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5.
Kutatásai alapján miként látja, hogyan változott a magyar kisebbségi közösségek azonosságtudata a különbözõ régiókban? Egyáltalán az ilyen típusú méréseknek az intenzitás, a kizárólagosság, az értékpreferenciák lehetnek a kulcskategóriái?

Szubjektív bevezetõ
A nagymarosi hegyoldalból kísérlem meg a válaszadást a Regio körkérdésére. Engedtessék meg nekem, hogy miközben alátekintek innen
a kanyargó Duna völgyébe, úgy tekinthessek vissza – madártávlatból
– arra a közel három évtizedre, amelynek során a magyarországi társadalom mellett a határon túli magyarok szellemi proﬁljának, kulturális
identitásának megismerésére is törekedtem. Visszatekintésem természetesen csak vázlatos lehet, de ennek is megvan a maga elõnye: ahogy egy
panorámában sem látszanak az apró részletek, csak a táj legmarkánsabb
jellemzõi, ehhez hasonlatosan talán nekem is sikerül e szellemi proﬁl
legfontosabb elemeire (és ezek változásaira) rámutatnom – úgy, ahogy én
látom. Engedtessék meg az is, hogy ne a szerkesztõi kérdések sorrendjében haladjak, mert az ezekre adható válaszaim úgyis jelentõsen átfednék
egymást: hadd haladjak úgy, ahogy a tekintet végigsiklik a tájon…

Elõzmények
A hatvanas évek második felében kezdõdõ kutatói pályafutásom
mindjárt a kezdetektõl eljegyzõdött a mûvelõdés-, azon belül is fõként
az olvasásszociológiával, majd egyre táguló körben az érték- és a vallásszociológiával, valamint az identitástudat különbözõ dimenzióinak
kvantitatív, majd kvalitatív kutatásával. A táguló kör metaforája nemcsak
a magyarázó-változóként is szereplõ társdiszciplinák vonatkozásában
értelmezhetõ, hanem földrajzi értelemben is. A határon túli magyarság
olvasáskultúrájával, illetve ennek szisztematikus, összehasonlító bemutatásával a nyolcvanas évek elején az Országos Széchényi Könyvtár olvasásszociológiai mûhelyében kezdtem el foglalkozni. A kiindulási pon-
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tot a hiányérzet jelentette: a Magyarországon kívül élõ magyarság addig
kívül esett a hazai – addig már csaknem negyedszázados – olvasásvizsgálatok látókörén; s úgy éreztem, hogy a magyar olvasáskultúráról felrajzolt térkép addig korántsem lehet teljes, amíg a potenciális olvasóközönség mintegy egyharmada eleve fehér foltként kezelõdik. Akkoriban szó
sem lehetett arról, hogy egy magyarországi kérdõívvel végigkérdezzük
a Kárpát-medence és a nyugati világ magyarságát, ezért azt a módszert
választottuk, amely akkor egyedül tûnt lehetségesnek: végignéztük a hatvanas évek dereka és 1982 közötti határon túl megjelent magyar sajtóközleményeket (a kulturális folyóiratoktól a határon túli napilapokig), esetenként tanulmányköteteket, évkönyveket, monográﬁákat, és igyekeztünk
kigyûjteni belõlük minden olyan empirikus (szociológiai, szociográﬁai,
statisztikai stb.) adatot, amely a határon túli (Kárpát-medencei és nyugati) magyarok olvasás- és könyvkultúrájáról tudósított.
Az így összegyûlt anyag meglehetõsen egyenetlen volt: akadtak
közöttük komoly méretû (regionális) felmérések eredményeirõl szóló
beszámolók is, de zömmel szûkebb körben (néhány iskolai osztályban,
egy faluban) eltérõ módszerekkel és eltérõ mélységben felvett adatokról volt szó. Az összegyûjtött információk heterogenitása földrajzilag és
társadalmi rétegeket illetõen egyaránt érvényesült: a legtöbb adatot az
erdélyi, majd a szlovákiai magyarságról, illetve a tanulóifjúságról sikerült feltárni, a legkevesebbet pedig Kárpátaljáról, illetve a nagyobb városok magyar kisebbségérõl. A dokumentumok mégis sok olvasmánylistát,
írói népszerûségi rangsort, könyvtári kölcsönzési adatot és egyéb értékes
információt tartalmaztak. Valóságos kincsleletnek számított egy 1000
fõs erdélyi (Maros-megyei) felmérés 1976-os olvasmánylistája, amelynek
élmezõnye Jókaival, Mikszáthtal, Sütõ Andrással kezdõdött és Kemény
Zsigmond, valamint Eötvös József nevével zárult. Mintha egy múlt-utazás archaikus leletére bukkantunk volna! Magyarországon akkor már
tombolt a kommercializálódási tendencia: Berkesi és Szilvási voltak
a kedvencek; Dallos Sándor Munkácsy-életrajza és H. Charriere Pillangó-ja akkorra már leelõzte Mikszáthot és Móriczot. A klasszikusokat
a felnõtt magyarországi olvasóközönség a hatvanas évek derekán kezdte
kiejteni kegyeibõl, de Kemény Zsigmond és Eötvös soha nem is szerepelt a hazai olvasmánylisták látható helyein. A mozaikszemekbõl végül
is összeállt az a kép, amely az ezredforduló táján még többé-kevésbé
érvényes volt: a határon túli magyarok jobban ragaszkodtak a nemzeti
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irodalomhoz, és ízlésviláguk (és ebben tükrözõdõ értékrendjük) lényegesen hagyományõrzõbb volt, mint a magyarországi társadalomé.2

