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I. Kivándorlás - bevándorlás

Navigare necesse est - mondták az ókorban, s mondják azóta is
különbözőképpen aktualizálva a gondolatot, hiszen a mozgás éppúgy
ösztöne az embernek, mint az a vágy, hogy valahol legyen egy biztos
pontja, otthona.

A kivándorlás, a menekülés egy olyan cselekvés, amely egyesíti
magában ezt a két ősi emberi ösztönt. Mozgás annak érdekében, hogy
valahol - más országhatárok között - legyen meg az elmenő biztos pontja,
az otthona. Egy ilyen elmozdulás az egyén számára mindig
válságjelenség, aki konfliktusba kerül előbb a régi, majd az új
környezetével, úgyszintén önmagával, régi és új identitásával. A
szülőföld elhagyása minden esetben erkölcsi és anyagi értékvesztést is
jelent, amit a jövő bizonytalansága még fokozhat is, hozzájárulván
ahhoz, hogy a migrációs sokk következményeként az önértékelés is
elveszítse reális támpontjait. A kivándorlónak átmenetileg nincs
biztosítva sem személyiségének integritása, sem biztonságérzete.

Amikor valaki menni akar, minden esetben a szituáció
kiszolgáltatottjává válik. Ezt a szituációt premigrációs sokknak nevezik,
amelynek jellemzői:

- a migráns, vagyis a kivándorló, menekülő egész addigi
gondolatvilága átmenetileg értékét veszti;

- a választhatóság izgalma olyan érzelmi-gondolati
meghatározottságot motivál, amely eltávolítja a valóságtól;

- gondolatvilága és ítéletei egysíkúak lesznek, amelyek mind
besorolhatóvá válnak a vonzás és taszítás kettős kategóriájába.

A migrálni készülődő nem érzékeli vállalkozásának reális súlyát,
az elhagyni készülő hazát a lehető legsötétebben látja, addigi sérelmeit
felnagyítja, megélt nehézségeit tragikus élményként raktározza el.
Jövőjét tűrhetetlenül reménytelennek hiszi, addigi életéből való
kivonulását hősiességnek érzi, az újrakezdéshez szükséges merészség,
bátorság, kitartó vállalkozókedv szerinte mind heroikussá emeli
cselekedetét. Az otthonát elhagyó, indulni készülőnek mindezen
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racionalizációra  általában szüksége van ahhoz, hogy kompenzálja az
egykori közösségtől, otthonától való elválás fájdalmas nehézségét.

I. A migráció mibenléte

1. Folyamatok a múltban1

A migráció tágabb fogalmába beletartoznak az ókori rabszolgaság
(kényszermigráció) intézményétől a napjainkra oly nagyon jellemző
agyelszívásig („brain-drain”) minden társadalmi és egyéni
következményeket maga után vonó lakhelytől való elmozdulás. A
szűkebb értelmezésnek megfelelően a migráció egy adott ország
(közösség) elhagyását és egy másik elfogadását jelenti, vagyis egy
megtervezett és célirányos tudatos cselekedetet, amely a kivándorlás és a
bevándorlás  által valósul meg. Így a kényszermigráció (rabszolgaság és
más kényszermunka), a népvándorlás (kalandozás, hódítás) avagy a korai
(19. századi és a 20. század eleji) spontán (nem célirányosan
megtervezett) munkaerőáramlás nem tartozik bele.

Ha napjaink eseményeit tekintjük, a migráció jelenségét
gazdagítják a tanuló diákok, tudósok, szakemberek és más szerződéses
munkavállalók, avagy a politikai menekültek, menedékjogot keresők,
valamint az illegális bevándorlók életével kapcsolatos tények.

A migrációs elmélet első kidolgozója Ernst Georg Ravenstein,
német származású Angliában alkotó statisztikus, aki 1885-ben és 1889-
ben kiadott munkáiban (mindkettő címe: A migráció törvényszerűségei)
először cáfolta azt a megállapítást, miszerint a migráció bármiféle
törvényszerűség nélküli mozgásnak értelmezhető. 1885-ben a brit
területeken való mozgást elemezte, a népszámlálási adatokat
tanulmányozva. Következtetéseit 1889-ben kiterjeszti az európai és az
észak-amerikai migrációs mozgásokra vonatkozóan és egységesen azt
tapasztalja, hogy az mindannyiszor egy olyan emberi vágyból eredő
cselekedet, amely  által az egyén anyagi tekintetben lendíteni akar a
helyzetén. A migrációt gazdasági eredetűnek értelmezte, s ennek
szellemében pozitívan értékelte, mint a stagnálással szembeni haladás
megnyilvánulását. Szerinte a migráció fokozatosan, lépcsőzetes
irányban nyilvánul meg az egyes területek között, mivel a vándorlók
 általában a lehető legrövidebb utat megtéve akarják céljukat elérni. A
jobb megélhetést egyes centrumokba, nagyvárosokba való betelepedéssel
képzelik el, és csak ha már csalatkoztak elvárásaikban, akkor
vándorolnak a még nagyobb centrumok felé.

Ravenstein szerint nincs alapvető különbség az országon belüli és
az országok közötti migráció között, mivel mindkettő mozgatója a
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területek között fennálló húzó és taszító erők, vagyis a „push and pull
effektus”. Későbbi bírálói felróják elméletének, hogy figyelmen kívül
hagyta az országhatárok meglétét és azok szerepét, azt a tényt, hogy a
vonzó országok határaik megnyitásával, illetve bezárásával,
politikájuknak éppen megfelelően befolyásolják a push-pull erők  általi
irányítást. Ugyancsak felróják neki, hogy elmélete szerint a fejlett és
fejletlen országok meglétéből szinte automatikusnak, természetesen
következőnek tekinti a migrációt. Így Ravenstein értelmezése szerint a
folyamatban a társadalom a meghatározó, az egyén annak megfelelően,
ahhoz alkalmazkodva irányíthatja csak vándorlási szándékát. A leendő
migrálót a fogadó ország felé taszítják a kibocsájtó ország gazdasági
feltételei és a vonzerőt pedig szintén a befogadó ország társadalma,
derűsebb jövőt ígérő társadalmi-gazdasági környezete határozza meg.

A Ravenstein elméletét meghaladók értelmezéseinek központja
nem a társadalom. Szerintük az egyén a meghatározó, mivel ő dönti el,
hogy gazdasági helyzetének a javítására törekszik. Így a migráció az
egyén önkéntes és racionális kalkulációjának, az egyéni mérlegeléseknek
az eredménye. Everett S. Lee amerikai elemző 1966-ban felhívja a
figyelmet az egyéni tényezők figyelembevételének a fontosságára, aki a
berlini faltól hozva példáit nemcsak kiemeli az egyén szerepét, hanem
rávilágít a migráció egyének  általi öngerjesztő jellegére, arra a
pszichózisra, amelyet nem a társadalom igénye irányít.

Az európai vándorlás történelmi korszakolását dolgozta ki
Aristide R. Zolberg, kiindulva a migráció útjának két irányából - a
fejlődő országból a fejlett felé -, amely a Keletről Nyugat felé, valamint a
Délről Észak felé való mozgást jelent. Szerinte az első időszak, a kezdet
az európai abszolutizmus és merkantilizmus kora, amely a 15. századtól a
18. század végéig tart és a gyarmatosítás a fő jellemzője. Ekkor
kivándoroltak a hatalmat fenntartó hivatalnoki rétegek és kényszerített
migrációt végeztek a gyarmatokról a rabszolgák. A második periódusra a
demográfiai robbanást érzi meghatározónak. Az ipari forradalom és a
modern nemzetállamok kialakulásának idején már az országból való
kilépést is alapvető polgári jognak ismerik el, tételesen 1820-1830 óta. A
harmadik szakaszt a migráció lebonyolításának megkönnyítése jellemzi,
ekkor a térbeli mobilitás könnyebb lett az egyén számára, olcsóbb lett a
közlekedés és ugyanakkor jelentősen nőtt a szegények száma, vagyis
több lett az olyan szegény, aki számára anyagilag elérhető lett a vasút
vagy a hajóút megfizetése általi kivándorlás. Erre a periódusra Amerika
vonzása nyomta rá  bélyegét. A legújabb korszak migrációjáról azt
 állapítja meg, hogy  általuk a nemzeti társadalmak nemzetköziesednek, a
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vendégmunkások családjaikkal, a befogadó országokban született és már
ott szocializálódó gyermekeikkel megpróbálnak beépülni a fejlett ország
társadalmába.

Georges Tapinos a második világháborút követő folyamatokat
elemezte, amelyben a munkaerő-utánpótlást érezte meghatározónak. A
kereslet-kínálat elve alapján jellemezte az utolsó ötven évet. A háború
utáni első évtizedben az emberi veszteségek következtében megnőtt a
munkaerőhiány és ez a fejlett európai országokban két befogadási
stratégiát eredményezett, amely még az 50-es és 60-as évtizedekben is
érvényesült: bevándorlókat fogadtak be, főleg a volt gyarmataikról
(Franciországban és Belgiumban), avagy vendégmunkásokat
alkalmaztak, főleg Németországban és Svédországban.

A 70-es évek eleje-közepe alatt csökken a munkaerő-kereslet, a
gazdasági recesszió, az intenzív technológiák bevezetése miatt a migránsi
lehetőségek is beszűkülnek. Ekkor a fejlett államok megpróbálják a
köztük élő külföldieket hazatelepíteni és a határaikat lezárni az újonnan
érkezők elől.

A jelen időszakra, a 80-as és 90-es évekre két új jellemzőt talál: az
egyik a fogadó országokban letelepedett bevándorlók bizonyos fokú
integrációja (ez kétirányú tapasztalatot mutat, vagy asszimilálódnak a
befogadó ország társadalm ba, vagy elkülönülnek etnikai csoportokba), a
másik pedig az az új tendencia, miszerint a megelőző évtizedek
kibocsájtó országai befogadókként jelentkeztek (pl. Olaszország,
Görögország, Spanyolország).

2. A jelen és Közép-Kelet-Európa
A migráció az egyén nézőpontjából napjainkban is a fejlődés

helyettesítője. A menni akarókat minden szempontból a lehetséges jobb
vonzza, s mozgásukat így nemcsak a tőke igényeinek megfelelő
gazdasági okok döntik el. Az utóbbi időben kiemelt szerepet kapnak a
nem anyagi vonzatok is (pl. a szabadság utáni vágy). Ugyanakkor a
fejletlen országból a fejlett ország felé irányuló migráció mellett
megjelent a fejletlenből a fejlettebb területekre való költözés óhaja és
lehetősége is. Jellemző még, hogy ebben a periódusban lett lehetőségük a
közép-kelet-európai térség volt szocialista országainak ahhoz, hogy
bekapcsolódjanak a nemzetközi migrációba.

Az 1950-es évek2 végétől kibontakozó gazdasági konjuktúra
kezdetétől a 60-as évek elejéig a nyugat- és észak-európai országoknak a
külföldi munkaerő iránti keresletét a mediterrán és a dél-európai
országok elégítették ki (Olaszország, Spanyolország, Törökország,
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Görögország, Jugoszlávia). A további igények kielégítésére, amikor az
természetes lehetett volna, a közép-kelet-európai országok nem tudtak
csatlakozni. Ezidőtájt ebben a térségben az a szellem uralkodott, hogy a
szocialista társadalom építése sikerességéhez szükséges a nyugati
világtól való elzárkózás és az ottani társadalmi-gazdasági folyamatok
 állandó kritikája. Így az itt élők számára a Nyugaton való munkavállalás,
avagy az ottani új életkezdés tömegméretekben nem is vált különösen
vonzóvá, amit az is magyaráz, hogy ezekben az országokban megvalósult
a teljes foglalkoztatás és még a 70-es évekig a rendszerrel szembeni
csalódottság, reménytelenség sem következett be széleskörűen.

A 60-as évektől az európai munkaerőszükségletben a szocialista
országok elzárkózottsága miatt keletkezett űrt a harmadik világ migránsai
töltötték be, főleg a török és az arab (Maghreb-országok) etnikum
képviselői, akik népes családdal érkeztek és beilleszkedési készségeik
alacsonyak voltak. Az orientált világból érkezettek és a befogadó
országok kultúrája közötti nagy különbségek a nyelvi különbözőségnél is
nagyobb akadályt jelentettek a beilleszkedési folyamatban. Ugyancsak
ezt a folyamatot nehezítik a vallási különbségek is, a zsidó-keresztény
európai kultúrába nem is tud és nem is akar beilleszkedni a Keletről jött
mohamedán vallású. 1973-ig a bevándorlók folyamatosan érkeztek,
amikor is a fejlett befogadó országok nagyon megszigorították újabbak
beengedését, ettől kezdve a véglegesen maradók beilleszkedése lett az új
nehezen kezelhető társadalmi probléma. Ez komoly társadalmi-politikai
feszültséget jelent, pl. Franciaországban több mint 4,5 millió
bevándoroltnak és azok leszármazottainak integrációja permanensen
növeli az idegengyűlöletet és a bevándorlókkal szembeni intoleranciát.
(Ez a válság az alapja a Le Pen  által vezetett jobboldali xenofon elveket
valló párt népszerűségének és politikai sikerességének.)

Az 1960-as évektől megindult a kelet-európai országok között is a
nemzetközi munkaerővándorlás, amely nem jelentős méretű. Ezeket
technikai kooperációra törekedve, államközi szerződések útján tették
lehetővé egymás között és néhány nyugati és közel-keleti országgal is
teremtettek hasonló kapcsolatokat. A Helsinki óta óvatos nyitási
folyamat keretében a szabadabb mozgási feltételek között néhány kőzép-
kelet-európai országból lehetővé vált az időszakosan külföldön vállaló
munkavégzés, amely Lengyelország, Csehszlovákia és Magyarország
vonatkozásában volt érzékelhető.

A közép-keleti országok régiójában - egyes országokban már a 80-
as évek végén - a politika liberalizálódása, majd az 1990-ben
bekövetkezett rendszerváltozási folyamatok alapvetően megváltoztatták a
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vándorlások típusait, méreteit és lehetőségeit. Új lett a migráció
történetében az a tény, hogy a meginduló vándorlók nemcsak a fejlett
országokat célozták meg, hanem a saját országuknál fejlettebb  államokat
is, így egyes országok egyszerre váltak kibocsájtó és befogadó
országokká is. Az ok, hogy az újonnan bekapcsolódó közép-kelet-
európai országok közepes fejlettsége vonzerőt gyakorol a még
szegényebbek számára, valamint a fejlett nyugati országok szigorú
elzárkózása miatt a jobb lehetőségek közelebbi megközelítése is már
haladást jelenthet egyes kelet-európai migránsnak. Ezekben az
országokban a hirtelen rendszerváltás társadalmi kihívásokat
eredményezett, ebbe beletartoznak a migráció okozta problémák is, mind
a kitelepülők (az „agyelszívottak” okozta hiánya), mind a betelepülők
okozta türelmetlenség, a nemzeti érzések reneszánszával párhuzamosan
jelentkező intolerancia és xenofóbia. Mindezeket még fokozza az a tény
is, hogy a migrálni akarók számára egyes szomszédos, a sajátjuknál
fejlettebb ország kényszerűen megváltozott vonzásának jellege: ha csak
tranzitmigrációs  állomásnak tekintik a Nyugatra való bevándorlás
előzetes lépcsőfokának, helyzetüket csalódottan  át kell értékeljék, mert
ahova menni igyekeztek, ott nem fogadják be őket. Úgyszintén azoknak
is, akik csak vendégmunkásnak jöttek volna némi tőkegyűjtés céljából,
fogadásukat annyi írott és íratlan szabály teszi olyan nehézzé, hogy
szintén át kell értékeljék elképzeléseiket. Mindkét esetben fennáll a
migránsok számára is a választási lehetőség, menjenek vissza avagy
maradjanak és legyenek tranzit- és/vagy időleges-migránsokból valódi
bevándorló migránsok.

A közép-kelet-európai országok vándorlóit a gazdasági és
politikai motivációk összefonódása és a nemzetiségi-etnikai
diszkrimináció konfliktusai indítják útnak. Elsőrendűen a volt
Szovjetunió területéről vándorolnak ki, közülük van akinek sikerül
eljutnia a valódi célországba (főleg Amerikába, Izraelbe) és van akik
Nyugat felé tartanak de megrekednek a közbeeső országokban,
Lengyelországban vagy Magyarországon. Tömegek indulnak el az
egykori országhatárokon belül is, elsőrendűen a csatolt országokban
évtizedek óta betelepedett oroszok Oroszország felé és akik a birodalmon
belül nem saját országaikban éltek, eredeti hazájuk felé igyekeznek. A
nyugati világ irányába a csökkentett lehetőségek ellenére is nagyon
sokan megpróbálnak bejutni, a legvonzóbb országok Ausztria,
Svédország és Németország. Míg 1986-ban 17 millió külföldi élt Nyugat-
Európában, 1992 július 1-ig már 17 600 000. Svédország ezen évek alatt
300 000 menekültet fogadott be, ezen összeg 40% volt szocialista



11

országból érkezett.3 Ausztriában csak a fővárosba (Bécs lakosa 1,8
millió) 240 000 fő vándorolt be 1989 és 1992 között a volt szovjet tömb
országaiból. Részben ez okozta, hogy 89-91 között az ausztriai
munkanélküliek száma a 3,1%-hoz képest majdnem megduplázódott és a
bevándoroltak jelenléte megnövelte a xenofóbiát. A legtöbb elmenő  által
megcélzott ország Németország, ahol 6 millió külföldi él, ahová  1989-
ben közel 400 000-en érkeztek és a szigorítás ellenére is az utána
következő években is évente 200 000 ezren próbáltak letelepedni, s ahol
1990 és 92 között 1,5 millió politikai és gazdasági menekültet fogadtak
be.4 Nyilván ennek az országnak nemcsak a gazdasága miatt van ekkora
vonzóereje, hanem annak a ténynek is, hogy a vendégmunkások mellett
évtizedek óta sikeresen integrált lakosainak sorában a más országokból
ide emigráló németajkúakat és az utóbbi években egy teljes másik
országot - távolról nézve igen sikeresen -, a volt Kelet-Németországot
„fogadta be”.

A meginduló kelet-európai vándorlásban való részvételben
kiemelkedő szerep jutott Romániának. Ebben az országban az ún. népi
demokrácia éveiben igen nagyméretű belső mozgások zajlottak le,
elsősorban az iparosítás, az erőltetett urbanizálódás miatt. Ezek a
mozgások a kevésbé fejlettebb keleti és déli országrészekből a fejlettebb
nyugati és északi országrészek felé, vagyis Erdélyre irányultak, illetve a
fejletlenebb falusi és félfalusi területekről a fejlettebb központok,
nagyobb városok felé tartottak százezres nagyságrendben. Ezekbe az
irányokba kapcsolódta be az új társadalmi rendszer tendenciáinak
megfelelően a tömegméretekben kiképzett elsőgenerációs értelmiségiek,
szakemberek zöme is, akiknek így természetes lett, hogy az
ambíciójukért, a felfelé való társadalmi mobilizáció érdekében
vándorolni kell. Az országhatárokon túli vándorlás példái is jelen voltak
a mindennapi életben, évtizedek óta vándoroltak ki az országból a zsidók
és a németek (szászok, svábok) és elvétve a magyarok is - mindannyiuk
további életéről kizárólag csak pozitív hírek érkeztek később. Ez a
többségi románság számára nemcsak a jobb élet vonzerejét sugallta,
hanem irritálta is őket az az értelmezés, hogy nekik nincs hova menniük.

Románia a szocialista országok sorában kialakult esetleges
munkaerőkapcsolatok láncából is kimaradt, ezen országoktól való
látványos elkülönülése miatt. A Szovjetunióban való magas szakmai
kompetenciát igénylő munkavállalás nagyon ritka esetekben is csupán
felsőbb kapcsolatok igénybevétele  által valósult meg. A KGST  át- és
leértékelése a románok részéről azt is jelentette, hogy önmaguknak és a
világnak (legalábbis a szocialista tábornak) meg tudják mutatni, hogy ők



12

milyen nagyszerűek és önállóan is milyen eredményes munkavégzők. Ez
a társadalmi hangulat nem kompenzálta a bezártságot, de hozzájárult a
túlzott önbizalom és az öntúlértékelés növeléséhez.

Ezekben az évtizedekben Romániában az egyszerű utazás is
kiváltságot jelentett, csak szerencse és jó kapcsolatok  által volt elérhető
a törvényileg két évente engedélyezett egyszeri kiutazási lehetőség is,
ami után 24 órán belül az útlevelet vissza kellett adni a belügyi
szerveknek. Az 1989 decemberi romániai változás után ennek a kiutazási
gyakorlatnak a megszüntetése jelentette az egyik legfontosabb forradalmi
vívmányt. Így az állampolgárok az útlevelüket maguknál tartva végre
elindulhattak. Kezdetben nemcsak képletesen lett az egész világ az övéké
- a román forradalom a televízió segítségével olyan nagyméretű
rokonszenvet ébresztett a fejlett országokban is, hogy mindenütt tárt
karokkal fogadták a romániaiakat. Annak ellenére, hogy ez a rokonszenv
hamarosan alábbhagyott, a külföldön vállalható munka vagy az ottani új
életkezdés nagyon vonzó megmérettetést jelentett, mivel Románián belül
a káosz-szerűen végbemenő változások miatt csökkentek a lehetőségek.
A bizonytalan hazai jövőt már a változás utáni évben taszító tényezővé
avatják a reménytelen életminőségi mutatók.5

A totalitarista Romániából a legális (főleg a német és a zsidó
kisebbség soraiból6) kivándorlás mellett folyt az illegális elvándorlás is.
Leginkább a hivatalos utakon lévők döntöttek úgy, hogy nem jönnek
haza, a zöld határon való próbálkozás a rendkívül szigorú megtorlások
miatt nem volt sem gyakori, sem eredményes. A fordulat utáni exodus-
szerű elvándorlás a nem hivatalos becslés szerint, publicisztikai
adatoknak megfelelően milliós értékű. Az első szabad évben, az 1990-es
esztendő végén készült néhány szociológiai tanulmány a végleges
kivándorlásról az útleveleket kiadó rendőrségi adatok alapján (1990
január 1. és 1990 november 20. között7). Eszerint ebben az évben a
törvényes keretek közt elmenők száma 127 502 volt, közülük 78% már a
forradalom előtt megindította elmenetelének kérelmét és csak 22% a
forradalom után, havonta  átlagosan 12 000-en mentek el így az
országból. Az 1990-ben véglegesen elmenők között nagyobb a nők
(53,20%) mint a férfiak (46,80%) aránya, ennek oka, hogy a megelőzően
illegálisan eltávozott férfiak családegyesítést kértek. A vizsgált legálisan
elmenők közül a többség (59%) az aktív kereső lakossághoz tartozott
(31% munkás, 19% tanuló és egyetemista, 7% értelmiségi, 2% egyéb).
Iskolázottságuk szerint: 53% alapfokú, 27% középfokú és 6% pedig
felsőfokú végzettségű, valamint közel 15% azok aránya, akik nem
végezték el az alapfokú osztályokat sem. Az elmentek többsége fiatal
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(58%), akik leginkább a 18 év alattiak (28%), a 18 és 25 év közöttiek
(12%), valamint a 31 és 40 év közöttiek (18%) csoportjába tartoznak. A
nemzetiségi összetétel szerint 70% német, 18% román, 11% magyar és
1% egyéb nemzetiségű kérte a hivatalos elmenetelt Németországba
(78%), Magyarországra (8%), az Amerikai Egyesült Államokba,
Kanadába és Svédországba (három együtt 9%), illetve egyéb (5%)
országba.

