
Bevezetés

Az ember élete folyamán sok és sokféle kapcsolatba kerül embertársaival.
Társas lény mivoltából fakad az az igénye, hogy kapcsolatokat létesítsen, illet-
ve fenntartson. Életében a kapcsolatok nélkülözhetetlen szerepet töltenek be,
hiszen ezek révén érintkezhetnek egymással, ezek keretében nyílik lehetõség
az együttmûködésre, egymás kölcsönös megismerésére, formálására. Az em-
berek számára tehát létkérdés a kapcsolatok kialakítása és fenntartása,
hiszen e nélkül nincs társadalmi élet.1 A társadalmi élet során a társas köl-
csönhatások láncolata, egymásra következésük meghatározott sorrendje, a
kommunikációk sorozata jellegzetesen formált viszonyt épít ki az emberek
között. E viszonyban a résztvevõk nem egyszerûen hatást gyakorolnak egy-
másra, hanem kisebb vagy nagyobb mértékben függnek is egymástól.

“Az emberek között létrejövõ különféle kapcsolatokat a szociálpszicholó-
gia személyek közötti, társas, vagy más néven interperszonális kapcsolatok-
nak nevezi.”2 Minden interperszonális kapcsolat lényege, nélkülözhetetlen
feltétele az interakció, vagyis a kölcsönös egymásra hatás. Tágabb értelem-
ben az interakció két vagy több személy között létesült azon folyamat, ame-
lyet közösen egyeztetett jelentések szabályoznak a résztvevõk mindenkori
szükségleteinek megfelelõen.3

A különbözõ anyanyelvû és nemzetiségû (etnikumú) emberek között létre-
jövõ kapcsolatokat interetnikus kapcsolatoknak nevezzük. A kölcsönös egy-
másra hatás legfontosabb eszköze a kommunikáció.4 Mind a verbális, mind
pedig a nonverbális kommunikációs eszközök hatással vannak a kapcso-
lat(ok) alakulására és a bennük részt vevõ személyekre. Ezért az interetnikus
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kapcsolatok vizsgálatánál elengedhetetlen a nyelvek presztízsének, a nyelv-
választási szokásoknak a vizsgálata. Trudgill szerint az etnikum olyan
szociokulturális társulás, amelynek tagjai saját csoportjukat más csoportoktól
különbözõnek, kultúrájukat pedig más csoportok kultúrájától különbözõ kul-
túrának érzik.5 Fishman elméletében az etnikum kisebb és helyhez kötõdõbb,
mint a nemzetiség.6 Az egyén nyelvi identitásának kérdése az etnikai és nem-
zeti hovatartozással kapcsolatban merül fel a legmarkánsabban. Az etnikai
identitás nem más, mint ragaszkodás és hûség egy olyan csoporthoz, amely-
hez az embert a származása fûzi.7

Az etnikai hovatartozás kérdései szoros kapcsolatban állnak a nemzeti
identitással. A vallásgyakorlat, a hosszú múltra visszatekintõ intézmények és
a hagyományok mind fontos szerepet játszanak a nemzeti és etnikai identitás
kérdésében. A kialakuló nemzeti identitásnak mégis talán leggyakoribb szim-
bóluma a nyelv.8 Ezért az identitástudat kérdésénél, akárcsak az interetnikus
kapcsolatok vizsgálatánál, fontosnak tartom a nyelvhasználati arányok, a
nyelvválasztási szokások és a nyelvi attitûdök vizsgálatát.

Kárpátalja magyar nemzetiségû lakossága az ukrán államon belül kisebb-
séget alkot. A kárpátaljai magyarok kisebbségi helyzete elsõsorban abból
adódik, hogy különbözõ államfordulatokat élt meg. Az elsõ és második világ-
háború között Kárpátalja területét a Csehszlovák Köztársasághoz csatolták.
A második világháború éveiben átmenetileg Magyarországhoz tartozott.
1945. július 29-én a szovjet és a csehszlovák hatalom megállapodása szerint
Kárpátalja a Szovjetunió Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaságával egyesült.
A Szovjetunió széthullása után a független Ukrajna kötelékébe került.9

A kisebbségi helyzetnek természetes velejárója a kétnyelvûség, mégpedig
azért, mert a hatalmon lévõ nemzet „ráerõszakolja” nyelvét a hatalom alatt
álló nemzetre, nemzetiségre (etnikumra).10 Bartha Csilla elméletében két-
nyelvûnek nevezi azokat az embereket, „akik a mindennapi érintkezéseik so-
rán egynél több nyelvet rendszeresen használnak”.11 Bourdieu12 „szimbolikus
csere” elmélete szerint a nyelv vagy nyelvek nyelvi piacokon jelennek meg,

348

5 Vö. Trudgill, Peter: Bevezetés a nyelv és társadalom tanulmányozásába. JGYTF Kiadó, Szeged,
1997.

6 Vö. Fishman, Joshua A.: The Relationship between Micro and Macro-Sociolinguistics in the
Study of Who Speaks What Language to Whom and When. In: Pride, J.B.–Holmes, Janet
(szerk.), 1997.

7 Vö. Crystal, D.: A nyelv enciklopédiája. Osiris, Budapest, 1998.
8 Vö. Crystal : i. m.
9 Vö. Hajdú-Moharos József: Fehéroroszország, Ukrajna, Moldávia, Kárpátalja leírása. Balaton

Akadémia, Vörösberény, 1995.
10 Vö. Romain, Susan: Bilinqualism. Basil Blackweel, Oxford, 1989.
11 Vö. Bartha Csilla: A társadalmi kétnyelvûség típusai és fõbb vizsgálati kérdései. In.: Magyar

Nyelvõr, 120. 263-282.
12 Bourdieu, Pierre: The economics of linguistic exchanges. Social Science Information, 1997.



amelyek tényleges értéke szimbolikus társadalmi értékektõl függ. Ezen elmé-
let két nyelvi piacot különít el: a külsõ nyelvi piacot (P1) és a belsõ nyelvi pia-
cot (P2). A külsõ nyelvi piacon a kisebbségben élõ csoport és a domináns cso-
port tagjai között folyik a kommunikáció. A belsõ nyelvi piacon a kisebbségi
csoport tagjai egymással érintkeznek.13 A kétnyelvû emberek minden kom-
munikációs helyzetben a kommunikatív kompetenciájuk által kiválasztanak
egy nyelvet a rendelkezésükre álló nyelvi repertoárból, amely az adott hely-
zetnek megfelelõ. Ezt nevezzük nyelvválasztási szokásnak, amely a nyelv-
használat egyik kategóriája. A nyelvválasztási szokások nyelvhasználati szín-
tereken nyilvánulnak meg. Nyelvhasználati színtérnek (domain) azon
tényezõknek az együttesét nevezzük, amelyek a beszélõk kódválasztását, ez
esetben nyelvválasztását vélhetõleg befolyásolják.14 Fishman15 öt nyelvhasz-
nálati szintet (színteret) különít el: 1. család, 2. vallás, 3. barátság, 4. oktatás,
5. foglalkozás. Fishman szintjeit a korábbi empirikus szociolingvisztikai kér-
dõíves vizsgálataimban még kibõvítettem a hivatalos helyek szintjével és a
környezeti helyek szintjével. A hivatalos helyekhez soroltam a postát, az or-
vosi rendelõt, a bankot (takarékpénztárt) és a különbözõ hivatalokat. A kör-
nyezeti helyekhez pedig a jegypénztárakat, a boltokat, a vendéglõket, a piaco-
kat, a szórakozóhelyeket és a kultúregyesületeket.

A kutatásról

Tiszaújlakon közel kéthónapos állomásozó terepmunkát végeztem. Ez idõ
alatt módom volt megfigyelni a kutatópont etnikai viszonyait, feltérképezni a
gazdasági, etnikai, kulturális és egyéb helyzetet. A terepmunka idején 18
mélyinterjút készítettem a helyi lakosokkal. Emellett 20 nyelvi és etnikai
identitást kutató kérdõívet is kitöltettem. Mind a kérdõíveknél, mind pedig a
mélyinterjúknál igyekeztem minden korosztályt és mindkét nemet egyenlõ
arányban képviseltetni a vizsgálatban.