Az elsõ felmérések
A Magyarországról egységes elvek szerint koordinált határon túli
vizsgálatok terve – többszöri részleges próbálkozás ellenére – csak terv
maradt 1991-ig, amikor is a történelem elhozta az ilyesfajta kutatások
lehetõségét. Az Országos Széchényi Könyvtár kutatócsoportja (Lõrincz
Judit, Nagy Attila, Vidra Szabó Ferenc és e sorok szerzõje) 1991 tavaszán kezdte el a felmérési munkát Székelyföldön (Székelyudvarhelyen és
a környék két székely falujában), amit néhány héttel késõbb – ugyanazzal
a kérdõívvel – Nagy Attilával a Csallóközben (Dunaszerdahelyen és környékén) folytattunk. A két határon túli tömbmagyar területen végzett
felmérésnek volt egy hasonló nagyságrendû várost (Hatvant) és két környezõ falut érintõ magyarországi kontroll-vizsgálata is.3
A három városban a középiskolai tanulókból és ettõl elkülönülten
(és a falvak lakosságával kiegészülve) a felnõtt népességbõl vettünk mintát.4 Egy-egy ország mintacsoportját persze nem mondhatjuk reprezentatívnak, de mivel a három országban ugyanazt a módszert alkalmaztuk a kérdezettek kiválasztásánál és kérdezésénél, a különbözõ régiók
magyarságának kulturális viselkedésérõl, illetve ennek hasonlóságáról