Közvetlenül a fordulat után a nem legálisan elmenők adatai
nehezebben követhetők, hiszen a 90-es évben 3,5 millió román
állampolgár hagyta el turistaként az országot. A tanulmányíró úgy ítéli
meg, hogy a véglegesen távozók arányában 20%-nyi azok aránya, akik
hivatalos avagy turista útjuk után más országban tudtak letelepedni, s 5%
azok száma, akik illegális határátlépőként tették ugyanezt. Ezekben az
adatokban jelennek meg a Magyarországon maradó magyarok száma,
valamint a Németországba, Ausztriába és más nyugat-európai országokba
tartó romániai cigányok tömeges exodusa. Ha a végleges eltávozók mellé
hozzászámítjuk a vendégmunkásként elhelyezkedőket és próbálkozókat
is, érthető, hogy a meginduló romániai migrációról joggal jegyzi meg a
társadalomkutató, hogy az: „egy olyan anomiás társadalom drámája,
amely nem tud (tagjainak) egy biztos jövőt garantálni.” (Radulescu,
1991)

A migrálókat kibocsájtó zónákat vizsgálva ezúttal is érvényesültek
az  általános migrációs tendenciák: a kivándorlók főleg Keletről
(Moldova) és Délről (Munténia, Olténia, Dobrudzsa) indultak Nyugat
felé, illetve az elmenetelre többszörösen motivált kisebbségek  által
lakott régiókból (Bánát, történelmi Erdély). Ha csupán a legálisan
elmenteket tekintjük, akkor is kiemelkednek az 1990 március 15-e
ürügyén kirobbant nemzetiségi konfliktusok területei (Szatmár és Maros
megye) és a szellemi központnak számító Kolozsvár  által meghatározott
Kolozs megye ez utóbbi területén a jól konvertálható foglalkozású
értelmiségiek tartották jobbnak haladásként a kivándorlást választani.

A következő években növekedett mind a román (1991-ben 43%,
1992-ben 47%), mind a magyar nemzetiségű (1991-ben 16%, 1992-ben
25%) kivándorlók aránya. 1991-ben 77%, 1992-ben 78% volt a 40 éven
aluliak aránya, míg a magas képzettségűek aránya ezen két évben 29%-
ra, illetve 40%-ra emelkedett, tehát a romániai kivándorlás a
gazdaságilag legaktívabbakat vonja ki az országból és az „agyelszívás”
folyamatát is kimeríti.8
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Konkrétan a következően alakult a Romániából való kivándorlás
az 1990-es „csúcs-év” előtt és után (Forrás: Romániai statisztikai
évkönyv, 1993):
Év      Összes   Román    Német   Magyar   Zsidó  Egyéb       Magyar-

országra
ment
végleg

1987       29.168    11.477     11.639     3.845     1.274        33           1.262
1988       37.298    12.879     10.738   11.728     1.048      905         10.529
1989       41.363    14.745     14.598   10.099     1.008      913         11.163
1990       96.929    23.888     60.072   11.040       745    1.184         10.635
1991       44.160    19.307     15.567     7.494       516    1.276           4.427
1992       31.152    18.104       8.852     3.523       224      449           4.726
Mindösz-
szesen    280.070  100.400  121.466   47.729    4.815    5.660        42.742

Ezen adatokat tanulmányozva szembetűnik, hogy  a szociológiai
tanulmány szerzője az 1990-es évre nagyobb számot jelöl (127 502),
ennek nyilván az az oka, hogy többen kapták meg a végleges
kivándorlási engedélyeket mint amennyien el is mentek abban az évben,
a többiek elmenetele már a következő évhez datálódik. Ennél érdekesebb
különbség mutatkozik azon magyar nemzetiségű kivándorlók között (47
729 fő) és azok száma között, akik Magyarországra vándoroltak ki (42
742 fő). Tehát 5000 (pontosan 4987) romániai magyar nyelvileg is
idegen országba vándorolt ki, vagyis a hazájából elment magyarok jó
10%-a.

A tárgyalt számok mind a legálisan távozókra vonatkoztak, ha
tekintetbe vesszük a témával foglalkozó román szociológusok becslését,
miszerint a legálisan távozók az 1/3-t jelentik a valóságosan Romániából
kivándorlók számának nyilvánvalóvá  lesz, hogy a hosszasabban
külföldön munkát vállaló romániai  állampolgárok nélkül is megfelel a
realitásnak a románnyelvű írott sajtóban időnként emlegetett milliósra
becsült emberveszteség.

A jövőre vonatkozóan 1991-ben végeztek egy reprezentatív (1264
fő) felmérést Romániában, ahol a közvéleménykutatás segítségével az
emigrációs potenciálról érdeklődtek (Sík, 1992).9 A kapott adatok szerint
a lakosság 10%-a potenciális kivándorló, 10% ingadozó kivándorló, 31%
nem akar kivándorolni de úgy hiszi, hogy Nyugaton jobban élne és 49%
kivándorlás ellenes. Az utóbbiak nem akarnak elmenni és nem is hiszik
azt, hogy máshol jobban élnének, mint otthon. Ezen felmérés egyéb
szocio-demográfiai adatait vizsgálva a kutató megállapítja, hogy a
potenciális romániai migráns fiatal, magas iskolázottságú, városi
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környezetben élő, főleg kisebbségi és minél inkább borúlátó a jövőre
vonatkozóan annál erősebb benne a kivándorlási vágy.

Amíg a nemzetközi migrációban új tendenciákat generáló kelet-
európai országok közül Romániának mint kibocsájtó országnak lett
kiemelt szerepe, addig Magyarország státusza megváltozása miatt vált
jelentőssé, kibocsájtó országból befogadó ország lett. Magyarország -
amelyről az 1956-os forradalom után tömegméretű kivándorlás indult
meg (151 731 fő)10 és az azt követő évtizedekben is folyamatos
kivándorlókat „küldő” ország volt (Ausztriába például 1985-86-ban 15
000-en érkeztek, míg a következő években ez a szám növekedett, 1987-
ben 14 221; 1988-ban 12 779; 1989-ben 17 171; 1990-ben 17 369; 1991-
ben 5469 és 1992 májusáig 423 fő).11 Ugyanakkor fejlett vonzó régiónak
számított a környező, nálánál fejletlenebb országok számára már a
rendszerváltozást megelőzően is. Így 1987-ben 1239 fő, 1988-ban 5744
fő és 1989-ben 10 180 fő bevándorló érkezett (Juhász, 1994). Ennek a
vonzalomnak különösen megnőtt az értéke a szomszédos országokban
élő magyar kisebbségiek számára. A közülük tömegesen érkezők
betagozódását megkönnyítette a nemzeti érzések reneszánsza és az a
felélénkülő érdeklődés, amely az évtizedekig tabutémaként
agyonhallgatott határontúli magyarságra irányult. Ennek ellenére ez a
kivándorlás-bevándorlás sem nélkülözi a migrációs válsághelyzetek
kezelésének szükségességét, főleg két okból:

- Magyarországot a bevándorlók sokasága felkészületlenül érte, a
társadalomnak nem volt könnyű az ebből adódó nehézségeket
feldolgozni (Dövényi, 1992)12

- a bevándorlók kezelésénél nyilvánvalóvá lett, hogy esetükben az
országváltás számukra kultúraváltás is jelentett.

Ez utóbbi erősebben okozott konfliktus-forrásokat a
bevándoroltaknak, ha a kultúrát Kant szerint az erkölcsi eszmény,
morális előírások hordozójának fogadjuk el, akkor a kisebbségi
magyarnak a többségi magyarok soraiban akkulturálódnia kell. Egy
kisebbség életében a nyelv, a földrajzi környezet, a helyi szokások és
tradíciók, a népi művészet iránti irracionális hév különös ragaszkodást és
büszkeséget ad a kisebbségi egyénnek. Mindezek egy sajátos moralitást
eredményeznek és kimondott vagy kimondatlan normativitást
biztosítanak az ilyen közösségekben élőknek, és elválasszák azoktól,
akik nem ezen eszmék legitimációjában élnek.13 Ez a normatív
életvezetés az erdélyi kisebbségeknek sajátos jelleget ad, amely a
migráció utáni akkulturációra ösztönöz.
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A határokon túli magyar kisebbségek soraiból - különösen
Erdélyből - a Magyarországra való költözésnek történelmi okokkal
meginduló folyamat-jellege van, immár több mint hét évtizede.

II. Erdély és a migráció

1. Visszatekintés
Az erdélyi migráció már az Osztrák-Magyar Monarchia idején

megkezdődött. A birodalom perifériáját képező országrész életében
törvényszerűen nagy szerepet játszott az elvándorlás. Ez először önkéntes
és gazdasági indíttatású, amelyben főleg a szegényparaszti rétegek
indulnak útnak. 1899 és 1913 között 183 228 erdélyi hagyta el útlevéllel
az otthonát, ebből 95 390 fő az Amerikai Egyesült Államokba, 87 838 fő
Romániába és 9554 fő Németországba távozott (Egyed, 1991). A
századfordulós migrációs hullám után a következő tömeges elvándorlást
az első világháború motiválta. 1916 augusztus 17-én Románia
csatlakozott az Antanthoz és az Erdélybe érkező román hadsereg elől
tömegesen menekültek Magyarországra, de közülük a hadműveletek
végeztével akkor még sokan visszatértek.

1918. december 1-jén az Erdélyben élő románság a wilsoni
önrendelkezési elvekre hivatkozva a gyulafehérvári ad hoc
nemzetgyűlésen a Magyarországtól való elszakadás és a Romániával való
egyesülés mellett döntött. A világháborút követően a trianoni béke
értelmében Magyarország területe a korábbinak 29%- ra, lakosainak
száma 36%- ra zsugorodott. Az új országhatárokon kívül rekedt magyar
nemzetiségű lakosság nagyrészt kényszerítő körülmények hatására, új
kivándorlási hullámban indult útnak.

Erdélyben Trianon után azonnal megkezdődött a magyarság
elűzése és a románság betelepítése.14 1920 tavaszán az  állami
alkalmazottaknak hűségesküt kellett tenni a román  államnak, amit a
túlnyomó többség megtagadott. Az öntudatos polgárok úgy érezték, amíg
a háború utáni békekonferencia nem dönt, ez nem időszerű. Reájuk a
nyugdíj és a végkielégítés nélküli azonnali elbocsájtások vártak. Így
tömegesen kényszerültek  áttelepedni Magyarországra, főleg a városi
polgárság és az értelmiségiek. Őket követték a kötelező román
nyelvvizsgán megbuktatottak, zömmel vasutas és postai alkalmazottak,
akiknek szintén az elvándorlás látszott kiútnak. Az 1921-es román
földreform következtében súlyos károkat szenvedtek az egyházi, iskolai
birtokok, amikor a magyar egyházaktól birtokaik 84,54%-át vették el, a
371 614 holdból 314 199 holdat. Mindezek súlyosan érintették a papok,
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tanárok egzisztenciáját, ugyanis az egyházak birtokaikból tartották addig
el az iskolákat és azok elvételével nagyon sok tanárnak szintén a
kivándorlás látszott megoldásnak. Székelyföldön kiirtották a
közbirtokossági erdőket, sokan az abból addig fennálló részesedésből
éltek és azok elvesztése után nem találtak más egzisztenciát, és szintén
kivándoroltak.

A kivándorlás főleg az első években volt tömegméretű, 1921.
június 23-án kiadták a Kiáltó Szó című röpiratot (megfogalmazói Kós
Károly, Zágoni István, Paál Árpád voltak), amelyben megfogalmazták az
otthonmaradó magyarság feladatait, a megmaradás érdekében rájuk rótt
kötelezettségeket. Ugyanakkor a kivándorlás ellen agitáltak, az
elmenteket megbélyegezték. („Aki elindult ..., az többé nem jöhet vissza,
aki közülünk elmegy, az ne is kívánkozzék vissza valaha, annak itt helye
nem lesz soha és jussa sem lesz annak ..., aki gyenge, az lépjen ki a
sorból. Az menjen ..., a mi  árulónk az!”)15

1918 és 24 között 197 000 fő vándorolt ki Magyarországra, ahol
tömegesen vagonokban laktak és nem volt könnyű életük. A gazdasági
nehézségekkel küszködő Magyarországon csak évek múlva tudtak a
nyomorúságos körülményeikből kiszabadulni, az 1920-as évek elejének
ipari fellendülése tette lehetővé, hogy többségük integrálódhasson. A
kivándorlók évenként a következő megoszlásban indultak útnak:
1918-ban 40.952 fő 1921-ben  19 879 fő
1919-ben 35 551 fő 1922-ben  13 651 fő
1920-ban 70 773 fő 1923-ban   7 536 fő

1924-ben   1 693 fő

Az erdélyi magyarság számára a Trianon utáni helyzet a korábbi
biztonságot egy labilis jelen és egy kiszámíthatatlan jövő képe váltotta
fel. Tömeges migrációjukat nemcsak ezek motiválták, döntően
közrejátszottak társadalom-lélektani okok is. 1918 után nagyon erős volt
a nemzethez tartozás ezeréves élménye, úgy érezték, hogy képtelenek
kisebbségi státuszban élni. A folyamatos zaklatások mellett meg kellett
éljék a többségi  állapotból a kisebbségbe kerülés lelki nehézségeit is,
mialatt még alkalmazkodniuk is kellett egy idegen kultúrához, nyelvhez,
szokásokhoz. A kisebbségi megkülönböztetés mellett még a vesztesek
stigmáját is el kellett viselniük. Ezt az  állapotot rendszeresen éreztették
velük azok, akiknek ki lettek szolgáltatva. Mindezek hozzájárultak
ahhoz, hogy erősödött a nemzeti hovatartozás és az elkülönülés vágya. A
lelki terhektől is meg akartak szabadulni, amikor egzisztenciális
lehetőségeik beszűkülésekor az elvándorlást választották.
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Az elmenők többsége középosztálybeli volt, erre az is utal, hogy
Magyarországon egy 1983-ban végzett értelmiségi vizsgálatkor a
megkérdezettek ¼-e számolt be olyan nagyszülőről, aki a trianoni
országhatárokon kívül született (Neményi, 1992: 192). Az elmenő
tanárok, tanítók, köztisztviselők hiánya nagyon megnehezítette a
kisebbségi sorsot felvállalók, az otthon maradottak sorsát. A Kiáltó Szó-
ban megfogalmazottak alapján összefoglalták az erdélyi magyarság
feladatait, a kisebbségi élet vállalásának magasztos méltóságát. A
szellemi mozgalomnak, a transzilván eszméknek volt hatása, a
kivándorlás csökkent, de nem szűnt meg. Az 1924-től 1940-ig tartó
években még 169 000 fő költözött  át Magyarországra, vagyis a két
világháború közötti periódusban 366 000 fő.

Az 1940-es év határrevíziós változásai Erdélyben újabb
százezreket kényszerített vándorlásra, a román fennhatóság alatt maradó
Dél-Erdély területéről Észak-Erdélybe és Magyarországra kb. 200 000-en
távoztak. A második világháború végén ismét tömegesen települtek
Erdélyből Magyarországra, közöttük már azok is ott voltak, akik
visszamentek, miután négy éven  át Észak-Erdélyben dolgoztak.
Erdélyiek 1945 és 1949 között 125 000-en telepedtek  át (Juhász, 1994:
37).

Az 1950-es és 1960-as években kevesen tudtak elmenni Erdélyből,
ezekben az időkben a belső mozgások voltak jellemzőek, az erdélyi
városokba való erőltetett román betelepítés, főleg az ország keleti
zónáiból. 1968-tól az erdélyi városok zömét „zárt városokká”
nyilvánították, ahova magyaroknak nem adtak letelepedési engedélyt, az
üzemekben, nagyvállalatokban is csak bizonyos csökkentett arányban
lehetett magyarokat alkalmazni. A betelepített románokat adminisztratív
előnyben (pl. azonnali lakást kaptak és letelepedési engedélyt)
részesítették, a fiatal magyar értelmiségieket pedig nem erdélyi megyébe
helyezték. Így az 1950-es, 60-as és 70-es évek nemzetiség-ellenes
romániai változások következtében a kisebbségi magyarság a
szülőföldjén, ahol századok óta éltek elődei, megtűrt idegenek lettek,
akiket másodrendű  állampolgárokként kezeltek.

Az 1980-as években a magyar nyelvű oktatást és kulturális
intézményrendszert nagyrészt leépítették, ugyanakkor tovább folytatódott
a lakosság kényszervándoroltatásával gyorsított „homogenizálás”, a
magyarság megtartása lehetőségeinek a felszámolása. Magyarországon
már a 70-es évek végétől az értelmiségiek sürgették, hogy a hatóságok
tegyenek valamit az erdélyi magyarság érdekében (a releváció Illyés
Gyula esszéje volt 1977-ben a Magyar Nemzet-ben). Megindult az
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ismerősök és ismeretlenek támogatása, főleg gyógyszerrel és kulturális
javakkal, nagyrészt egyházi védelem alatt. Ugyancsak megnőtt az addig
is rejtetten létező  álházasságok száma, az  átsegítéseknek egyik igen
elterjedt módja. Az évtizedekig mesterségesen elhallgatott téma, a
határokon túl élő magyarok sorsa iránt megnőtt az érdeklődés. Egy 1985-
ben készült 1000 fős reprezentatív minta 92%-a tudott arról, hogy
magyarok nagy számban élnek külföldön, de csak 56% tartotta őket
magyaroknak (Csepeli-Tóth, 1987: 40).

Az 1985-től meghirdetett falurendezési tervek után - amikor már a
falusi magyar tradíciókat is fel akarták számolni - Magyarország egyre
inkább próbálta nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi közvéleményt is
felrázni és felhívni a figyelmet az erdélyi magyarság veszélyeztetett
létére. Magyarország felhasználta a szocialista országok sorában élvezett
kiemelt nemzetközi presztízsét arra, hogy befogadhassa és segíthesse az
Erdélyből érkező menekülteket, menedékeseket és a törvényesen
áttelepedettek tömegét. A romániai forradalmi változások felszínre
hoztak olyan jelenségeket is, amelyek kedvezőtlen következményekkel
jártak a kisebbségi magyarság számára. Bizonyos szempontokból még
rosszabb lett 1990-től, a változás utáni időkben, a nacionalista
megnyilvánulások befolyásolják kulturális és gazdasági lehetőségeik
beszűkülését is. Így az átvándorlás Magyarországra nem csökkent a
román forradalom után sem. A hivatalosan érkező véglegesen
letelepedett erdélyiek aránya évenként növekedett; az összes
bevándoroltak sorában a Romániából érkezettek: 1987-ben 45%, 1988-
ban 88%, 1989-ben 84%, 1990-ben 90% (Hárs, 1992: 11).16

A legálisan  áttelepedett romániai magyarok és a Magyarországon
hivatalosan nyilvántartott bevándorlók közötti különbségek azt mutatják,
hogy legkevesebb 15 000 fő olyan erdélyi kivándorló, aki
Magyarországon maradva, a hivatalos procedurát megkerülve telepedett
le az anyaországba. Tehát a vizsgált öt esztendő alatt az érkezettek közel
¼-e csak Magyarországon került  áttelepedett erdélyi nyilvántartásba,
évente a következő módon:



20

Évek                          Romániából legálisan                Magyarországon legálisan
                                 kivándorolt Magyaror-                  romániai bevándorló

                                 szágra
1987-ben  1.262  1.275
1988-ban 10.529 10.654
1989-ben 11.163 10.360
1990-ben 10.635 22.873
1991-ben  4.427  8.339
1992-ben  4.726  4.520
Forrás: Romániai statisztikai évkönyv, 1993.
           KSH adatok, Magyarországi bevándorlási statisztika17

A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy míg az egyenletes
fejlődés idején a helybenmaradás dominál, addig a nagy társadalmi
változások, az egyenlőtlen fejlődés idején felerősödnek a tömeges
mozgások, kivándorlások. Romániában a tárgyalt évek után már nem
beszélhetünk tömeges exodusról, de az egyenlőtlen fejlődés
következtében a jövőben is lesz folyamatos elvándorlás. Az erdélyi
magyarság erre ösztönző okai még hosszasan létezni fognak. Ilyennek
tartjuk a következőket: a magyar nemzeti identitás széleskörű
vállalásának igényét, ami Romániában nem valósulhat meg; az ottani
szakmai perspektíva hiányát; a romániai fejlődési egyenetlenségek
negatív egzisztenciális következményeit; az átmeneti, néhány éves
külföldi utak, próbálkozások adminisztratív nehézségeit, valamint az
egyén természetes mozgási, vándorlási ösztönét.

2. Támpontok
Az erdélyi magyarságnak a 1980-as évtized végén kezdődő

Magyarországra irányuló elvándorlása nem elszigetelt jelenség,
beleilleszkedik a posztszocialista világ kelet-közép-európai migrációs
tendenciába. Ez a folyamat magában hordja az országok és nemzetek
felettiség vándorlási jellegzetességeit, ezért úgy is kell megközelíteni,
mint bármely más migrációs jelenség vizsgálatát. Ez minden esetben
hármas irányú: a kibocsájtó közeg, a befogadó közeg és az egyén, a
migráns tanulmányozása.

A továbbiakban a migráns személyiségét tekintjük vizsgálatunk
alanyának, elfogadva azt a megállapítást, hogy a kivándorlással az egyén
mindig a jobb élete utáni vágyát akarja kielégíteni. A vándorlás
jelenségeit, és az abban részt vevő egyéneket kiválóan ismerő két
szociálpszichológus, W. L. Thomas,  és F. Znanieczky, a lengyel
emigránsokat tanulmányozva 1924-ben négy vágyat említ, amelyeket
szociológiailag értelmezhetőnek tartanak.18 Az általuk mondottakat
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érvényesnek ítéljük az erdélyiek utóbbi években lezajló Magyarország
felé irányuló migrációjára is. Tehát mire vágynak a migránsok?
- az újszerűségre: az erdélyiek a többségi nemzet tagjaként, igazi

magyarként akarnak ezentúl élni,
- a biztonságra: a politikai üldöztethetőség és a sovinizmus

megnyilvánulásaitól mentesen,
- az elismertetésre: elérve magyarságuk, identitásuk vallásának

lehetőségét és a szakmai-szellemi perspektívát,
- a tökéletességre: életük, személyiségük kiteljesítését, önmaguk

gazdagabb megvalósítását elérni.
Az áttelepült egyének posztmigrációs életük vonatkozásainak

tárgyalásához az otthon-érzetet emeljük ki. A kisebbségi egyén
különösen erősen kötődik szűkebb társadalmi miliőjéhez, ahhoz a
közeghez, ahol otthonosan érezheti magát. Aziránt érdeklődtűnk, hogyan
emlékeznek, éreznek, gondolkodnak az elhagyott otthonukat jelentő
miliőről és milyen módon igyekeznek Magyarországon megtalálni az
otthonosság fogalmának vonatkozásait. Az elvándorlás az otthontalanság
átmeneti vállalását jelenti, amely azért átmeneti, mert az ország- és
kultúraváltással járó konfliktushelyzetek elviselése, otthonkeresésre és
gyors otthon(érzés)-teremtésre vannak ítéltetve, mert csak így tudják
saját vállalásukat, az új lehetőség-teremtést teljesíteni.