A szemléletesség kedvéért az állomásozó terepmunka adatait helyenként
kibõvítettem az 1998-ban a Tiszaújlaki Széchenyi István Középiskola és a
Tiszaújlaki 1. Számú Középiskola 10–11. osztályos tanulói körében elvégzett
empirikus szociolingvisztikai kérdõíves vizsgálat (továbbiakban 1998. évi kö-
zépiskolás vizsgálat), a 2000-ben a tiszaújlaki 25–45 éves korosztály körében
elvégzett empirikus szociolingvisztikai kérdõíves vizsgálat (továbbiakban
2000. évi felnõtt vizsgálat) és a 2000-ben Csernicskó István vezetésével, a
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Limes Társadalomkutató Intézet által elvégzett nyelvi és etnikai identitás a
kárpátaljai középiskolások körében kérdõíves vizsgálat (továbbiakban 2000.
évi középiskolás vizsgálat) eredményeivel.

Tiszaújlak

Története

Tiszaújlak (ukránul �i���) egy városi jellegû település (ukránul ������

	i�
������ 
��), amelyrõl már 1304-ben is találhatunk feljegyzést Wylak
néven. Jelenlegi ukrán nevét is ez õsi névbõl vezették le. A település a törté-
nelem folyamán többször fontos szerephez jutott. Tiszaújlakon mûködött a
Kamarai Sóhivatal, amely azt jelentette, hogy a Szlatinán kibányászott só el-
osztását itt végezték. Emellett fontos fafeldolgozó és faanyagelosztó-hely
volt. A település nehéz idõket is megélt, mivel többször feldúlták a tatárok és
a törökök, illetve több alkalommal tette egyenlõvé a földdel a Tisza folyó ki-
öntése.

Az 1703–11-es II. Rákóczi Ferenc által vezette szabadságharc itt aratta elsõ
gyõzelmét a tiszai átkeléskor. A szabadságharc 200. évfordulójának tiszteletére
a Tisza híd bal hídfõjén 1903. szeptember 20-án felavatták a Turul-emlékmû-
vet. 1920-ban a Csehszlovák Köztársasághoz csatolták a területet. A cseh éra
alatt rengeteg új faházat építettek az 1932-es árvíz károsultjainak.

1939-ben a Csehszlovák Köztársaság visszaadta Kárpátalját Magyaror-
szágnak, ám a 2. világháború rányomta bélyegét erre az idõszakra. 1944-ben,
amikor a szovjet csapatok „felszabadították” a német és magyar „megszállás”
alól, Kárpátalját a Szovjet Szocialista Ukrán Köztársasághoz csatolták egé-
szen 1991-ig, azaz a Szovjetunió széthullásáig, és ekkor Kárpátalja a Függet-
len Ukrajna fennhatósága alá került. 1944 novemberében a sztálini terror
Tiszaújlakon is elkezdõdött. Ebben az évben november 17–26-a között a tele-
pülésrõl 147 embert hurcoltak el, közülük 23 soha nem tért haza. Ebben az
idõben vitték el és ítélték halálra Fábián Kázmér édesapját is, aki a Rákóczi-
ünnepségek szervezõje volt.

Földrajzi elhelyezkedése

A település a Tisza folyó jobb partján terül el. A Tisza híd után a Tisza határ-
folyóként szolgál. Tiszaújlakot északi irányból Tiszakeresztúr és Karácsfalva,
déli irányból Tiszabökény, keleti irányból Tiszaújhely16 és nyugati irányból
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Magyarország határolja (1. ábra). A települést átszeli az Ungvár–Bereg-
szász–Rahó és az Ungvár–Beregszász–Halmi (Románia) országút, valamint az
Aknaszlatina–Bátyú–Csap–Ungvár vasútvonal (1. ábra).

Lakossága, nemzetiségi összetétele és etnikai viszonyai

A települést napjainkban 3446 személy lakja, amelybõl 2653 magyar (ez a la-
kosság 78%-át teszi ki), 711 ukrán, 41 orosz, 11 cigány és 30 egyéb nemzeti-
ségûnek vallja magát. A magyar nyelvet anyanyelvként 2690 fõ használja. (vö.
����� �������� ..., 2000.) A nemzetiség kérdésénél megjegyezném, hogy a
község lakosai által cigánynak tartott lakosok közül sokan magyar nemzetisé-
gûnek vallják magukat, vagyis nem vállalják cigányságukat.17

A helyi önkormányzat statisztikai adatai szerint Tiszaújlak lakossága a
2000. évben 3398 fõ. Ebbõl 3042 magyar (a lakosság 89,5%-a), 287 ukrán
(8.4%), 68 orosz (2%) és 1 zsidó nemzetiségû lakos. A két hivatalos statiszti-
kai adat összevetésébõl a valóság hivatali szinten való pontatlansága, torzítá-
sa tárul elénk. Ez a legszembetûnõbb a magyar–szláv viszonyban.18
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Tiszaújlak elhelyezkedése Kárpátalja térképén (részlet)

17 A továbbiakban a cigány szó alatt azokat az embereket értem, akiket a helyi lakosság nagy része
cigánynak tart, de önmagukat magyar, vagy más nemzetiségûnek vallják.

18 Ugyanezt a jelenséget megfigyelhetjük Kárpátalja egész területén.



Közigazgatási rendszere

Ma Tiszaújlak a Nagyszõlõsi Járási Közigazgatáshoz tartozik. Helyi önkor-
mányzattal rendelkezik. A Nagyszõlõsi Járási Közigazgatási Tanácsban há-
rom magyar19 nemzetiségû képviselõvel van jelen. A községi tanács 20 kép-
viselõbõl áll: 16 magyar nemzetiségû és 4 ukrán/orosz nemzetiségû
személybõl. A tanács képviselõit a helyi lakosok utcánként20 választják meg.

1990-ig a nagyközséget a kommunista hatalom által irányított magyar
nemzetiségû polgármester vezette. 1990–98 között pedig egy ukrán nemzeti-
ségû polgármestere volt Tiszaújlaknak. Napjainkban, az 1998–2002-es idõ-
szakban, Tiszaújlak polgármestere a magát magyar nemzetiségûnek valló Kilb
József.

Oktatási intézmények

Tiszaújlakon két középiskola mûködik: a Tiszaújlaki 2. Számú Széchenyi Ist-
ván Középiskola, amely magyar tannyelvû és a Tiszaújlaki 1. Számú Középis-
kola, amely ukrán tannyelvû középiskola. Emellett még mûködik egy vegyes
tannyelvû óvoda is. A magyar iskolát életveszélyesnek nyilvánították és jelen-
leg közadományokból újjáépítés alatt áll. Az ukrán iskola helyett szintén egy
korszerûbb iskolát építenek, amelynél már hosszú ideje félbeszakadtak a
munkálatok. Tiszaújlakon jelenleg is mûködik egy zeneiskola, amely 4–7 éves
képzésben oktat hangszeres zenét, többek között hegedûn, zongorán, trom-
bitán, harmonikán.