2

A kézirat évekig nem jelenhetett meg, mert a minisztérium szerint sértette volna
a szomszédos népi demokráciák érzékenységét. Végül – kezdetleges nyomdatechnikával – 1985-ben látott napvilágot: Gereben Ferenc (szerk.): A határon túli
magyarság olvasáskultúrája. Budapest, OSZK 1985.
3 Mivel szélesebb körû adatfelvételre nem volt lehetõségünk, ezért az országos reprezentatív mûvelõdésszociológiai felmérések tapasztalatának (mely szerint az össztársadalmi átlagos mutatókhoz legközelebb a kisvárosi lakosság – illetve a kisváros
és a községek „határvidéke” – áll) felhasználásával három ország három magyarok
lakta kisvárosában, illetve azok közelében egy kisebb és egy nagyobb faluban töltöttünk ki – a személyes kérdezés módszerével – országonként 150 kérdõívet.
4 A kérdezettek kijelölésének módszere a szerény minta-elemszámhoz és a körülményekhez alkalmazkodott. A mintaválasztás területi elvû, rétegezett véletlenszerû
mintavétel volt, kvótás elemekkel. Arra törekedtünk, hogy minden tipikus városrész (centrum, villanegyed, panelházas lakótelep, stb.), illetve falunak „alvég”, „felvég”, stb. képviselve legyen egy-egy utcával, és azon belül véletlenszerûen keresték
fel a kérdezõk a családokat, ahol azonban felnõtt családtagok közül a férﬁak és nõk
azonos arányára törekedett és preferálta a ﬁatalokat és a középkorúakat.
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és különbözõségérõl kutatási jelentésünkben5 levonhattunk bizonyos
következtetéseket. A kutatást afféle próbafúrásnak szántuk: kipróbáltuk
a kisebbségi terepen is mûködõképes kategóriáinkat, kérdéseinket.
A kisebbségi közeg sajátosságának érzékeltetésére engedtessék meg
egy rövid anekdota. 1992 tavaszán a felmérések tanulságairól kinti kollégáink Székelyudvarhelyen konferenciát szerveztek. Erre készítettek egy
meghívót, amelyre mottóként a következõ, Zrínyi Miklóstól vett idézetet
írták: „…A könyvek olvasásából azt nyerheti az ember, hogy soha nem
találhatja az embert ismeretlen szerencsétlenség, akinek immár mását ne
olvasta volna, és nem tébolyodik meg annyira, mint az, kinek elméjében
soha az nem volt, hanem szokatlan hozzá és készületlen.” A szövegbõl
érzõdõ közép-európai ihletettségû pragmatizmus (az olvasás mint a balsorsra való „trenírozás”!) már erõsen sejtetni engedte, hogy Székelyföldön (és általában a kisebbségi magyarság körében) másfajta, „érdesebb”
olvasási motívumokkal és mentalitásokkal fogunk találkozni, mint odahaza. Egyébként próbafelmérésünk, amely már vizsgálta az olvasáskultúra értékrendbeli és identitásbeli beágyazottságát is, a székelyföldi mintacsoportot találta a leghagyományõrzõbbnek: preferált értékei a lelkiismeretesen végzett munka, az udvariasság, a rendbe való beilleszkedés, és
az átlagosnál lényegesen erõsebb vallásosság körül mozogtak. A székelyeknek erõsebb és aktívabb volt az identitástudatuk az anyaországinál,
ráadásul a jövõképük is derûlátóbb volt. És nem utolsó sorban: olvasmányanyaguk is lényegesen nívósabbnak mutatkozott a fõleg kommersz árucikkeket felvonultató hazai olvasmányszerkezetnél. A csallóközi mintacsoport teljesítménye viszont – a „tradicionalitás – pragmatikus haszonlevûség” virtuális skálán az erdélyi és a magyarországi adatok
között (de többnyire a magyarországi adatokhoz közelebb) helyezkedett
el, értékorientáció, vallásosság, identitás és olvasói beállítódások tekintetében egyaránt.
A három város (ország) magyar középiskolásai között a felnõttekhez
hasonló relációk alakultak ki (csak az olvasmányanyag és a kedvelt írók
összetételében volt kisebb a különbség – feltehetõleg a közös életkori
sajátosságok miatt – mint a felnõttek esetében). A pedagógusképzõ intézmények tanulóinak összehasonlító vizsgálatának tanulságait pedig Vidra
Szabó Ferenc a következõképpen foglalta össze: „A válaszokból úgy
5

Gereben Ferenc, Nagy Attila, Lõrincz Judit és Vidra Szabó Ferenc: Magyar olvasáskultúra határon innen és túl. Budapest, Teleki László Alapítvány Közép-Európa
Intézet 1993.
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tûnik, hogy amikor pedagógusképzõbe jelentkeztek, akkor a jászberényiek fõleg foglalkozást választottak, a nyitraiak szakmát, a [székely]udvarhelyiek viszont hivatást. A kisebbségi leendõ pedagógusok mindennapjaiban fontos szerep jut az olvasásnak, az önképzésnek; nagy a jelentõsége
a magyar anyanyelvûségnek, a magyarság sorsdöntõ kérdéseinek.”6
Innen indultunk tehát a kilencvenes évek elején. Nagyon izgalmas munka volt, mintha valami sajátos régészeti feltárást végeztünk
volna: a székelyföldi falusi és kisvárosi infrastruktúra gyermekkorom
hasonló (vidéki) közegekben megtapasztalt infrastruktúrájára emlékeztetett. De ez a gyermekkori déja vu érzés a kultúra sok apró más mozzanatára és az emberi mentalitásra is érvényes volt: az emberközi kapcsolatok melegségére, a vallási élet ihletett hangulataira, az idõvel való
bõkezû bánásmódra, és persze az olvasmányokra is; és ehhez hozzájárultak a beszélt nyelv soha nem hallott archaikus ízei és zamatai.