Az otthon a privacy, vagyis a magánszféra és a tevékenység-köz
összefoglaló fogalma, a lakályosság, a „lelki kényelem” hordozója, de a
lakókörnyezet meghatározója is, valamint a társadalmilag adott tér, a
haza analógiája, és mint ilyen kollektív jellegű. Ezen utóbbi értelmezés
alapjául Herman Bausinger német antropológus véleményét tartjuk
követendőnek. Szerinte: „A hazán érthető ... az érzelmi beállítódás egy
formája, mely jelentős részben megragadható a visszaemlékezésekben, de
felfogható az élet minőségének kifejeződéseként is, mely a külső
életfeltételekben is megnyilvánul, alapozható hagyományra, ugyanakkor
fölfogható a jelenben zajló elsajátítások és összecsapások eredményeként
is. ... A haza mindig az idegen(ség) ellentétfogalma,  ám a haza térbeli
kiterjedése az egész ország, a táj, a helység, a ház és a lakás között
ingadozik... A haza ... a kompenzáció tere, amelyben a saját léthelyzet
bizonytalanságai és csődjei kiegyenlítődnek, és amelyben az élet
szépségei is túldimenzionálva jelennek meg ... enyhhely, amelyben a
valóság feszültségei látszólag föloldódtak.”(Bausinger, 1991: 4, 7).

Erdélyben a szűkebb és tágabb haza-otthon fogalom sok
szempontból egymásra tevődik. A permanens megkülönböztetés
légkörében élő kisebbségi romániai magyar az ország egészében
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idegennek érzi magát, a saját közössége  által belakott tért érzi hazának.
Annak a hagyományokban gazdag és hosszú idő alatt kialakult és
megszilárdult életformakeretét, amelybe az egyén nem csupán
beleágyazódik, hanem azt olyan támogatójának érzi, amelyből bármikor
erőt is meríthet. A kisebbségi sors megélése, annak egyént gazdagító
vállalásként való értelmezése az otthon-haza érzés a nemzetiségként élők
soraiban lelki hazaként is megjelenik, mint kvalitatív fogalom. A
kulturális nemzet-meghatározottságú kisebbség esetében ez az érzés
mindig normatív jellegű, értékeket, azok teremtését és tradícióját is
jelenti. Migránsok esetében, akik éppen a haza-otthon veszítése utáni
keresésben vannak, körükben nagyon erősen létezik a lelki haza fogalma,
amely számukra része lehet, avagy akár helyettesítője is az igazi
otthonosság megélésének.

Jelen tanulmányban szándékunk az at-home feeling problematika
körbejárása, a következő hipotézisek megválaszolásának megközelítése
által:

- a romániai életükből való kiszabadulás eufóriája, a realitásokkal
való találkozás után nem változott katartikus élménnyé, amely motiválná
a nagy-nemzetbe óhajtott teljes beolvadás sikerességét;

- a migrációs krízishelyzetek megélése, másságuk éreztetése nem
akadályozzák meg a magyarországi társadalomba való egészséges
beilleszkedésüket, amelyhez szükségessé válik a politikai integrálódás is
ahhoz, hogy a rendszerváltás küszöbén és közvetlenül utána tájékozódni
tudjanak;

- a társadalmi és politikai integrációjuk folyamán identitásukat
újrafogalmazzák, státuszukat és szerepeiket keresik, mialatt a nemzeti
érzések általános kelet-közép-európai reneszánsznak keretében
igyekeznek a sajátos erdélyi értékeket megtartani és irányukba
érdeklődést kelteni;

- a poszt-migrációs életvilágukba olyan társadalomlélektani
mechanizmusokat építenek be, amely az otthonlét élményét úgy biztosítja
számukra, hogy abba az Erdélyhez való tartozás igénye is helyet kapjon;

- a beilleszkedő, az újrakezdő és a társadalomnak teljesítő
állampolgár esélyeit leginkább befolyásoló otthonérzet számukra olyan
haza-otthon fogalom mentén alakul, amely egy szélesebb minőséget,
mindkét országban való érdekeltséget fejez ki.
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II. Az áttelepültek általános jellemzői

Vizsgálatunk során az Erdélyből Magyarországra átmenekült,
illetve áttelepült magyarokat kérdeztük. A mintába az 1987 ősze és 1992
ősze közötti periódusban érkezettek kerültek, akiknek már rálátása van a
posztmigrációs életük eseményeire. Az adatfelvétel személyes
megkeresés útján végzett kérdőíves interjúkból állt, amit kiegészített a
kutató által a kérdezettek közel felével való személyes, a témára
irányított beszélgetés, „field work” tevékenység. Ebben az
intervallumban 52 894 fő19 érkezett Magyarországra Erdélyből, közülük
egy 400 fős mintát kérdeztünk meg, akiket az ún. „hólabda” módszerrel
választottunk ki.* Mivel a kérdezettek esetében nem véletlen
kiválasztásról volt szó, nem beszélhetünk reprezentatív felmérési
eredményekről, de azok a megkérdezettek sokaságára nézve hitelesek.

I. Független változók

1. Kor és nem
A kérdezettek összességében inkább fiataloknak mondhatók,

átlagéletkoruk 36,4 év. Vizsgálatunkban 18 évesnél idősebbeket
kérdeztünk meg, akik a következő korcsoportonkénti arányban voltak a
mintában:

                                                          
* Ennek a technikának a lényege, hogy a vizsgálat megkezdése előtt
kiválasztunk néhány kiindulási pontot, éltaléban olyan személyeket,
akik megfelelnek a minta kritériumainak. A továbbiakban az ő
ismeretségi körükből választunk személyeket, majd az ismerősök
ismerőseit vonjuk be a kérdezettek körébe. Ezt a módszert akkor
használjuk, ha nem áll rendelkezésünkre a mintaválasztáshoz szükséges
alapsokaság létszáma, összetétele, elérhetősége. A módszer
segítségével egy szűk információs bázison is viszonylag sok
kérdezettet tudunk bevonni a vizsgálatba. Ebben a kutatásban a fő
kiinduló pontot az Erdélyi Körök Országos Szövetsége (EKOSZ) által
megadott személyek jelentették.
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1. táblázat
A kérdezettek életkori csoportok szerinti megoszlása

n=400
 Korcsoportok        Százalékos arányok          Esetszámok
18-23 év között 12     50
24-30 év között 26   103
31-40 év között 26   103
41-50 év között 23     92
51-60 év között 11     43
61-70 év között  2       9

Összesen                       100    400

A korcsoporti beosztásnál külön kategóriaként kezeltük és a 18 és
23 év közötti fiatalokat, két ok miatt: elválasztjuk azon fiatalokat,
akiknek az eljövetel szempontjából még nem alakulhattak ki halmozottan
negatív tapasztalataik a kisebbségi létről, és akiknek áttelepedését
elsőrendűen a magyar nyelven való továbbtanulás lehetősége határozta
meg; valamint azokat a pályakezdőket, avagy egyetemi tanulmányaikat
már Romániában megkezdő fiatalokat, akik nem saját elhatározásukból
hagyták el hazájukat, hanem tapasztaltabb, a jövőt reálisan felmérő
szüleik biztatására indultak útnak. Az 50 év felettieket nem bontottuk
több korcsoportra, mivel általában az idősebbek kisebb számban
vándorolnak ki, s jelen mintánkban is igen kevesen vannak reprezentálva.

A nemek közötti megoszlás hasonló arányú: férfiak 54%, nők
pedig 46%. Ez a megoszlás a korcsoportok vonatkozásában a következő
arányokat mutatja:

2. táblázat
A nemek aránya a korcsoportokon belül

n=400 (százalékban)
Korcsoportok Férfi            Nő
18-23  48 52
24-30  49 52
31-40  53 47
41-50  55 45
51-X  67 33

Átlag                         54 46
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3. táblázat
A korcsoportok aránya a nemeken belül

n=400 (sz zalékban)
Korcsoportok Férfi            Nő
18-23  11 14
24-30  23 29
31-40  26 26
41-50  24 22
51-X  16  9

Összesen            100           100

A nők többen vannak a fiatalok korcsoportjaiban, míg a férfiak a 30
évnél idősebbek között. A korcsoportokon belüli nemi megoszlásnak
megfelelően a munkavégzés szempontjából a legproduktívabb korúak, a
30 és 50 év közöttiek csoportjaiban közel azonos a férfi-nő arány.

2. Családi állapot
A családi állapotot vizsgálva a tényleges együttéléseket vettük

tekintetbe, nemcsak a jog szerinti családi helyzetet. A minta 60%-a él
törvényes házasságban, 9% élettárssal, 31% pedig egyedül él. Ezek
megoszlása a következő:

4. táblázat
A kérdezettek családi állapot szerinti megoszlá sa

n=400
  Családi állapot     Százalék     Esetszám
nőtlen/hajadon  19  77
házas - egyedül él   5  19
elvált - egyedül él   6  23
özvegy - egyedül él   1    6
nőtlen/hajadon - élettárssal él              3   14
házas - h zast rssal él            60 239
házas - élettárssal él              2     9
elvált - élettárssal él              3   11
özvegy - élettárssal él              1     2

Összesen 100 400

A menekültség, általában a migráció konfliktushelyzeteinek elviselése
könnyebb, ha párkapcsolatokban élnek a kivándoroltak, s ez különösen
így van, ha mindkettőjüknek hasonlóak a problémáik. Így arra is
rákérdeztünk, hogy a házas és/vagy élettársi kapcsolatban élők kikkel
élnek együtt? A párkapcsolatokban élőknek 86%-a erdélyi áttelepült
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társsal él, csupán 14% a nem erdélyiekkel élők aránya, a következő
megoszlásban:

5. táblázat
A párkapcsolatokban élők területi összetétele

n=396 (százalékban)
Együttélők             Együttélő társa

erdélyi nem-erdélyi
házasok    n=238  89     11
élettársak n=  31             66     32
(6 kérdezett, 1,5%, megtagadta a választ, 1 egyén a házassági és 5 egyén pedig az
élettársi viszonyra vonatkozóan nem nyilatkozott.)

Gyermekek: A kérdezettek 66%- nak vannak gyermekei, 34%-uk
gyermektelen. Egy gyereke van 27%-uknak, két gyereke 31%-uknak, míg
8%-nak 3 illetve több gyereke van. A vizsgálat során eltekintünk azoktól,
akiknek felnőtt gyermekei vannak, ezt a határt a 24. életévben határoztuk
meg (abból kiindulva, hogy ezen kor felett már nem tanulnak a
magyarországi tanintézetek berkeiben). Így a tulajdonképpeni gyerekesek
megoszlása: a 24 év alatti gyerekekkel érkezők a kérdezettek 61%- t
jelentik, ezen belül: 1 gyerekkel 29%, 2 gyerekkel 25%, 3 vagy több
gyerekkel 7%. Életkori szempontból: a legtöbb gyerek 1 éven aluli
(11%), illetve 14-15-16 évesek (10-9-7%), úgyszintén magas a 2, 8, 13 és
17 évesek száma is (mindegyik 7%).

3. Iskolai végzettség
A kérdezettek 7%-a alsófokú, 59%-a középfokú és 35%-a

felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, a következő iskolatípusok
megoszlásában:

6. táblázat
A kérdezettek iskolai végzettség szerinti összetétele

n=400
Iskolatípusok Százalék     Esetszámok
Általános, befejezetlen                 -     -
Általános, befejezett      7    26
szakmunkásképző                19    75
középiskolák (liceum, szakközép,
művészeti)    40   160
főiskola/felsőfokú technikum    11     44
egyetem               24     94
egyetem utáni fokozat     1      3

A végzett iskolákat az erdélyiek többsége nemcsak az anyanyelvükön
végezték,  a következő arányoknak megfelelően:
- csak magyar nyelven minden fokozatot 36%
- csak román nyelven minden fokozatot 11%
- vegyesen, mindkét nyelven 53%
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4. Foglalkozás
A kérdezettek foglalkozásaira két szempontból kérdeztünk rá,

milyen munkát végeztek Romániában és milyen területen dolgoznak
jelenleg Magyarországon? Románia vonatkozásában:

7. táblázat
A kérdezettek romániai foglalkozásuk szerinti összetétele

n=400
Foglalkozási kategóriák        Százalék       Esetszám
- munkás        35  140
- földműves    1    4
- kisiparos    1    4
- technikai-adminisztratív
  személyzet   12   48
- középkáder    4   16
- humán értelmiség   17   68
- műszaki értelmiség   13   51
- művész    2    8
- tanuló   12   49
- nyugdíjas    1    4
- eltartott családtag    2    8

Összesen  100  400

Jelenlegi magyarországi foglalkozásaik szerinte 83% folytat kereső
tevékenységet és 17% az inproduktívak aránya, az utóbbiak összetétele
vagyis az inaktívak megoszlása: nyugdíjas 3%, GYES-en és/vagy
GYED-en lévők 6%, tanuló 7%, háztartásbeli 1% és munkanélküli 1%.

Az inaktívak közül a GYES-en, GYED-en lévők foglalkozásait is
beleértve, valamint azon nyugdíjasokat is, akik továbbra is rendszeres
kereső tevékenységet folytatnak (így a minta 90%-a), a következő
foglalkozási kategóriába sorolhatóak:
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8. táblázat
A kérdezettek magyarországi foglalkozásuk szerinti összetétele

n=360
Foglalkozási kategóriák        Százalék       Esetsz m
- egyéni gazda    -    -
- kisiparos, kiskereskedő    2    7
- vállalkozó, szabadfoglalkozású
  értelmiségi    2    8
- vállalkozó, szabadfoglalkozású
  szellemi    2    8
- közvetlen termelésirányító    1      2
- szakmunkás   22   82
- betanított munkás   19   68
- segédmunkás    6   20
- felső vezető    1    5
- közép vezető    6   20
- alsó vezető      2    7
- beosztott diplomás szellemi     23   84
- beosztott érettségizett
  szellemi    13   44
- beosztott nem érettségizett
  szellemi    1    5

Öszesen  100  360
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Három nagyobb foglalkozási kategóriába vontuk össze az aktív
dolgozókat:

9. táblázat
A kérdezettek magyarországi foglalkozásuk összetétele összevontan

n=360 (százalékban)
Összevont foglalkozási kategóriák     Százalék
- szakmunkások
  (szak-, betanított-, segédmunkás;
  kisiparos-kiskereskedő     49

- középrétegek
  (vállalkozó, szabadfoglalkozású szellemi;
  alsó vezető; beosztott érettségizett szel-
  lemi; beosztott nem-érettségizett szelle-
  mi)   18

- értelmiségiek
  (vállalkozó, szabadfoglalkozású értelmiség;
  közvetlen termelésirányító; felső vezető;
  közép vezető; beosztott diplomás szellemi)   33

Összesen  100

Ezek az összevont kategóriák az egész mintára vonatkozóan a
következő arányokat adják: munkások 44%, középrétegek 16%,
értelmiségiek 30%, inaktívak 10%.20
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5. Eredeti lakóhely
Azzal kapcsolatban, hogy a megkérdezettek hol laktak Erdélyben,

a következő csoportokba soroltuk őket:
10. táblázat

A kérdezettek eredeti lakóhelyük szerinti összetétele
n=400

Kibocsájtó területi zóna Százalék Esetszám
- Partium    34     137
- Közép-Erdély   29     116
- Dél-Erdély    4       14
- Székelyföld   33     133

Összesen  100     400

Más körülmények közül indultak, s más emlékekkel és
elvárásokkal érkeztek annak megfelelően, hogy otthonuk a
tömbmagyarság, a kisebbségi vagy a szórványvidéken élő magyarok
lakta országrészeken volt. Így az erdélyi régió-típusok21 szerinti
megoszlásuk a következő:

11. táblázat
A kérdezettek eredeti lakóhelyének besorolása

a magyarok népsűrűsége szerint

n=400
Régió-típusok          Területi zónák           Települések száma
- tömbmagyarság Székelyföld  29
- kisebbségben élők Partium  20
- kisebbségben és szórványban
  élők Közép-Erdély  23
- szórványban élők Dél-Erdély és a   9

főváros     1

Településtípusonként: 44 községből, 18 kisvárosból, 20
nagyvárosból és a fővárosból, Bukarestből indultak útnak. A legtöbben a
magyarok által sűrűn lakott megyeszékhelyekről érkeztek, éspedig:
Nagyvárad (19%), Kolozsvár (17%), Marosvásárhely (15%),
Szatmárnémti (5%), Csíkszereda (4%), Sepsiszentgyörgy (4%), tehát a
fővárosból jöttekkel (2 egyén) együtt a kérdezettek több mint fele
nagyobb városokból érkezett. A kibocsájtó községeket is beleszámítva
megállapíthatjuk, hogy az áttelepültek magyar tradíciójú helységekből
érkeztek.

Az urbanizációs eredetük szerint: 86% városi és csupán alig több
mint egytizedük, 14% érkezett faluról. Születésüket tekintve már
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változik az arány: 66% városon és 34% falun született és csak iskolái
végzése végett került városra - a következők szerint:
- falun született és mindvégig ott is lakott   8%
- falun született és 10 éves kora, elemi iskolái
  után lett városi 10%
- falun született és 16 éves kora, általános
  iskolái után lett városi 13%
- városon született és mindvégig ott is lakott          63%
- városon született és később falura költözött  6%

6. Jelenlegi lakóhely
A vizsgálat tárgyául olyan módon választottuk ki az áttelepült

erdélyieket, hogy egyforma arányban legyen köztük Budapesten élő,
valamint vidéken letelepedett. A vidékieket22 tovább csoportosítva 4
területi zónának megfelelően osztályoztuk a kérdezetteket:

12. táblázat
A kérdezettek jelenlegi lakóhelyük szerinti összetétele

n=400
Országrészek Százalék Esetszám
- Budapest   50   200
- Román határhoz közeli zóna   16    62
- Közép-Magyarország   17    69
- Nyugat-Magyarország   17    69

Összesen  100   400

A vidékiek között vannak megyeszékhelyeken lakók, kisvárosban
élők és falvak, nagyközségek lakói. A községek között vannak olyanok
is, amelyeket egy-egy nagyváros szoros közelségéből választottunk, mint
pl. Pomázt Budapest vonzásköréből, Várdombot Szekszárd mellől, avagy
Abdát Győr környékéről. Budapest után a legtöbb kérdezettet Sopron,
Debrecen és Szekszárd lakói közül kérdeztük. Összességében a minta
jelenlegi lakóhelyei: főváros (Budapest), megyeszékhelyek (Sopron,
Debrecen, Szekszárd, Kecskemét, Szombathely, Békéscsaba,
Zalaegerszeg, Tatabánya), városok (Érd, Siófok, Szentendre), községek
(Letkés, Biatorbágy, Várdomb, Nagymaros, Kisbér, Pomáz, Pócsmegyer,
Piliscsaba, Abda).

7. Társadalmi eredet
Nemzeti hovatartozás szempontjából a magyarságukat büszkén

vállaló és ezt az identitást mindenek fölé helyezett erdélyi magyarok
felmenői között voltak más nemzetiségűek is. Mindkét szülő (95%) és
mindkét nagyszülő (84%) esetében majdnem teljesen magyar
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nemzetiségű eredetűek. Természetesen ide soroltuk azokat is, akik a
szülők megnevezésekor (2%-ban) és az apai és anyai nagyszülők
esetében (3%-ban) a székely nemzetiség megjelöléséhez ragaszkodtak.
Erdély hagyományosan soknemzetiségű összetételének megfelelően a
magyar mellett a következő nem-magyar* eredetű felmenőket találjuk a
kérdezettekre vonatkozóan:

13. táblázat
A kérdezettek szüleinek, nagyszüleinek nemzetiségi összetétele

n=400 (százalékban)
Felmenők Magyar Román Német                Egyéb
- szülők     95     3     1        1
- nagyszülők                84     5     7        6

A szülők iskolázottsága, az alapfokú (A), középfokú (K) és
felsőfokú (F) iskoláknak megfelelően, az apa és anya végzettsége
esetében a következő képet mutatja:

                                                          
* A német nemzetiség esetünkben főleg a svábokat jelenti,
míg az egyéb nemzetiségű szülők és nagyszülők zsidó,
szlovák, horvát, szerb, örmény, osztrák és cseh
nemzetiségűek.
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14. táblázat
A kérdezettek szüleinek iskolázottság szerinti összetétele

n=400
       Szülők iskolázottsága      Százalék       Esetszám
          Apa         Anya

A A   33   130
A K    2     9
A F    -     -
K A   19    76
K K   21    86
K F    1     6
F A    2     7
F K   10    39
F F   12    47

Összesen  100   400

Alapfokú végzettségűek tehát a minta 56%-ának szülei között
vannak, a középfokú végzettségű szülők a minta 53%-ánál mutathatók ki,
míg a felsőfokú iskolázottság a kérdezettek 25%-ának szüleit jellemzi.
Közülük az azonos fokú végzettségű szülők a minta 67%- ra jellemző
(alapfokúak 33%, középfokúak 22% és felsőfokúak 12%), míg a nem
azonos végzettségi iskolázottság 33% szüleire jellemző. Ez azt jelenti,
hogy az áttelepedettek 2/3-ának az iskolázottság tekintetében homogén
összetételű családi eredete van, aki kiegyensúlyozott hátteret,
harmonikus neveltetést, stabil indíttatást feltételez a kérdezettek
családban való felnövekedése és a szocializálódási készségek kialakulása
szempontjából.

A társadalmi eredet jellemzője a vallás és a vallásosság is,
amelynek fontossága a kisebbségi társadalom életén belül megnő, nem
csak a hitbéli hovatartozást jelöli, hanem identitásnövelő szerepének az
elismerését is. A minta vallási összetétele szerint:
- református 48%  - egyéb        4%
- katolikus 44%  - megkeresztelték, de nem
- evangélikus   2%    tudja hova jegyezték be            0,3%
- izraelita 0,3%    nincs megkeresztelve                  1%

Relatív többségük református, alig kevesebb a katolikusok száma. Az
egyéb kategóriába a kisegyházak hívei (esetünkben adventisták,
baptisták) és az Erdélyben, és különösen Székelyföldön hagyományos
unitárius vallásúak értendők. Ha az evangélikusokat is tekintetbe vesszük
és a hagyományos protestáns vallásúakat összevonjuk (reformátusok,
unitáriusok, evangélikusok), akkor a mintának több mint a fele
protestáns.
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A vallásosság fokozatai szerint: a minta 67%-a vallásos (éspedig
14% mélyebben, az egyház tanítását követve és 53% a maga módján),
18% a passzív hívők száma, akik hisznek Istenben, de nem vallásosak.
Igen kevés, 8% azok aránya, akik nem tudják eldönteni, hogy vallásosak-
e avagy nem, s jóval kevesebb a tudatosan nem vallásosak száma (3%-ot
nem érdekel a vallás és 3%-uk ateista). (1% megtagadta a vallásosságra
vonatkozó választ.) A valláshoz való pozitív viszonyulás dominanciája
azt jelenti, hogy az áttelepültek lelki egyensúlya és morális tartása inkább
teherbíró az emigráció és a beilleszkedés válsághelyzeteivel
kapcsolatosan.

8. Az átjövetel ideje és módja
Az 1987 ősze és 1992 ősze közötti periódusra jellemző a romániai

totalitárius politika súlyosbodása, valamint Magyarországon a határokon
túl élő magyarokkal szembeni politikai hozzállás megváltozása. Ekkor
már a tömegesen érkező menekülteket is befogadták Erdélyből, akiket
érkezésük idejének megfelelően változó rokonszenv kísért az ország
közvéleménye részéről. Az időtényező szerint a vizsgált egyéneket két
csoportba osztottuk: akik a román forradalmi változások előtt (1989
december 22. előtt) érkeztek, és akik a változások után indultak útnak. A
minta összetétele az érkezés ideje szerint:
- a román forradalom előtt 27%
- a román forradalom után 73%.
Évekre bontva a következő arányokat kapjuk:
- 1987  2% - 1990 43%
- 1988 20% - 1991 13%
- 1989 16% - 1992  6%
Legtöbben 1990-ben, a forradalom és a marosvásárhelyi véres
események után, illetve 1988-ban, a magyarországi „beengedő” politika
fő évében érkeztek.

