ez hiteles náluk, rendben van, ők még gyerekek.” 
„Náluk ez még természetes, mert ők nem voltak másmilyenek is, 
mint sokan közülünk, akik csak most lettek magyarok.”

„Nekik ezt elhisszük, mert szép és igaz ez tőlük, de csak 
tőlük.”„Ahogy láttam ezeket a gyerekeket azon a március 15-én, 
úgy éreztem, mindjárt elbőgöm magam. Nekik kell minket is 
felrázni: emberek, magyarok vagytok!”



Az utóbbi interjúrészietekhez kapcsolódva is láthatjuk, hogy 
az „ősök”, a „nagyszülők” és a felnövő gyermekek generációja 
fogja közre azokat a középnemzedékeket, akik a folyamatos 
kényszeradaptációk és az ebből következő lelki sérülések során 
úgy érzik, a legtávolabb kerültek a „tiszta-nemzeti” értékrend- 
szertől és mentalitástól. Az eltávozott és az eljövendő generáció 
ennek megfelelően „hiteles”, „szép” és „igaz” reprezentálója az 
„igazi magyar” identitásnak, s egyfajta „megtisztító” szereppel 
bír a nemzeti jelentéstartalmakat elmélyítő rítusok során.

Hozzá kell tenni mindehhez, hogy az említett rítus a saját kul
túra zárt terében zajlott, magyar etnikai térben s nem a város 
nyílt, interetnikai környezetében. A nemzeti ünnephez kapcsoló
dó tartalmak így csupán a saját közösség világához szóltak, nem 
reprezentálódtak a többségi etnikum irányában. Ennek változása
it 2003-ban nem sikerülhetett nyomon követni, hiszen a tragikus 
Dindié-gyilkosság miatt nem rendeztek március 15-i ünnepsége
ket a Vajdaságban, két másik zentai rítus azonban az eddig elem
zett szempontok alapján is számot tarthat érdeklődésünkre.

A zentai gimnázium ballagási ünnepségét az idén is az emlí
tett március 15-i rítus helyszínén, ebben az esetben azonban 
interetnikai térben rendezték meg, hiszen az ünnep résztvevői 
között a szerb osztályok és hozzátartozóik is részt vettek. A fia
tal korosztály egy része ezen interetnikai térben is az imént be
mutatott új-nemzeti identitásstratégiákat reprezentálta, vállalva 
a felkészülés és az ünnep utáni konfliktusok átélését is:

„Magyaros, atillás viseletbe öltöztünk fel, az egész osztály, bár 
voltak viták, de aztán mindenki vállalta.” „Amikor lejöttem a 
színpadról csak szeretetet kaptam, mindenki odajött és megölelt.”

E szeretetteljes reakciók nem csupán a „magyaros” öltözet
nek jártak, hanem idézett beszélgetőtársam fellépésének is, aki 
hegedükísérettel ezen interetnikus rítuson is „vállalta” az ,, Ung- 
nak és Tiszának . . . ” kezdetű ének előadását. Az ének alatt tel
jes csend uralta a termet, majd kitörő taps fogadta, „hitelesitve” 
az „új generáció” vállalt identitásstratégiáinak nyílt reprezentá
cióját, és a mögötte álló kisebbségi lét elmúlt évtizedekhez ké
pest megváltozott perspektíváját.



Ugyanígy interetnikai térben, ezen esetben a város egyik 
meghatározó, nyilvános pontján, zajlott a Vajdasági Magyar Mű
velődési Intézet (a zentaiak megnevezése szerint: a „Magyar 
Ház”) épületének megnyitója, amelyen a vajdasági közélet kép
viselői mellett, a Kárpát-medencei (főként anyaországi) magyar
ság képviselői is részt vettek. Az interetnikai térben megtartott 
ünnep rituális mozzanatainak összes eleme megegyezett a fen
tebb bemutatott „revival” jelenségekkel. A Himnusz eléneklése 
mellett elhangzott a március 15-én fellépő óvodások, tizenéves 
lányok, valamint a ballagáson az „ Ungnak és Tiszának. . . ” kez
detű éneket előadók tolmácsolásában a következő dal, amelynek 
refrénje igy hangzik:

„ Szállj, dalom, szállj, gyönge kismadár,
Határokon túl, a Hargitáig szállj,
Bátorítsd a csüggedőt, vigasztald a szenvedőt,
Krisztus soha el nem hagyja őt. ”

Ezt egészítette ki -  többek között -  Wass Albert Előhang cí
mű művének előadása, majd az épülő nemzeti jelképekkel díszí
tett és a számos nemzeti rítus helyszínéül is szolgáló millenniu
mi emlékkút vallási kivitelezője, a zentai Szent Teréz-plébánia 
lelkipásztorának épületszentelése. E szakrális rítus keretében a 
rítus mindegyik résztvevője felállt, s a katolikus liturgikai gya
korlatnak megfelelően vett részt a közös könyörgésben és imád
ságban. Az épület (amely tudatosan „Boldogasszony anyánk 
leplét” jelképezi -  ahogyan az épület megálmodója említette) és 
a rítus megszentelésével, valamint az atya mindezt tudatosító 
lelkipásztori beszédével és áldásával ismét a saját kultúra érték- 
rendszere nyert szakrális megerősítést.

A nemzeti tér szimbolikus kitágítását, megszentelését és le
gitimálását reprezentálta e rítus minden mozzanata. Beszélgető- 
társaim ennek fényében elsősorban Wass Albert említett művé
re hívták fel figyelmemet:



„Volt egyszer egy ember, aki az ő háza udvarán oszlopot épí
tett az ő Istenének. De az oszlopot nem márványból faragta, nem 
kőből építette, hanem ezer meg ezer apró, csillámló homok- 
szemcséből, és a homokszemcséket köddel kötötte össze.

És az emberek, akik arra járva látták, nevettek rajta, és azt 
mondták: bolond.

De az oszlop csak épült, egyre épült, mert az ember hittel a 
szívében építette az ő Istenének.

És amikor az oszlop készen állott, az emberek még mindig 
nevettek, és azt mondták: majd a legelső szél összedönti.

És jött az első szél: és nem döntötte össze.
És jött a második szél: és az sem döntötte össze.
És akárhány szél jött, egyik sem döntötte össze, hanem mind

egyik szépen kikerülte az oszlopot, amely hittel épült.
És az emberek, akik ezt látták, csodálkozva összesúgtak, és 

azt mondták: varázsló. És egy napon berohantak az udvarára, és 
ledöntötték az ő oszlopát.

És az ember nem szitkozódott és nem sírt, hanem kiment 
megint az ő udvarára, és hittel a szívében kezdett új oszlopot 
építeni az ő Istenének.

És az oszlopot most sem faragta márványból, sem nem épí
tette kőből, hanem megint sok-sok apró homokszemcséből, és a 
homokszemcséket köddel kötötte össze.”