A kilencvenes évek derekán
A kilencvenes évek elsõ felében a kutatómunka tovább folytatódott:
örvendetesen bõvült a felmérésbe bevont földrajzi területek (és kisebbségi szituációk) köre. A kilencvenes évek derekára hét ország 110 településén mintegy 2500 magyar nemzetiségû felnõtt lakossal töltötték ki
munkatársaink ugyanannak a kérdõívnek a regionális változatait. A mintaválasztás hasonló volt az 1991-es vizsgálatokhoz, azzal a lényeges
különbséggel, hogy itt már országos arányuknak megfelelõ képviseletet
kaptak a magyarság által ritkábban, sõt szórványszerûen lakott települések is. Kutatási összefoglalónkban7 – a már említett ízlésbeli különbségek
mellett – az olvasáskultúra három sajátos jelenségére tértünk ki különös
hangsúllyal. Az elsõ az olvasási aktivitás8 keveset emlegetett indikátoraival volt kapcsolatos: azt tapasztaltuk, hogy a határon túli magyar olvasók (különösen az erdélyiek) aktívabban (elgondolkodóbban, nagyobb
szellemi energiákat mozgósítva) hajlandók olvasni, mint a magyarorszá6
7

I.m. 148.
Gereben Ferenc: Identitás, kultúra, kisebbség. Felmérés a közép-európai magyar népesség
körében. Budapest, Osiris - MTA Kisebbségkutató Mûhely 1999.
8 Olvasói aktivitáson jelen esetben olyan olvasási módot értünk, amely hajlamos
az olvasottakon való elgondolkodásra, utánanézésre, jegyzetelésre stb., vagyis
az értõ és értelmezõ olvasásra; míg az ellentétes oldalon a felületes, türelmetlen,
a (szépirodalmi) olvasmányok egyes részeit kihagyó olvasási mód áll.
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giak, és ez a különbség azonos végzettségi, sõt olvasásgyakorisági szinten is fennállt. (Vagyis hogy egy határon túli, rendszeresen olvasó diplomás – tipikus esetben – „aktívabban” olvas, mint magyarországi társa.)
Feltehetõen itt nem csak olvasási, hanem mentalitásbeli különbségekrõl
volt szó, amelynek a regionális kulturális hagyományhoz és a modernizáció aktuális szintjéhez épp úgy köze lehetett, mint a kulturális javaknak a kisebbségi helyzetben való felértékelõdéséhez. Ez utóbbi hipotézisünk két másik tapasztalatunkból is erõsítést kapott. A másik hangsúlyos
jelenség a szórványban (jelen esetben – meglehetõsen differenciálatlanul
– a magyarság 30 %-os arányszámát el nem érõ településeken) élõk relatíve magasabb kulturális aktivitásával volt kapcsolatos. Ugyanis a szórványhelyzet általunk felállított kategóriájában rendre átlag feletti olvasási (mennyiségi és minõségi) teljesítményekkel találkoztunk: gyakoribb
olvasással, értékorientáltabb olvasói érdeklõdéssel, mint a tömbökben.
Ezzel kapcsolatban azonban meg kell jegyeznünk, hogy ebben a kategóriákban bennefoglaltattak a magasabban iskolázott nagyvárosi szórványlakosok is. (Valamint az sem elhanyagolható tény, és ez már egy
nem kellõen kibeszélt módszertani probléma, hogy egy magyar nyelvû
kérdõívvel könnyebb szóra bírni egy anyanyelvi kultúrájához ragaszkodó, mint egy félig már asszimilálódott szórványlakost.) Annyi azonban megbízható módon állítható, hogy az egyfelõl a szociális-társadalmi,
másfelõl a kulturális hátrányok egymásratorlódási hajlandóságát kifejezõ ún. „Máté-effektus”9 a kisebbségi helyzetre (legalábbis a mi vizsgálati közegünkben) nem volt érvényes, sõt: a kisebbségi (és szórvány-)
szituáció – bár több szempontból is érvényesülõ hátrányosító jellege
tagadhatatlan – az olvasmányok tradicionális értékeket hordozó vonulatát látszott erõsíteni. Végül a kilencvenes évek kutatásainak harmadik
fõ tanulsága az volt, hogy az identitástudat jellegét szoros kapcsolat fûzi
a kulturális orientáció minõségéhez, s azon belül az olvasási teljesítményekhez. (Ez nyilván összefügg azzal a ténnyel, hogy minden vonatkozó empirikus vizsgálat egybehangzóan állítja, hogy a Kárpát-medencei magyar identitástudat dominánsan kultúrnemzeti jellegû.)