Az érkezés módjának megfelelően 2, illetve 3 kategóriába soroltuk
a kérdezetteket:* akik hiteles útlevél nélkül érkeztek, illetve útlevéllel
lépték át a román-magyar határt. Az utóbbiak csoportján belül vannak
azok, akik már Romániában kérték a magyarországi hatóságoktól az

                                                          
* A vizsgált sokaságból azok közül, akik a zöld határon

érkeztek és akik már csak Magyarországon kérték a
letelepedésüket (tehát 57%), zömükben rendelkeztek
menekült, illetve menedékes státusszal, de ennek a
ténynek a hivatalos iratok alapjén való ellenőrzésére a
kérdezés alkalmából nem volt lehetőség. Ezen okból,
valamint, mivel az 1993-as vizsgálat idején már
nagyrészt lezárult a kérdezettek letelepedése jogilag
is, egységesen áttelepedetteknek nevezzük őket.
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áttelepedés lehetőségét, valamint, akik nem járták végig ennek a hosszas
bürokráciának a menetét, hanem Magyarországra érkezve éltek az
ittmaradhatóság lehetőségével. Így a minta összetétele az átjövetel módja
szerint a következő arányokat mutatja:
- útlevél nélkül illegálisan 10%
- útlevéllel, legálisan 90%, az utóbbiak közül:

- már Romániában kérte az áttelepedést 43%
- csak Magyarországon kérte az áttelepedést 47%

II. A főbb jellemzők közötti összefüggések

1. Az áttelepedettek alapjellemzői**

Az átjövetellel kapcsolatosan statisztikailag jelentős összefüggést
tapasztaltunk az átjövők eredeti erdélyi lakhelyeire vonatkozóan, a
következő arányokban:

15. táblázat
Az áttelepedési kérelmek benyújtásának helye

a kérdezettek eredeti lakóhelye szerint

n=400 (százalékban)
Áttelepedési          Átlag        Partium           Közép-           Dél-          Székely-
kérelmek                                         Erdély             Erdély          föld
- már Romániában       43     43       58     31         32
- csak Magyarországon      57     57     42     69         68

Eszerint akik évekig készültek az áttelepedésre, emiatt
elszenvedték a társadalmi státuszukból való eltávolítást és végigjárták a
hivatalos kérelmezés sokszor megalázó útját, leginkább a közép-erdélyi
területekről érkezők között vannak, míg akik vállalták a hivatalos út
megkerülését és emiatt általában felkészületlenül, sokszor csupán a rajtuk
lévő ruhában kezdhették el a magyarországi életüket, főleg a székelyföldi
és a dél-erdélyi településekről érkezők soraiban.
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Azzal kapcsolatban, hogy mikor érkeztek az országba,
letelepedésük helyének megfelelően jelentős összefüggések
mutatkoznak:

16. táblázat
A kérdezettek jelenlegi lakóhelye érkezésük idejének megfelelően

n=400 (százalékban)
Érkezési idő Budapest         Román                  Közép-              Nyugat-

         határmente         Magyarország     Magyarország
- forradalom előtt
  n=108    34          23         23           20
- forradalom után
  n=292                 56         13         15         16

Mindkét érkezési idő-kategórián belül a Budapesten élők vannak
inkább jelen, de még a román forradalom előtt érkezettek megközelítőleg
hasonló arányban vannak a vidéki területeken is, addig a változás után
érkezők többségében Budapesten telepedtek le. Ennek magyarázatát
abban látjuk, hogy akik később jöttek bár már a befogadásukat irányító
ügymenet szervezettségével találkoztak, de mégis kevésbé volt
lehetőségük kedvezőbb körülmények után keresgélni az országban, mivel
többségüknek már elindulásuk előtt felemésztődött energiája nagyrésze a
román változás után átélt csalódások miatt, tételesen a kisebbségi erdélyi
életkörülmények gyors és radikális jobbrafordulásának elmaradása
végett. Az erdélyiek iránti magyarországi rokonszenv csökkenése és az
országosan egyre nehezebbé váló elhelyezkedési lehetőségek arra
késztették őket, hogy inkább maradjanak az ígéretesebb, többféle
egzisztenciális lehetőséget biztosító fővárosban.

A kérdezettek urbanizációs attitűdjének megfelelően akik erdélyi
életük során mindvégig városon éltek (a minta 63%-a) főleg a felsőfokú
iskolázottságúak (74%), a vezető szellemiként (75%) dolgozók és a
nyugdíjasok (77%) között vannak. Azon falun születők, akik elemi (10
éves koruk után - 10%), illetve általános (16 éves koruk után - 13%)
iskoláik elvégzése után kezdték el a városiasodás folyamatát, jelentősen
többen vannak egyrészt az 50 évnél idősebbek (16%), a középfokú
végzettségűek (10%) és a beosztott szellemiek (14%) között, másrészt
pedig a 31 és 40 év közöttiek (17%) és a szakmunkások-kisvállalkozók
(19%) körében. A falusi környezetből érkezők között a mindvégig falun
élők (8%) főleg a 18 és 23 év közöttiek (16%), az alsófokú végzettségűek
(19%) és a szakmunkások (13%) között vannak, akik pedig később
kerültek falura dolgozni (6%) úgyszintén az egészen fiatalok (12%) és az
alsófokú végzettségűek (19%), illetve a szakképzetlen munkások (9%)
soraiban. Ezek a mutatók utalnak arra, hogy zömükben már keresztül
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mentek egy új beilleszkedési folyamaton életük során a városba, illetve
kismértékben a falura kerüléskor, amiről következtethetünk arra, hogy
jelentősebb konfliktusok nélkül lettek képesek a magyarországi
beilleszkedési nehézségek leküzdésére. Azon kevesek, akik falusi
életükből érkeztek, nehezebben tudtak megbirkózni az integrálódási
nehézségekkel, de azok között is az egészen fiatalok vannak többségben,
akik számára a beilleszkedésüket megkönnyítette a felnőtté váláshoz való
igazodás és alkalmazkodás.

Az áttelepültek foglalkozási kategóriáiknak belső összetételét
vizsgálva megállapíthatjuk:

- a régi, Romániában űzött foglalkozásaiknak megfelelően a
munkások főleg a partiumi és székelyföldi falusi fiatalok közül indultak
el Budapestre és a román határmenti zónába, a középkáderek pedig a
székelyek lakta megyék városainak középkorú lakosai soraiból érkeztek
leginkább a román határhoz közeli településekre és még a forradalmi
változások előtt. Az otthon értelmiségiként dolgozók, akik főleg a közép-
erdélyi városokból érkező 40 és 50 év felettiek, leginkább Közép- és
Nyugat-Magyarországon találtak otthonra:
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17. táblázat
A kérdezettek romániai foglalkozásuk szerinti összetétele a különböző

szocio-demográfiai csoportokon belül
n=400 (százalékban)

Szocio-demográfiai           Foglalkozási kategóriák
csoportok                  Munkás Középkáder Értelmiségi Eltartott
Nem - férfi                    39               6                 37           18
    - nő                       35            18                 25           22

Korcsoportok - 18-23                 30               4                   4           62
         - 24-30                 47              9                22           22
         - 31-40                 41            12                36           12
         - 41-50                 35            17                39              8
         - 51-X                  22            14                53           12

Eredeti - Partium              39            10                31           21
lakhely - Közép-Erdély         34            12               37           17
           - Dél-Erdély           36              -                36           28
           - Székelyföld          39            14                26           21

Település - Budapest           41            11                26           22
               - Román határ        47            15                21           18
               - Közép-Mo.          23            13                42           22
               - Nyugat-Mo.         32              9                45           15

Iskolázottság - alsófokú       67              7                  -           26
                    - középfokú      53           18                  6           23
                    - felsőfokú         4              2               80           14

Érkezés - forradalom előtt     39            15               31           16
             - forradalom után      37            10               31           22

Urbanizáció - falusi           69              9                  9           13
                  - városi 10 év

    után               39            21               31           10
                  - városi 16 év
                           után               46            12               26           16
         - városi mindig    31            11               36           23

       - később falusi    42               8               25           25

Átlagok:                   37            12               31           20

- a jelenlegi, magyarországi foglalkozási kategóriákon belül a
következő jellemzők vannak markánsabban jelen: a tanulók soraiban az
egészen fiatalok mellett jelen vannak azok a 24 és 30 év közöttiek is,
akiknek Romániában nem volt lehetőségük a továbbranulásra, és főleg a
forradalom után indultak el Székelyföld falvaiból Budapestre; a segéd-
és/vagy betanított munkások főleg 18 és 23 év közöttiek, nők, akik
Közép-Erdély és Székelyföld falvaiból jöttek leginkább Budapestre és a
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román határhoz közeli megyékbe; a szakmunkások és kisvállalkozók
főleg férfiak, 24 és 30, valamint 41 és 50 év közöttiek, középfokú
iskolázottságúak, akik a forradalom után indultak el leginkább Közép-
Erdély városaiból Budapestre; a beosztott szellemiek között a 31 és 40 év
közötti középfokú végzettségű nők vannak leginkább jelen, akik főleg a
forradalom után érkeztek a Partium városaiból Közép-Magyarországra; a
vezető szellemiek, vagyis az értelmiség főleg férfiak, 40 és 50 év
felettiek, felsőfokú végzettségűek és már a változás előtt vándoroltak ki
Közép- és Dél-Erdély városaiból, s főleg Közép- és Nyugat-
Magyarországon élnek; a nyugdíjasok között az alsófokú végzettségű
idősebb nők vannak inkább jelen, akik főleg a román változás előtt a
Partiumból érkeztek a román határmente régióiba:
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18. táblázat
A kérdezettek magyarországi foglalkozásuk összetétele a

különböző szocio-demográfiai csoportokon belül

n=400 (százalékban)
Szocio-demográfiai                Foglalkozási kategóriák
csoportok                      Tanuló     Segéd- és   Szakmunkás,       Szellemi      Nyugdíjas
                                    GYES,      betan.         vállalkozó      beosztott  vezető     HTB
                                    GYED      munkás
Nem - Férfi     7      16           30         11      34       2
         - Nő       19      25           11         18      21       6
Korcsoportok
- 18-23        38      30           22         10       -       -
- 24-30        23      23           25         11      17       1
- 31-40         7      18           21         22      30       2
- 41-50         -      15           24         15      42       3
- 51-X          -      22            4          6      46           22
Eredet
- Partium        9      18           21         17      29       6
- Közép-Erdély  10     22           22         11      31       4
- Dél-Erdély     7      21           21          7      43       -
- Székelyföld   20      22           19         14      22       3
Település
- Budapest      15      24           24         13      21       4
- Román határ-
  menti zóna    10      24           23         15      21       8
- Közép-Mo.     13      10           10         19       5       3
- Nyugat-Mo.       7      19           21         13      37       3
Iskolázottság
- alsófokú      11      63            7         11       -       7
- középfokú     16      26           33         19       3       4
- felsőfokú      7       4            2          7      77       4
Érkezés
- forr. előtt   10      1           16         17      31       6
- forr. után    13      20           23         13      27       4
Urbanizáció
- falusi        19      25           34         13       3       6
- városi 10 év
  után          13      13           26         21      26       3
- városi 16 év
  után           6      25           29         12      25       4
- városi        13      19           17         14      33       5
- később falusi 13      29           25         13      21       -
Átlagok    12      20           21         14      28        4
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2. Kulturális jellemzők
A kisebbségben élő erdélyi magyarság számára különösen fontos

az iskola és az egyház, mint közösség- és magyar identitásformáló
intézmény. Az egyház összetett értékeket hordoz, az összetartás, a
biztonság, az együvétartozás érzelmi úton való megélését. Az általunk
kérdezettekre is a vallásosság a jellemző (67% vallásos, 18% passzív
hívő), amelyet a szocio-demográfiai bontásban is megvizsgáltunk.

A nők vallásosabbak a férfiaknál, az idősebbek a fiataloknál. Az
aktív vallásgyakorlók az 50 évnél idősebbek, a passzívak pedig a
31 és 40 év közöttiek (22%, illetve 59%) körében vannak főleg. A
foglalkozási kategóriákon belül nincs jelentős eltérés az egységes
véleménytől, de az intenzív vallásgyakorlás a szakképzetlen
munkások (21%) és a szellemi beosztottak (21%) körében, a
passzívan vallásosak pedig a szakmunkások-kisvállalkozók (59%)
csoportjaira inkább jellemző. Akik hisznek Istenben, és akik nem
tudják eldönteni, hogy vallásosak-e, főleg a 18 és 23 év közötti
tanulók és GYES-en, GYED-en lévők soraiban vannak.
Származási zónákra bontva sincsenek szignifikáns különbségek,
habár az aktív vallásosság inkább a Közép-Erdélyből jötteket
(14%) és a passzív vallásosság pedig a székelyföldieket (55%)
jellemzi inkább.
A vallásosság megélése és megléte iskolázottság-függő, az aktív
vallásosság leginkább az alsófokú végzettségűekre (22%), a
maguk módján való vallásosság pedig a közép- (54%) és a
felsőfokú végzettségűekre jellemző. A vallásosság és a különböző
vallások között is szignifikáns kapcsolat jelentkezik, miszerint az
aktívan vallásosak nagyobb arányban vannak a katolikusok
körében (21%), a passzív hívők pedig a reformátusok között
(57%), az utóbbiak körében a vallásukat nem gyakorló istenhívők
is többen vannak az átlagnál (20%). A többi vallás hívei és a nem
vallásosak alacsony számarányuk miatt bontásban nem
értékelhetőek.
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19. táblázat
A kérdezettek vallási önbesorolása a különböző vallások és néhány

szocio-demográfiai csoporton belül
n=400 (százalékban)

Alcsoportok      Vallásos,     Vallásos     Hisz     Nem tudja    Nem      Más a   Egyéb
                             egyházát     a maga      Isten-   megmonda-  vallá-     meg-
                             követi         módján     ben       ni, val-          sos       győző-
                                                                             lásos-e                      dése
Átlag                        14                53        18               8             3          3              1
Nem - Férfi      13     52      16       9       5      3     2
         - Nő         15     54      20       7       2      3     -
Korcsoportok
- 18-23          10     49      31        2       8      -     -
- 24-30          11     54      19      11       1      4     1
- 31-40          15     59      14        6       2      3     2
- 41-50          15     49      17        9       3      4     2
- 51-X           22     51      12      10       6      -     -
Foglalkozás
- Tanuló és GYES,
  GYED             4     12      17      23      15      9     -
- Segéd-, betaní-
  tott munkás     30     20      23      16      23      -     -
- Szakmunkás,
  vállalkozó      14     23      21      13      23     18    20
- Szellemi be-
  osztott         21     14      10      13       -     27     -
- Szellemi
  vezető          23     28      23      36      31     36    80
- Nyugd., HTB        7       3        6       -        8       9     -
Iskolák
- alsófokú       22      48      22       -       4      4     -
- középfokú      14      54      20        6       3      3     -
- felsőfokú      12      53      12      12       4      3     4
Eredet
- Partium        12      52      18        9       4      4     1
- Közép-Erdély   16      55      16        5       2      3     2
- Dél-Erdély    14      29      29      29       -      -     -
- Székelyföld    15      55      18        7       3      2     1
Vallások
- katolikus      21      52      13       9       5      -     -
- református      8      57      20       8       2      3     2
- evangélikus    11      22      44       -       -     11    11
- izraelita     100       -       -       -       -      -     -
- egyéb          18      35      29       -       -     18     -
- nem jegyezték
  be egyházba     -     100       -       -      -      -     -
- nincs megke-
  resztelve       -      33      33      33       -      -     -
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Az egyház mellett a másik kiemelt szerepet betöltő intézmény az
iskola, amely az ismeretátadás és a felnőtté nevelés mellett az anyanyelv
és általában a magyarság tudatos ápolásának is a helye, ezen fontos
funkcióknak Erdélyben a magyar anyanyelvű iskolák felelnek meg. A
kérdezettek 36%-a (144 fő) végzett kizárólag magyar nyelvű iskolákat,
a következő fokozatok szerint:
- alsófokú 11 % - általános iskola 11%
- középfokú 69% - szakmunkásképző 15%

- középiskolák 54%
- felsőfokú 21% - főiskola   3%

- egyetem 17%
Ezen 36%-on túl még 13% (alsófokú), illetve 6% (középfokú) azok
aránya, akik érettségig csak magyar nyelvű iskolákban tanultak és csupán
a főiskolát, illetve az egyetemet végezték román nyelven. A kérdezettek
11%-a (n-46) csak román nyelven tanult, míg a mintának 53%-a
vegyesen, román és magyar nyelven végezte iskoláit.

Ezek az arányok a felsőfokú végzettségűekre vonatkoztatva a
következőképpen alakulnak (35%, n-138):
- csak magyar nyelven tanult 21%
- csak román nyelven   3%
- román és magyar nyelven 76%
Az anyanyelven való tanulás lehetősége jelentős összefüggést mutat a
kérdezettek életkorával, a mindvégig magyar iskolákban tanulók főleg az
50 évnél idősebbek (55%) és a 18 és 23 év (50%), valamint a 24 és 30 év
(42%) közötti fiatalok soraiban vannak. Ha csak a felsőfokú
végzettségűek soraiban vizsgáljuk ugyanezt, ott 94%: 6% az arány a csak
magyar nyelven iskolázottak hátrányára, ahol ez az 50 év felettiek
esetében 78%:22%-hoz módosul, ami azt jelzi, hogy ezt a korcsoportot
kevésbé súlytotta a nemzetiségi diszkrimináció, mivel a magyarnyelvű
iskolahálózat drasztikusabb visszaszorítása a következő évtizedekre
datálódott. A romániai oktatáspolitikának megfelelően az utóbbi egy
illetve másfél évtizedben a magyar nyelvű felsőoktatás egyre
korlátozottabb lehetőségeket biztosított, így a magyar fiatalok többsége
eleve kirekesztődött belőle.

Az apák iskolázottsága szerint leginkább a szakmunkás (40%)
valamint a felsőfokú végzettségű (38%) apák ragaszkodtak ahhoz, hogy
gyermekük anyanyelven iskolázzon. Ugyanakkor a romániai kisebbségi
magyarság életkörülményeiknek megfelelően az anyanyelven való
tanulás létét sokszor keresztbemetszi a szülők akarata, az a tendencia,
hogy gyermekeiket inkább román nyelvű iskolákba iratják a későbbi
könnyebb érvényesülés reményében. Ezt a szülői igényt később a már
felnőtt gyerekek nem mindig nyugtázzák megelégedéssel, a kérdezettek
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között is voltak, akik emiatt visszatetszéssel fogadták az iskoláikra
vonatkozó „nyelvi” kérdést.

III. Mobilitási mutatók

1. Intergenerációs mobilitás
A nemzeti kisebbségben élő magyarság iskolázottságának

sajátosan megkülönböztető jellege és a tanulás általi státuszképzés
nehézsége miatt a kérdezettek és apjuk iskolázottságát vetettük össze. Az
apák legmagasabb végzettségét tekintve:
- alsófokú végzettségű apa 35% (n-139)
- középfokú végzettségű apa 42% (n-168)
- felsőfokú végzettségű apa 23% (n- 93)

20. táblázat
A kérdezettek és apjuk legmagasabb iskolai végzettsége

az egész mintán belül
n=400 (százalékban)

Apa iskolái          Kérdezettek iskolái
                      alsófokú  középfokú    felsőfokú
alsófokú    5     21      8
középfokú    2     28    14
felsőfokú    -     10    13

Összesen       7     59    35

A kérdezettek és az apák iskolai végzettségének, összevetési
arányainak megfelelően mobilitási mutatókat képeztünk, így akik azonos
fokú iskolai végzettséggel rendelkeznek, azok az immobilak, akiknek
magasabb az iskolai végzettségük mint az apjuké, azok a felfelé mobilak,
és akik alacsonyabb végzettséggel rendelkeznek mint az apjuk, azok a
lefelé mobilak, a következő arányoknak megfelelően:

immobilak 46%
felfelé mobilak 43%
lefelé mobilak 12%

Az immobilak és a felfelé mobilak nagy aránya azt mutatja, hogy a
mintára jellemző a stabilitás és az ambíciózus törekvés. Így az apai
iskolázottsági kategóriákon belüli mobilitás:
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21. táblázat
A kérdezettek iskolai végzettsége az apai iskolai

végzettség szerint

n=400 (százalékban)
Apa iskolái Kérdezettek iskolái

  alsófokú       középfokú         felsőfokú
alsófokú     14                            64                   22
középfokú       5                            62                   33
felsőfokú      -                              45                   55
Mindhárom kategórián belül jelentős intergenerációs mozgások
regisztrálhatók:

22. táblázat
A kérdezettek mobilitása az apa iskolai

végzettsége szerint

n=400 (százalékban)
Apa iskolái               Kérdezettek mobilitása

Immobil           Felfelé mobil         Lefelé mobil
alsófokú végzettség                14                      86                           -
középfokú végzettség                       62                      33                           5
felsőfokú végzettség                55                        -                         45
Tehát igen nagy volt a kitörési arány az alsófokú végzettségű apák
leszármazottjai számára (86%) és jóval alacsonyabb a középfokú
iskolázottságú apák esetében (33%). A felsőfokúak gyerekei nagyrészt
csak felében (55%) tudták átvenni a szülők státuszát, vagyis a felsőfokú
végzettségűek rétegét érintette leginkább a státuszból való kilépés
negatív vonatkozása. Ezen mobilitási mutatók összefüggnek a kisebbségi
magyarok iskoláztatási lehetőségeivel, amelyek az idők folyamán
változtak, különböző tendenciáknak megfelelően.23

Markáns intergenerációs mobilitási különbségek jelentkeznek a
korcsoporton belül. A felfelé való mobilitás pozitív
következményei leginkább a 41 és 50 év közöttiek csoportjában
mutatkozik (59%), itt a legtöbb a két fokozatú kiugrás és a
diplomások aránya is jóval nagyobb a 35%-os átlagnál. A felfelé
való társadalmi mobilitás igen magas az 50 év felettiek sorában is
(53%), itt a legmagasabb a diplomások aránya is (59%: 35%), ami
az 1950-es évek mobilitást elősegítő tendenciájának érvényesülése.
A fiatalabb korcsoportokban csökken a felfelé való mobilitás, a
lefelé való mobilitás pedig főleg a diplomás szülők utódjainak
körében magasabb. Az átlagnál többszörösen lefelé mobilak (36%:
12%) a 18 és 23 év közöttiek, ami majdnem teljességben (32%) a
felsőfokú végzettségű szülők utódjainál jelentkeznek.
Az a tény, hogy a lefelé való mobilitás a 30 évnél fiatalabbakat

jellemzi a leginkább, míg a felfelé való társadalmi mozgás a 40 évesnél
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idősebbeket, jelzi, hogy az utóbbi egy, illetve másfél évtizedben egyre
nehezedtek a magyarok iskolázási, előrejutási lehetőségei. A kibocsájtó
erdélyi zónák közül a felfelé való mobilitás esetében a közép-erdélyiek
vannak többségben, ami Kolozsvárnak mint egyetemi és szellemi
központnak a szerepét jelenti.

