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mát: „Nem értik a z evangéliumot, m ert az egy’házuk nem igehirdető a szó m isszio
nárius értelm ében."
Az egyik etnikai-vallási közösség tagjai tehát „értékítéletet” mondanak a m ásik
ról 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 „első szint” jelentéseihez kapcsolódik.
Ha hozzátesszük m indehhez - mint láttuk - , hogy az elmúlt politikai rendszer ha
tása okán vallási szempontból a „szerb egyház” is kisebbségi viszonyba került a tár
sadalom egészét tekintve, s hogy rítusai, vallási tradíciója elvesztette a Vajdaságban
vallási tartalmait, jelentéseit, akkor megállapíthatjuk, hogy a vallásosság „m áso
dik”, belső-tartalmi, kulturális „szintjén” nem is lehet a pravoszláv vallásról m int
„többségi” vallásról beszélni a „kisebbségi”, „magyar” egyházakhoz képest. Ahogy
egyik zentai szerb interjúalanyom fogalmazott: ,,A pravoszlávság vagy a katolikusság nem olyan nagy problém a senkinek úgy, vallási szinten, mert ezeknek a generá
cióknak nagy része m ég azt sem tudja, m i az, hogy kereszténység, m ég ha el is já r
néha a templomba. A szokásokat ismeri csak-, azt se tudja, m i az egyáltalán, nem
hogy katolikus vagy pravoszláv, hogy m i valójában a különbség ”, Ezért idézett hi
potézisünk („A vallásosság és a vallásgyakorlat a kisebbségi helyzetben felértéke
lődik, és az egyéni és csoportidentitás megőrzésében fontos szerepet vállal”, s fő
ként akkor mutatnak a m agyar kisebbségek „aktívabb vallási életet”, ha „pravoszláv
többségű társadalomban” élnek.) az általam értelm ezett „első szint” viszonylatában
jelentkezik csupán, s nem a valláskultúra, a belső-vallásos tartalmak (s ezek „akti
vitása”) szintjén.

Csernicskó István *
A kárpátaljai magyarok önmagukról
és az ukránokról
The Kuthenian Hungarians about Themselves
and the Ukrainians
In 2000 595 pupils and 38 hungarian adults took part in a quany-sheet research, which
reassured the self-portrait o f the Hungarians and their opinion o f the Ukrainians.
According to the results o f the research the Subcarpathian Hungarians form ed a positiv
portrait o f themselves, by all m eans they have better respect fo r themselves than fo r the
Ukrainians.

írásunkban a kárpátaljai m agyarság saját közösségéről, illetve az ukránokról alko
tott képéről nyújtunk rövid áttekintést egy empirikus kérdőíves vizsgálat adatai
alapján.
2000 tavaszán Kárpátalja hat járásában (ungvári, munkácsi, beregszászi, nagyszőlősi, técsői, huszti) 26 településen 595, egy évvel az érettségi előtt álló középis
kolás adatközlő, illetve kontrollként 38 felnőtt vett részt abban a vizsgálatban,
amelynek a részeredményeit itt közöljük. A mintavétel kiterjedt K árpátalja vala
mennyi olyan (m agyar és nem magyar tannyelvű) középiskolájára, ahol jelentős
számú m agyar nem zetiségű diák tanul. A minta így megfelelően reprezentálja a kár
pátaljai magyar középiskolásokat mint szociológiailag jól körülírható társadalmi
csoportot, de az eredményekből (többek között a felnőtt kontrollcsoport révén) az
egész közösségre nézve is hasznos általánosításokat tehetünk.
Csepeli György (1997: 479^480) számol be arról, hogy Le Vine és Campbell
(1972) elkülönítette azokat az általános autosztereotípiákat, amelyeket a közösségek
rendszerint saját magukról alkotnak, és az úgynevezett általános heterosztereotípiákat, amelyekkel a szom szédos közösségeket illetik. Jelen vizsgálatunkban fel
használtuk ezeket, ám vegyesen adtuk meg az autó- és heterosztereotípiákat, és a
következőre kértük adatközlőinket:
A z alábbi tulajdonságokat külföldiek mondták a magyarokra és az ukránokra, de
sajnos összekeveredett, hogy mely tulajdonságokat tartották a magyarokra s melye
ket az ukránokra jellemzőnek. Arra kérünk, hogy a tulajdonságok közül je lö ld meg
I -gyei azokat, amelyeket jellem zőnek tartasz a magyarokra, 2-vel azokat, amelyek
szerinted az ukránokra jellem zők, s tégy 3-ast azokhoz a tulajdonságokhoz, ame
lyek szerinted sem a magyarokra, sem az ukránokra nem jellem zőek, vagy pedig
egyszeire jellem zőek az ukránokra és a magyarokra is! Tehát: 1 = a magyarokra
jellemző, 2 = az ukránokra jellem ző, 3 = egyikre sem vagy mindkettőre jellemző.