9

A Máté-effektus a következõ újszövetségi mondaton alapul: „Mindannak ugyanis,
akinek van, még adnak, hogy bõvelkedjék; akinek pedig nincsen, attól azt is elveszik, amije van.” (Mt 25,29–30)
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Az ezredforduló, és ami utána következett
Az ezredforduló éveiben sikerült egy összegzõ (5 ország mintegy 250 településének közel 4000 magyar nemzetiségû felnõtt lakosára
kiterjedõ) reprezentatív felméréssorozattal10 feltérképezni a szomszédos országok magyarságának kulturális (és Tomka Miklós révén vallási)
identitását, illetve amit ebbõl egy kérdõíves vizsgálat során operacionalizálni tudtunk. A fõbb eredményekrõl két kötet is beszámol,11 itt most
fõleg csak a korábban felvetett témákra térnék ki, a változások jeleit nyomozva. Elsõ tapasztalatunk az volt, hogy a határon inneni és túli identitástudatban a hasonlóságok és a különbözõségek sajátos egyensúlya
érvényesül. Abban például (idõben és térben) egység mutatkozott, hogy
a Kárpát-medence különbözõ területein a magyar lakosság identitástudatának mindenütt három fõ pillére, alkotóeleme volt kivehetõ (annak
alapján, ahogy egy nyitott kérdésre maguk a kérdezettek nyilatkoztak
arról, hogy mit jelent számukra magyarnak lenni): egy (fõleg pozitív)
érzelmi, tartalmakból álló alkotóelem; egy kulturális pillér, amelynek
nagyon sok összetevõje van, kezdve az anyanyelvtõl, a valláson, a szokásokon, a történelmi tudaton keresztül a mûvészetig, az irodalmi ízlésig
és az olvasásig; a harmadik pedig az etikai kiállás, hogy magyarnak vallja
magát, még ha kisebbségi helyzetben ez hátrányt is jelenthet, és identitásának megõrzését feladatnak tekinti. Az ezredforduló éveire csökkent az
emocionális elem súlya, a kulturális pillér viszont valamelyest erõsödni
látszott, és természetesen az egyes alkotóelemek arányában is akadtak
regionális eltérések.
Ami a Kárpát-medencei magyarság identitástudatát (és azon belül
nyelvi identitását) illeti, az utóbbi években a szétfejlõdés vált kulcsfogalommá. Nem vitatva ennek a tendenciának bizonyos területeken való
érvényesülését, én mégis inkább egy centrifugális és egy centripetális erõt érzek egymásnak feszülni, és ezek erõviszonya változó, koronként, régiónként és témakörönként is. A történelmi tudat esetében pél10