23. táblázat
A kérdezettek mobilitása a különböző szocio-demográfiai

csoportokon belül

n=400 (százalékban)
Szocio-demográfiai Intergenerációs mobilitási irányok
alcsoportok                Immobil    Felfelé mobil        Lefelé
mobil
Átlagok 46 43 12
Nem - Férfi 41 46 13
    - Nő 47 41 12
Korcsoportok
- 18-23 44 20 36
- 24-30 50 31 19
- 31-40 45 51   4
- 41-50 37 59   4
- 51-X 39 53   8
Foglalkozás Magyarországon
- munkás 47 41 12
- középkáder 50 35 15
- értelmiség 39 60   1
- eltartott 33 23 45
Foglalkozás Romániában
- munkás 49 44  7
- középkáder 48 33 20
- értelmiség 38 60   2
- eltartott 39 22 39
Eredet
- Partium 48 40 12
- Közép-Erdély 43 47 10
- Dél-Erdély 36 43 21
- Székelyföld 41 44 15

2. Intragenerációs, foglalkozási mobilitás
Az áttelepedés nagyon sok esetben foglalkozásváltást is jelent a

befogadó ország politikai és társadalmi viszonyainak, mindenekelőtt az
ország munkaerőpiacának megfelelően. Az elhagyott és a jelenlegi
foglalkozásaik összevetéséhez négy kategóriát képeztünk, amelyekbe
besoroltuk mind a romániai, mind a magyarországi foglalkozási
csoportokat:
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24. táblázat
A romániai és a magyarországi foglalkozások

csoportosítása és egyeztetése

n=400 (százalékban)
Foglalkozási       Besorolandó foglalkozások
kategóriák   Romániában          Magyarországon
A - munkások       37- szak-, betanított-    44 - szak-, betanított-
                      és segédmunkás,                   és segédmunkás,

     földműves, kisiparos                        kisiparos kiske-
                                                reskedő (kisváll.)
B - középréteg      16 - technikai és admi-    16 - vállakozó, szabad-
                      nisztratív személy-               fogl. szellemi,

           zet, szellemi közép-              alsó vezető, be-
káder                     osztott érettségi-

                                        zett szellemi, be-
               osztott nem-érett-
               ségizett szellemi

C - értelmiség      31 - humán értelmiség,     30 - diplomás vállalko-
           műszaki értelmiség,                zó, szabadfogl.

     művész                       értelmiségi,
köz-

                      vetlen termelésir.
                                        felső vezető, kö-

                                  zépvezető, beosz-
        tott, dip. szellemi

D - eltartottak     16 - diák, nyugdíjas,     10 - diák, nyugdíjas,
     eltartott családtag                eltartott

család-
     (HTB)                             tag (HTB), GYES-
                                        en, GYED-en lévő

A migráció utáni foglalkozásváltásoknak megfelelő mobilitás:
- immobil 67% (n-269)
- felfelé mobil 20% (n- 78)
- lefelé mobil 13% (n- 52)
(1 esetben [0,3%] nincs adat a jelenlegi foglalkozásra)
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25. táblázat
A kérdezettek foglalkozási mobilitás szerinti összetétele

n=400
Kategóriák Esetszám   Százalék     Mobilitási irányok
változása
A - A 120        30 immobil
A - B  17           4 felfelé 1 kategóriával
A - C    3   1 felfelé 2 kategóriával
A - D    8           2 lefelé

B - B  26           6 immobil
B - C    3           1 felfelé 1 kategóriával
B - A  15           4 lefelé 1 kategóriával
B - D    2           1 lefelé

C - C  98        25 immobil
C - B  13           3 lefelé 1 kategóriával
C - A    9           2 lefelé 2 kategóriával
C - D    5           1 lefelé

D - D  25           6 immobil
D - A  32           8 felfelé
D - B  10           3 felfelé
D - C  13           3 felfelé
Összesen 399 100 -

Jelentős különbségek vannak a mobilitás és a nemek viszonyában:
az immobilak aránya a férfiak között (72%) - leginkább a munkások
körében - a meghatározó. A foglalkozásváltást inkább vállalták a nők,
akik körében az inaktívakból munkásokká, illetve a munkásokból
középkáderekké válók vannak többségben; a felfelé való mozgásban is
felülreprezentáltak, de ez nem mindig foglalkozásváltást jelöl, hanem a
GYES-re való menést is magában foglalja.

A foglalkozási mobilitást valamennyire befolyásolja az életkor, a
többséget jelentő immobilak átlagéletkora majdnem megegyezik a minta
átlagéletkorával, a lefelé mobilak ennél idősebbek, a felfelé mobilak
pedig fiatalabbak (az egész minta 36 év):

- immobilak 37 év
- felfelé mobilak 34 év
- lefelé mobilak 38 év

Az immobilak és a lefelé mobilak inkább az idősebbek, míg a felfelé
mobilak inkább a fiatalabbak csoportján belül kiemelkedő.

Mindhárom iskolázottsági kategóriára leginkább az immobilitás a
jellemző, az alsófokúaknak közel felére, a középfokúak kétharmadára és
a felsőfokúak háromnegyed részére. A felfelé való mobilitásnál az a
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figyelemreméltó, hogy ez a felsőfokú végzettségűek 13%- ra is jellemző,
ami azt jelenti, hogy Magyarországon nagyrészt azoknak is sikerült
végzettségüknek megfelelő munkakörben elhelyezkedni, akiknek
Romániában az eljövetelük előtti periódusban erre nem volt lehetőségük.

A lakáskörülmények és a lakhatási lehetőségek is szerepet
játszanak a foglalkozásváltásban. Ha olyan településen kezdték újra a
munkát, ahol végzettségüknek, előzetes foglalkozásaiknak megfelelően
nem sikerült elhelyezkedniük, akkor kényszerűségből foglalkozást
váltottak. Számos esetben a szolgálati lakás és más lakhatási lehetőség
megléte is befolyásolta a foglalkozásváltást. Összességében a
foglalkozási mobilitás pozitív képet mutat. A mintának több mint fele
immobil, s ez a stabilitás hozzájárul biztonságérzetük növeléséhez.
Ígéretes a felfelé mobilak aránya, a minta 1/5-e törekvő, akiknél a váltás
sikere növeli önbizalmukat. Igen kevés a lefelé mobil, és körükben is ez
pozitív élménnyel társul, amennyiben az új foglalkozás szolgálati
lakással, nyugodt lakhatási lehetőséggel jár számukra.
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26. táblázat
A kérdezettek foglalkozási mobilitása a különböző

szocio-demográfiai csoportokon belül

n=400 (százalékban)
Szocio-demográfiai  Mobilitási irányok
csoportok Immobil  Felfelé mobil  Lefelé
mobil
Átlagok 67          20             13
Nem - Férfi 72          17             11
        - Nő 61          23             16
Korcsoportok
- 18-23 58          36               6
- 24-30 69          18             13
- 31-40 68          18             14
- 41-50 70          17             13
- 51-X 67          16             17
Iskolázottság
- alsófokú 48          33             19
- középfokú 64          22             14
- felsőfokú       77          13             10
Eredet
- Partium  68          23             10
- Közép-Erdély 74          13             13
- Dél-Erdély 71          21                 7
- Székelyföld 61          22             17
Település
- Budapest  68          19             14
- Román határ mente   69          19             11
- Közép-Magyarország  62          26             12
- Nyugat-Magyarország 70          16             15
Lakás
- saját lakás 63          23             14
- állami bérlakás 74          10             16
- szolgálati lakás 75          13             12
- albérlet 65          24             11
Lakáskörülmények
- rosszabbak mint Romániában 63          21             16
- ugyanolyanok mint Romániában  74          15             11
- jobbak Magyarországon 71          22                7
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IV. Magyarországi életkörülmények

1. Lakás
A beilleszkedés tárgyi feltételei közül a lakás és a lakhatási

körülmények a leglényegesebbek. Az áttelepültek lakás-lakhatás
feltételeit 4 kategóriába csoportosítottuk, amelyek a következő arányban
fordulnak elő a kérdezettek körében:

- saját magántulajdonú ház, illetve lakás 27%
- állami bérlakás 15%
- szolgálati lakás 17%
- albérlet, illetve lakásbérlet 41%

A lakáshelyzet a háttérváltozók szerint árnyaltabb képet mutat és jelentős
különbségeket képez.

A relatív többség albérletben (41%) lakik, ami a fiatalok között a
legelterjedtebb, a 18 és 23 év közöttiek 63%-a és a 24 és 30 év
közöttiek 51%-a így él. Leginkább a fizikaiak, a Budapesten élők
és a román változás után érkezők csoportjaira jellemző. Saját
tulajdonú lakást vagy házat a mintának több mint ¼-e (27%)
tudott már szerezni. Minél idősebb valaki, annál inkább már
lakástulajdonos, az 50 éven felüliek 35%-a, a 41 és 50 év közöttiek
33%-a. Ez leginkább a szellemieknek, értelmiségieknek sikerült és
azon fiatal inaktívaknak, akik a szüleik tulajdonában lévő
lakásokban élnek, avagy a szülők és más családtagok besegítettek
a saját lakás illetve házépítésükbe. A lakástulajdonosok
elsőrendűen a közép-magyarországi területeken, főleg a
nagyvárosokat övező községekben élő, a román változás előtt
elinduló felsőfokú végzettségűek. Szolgálati lakással (17%)
leginkább a 24 és 30 (24%), valamint a 41 és 50 év közöttiek
(23%) rendelkeznek, a felsőfokú diplomások, a szellemi vezetők és
a Nyugat-Magyarországon élők. A minta állami bérlakásban
(15%) lakik a kegkisebb arányban, ami főleg az 50 évnél
idősebbekre (29%) jellemző, a diplomás szellemiekre és a már
nyugdíjasokra, akik inkább rendelkeztek ennek eléréséhez való
kapcsolattal leginkább vidéken, főleg Nyugat-Magyarországon, a
román forradalom előtt érkezők soraiban, amikor még egyes
településeken a tanácsi segítség is megillette az Erdélyből érkező
értelmiségieket.
A lakásviszonyok és körülmények, mint fizikális életkörülmény

nagyban hozzájárulhatnak a magyar társadalomba való integrálódáshoz
és a gyors beilleszkedés, az otthonlevés érzésének a kialakulásához.
Migránsok esetében ennek megítéléséhez a kibocsájtó országban élvezett
lakáshelyzetüket hasonlítják össze a befogadó országban elértekkel. A
mintán belül ez így érvényesül:
- rosszabbak a lakáskörülményei mint Romániában 53%-nak
- nagyjából ugyanolyanok 28%-nak
- jobbak mint Romániában voltak 19%-nak
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27. táblázat
A kérdezettek jelenlegi lakásának tulajdonviszonya és a lakással való megelégedettség a különböző

szocio-demográfiai csoportokon belül
n=400 (százalékban)

Szocio-demográfiai         Lakástípusok                             Megelégedettség
alcsoportok    Saját    Állami     Szolgálati    Albérlet               Rosszabb         Ugyanolyan                      Jobbak
 lakás    lakás        lakás           lakásbérlet                  mint Romániában                     Magyarországon
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Átlag 27     15      17          41 53           28             19
Korcsoportok
- 18-23 19       8      10          63             58           30             12
- 24-30 16       9      24          52 52           28             20
- 31-40 33     14      13          39 50           28             21
- 41-50 33     17      23          27 55           25             20
- 51-x 35     29      10          27        51           31             18
Foglalkozás
- Tanuló és GYES, GYED 37      8      20          35      54           30             16
- Segéd-, betanított munkás 11     15      14          59 48           26             26
- Szakmunkás, vállalkozó 22      6      17          54 53           34             13
- Szellemi beosztott 38     14      13          36 57           20            23
- Szellemi vezető 33     20      22          25      52           28             20
- Nyugdíjas (HTB) 31     39         8          23 46           46               8
Település
- Budapest 14     16      15          55 63           26             12
- Román határmente 13      7      10          40 36           34             31
- Közép-Magyarország 60      5      19          17 32           31 36
- Nyugat-Magyarország 19     28      29          23 61           25             13
Iskola
- nem diplomás 24     11      16          50 52           28             19
- diplomás 32     23      21          24 54           28             19
Érkezés
- forradalom előtt 40     21      18          22 47           25             28
- forradalom után 22     13      17          48 55           29             16
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Akik a jelenlegit érzik rosszabbnak (53%), azok az állami
bérlakások, az albérletben illetve a szolgálati lakásokban élőknek a
többsége, de még a magántulajdonú lakást szerzőknek is a jó
egynegyede. Ugyanolyannak (28%) érzik a jelenlegi körülményeiket is
mint a régiek voltak, főleg a már saját lakást szerzők. Ugyancsak ők
vannak felülreprezentálva azon csoportban is, akik a mostani
körülményeiket jobbaknak (19%) ítélik a régieknél.

Szembetűnő, hogy a lakástulajdonosok megítélései a leginkább
megosztottak, hasonló arányban érzik jobbnak és rosszabbnak is mostani
körülményeiket. Ennek oka, hogy a magántulajdonú lakások nagyon
különbözőek. Az általunk vizsgáltak főleg kétféle módon jutottak saját
lakáshoz: vásárlás, illetve építkezés által. A vásárlás útján szerzett
lakások főleg Budapest és egyéb nagyváros félkomfortos vagy
komfortnélküli, aránylag elérhető áron és számos kapcsolat segítségével
megvásárolt lakásai, valamint a községekben, főleg a fővárost és más
nagyobb várost övező településeken, alacsony komfortú, elhanyagolt
vagy elhagyott parasztházak. Az új lakásokat építők főleg vidéki
községekben és a nagyvárosok és a főváros peremkerületeiben
építkeztek, saját ízlésük és komfortigényük alapján. Több esetben ezek
még csak félig megvalósult tervek, anyagi okokból befejezetlenek. Így
akik leromlott lakásokba költöztek be, avagy csak a félig kész házakban
élnek, úgy érezhetik, hogy Romániában sokkal jobb körülmények között
laktak. Ugyanakkor akiknek már sikerült eléggé komfortossá és
otthonossá tenni lakásaikat, házaikat, olyan boldogok tulajdonaikkal,
hogy azokat jobbaknak tartják az elhagyott otthonaiknál.

A lakással való elégedettség szocio-demográfiai változóknak
megfelelően leginkább az érkezés idejével szignifikáns: azoknak
vannak jobb körülményeik, akik régebben, a román forradalom
előtt érkeztek (28%). Leginkább a Közép-Magyarországon élők
(36%) érzik ezeket jobbaknak az otthonhagyottaknál,
ugyanolyannak a román határhoz közeli zónákban (34%), míg
rosszabbnak a Budapesten (63%) és Nyugat-Magyarországon
(61%) élők. Az elégedetlenek között inkább az idősebbek és a
szellemi beosztottak vannak jelen, míg a 31 és 40 év közöttiek és a
szakképzetlen munkások a leginkább érzik megfelelőnek
lakásviszonyaikat és körülményeiket Magyarországon.



55

28. táblázat
A kérdezettek jelenlegi lakáskörülményei összehasonlítása

a jelenlegi tulajdonviszonyoknak megfelelően

n=400 (százalékban)
Lakásviszonyok  Lakástípusok

    Saját  Állami    Szolgálati  Albérlet,
    lakás  bérlakás  lakás       lakásbérlet

Rosszabbak, mint
Romániában n=212                27          64         60              62

Ugyanolyanok, mint
Romániában n=112          40         26         24              23

Jobbak Magyarországon
n=76          33         10         16              15

Összesen 400       100      100       100           100  

2. Jövedelem

Az áttelepedettek integrálódási lehetőségeit meghatározó mutatók
között kiemelt szerepet játszanak jövedelmi viszonyaik. Arra kérdeztünk
rá, hogy mennyi a tényleges havi keresményük nettó értéke, beleértve az
esetleges másod- és mellékállásokat is. 4%-nyian nem tartották jogosnak
ennek a kérdésnek a feltevését és nem is válaszoltak rá. A 10 000 Ft alatti
nettó jövedelem (ide soroltuk a kérdezett egyetemisták ösztöndíjait is) a
minta 15%-ára jellemző, nagy többségben 10 000 és 20 000 Ft között
keresnek (53%), egyötödnyien (21%)  20 000 és 30 000 Ft közötti
jövedelemmel bírnak. A 30 000 Ft-nál magasabb jövedelem, bár van a
kérdezettek soraiban élvonalbeli művész és több sikeres vállalkozó is,
alig jellemző a minta egytizedére (9%). A részletes jövedelmi kép:
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29. táblázat
A kérdezettek jövedelem szerinti besorolása

n=400
Jövedelmi kategóriák Százalék Esetszám
- nincs adat    4     18
-  5 000 Ft-ig    2       9
-  5 000- 10 000 Ft között   12      51
- 10 000- 20 000 Ft között   53    205
- 20 000- 30 000 Ft között   21      81
- 30 000- 40 000 Ft között    5      21
- 40 000- 50 000 Ft között    1       5
- 50 000- 70 000 Ft között    1       5
- 70 000- 80 000 Ft között    1       2
- 80 000-150 000 Ft között    1       5

Átlagjövedelmek: az egész mintára vonatkoztatva 17 700 Ft. A
foglalkozási kategóriákon belül ez a következőképpen alakul:

- tanulók, GYES-en lévők   8 154 Ft
- segéd- és betanított munkások 13 801 Ft
- szakmunkások, kisvállalkozók 17 940 Ft
- szellemiek, beosztottak 16 194 Ft
- szellemiek, vezetők 27 181 Ft
- nyugdíjasok, HTB 10 992 Ft
- munkanélküliek (1%-a a mintának)    7 750 Ft

A foglalkozásokat nagyobb kategóriákba csoportosítva még
nyilvánvalóbbá válnak a különbségek:
- munkások 15 228 Ft
- középrétegek 15 333 Ft
- értelmiségiek 26 391 Ft
- eltartottak   8 435 Ft

Kevésbé jelentős különbségek tapasztalhatók a kérdezettek
lakóhelyeinek megfelelően, éspedig:
- Budapesten 19 121 Ft
- Román határmenti zónában 15 170 Ft
- Közép-Magyarországon 18 053 Ft
- Nyugat-Magyarországon 15 746 Ft,
tehát a fővárosban és az olyan községekben élők, akik oda
ingáznak munkavégzésük miatt, egy kevéssel jobban keresnek
mint a többiek. Mivel bevallott jövedelemről beszélhetünk csupán
(amit néhányan be sem vallottak), nem tartottuk lényegesnek
életkori és iskolázottsági bontásban is vizsgálni.
A kérdezettek anyagi helyzetük megítélése végett egy ötfokú skála

értékeinek megfelelően osztályozva fejezték ki elégedettségüket, ahol az
1-es azt jelenti, hogy nagyon rossz, az 5-ös azt, hogy nagyon jó az anyagi
helyzete, a közbeeső értékek pedig az átmenetet. Mindkét országra
vonatkozóan ítélkeztek, s így a jelenlegi anyagi helyzetüket rosszabbnak
érzik mint amilyen Erdélyben volt. Az átlagértékelések:

- Magyarországon 2,88, - Romániában 3,13
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Mindkét országra vonatkoztatva a legnagyobb arányban (46%,
illetve 51%) közepes (3-as értékű) helyzetűnek ítélték önmagukat.
A minta egységes véleményéhez viszonyítva magyarországi anyagi
helyzetüket a Közép-Magyarországon (3,09) élők, a szak- (3,00) és
a szakképzetlen (2,96) munkások egy kevéssel magasabbnak
érezték. Megítéléseiket összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy a
romániai anyagi helyzetüket inkább jobbnak érezték a beosztott
szellemiek (52%), a felsőfokú iskolák végzettjei (45%), és a
Nyugat-Magyarországon élők (55%), amiről egyébként a minta
egységesen 40%-ban ítélkezik így. Ugyanolyannak érzi 34%
mindkét országban az anyagi lehetőségeit, főleg a 31 és 40 év
közöttiek (39%), a szakmunkások (41%), a felsőfokú
végzettségűek (39%) és a Közép-Magyarországon élők (46%). A
minta jó egynegyedének az a véleménye (27%), hogy
Magyarországon előnyösebb az anyagi helyzete mint volt
Romániában, akik leginkább a szak- (36%) és a szakképzetlen
(40%) munkások, az alsófokú végzettségűek (37%) és a
Budapesten élők (30%) sorában vannak.
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30. táblázat
A kérdezettek romániai (migráció előtti) és magyarországi (migráció

utáni) anyagi helyzetének önértékelése és összehasonlítása a
különböző szocio-demográfiai csoportokon belül

(átlagértékek: 1=nagyon rossz, 5=nagyon jó)
n=400

Szocio-demogr -    Megítélés Összehasonlítás %-ban
fiai csoportok     1-től 5-ig     Romániában  Ugyanolyan     Magyaror-
                      Anyagi helyzete  jobb volt        mind a két       szágon
                 Romániá-     Magyar-                      országban         jobb anya-
                       ban         országon                                              gi helyzet
Átlagok 3,13     2,88      40         34         27
Nem  - Férfi 3,04     2,86      37         33         30
         - Nő 3,23     2,90      42         35         23
Korcsoportok
- 18-23 3,14     3,02      37         27         37
- 24-30 3,02     2,96      34         30         36
- 31-40 3,14     2,88      38         39         23
- 41-50 3,16     2,77      45         35         20
- 51-X 3,27     2,78      47         35         18
Foglalkozás
- tanuló, GYES, GYED 3,30     2,90      42         36         22
- Segéd-, bet.m. 2,90     2,96      35        24         40
- Szakm.vállalk. 2,93     3,00      24         41         36
- Szell.beosztott  3,29     2,73      52         27         21
- Szell.vezető 3,23     2,83      44         39         18
- Nyugd. HTB 3,54     3,00      46         39         15
Eredet
- Partium 3,06     2,85      36         35         29
- Közép-Erdély 3,15     2,84      43         34        24
- Dél-Erdély 3,29     3,07      36         29         36
- Székelyföld 3,17     2,92      41         33         26
Település
- Budapest 3,12     2,96      38         31         30
- Román határmente 3,15     2,80      43         34         23
- Közép-Magyaro. 3,09     3,09      25         46         28
- Nyugat-Magyaro.  3,16     2,52      55         26         19
Iskolázottság
- alsófokú 3,00     2,96      37         26         37
- középfokú 3,06     2,92      37         31         32
- felsőfokú 3,27     2,80      45         39         16
Érkezés
- forr. előtt 3,17     2,79      42         32         26
- forr. után 3,11    2,91      39         34         27
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3. Életszínvonal
Ennek megítéléséhez úgy éreztük, hogy nem elegendőek az

anyagiakkal való elégedettségnek a fokozatai, hanem szükséges a
lakáskörülményeknek, a munka- és státuszbeli helyzetnek a szubjektív
értékelése is. Ezért egy igen széles, tízfokú skálának értékei közül kértük,
hogy válasszanak egykori és mai életszínvonaluk általuk ítélt értékének
megfelelő fokozatot, ahol az 1-es az elképzelhető legalacsonyabb, a 10-
es az elképzelhető legmagasabb életszínvonalat jelenti. Akárcsak az
anyagiak esetében, úgy ítélkeztek ezúttal is, hogy Magyarországon
valamivel rosszabbul élnek mint Romániában, vagyis az életszínvonaluk
átlagértékei:

- Magyarországon 5,69, - Romániában 5,84
Az életszínvonal megítélés mindig a lakosság átlagához viszonyítva
értékelhető. Úgy ítélték meg, hogy Romániában áttelepedésük
időpontjában a lakosság életszínvonala alacsony volt (4,21), az egyéni
életszínvonaluknál alacsonyabb. Ezzel szemben a magyarországi lakosok
átlagos életszínvonalát a sajátjuknál magasabbnak ítélik, 6,26-os
átlagértékűnek érzik.