A következőképp „élték meg” e mü sorait beszélgetőtársaim 
a rítus jelentéstartalmainak összefüggésében:

„Amikor ezt hallottam, teljesen megrendültem, benne van az 
egész mentalitásunk. Építünk, lerombolják, nemcsak mások, mi 
magunk is, de akkor is szívósnak kell lenni, újra kell kezdeni 
azért is! De az is benne van, hogy itthon kell ezt csinálni.” 

„Végre teljes lett a kép, ki mondta ezt ez a Wass Albert, új
jáépíted magad ahányszor csak kell, vagy annyi volt.”

Az „újjáépítés” kötelezettsége mélyült el tehát ezen a rítuson 
is, megfelelve az „ősök” mintáinak és a felnövő generációk 
identitásstratégiái új jelenségeinek. „Itthon kell ezt csinálni”, 
azonban -  tették hozzá beszélgetőtársaim -  megfelelve az 
interetnikai környezet viszonyrendszereinek. Az említett rítusok



ez utóbbi jelentéstartalmat is elmélyítették, hiszen az említett 
két ünnepség (ballagás, intézetavatás) bár interetnikai környe
zetben reprezentálta a „tiszta-nemzeti” tartalmakat, de ezek idő
pontja nem egyezett a magyar nemzeti ünnepek napjaival, míg a 
március 15-i ünnep (és az azóta megtartott más nemzeti megem
lékezések) a saját kultúra zárt környezeteiben kommunikálták 
mindezeket a jelentéseket. Nemzeti idő- és nemzeti jelentéstar
talmak nyílt reprezentációjának egyszerre történő megnyilvánu
lása interjúalanyaim szavaival „túlzás”, „fölösleges magyarko
dás”, „hősködés” lenne.

Elemzett jelenségeink így szintén a kisebbségi kultúra „ki
egyenlítő” stratégiái által értelmezhetőek.

*

E „kiegyenlítődések” jelentősége határozza meg a vajdasági 
magyarság „mentalitásképét” is. A vajdasági magyarság számá
ra egyaránt meghatározó az egyetemes magyar nemzethez való 
tartozás kifejezése:

„Itt, Zentán elég sokan váltottuk ki a magyarigazolványt. 
Örültek neki. 70 éves emberrel találkoztam, büszkén mesélte: 
»Én is voltam ám a magyarigazolványért!« Mondom neki: »Ne 
haragudjon már, Józsi bácsi, magának minek az?« Azt mondja: 
»Tudja, magyar vagyok . . .«”

„A magyar állam szép gesztusa azért ez, mert ez használ. 
Mert éreznünk kell, hogy mi nemzetrész vagyunk, együtt a töb
bi magyarral, főleg, hogy több kiábrándulás is ér minket Magyar- 
országtól.”

A nemzethez való tartozás a kisebbségi lét stratégiáinak, az 
összetartozás szükségességének példáját és szimbolikus meg- 
erősitését adja:

„Csak akkor tudjuk elkerülni, hogy ne bírjanak minket eltün
tetni, ha összefogunk, ha összetömörülünk, ahogy ha a birkanyáj 
körül a farkas ólálkodik, akkor összebújnak a juhok.”

Az összetartás nehézségének beszélgetőtársaim a vajdasági 
magyarság sokféleségét tartják, amely annak következménye,



hogy a török uralom visszaszorulása után a Vajdaság magyar te
lepüléseit a nemzet különböző lokalitásaiból jött telepesek ala
pították. Ezen különbözőségek összetartására azonban ismét a 
„nemzet” példája szolgál:

„Vajdaságba mindenfelől jöttek a népek, ezért olyanok va
gyunk, mint a nemzet kicsiben. A nemzet is egy, az is összetart, 
hát mi is.”

Ugyanakkor és ezzel együtt a nemzeten belüli különbözőség 
egyik jellegzetes példájaként is megemlítik saját regionális kü
lönbözőségeiket:

„Zenta palócvidékről jött (hogy mondják: ’embér’, ’kényér’, 
’énni’), a közeli városban, Magyarkanizsán viszont már ’könyér’, 
meg 'ősznek’ valamit, mint a szomszéd városban, Csókán is. Itt, 
Zentán tehát egy határ van. Nézd meg a zentai telefonkönyvet, 
egyharmada a tót: Tót, Tóthorthy, Tótkatona, meg tót nemtom- 
micsoda, meg Kocsik, Micsik, Mucsuk, Szloboda, ezek mind tót 
nevek. Tehát sokfelől telepedtünk, de nem keveredtünk egymás
sal se nagyon. Zenta város, mégse mosta össze a különféle ma
gyarokat. Itt van pl. a pici »őzés«: ’koll’, 'vödör', 'sör', azért volt 
hatás több helyről, de ez egy idő után zentaivá vált, és aztán a zen- 
taiak már nem nyitottak tovább más települések meg bejövök fe
lé. Szeparáció van, az egy helyről települtek együtt maradtak, 
nem is nagyon engedtek maguk közé senkit, vagy ha engedtek, 
nemigen fogadták be, gondolom. Nekem is mondja egyik munka
társam, mert mondom »mi, zentaiak«, »te, én is zentai vagyok«. 
»Maga -  mondom erre -  még csak húsz éve lakik Zentán.« Na, ez 
van itt, a Délvidéken, más ez, mint Magyarországon, igaz?”

E különbözőségeket is „kiegyenlíti” azonban a kollektív ki
sebbségi sors, a többségi társadalommal szemben fennálló elő
ítéletek és negatív tapasztalatok hatására:

„Itt még ma is nagy nacionalizmus van, én tapasztalom. Lá
tod a politikai helyzeteket, az évről évre, meg napról napra tör
ténő változásokat. Bármi bármikor megtörténhet, mégiscsak a 
Balkánon vagyunk.”

*



Az előbbiek során utoljára idézett interjúrészlet a vajdasági 
magyarság élethelyzetének értékelését a „balkáni” környezet kö
vetkezményeként is interpretálja, kulturális környezetét egyértel
műen a „Balkánra” teszi a szerbek ,jellemző”, sztereotipikus tu
lajdonságait tipizálva. Ezt kiegészítve beszélgetőtársaim a meg
határozó különbségek mellett a magyar mentalitásra tett hatások
ra is kitérnek:

„Amikor a múlt rendszerben itt járt Mira Markovié, Miloše- 
vié felesége, a »jebesek«15 pártjának [JEB = Jugoszláv Egyesült 
Baloldal] elnöknője, azt mondta, itt a vajdasági magyarok mi
lyen jók meg toleránsak, és hogy jobban hasonlítanak már egy
másra az itteni magyarok meg szerbek, mint az itteni magyarok 
az anyaországra, meg az itteni szerbek a szerbiaiakra. Miloše- 
vié pártjának [Szerbia Szocialista Pártja] helyi elnöke csak 
hallgatta ezt, a feje egyre vörösebb lett, mérges volt. Egyszer 
csak felugrott és kirohant, nem bírta tovább hallgatni, hogy 
ennyire hasonlítunk mi. Hát ránk se nagyon hízelgő, hogy ezt 
mondták.”