Vallási élete

A nagyközségben négy felekezet – görög katolikus, római katolikus, reformá-
tus és pravoszláv – temploma található. Ezek közül csak a pravoszláv feleke-
zetben nem magyar nyelvû az evangélium hirdetése, és a görög katolikus fele-
kezetben szoktak orosz nyelvû miséket tartani. A másik két felekezetben az
igehirdetés mindig magyar nyelven történik. A pravoszlávok most építik a
templomukat.
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Szociális, kulturális, gazdasági és egyéb ellátottsága

Tiszaújlakon 1989 óta mûködik a KMKSZ helyi szervezete. Ugyanebben az
évben nyitották meg a Tiszaújlak–Tiszabecs kishatárátkelõt, amely azóta
nemzetközi gyalogos és személygépkocsi határátkelõvé fejlõdött. Tisza-
újlakon, a volt Szovjetunió idõszakában, több ipari létesítmény is mûködött:
famegmunkáló kombinát (15),21 takarmánygyár (14), cipõgyár (2), hidegasz-
falt üzem (46), építõanyag- és vasbetongyár (47), asztalosmûhely (29, 17), ser-
tésfarm (13), pékség (34). A két legjelentõsebb a famegmunkáló kombinát és a
cipõgyár, amelyben a tiszaújlaki lakosok 70-80%-a és kb.1000-1100, a kör-
nyezõ falvakban lakó munkás dolgozott. Napjainkban az utóbbi csõdbe jutott,
míg az elõbbi csak fakitermeléssel és nyersanyag elõállításával foglalkozik,
250-300 munkásnak adva ezzel munkalehetõséget. A település, ugyancsak a
szovjet éra alatt, fejlett kereskedelmi hálózattal rendelkezett: nagyáruház
(40), élelmiszerbolt (mai Európa Étterem, 41), vas- és fémáruk boltja, elektro-
nikai cikkek boltja, pékáruk boltja, bútor-szaküzlet és több kis vegyes bolt. Je-
lenleg csak a Nagyáruház alsó, jobb oldali részlege mûködik, az üdítõ- és
ital-raktáráruház. Tiszaújlaknak van péksége is, amely csak negyedét termeli
a volt kapacitásának. A mai napig mûködõ patikáját Kárpátalja második
gyógyszertáraként tartották számon.

Fontos szerepet játszik a település életében a piac, mely sok ember megél-
hetési forrása. A lakosok többsége innen szerzi be a mindennapi élelmisze-
rét. Tiszaújlakon a volt Szovjetunió ideje alatt három kórház és egy gyermek-
rendelõ mûködött. A három kórházból kettõ a járási egészségügyhöz
tartozott. Napjainkban csupán a tiszaújlaki kórházban folyik a diagnosztizá-
lás, illetve gyorssegély-nyújtás. Egészen a ’80-as évek végéig mozi is üzemelt
a településen, majd ezt követõen sokáig üresen állt az épület, míg le nem bon-
tották, a jövõben ide alakítják ki a Széchenyi István Középiskola tornatermét.
A település egyetlen könyvesboltjában a helyi ukrán és orosz nyelvû könyvek
mellett nagyon sok magyar nyelvû könyvet is lehetett kapni, azonban a bolt
ma már nem mûködik. Tiszaújlakon három könyvtár vár az olvasókra: a két
középiskolai és a település nyilvános könyvtára. Tiszaújlak buszállomással és
vasúti rendezõ-pályaudvarral rendelkezik.

Tiszaújlaknak a volt Szovjetunió idején két, fõként magyar nemzetiségûek-
bõl álló futballcsapata volt, amely sokáig a legjobb csapatok közé tartozott
Kárpátalján. Jelenleg egyetlen csapat küzd a járási bajnokságban. Szórakozó-
helyekben bõvelkedik Tiszaújlak. Az egyik legszebb és legnagyobb a település
központjában álló Európa Étterem. Emellett sok kis kávézó és bár nyújt szó-
rakozási lehetõségeket a lakosoknak.
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Tiszaújlakon az utcanevek elnevezésükben 50-50%-ban magyar (Zöld, Mó-
ricz Zsigmond, Rákóczi stb.) és ukrán (Tyereskova, Majakovszkij, Sevcsenko,
stb.) vonatkozásúak. Az intézmények neveinél, utcaneveknél, terek neveinél,
hirdetmények kiírásakor stb. az ukrán nyelvû táblák és hirdetmények mellett
magyar nyelven is olvashatjuk a közleményeket. Több emléktábla és emlékmû
található a településen: az ukrán tannyelvû iskola falán a Móricz Zsigmond- és
Esze Tamás-emléktáblák, az egyik üzlet falán a II. Rákóczi Ferenc-emléktábla (a
Péterfalva felé vezetõ fõút Rákóczi út), Szent János-kápolna, a nagyszõlõsi úton
egy kereszt az 1932-es árvíz áldozatainak emlékére, a patika mellett az
1944-ben elesett szovjet katonák emlékmûve,22 a községháza elõtt a sztálini
terror áldozatainak emlékmûve. A Turul-emlékmûvet az 1703–11-es Rákóczi-
-féle szabadságharc tiszteletére állították fel újra 1989-ben, mivel a szovjet csa-
patok az emlékmûvet lerombolták. Az 1989. évi avatóünnepség óta a Tu-
rul-emlékmû a magyarság „zarándokhelye” lett, hiszen minden év júliusának
második vasárnapján Kárpátalja magyarjai, és más nemzetiségei is, júliális ke-
retében megemlékeznek II. Rákóczi Ferenc fejedelem gyõzelmérõl. A község-
házán az ukrán nemzeti zászló mellett a magyar nemzeti lobogót is felvonják.

A lakosság bõven hozzájut a helyi és magyarországi magyar nyelvû sajtó-
termékekhez, valamint a televízió-, illetve rádióadásokhoz. A magyarországi
és helyi magyar nyelvû sajtótermékek nagy részét a KMKSZ helyi alapszerve-
zete terjeszti. A tv-adók közül a legnézettebbek a magyarországi kereskedel-
mi adók (RTL-klub, TV2), az M1, az M2 és a Duna Tv adásait csak nagyon ke-
vesen nézik, mivel a mûholdas jelek befogásához szükséges berendezések
nagyon költségesek.

A település etnikai viszonyai

Az 1880. évi népszámlálási adatoktól kezdve az 1941. évi népszámlálási ada-
tokig Tiszaújlak lakosságának száma stagnált. A magyarság településen belüli
részaránya is csupán a cseh éra alatti idõszakban (az 1921-es és az 1930-as
népszámlálási adatok) csökkent 50% alá, de ezután ismét a 100%-ot közelíti
meg (vö. 2. ábra).

Ha megfigyeljük a 3. ábrát, akkor jól láthatjuk, hogy a cseh éra alatti nép-
számlálások a magyarok drasztikus csökkenését, a rutén és egyéb nemzetisé-
gûek számának rohamos emelkedését mutatják. Ez azzal magyarázható, hogy
sok ember az incidensek elkerülése végett nem vallotta magát magyar nemzeti-
ségûnek. A település lakosságának száma az 1989–1999-es idõszakban a helyi
polgármesteri hivatal statisztikai adatai szerint 3450 fõ fölötti stagnálást mu-
tat. Csupán a 2000. évi adatok szerint figyelhetõ meg a lakosság 3400 fõ alá
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22 Az emlékmû oszlopa a szovjet idõben lerombolt Turul-emlékmû eredeti oszloprésze.
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történõ csökkenése (vö. 4. ábra). Ugyanezen nyilvántartás adatai szerint
Tiszaújlakon 1989-ben még találhattunk említést a cigány lakosságról, de már
1998-tól csupán egyetlen zsidó lakosa van a településnek a magyar, ukrán és
orosz nemzetiségû lakosságon kívül. Ha ezeket az adatokat összevetjük a hiva-
talos adatokkal, akkor észrevesszük, hogy a lakosság száma kevesebb a hivata-
los adatokénál, ugyanakkor a magyar nemzetiségû lakosok aránya nagyobb.

1. táblázat

Tiszaújlak etnikai összetétele 1989–2000 között a tiszaújlaki
polgármesteri hivatal statisztikai adatai alapján

Magyar Ukrán Orosz Egyéb Összesen

1989 3200 279 62 19 (cigány és zsidó) 3560

1990 3166 268 81 17 (cigány és zsidó) 3532

1991 3139 236 77 17 (cigány és zsidó) 3469

1992 3182 249 68 12 (cigány és zsidó) 3511

1993 3155 257 72 8 (cigánys és zsidó) 3492

1994 3149 259 70 8 (cigány és zsidó) 3486

1995 3172 246 86 8 (cigány és zsidó) 3512

1996 3151 231 79 7 (cigány és zsidó) 3468

1997 3164 253 79 7 (cigány és zsidó) 3503

1998 3211 271 66 1 (zsidó) 3549

1999 3183 279 66 1 (zsidó) 3529

2000 3042 287 68 1 (zsidó) 3398

A települést – a helyi lakosok elmondása szerint – a cigányok már nagyon
régóta lakják. Ez statisztikailag nyíltan nincs kimutatva, mivel a helyi lakosság
által cigánynak nevezett lakosság magyar vagy más nemzetiségûnek vallja ma-
gát. A tiszaújlaki cigányokat öltözködésük alapján nem lehet megkülönböztetni
a magyar nemzetiségû lakosságtól. Lakóházak terén szintén nem lehet túlzott
különbségekrõl beszélni, hiszen a cigánycsaládok a putrik helyett két/három-
szoba-konyhás lakóházakat építettek. A kulturális felfogásban a legjellemzõbb
eltérést az iskolához való viszonyban lehet felfedezni. A legtöbb cigánygyerek
még az érettségiig sem jut el, és szinte senki nem tanul tovább.

