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A magyar közösség a 19. században alakította ki a nemzeti
fejlődéshez szükséges gazdasági, társadalmi, politikai és
kulturális eszközrendszerét, melyek segítségével teremtette
meg a nemzet tudatát. A folyamat során alakultak ki azok a
szimbólumok és rítusok, melyek segítségével leírhatóvá
váltak az „elképzelt közösség” új határai. A magyar
nemzettudat a kultúrnemzeti koncepció köré szerveződött,
mely a nemzeti nyelv, a történeti hagyományok és a kultúra
eszközével tudta hatékonyan leírni a Kárpát-medence
magyarságának jellemzőit. A 20. században a magyar
nemzeti kisebbségek kényszerű elkülönültsége miatt
kialakultak azok a regionális jelenségek, melyeket
Kárpátalján is kimutattak a kutatások. Előadásunkban a
kárpátaljai Rákóczi-kultusz elemeit vizsgáljuk meg a magyar
nemzeti identitás szempontjából. Bemutatjuk a történeti
tudat és az identitás kapcsolódási pontjait, illetve a nemzeti
identitás és a kultusz kapcsolatrendszerét a kárpátaljai
magyar kulturális szakemberek körében végzett kérdőíves
kutatás eredménye alapján. A munka elkészítését a Nemzeti
Művelődési Intézet Közművelődési Tudományos Kutatási
Programja támogatta.
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Történeti tudat és a nemzeti identitás Kárpátalján

A korábbi kárpátaljai kutatások alapján elmondhatjuk, hogy

a térség magyar közösségének identitástudata

ellentmondásos, valamint az elmúlt három évtizedben

jelentős átalakuláson ment keresztül. A közösség, mivel

többféle társadalmi közegben élte meg a kisebbségi létét,

nem kötődik a 20. században kiépített államalakulatokhoz. A

magyarság hazaképét egy szűkebb mikrokozmosz rajzolta ki,

melynek meghatározó elemei: a szülőföld alapvető

szerepének hangsúlyozása, az anyanyelv identifikáló

erejének elismerése, valamint a kisebbségi létet cselekvően

vállalók körének növekedése jellemzi.

Munkács vára

Alapvetően határozza meg a magyar közösség

szerepvállalását, hogy a 2010-es években felgyorsult

kárpátaljai magyarok migrációja. Egyrészt 2011-ben lépett

életbe Magyarországon az egyszerűsített honosítás

intézménye, amely jelentősen megkönnyíti a

Magyarországra – illetve az egyéb EU-tagországokba –

történő áttelepedést. Másrészt Ukrajnában a 2013

novembere óta tartó geopolitikai események (Euromajdan,

kelet-ukrajnai fegyveres konfliktus) hatására a gazdaság

tartósan visszaesett, a hadi cselekmények, sorozások pedig a

létbiztonságot fenyegetik. Mindezek következtében újabb

lendületet kapott a kárpátaljai magyarok kivándorlása,

melyet egyértelműen a tragikus anyagi lehetőségek

motiválnak. Ha összevetjük a kárpátaljai magyarok

kilencvenes években regisztrált magyarságképét, az adatok

drámai mértékű átalakulást sejtetnek, amelyben az

illúziótlanabb önszemlélet, a kiszolgáltatottságérzett,

ugyanakkor a makacs kitartás érződik ki leggyakrabban.

A kárpátaljai Rákóczi-kultusz és a nemzeti identitás

összefüggéseit vizsgáló kutatásunk megerősítette az

előzőekben leírtakat. A nemzeti hovatartozás és az identitás

vállalás szempontjából a meghatározó tényezőknek az

anyanyelv, a család, a hagyományok és a szellemi kultúra

eredményei bizonyultak. Egy jellemző válasz az „Ön szerint

mely tényezők határozzák meg leginkább az ember nemzeti

identitását?” kérdésre: „Elsősorban az anyanyelv: akárhány

nyelven beszélünk, gondolkodni (pl. számolni), álmodni csak

magyarul szoktunk. A közös eredettudatunk és nemzeti

történelmünk: olyan munkám van (történész, néprajzkutató,

hagyományőrző), hogy szinte a múltban élek. Őseink,

rokonaink – ezek között lehettek nem magyarok is, de ez

nem számít. A közös haza: nem számít, hogy melyik

országban élünk, Magyarországot hazánknak tekintjük. Még

a vallás is meghatározó, pl. a kárpátaljai magyarok

reformátusok, római katolikusok, esetleg görögkatolikusok,

míg a többségi szlávok inkább ortodoxok.” (54 éves, Salánk)

A válaszokból egyértelműen kiderült, hogy a magyar

identitástudat inkább kulturális természetű, mint etnikai

jellegű. Az állampolgári identitásnak nincs meghatározó

szerepe a kárpátaljai magyar közösségben, ami a terület 20.

századi történelmét ismerve nem is meglepő. A nyelv, a

hagyományok és a kultúra eszköztára lett a nemzeti

azonosságtudat hordozójává, mely segítségével leírhatóvá

vált a térség magyar nemzeti kisebbségének történeti

tudata.