„Ha két nép több mint 300 éven át együtt él, akkor vala
mennyire hasonul egymáshoz. Az biztos, hogy bizonyos menta
litásbeli jellegzetességek átvevődtek. Elsősorban impulzívabbak 
vagyunk, mint a magyarországiak, kevésbé béketűrőek, bár a 
szerbekkel összehasonlítva még mindig túlságosan béketűrőek 
vagyunk. A szerbek, azok igazi balkániak, ösztönlények. Ok le
ülnek barátságos hangulatban egymással pálinkázgatni, boroz- 
gatni, aztán csak valamit mond a másik, és mindjárt elő a kést, 
azt leszúrja vagy lelövi, sőt összevesznek, hazaszalad a puská
ért, visszaszalad, az még ott ül a kocsmában, puff, az ablakon át 
lelövi! Na, ezt még nem sikerült átvenni tőlük.”

Fenti interjúrészletekből láthatjuk, a „balkáni”, „szerb” men
talitásnak egyaránt vannak olyan elemei, amelyek hatottak a 
vajdasági magyarság mentalitására, ugyanakkor vannak a szer- 
beknek olyan „balkáni tulajdonságaik” is, amelyek teljesen kü

15 A délvidéki magyarok között keletkezett szójáték Mira Markovié pártja 
(magyar) nevének vulgáris jelentésű rövidítésével.



lönböznek a magyarok mentalitásától, s amelyek a magyarokra 
vonatkoztatva, velük hasonlóságba hozva -  ahogy imént idézett 
beszélgetőtársam fogalmazott -  „nem túl hízelgőek” a magya
rokra nézve.

A „balkáni mentalitáshoz” kapcsolódó kettős jelentéstarta
lom a vajdasági magyarság mentalitásképét és önmegfogalma
zásának normáit, kereteit is meghatározza.

Egy zentai magyar család aranykarkötőt és aranyláncot aján
dékozott Magyarországon élő leányunokájának. A kislányról 
tudni kell: tele van energiával. E két Jelenség” a következő in
terpretációval fogalmazódott meg az említett nagyszülőkben: 

„Majd látják ott, Pesten, milyen egy igazi balkáni lány, ami
kor bemutatja az ékszereit, bár már azt most is érezhetik, mert 
nagyon helyes, hogy tele van élettel, mutassa csak meg, milyen 
az igazi balkáni vér!”

A „balkáni vér”, mint a vajdasági magyar mentalitáshoz va
ló kötődés jellemzőjét más beszélgetőtársaim is kifejtették:

„A mi mentalitásunk egészen más, mint a többi magyaré, 
olyan igazi balkáni tökös, a lányok se szívbajosak. Reggelig tu
dunk mulatni, valahogy pozitívabbak vagyunk, de érzelmeseb
bek is vagyunk. Meglátod, hogy tudunk mi szeretni!”

„Azt mondja nekem az egyik magyarországi gyerek: »Ti 
nem olyanok vagytok, mint a többi magyar, mert bennetek van 
a balkáni lazaság.« »Milyen igazad van« -  mondom neki. Még 
jó, hogy észrevette.”

„Az itteni magyarok sokkal érzékenyebbek, érzelgősebbek, 
indulatosabbak, olyan jó balkániak. Sokkal jobbak, mint a ma
gyarországiak. Azokon látszik, hogy északon vannak, sokkal hi
degebbek is. Ezt lehet érezni, nem véletlen, hogy a Délvidék az 
elnevezésünk.”

Olvasva interjúinkat, megfigyelhetjük: a ,jó  balkániság” 
minden esetben a „többi magyar”, „a magyarországiak” kontex
tusában fogalmazódik meg. A „balkániság” ezáltal a vajdasági 
magyarság magyar nemzeten belül való különbözőségét fejezi 
ki és jellemzi. Erre utal a „Délvidékinek mint nemzetrész-elne- 
vezésnek a „déli-balkáni” mentalitással való magyarázata, szem



beállítva az „északi-hideg” magyarországi magyarok mentali
tásával.16

Mélyreható példáját láthatjuk mindennek Hajnal Virág bács- 
feketehegyi kutatásainak fényében is, aki -  többek között -  a 
bácsfeketehegyi magyarok és montenegróiak önképét és a má
sikról alkotott sztereotípiákat elemezve mutatja be Bácsfekete- 
hegy testvérvárosával, a magyarországi Kunhegyessel való ta
lálkozások jellemzőit, s mindezek visszahatását a bácsfeketehe
gyi „interetnikus-lokális” kultúra mentális önképére.17

Az említett tanulmányból megérthetjük, a bácsfeketehegyi 
magyarok és montenegróiak közös mindennapjaiban az egy
másról alkotott sztereotípiák izgalmas jelentéseket hordoznak e 
két kultúra találkozásáról, együttéléséről. A bácsfeketehegyi 
magyarok kétfajta megnevezéssel illetik a velük évtizedek óta 
együtt élőket: a „górac” (utalva Montenegró szerb elnevezésére:

16 Az ismert svéd néprajzkutató, Orvar Löfgren több „nemzeti kultúra” össze
hasonlító vizsgálata során megállapítja: „Általánosságban elmondhatjuk, 
hogy a nemzeti önértékelésre Észak és Dél érdekes metaforikus összeha
sonlítása jellemző -  saját identitását minden nemzet a délebbi, könnyedebb 
(de kevésbé megbízható) és északi, saját polgárainál nehézkesebb nemze
tekkel hasonlítja össze. Sok helyütt megfigyelhető a tendencia egy olyan 
nemzetkép kialakítására, mely valahol a középúton helyezkedik el.” (Löfg
ren 1989: 18) Tanulmányunkban mindennek izgalmas kiegészítésére lehe
tünk figyelmesek, hiszen a fent említett és a következőkben elemzett példák 
során azt láthatjuk, hogy az „Észak-Dél” relációk nem nemzeti „mentális 
határvonalakat” jelölnek, hanem egy nemzeten belüli kulturális különbsége
ket mélyítenek el a délvidéki magyarság mint „nemzetrész” körében. Az 
utóbbi tartalmak ráadásul a „másik”, többségi nemzettel, a szerbséggel va
ló kölcsönhatásokat emelik be a saját kulturális identitás meghatározásaiba. 
Ugyanakkor esetünkben is beszélhetünk az idézett „középút” megfogalma
zásáról, ám ekkor is az adott kisebbségi kultúra sajátos értékvilágában, hi
szen a szerbségtől megkülönböztető „északiság” is a „balkáni mentalitáson” 
belül, annak pozitív tulajdonságainak kiemelésével és a negatív vonásoktól 
való megkülönböztetésekkel valósulnak meg a vajdasági magyar közösség 
önmeghatározásában, egyszerre teremtve meg ezáltal a saját nemzeten és az 
állam határain belüli különbözőségek etnikai keresztmetszetét.