Tiszaújlaknak 1941-ig jelentõs zsidó nemzetiségû lakossága volt. A telepü-
lés fõutcáján23 többnyire a leggazdagabb zsidóknak voltak a kisebb kastélyaik.
Ugyanígy a fõutcán lévõ boltok és céhek többnyire a zsidóság tulajdonát ké-
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23 A központtól Tiszabökény irányába esõ rész.



pezték. A zsidók bonyolították le Tiszaújlak kereskedelmi forgalmának
95-96%-át. A fõutcával párhuzamosan futó, következõ utcában24 kizárólag
csak zsidó családok laktak. Ebben az utcában volt a Zsidó-templom és a
templomhoz tartozó fürdõ25 is. A helyiek mai napig egymás közt csak úgy ne-
vezik ezt az utcát, hogy „zsidó utca”. A helyi temetõ mellett található meg a
zsidó temetõ, amelyben a legtöbb síremlék márványtáblából készült. A szov-
jet éra alatt a temetõ sírjait megrongálták és sok márványtáblát elloptak. A te-
metõt nem nyilvánították még mûemléknek,26 mivel utoljára 1990-ben temet-
tek el benne zsidó nemzetiségû elhunytat.27 Napjainkban a polgármesteri
hivatal statisztikai adatai szerint Tiszaújlakon csupán egy zsidó nemzetiségû
ember él. A német elhurcolás után nagyon kevés zsidó család tért vissza. Õk
a ’80-as években települtek ki Izraelbe.

Az 1880. és az 1910. évi népszámlálási adatokban említést találunk német
nemzetiségû lakosságról. A további népszámlálások adataiban és napjaink-
ban már nem találhatunk német nemzetiségû lakost Tiszaújlakon.
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4. ábra
Tiszaújlak lakosságszámának változása 1989–2000 között a tiszaújlaki

polgármesteri hivatal statisztikai adatai alapján

24 A mai Sevcsenko utca a pékségtõl a Nagyszõlõs felé vezetõ fõútig.
25 A szovjet éra alatt is fürdõként mûködött egészen a ’80-as évek közepéig.
26 Az ukrán törvények szerint temetõt csak akkor lehet mûemléknek nyilvánítani, ha már legalább

25 éve nem temetkeztek bele.
27 A tiszakeresztúri letérõnél lévõ, volt bentlakásos iskola épületében élt.



A rutének az 1880-as népszámlálás adatai szerint nagyon kis számban él-
tek itt. Az 1921. és az 1930. évi cseh népszámlálási adatokban a rutének ará-
nya megnõ a településen. Ezzel egyidejûleg csökken a magyarok részaránya.
Véleményem szerint ez a nemzetiségi arányváltozás Tiszaújlak életében nem
drasztikus migrációval magyarázható, hanem csupán arról van szó, hogy a
cseh éra alatti incidensek elkerülése végett a magyar nemzetiségû lakosok
közül is többen nem magyarnak vallották magukat. Teóriámat valamelyest
alátámasztja az, hogy az 1941. évi magyar népszámlálás adatai szerint a rutén
és egyéb nemzetiségek részaránya Tiszaújlakon szinte a nullát közelíti, vi-
szont a magyar nemzetiségû lakosok aránya 95% fölé emelkedett. Ez a drasz-
tikus etnikum-változás szintén nem a migrációnak tudható be. 2000-ben a
tiszaújlaki polgármesteri hivatal statisztikai nyilvántartása alapján a lakosság
csupán 10,4%-a rutén (ebbõl 8,4% ukrán és 2% orosz nemzetiségû).

Tiszaújlakon a nemzetiségek (etnikumok) közül az orosz/ukrán nemzeti-
ségûek kis szegregációját lehetett megfigyelni a volt Szovjetunió idején a lak-
tanya melletti tiszti lakásokban. Napjainkban a kis létszámú szláv kolóniába
magyar nemzetiségû emberek települtek be kis számban. A másik ilyen szeg-
regációt a cigány lakosság képezi. A cigányság többsége három utcában28 la-
kik, amelyeket a helyi lakosok „cigány utcá”-nak, vagy „cigány sor”-nak ne-
veznek. Lassú folyamat, de már a volt Szovjetunió idejében is megfigyelhetõ, a
cigányok és az ukránok/oroszok betelepülése a magyarlakta részekre. Nap-
jainkra a folyamat valamelyest felgyorsult. A magyar nemzetiségû lakosok
túlzott aggodalom nélkül fogadják be szomszédjaiknak a más etnikumú em-
bereket, lehet az ukrán, orosz vagy cigány. A helyi lakosok szerint nem a
nemzetisége szerint kell megítélni valakit, hanem a tettei alapján. Tiszaújla-
kon az etnikai vegyülés két fõ forrása az etnikai vegyes házasságok és az in-
gatlanvásárlás.

Tiszaújlakon 1996–1999 között 92 házasságot kötöttek. Ebbõl 6 „szlávok
közötti” házasság, 21 pedig vegyes házasság, a többi pedig magyar házasság.
Évente átlagban 1-2 szláv, 5-6 vegyes és 16-17 magyar házasságot kötnek.

A tiszaújlaki lakosok többsége nem ellenzi a vegyes házasságot. Akadnak
azonban olyan emberek is, akik szerint nem jó dolog az, ha különbözõ etniku-
mú emberek kötik össze életüket. Az egyik lakos azt mondta: „csuka a csuká-
hoz, lóga a lógához”, vagyis ne keveredjünk más nemzetekkel. A legtöbb ve-
gyes házasságot a ’80-as években kötötték, amikor is az Oroszországba járó
idénymunkások legtöbbje a munkahely környékérõl „hozott” magának felesé-
get. Többször fordul elõ az, hogy magyar nemzetiségû nõ megy férjhez ukrán
nemzetiségû férfihoz, mint fordított esetben.

Az etnikai vegyülés másik oka Tiszaújlakon az eladó ingatlanok megnöve-
kedése. A ’90-es évektõl rohamosan nõtt az eladó ingatlanok száma. A cigány
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28 Tyereskova, Hajós és Csillag nevû utcák.



és az ukrán/orosz nemzetiségû lakosok házvásárláskor több esetben is a ma-
gyarlakta részeken vásárolnak ingatlant. A házak megvásárlásakor gyakran
elõfordul, hogy a más településekrõl betelepülõ, nem magyar nemzetiségû la-
kosok vásárolják meg.

Az etnikumok között nagyon sok barátság kötõdik Tiszaújlakon. A barát-
ságokban, barátkozásban már nem érvényesül a „csuka csukához, lóga
lógához” mondás. A mulatságokon (pl. diszkó, szüreti bál stb.) és a szórako-
zóhelyeken etnikumtól függetlenül megjelenhet bárki. Ezen a téren nincs et-
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nikai megkülönböztetés. Véleményem szerint és a helyi lakosok többségének
véleménye29 szerint is: az etnikumok a településen egyensúlyi helyzetben
vannak.

A társadalmi életben szintén egyensúlyi állapotot figyelhetünk meg, hi-
szen akármelyik üzletbe, gyárba bemegyünk, ott vásárláskor magyar és ukrán
nyelven egyaránt beszélhetünk. A gazdasági életben a mérleg egy kissé az uk-
rán és orosz fél javára billen, hiszen Tiszaújlak egyetlen gyárát30 egy kijevi cég
mûködteti. A település közigazgatási összetételét figyelembe véve, a település
vezetõ posztjain többségében magyarokat találunk.