Az adatfelvételeket Magyarszágon kívül Felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben és
Vajdaságban végezték az adott régió iil. ország professzionális intézményei, országonként 500–1000 fõs reprezentatív mintákon.
11 Gereben-Ferenc-Tomka Miklós: Vallásosság és nemzettudat. Vizsgálódások Erdélyben.
Budapest, Kerkai Jenõ Egyházszociológiai Intézet 2002.; Gereben Ferenc: Olvasáskultúra és identitás. A Kárpát-medence magyarságának kulturális és nemzeti azonosságtudata. Budapest, Lucidus 2005.
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dául a centripetális erõt érzem erõsebbnek: minden ország magyarsága
ugyanazt a 4–5 történelmi személyiséget (Szent István, Mátyás király,
Kossuth, Széchenyi, Petõfi) tartja legnagyobbra, csak a sorrend változik, és egészül ki egy-egy régió történelmi hagyományának egy-egy
jeles alakjával (Kárpátalján pl. Rákóczi Ferenccel, a Vajdaságban pedig
– sajátos módon – J.B.Titóval). Ugyanígy mindenütt 1848 a legnagyrabecsültebb, és Trianon a legtragikusabbnak tartott történelmi esemény.
A magyar identitásban van egy erõs önvédelmi attitûd, amely – a tragikus
élmények számontartásában is látszik – késztetést érez arra, hogy a vereségeket erkölcsi gyõzelemmé avassa. Ebben támogatást kap a magyar
irodalomtól is. És most nem csak A kõszívû ember ﬁ aira gondolok. Ottlik Géza Iskola a határon címû regényében például, amikor arról van szó,
hogy 1926-ban a katonaiskolások Mohácsra hajóznak, hogy megtartsák a 400 éves emlékünnepet az egykori csatatéren, a kamasz-szereplõ
gondolatain keresztül az író a következõket mondja: „Fura dolognak látszik talán, vereséget megünnepelni, de hát aki a gyõzelmét ünnepelhette
volna itt most, a hatalmas ottomán birodalom: nem volt meg. A tatároknak is nyomuk veszett, sõt idõközben, szinte a szemünk láttára, a szívós
Habsburg-császárságnak is. Megszoktuk hát, hogy egyedül ünnepelgessük vesztes csatáinkat, melyeket túléltünk.” És itt következik egy „sûrû”
mondat: „Talán azt is megszoktuk, hogy a vereséget izgalmasabb, sûrûbb
anyagból való és fontosabb dolognak tartsuk a gyõzelemnél – mindenesetre igazibb tulajdonunknak.” Márpedig a Mohácsot máig számon
tartja a magyar történelmi tudat. Itt legfeljebb az a nagy probléma, hogy
a kérdezetteknek (fõleg a ﬁataloknak) elég nagy hányada nem válaszolt
a történelmi emlékezetet ﬁrtató kérdéseinkre, vagyis számolnunk kell
egy növekvõ arányú ismerethiánnyal és közömbösséggel.
Szûkebb témánkra, az olvasáskultúrára térve az ezredfordulón
a kisebbségi (határon túli) magyarságnak nagyobb hányada olvasott idõszaki sajtót és könyvet, mint a magyarországi felnõtt népesség, és ezt túlnyomórészt az anyanyelvén tette. (Az olvasmányok anyanyelvi dominanciája a szlovákiai magyaroknál érvényesült legkevésbé.) Tapasztalatunk
szerint az olvasás többnyelvûsége fokozta a gyakoribb könyvolvasás esélyét, egészen addig, ameddig az idegen (többségi) nyelv nem kezdte háttérbe szorítani az anyanyelvet. Visszatérve egy korábbi tapasztalathoz:
mintha csökkent volna a fokozott kisebbségi (szórvány-) helyzet kulturális ellenálló ereje. A kilencvenes évek elején még elég jól érzékelhetõ átlag
fölötti olvasási aktivitás ugyanis a kilencvenes évek végére elhalványodott.
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Ami pedig az olvasmányokat, az olvasói érdeklõdés fõ irányait és az ízlésorientációt illeti, az ezredfordulón még markáns jelenség volt a határon
túliak érdeklõdése a klasszikusok, a nemzeti irodalmi hagyomány, a konzervatív kulturális értékek iránt. A fentiekkel is egybecsengõen minden
ország magyar olvasóközönségében a legemlékezetesebb olvasmánynak
az Egri csillagok, valamint az örökzöld Jókai-regények bizonyultak.
Jól ismert a narratívumok és az identitástudat szoros kapcsolata, az
identitásnak akár a narratívumok általi objektivációja. A szoros kapcsolatot – a korábban is észlelt tendenciák mentén – az ezredfordulós kutatás
is megerõsítette: összefüggés mutatkozott az identitástudat pozitív hangoltsága, tudatossági szintje és az olvasáskultúra magasabb színvonala
között, mint ahogy együttjárás volt tapasztalható a töredezett, közömbös és elutasított identitás, valamint az olvasáskultúra deﬁcites állapota
között is. Az identitásnak ugyancsak részét képezõ nemzeti önképnek
és a jövõképnek azok az „arany középutat” kijelölõ kategóriái jártak
együtt a legnívósabb olvasási szokásokkal, amelyben a kollektív önértéktudat önkritikai hajlammal társult, illetve amelyik mérsékelt bizakodással (tehát nem hurráoptimizmussal, de nem is pesszimistán) tekintett
a magyarság távlati jövõjébe.
A kurrens olvasmányok határon túli listáinak élmezõnyében már az
ezredfordulón is jelen voltak azok az amerikai bestsellerek, amelyek –
hazai társaikkal együtt – a magyarországi olvasmányok domináns vonulatát adták. Az utóbbi években csak kisebb, regionális vagy rétegfelmérések eredményeire tudok támaszkodni. Ezekbõl egyrészt az látható, hogy
a ﬁatal, képzettebb rétegekben egyre jobban hódít a többnyelvû lap- és
könyvolvasás, másrészt pedig az, hogy az olvasási kedv apadása és a kommercializálódási tendencia határon túl is felgyorsult. Danielle Steel most
már egy székely vagy vajdasági magyar faluban is hovatovább ugyanolyan népszerû, ha nem népszerûbb, mint Jókai Mór. A romantikáról
Kárpát-medence szerte nem az újabb fajsúlyos irodalomra, hanem a kulturális globalizáció nemzetközi divattermékeire térnek át – fõleg a ﬁatalabb olvasók.12 És ezen nem is lehet csodálkozni: a Kárpát Panel 2007es vizsgálati eredményei szerint itthon és a környezõ országok magyar
népességében egyaránt azok a kereskedelmi TV-csatornák a legnézetteb12