436
* A szerző a vizsgálat ideje alatt Bolyai János Kutatási Ösztöndíjban részesült.
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a) Önzők, a sa já t fajtájukat mindennél előbbre tartják
b) B üszkék m agukra, megbecsülik önmagukat és őseik hagyományait
c) E rőszakosak és terjeszkedők, a m ások kárára akarnak előrehaladni
d) H űségesek
e) Becsapnak másokat, amint lehetőségük nyílik rá, nem becsületesek,
nincs bennük erkölcsi határ, amikor másokról van szó
f ) B ecsületesek és megbízhatóak egymás között,
de nem dőln ek be az idegenek mindenféle aljas trükkjeinek
g) B átrak és haladó felfogásuak, felkelnek saját dolgaik védelmében,
m egvédik azt, am i az övék, és nem lehet őket kiforgatni abból,
am it jogo sa n megszereztek
h) Ö sszetartanak, másokat kirekesztenek m aguk közül
i) Békeszeretőek, szeretik az embereket,
csak az ellenségeikkel szemben él a szívükben gyűlölet
j ) E rkölcstelenek és becstelenek
k) Tisztességesek és becsületesek
I) Gyűlölködnek, különösen rosszindulatnak
a nem hozzájuk tartozókkal szemben

____
____
____
____
____

____
____
____
____
____
____

Az a), c), e), h), j) és 1) betűvel jelölt tulajdonságok tartoznak a hetero-, a b), d),
f), g), i) és k) pedig az autosztereotípiák közé (ezeket az 1-3. ábrán különválasztva
tüntettük fel). A vizsgálat tervezésekor hipotézisünk az volt, hogy mind a középis
kolások, mind pedig a felnőttek körében szétválnak m ajd a sztereotípiák. Amint az
az 1. és 2. ábrából látható, mindkét minta jellem zőbbnek találta az autosztereotípiákat saját közösségére, illetve a heterosztereotípiákat az ukránokra.
M ind a középiskolások, mind pedig a felnőttek úgy vélték, hogy az ukrán közös
ségre sokkal inkább jellem zők a heterosztereotípiák, m int a magyarokra. A két m in
ta válaszait összevetve feltűnik, hogy a középiskolások szigorúbban ítélték meg az
ukránokat, mint a felnőttek: magasabb arányban vélték úgy, hogy a negatív jellem 
vonások a többségi nemzetet jellem zik, és a felnőtteknél pozitívabban látják saját
közösségüket. Az ukránokra jellem ző tulajdonságokat bemutató második ábra szin
te tükörképe az elsőnek: a heterosztereotípiákat a kárpátaljai magyarok többsége az
ukránokra vonatkoztatja.
A tulajdonságok közül többet is semlegesnek (azaz egyik nemzetiségre sem vagy
m indkettőre egyformán jellem zőnek) tartottak az adatközlők (3. ábra). A legtöbben
a talán leginkább negatívnak tekinthető j)-vel jelölt tulajdonságot (Erkölcstelenek és
becstelenek.) vélik semlegesnek.
M egkértük arra is adatközlőinket, hogy egy ötfokú skálán értékeljék előbb azt,
m ennyire jellem zők bizonyos tulajdonságok az ukránokra, majd azt, ugyanezek
m ennyire illenek a magyarokra. Az eredményekből átlagot számítottunk. Külön tün
tettük fel a középiskolás és a felnőtt minta vélekedését a magyarokról és az ukrá
nokról, illetve összevetettük azt is, hogy van-e eltérés a m agyarok és ukránok meg
ítélésében a két csoport között.
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2. ábra. A z ukránokra jellem ző tulajdonságok a kárpátaljai m agyar középiskolások (N=595) és feln ő tte k (N=38) szíe n n t
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3. ábra. A z ukránokra és a m agyarokra egyformán jellem zőnek
vagy nem jellem ző n ek tartott tulajdonságok a kárpátaljai m agyar középiskolások (N=595) és feln ő tte k (N=38) szerint

K ö z é p is k o lá s o k

80

60

40

20

F e ln ő tte k

441

MAGYAROKA

6. ábra. Kárpátaljai m agyar középiskolások (N=595)
és fe ln ő tte k (N=38) vélem énye a m agyarokról
3 4.5 4 3.5 3 -
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4. ábra. Kárpátaljai m agyar középiskolások vélem énye
az ukránokról és a m agyarokról (N=595)**
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5. ábra. Kárpátaljai m agyar fe ln ő tte k vélem énye
az u kránokról és a m agyarokról (N=38)