31. táblázat
A kérdezettek romániai és magyarországi életszínvonalának önértékelése

(átlagértékek; 1=legalacsonyabb, 10=legmagasabb)
n=400

Életszínvonal Romániában      Magyarországon
- kérdezett életszínvonala    5,84    5,69
- lakosság életszínvonala    4,21   6,26

Ez az egységes vélemény a magyarországi életszínvonal-megítélések
esetében a következő különbségeket mutatja a foglalkozási és a
jövedelmi kategóriáknak megfelelően (a különbségek nem
szignifikánsak):
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32. táblázat
A kérdezettek jelenlegi saját életszínvonalának és az általános

életszínvonalának megítélése a foglalkozási és az anyagi
kategóriákon belül

(átlagértékek; 1=legalacsonyabb, 10= legmagasabb)
n=400

Kategóriák Saját életszín- Lakosság életszín-
             vonala              vonala

Foglalkozás
- Tanuló, GYES, GYED      5,58  6,14
- Segéd-, betanított m.           5,91  6,84
- Szakmunkás, vállalkozó           5,85  6,50
- Szellemi beosztott           5,61  6,01
- Szellemi vezető           5,65  5,83
- Nyugdíjas           5,15  6,53

Jövedelem
- 10 000 Ft alatt           5,35  6,30
- 10 000-15 000 Ft között           5,66  6,49
- 15 000-20 000 Ft között           5,67  6,09
- 20 000 Ft fölött           6,01  6,08

Leginkább a munkások és a jó keresetűek elégedettek
életszínvonalukkal. Az átlag-magyarországiakhoz majdnem azonos
életszínvonalúnak ítélik magukat az értelmiségiek, vagyis a vezető
szellemiek és a 20 000 Ft-nál magasabb jövedelműek.

Ha összehasonlítjuk megítéléseiket, látható lesz, hogy úgy érzik,
hogy az átlagnál jobb életszínvonal jellemezte őket Romániában, míg
Magyarországon az átlagnál alacsonyabb. A relatív többség (42%)
jobban élt Romániában a megkérdezettek közül, egyötödük (20%)
ugyanúgy, és igen sokan, jó egyharmadnyian (36%) pedig úgy ítélik
meg, hogy máris sikerült Magyarországon magasabb életszínvonalon
élniük, mint Romániában. Ezen megítélések nem változnak jelentősen,
de megállapíthatjuk, hogy a fiatalok úgy érzik Magyarországon élnek
jobban, az idősebbek és a felsőfokú iskolázottságúak pedig még nem
érték el régi hazájukbeli életszínvonalukat. Érdekes, hogy így látják azok
is, akik régebben, már a román változás előtt érkeztek, annak ellenére,
hogy akkor még nem volt munkanélküliség és a lakosság részéről
maximális rokonszenv és segítőkészség fogadta az Erdélyből érkezőket,
akikre mindezért akkor sikeresebb és gyorsabb integráció várt, tehát jobb
helyzetbe kerülhettek elvileg, mint az utánuk érkezők.

33. táblázat
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A kérdezettek romániai (migráció előtti) és magyarországi (migráció
utáni) életszínvonalának összehasonlítása az önértékelések alapján és a

különböző szocio-demográfiai csoportokon belül
n=400 (százalékban)

Szocio-demográfiai      Romániában    Ugyanolyan  Magyarországon
csoportok magasabb      mindkét or- magasabb

                   szágban
Átlag 42 20 36

Nem - Férfi 42 19 38
         - Nő 41 21 35

Korcsoportok
- 18-23 40 16 44
- 24-30 34 24 40
- 31-40 43 18 35
- 41-50 45 20 35
- 51-X 51 20 28

Eredet
- Partium 50 18 31
- Közép-Erdély 37 22 36
- Dél-Erdély 29 29 43
- Székelyföld 38 20 41

Település
- Budapest 41 20 38
- Román határmente 45 19 34
- Közép-Magyarország 33 22 38
- Nyugat-Magyarország 48 19 33

Iskolázottság
- alsófokú 41 22 37
- középfokú 39 19 41
- felsőfokú 46 22 29

Érkezés
- forradalom előtt 49 17 34
- forradalom után 39 21 38

Az áttelepedett erdélyiek általános jellemzőit vizsgálva
megállapíthatjuk, hogy átlagban fiatalok, rendezett kapcsolatokban élnek,
nagyrészt Erdélyből jött élettársakkal, több kiskorú gyermeket nevelve.
Aktív dolgozók, közülük legtöbben szakmunkások és értelmiségiek, akik
úgy érzik sikeresen beilleszkedtek a magyarországi foglalkozási
csoportokba. Nagy többségük megtartotta otthoni foglalkozását és sokan
felfelé mobilizálódtak itteni foglalkozásaik által. Ha a fizikális
életkörülményeiket tekintjük át, lakáskörülményeikről megállapíthatjuk,
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hogy azok az idő- és az anyagi tényező miatt még háromnegyed részben
rendezetlenek, mégis a fiatalok és a fizikai dolgozók elégedettebbek a
jelenlegi magyarországi életükkel, mint az otthonhagyottal.
Életszínvonalukat már jó egyharmadnyi arányban magasabbnak érzik az
erdélyinél, főleg Budapesten és a közép-magyarországi kistelepüléseken,
ahol már sokuknak sikerült nyugodt lakás- és lakhatási körülményeket is
találniuk. A felsőfokú végzettségű, 40 és 50 év feletti értelmiségiek még
nem érték el az Erdélyben élvezett státuszukat, mégis ők is úgy ítélik
meg általános életkörülményeiket, hogy az átlag magyarországiak
életszínvonalát már nekik is sikerült elérniük.
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III. Társadalmi integráció

Magyarországon a migránsoknak szembe kellett nézniük az ország
társadalmába való gyors beilleszkedés szükségszerűségével, amely a
rendszerváltás küszöbén és az azt követő változásokkal teli időszakban
aktív együttműködést, fokozott odafigyelést igényelt a beilleszkedőktől.

Ezt a folyamatot a többtényezős life-course változás meghatározói
közül a munka, a művelődés és szórakozás, a kapcsolatteremtés és
otthonosság-érzet vizsgálatával közelítjük meg.

I. Indulás

1. Magyarország vonzásában
Az erdélyi magyarok éveken át „vigyázó szemüket

Magyarországra vetették” - mivel óriási volt a különbség a magyar
reformtörekvések és a román totalitarisztikus nacionalista uralom között.
Romániában 1984-től a teljes elszigetelődés korszaka kezdődött meg. Az
országba való ki- és beutazások csökkentek, még az addig két évenként
engedélyezett egyszeri kiutazások is csak a kevesek kiváltsága lett. Tilos
volt a külföldiek fogadása, ha mégis nyilvánossá váltak ilyen
találkozások, akkor jelentést kértek az alkalmi információ-cseréről, még
a rokoni érintkezés esetében is. A könyvek és újságok behozatala
legálisan lehetetlen volt, így csak a személyi kapcsolatok által és más
informális úton kaphattak ezekből információt. Így minden
Magyarországról érkező hírrel szemben nagy volt az elvárás, különösen
1987-88-tól kezdődően. Ekkor már egyre többen szándékoztak a fejlett,
irigyelt nemzetközi presztízst elért, szabad Magyarországon új életet
kezdeni. A potenciális migránsok az eljövendő sikeres integrációjuk
végett egyre inkább igyekeztek megismerni a vágyott országot, így -
körükben - az információ belső terjesztése öngerjesztés által is nőtt. Ezen
információk nemcsak a tartalmuk miatt váltak befolyásolási tényezővé,
hanem a gyakoriságuk végett is, mivel ily módon erősödött meg a
bizalom, az információ szavahihetőségében és hitelességében.

Megkérdeztük az áttelepedetteket, hogy még Romániában hogyan
informálódtak a magyarországi valóságról.

Legnagyobb mértékben a Magyar Rádió volt a hírforrás
számukra, a kérdezettek 99%-a onnan hallott elsőrendűen
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Magyarországról. Az MTV adásait a minta 70%-a követte Erdélyben
(30% nem tudott alkalmanként sem informálódni a Magyar TV
műsoraiból az MTV nem egyforma vételi lehetőségei miatt).

Igen sokan igyekezték figyelni a magyarországi írott sajtót is,
átlagosan 76%-ban. Rendszeres gyakorisággal csupán kevesek
olvashatták (38%) a magyar lapokat, ez a székelyföldi értelmiségnek
sikerült. Legtöbben csak alkalmanként jutottak információhoz a magyar
sajtóból, főleg a közép-erdélyiek (39%) és a felsőfokú végzettségűek
(42%).

Különösen nagy volt a hitelessége és a vonzereje a Romániába
látogató magyarországiak szóbeli híranyagának. Elsőrendűen a már
régebben áttelepedett erdélyiek információinak. Így informálódott a
mintának 66%-a. Leggyakrabban a Közép-Erdélyben élő
értelmiségieknek sikerült találkozniuk a megelőző években, évtizedekben
Magyarországra települtekkel. A partiumi értelmiség soraiból
érkezetteknek ez csak ritkán sikerült. Más magyarországiak erdélyi
látogatásai alkalmából a minta 70%-a kapott elsőkézből tőlük
információkat. Hasonlóan az előbbiekhez, úgyszintén a közép-erdélyi
értelmiségiek gyakrabban és a partiumi eredetű szellemiek ritkábban.

Tehát a személyi kapcsolatok csak szűk értelmiségi réteget
befolyásolt elhatározásában. A többségnek a magyar életminőségről
alkotott ismeretekhez leginkább a magyar médiumok nyújtottak
információkat. A rendszerváltás küszöbén a magyar sajtószabadság egyik
megnyilvánulása volt az erdélyiek felvállalása és az érkező
menekültekkel való foglalkozás. Az ország velük szemben
megnyilvánuló rokonszenve rendszeres nyilvánosságot kapott a
médiumokban. Ezek a híradások eseményszámba mentek és hiteles
információkat és bátorítást jelentettek a még csak indulni készülők, az
elvándorlást tervezők számára.
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A minta migráció előtti hírforrásai a magyarországi életvalóságról
n=400 (százalékban)

Információk gyakorisága
Hírforrások                Gyakran             Ritkán               Soha
Rádió                   91          9          -
Televízió                   46        24        30
Magyarországi sajtó                              38        38        24
Erdélyi  ttelepült                     7        59        36
Magyarországi                    7        63        30

2. Migrációs okok
Az Erdélyből való áttelepedés konkrét okainak vizsgálata több

okból is nehéz feladat. Akár hosszú ideig fontolgatták döntésüket, akár
hirtelen határoztak az ittmaradás érdekében, minden esetben okok
sorozatáról és sokaságáról volt szó. Az ilyen sorsfordító elhatározást
általában nem lehet egyetlen okkal indokolni. A válaszadás érdekében
felsoroltunk 12 feltételezett, a migrációt motiválható okot. Ezek között
voltak taszító, vonzó és személyes okok. Nem választottuk külön a
politikai és gazdasági jellegű taszító, illetve vonzó okot, mivel egyetlen
migráns sem indult útnak kizárólag gazdasági szempontok miatt.
(Minden erdélyit motiváltak politikai okok is, mindannyian átélték
taszító okként Románia nemzetiségi politikájának negatív
megnyilvánulásait.)

A felsorolt okok közül több is, akár mindegyik is szerepet
játszhatott döntésükben, ezért csupán a 3 fő indok jelölését kértük tőlük,
azok fontossági sorrendbe való állításával együtt, elhatározásuk
kialakulásában játszott szerepüknek megfelelően. Összességükben a
taszító okok közül a válaszadók mindegyike átlagosan kettőt is
megnevezett (201%), a befogadó ország irányából érkező vonzó okok
összes választásaikkal együtt alig haladták meg a választásaik felét
(57%), míg a személyes okok pedig az egyharmadát (37%).

A kibocsájtó országgal kapcsolatos ezen taszító okok tartalmilag
két csoportba sorolhatók: a magyar identitás ottani vállalásának
nehézségei (125%-os összesített megjelöléssel) és a romániai
életfeltételek nehézségei (76%-os választással).

A vizsgált minta által választott, a magyar identitással
kapcsolatos migrációs okok:

- a magyarok bizonytalan jövője Erdélyben (56%-os jelölés);
- Romániának a magyarokat sújtó nemzetiségi politikája (39%);
- a magyar oktatási intézményeknek a hiánya Erdélyben (30%).
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Több, mint ¾-nyi részben a romániai nehéz életfeltételek is
hozzájárultak migrációs szándékuk elhatározásához, - ezek a következők:

- a reménytelen politikai-gazdasági helyzet (44% véleménye);
- a romániai általános életfeltételek (22%);
- a stabil félelem jelenléte (10%).
Jelentősnek érezzük az okok közüli választások preferenciális

sorrendjét, mind az együttes említésekre, mind az első okként
megnevezettekre vonatkoztatva. A legnagyobb arányban említett
indítékok a taszító okok között vannak. Elsőrendűen a magyarok
bizonytalan jövőjét említették, - az első, második és harmadik
választások összegzésekor 56%-ban, úgyszintén legelső okként is ezt
jelölték a legtöbben, a minta 28%-a. Az átlagos értékektől jellegzetes
eltérések is mutatkoznak, leginkább a 41 és 50 év közöttiek (66%, illetve
43 %-os választások) a vidéken letelepedettek (66%, illetve 36%)
véleménye ez, akik vezető szellemiek (60%, illetve 32%) avagy
szakképzetlen munkások (65%, illetve 31%). Második leginkább
választott indok a romániai reménytelen politikai-gazdasági helyzet,
melyet összesítve 44%-ban s elsőrendű okként pedig 17%-ban
említették. Statisztikailag jellegzetes eltérés nincs egyik kategóriában
sem az átlagos arányoktól. A román nemzetiségi politika a harmadik a
leginkább választott okok sorában (39%, illetve 13%), ami
szignifikánsan az 50 évnél idősebbek választása (61%, illetve 22%), akik
eddigi személyes és szakmai életútjuk során a legtöbbet tapasztalták ezen
politika negatív, megalázóan megkülönböztető jellegéből.

Negyedik az okok sorrendjében a magyar tannyelvű oktatási
intézmények hiánya. Közel egyharmados arányban volt ez a
véleményük (30%), akik közül 9% ezt tartotta emigrációja fő okának.

A többi választható taszító migrációt befolyásoló motivációt a
kérdezetteknek kevesebb, mint egynegyede vagy akár egytizede jelölte
csak sajátjaként: az általános romániai életfeltételeket - 22%-os
összesített választásként és 6%-os elsőrendű választásként jelölték, (főleg
a felsőfokú végzettségűek), míg a félelmet csak 10%, illetve 3% jelölte
migrációs okként.

Feltételezésünkkel ellentétben a vonzó okok sokkal kisebb
mértékben motiválták az áttelepedést, mint a taszítóak. A kérdezetteknek
alig egyharmada, (30% összesített választás és 9%-os elsőrendű oknak
jelölés), a vonzó okok közül leginkább azt az óhajt választotta, miszerint
a migrációval sikerül javítania saját és családjuk életfeltételein.
Jellegzetesen ez volt a véleménye az alsófokú iskolák végzettjeinek
(44%, illetve 15%).
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A vonzó okok közül a romániainál nagyobb magyar szabadság
és jobb gazdasági helyzet 18% döntését befolyásolta összességében, s
5%-ban elsőrendűen, ami a 24 és 30 év közötti fiatalokat (26%, illetve
8%) jellemzi. A Magyarországról kialakult kép általános vonzóereje
sem volt jelentős indíték, összességében 9%, s elsőrendűen 1%
említette, amit kiemelten a Budapesten élők (13%) tartottak említésre
méltónak.
A kiemelt motivációk sorában a hatodik helyen egy olyan vonzó okot
említettek, amelyet személyes indítékú óhajnak tartottunk, ismereteik és
képességeik jobb kihasználásának migráció utáni lehetőségét (27%,
illetve 7%). Ez inkább jellemző a tanuló diákokra (37%, illetve 12%) és a
24 és 30 év közötti (37%, illetve 11%) fiatal szakemberekre, valamint
elsőrendű választásként az Erdélyben értelmiségi (11%) munkakörökben
tevékenykedőkre.

A többi személyes indítékok jelentőségét kevesen említették. A
rokonok, barátok emigrációra való ösztönzését összesen 6%, a
nagyobb elismertség utáni vágyat pedig 4% említette csupán.

Azokat az okokat, amelyek a migráció választásában a
családosokat kiemelten befolyásolhatták, az átlagnál nagyobb arányban
jelölték az 1-től 23 éves gyerekeket nevelők s az őket taníttató szülők
válaszaikban. A család jövőjének reménytelenségét 61:56, illetve 32:28
arányban, míg az erdélyi magyar nyelvű oktatás hiányát 34:30, illetve
11:9 arányban tartották meghatározónak.

A megkérdezettek általi migrációs okválasztások nem adhatnak
konkrét választ arra, hogy mi motiválta leginkább az erdélyieket az
áttelepedésre. Választásaik csak szubjektívek lehetnek, erre utal néhány
fontos migrációt motiváló tényező alacsony fokú választása. Az általunk
vizsgált minta egyénei igen ambíciózusak, erre utalnak a mobilitási
mutatók is, akik áttelepedésük után igyekeztek jól - az erdélyinél sokkal
jobban - érvényesülni, professzionálisan fejlődni. Mégsem érzik
migrációs indítéknak a nagyobb elismertség utáni vágyat. Ebben -
véleményünk szerint - az jut kifejezésre, hogy tisztában voltak a
realitással, a life-course váltásból adódó összetett nehézségeikkel, s
számoltak azzal, hogy a kiugróan gyors karrier-sikereket ezek háttérbe
szoríthatják.

Montesquieu megállapítása szerint a zsarnoki államformákban a
félelem a cselekedetek vezérelve, mégis a romániai politikai klíma miatti
félelmet meglepő módon nagyon kevesen jelöltek kiemelt migrációs
okként. A félelem befolyásoló erejét kiemelten jelentősnek csupán az 50
évnél idősebbek ismerték el, az összesített választásaiknak megfelelően,
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20%-os arányban, akik között a forradalom előtt érkezett értelmiségiek
vannak többségben.

A félelemnek ilyen módon való elbagatellizálására két okot is
találunk, amelyek külön-külön vagy együttesen, tudatosan vagy
tudatosság nélkül indokolhatják a kérdezettek véleményét. Az egyik
politikai-pszichológiai, miszerint Romániában olyan mértékben
megszokták a politikai gépezet működésével szembeni félelmet, hogy az
természetes velejárója lett az életüknek és ezért nem is érezhették kiemelt
oknak. A másik magyarázat egy pszichológiai kompenzációs helyzetből
eredeztethető: az átmenekülést-áttelepedést nagymértékű
sikerélményként élték meg, és a migrációból adódó konfliktusok
elviseléséhez olyan merészségre és bátorságra volt szükségük, hogy úgy
érezték, ha ezekhez volt erejük, akkor nem is félhettek.

A kérdezettek véleménye alapján tehát az áttelepedés motivációi
éveken át ható okokból tevődtek össze, amelyek a magyarság
vállalásának nehézségei, a jövőtlenség, a kilátástalanság, a román
állammal szembeni bizalmatlanság, valamint a lehetőségeik felmérésekor
tapasztalt elégedetlenség és reménytelenség, mindazok, amelyekről úgy
tarthatták, hogy a magyarországi társadalomba való beilleszkedésük által
megoldódnak.
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1. táblázat
A kérdezettek migrációját kiváltó taszító okok a szocio-demográfiai csoportokon belül

n=400 (százalékban)
Szocio-demográ-                          Magyarság vállalása                           Életfeltételek nehézsége miatt
fiai alcsoportok  Magyarok bizony- Román nemzeti-      Magyar oktatási            Reménytelen                   Által nos                     Félelem
                  talan jövője     ségi politika          intézmény hiánya          romániai poli-                 életfelté-
                                                                                tikai-gazdasági                    telek
                                                                                  helyzet
Választások                       Első       összes                       Első    összes   Első    összes                 Első     összes                Első összes            Első   összes
                   I.              I-III                          I.         I-III        I.        I-III                 I.         I-III      I.      I-III                I.        I-III
Átlagok             28     56        13   39         9    30        17    44        6    22      3    10
Nem  - Férfi        27     58        17   42          7    24        18    44       4    22      3    11
          - Nő           28     55           9   35       12    36        16    44        8    22      3       9
Korcsoportok
- 18-23            22     54        12   34       18    28        16    48       4    16      -    10
- 24-30            20     49        10   31          2    20        23    46       9    25      1       6
- 31-40            28     56        18   39       11   40        13    41       4    21      6    14
- 41-50            43     66           9   37       11    33        17    44       7    25      -      6
- 51-X             20     57        22   61          8    24        18    43       4    16     10    20
Foglalkozás Mo-n
- Tanuló, GYES      12     39        16   37       14    29        18    41       6    25      -       6
- Segéd-, bet. m.   31     65        12   37          5    27        22    51       4    17      5    11
- Szakm., vállalk.  25     58        16   41          6    26        17    45       8    18      1    10
- Szell.beosztott   32     55        11   34       11    38        14    43       7    23      2       7
- Szell.vezető      32     60        12   43       11    31        14    39       4    26      5    12
- Nyugdíjas, HTB    15     31           8   23       23    39        23    54      15    31      8    31
Foglalkozás Romániában
- munkás            26     57        15   37         6    24        19    48       8    23      2       9
- középkáder        31     58        13   36       11   49        20    44       4    16      2       9
- értelmiség        30     57        11   41          9    27        14    37       4    25      6    14
- eltartott         25     53        15   43       16    34        16    47       4    19      2       9
Iskolázottság
- alsófokú          22     30          4 30       11   33        22    44      7    22      4       7
- középfokú         27     36        15   36         8    28        19    48       7   20      1       8
- felsőfokú         29     54        12  45       11   32        13    37       4    26      6    14
Település
- Budapest          19     47        14   36         9    23        21    47      6   21      2    10
- vidék             36    66        13   41       10    36        13    41       6    23      4   11
Érkezés ideje
- forr. előtt       32     59          9   38       10    34        20    46      10    24      3    12
- forr. után        26     55        15   39          9    28        16    43       4    21      3    10
24 év alatti gye-
reke van            31     61         X    X       11    33         X     X      X     X      X     X
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2. táblázat
A kérdezettek migrációját kiváltó vonzó és egyéni okok a szocio-demográfiai alcsoportokon belül

n=400 (százalékban)
Szocio-demográfiai              V O N Z Ó   O K O K                         E G Y É N I   O K O K
alcsoportok         Migráció ja-       Magyarorsz -       Magyarorsz -    Képességeit   Rokonok bará-  Elismertség
                    vít az életén      gon szabadság      gon mindenben   jobban hasz-    tok ösztönzé-  utáni vágy
                                            és jobb gazd.        jobb            nálja                se
Választások        Első összes     Első     összes       Első      összes     Első   összes     Első       összes  Első     összes
                   I.   I-III           I.               I-III                   I.             I-III     I.            I-III       I.              I-III                    I.     I-III
Átlagok               9     30         5   18        1     9         7    27     2     6      -     4
Nem - Férfi          8     28         5   21        1      8         8    30     1     2      1     6
        - Nő           10     32         4   14        2    10         5    24     2    11     -     3
Korcsoportok
- 18-23            16     42         4   12        2      8          8    34     2     6       -     4
- 24-30              9     28         8   26        1      9        11    37     3     9      1     7
- 31-40            10     30         3   16        -      3          7    27     1     4       -     5
- 41-50              7     30         1   13        1      3          3    19     1     6      -     3
- 51-X               4     22         8   18        4      4          2    16     2     8      -     -
Foglalkozás Mo-n
- Tanuló, GYES       4     24         6   24        -      6        12    37     6    12     -     8
- Segéd-, bet. m.   11     32         4   17        4    11          4    20      -      4       -     4
- Szakm., vállalk.  13     40         5   17        1    10          4    22     1      5      1     5
- Szell.beosztott   11     27         5   20        -      9          7    38      -      4      -     2
- Szell.vezető        6     26         4   16        1      7          9    29     2      5      -     4
- Nyugdíjas, HTB      -     15         -     -        -      8          -      8      8    31      -     -
Foglalkozás Romániában
- munkás            11     35         6   18        1    10          3    22     1      7      1     6
- középkáder          4     27         4   16        -       7          4    20      -      4      -     -
- értelmiség          8     26         4   20        1    10        11    31      2      4      -     5
- eltartott           7     28         2   13        3       4          9    35      4    10      -     3
Iskolázottság
- alsófokú          15     44        11   18        4     7          -    18      -     4      -     4
- középfokú           9     32         5   18        1     9          5    26      2     7      -     4
- felsőfokú           7     23         3   17        1     8        10    31      2     5      -     4
Település
- Budapest          13     36         5   21        3    13         8    30      2     9      1     7
- vidék               5     24         4   14        -      5         5    24      2     4      -     2
Érkezés ideje
- forr. előtt         4     23         7   24        2     8         5    24      -     4     -     -
- forr. után        11     32         3   15        1     9         7    28      2     7      -     6
24 év alatti gye-
reke van              9     31         X    X        X     X         X     X       X     X      X     X
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3. Kezdeti segítség
Az áttelepedettek indulását Magyarországon csupán kismértékben

határozhatták meg a magukkal hozott anyagi javak összessége.
Átjövetelük módozatai meghatározták, hogy milyen anyagi javakat

hoztak magukkal. Akik legális úton telepedtek át, azok sem hozhatták
magukkal javaik nagy részét, esetleges vagyonukat, s a lakhatáshoz
szükséges tárgyak közül is csak azokat, amelyeket a román hatóságok
engedélyeztek. (Ez bizonyos periódusokban csak 70 kg-os útipoggyász).
Aki illegálisan jött vagy átjövetele után ittmaradt, általában kevés
otthonról hozott javakkal, sokszor csak a rajtalévő ruhával tudta
elkezdeni a magyarországi életet.