2008 nyarán egy zentai ifjúsági találkozó résztvevõivel kérdõívet töltettek ki.
Aktuális olvasmányaik szerzõi között Rowling, S. King, D. Brown és D. Steel
mind megelõzték a magyar (klasszikus) írókat. (Badis Róbert közlése)
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bek (vagy legalábbis nagyon népszerûek), amelyek ennek a globális befolyásra törõ fogyasztói kultúrának a szálláscsinálói.
Kulturális szempontból kétségbe vonható, hogy valóban a föntebb
már említett „szétfejlõdés” lenne a Kárpát-medence magyarságának
domináns tendenciája. Ami a Magyarországon belüli regionális kultúrákat illeti, Nagy Attila kollégámmal több évtizeden át ﬁgyeltük Nyugatés Kelet-Magyarország érték- és kultúrszociológiai különbözõségeit, és
azt kezdetben (a nyolcvanas években) elég jelentõsnek találtuk: volt, amiben Nyugat-, volt, amiben Kelet-Magyarország volt a „jobb”. Az ezredforduló táján viszont felerõsödtek a homogenizáló hatások, sajnos olyanformán, hogy mind Nyugat-, mind pedig Kelet-Magyarország veszített
kulturális sajátosságaiból és lefelé nivellálódott. Félek, hogy szélesebb
körben is hasonló jelenségnek leszünk tanúi a közeljövõben, vagyis kulturális értelemben éppen hogy nem a szétfejlõdés, de nem is „összefejlõdés”, hanem valamiféle globális virtuális legelõre való összeterelõdés elõtt
állunk. Mindez torzító hatással lehet azokra a tudat-tartamokra (nemzeti
és regionális identitás, múlt- és jövõkép, csoportos és egyéni önértéktudat stb.), amelyek a kulturális habitussal erõs (és kölcsönös) kapcsolatban
állnak. Én a Babits-i értelemben vett nemzettudatot és nemzeti kultúrát
féltem, amelyik nem csupán önmagában lévõ érték, hanem az emberiség kulturális örökségének szerves és nélkülözhetetlen eleme, olyanformán, ahogy: „a színek együtt adják ki a képet, a hangok együtt adják ki
a koncertet”13

13

Babits Mihály: Örökkék ég a felhõk mögött. (Vallomás helyett hitvallás)