A tiszaújlaki lakosok nyelvhasználata és nyelvválasztási szokásai

A nyelv(ek) ismerete

A nyelvek ismereténél a „kérdezett”-ek véleményére támaszkodva egy hét-
szintû skálán (az anyanyelvi szinttõl a sehogy szintig) vizsgáltuk a nyelv(ek)
tudását. Mindegyik „kérdezett” legalább jól tud beszélni magyar nyelven, és
ebbõl 14-en anyanyelvi szinten beszélik a magyar nyelvet. Ukrán és orosz
nyelven 8, illetve 11 „kérdezett” beszél legalább jól, de ukrán nyelven csupán
egy „kérdezett” beszél anyanyelvi szinten, míg orosz nyelven egy sem. 12
„kérdezett”-nek ukrán nyelv és 9 AK-nek orosz nyelv ismerete alacsony szin-
tû, alig néhány szótól az egyáltalán nem tudásig terjed.

2. táblázat

A tiszaújlaki lakosok nyelvtudása (saját bevallás szerint; N = 20)

Magyarul Ukránul Oroszul

Anyanyelvi szinten 14 1
Nagyon jól 4 2 1
Jól 2 5 10
Nem nagyon jól 8 6
Alig néhány szót 3 2
Csak ért 1
Sehogy 1

Az 1998. évi középiskolás és 2000. évi felnõtt kérdõíves felmérésben is
ugyanilyen hétfokú skálán kellett értékelni a nyelvtudást a „kérdezett”-eknek.
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29 Mindemellett akadnak olyanok is, akik szerint Tiszaújlakon magyar dominancia van, vagy olya-
nok, akik szerint az ukránok dominálnak, és olyanok is, akik szerint a cigányok uralkodnak a te-
lepülésen.

30 A famegmunkáló kombinát 2000-ben indította be a termelést.



Az 7. ábrán jól láthatjuk, hogy az összadatok szerint 62 „kérdekzett” anya-
nyelvi szinten beszéli a magyar nyelvet, míg az ukrán nyelvet csak 21 AK és
az orosz nyelvet pedig mindössze 11 „kérdezett”. Az utolsó négy értéket az
ukrán nyelv esetében 38 „kérdezett” és az orosz nyelv esetében 31 „kérde-
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7. ábra

A tiszaújlaki lakosok nyelvtudása (saját bevallás szerint) (N = 88)
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zett” jelölte meg. Az orosz nyelv 31 „lárdeuett”-je a középiskolás vizsgálat
eredményeibõl való, vagyis a 48 középiskolásból 31 nem beszéli jól az orosz
nyelvet. Ez abból következik, hogy többségük már egyáltalán nem tanulta az
orosz nyelvet az iskolában. A szóbeli nyelvismeret mellett fontos az írásbeli
nyelvismeret, vagyis tud-e a „kérdezett” írni-olvasni az adott nyelveken. Ezt a
kritériumot az 1998. évi középiskolás és a 2000. évi vizsgálat összadatai alap-
ján vizsgáljuk meg.

Magyar és orosz nyelven 84, ill. 83 „kérdezett” ír-olvas, 2, illetve 4 csak ol-
vas, és 2, illetve 1 nem ír, nem olvas. Ukrán nyelven az 1998-as középiskolás
vizsgálat „kérdezett”-ek mindegyike ír-olvas, míg a felnõtt „kérezett”-ek csu-
pán 28-an írnak, olvasnak, 4-en csak olvasnak és 8-an sem nem írnak, sem
nem olvasnak. A 20 „kérdezett”-bõl 19 a magyar nyelvet használja gyakrab-
ban az ukrán nyelvvel szemben és csupán egy „kérdezett” használja egyforma
arányban a két nyelvet. Ha ezeket az eredményeket a nyelvek ismerete (tudá-
sa) tükrében vizsgáljuk meg, akkor természetesnek mondhatjuk a magyar
nyelv használati dominanciáját az ukrán nyelvvel szemben. 18 „kérdezett”
szerint kárpátaljai magyar tannyelvû iskolákban szükség van az ukrán nyelv
oktatására. Ugyancsak a „kérdezett”-ek szerint jelenleg a kárpátaljai magyar
tannyelvû iskolákban nem lehet hatékonyan elsajátítani az ukrán nyelvet. A
„kérdezett”-ek azt is mondják, a következõ szinteken lehet megtanulni a ma-
gyar tannyelvû iskolákban ukrán nyelven: 6 „kérdezett” szerint csak közepe-
sen, 13 „kérdezett” szerint egy kicsit és 1 „kérdezett” szerint pedig egyáltalán
nem lehet elsajátítani az ukrán nyelvet.31 13 „kérdezett” szeretne megtanulni
ukránul, 6 „kérdezett” nem különösebben és 1 „kérdezett” pedig egyáltalán
nem szeretne megtanulni. Nagyon sok „kérdezett” (16) azon a véleményen
van, hogy a magyar ajkú gyermekeknek mindenképpen meg kell tanulni az
ukrán nyelvet, hogy boldogulhassanak az életben. Tehát az iskolai ukrán
nyelv hatékony oktatása mindenképpen indokolt lenne a kárpátaljai magyar
tannyelvû iskolákban. A „kérdezett”-ek szerint nemcsak a magyar tannyelvû
iskolákban kellene az ukrán nyelvet oktatni Kárpátalján, hanem 18 „kérde-
zett” úgy véli, hogy a kárpátaljai ukrán tannyelvû iskolákban is kellene a ma-
gyar nyelvet oktatni.

Az Ukrajnában (Kárpátalján) élõ magyar kisebbségnek 9 „kérdezett” sze-
rint kötelessége megtanulni ukrán nyelven beszélni, míg 11 „kérdezett” sze-
rint nem kötelesek a kisebbség tagjai az ukrán nyelv elsajátítására. Viszont
15 „kérdezett” szerint a Kárpátalján élõ ukránoknak illene megtanulni a ma-
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31 Több kárpátaljai oktatáskutató is (Orosz Ildikó, Csernicskó István, Beregszászi Anikó) is rávilá-
gít arra a problémára, hogy a kárpátaljai magyar tannyelvû iskolákban nincsenek megfelelõ ké-
pesítésû szakemberek, nem megfelelõek az államnyelv hatékony elsajátításához a tankönyvek,
szótárak, szemléltetõk, stb. Így a magyar kisebbséghez tartozó kárpátaljai magyar ajkú gyer-
meknek nincs megadva a lehetõség arra, hogy hatékonyan elsajátítsa a magyar nyelvet az isko-
lában, és ezáltal hatékony, aktív polgára legyen az ukrán államnak.



gyar nyelvet. A „kérdezett”-ek véleménye szerint ukrán nyelven azért szüksé-
ges megtanulni, hogy jobban boldoguljon az életben (15 „kérdezettek”), vagy
mert ez az államnyelv (4 „kérdezett”). 1 „kérdezett” szerint nem szükséges
ukrán nyelven megtanulni.

Család, közvetlen környezet, munkahely

A család fontos színtere a nyelvhasználatnak, mivel az egyént már gyermek-
korától ebben a közegben érik az elsõ nyelvi, szociológiai és egyéb hatások.
Másrészt minden ember érzelmileg legnagyobb mértékben a családtagjaihoz
kötõdik.

3. táblázat

A tiszaújlaki középiskolások és felnõttek nyelvhasználata a családban,
a közvetlen környezetükben és a munkahelyen

Középiskolás (N = 48) Felnõtt (N = 40)

Magyar Ukrán Orosz Magyar Ukrán Orosz

Szülõ 43 15 5 38 4 1

Nagyszülõ 40 13 4 33 5 1

Barát 46 19 10 40 19 10

Szomszéd 46 14 5 39 14 5

Kolléga/tanár 32 32 4 38 21 11

Gyermek 35 4 1

Házastárs 33 6
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A szüleivel a magyar nyelvet 81 „kérdezett”, az ukrán nyelvet 19 „kérde-
zett” és az orosz nyelvet csupán 6 „kérdezett” használja a beszéd során. A
nagyszülõkkel való kommunikáció során hasonló a megoszlás a nyelvek kö-
zött. A felnõtt vizsgálat esetében a „kérdezettt”-ek gyermekükkel és házas-
társukkal való beszéd során ugyanolyan mértékben használják a magyar nyel-
vet, mint szüleikkel. Barátaival és szomszédjaival 85-86 „kérdezett” beszél
magyar nyelven. Ez azzal magyarázható, hogy Tiszaújlakon a nem magyar
nemzetiségûek kisebbségben vannak, és ez a kevés nem magyar nemzetiségû
ember is a magyar nemzetiségû emberek közé keveredve él. Ezért többnyire
rá vannak „kényszerülve” a magyar nyelv elsajátítására és használatára.