17 Hajnal, 2003:283-321



Crna Gora -  ennek megfelelően a „górac” jelentése: Crna Gora-i) 
és a „montenegrói” vagy „feketicsi szerb” etnikus megnevezé
sekkel. Előbbi jelző magában foglalja az eddig e tanulmányban 
is említett sztereotípiákat: a magyarok szorgalmasságával, mun
kaszeretetével, magasabb fokú „civilizációs szintjével” szemben 
a „góracok nem hajlandók a munkára”, „a nehéz munkát mind a 
magyarra hagyják”, „ha megy az utcán, nem kérdez semmit, 
szakítja a gyümölcsöt a fáról”, „ha mész az utcán szombaton 
reggel, és látod, hogy az utcán ás valaki, akkor nyugodtan kö
szönhetsz »jó napot!«, mert az biztos magyar” stb. A „góracok” 
tehát a negatív „balkáni” jellemtulajdonságokkal rendelkeznek, 
kifejezve a magyaroktól való áthidalhatatlan etnikus távolságot, 
hiszen -  szintén Hajnal Virág egyik beszélgetőtársa szavaival -  
„nekünk nem olyan ám a mentalitásunk . .

Ugyanezen közösség megítélései azonban a felsoroltak el
lenpéldáit is magukban foglalják. Ekkor a „balkáni mentalitás” 
pozitív oldalát fogalmazzák meg a magyarok, s ezen jelzők 
mindegyikét a „montenegrói” vagy „feketicsi szerb” etnikai 
megnevezés követi. Ezek a mentális tulajdonságok továbbá 
olyan viselkedésmintákat jelölnek, amelyek a helyi magyarság
nak is követendő például szolgálnak: „bármelyik montenegrói 
házába bemész, kinálnak kávéval, pálinkával”, „ha van valami 
javítani való, amit nem tudok megcsinálni itthon, a montenegró- 
iak előbb segítenek, mint a magyarok”, „ha neked van kettő, ne
ki egy akkor [a magyarok] pusmognak a hátad mögött, hogy 
honnan szerezted, nem hogy addig ő is megdolgozna érte, a 
montenegróiak pedig inkább támogatják a maguk fajtáját”.

Az utóbbi „montenegrói jellemtulajdonságok” pozitívumai
nak és egyben a bácsfeketehegyi magyarság a többi magyartól 
való különbözőségének az elmélyülését a kunhegyesi testvérvá
rossal való találkozások tapasztalatai is elősegítették. A kun- 
hegyesiekkel való találkozás sajátossága, hogy már az első alkal
makat is a különbözőség kifejeződése determinálta, hiszen a 
bácsfeketehegyi magyarság a 18. század végén Kunhegyesről 
indult el a Délvidék felé. Az elvándorlók alakja évszázadokon át 
a bácsfeketehegyi emlékezetben mint a „kunhegyesi zúgolódók,



akik bátrabbak, rátermettebbek, talpraesettebbek, akik útra mer
tek kelni” maradt meg. Ezen meghatározó különbségeket tuda
tosították az intenzívebbé vált személyes és közösségi kapcsola
tok is: „Bár lehet érezni a rokonságot, a kunhegyesiek sokban 
különböznek a feketicsiektől. A kunhegyesiek megmaradtak ott, 
ahol éltek . . .  Rá lehet mondani, hogy ez a feketicsi ember Kun
hegyesről származott, de mégis egész más. A sokféle összeke
veredésből másvalami lett.”

Az etnikai „keveredés”, a vajdasági interetnikai környezet te
hát az egyik fő indoka a magyarországi közösséggel szembeni 
másságnak, amely többek között „mentális tulajdonságaikban” 
nyilatkozik meg a bácsfeketehegyiek számára: „Teljesen mások, 
mint mi, a jóléttől olyan lelketlenek lettek.” Idegen volt a ma
gyarországiak számára a rostélyos vagy a török kávé is, amelyek 
a bácsfeketehegyi magyar életmód szerves részévé váltak, s 
amelyeket „mi itt tanultunk meg a szerbektől”, „átvettük a mon- 
tenegróiaktól”, a „miénk is”.

E találkozások által felvetett kérdéseket végül így összegez
te Hajnal Virág:

„A találkozás így egyfajta csalódást is okozott a bácsfekete- 
hegyieknek, hiszen a »rokoni« jegyek felfedezésében bízva in
kább különbségekre, másfajta értékrendszerre, eltérő szokások
ra, nyelvhasználatra stb. derült fény. A bácsfeketehegyiekben 
felmerült tehát a kérdés: »Vajon kik is a mi rokonaink, a kun
hegyesiek, akikkel csupán származásunk közös, és a vajdasági 
magyarok, akik szintén magyarokként az anyaországon kívül él
nek? Vagy netalántán a Bácsfeketehegyen élő montenegróiak, 
akikkel hasonlóak a mindennapjaink?«”18

*

Az eddig bemutatott „balkán-kategóriák” kettős olvasata 
alapján láthattuk, a „balkáni mentalitás” negatív jelentései azon 
etnikai jellemzőket érintik, amelyek a két kultúra alapvető kü



lönbségeit hangsúlyozzák, magukban foglalva a tanulmány ko
rábbi részében elemzett pozitív önsztereotípiákat („szorgalom”, 
„munkaszeretet” stb.) és a másikról alkotott negatív etnikus 
mentalitásképeket („lusták”, „vadak” stb.), valamint a közöttük 
álló „kulturális szakadékokat” („ők pravoszlávok, mi kereszté
nyek, ők babonásak, mi két lábbal állunk a földön” stb). Emel
lett azonban a „többi magyar” felé a „balkáni mentalitás” pozi
tív jellemzői („érzékenység”, „melegség”, „barátságosság”, 
„vendégszeretet” stb.) fogalmazódtak meg, amelyek alapján a 
magyar nemzetben elfoglalt speciális helyzetét mélyíti el a kul
túra, megfogalmazva kötődését is a szerbség és a montenegrói
ak felé.

Mindkét esetben a tágabb értelemben vett „többség” irányá
ban mélyülnek el tehát e mentális jellemzők, kifejezve a vajda
sági magyarság saját kultúrájának egységét, valamint távolságát 
mindkét „többség” jellemzőitől. A vajdasági magyarság „balká
ni” mentalitás-kategóriái a kisebbségi kultúra meghatározó 
etnikus stratégiáit tudatosítják a közösségben, a saját kultúra és 
értékrendszer megőrzését, adaptációját egység és különbözőség 
folyamatos dialektikájában.

*

A távolságok és kötődések azonban nem egyformák a ma
gyarság és a többségi etnikum felé, mivel -  ahogy az eddig be
mutatottakból is látható -  a magyar nemzet irányában megnyil
vánuló azonosságok átélése a vajdasági magyarság egyik leg
fontosabb integráló tartalma.