Válaszaik alapján két csoportra oszthatjuk a magukkal hozott
dolgokat: jelentősebb javakra és a legszükségesebbekre. Az előbbihez
soroljuk a bútort, lakberendezési tárgyakat, háztartási gépeket és
felszereléseket, műszaki tárgyakat, valamint a gépkocsit. A minta 43%-a
úgy nyilatkozott, hogy sikerült áthoznia ezen javak közül egyeseket,
avagy mindegyiket. Akik csak a legszükségesebbeket hozták magukkal -
személyes tárgyaikat, útipoggyászt, néhány váltás ruhát -, többen vannak.
A minta 73%-a indult el csupán a legszükségesebbel. Otthonhagyott
anyagi javaik egy részét már áttelepedésük óta sikerült áthozniuk, ami
főleg a kulturális javakra vonatkozik, könyvek, lemezek Magyarországra
szállítására. Ez a folyamat még most is tart - mint a kisebbségben
élőknek általában - az erdélyi embernek különösen értékesek a könyvei,
a magyar nyelvű könyvek, szakmai-irodalmi értékükön felül a
magyarságvállalás szimbolikus értékét is hordozták. Az átjövetelükkor
igyekeztek minél több kötetet elhozni személyes könyvtárukból, amelyet
igen sok Magyarországon vásárolt könyvvel is kiegészítettek. A jelenlegi
könyvállományaikról érdeklődtünk. Válaszaik alapján átlagosan 250
kötetnyi Magyarországon publikált magyar nyelvű könyvük van, a
Romániában megjelent magyar nyelvű könyvek közül átlagban 160
kötettel bírnak és román nyelvű könyveket is hoztak magukkal,
átlagosan 18 kötetet. Jelentős különbségek vannak a foglalkozási
kategóriákon belül a következő megoszlásban:
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                                                  Magyarországon    Romániai magyar       Román
                                                     megjelentek               könyvek             nyelvűek
Átlag (kötetek száma)           250        160      18

- Tanuló,GYES, GYED                   263                   167      12
- Segéd-,bet. munkás           102         67         5
- Szakmunk., vállalkozó           119         76         6
- Szellemi, beosztott              217       143      26
- Szellemi, vezető              446       295      36
- Nyugdíjas (HTB)              359         92        4
- Munkanélküli      37         23        1

Érzékelhető, hogy mely társadalmi kategóriáknak volt lényeges,
hogy a Romániában megszerezhető - az ott megjelentetett és az ott
kapható Magyarországról importált könyveket - olyan fontosnak érezzék,
hogy magukkal hozzák az áttelepedéskor, amelyek mellé folyamatosan
vásároltak mind Magyarországon, mind Romániában megjelentetett
magyar nyelvű kiadványokat, valamint esetenként a román nyelvű
publikációkat is.

Számosan már a létfeltételek kialakításához az anyaországiak
segítségét igényelték, akik javaik nagyrészét magukkal hozták, azok is
komoly segítségre szorultak életfeltételeik megteremtésében.

A rendszerváltás előtti kezdeti politikai és civil szerveződések, a
karitatív és egyházi szervezetek kardinális jelentőségű tevékenységnek
tekintették, hogy az átmenekült, áttelepedő erdélyieket felkarolják, és
tanácsokkal, szállás- és munkalehetőségekkel támogassák őket.

Az általunk vizsgált áttelepedettek néhány év távlatából egy ötfokú
skálán, 1-től 5-ig értékelték az indulásukkor kapott segítséget, ahol az 1-
es azt jelenti, hogy egyáltalában nem segítették, az 5-ös pedig azt, hogy
nagymértékben segítették, a közbeeső értékek pedig a kapott segítség
fokozatait jelölik. Úgy ítélték meg, hogy a magyarországi barátaik
részéről kaptak leginkább támogatást, amelyet átlagosan 2,60-as
közepesnél alacsonyabb értékkel jelöltek. Leginkább a vezető szellemiek
élvezték a baráti segítséget (3,22) és a diákok (2,71). Majdnem
hasonlónak érezték az ismeretlenek, az akkor megismert magyarok
segítségét (2,53-as osztályzattal), amelyet úgyszintén a vezető szellemiek
(3,00) élveztek leginkább.

A munkahelyektől kapott támogatásra általában hálával
emlékeznek, bár annak értékét is a közepesnél jóval alacsonyabbnak
ítélik (2,27), ez az érték magasabb a szellemiek, s különösen a vezető
szellemiek esetében (2,58). A rokonok segítségadását 2,17-es értékűnek



73

tartja az átlag, ami jellegzetesen az egészen fiatalok (2,64) és az 50 évnél
idősebbek (2,56) csoportjaiban volt magasabb. A már régebben
áttelepültek segítségét igen gyengének érezték (átlagosan 1,84-es
értékűnek), amit magasabbnak ítélték a 18 és 23 év közötti (2,30)
fiatalok, valamint a 41 és 50 év közötti (2,05) réteg.

Az intézményi segítséget igen gyengének ítélték: az egyházak
(1,57) és a Vöröskereszt (1,44) részéről főleg a román politikai változás
előtt érkezők (2,10, ill. 2,03) kaptak támogatást, ugyancsak ők (1,16)
emlékeznek főleg a pártoktól kapott segítségre is, amelynek értékét a
kérdezettek egységesen a legalacsonyabbnak, (1,09) érezte.

A menekültként érkezők a leginkább rá voltak utalva az
intézményi segítségre is, akárcsak a még tanuló gyerekekkel érkező
családosak, akik az egyházaktól kaptak jelentősen nagyobb segítséget. A
kibocsájtó zónáknak megfelelően a partiumiak kaptak leginkább
intézményi segítséget az egyházak (1,77) és a Vöröskereszt (1,63)
részéről, aminek okát abban látjuk, hogy ők voltak a segítségadásról a
leginkább jól informáltak, már elindulásuk előtt követhették a
menekültekkel való törődésről szóló híradásokat a magyar médiumokból,
főleg a televízióból.

A segítségadások alacsony értékelését befolyásolja, hogy a
kérdezettek összesítve 63%-ban úgy emlékeznek, hogy nem kaptak
jelentős segítséget sehonnan. Akik viszont a segítséget nagyértékűnek
ítélik (5-ös, 4-es megítélés) néhány esetben a minta 1/3- t, illetve ¼-ét
jelentik. Ezen értékelés sorrendje megegyezik az összesítettel, s a
következő százalékos arányokat jelenti: barátoktól 31%, ismeretlenektől
31%, munkahelyektől 27%, rokonoktól 26% kapott jelentős segítséget,
úgyszintén az áttelepültektől 15%, az egyházak részéről 12%, a
Vöröskereszttől 8% s a pártoktól 1% érzi úgy, hogy jelentős értékű
segítséget élvezett.
A kérdezettek által élvezett kezdeti segítségekre vonatkozó önértékelések

(átlagértékek; 1=nagyon kevés; 5=nagyon sok)
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(százalékban)
            Kapott segítség fokozatai                Válaszolók

Segítők               1-es       2-es       3-as      4-es   5-ös         száma
- Rokon  57            10          7         10       16 398
- Mo-i barátok  39            12         14        11       20 384
- Régebben áttelep.            63            12           9          8         7 396
- Ismeretlenek             40            12          16       16       15 397
- Munkahelyek            53              8          11       12       15 393
- Egyházak            76              -            4          6         6 396
- Vöröskereszt             80              7           4          4         4 396
- Pártok            94              2           2          1         - 395

Annak, hogy a válaszadók igen alacsonynak értékelték a kezdeti
segítséget, csak részben lehet az oka a visszaemlékezők hálátlansága.
Inkább az a magyarázat, hogy az irányukban kezdetben megnyilvánuló
társadalmi méretű rokonszenv és segíteni akarás hirtelen megváltozott a
magyarországi rendszerváltás után, amit nagyon váratlannak és
igazságtalannak éreztek akkor és most is általában annak tartanak, ha
visszagondolnak a magyarországi életük kezdetére. Igy az
áttelepedettekkel szemben megnyilvánuló ellenségeskedés,
megkülönböztetés elfelejtette a segítségadások mértékét, annak pozitív
emlékét.

Szóbeli visszaemlékezéseik alkalmából elismerték, hogy komoly
kezdeti segítséget kaptak. Általában hálával említik a munkahelyek,
egyéni munkaadók önzetlen emberi segítségét. Negatív emlékeik főleg a
rokonaikkal kapcsolatosak, akik nagyon sok esetben elzárkóztak az
áttelepedettek segítésétől, többen meg is tagadták a befogadó nyilatkozat
adását. Általában az intézmények segítségéről nem emlékeznek meg sem
pozitív, sem negatív vonatkozásban. Ennek az is oka, hogy úgy
érezhették, hogy részükről a támogatás természetes volt, mert az
államnak „hivatalból” törődnie kell jövendő állampolgáraival.
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3. táblázat
A kérdezettek által kapott kezdeti segítség önértékelése a szocio-

demográfiai csoportokon belül
(átlagértékek; 1=semmi segítség; 5=nagymértékű segítség)

n=400
Szocio-demog-     Magyar-  Isme-   Munka-   Roko-   Áttele-  Egy-  Vörös    Pár-
ráfiai alcso-          országi         ret-      hely         nok       pültek  ház      ke-        tok
portok                  barátok       lenek                                                      reszt
Átlagok            2,60  2,53  2,27  2,17  1,84  1,57  1,44  1,09
Korcsoportok
- 18-23           2,49  2,24  2,21  2,64  2,30  1,42  1,50  1,12
- 24-30           2,68  2,58  2,15  2,05  1,95  1,39  1,29  1,03
- 31-40           2,56  2,29  2,24  1,91  1,45  1,40  1,27  1,09
- 41-50           2,78  2,74  2,34  2,15  2,05  1,88  1,59  1,17
- 51-X            2,22  2,76  2,42  2,56  1,54  1,82  1,70  1,02
Foglalkozás
- Tanuló, GYES     2,71  2,42  2,12  2,30  1,86  1,36  1,28  1,06
- Segéd-, bet.m.   2,19  2,05  1,91  1,96  1,75  1,71  1,86  1,06
- Szakm.vállalk.   2,11  2,40  2,22  1,93  1,73  1,49  1,35  1,06
- Szell.beoszt.    2,65  2,60  2,49  2,00  1,87  1,65  1,53  1,11
- Szell.vezető     3,22  3,00  2,58  2,48  2,01  1,25  1,19  1,07
- Nyugdíjas        2,16  2,92  1,83  2,50  1,69  1,46  1,85  1,38
Érkezés ideje
- forr. előtt      2,64  2,70  2,27  2,21  1,85  2,10  2,03  1,16
- forr. után       2,58  2,46  2,26  2,16  1,83  1,36  1,21  1,05
Eredet
- Partium          2,52  2,67  2,34  2,15  1,77  1,77  1,63  1,10
- Közép-Erdély     2,73  2,43  2,19  2,20  1,88  1,40  1,39  1,02
- Dél-Erdély       2,78  2,78  3,07  2,21  1,93  1,57  1,29  1,21
- Székelyföld      2,55  2,45  2,16  2,17  1,86  1,50  1,28  1,11
- 1-23 éves gye-
  reke   - van      2,62  2,52  2,28  2,11  2,28  2,11  1,45  1,08
            - nincs    2,56  2,54  2,24  2,26  2,24  2,26  1,42  1,09

II. Beilleszkedés

1. Munka, munkahely, szakmai elégedettség
A kérdezettek munkatevékenységükkel kapcsolatban sikeresnek

tekinthetők: a többség megőrizte eredeti foglalkozását, azaz immobil
(67%), többen magasabb munkahelyi státuszt értek el, felfelé mobilak
(20%) és igen kevesen alacsonyabbat, lefelé mobilak (13%). Jobb
elhelyezkedési lehetőségeik adódtak azoknak, akik a forradalom előtt
érkeztek Magyarországra, amikor még különleges szimpátia követte őket,
s úgyszintén akkor még a munkanélküliség sem  volt jelentős
Magyarországon. Elhelyezkedésük később egyre nehezebb lett, emiatt
sokan nem tudtak a szakmájuknak megfelelő tevékenységet vállalni,
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valamint - ahogy többségük beszámolt róla - negatív
megkülönböztetéseket kellett átélniük munkahelyeiken mind emberi,
mind anyagi szempontból.

A megkérdezettek lényegében teljes számban dolgoznak, csupán 4
fő munkanélküli. Az aktív korosztályok válaszadóinak 1,85
munkahelyük volt átlagban, a következő megoszlásban:

- 1 munkahely 47%
- 2 munkahely 31%
- 3 munkahely 16%
- 4 munkahely   4%
- 5-6-7 munkahely   2%

Az egy vagy két munkahelyen dolgozók a fizikaiak között, a 3 vagy több
helyen tevékenykedők a szellemiek között vannak inkább; az utóbbiak
főleg a vezetők és az értelmiségiek  soraiban, akik igényegesebbek, ezért
több helyen is próbálják a számításaikat megtalálni.

Az aktív kérdezetteknek több mint ¾-e, 79% meg van elégedve a
munkahelyével, akiknek átlagban 1,81 munkahelye volt eddig.
Jelentősen többen vannak közöttük a vidéken élők (82%), bár
statisztikailag kimutatható különbségek nincsenek, az elégedettség
inkább jellemző a nőkre (80%), a 24 és 30 év közöttiekre (82%), a
szellemi beosztottak kategóriájára (82%). Érdekességként megjegyezzük,
hogy egyformán elégedettek a forradalom előtt és után érkezettek annak
ellenére, hogy a megnövekedett magyarországi munkanélküliség előtt
érkezett menekülteknek több és jobb lehetőségeik voltak ahhoz, hogy
céljaiknak és óhajaiknak megfelelő munkahelyet találjanak, mint a
később jövőknek.

A munkában  állók 20%-a nincs megelégedve a jelenlegi
munkahelyével, akiknek átlagban 2,04 munkahelye volt eddig. Ez a
vélemény inkább jellemző a budapestiekre (25%), a férfiakra (21%), az
50 év felettiekre (28%), a felsőfokú végzettségűekre (25%), a segéd- és
betanított munkásokra (25%), valamint azokra, akik Romániában
értelmiségiként dolgoztak (23%).

Pozitív és negatív indokokkal okolták meg megelégedettségüket és
meg nem elégedettségüket. Ezen magyarázataikban a negatív viszonyulás
jóval kisebb mértékben van jelen, de ugyanakkor többeknek a véleménye
ambivalens, elégedettségi választásukat pozitív és negatív jellegű
magyarázatokkal is indokolták.

A kifejezetten pozitív magyarázat a minta 31%- nak válaszadását
jellemzi, amely leginkább a foglalkozási kategóriákon belül mutat
eltéréseket, elsőrendűen a segéd- és betanított munkások (37%) és a
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vezető szellemiek (36%) körére jellemző, valamint a Budapesten élőkre
(36%).

Megelégedettségüket legtöbben szakmai okokkal (38%)
indokolták: munkahelyükön elismerésben van részük, azt végezhetik,
amit tanultak, amit szeretnek, illetve önállóan dolgozhatnak, és munkájuk
jó érvényesülési lehetőségeket biztosít számukra. A szakmai
megelégedettség különösen jellemzi a 31 és 40 év közöttieket (44%), a
vezetőket, értelmiségieket (60%) és a szellemi beosztottakat (45%) és a
Közép-Magyarországon élőket (52%). A kedvelt munkahely másik
jellemzője - a kérdezettek véleményei alapján - a kedvező
munkakörülmények (33%) megléte. Ez számukra a jó munkalégkört, a
vezetők és kollégák segítőkészségét és a megfelelő munkaidő-beosztást
jelenti, valamint azt, hogy az ott-dolgozók befogadták maguk közé és
nem éreztetik velük állandóan, hogy idegenek. Ez a szempont főleg a nők
(37%), a 41 és 50 év közöttiek (37%), a szellemi beosztottak (38%) és a
román határmenti zónában élők (45%) sajátja és azoké, akik már a
forradalom előtt érkeztek (38%). Egy másik szempont, az anyagi
elégedettség fontossága nem széleskörű (16%), akiknek ez a lényeges,
kétféle indoklással magyarázzák: anyagilag megfelelő számukra az
elismerés avagy a munkahely ugyanazt a fizetést biztosítja számukra,
mint amit a magyarországiak kapnak. Ez elsőrendűen a Budapesten
élőknek (23%), a szakmunkásoknak és  kisvállalkozásban résztvevőknek
(29%) és a férfiak (21%), valamint a 31 és 40 év közöttiek (19%)
számára fontos. A pozitív munkahelyi jellemzésekben szerepet kapnak a
létbiztonsági szempontok (5%), az, ha nem kell félni a közeli
munkanélküliségtől (ami főleg a forradalom előtt érkezettek szempontja)
vagy a jó perspektíva (3%), ami a szakmai továbblépést és a
továbbtanulás biztosítását jelenti, valamint az egyéni problémákban való
segítség élvezése (3%), amennyiben a munkahely lakást és/vagy
útiköltséget biztosít számukra.

A mintának 6%-a munkahelyének megítélésével kapcsolatosan
kizárólag negatív magyarázatot adott. Így látják leginkább a nők (9%),
a budapestiek (8%), a 24 és 30 (8%) és a 41 és 50 (8%) év közöttiek, akik
Romániában munkások voltak (9%) és jelenleg is fizikaiként dolgoznak
(10%, illetve 9%).

Az elégedetlenség leginkább deklarált oka, ha anyagilag nem
kapják meg a megbecsülést (12%). Azok közül, akik szakmailag nem
kapják meg az elismerést avagy nem végzettségüknek megfelelő munkát
végeznek, 9% elégedetlen emiatt. A kedvezőtlen munkakörülményeket
csupán 5% sérelmezi, ami alatt rossz munkahelyi légkört értenek, olyan
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megnyilvánulásokat, amelyek által kollégáik azt fejezik ki, hogy
idegeneknek, befogadhatatlannak tartják őket. (Az átlagnál inkább
fájlalják ezt a hangulatot a 24 és 30 évesek [6%], a szakmunkások [7%],
és a budapestiek [8%]). A nyílt munkahelyi megkülönböztetést -
lerománozást, fenyegetést, kihasználást - alig néhányan érzik
meghatározónak (1%), úgyszintén a munkahely perspektívátlanságával
(1%) is csak kevesen indokolják munkahelyi elégedetlenségüket.

Megállapíthatjuk, hogy az általunk vizsgált erdélyiekre jellemző a
munkahelyi stabilitás, megelégedettség, amelyet szakmai, emberi és
csak kevésbé anyagi szempontok alapján határoznak meg, s
magyarázataikban nagyon elenyésző azok aránya, akik ezt kizárólag
negatív indokokkal okolják meg; még azoknak is alacsony az aránya,
akik nincsenek megelégedve a munkahelyükkel. Tehát a társadalomba
való egészséges integrációt legnagyobb mértékben meghatározó
munkatevékenységgel kapcsolatban rendezettnek ítélik életüket,
munkalehetőségeiket reálisan mérik fel. A gyakori munkahelyi
megkülönböztetést, az idegennek járó bánásmódot, emiatti anyagi
hátrányukat sérelmezik, de - ha van más pozitívuma a munkahelynek -
magyarázatként háttérbe szorítják és elviselik.

Munkahelyi megelégedettségük azért is értékesnek minősíthető,
mivel szakmai elismertségüket közel azonos színvonalúnak ítélik meg
az Erdélyben elérthez viszonyítva, holott ebben az esetben az időtényező
szerepe is meghatározó, mivel magyarországi munkahelyükön még csak
1-2, avagy néhány éve bizonyíthattak. Szakmai elismertségüket egy
ötfokú értékelő skálának megfelelően mind Romániában (3,33-as
értékkel), mind Magyarországon (3,57-es értékkel) a közepes és a jó
közöttinek érezték, a magyarországi viszonyaikat magasabbra értékelve
egy kevéssel.*

n=372 (százalékban)
   1-es          2-es         3-as        4-es        5-ös       Átlagérték

Romániában:              13           15            19           26         23         3,33
Magyarországon:   6              9            26           35         20         3,57

Összehasonlítva a régi és a jelenlegi szakmai elismertségüket, a
kérdezettek megítéléseire támaszkodva megállapíthatjuk, hogy a minta
¼-e (25%) úgy érzi, hogy Romániában elismertebb volt, mint
                                                          
* A minta 4 %- ra nem vonatkozott ez a megítélés. Ugyanis

a nyugdíjasokon (3 %) ‚s a munkanélkülieken (1 %) kívűl
a többi jelenleg inaktív kérdezett - 6 % GYES-en, GYED-
en lévő és 7 % tanuló diák - azon a véleményen volt,
hogy meg tudja ítélni szakmai teljesítményének
elismertségét Magyarországon.
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szakember, - így látja jellegzetesen az 50 évnél idősebbek 47%-a, s a
vezető szellemiekként dolgozóknak is 33%-a. Az elismertséget
egyformának ítélik meg egyharmadnyian (34%), akik jellegzetesen 30-
40 év közöttiek (42%) és szakképzetlen fizikai dolgozók (44%). A
szakmai elismertség-érzet megítéléseinek alapján a kérdezettek relatív
többsége, 41%-a úgy érzi, hogy szakmai képességeit Magyarországon
jobban elismerik , mint Romániában. Ez az elégedettség jelentősen
átlagon felüli a fiatalok csoportjaiban (58%, illetve 52%), a beosztott
szellemiek (50%) és a tanuló diákok (47%) körében.
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4. táblázat
A kérdezettek romániai és magyarországi szakmai elismertségének

önértékelése és azok alapján való összehasonlítása a szocio-demográfiai
csoportokon belül

(átlagértékek; 1=nem ismerik el; 5=nagymértékben elismerik
Viszonyítási különbségek százalékban)

n=372
Szocio-demogr -  Románi-    Magyar-  Romániában    Ugyanolyan    Magyaror-
fiai alcsoportok           ban           országon volt maga- fokú elis- szágon ma-
                                  sabb a     mertség    gasabb
                                  szakmai    mindkét    szakmai
                                 elismerts.         országban       elismerts.
Átlagok            3,33    3,57     25          34          41

Nem - Férfi       3,38    3,63    26          34          40
         - Nő          3,26    3,50     25          34          42
Korcsoportok
- 18-23           2,77    3,61     16          26          58
- 24-30           2,92    3,62     14          34          52
- 31-40           3,46    3,63     22          42          35
- 41-50           3,66    3,61     34          33          32
- 51-X            3,70    3,20     47          21          32
Foglalkozás
- Tanuló, GYES     3,02    3,48     24          29          47
- Segéd-, bet.m.   3,13    3,36     20          44          37
- Szakm. vállalk.  3,52    3,72     24          36          40
- Szell.beosztott  3,27    3,90     11          39          50
- Szell.vezető     3,39    3,65     33          26          42
- Nyugdíjas HTB    4,15    2,33     78          22           X
Eredet
- Partium          3,34    3,68     24          33          43
- Közép-Erdély     3,25    3,50     26          32          42
- Dél-Erdély       3,46    3,33     50            8          42
- Székelyföld      3,36    3,54     24          38          37
Település
- Budapest         3,22    3,48     26          32          41
- Román határmente 3,67    3,77     20          46          34
- Közép-Magyaro.   3,35    3,73     25          28          48
- Nyugat-Magyaro.  3,32    3,51     29          32          39
Iskolázottság
- alsófokú         2,60    3,44     22          26         52
- középfokú        3,38    3,62     22          37          41
- felsőfokú        3,37    3,51     22          29          39
Érkezés ideje
- forr. előtt      3,46    3,57     28          31          42
- forr. után       3,28    3,57     25          35          41
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2. Szabadidő és szórakozás
A szakmai-anyagi-lelki biztonság lehetővé tette, hogy az

áttelepedettek értelmesen és tartalmasan használják fel szabadidejüket.
Feltételeztük, hogy a magyar kulturális életből és a nemzeti kulturális
értékekből igyekeznek minél inkább részesülni - hiszen Erdélyben nem
volt lehetőségük ezekhez rendszeresen hozzájutni -, úgyszintén igénybe
veszik az olyan társas szórakozási lehetőségeket, ahol
kapcsolatteremtésre is módjuk adódik.