A munkahelyen/iskolában kollégáikkal/tanáraikkal 70 „kérdezett” hasz-
nálja a magyar nyelvet, 53 „kérdezett” az ukrán nyelvet és 15 „kérdezett” az
orosz nyelvet. A középiskolások megegyezõ arányban (32-32 „kérdezett”)
használják a magyar és ukrán nyelvet a tanáraikkal való beszéd során, sõt, az
ukrán tannyelvû középiskola tanulói többször használják az ukrán nyelvet,
mint a magyar tannyelvû iskola tanulói. A felnõtt vizsgálatban a „kérde-
zett”-ek 38-an magyar nyelven, 21-en ukrán nyelven és 11-en orosz nyelven
beszél kollégáival (vö. 3. táblázat).
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Tiszaújlak nyelvhasználati színterei

A legnagyobb a magyar nyelv dominanciája a tiszaújlaki vallási színtéren,
ahol a magyar nyelvet hatszor annyian használják, mint az ukrán nyelvet. Ez
természetes, hiszen Tiszaújlakon a három legjelentõsebb egyházban magyar
nyelven folynak az istentiszteletek.

Szintén elég magas arányban használatos a magyar nyelv az ukrán nyelvvel
szemben a szabad idõbeli nyelvhasználatkor. A sport színterén már csak há-
romszoros a magyar nyelvi dominancia. Viszont, ha külön-külön megnézzük a
két vizsgálat eredményeit, akkor megfigyelhetjük, hogy míg a középiskolások
32-szer a magyar és 17-szer az ukrán nyelvet használják, addig a felnõttek
29-szer a magyar és csak 3-szor az ukrán nyelv mellett voksoltak.

A bolt, a kultúregyesület, a posta, a piac és az idegenek megszólítása eseté-
ben a magyar nyelvi dominancia még kétszeres az ukrán nyelvvel szemben. A
piacon mint informális színtéren azért használatos ily mértékben az ukrán
nyelv, mert a környezõ, többségben nem magyar lakosságú falvak lakosai is
itt adnak túl a portékáikon. A bolt esetében szintén ez a helyzet áll fenn, mi-
vel az eladó(nõ)k kb. 10-15%-a ukrán anyanyelvû, vagyis egyáltalán nem,
vagy csak törve beszélik a magyar nyelvet (vö. 10. ábra). A posta esetében,
akárcsak a sportnál, a középiskolások sokkal nagyobb mértékben (25 „kér-
dezett”) használják az ukrán nyelvet, mint a felnõttek (9 „kérdezett”) (vö.
11. ábra).
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A vendéglõkben és a gyûlések alkalmával még számottevõ a magyar nyelvi
dominancia, de már az orvosi rendelõben egyforma arányban használatos a
magyar és ukrán nyelv. A vasúti és buszmegálló jegypénztárainál már az uk-
rán nyelv dominál a magyar nyelvvel szemben (10. ábra). Az utóbb említett
négy nyelvhasználati színtéren a középiskolás „kérdezett”-ek többször hasz-
nálják az ukrán nyelvet, mint a felnõtt „kérdezett”-ek (11. ábra).

A városok nyelvhasználati színterei

Összehasonlításképpen vizsgáljuk meg a nyelvválasztási szokásokat a városi
színtereken, ahová a tiszaújlaki lakosok be szoktak utazni. A „kérdezett”-ek
szinte mindegyike leggyakrabban Nagyszõlõsre és Beregszászra utazik. A
kettõ közül többen utaznak Nagyszõlõsre, mert Nagyszõlõs a járási központ,
itt intézendõ a különbözõ hivatalos ügyek nagy része. Nagyszõlõst többségé-
ben ukrán nemzetiségû lakosok lakják (a magyar nemzetiségûek kb. 10%-os
arányban élnek itt).32 A városokban is megmarad a magyar nyelvi dominancia
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32 Hagyományosan Beregszászt tartják Kárpátalja egyetlen magyar többségû városának, ahol a
magyar nemzetiségû lakosok kb. 42%-át teszik ki a város lakosságának.

*



az idegenek megszólításakor, a szórakozóhelyeken és a boltokban. A szóra-
kozóhelyeken és a boltokban a középiskolások többet használják az ukrán
nyelvet, mint a felnõttek (12. ábra). Az ukrán nyelv dominánssá válik a ma-
gyar nyelvvel szemben a vendéglõben, az orvosi rendelõben, a hivatalokban, a
bankban, a jegypénztáraknál és a rendõrségen. (Ez utóbbi csak a felnõttek
vizsgálatában szerepelt.)

A két vizsgálat eredményeit külön-külön elemezve megfigyelhetjük, hogy a
jegypénztárak esetében az ukrán nyelv a középiskolásoknál dominál, míg a
felnõtteknél a magyar nyelv a domináns. Az ukrán nyelvet az orvosi rende-
lõkben is a középiskolások használják többször, de ezen a színtéren már a fel-
nõttek is egyenlõ arányban használják a magyar és az ukrán nyelvet
(13. ábra).

Identitástudat, attitûd

A magyar identitástudat Kárpátalján nem az etnikai, nem a vérségi összetar-
tozást hangsúlyozó jelentést fedi le, hanem sokkal inkább a kultúrához és az
érzelmek világához kapcsolódik.33 A kérdõívben ezen irányból próbáltunk vá-
laszt kapni a tiszaújlaki lakosok identitástudatáról, ahol a „kérdezett”-eknek
a nyelvek tetszésérõl, a nyelvek szeretetérõl kellett véleményt nyilvánítani, il-
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letve ötfokú skálán kellett értékelni a Magyarországhoz, Ukrajnához, volt
Szovjetunióhoz, Kárpátaljához és saját szülõhelyükhöz (Tiszaújlak) való érzel-
mi kötõdésüket. Az olyan véleményt, amely egy értékelõ és egy érzelmi kom-
ponenst is tartalmaz, attitûdnek nevezzük.34

Nyelvi identitás

Tiszaújlakon az 1998. évi középiskolás és a 2000. évi felnõtt vizsgálat ered-
ményei szerint a 88 AK-bõl 83 szeret magyar nyelven beszélni és csupán há-
rom nem szeret. Ukrán nyelven 43-43 szeret, illetve nem szeret beszélni, és
orosz nyelven pedig csupán 28 „kérdezett” szeret és 55 „kérdezett” nem sze-
ret beszélni. Megfigyelhetõ, hogy a felnõttek orosz nyelven szeretnek beszél-
ni, míg a középiskolások ukrán nyelven a magyar nyelv mellett. A fentieket fi-
gyelembe véve természetes lehet az a tény, hogy a magyar nyelvet 19
„kérdezett” használja gyakrabban, mint az ukrán nyelvet. A 2000. évi közép-
iskolás vizsgálat 20 tiszaújlaki „kérdezett”-jébõl 13 a magyar nyelvet használ-
ja gyakrabban, 3 az ukrán nyelvet és 4 pedig mindkét nyelvet egyforma arány-
ban használja.35 Az interetnikus kapcsolatokat és a lokális identitástudatot
vizsgáló felmérésben a megkérdezett 20 „kérdezett”-bõl 16 úgy véli, hogy a
magyar nyelv szebb, mint az ukrán nyelv. A nyelv szépségénél talán azért is
ilyen egyértelmûek a határok, mert 19 „kérdezett” szerint egyáltalán nem ha-
sonlít a magyar és az ukrán nyelv egymásra.