A szerbségtől való távolságtartás mentális dimenziói ezért 
könnyen kontrollálhatók, ahogy interjúalanyaim is megfogal
mazták számomra:

„Ha valaki túlfokozza a kiabálást, hadonászik meg minden, 
megkapja, hogy olyan lettél, mint a szerbek.”

„Vannak itt elgóracosodott magyarok, nem is állunk velük 
nagyon szóba! Na, nincsenek is sokan.”



„Egész nap csak a kávét issza, nem csinál semmit, jól átvet
te tőlük ezt! Mondjuk, ez nem nehéz, de nem is magyar, nem is 
megy ahhoz magyar, szerb lesz meg, a családja is elszerbesedik.”

Aki tehát „túlzottan” a „szerb mentalitás” jellemtulajdonsá
gait alkalmazza viselkedésében, és a „balkáni mentalitás” nega
tív formái szerint vezeti életét, számíthat a közösségi norma- 
rendszer kontrolljára, illetve személyének a másik etnikumhoz 
való csatolására és az „elszerbesedett” jelzőre.

A magyarsággal kapcsolatos közösségi kontroll összetettebb 
problémakört alkot, hiszen a magyarsághoz való tartozás és a 
magyar kultúra folyamatosságának kifejezése a vajdasági ma
gyar kisebbségi kultúra meghatározó jelentéstartalmát képezi. 
Ehhez kapcsolódik a kisebbségi létforma stratégiája, a „kiegyen
lítődés” alkalmazása, a „saját-magyar” regionális-kisebbségi 
kultúra és identitás megőrzése. Ezt azonban a vajdasági magyar 
közösség tagjai eltérően képzelik el. A legmélyebb határvonal a 
korábbi állami szocializációs mintákhoz alkalmazkodó illetve az 
azt csupán „nappali kultúrájukban”, társadalmi-interetnikai nyil
vános tereiben adaptáló, de az otthoni-saját kultúra biztonságos 
környezetében a nagyszülők „tiszta-nemzeti” kultúráját gyakorló 
és továbbadó személyek, családok, közösségek között húzódik.19 
Az előbbiek a revitalizálódó „tiszta-nemzeti” és vallási tartal
makhoz is óvatosan, néhol ellenségesen viszonyulnak20, míg az 
utóbbiak a nemzeti kötődések továbbhagyományozásában, s -  
mint láttuk -  az ezeket elmélyítő nyilvános rítusokban és egyéb 
törekvésekben vesznek részt. E törésvonalakat élezi ki néhol a 
„magyarkodás” jelző, amely a magyarsághoz való kötődések 
„túlzott” megnyilvánulásait illetve a „többi magyar”, elsősorban 
a magyarországiak mentalitásának átvételét fogalmazza meg a 
„másik” szempontjából.

Mindez az életvitel teljes spektrumát érinti. Az előző feke
ticsi példák során többek között láthattuk a kávézás gyakorlatá
nak fontos kiemelését. A kunhegyesiek különbözőségét az is



aláhúzta, hogy nem szerették a törökösen készült kávét, amelyet 
a vajdasági magyarok a szerbektől és a montenegróiaktól vettek 
át. A török kávé fogyasztása azonban nem pusztán élvezetes 
időtöltés, hanem a vendéglátás pozitív „balkáni mentalitásának” 
a kifejeződése, a baráti-szomszédi-rokoni kapcsolatok köteléke
inek megerősítése, egyszóval „a mi kultúránk része” -  ahogy azt 
egyik feketicsi beszélgetőtársam kifejtette. A vajdasági magyar 
értelmiség egy része azonban -  az általam ismertek közül ők ki
zárólag a magyar nemzeti kultúrához való kötődés szorosabbá 
tételén fáradoznak -  szintén nem él a török kávéval.

Ezen „apró” mozzanat jelentésértékével viszont ők és kör
nyezetük is tisztában vannak, minthogy környezetük tudtukra 
adja a „te nem a mi kávénkat iszod” megjegyzésével a vélemé
nyét, de arra is felfigyeltem, ahogy egy magát „magyar nemzeti 
elkötelezettségűnek” identifikáló közéleti személy fennhangon 
„tejeskávét” kért egy kávéházban, nyilvánosan demonstrálva vi
lágnézetét. Az utóbbit többen később „magyarkodónak” titulál
ták ezzel az esettel kapcsolatban.

A korábban elemzett zentai rítusról azt olvashattuk, hogy ha 
a nyilvános nemzeti reprezentáció egy adott nemzeti ünnep idő
pontjára esett volna, az „túlzás”, nem megfelelő „magyarkodás” 
lett volna. A szervezők ennek tudatában gondoskodtak egy -  sza
vaikkal -  „semleges” napról, hiszen számukra is fontos volt az 
„egyensúlyt tartani, hogy az ember meg az egész ünnep ne kap
ja meg a magyarkodás bélyegét” -  ahogy egyikük fogalmazott.

A közös kisebbségi „mentális konszenzus” tehát a kultúra 
egészét átfogja, kontrollként, normaként él a közösség identitás
stratégiájának „etnikai iránytűjeként”. Csupán ezen belül artiku
lálódnak tehát a mindenki által értett törekvések és hozzáállások.

Az elmondottak összetett valóságtartalmaira mutatnak rá a 
következő interjúrészietek is:

„Ami a magyarsággal elsősorban összeköt minket, az a kö
zös anyanyelv, de ha itt a 300 ezer magyar közül Vajdaságban 
történetesen valaki nem alkoholt kér, akkor talán 290 ezer 
szokkot iszik, vagyis szörpöt, és a bazénba megy fürdeni, és 
még sorolhatnám. Már nyelvileg is azon a szinten vagyunk,



hogy kezdünk elszigetelődni; egy olyan tájnyelv alakul ki, ami 
még a megértést is kezdi megnehezíteni, zavarja. Mi küzdünk, 
harcolunk, hogy ne engedjük meg ezt a nyelvi romlást, és erre 
azt mondják: ne magyarkodjunk, ezt így köll mondani, és kész!” 

„Valaki egyszer kimondta, ebből nagy egész vajdasági vita 
lett, hogy Ómoravica, az Kossuthfalva. Na, erre nagy lett a fel
fordulás, hogy ez magyarkodás, és ők nem akarnak a környező 
szerbekkel konfliktusba keveredni, félnek.”

„A délvidéki magyarokban van egy megfélemlítettség, pró
bálnak kicsit helyezkedni, ravaszkodni, nem elárulni magukat, 
nem kiadni magukat, és nem magyarkodni. De ezek a szép ren
dezvények, amiket néhány éve rendeznek itt, Zentán, meg az 
egész Vajdaságban, mindig tele vannak, mert megszokták mára 
az emberek, látják, hogy nem veszélyes, nem kihívó.”

Interjúalanyaim, az idézettek szerint, úgy látják, a fent elem
zett „mentális kontroll”, elsősorban a negatív történelmi-tár- 
sadalmi-interetnikai tapasztalatokból s az ezekből következő 
„mentális sérülésekből” fakad.