7. ábra. Kárpátaljai m agyar középiskolások (N=595)
és feln ő ttek (N=38) vélem énye az. ukránokról
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** A 4-7. ábrán a vízszintes tengelyen található betűk a következőket jelentik: a: társasak, b: müveitek,
c: érdeklődők, d: barátságosak, e: békések, f: megbocsátok, g: erősek, h: vonzók, i: gazdagok.
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Az átlagok azt mutatják, hogy a kárpátaljai magyarok a magyarságot (a) tágasabb
nak, (b) műveltebbnek, (c) érdeklődőbbnek, (d) barátságosabbnak, (e) békésebbnek,
(f) megbocsátóbbnak, (h) vonzóbbnak és (i) gazdagabbnak tartják, mint az ukránságot, ám mindkét népcsoportot (g) egyformán erősnek vélik; a felnőttek (a középisko
lásokkal ellentétben) közel azonosan társasnak vélik mindkét népcsoportot.
A 6. és 7. ábrából kitűnik, hogy nincs jelentős eltérés abban, ahogyan a kárpátal
jai magyar középiskolások és felnőttek a m agyarokat és az ukránokat szemlélik.
Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a kárpátaljai m agyarok pozitív önképpel
rendelkeznek. Ugyanakkor nem állíthatjuk, hogy a velük együtt élő ukránokról al
kotott képük ellenséges lenne, annak ellenére sem, hogy saját közösségüket minden
ben az ukránok fölé helyezik.

Vári Fábián László
Pásztorok, keljünk fel...
(Betlehemezés Kárpátalján)
Shepherds, Let’s Rise ...
(Nativity plays in Sub-Carpathia)
The author evokes the custom o f the Catholic Nativity plays and supplements them with
so fa r unknown details by the help o f archives and o f the reports o f Hungarian people.
Fortunately in the past ten years the tradition has become alive, thanks to the Hungarian
Cultural Association and the faithful Sub-Carpathian Hungarians.
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Talán 14-15 éve is van már, hogy a beregszászi Bethlen-ház, m ásképpen Gróf-udvar
külső falait javítgató munkások a hámló vakolatrétegek alól kibontottak egy régi fel
iratot: BETHLEN - 1629. Az egykori udvarház m ár évtizedek óta a városi szak
munkásképző, közismertebb nevén a Csóka otthona ekkor. A z intézmény igazgató
ja a hívatlan emlék láttán szlávos akcentussal ekképp nyilatkozott: „Tesék máris
eltüntetni! Ide nem kell se Bethlen, se betlehem !” Az elhangzott parancs szerint te
hát nincs szükség sem a magyar múlt, sem pedig az egyházi eredetű népszokások
élesztgetésére. A város azonban másként ítélt. A beregszászi magyar értelmiség,
egy-két helyi újságíró alig hallható morgolódása, talán épp a falak kiváló hallásának
köszönhetően a Vérke parti pártközpontba is behallatszott, s ott úgy határoztak,
hogy a műem léképület nyugodtan megtarthatja az építtető fejedelem nevét és alapí
tásának évét.
A Bethlen név tehát rehabilitáltatott, de a betlehem Kárpátalján egyelőre még ta
bu maradt. A szentesték békéje mögé húzódó falvak nyugalm át nemegyszer a járá
si pártközpontokból irányított „kiküldöttek” verték fel: szétkergették a kántáló vagy
betlehemező gyerekek kis csapatait, s a jászol oltalm ára színes kartonpapírból épít
getett betlehemi tom yocskát durván az árokba rugdosták.
1988 karácsonyán Váriban s bizonyára a beregi táj más községeiben is már elfojthatatlanul zengett fel a „Glória!” A szent karácsony második napján a fehérbe öltö
zött angyalokat s a gubás pásztorokat az iskolába is behívta valaki, hogy az ünnepet
a gyerm ekek szám ára teljesebbé tegyék. A kényessé vált helyzet elől az iskola ak
kori igazgatója helyettesével együtt kisomfordált az épületből, de ez akkor már sen
kit sem érdekelt. Hihetetlen váratlanul változott a szelek járása. Templomjáró lett az
ifjúság, ateista nevelése érdekében nemrég módszertani tanulm ányokat író szerkesz
tő, az effajta nevelésben élenjáró tanárnő, de a helyi párttitkár is, aki a közelm últ
ban a pártfegyelmitől rettegve lehajtott fővel hagyta el a szülői ház udvarát, miköz
ben a gyászgyülekezet édesapja koporsójánál a XC. zsoltárt énekelte. Nekik van
m iért vezekelniük. A betlehemet őrző csordapásztorok lelke e tekintetben tiszta,
mint ahogy maga a játék sem változott sokat - legfeljebb formájában és stílusában a századok során.
A betlehemezés gyökereit keresve akár a kereszténység történetének kezdetéig is
eljuthatunk. Jézus születésének helyszínén, a betlehemi sziklabarlangban ereklye
ként őrzött jászol maradványairól az első szentföldi zarándokok hozták el a hírt
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