A kulturális természetű identitásképzés fontos elemként

írták le a korábbi kutatások, hogy a kisebbségi magyar

közösségekben a vallás szerepe felértékelődik az egyéni,

valamint a csoportidentitás megőrzésében. Az általunk

megkérdezett kulturális szakemberek közül mindenki

kiemelte a vallás közösségalkotó erejét. Jellemző válasz a

„Van-e szerepe a vallásnak a nemzeti identitás

megőrzésében?” kérdésre: „Igen van! Kisgyermekeknél az

esti imák és mesék anyanyelven történő hallgatása, illetve az

istentisztelet, szent liturgia, mise anyanyelven való

celebrálása nagyon fontos az identitás megőrzésében.

Nálunk falun, aki református az magyar nemzetiségű, illetve

még vannak magyar görögkatolikusok. Ha ortodox vallású

valaki a családban előbb vagy utóbb az ukrán iskolába íratják

a gyereket és lassan elfelejtik a magyar anyanyelvüket.”

A történelemről a társadalomban élő tudati képet a nemzeti

azonosságtudat egyik meghatározó elemének tekintjük. A

történelemből származó jelképek a nemzeti lét idő

dimenzióinak jól megfogható megjelenítői, melyek

segítségével a múltban lezajlott drámai események

színhelyei, szereplői, tárgyi emlékei alkalmasak arra, hogy a

nemzeti érzést ébren tartsák. A jelképek és események

segítségével a történeti események köré kultikus tér

alakítható ki, mely lehetővé teszi a nemzeti létezés

tematikussá tételét, illetve az események tanulságainak

állandó és folyamatos értelmezését.

A történeti tudat jellemzőinek és szerkezetének kiderítése

egy egyszerű módszer alkalmazásával történt. Rákérdeztünk

az interjú alanyoknál a nagyra becsült és az ellenszenves

történelmi személyiségekre, valamint a nagyra értékelt,

valamint tragikusnak tartott történelmi eseményekre. A

történelemben pozitívan megítélt személyiségek és

események képletei nagy hasonlóságotmutatnak egymással,

illetve korrelációt mutatnak a művelődési szokásokkal. Az

olvasási szokásokat vizsgáló kárpát-medencei vizsgálatok

eredményei alapján általánosan elmondható, hogy a

történelemről kialakított kép összefügg a szellemi

értékekhez való affinitással. Arra a kérésre, hogy „Soroljon

fel néhány művészeti alkotást,melyek segítettekmegismerni

a kurucok világát!”, a válaszadók nagyrészt (80%-ban) Jókai

Mór és Mikszáth Kálmán regényeit említették meg. Vagyis a

történeti tudat alapvetően a romantikus nemzetépítés

hagyományaiból táplálkozik.

Rákóczi zászlója

Kárpátalján a nagyra becsült történelmi szereplők közül II.

Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona alakja emelkedik ki. Mindez azt

jelenti, hogy a magyar történelemi példákhoz való

ragaszkodás kisebbségi helyzetben a kulturális önvédelem

eszközének tekinthető. A válaszadók hivatkozási pontjai

rímelnek a térség történelmi hagyományaira (kuruc kor,

Rákóczi-szabadságharc), szimbólumaira (turul, „Pro

libertate” zászló), illetve nevezetes történelmi szereplőikre

(II. Rákóczi Ferenc, Zrínyi Ilona, Esze Tamás).

Az elutasított, a magyar közösség számára romboló

történelmi személyiségek és események között a 20. század

nagy veszteségeihez köthetőek. A kisebbségi lét és az ezzel

járó sors miatt a magyar állam felbomlásához kapcsolható

történelmi személyek (Károlyi Mihály), valamint történelmi

események (Trianon) váltak meghatározóvá. Emellett még a

kommunista diktatúra kiépítése Kárpátalján, a beregi férfiak

elhurcolása, illetve a kommunista mozgalom szereplői

kerültek a negatívan értékelt történelmi erők közé.

Vizsgálatunk eredményeként megállapíthatjuk, hogy a

kárpátaljai magyar közösség identitása az egységes magyar

nemzeti identitásban gyökerezik. A történelemről kialakított

képek alapján az iránymutató és a közösség számára erkölcsi

tartást adó történeti elemekben a Rákóczi- kultusz szereplői,

szimbólumai, valamint jellegzetes helyszínei dominálnak.

Egy olyan ellenvilág rajzolódik ki, mely a 20. század pusztító

erőivel szemben az összetartozás és a védettség vágyát

erősíti meg a magyar közösségben. A kárpát-medencei

magyarokat ugyan a történelem elszakította egymástól, de a

közös kulturális hagyomány és az ebből építkező értékrend

mégis erős köteléket jelent a nemzet számára.

Mányoki Ádám portréja II. Rákóczi Ferencről

Konklúzió

Rákóczi-kultusza tudatformáló erőt képvisel egész

Kárpátalján, amely a társadalom széles csoportjainak

nemzeti identitását határozza meg mindenütt, ahol

magyarok élnek. A kárpátaljaimagyar közösség történetében

és tudatában úgy él II. Rákóczi Ferenc, mint ahogy

Emlékirataiban is megfogalmazta: „Minden cselekedetem

célja egyedül a szabadság szeretete volt, az a vágy, hogy

hazámat az idegen járom alól felszabadítsam. Bátorított és

erősített az a szándék, hogy megérdemeljem a nép bizalmát

és szeretetét.”
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