Mások azonban a mindkét „többségi” kultúrától való távol
ság negatívumát hangoztatták, a „kisebbségi vákuum” (ahogy 
egyik beszélgetőtársam megfogalmazta) reménytelenségének 
fásultságával indokolták a „magyarkodás” szükségtelenségét: 

„Sokan azt hittük, felszabadulhatunk a fóbiáinktól, amikor a Ti
to itt propagálta, hogy mindenki legyen jugoszláv. Nekem is 
mondták »Te, nem jobb lesz, ha nem leszünk se magyarok, se szer- 
bek, se horvátok?« De már a ’ 80-as években ez megváltozott, az
után visszaváltoztak; rapid módon ’91-ben visszaesett a jugoszlá- 
vok száma. A magyarok is visszatértek, nem is tehettek másként, 
a felszabadulás csak illúzió volt, a szerbeknek úgyse kellettek.” 

„Hát itt volt egy öreg bácsi, mondja nekem: »Tudja, mit ír
tam be a statisztikai nemzetiségi helyre? Azt írtam be, hogy bez- 
nacionalnosti, nemzetiség nélküli. Engem nem fognak majd a 
szerbek üldözni, ha meghal a Tito!« Mondom: »Jól van, akkor 
legalább azt fogják hinni magáról, hogy muzulmán, mert azok 
írták így be magukat, és majd azért akasztják föl, mert muzul
mán!« Na, ezen elcsodálkozott.”



A többségi társadalom az elmondottak szerint „nem fogadta 
be” a magyarságot. A „mentális sérülésekkel” terhelt időszak -  
ahogy egyik beszélgetőtársam fogalmazott -  „egy tragédia, fö
lösleges zsákutca volt”. A „nemzetiség nélküli” identitásstraté
gia tehát csakúgy nem lehetséges út, mint az asszimilációra tö
rekvés. Másik interjúalanyom így egészítette ki mindezt: „Itt 
nincs olyan, hogy fogom magam, és mától szerbül beszélek, 
nem fogadnak ők se be. Érzik, hogy nem vagyok közéjük való.” 

Ugyanakkor a „túlzott nemzeti” törekvéseknek sincs „sem
mi értelme” -  ahogyan egyik beszélgetőtársam összefoglalta - ,  
hiszen:

„A magyar nép fele a jobblétet akarja. Igaza is van ebben, de 
úgy akarja, hogy közben sajnálja mitőlünk, a határon túliaktól a 
támogatást, nehogy ez a jólétükből faragjon valamit, azt is ma
guk közt akarják elosztani. Nekik az anyagi jólét fontosabb, 
mint a nemzettudat, nekik ez a mentalitásuk. Ránk se itt, se ott 
nincs vevő!”

A „túlzott magyarkodás” ezek szerint tehát olyan hamis, illu
zórikus magatartásforma, amely nem is kapcsolódhat a magyar 
nemzet többségének hátteréhez, mivel az anyaország nagy ré
szének a „nemzettudat” nem is tartozik a mentalitásához.

A „háttémélküliség”, a bizalom és befogadás hiánya mindkét 
„többségi” kultúra részéről nyer összefoglalást az alábbi interjú- 
részletekben is:

„Sehova se tartozunk a legtöbben, kisebbségi vákuumban 
élünk. Néha érezzük, hogy tartozunk a mieinkhez, de aztán ma
rad minden a régiben: sem a szerbekhez, sem a magyarokhoz 
nem húzunk, mert azok sem húznak hozzánk.”

„Kénytelenek vagyunk megőrizni a vajdaságiságunkat, az itte
ni kevert magyarságunkat, mert csak magunk fogadjuk be magun
kat, csak magunknak kellünk. Minek magyarkodjunk akkor?”

A vajdasági magyarság „vákuumhelyzete” teszi feleslegessé 
tehát a „magyarkodás” viselkedésmintáit a fenti olvasatokban, 
hiszen a „vajdasági kevert” magyarság értékrendszere az egye
düli „hiteles” és „valódi” identitásstratégia abban a helyzetben, 
ahol „ránk se itt, se ott nincs vevő.”



A motivációk, a magyarázatok összetettségével együtt láthat
juk, a vajdasági magyarság kultúrájában a „kiegyenlítődés” ki
sebbségi stratégiái dominálnak. Ennek megfelelően létezik a 
kultúrának egy olyan kognitív konszenzusa, amely alapján osz
tályozzák és minősítik a „többségi társadalmak”, valamint a sa
ját kultúra mentális jellemzőit. Az utóbbi mentális sajátosságo
kat a „nemzeti” és a „balkáni” hatások keveredése alakította ki. 
Ezek egyensúlya, kiegyenlítődése képezi a helyes-hiteles, saját 
mentalitás kereteit -  megfelelve a kisebbségi kultúra „vákuum
helyzetének”, két „többségi” kultúra közötti állapotának és a fo
lyamatos adaptációk kényszerének.

A vajdasági magyar kisebbségi kultúra tehát a permanens 
„kultúraátvétel” és a saját kultúra „megőrzésének” gyakorlatá
ban él, ez határozza meg leginkább mentalitását, illetve e men
talitás értékelését, önkontrollját is: a túlzott kultúraátvétel hatá
sait és megnyilvánulásait a mentalitás terén, akár „magyar nem
zeti”, akár „balkáni” legyen is az, megítéli a közösségi konszen- 
zuális normarendszer, az ilyen mentalitású személyt vagy „ma
gyarkodónak”, vagy „elszerbesedettnek” bélyegezve meg. Az 
így „megjelölt” emberek elveszítik közösségüket a vajdasági 
„kettős és kiegyenlített” magyar mentalitással, s (ezáltal) össze
tartozásukat e magyar közösséggel, a kisebbségi kultúra perifé
riájára szorulnak, vagy a továbbiakban a „másik” kultúrához tar
tozónak tekintik őket.

E „kiegyenlítődés” mentális összefüggései mögött az a szo- 
ciálantropológiai tapasztalat áll, amely egyaránt magában fog
lalja a vajdasági magyarság történelmi-társadalmi és interetnikai 
valóságtartalmait, az elmúlt évtizedek alatt kialakult, kényszerű 
identitásstratégiáit, kulturális változásait, az anyaországgal való 
kapcsolat negatív tapasztalatait, valamint ezzel együtt a saját -  
tradicionális -  kultúra fennmaradásának dimenzióit, az elmúlt 
másfél évtized revitalizálódó „tiszta-nemzeti” jelentéstartalmai
nak és kötődéseinek intenzívebbé válását az utóbbi folyamat új 
identitásstratégiáinak kifejeződésével és elmélyülésével párhu
zamosan. E „kétpólusú” szociálantropológiai léthelyzet fejező
dik ki a kisebbségi társadalom törésvonalainak konfliktusaiban,



a kollektív emlékezet értelmezéseiben, a rítusok és társadalmi 
események mozzanataiban s ezek interpretációiban egyaránt.