A 2000. évi felnõtt vizsgálatban a „kérdezett”-nek ötfokú skálán (ahol 5
volt a legnagyobb érték) értékelnie kellett a nyelv tetszését, szépségét. Az
eredmények hasonlóságot mutatnak ezen vizsgálat eredményeivel: a magyar
nyelv 4,98-as átlagértéket, míg az ukrán nyelv csupán 3,00 átlagértéket kap.
Az orosz nyelv a „kérdezett”-ek szerinti dallamosságával 4,08-as átlagértéket
ér el (14. és 15. ábra).

A nyelv szépségét egy másik irányból is megközelítettük, mégpedig abból,
hogy „hol beszélnek a legszebben magyarul?” 13 „kérdezett” Kárpátalját jelöl-
te meg, míg 7 „kérdezett” Budapestet. Ez is bizonyíték a kárpátaljai identitás-
tudatra, hiszen csupán Budapestet tartják egyes „kérdezett”-ek magyarul
szebben beszélõ helynek, és nem pedig a többi kisebbségi térséget. De ez arra
is rámutat, hogy a magyar nyelvnek fontos szerepe van a kárpátaljai magyar
kisebbség körében mint etnikai, nyelvi identitás kialakulásában, erõsítésé-
ben, megtartásában. Hasonló arány figyelhetõ meg a 2000. évi középiskolás
vizsgálat tiszaújlaki „kérdezett”-einek körében.
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34 Vö. Aronson, Elliot: A társas lény. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.
35 Ebben a vizsgálatban az ukrán tannyelvû középiskola tanulói is részt vettek.



A 2000. évi középiskolás vizsgálatban 220 „kérdezett” Budapestet, 127
„kérdezett” magyarországi vidéki városokat, 37 „kérdezett” magyarországi
falvakat, 169 „kérdezett” Kárpátalját, 19 „kérdezett” Erdélyt, 3 „kérdezett”
Felvidéket és 1 „kérdezett” a Vajdaságot jelölte meg a kérdõívekben a fent
említett nyelvszépségi kérdésben. A két adat össze- hasonlításából is kitûnik
a tiszaújlaki lakosok Kárpátalja-tudata. 20 „kérdezett”-bõl csupán kettõ látja
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úgy, hogy Kárpátalján a magyar nyelvvel könnyebb boldogulni, mint az ukrán
nyelvvel, 18 „kérdezett” az ukránt jelölte meg. A 2000. évi középiskolás vizs-
gálatban hasonló eredményeket tapasztaltunk: 96 „kérdezett” szerint
könnyebb a magyar nyelvvel boldogulni Kárpátalján, mint az ukrán nyelvvel,
és 488 „kérdezett” viszont az ukrán nyelvet jelölte meg.

Érzelmi kötõdés, attitûd

A sportolóknak, csapatoknak való szurkolásra rákérdezve, 17 „kérdezett” a
magyar–ukrán mérkõzésen a magyar csapatnak/sportolónak, illetve a ma-
gyar–idegen (nem ukrán) játékon 18 „kérdezett” szurkol a magyar csapat-
nak/sportolónak. Az ukrán–idegen (nem magyar) mérkõzéskor 16 „kérdezett”
az ukránoknak szurkol és csupán 4 „kérdezett” az idegeneknek. Ezekbõl az
eredményekbõl is kiderül az, hogy a tiszaújlaki lakosok magyarságtudata erõs.

A kérdõívekben a „kérdezett”-eknek egy ötfokú skálán (5 – nagyon erõsen
kötõdöm, 1 – egyáltalán nem kötõdöm) kellett értékelni a saját falujához, Kár-
pátaljához, Ukrajnához, a volt Szovjetunióhoz és Magyarországhoz való érzel-
mi kötõdésüket.

A volt Szovjetunióhoz csupán egy „kérdezett” kötõdik nagyon (5), három
eléggé (4), kettõ közepesen (3), négy nem nagyon (2) és kilenc AK pedig egyál-
talán nem kötõdik (vö. 16. ábra). A volt Szovjetunió mindössze 2,11-os átlag-
értéket kapott az érzelmi kötõdés terén (17. ábra). A volt Szovjetunió eseté-
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ben a nõk és a férfiak érzelmi kötõdése eltérést mutat. A nõi „kérdezett”-ek
négyes-ötös értéket nem is írtak, és csupán 2 hármast, 3 kettest és 6 egyes ér-
téket jelöltek meg. A nõk esetében az átlagérték csupán 1,64. A férfiak eseté-
ben 1 „kérdezett” ötös, 3 „kérdezett” négyes, 1 „kérdezett” kettes és 3 „kérde-
zett” egyes értéket jelölt meg, így a férfi „kérdezett”-ek esetében az átlagérték
2,75. A 2000. évi középiskolás vizsgálatban a volt Szovjetunióhoz való érzel-
mi kötõdés átlagértéke 1,60-ra csökken.

Ukrajnának mint jelenlegi politikai élettérnek 2,68-os átlagértéke nem túl
biztató eredmény számára (17. ábra). Ukrajna is túlnyomórészt az elsõ három
értéket kapta meg a kérdõívekben (16. ábra). Az ukrán állam 1990-ben vált ki
a volt Szovjetunió kötelékébõl. Mint fiatal állam, jelentõs gazdasági gondok-
kal küzd. Ez is lehet a magyarázata annak, hogy az anyaország közvetlen
szomszédságában élõ magyar kisebbség miért fordul ekkora bizalmatlanság-
gal Ukrajna felé. Sõt, Ukrajna kisebbségi és oktatásügyi törvényei és az állam
viszonyulása kisebbségi állampolgáraihoz még inkább ezt mozdítják elõ.36 Fõ-
ként ezzel magyarázható a magyar kisebbség ily kismértékû érzelmi kötõdése
Ukrajnához. A 2000. évi középiskolás vizsgálat tiszaújlaki „kérdezett”-einél
az Ukrajnára adott értékek átlageredménye még ennél is alacsonyabb: csupán
2,25. A 2000. évi felnõtt vizsgálatban viszont az átlagérték 3,6 és ez jobb,
mint a középiskolások esetében, de még így sem mondható biztatónak.
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ségkutató Mûhely, Budapest, 1998.



Magyarországhoz mint anyaországhoz erõsebb a „kérdezett-ek érzelmi
kötõdése, mint akár a volt Szovjetunióhoz, vagy akár Ukrajnához, habár a
3,74-os átlagérték is igen alacsony (17. ábra). Ez a közepes érzelmi kötõdés
annak is köszönhetõ, hogy az anyaországbeli magyarok lekezelõen, lenézõen
viszonyulnak a kárpátaljai magyar kisebbség tagjaihoz. Ez a jelenség a legjob-
ban a határátkelõ magyarországi oldalán figyelhetõ meg, amikor is a vámtisz-
tek és az útlevélkezelõ határõrök, korosztálytól függetlenül, durva, olykor trá-
gár viselkedést tanúsítanak a kárpátaljai magyar kisebbség tagjaival szemben
(13. ábra).37

A 2000. évi középiskolás vizsgálat tiszaújlaki „kérdezett”-ei körében Ma-
gyarország csupán 3,30 átlagértéket, a 2000. évi felnõtt vizsgálatban a Ma-
gyarországhoz való érzelmi kötõdés 4,00 átlagértéket kapott. Kárpátalja Uk-
rajnánál és Magyarországnál is nagyobb átlagértéket (4,3) ért el, ami szintén
azt bizonyítja, hogy a tiszaújlaki (sõt az egész kárpátaljai) lakosok erõs „Kár-
pátalja-identitástudattal” rendelkeznek. Ebben a vizsgálatban a saját faluhoz,
Tiszaújlakhoz való kötõdés alacsonyabb átlagértéket (4,25) ért el, mint a Kár-
pátalja. 2000. évi felnõtt vizsgálatban a Tiszaújlakhoz való érzelmi kötõdés
4,93-t ért el, míg a Kárpátaljához való érzelmi kötõdés 4,68-t. A 2000. évi kö-
zépiskolás vizsgálat tiszaújlaki AK-inél a Kárpátaljához való érzelmi kötõdés
is csupán 3,35-t ér el. Nem éri el a 4,00 átlageredményt sem (3,70) a saját tele-
püléshez, Tiszaújlakhoz való kötõdés.