Mindezeket az összetett valóságtartalmakat tartja össze, osz
tályozza és foglalja keretbe a közösség jelenkori „kollektív kép
zetrendszere”21, azon kollektív kognitív jelentéstartomány, 
amelynek kifejeződése a „vajdasági magyar mentalitás” kategó
riájában és értékrendszerében fogalmazódik meg. Ez „egyenlíti 
ki” a mentális sérülésekből adódó negatív hatásokat, és teszi él- 
hetővé e „bonyolult” kisebbségi léthelyzet mindennapjait.

*

Összefoglalva az eddigieket láthattuk, hogy az „igazi ma
gyarságtudat” vajdasági formája egyaránt kapcsolódik a nemze
ti rítusok jelentéseihez, a „Délvidék” mint nemzetrész fogalmá
hoz. Ezen belül a „vajdaságiság” egyaránt kifejezi a magyar 
nemzet sokarcú különbözőségét, hiszen a vajdasági magyarság 
lokális közösségeit különböző területekről beköltözött magyar 
telepesek alapították. Ezen lokális különbségek azonban külön- 
külön is és regionális-„délvidéki” egységként is megerősítik a 
vajdasági magyarság különbözőségét a magyar nemzet más 
nemzetrészeihez képest. Ehhez kapcsolódnak az itt élő magyar
sággal évszázadok óta együtt élő szerbek tulajdonságai, amely 
„meritális jellemzőket” számon tartják, és sztereotipikusan rend
szerezik, megállapítva azok hatásainak beintegrálódását, átvéte
lét is saját mentalitásuk rendszerébe. Ebből következik a „más
hogyan vagyunk magyarok” önmegfogalmazás (egyik beszélge
tőtársam szavait idézve), amelynek egyik legjellemzőbb mo
mentuma a „balkáni” jelző pozitív jelentése.

A „balkániság” azonban olyan negativ mentális jelentéseket 
is magában foglal, amely a szerbektől való áthidalhatatlan kü
lönbségeket tudatosítja.



A kisebbségi magatartás sem a nemzeti kötődések „túlzott” 
kifejeződését, a „magyarkodást”, sem a szerbség megkülönböz
tető „balkáni” jegyeinek megnyilatkozásait nem teszi lehetővé. 
„Balkán” és „nemzet” határán nyilvánul meg az „igazi délvidé
ki magyarságtudat” s az ennek megfelelő „vajdasági magyar 
mentalitás”.

A vajdasági magyar „kisebbségi mentalitás” mély jelentés- 
tartalmai tehát két kultúra érték- és viselkedésrendszerének ke
resztmetszetét foglalják magukban, továbbgondolhatóvá téve e 
kérdéskör általánosabb értelmezési lehetőségét a kisebbség- és 
etnicitáskutatásban.

*

A tanulmányban többször idézett Ralph Linton azon kulturá
lis antropológusok egyike, aki munkáiban rávilágít a kultúra és 
a személyiség élő, dinamikus kapcsolatrendszerére. Linton meg
állapítása: „Az egyénnek és társadalmának viszonya kölcsönös 
jellegű. Az egyént kultúrája formálja ki, viszont ő is alakítja kul
túráját.”22

A „vajdasági mentalitást” elemző példáink fényében is lát
hattuk, az „egyéni sajátosságok” mentális keretét a társadalmi 
környezet és a saját etnikai-kulturális közösség is meghatározza, 
determinálja illetve norma- és értékrendszerének megfelelően 
értékeli és szankcionálja. Az egyén e „mentális struktúrába” il
leszkedik, kommunikálva velük, illetve adaptálva, alakítva azo
kat. Kulturális és egyéni sajátosságok ezen kölcsönhatása adja 
tehát kutatott közösségünk azon „alapszövetét”, amelyet „fel
fejtve” a vajdasági magyar kisebbségi kultúra szociálpszicholó
giai környezetére és a vajdasági magyar közösség egyéni és kol
lektív „mentalitására” is rápillanthatunk.

Tanulmányomat ezért egyik interjúm teljes bemutatásával zá
rom. Rápillanthatunk ezáltal, hogyan élnek együtt az eddig elem
zett jelentéstartalmak az egyén lelkivilágában, identitás-stratégi

22 Linton, 1997:288 
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áinak megélt valóságtartalmaiban. Az itt következő interjúmat 
legkedvesebb beszélgetőtársammal, Hajnal Annával, a zentai 
gimnáziumban idén érettségiző diáklánnyal készítettem. Szavai
ból kiviláglik interjúm s a benne megfogalmazást nyert egyéni 
olvasatok érzelmi aurája. Ennek folytán megérezhetjük azokat az 
emocionális összetevőket is kérdéskörünkkel kapcsolatban, ame
lyeket egy „objektív” elemzésből lehetetlen kiolvasni.

Beszélgetőtársam életkora emellett lehetővé teszi, hogy jele
nében az elmúlt évtizedek tapasztalatain és a jövő felé mutató új 
identitás-stratégiák összefüggésein (s ezeknek a világlátásra tett 
hatásain) is elgondolkodjunk. Beszélgetőtársam a tanulmányban 
elemzett új identitásstratégiák „hiteles” reprezentálói közé tarto
zik: ő az, aki a március 15-i ünnepen, a ballagáson és a „Magyar 
Ház” avatóján is fellépett az ott említett dalokkal.

Visszautalva a tanulmány egyik első interjúrészletére, a vaj
dasági magyarság olvasatában az elmúlt évtizedek során a nők, 
kilépve etnikai közösségükből, sokkal inkább vállalták a teljes 
asszimiláció stratégiáját, mint a férfiak. Az elmúlt évek tapasz
talata azonban a jelenre vonatkoztatva megváltoztatta ezen véle
kedést az új identitásstratégiák elmélyülésével összefüggésben, 
hiszen az óvodások mellett elsősorban beszélgetőtársam korosz
tályának leányai azok, akik felvállalják ezen új és tudatos straté
giákat életvezetésükben. Anna korosztályának „mentális állapo
tát” érzékletesen illusztrálja tablóképük tervezett -  végül meg
valósulatlan -  feliratának kesernyés humora: „Múltunk szörnyű, 
jelenünk szörnyű, még jó, hogy nincs jövőnk.”

Az alábbiakban átérezhetjük, milyen következményekkel jár 
e szociálpszichológiai környezetben az újfajta identitásstratégiák 
tudatos felvállalása, hogyan él mindez a tanulmányban elemzett 
további hatások rendszerében, és végül hogyan kommunikálód
nak egyéni lelkivilágában mindazok a jelentéstartalmak, ame
lyekre korábban rápillanthattunk. E személyes olvasat tehát ösz- 
szefoglalja számunkra a „vajdasági magyar mentalitás” kapcsán 
felmerült etnikai jelentéstartalmakat, bemutatva ezek megélt va
lóságának meghatározó szerepét az egyéni életsorsok terén:



„Amikor Magyarországra megyek, akkor nekem olyan, 
minthogyha hazamennék, tehát a második otthonom. Azért, 
mert Magyarországon a Szent Korona vagy a Feszty-körkép 
ugyanolyan nekem, mint bármilyen más magyarnak, ugyanúgy 
a magaménak érzem, mint bárki más. Hiába vagyok határon túl 
élő magyar, ugyanolyan magyarnak érzem magam, sokszor ma- 
gyarabbnak is. Szerintem a határon túli magyarok sokkal jobban 
átélik a magyarságukat, mint a magyarországiak, persze csak ál
talánosságban beszélek, de sajnos a legtöbb esetben én ezt ma
gam tapasztaltam meg.