Az erõs lokális identitástudat azzal is bizonyítható, hogy a tiszaújlaki lako-
sok a környezõ falvak lakóitól magukat feljebb valónak38 tartják, mivel õk vá-
rosi típusú településen élnek. Nagy rivalizálás van a környezõ településekkel
a futball terén. Ha a tiszaújlaki futballcsapat egyik környezõ falu csapatával
játszik, akkor kötelezõnek tartják a gyõzelmet. Ezek a találkozók igazi rang-
adó hangulatot árasztanak magukból.

Egyet megállapíthatunk: a leggyengébb érzelmi kötõdés a volt Szovjetunió
és a jelenlegi politikai életterülethez, Ukrajnához kötõdik. Ezeket követi Ma-
gyarország, mint anyaország. A legnagyobb átlageredményeket Kárpátalja és
a saját település (Tiszaújlak) kapta.

Összefoglalás

Tiszaújlak 80-90%-ban magyarok által lakott település. Ez nagyban hozzájá-
rult ahhoz, hogy a tiszaújlaki lakosok Kárpátalja-, magyarság- és lokális iden-
titástudata kialakulhatott és megerõsödhetett. Ezeket az identitásjelzõket az
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37 Vö. Karmacsi Zoltán: Tiszaújlak lakosságának identitástudata. In: Közoktatás, 2000/1. 8.
38 Magukat városi lakosnak, a környezõ falvak lakóit pedig parasztoknak tartják.



is erõsítette, hogy a magyar nyelvet Tiszaújlakon belül és kívül gyakran hasz-
nálják a tiszaújlaki lakosok.

Nagy szerepe van abban Ukrajna kisebbségpolitikájának is, hogy nem tör-
tént meg a magyar kisebbség beolvadása a többségi nemzetbe. A fejlett ma-
gyar oktatási rendszer elemi oktatási szintre történõ csökkentésének a felve-
tése, a kisebbségi jogok megsértése, stb. – mind-mind a magyarságtudat, a
Kárpátalja-tudat megerõsödését idézte elõ. Fontos szerepet játszott a
tiszaújlaki lakosok lokális identitástudatának erõsödésében a Magyarország-
hoz való közelség, illetve a Tiszaújlak–Tiszabecs nemzetközi határátkelõ
megnyitása, amelyen át az anyaországgal való érintkezés mindennapos lett.
A határátkelõ megnyitásával azonban nemcsak az anyaországgal való érint-
kezés vált lehetõvé, hanem egyfajta negatív hatás is a helyi és a kárpátaljai la-
kosokra. Ez az utóbbi tény nagyban befolyásolta azt, hogy a tiszaújlaki lako-
sok szembetûnõen alacsony érzelmi kötõdést mutatnak Magyarországgal.39

Mind Magyarországhoz, mind pedig Ukrajnához való alacsony érzelmi kö-
tõdés40 hívta elõ és erõsítette fel a Kárpátalja-tudatot. Ezért is kapott oly ma-
gas értékeket, illetve mindkét említett térnél nagyobb átlagértéket Kárpátalja.
A magyarságtudat megõrzését az is segíti, hogy a szomszédos falvak többség-
ben magyar nemzetiségûek által lakottak és a két legközelebbi városban
(Nagyszõlõs, Beregszász) is jelentõs magyar nemzetiségû lakos él. Ezért a
tiszaújlaki lakosok nemcsak Tiszaújlakon használhatják a magyar nyelvet, ha-
nem a szomszédos falvakban és városokban is.

A tiszaújlaki lakosok Tiszaújlakhoz való érzelmi kötõdése, Tiszaújlak-
tudata a legtöbb esetben a szomszédos települések lakosaival szemben nyil-
vánul meg. A tiszaújlaki lakosok olykor már fanatikus büszkeséggel nyilvánít-
ják ki tiszaújlaki mivoltukat. A saját településhez való kötõdés oly erõs, hogy
nemzetiségi, etnikai határokat átlépõ összefogás is megfigyelhetõ valamilyen
Tiszaújlakot érintõ ügy érdekében.41 A magyarságtudat fennmaradásában,
erõsödésében nagy szerepe van a magyar nyelvû írott és mechanikus sajtó-
termékekhez való szabad hozzáférésnek is. A tiszaújlaki lakosok nagy több-
sége fõként a helyi magyar nyelvû és a magyarországi újságokat olvassa, de
kis részük ukrán nyelvû lapokat is olvas. Hasonló a helyzet a televízióadók te-
rén is, csak ebben az esetben valamivel többen nézik az ukrán nyelvû televí-

373

39 Ez a jelenség Kárpátalja szinte minden magyarlakta településén megfigyelhetõ.
40 Ukrajna nem törõdik eleget a magyar kisebbség ügyeivel, hiszen a kisebbségpolitikája is a ki-

sebbségek felszámolására törekszik; a magyarországiak pedig lekezelõen ukránoknak tekintik
õket.

41 A legtöbbször fiatalok körében figyelhetõ meg ez a jelenség diszkóbeli összetûzéskor. De ilyen
eset volt az 1998-as árvíz utáni belvíz probléma, amikor a tiszaújhelyi lakosok átvágták a két
vízelvezetõ árkot elválasztó sávot, és így a víz Tiszaújlakot fenyegette. A tiszaújlaki lakosok kö-
zösen zárták el a víz útját és védték meg az elzárást a tiszaújhelyiekkel szemben kisebb szóvál-
tások árán.



zióadókat, mint ahányan az újságokat olvassák. Tiszaújlakon a magyarság
problémái elõtérben állnak, hiszen a magyar többségû, községi tanácsban 4/5
részt magyar nemzetiségû képviselõk vannak jelen.

Tiszaújlak lakossága körében megfigyelhetõ az a jelenség, amely szerint a
fiatalabb nemzedék nagyobb arányban használja az ukrán nyelvet, mint a kö-
zépkorosztály. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a tiszaújlaki magyar nem-
zetiségû lakosság a beolvadás felé halad, hanem éppen ellenkezõleg: a
tiszaújlaki magyar nemzetiségû lakosoknak nem elég csupán az anyanyelv el-
sajátítása, hanem ahhoz, hogy érvényesülni tudjon az ukrán állam szellemi és
hivatali életében, szükséges az ukrán nyelv legalább középfokú elsajátítása is.
Ez nem csupán a tiszaújlaki lakosságra értendõ megállapítás, hanem az egész
kárpátaljai magyar kisebbségnek szükséges az ukrán nyelv hatékony elsajátí-
tása.

A magyar nyelv mellett azért szükséges az ukrán nyelv elsajátítása, mert
ezáltal a kárpátaljai kisebbség elkerülheti a szegregációt, amely, akárcsak a
beolvadás, a kisebbség „megsemmisüléséhez” vezet. Kárpátaljai neves okta-
táskutatók (Orosz Ildikó, Csernicskó István, Beregszászi Anikó) is egy olyan
oktatási modell kialakítását tûzték ki célul, amelynek célja anyanyelv-domi-
náns kétnyelvû kisebbségi lakosok nevelése. Ez az oktatási modell az anya-
nyelv-megõrzési oktatási program, amelynek célja az anyanyelv megõrzése
mellett az államnyelv hatékony elsajátítása.42

Végezetül leszögezném, hogy Tiszaújlak lakossága körében erõs magyar-
ság-, Kárpátalja- és Tiszaújlak-tudat figyelhetõ meg. Igaz ugyan, hogy vi-
szonylag gyakoriak a vegyes házasságok, hogy minden magyar nemzetiségû
embernek vannak ukrán és/vagy orosz nemzetiségû barátai, de ez esetben
nem jelenti azt, hogy a magyarságtudat, a magyar identitástudat, a magyarság
településen belüli szerepe, stb. gyengülne. Sõt, véleményem szerint ezáltal a
Tiszaújlakon – és az egész Kárpátalján – élõ nemzetiségek, etnikumok a békés
együttélés alapjait teremt(het)ik meg.
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42 Vö. Tove Skuntnabb-Kangas: Nyelv, oktatás és a kisebbség. Teleki László Alapítvány, Budapest,
1997.