Mi kisebbségben élünk, ezért sokkal jobban ragaszkodunk a 
magyarsághoz, a magyarországiak pedig természetesnek veszik 
mindazt, amibe beleszülettek, és annyira nem is kötődnek már a 
magyarsághoz, mint mi, akiknek sokkal fontosabb, hogy meg
őrizzük önmagunkat. Magyarországnak el kellene fogadnia, 
hogy mi is ugyanolyan magyarok vagyunk. Ugyanúgy a miénk 
is a magyar történelem és minden más nemzeti érték. Én minden 
olyan dalt külön szeretek, amiben benne van Magyarország, pél
dául az Elindultam szép hazámból vagy Magyarország az én ha
zám, itt nevelt fö l édesanyám. A kokárda is jelentős, mert egy 
jelkép, de a legfontosabb, hogy belülről jöjjön a magyarság. 
Bárki kirakhatja ezt a kokárdát, de ha nem érzi magát magyar
nak, akkor semmit sem ér.

Az osztálytársaim közül többek szerint nem kell tudni a ma
gyar himnuszt, mert Jugoszláviában élünk, és itt a »Hej, 
Sloveni«-t kell tudni. Ez egy nagy tévedés szerintem, de így ne
velték őket a szüleik, lehet, hogy azért is, mert látják, hogy a 
magyarországiaknak nincs szükségük ránk -  és hát akkor, ha 
nincs, akkor fellép bennük a dac, hogy akkor nem is kell. Ben
nem nincs ilyen, én remélem, hogy érzem a magyarságot.

Én is érzem, mint mások, hogy itt az emberek sokkal érzéke
nyebbek, nem annyira hűvösek, mint Magyarországon, ahol ko
morak az emberek, nem olyan közvetlenek. Itt is persze vannak 
olyan emberek, akik befeszültek, de akkor is közvetlenebbek az it
teniek. És érzékenyebbek. Látod, én is sírok mindig, ha ilyen dol
gokról beszélek. A többi határon túliak közül az erdélyiek is



ugyanúgy jobban átérzik a magyarságot szerintem, nincs is kü
lönbség nagyon közöttünk, mert mi egyformán érezzük, közös 
dolgokat látunk. Velük sokkal jobb kapcsolatba tudtam kerülni ed
dig, sokkal közelebb állnak hozzánk. Nekem csak az a rossz (lát
tam a tévéműsorban, amikor a háború volt, hogy mennyi menekült 
van), hogy nem tudom, befogadnák-e a magyar menekülteket.

Vannak Magyarországon viszont, akik kedvesek nagyon, 
meg olyanok is, akik sajnálnak bennünket. A legjobban az fáj, 
hogy ha valaki tenni akar értünk valamit Magyarországon, ak
kor a többség leszavazza, ha valakinek számít az itteni magyar
ság, annak ellene mennek.

A szerbek nagyon erélyesek, és főleg mindent veszekedéssel 
meg verekedéssel oldanak meg. Vannak olyanok is pl. Újvidé
ken, hogy megy egy magyar, és a szerbek is mennek egy társa
ságban, és megverik azt a magyart. De persze a magyar egyedül 
m egy. . .

Érzékelhető nagyon, hogy se a szerbek, se a magyarok nem 
fogadnak be minket. Ezért hogyha olyan magyarok születnek 
vagy nevelődnek, akik úgy igazán meg tudják tartani a magyar
ságot, akkor fönn tud maradni a magyarság, ha viszont nem, ak
kor beolvad.

Azt látom, hogy azok az osztálytársaim is, akik azt mondták, 
hogy a jugoszláv himnuszt kell tudni, meg ilyenek, azoknak fő
leg szerb barátaik vannak, és lehet, ez is befolyásolja őket, meg 
hát nem is nevelték őket igazi magyarságtudatra.

Ez nagyon nehéz dolog, mert az emberek gondolkodását, a 
mentalitást szinte lehetetlen megváltoztatni. Hiába magyarázom 
az osztálytársaimnak, nem lehet a véleményüket megváltoztatni, 
ahogyan ők sem tudják az enyémet.

Remélem, ez az interjú is segíthet viszont abban, hogy néhá- 
nyan elgondolkodjanak, érdemes megváltozni. Kár, hogy a sírá
somat nem lehet leírni.

Remélem, többen lesznek olyanok, akik egyre többet foglal
koznak a magyarságukkal, megtartják a magyarságukat. A tör
ténelemkönyvek ma is tele vannak a szerbek történelmével, a 
magyar rész az nagyon kevés.



És a történelemtanárom is külön tanítja velünk az egész ma
gyar történelmet. Ugyanúgy a hagyomány által is megtarthatjuk 
magunkat. Én énekelek, a népdalok által is nagyon meg lehet 
tartani a magyar kultúrát és a magyar anyanyelvet.

A vallás, hogy megőrizzem a magyarságot, sokat segít, mert 
sokat kell imádkozni azért is, hogy ne legyünk elnyomottak. Ne 
legyen az, hogy a szerbek elnyomnak minket például.

Mert a mentalitás elsősorban á családból ered, ezért olyan 
erős. Én is a szüleimtől kaptam az igazi magyarságot, de ez a 
nagyszíileimtől is függ, az is számít, hogy a szüleim mit örököl
tek a szüleiktől. Csak a családban lehet ezt továbbadni és meg
kapni. Akik így nevelkedtek, az egy baráti kör, a többiekkel is 
barátkozunk, de nem sok értelme van, egyszerűen mély barátság 
nem lehet belőle. És mi vagyunk kevesebben, kisebbségben va
gyunk, akik a magyarságot meg akarjuk tartani saját magyar ki
sebbségünkben. Akik megtartják a magyarságot viszont, mind 
itthon is maradnak éppen ezért, hogy itt terjesszék a magyarsá
got, mert ha elmennek Magyarországra, akkor ez a réteg is ki
hal, és minél kevesebben leszünk, akkor elfogynak az értékek is, 
amik mi vagyunk, ezért maradunk itt. Én is itthon maradok. 
Vagy ha el is megyek tanulni, visszajövök. Csak felkészülni 
mennék el. De semmi biztatót nem tudok mondani, csak azt, 
hogy van még remény. Bármilyen kevesen vagyunk, mi komo
lyan gondoljuk.”
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