Kérdéseket tettünk fel 12 különböző jellegű szabadidő-
tevékenységgel kapcsolatban azt tudakolva, hogy élnek-e ezekkel a
lehetőségekkel és amennyiben igen, azt rendszeresen vagy csak
alkalmanként teszik-e.

A hagyományos kulturális szabadidő-tevékenységek - színház,
film és koncertek - közül a színház a legnépszerűbb, a minta 58%- ra
jellemzően, főleg a szellemiek (vezetők 85%-a, beosztottak 70%-a) és a
tanuló diákok (64%) soraiban. Színházba inkább alkalmanként járnak
(50%) s csupán 8% látogatja rendszeresen  a színielőadásokat, akik
szellemi vezetők (16%) és szellemi beosztottak (9%). A színházlátogatás
inkább vidéken jellemző, főleg Közép- és Nyugat-Magyarországon
(67%, illetve 64%). Igen sokan járnak moziba is, a minta 54%-a ezt
teszi. Ez az arány jóval magasabb a fiatalok között (18 és 23 év közöttiek
82%-a, 24 és 30 év közöttiek 76%-a mozijáró) és a tanuló diákság (74%)
körében, kiemelten a budapestiek (67%) soraiban. Közülük csupán 10%,
aki rendszeresen jár moziba, 44% csak alkalmanként. A komolyzenei
koncertek a minta 32%-át vonzották, főleg a Nyugat-Magyarországon
élőket (45%), az 50 évnél idősebbeket (41%) és a szellemi vezetőket
(68%). A koncertre járás 28%-ban alkalmankénti esemény s csak 5%-a a
kérdezetteknek a rendszeres hangverseny-látogató, az előbbiek között a
31 és 40 évesek is felülreprezentáltak (32%). A popkoncerteket 24%
látogatja, főleg a fiatalok (mindkét csoportjuknak 40%-a) és a
budapestiek (29%). Általában alkalmanként élnek ezen szórakozási
lehetőséggel, az alig 1%-nyi rendszeres popkoncert-járó 24 és 30 év
közötti budapesti munkás.

A kulturálódással, szellemi gazdagodással járó szabadidős
tevékenységek közül az anyagilag legkönnyebben elérhető múzeumba
járás és kiállítás látogatás igen népszerű a kérdezettek között, 71%
vallja magáról, hogy frekventálja ezeket, ami inkább az értelmiségiekre
(89%) és a már nyugdíjasokra (92%) jellemző, főleg Nyugat-
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Magyarországon (84%). A 12%-ot kitevő rendszeres múzuem- és
kiállítás látogató ugyancsak a már említett kategóriák soraiban vannak
inkább jelen, míg az 59%-nyi alkalmankénti múzeumjárók soraiban - a
már kiemelteken kívül - jelentős arányban vannak jelen a közép-
magyarországiak (64%) és a tanuló diákok (68%) is. Szabadidejükben
egyesek szakmai fejlődésük és esetleges személyi ambíciójuk végett
nyelvtanfolyamokra is járnak. Ezt teszi a minta 21%-a, jellemzően a
szellemiek, vezetők (30%) és beosztottak (29%) és természetesen a 18 és
23 év közötti (36%) tanuló diákság (34%). Rendszertelenül foglalkozik a
nyelvtanulással 13%, amíg 7% kitartóan teszi ugyanezt. Különböző
szakkörökbe és klubokba - főleg hobby klubokba - a mintának 19%-a
jár. Akik ezt a leginkább igénylik a szellemiek, vezetők (26%) és
beosztottak (20%) soraiban és a nyugdíjasok (23%) között vannak,
leginkább nyugat-magyarországi településeken, függetlenül attól, hogy
alkalmanként (14%), illetve rendszeresen (5%) járnak-e a klubokba.

Úgy az intellektuális élményt adó, mint a szellemiekben gazdagító
szórakozási és szabadidős tevékenységek egyelőre még nincsenek
eléggé elterjedve az áttelepedettek körében, általában több, mint 50-
75%-uk érdeklődésében egyáltalán nincsenek jelen. Jellemző, hogy
akik élnek ezekkel a lehetőségekkel, inkább vidékiek. A kultúrálódás
igénye elsőrendűen Nyugat-Magyarországon érvényesül, itt él az
értelmiségiek zöme, de ez az adat arra is enged következtetni, hogy ott
olyan a szellem (tolerancia a mássággal szemben és kultúraéhség), amely
„inspirálja” az újonnan betelepültek életmódját. A kulturálódás igénye
erősen korosztályi és társadalmi kategóriákhoz kötődik.

Feltételeztük, hogy az áttelepültek igyekeznek megismerni az
ország szociokulturális környezetét, jellegzetes tájegységeit,
műemlékeit. Azzal kapcsolatban, hogy ilyen céllal tesznek-e utazásokat
az országban, 38% válaszolt igennel. Közülük csupán 5%, akik
rendszeresen próbálják így familiarizálni a kulturális értékeket, 33%
pedig csak alkalmanként teszi ugyanezt. Az utóbbiak között vannak azok
is, akik munkájuk miatt utaznak, s így ismerkednek az országgal.

Az olvasás egyszerre szinkronikus és diakronikus megértést
magába foglaló folyamat, ezért mindig fontos az olvasó számára, aki
nemcsak a társadalom jobb megértéséhez kap általa segítséget, hanem így
önmagát is jobban megismerheti. Így bármely szociológiai kutatásban a
kérdezettek olvasása iránti érdeklődés árnyalja az egyénről, mint
társadalmi lényről alkotott képet.

Ezért a passzív, individuálisan eltölthető szabadidő-tevékenységek
közül az olvasásra kérdeztünk rá, annak is egy bizonyos vetületére.
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Feltételeztük, hogy a magyar történelem tematikája iránt különösen
fokozott az információs igényük. A nemzeti történelem tényeinek
ismerete, az összefüggések megértése szükséges számukra nem csupán a
jelen és a múlt megértéséhez, de a nemzeti identitás, a magyarság értelmi
szinten való megéléséhez is.

Romániában az úgynevezett népi demokrácia és a diktatórikus
politikai berendezkedés éveiben felnövekvő generációk számára nem
volt lehetséges a nemzeti történelemnek még a vázlatos ismerete sem.
Ezirányú oktatást vagy eligazítást nem kaphattak az iskolában, az
egyetemeken, de a közművelődés - pl. a könyvtárak - keretében sem. A
családon belül csak kevesek kaptak olyan nevelést, amelyben a
nemzetkarakterológia kialakításában átfogó történelmi ismereteket adtak
volna át a szülők. A nemzeti azonosságtudat megerősítésében az erdélyi
történelmi tudatot a helytörténet, a néprajz, a hagyományok ismerete és
leírása, valamint a szűkebb társadalmi miliő mitizálható történelemképe
jelentette. Így várható volt, hogy az áttelepedés után hangsúlyozott
érdeklődéssel fordulnak a magyar nemzeti történelem értékeinek a
megismerése felé. Az Erdélyben elérhetetlen ilyen jellegű könyvek
Magyarországon elérhetőek lettek. Ezért arra kérdeztünk rá, milyen
szakkönyveket vagy regényeket olvasnak a nemzeti történelem
tematikájából.

A nemzet történelméről a minta 63%-a olvas, akik kiemelten az
50 év felettiek (75%) és a 31-40 év közöttiek (69%) korcsoportjában,
valamint az értelmiségiek (79%) és a Nyugat-Magyarországon élők
(74%) soraiban vannak. A történelmi érdeklődés jelentősen nő az
iskolázottság fokával, a felsőfokú végzettségűek javára (75%) (az
alsófokúak körében ugyanez 44%, a középfokúak esetében pedig 58%).
A történelmi érdeklődés inkább jellemzi a férfiakat (67%), valamint a
régi lakhelyüket tekintve a közép-erdélyieket (66%), akiknek körében
érzékelhető Kolozsvár vagy annak közelsége, mint az erdélyi
tudományos központ kulturális hatása.

A mintának jó 1/3-a, 37%-a nem érdeklődik a magyar történelem
iránt, ami a 18 és 23 év közötti fiatalok (52%) és az alsófokú
végzettségűek (56%) csoportjaira jellemző elsőrendűen.

Nem minden kérdezett tudta megnevezni az általa mostanában
olvasott történelmi műveket, volt, aki csak címet vagy szerzőt említett, de
a legtöbben csupán a könyvek tematikáját nevezték meg. Az általuk
olvasott történelmi műveknek nagyon különböző a színvonala és a műfaji
sokasága. Számosan ide értették a kimondottan irodalmi alkotásokat,
mivel azok története elhelyezhető valamely történelmi korban.
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Úgyszintén felsoroltak jónéhány turisztikai ismertetőt és iskolai
tankönyveket is. Igen sokan olvassák a tanuló ifjúság számára
szerkesztett Képes Történelem című sorozat köteteit.
A leggyakrabban említett szerzők: Nemeskürti István, Németh László,
Szekfű Gyula, László Gyula, Száraz György, Jókai Mór.

Történelmi tudatuk színvonalára utal olvasmányaik történelmi
tematikájának sokszínűsége, amely a következő (azoknak, akik olvasnak
az érdeklődési körükbe nem csupán egyfajta tematika vagy általuk
történelminek elfogadott műfaj tartozik):

Tematikák: Olvasók százalékai:
(n=253 egyén, 100%)

- Magyarország történelme általában 37%
- Erdély történelme 27%
- Szépirodalmi művek 18%
- Trianoni események 12%
- 1956-os értelmezések 10%
- település-monográfiák 12%
- magyar művelődéstörténet  7%
- személyiségek életútjai  7%
- honfoglalás  5%
- II. világháború  4%
- jelenkori események  4%
Ez utóbbi tematika különösen tág érdeklődést jelöl: ide értendők pl.
Csurka István tanulmánya, Kádár János végakarata, a Jelcin dosszié
avagy a címek nélkül bemondott hazafias versek. A leginkább olvasott
három témakör iránt érdeklődők társadalmi-demográfiai változói a
következők:
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A kérdezettek nemzeti történelem iránti érdeklődése a szocio-demográfiai
csoportokon belül

n=400 (százalékban)
Szocio-demográfiai Olvas-e a magyar          Miről olvas leginkább?
alcsoportok történelemről?          Magyarország      Erdély      Szépirodalom

Igen Nem          történelme        történelme
Átlagok  63  37               37     27       18
Nem - Férfi  67  33               36     27       18
         - Nő  59  41               38     27       17
Korcsoportok
- 18-23  48  52               42     21       13
- 24-30  60  40               29     23       18
- 31-40  69  31               39     25       20
- 41-50  63  37               38     36       16
- 51-X  75  25               42     29       21
Foglalkozás
- Tanuló, GYES 58  42        28     24       14
- Segéd-, bet. munkás 54  46        36     23       23
- Szakmunkás, vállalk. 58  42        40     23
15
- Szellemi, beosztott 63  37        34     26       17
- Szellemi, vezető 79  21        41       33       19
- Nyugdíjas, HTB 46  54        17     33       17
Iskolázottság
- alsófokú 44  56        58     25         8
- középfokú 58  42        33     27       18
- felsőfokú 75  25        40     28       18
Település
- Budapest 60  40        38     33       16
- Román határmente 52  48        28     22       31
- Közép-Mo. 73  28        32     30       20
- Nyugat-Mo.  74  26    45     16       12
Eredet
- Partium 61  39        41     35       19
- Közép-Erdély 66  34        36     31       16
- Dél-Erdély 57  43        25     13       37
- Székelyföld 63  37        36     18       17

Akik olvasnak, azok érdeklődése többségben a népszerű
történetírás, a történelmi témájú irodalmi művek és a helyi (regionális)
környezetükre vonatkozó művészeti-művelődési ismeretek felé fordul.
Ahogy feltételeztük, hogy történelmi információ-igényüknek
megfelelően erősen ráhangolódnak a magyar történelem megismerésére
és megértésére - nem igazolódott be. Válaszaik alapján azt állapíthatjuk
meg, hogy az áttelepedett erdélyieknek a történelmi érdeklődés nem vált
központi problémájá, hanem beilleszkedési nehézségeik,
konfliktushelyzeteik miatt továbbra is látens maradt. Nem a követendő
ideált és nemzeti értéket akarják megtalálni a könyvekben - a mélyebb
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összefüggések megértése által -, hanem jelenlegi érdeklődésüket csupán
az információszerzés motiválja. Az utóbbit meghatározza az Erdélyből
magukkal hozott történelmi tudáskészletük hiányos és részleges volta.

A jelenben való tájékozódás fontos és elkerülhetetlen a sikeres
beilleszkedéshez. Ezzel kapcsolatban az újságolvasási mutatókat
vizsgáltuk.* A magyarországi sajtótermékek után Romániában, ahol
különleges értéke volt egy-egy magyarországi újságnak, évekig csak
áhítoztak. Ezeket alkalmanként egymásnak továbbadták, hogy a benne
olvasottak minél inkább közkinccsé váljanak. Magyarországon a
sajtótermékek már elvesztették az áttelepült erdélyiek számára ezt a
szakrális jellegüket, így már csak mint információforrások léteznek.
Társadalmi-gazdasági-politikai orientálódásuk érdekében több napi- és
hetilapot olvasnak mind a központi, mind a megyei sajtótermékek közül
választva. Rendszeres sajtóolvasó a minta 74 %-a, akik a
következőképpen olvasnak:

1 sajtóterméket olvas 29%
2 sajtóterméket olvas 28%
3 sajtóterméket olvas 23%

                                                          

* A kérdezettek által gyakrabban olvasott sajtótermékeket
a következő csoportokba sorolhatjuk:
- politikai sajtó: Népszabadság, Kurír, Mai Nap, Magyar
Hírlap, Magyar Nemzet, Új Magyarország, Heti
Magyarország, 168 Óra, Esti Hírlap, Ring, Szabad Föld,
Vasárnapi Hírek, Magyar Fórum, Hócipő, Köztársaság,
Magyar Narancs, Pesti Riport, Beszélő, Hitel (ezek
gyakoriságuknak megfelelő sorrendben), a megyei lapok
(főleg: Hajdú-Bihari Napló és Tolnai Népújság) és a
budapesti kerületi lapok;
- magazin jellegű lapok: Magyar Nők Lapja, Kiskegyed,
Családi Lap, Reform, Füles, Rakéta, Interpress, Zsaru,
Anna, Fürge Ujjak, Képes Európa, Fakanál, Szuper Pszt!
és a különböző műsorújságok;
- szakmai publik ciók: Heti Világgazdaság, Nimród,
Lakáskultúra, Otthon, Kápé, Auto Motor, Harmadik szem,
A kutya, Horgász Magazin - valamint több egyházi lap;
- művészeti és tudományos heti- és folyóiratok: Magyar
Tudomány, Orvosi hetilap, Magyar Napló, Irodalmi
szemle, Új művészet, Európai utas, História, Élet és
irodalom, Valóság, Forrás, Tiszatáj, Kortárs, Magyar
zene, Pedagógiai szemle, Köznevelés;
- erdélyiek életével (is) kapcsolatos lapok: Erdélyi
magyarság, Világszövetség, Pro minoritate
- Romániában kiadott lapok: Romániai Magyar Szó,
Erdélyi Napló, Bihari Napló, Családi Tükör (régi neve:
Dolgozó Nő), Látó, Korunk, valamint központi és megyei
román nyelvű lapok;
- idegen nyelvű publikációk: Tehnique science methode,
Paris Match, Neural Networks, Computer, Reader’s
Digest, National Geographic.
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4 sajtóterméket olvas  3%
5 sajtóterméket olvas  1%
7 sajtóterméket olvas  1%
nem olvas rendszeresen egyetlen
sajtóterméket sem 26%.
Akik alkalmanként olvasnak újságot: a minta 58%-a. (A

mintának több mint 1/6-a, 16%-a rendszeres és alkalmi olvasó is,
bizonyos újságokat rendszeresen olvas és másokat pedig
rendszertelenül.)

1 újságot olvas rendszertelenül 25%
2 újságot olvas rendszertelenül 22%
3 újságot olvas rendszertelenül  9%
4 újságot olvas rendszertelenül  1%
5 újságot olvas rendszertelenül  1%
nem olvas alkalmanként egyetlen
újságot sem 42%.
Tehát a mintának több mint ¾-e újságolvasó. Az újságolvasók

között van egy kisebb réteg, akik olvasnak romániai sajtót is, éspedig:
rendszeresen 1 magyar nyelvűt  2%
rendszeresen 2 magyar nyelvűt  1%
alkalmanként 1 magyar nyelvűt  5%
alkalmanként 2 magyar nyelvűt  4%
alkalmanként 1 román nyelvűt  3%
alkalmanként 2 román nyelvűt  1%.
A mindennapok közötti eligazodást leginkább segítő központi

napilapok közül a következők az általuk legolvasottabbak:
Népszabadság, Kurír, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Új
Magyarország.

A Népszabadságot több mint 1/3-nyian olvassák, 35%-a a
kérdezetteknek, főleg az értelmiségiek és a diákok.

A politikai bulvársajtó termékei közül a Kurír a legnépszerűbb,
25% olvassa, leginkább az egészen fiatal szakmunkások.

A Magyar Nemzet olvasótáborához a minta 17%-a tartozik, akik
inkább idősebb értelmiségiek.

A Magyar Hírlap olvasói, 15%, sorába főleg a budapesti
értelmiségiek tartoznak.

Az Új Magyarország hívei, 9%, az idősebb értelmiségiek és
nyugdíjasok közül kerülnek ki leginkább. Az ország realitásairól,
gazdasági és politikai nézőpontból leginkább a Heti Világgazdaságot
olvasva értesül, 16%-a a mintának. Jellegzetesen a felsőfokú
végzettségűek lapja; a kérdezettek közötti diplomások 75%-a olvas
HVG-t.

A szórakozás- és szabadidő-felhasználás módozatai között vannak
olyan tevékenységek, ahol a legszélesebb társadalmi-demográfiai rétegek
is jelen vannak, s amelyek lehetőséget adnak az integrálódás
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szempontjából fontos társas kapcsolatteremtésekhez is. Ilyenek pl. a
sportrendezvények, amelyeket a kérdezettek 38%-a frekventál, éspedig
alkalmanként 28% és rendszeresen 10%. Mindként esetben ugyanazon
kategóriákon belül vannak jellegzetesen jelen a sportrajongók. Ez
leginkább a fiatalok (18-23 évesek) 52%-a és a 24-30 év közöttiek 50%-a
és a férfiak (48%) körében népszerű, főleg Budapesten (44%) és Nyugat-
Magyarországon (44%).

Kapcsolatteremtési igényeiknek megfelelően szabadidejükben igen
sokan járnak presszókba, éttermekbe, 53%. Alkalmanként 43% és
rendszeresen 10%. Leginkább a Budapesten élők (67%) főleg a fiatalok
(18-23 évesek 82%-a, 24-30 év közöttiek 75%-a). Az alkalmankénti
járók között jellegzetesen az értelmiségiek (47%) és a szakmunkások
(46%) vannak jelen, akik pedig rendszeresen járnak ilyen helyekre, főleg
tanuló diákok (24%). Nívós társas szórakozásnak számítandó a
táncházba való járás, amely ugyanakkor a nemzeti önazonosság érzését
is gazdagíthatja. A kérdezettek ennek ellenére nagyon kevéssé élnek
ezzel a lehetőséggel, csupán 11%-ban főleg fiatalok (20%, illetve 18%).
Alkalmanként 8% jár a 18 és 23 év közötti (16%) tanuló diákok (16%)
Budapesten (10%) - rendszeresen pedig a kérdezetteknek csupán a 3%-a,
Budapesten és az ország középső részén élő néhány férfi, 24 és 30 év
közötti szakmunkás és szellemi beosztott, az utóbbiak között van olyan
is, aki hivatalból teszi ezt, mint népitánc oktató.

Összevetve az itteni művelődési-szórakozási lehetőségeiket a
romániaiakkal úgy érzik nyilvánvaló, hogy Magyarországon ezek sokkal
magasabbak. Egy ötfokú skálán jelölve - az általuk adott értékeknek
megfelelően - a romániai átlagérték 2,88, míg a magyarországi a
közepesnél jóval magasabb, 3,72-es átlagértéket kapta. Ez azt mutatja,
hogy kulturálódási lehetőségeikkel tisztában vannak, de nem tudnak élni
azokkal kellő arányban, aminek anyagi és otthontalanság-érzésbeli
akadályai vannak. Ezek a mutatók ugyanakkor a befogadó ország
társadalmába való betagozódásuk folyamatának jelenlegi színvonalát is
jelentik, vagyis, hogy az értelmes szórakozást és a személyiséget
gazdagító kulturálódást csak bizonyos rétegeknek sikerült - egyelőre -
megoldaniuk:
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n=398 (százalékban)
1-es  2-es  3-as  4-es  5-ös     Átlag

Művelődés-szórakozás
- Romániában        16    25    25    24    10       2,88
- Magyarországon     5    12    19    34    30       3,72

Összehasonlítva a két ország által élvezhető művelődési és
szórakozási lehetőségeket, a kérdezettek 20%-a úgy ítéli meg, hogy a
romániaiak jobbak voltak, 21% érzi ezeket egyformának mindkét
országban és 59% pedig a jelenlegi magyarországi viszonyokat,
lehetőségeket érzi előnyösebbnek. Az utóbbiak főleg Budapesten élők
(66%), alsó- és középfokú végzettségűek (67%, illetve 64%) és 24 és 30
(74%), valamint 18 és 23 év (63%) közötti fiatalok.



90

5. táblázat
A kérdezettek romániai és magyarországi művelődési lehetőségeinek

önértékelése és azok alapján való összehasonlítása a szocio-demográfiai
csoportokon belül

(átlagértékek; 1=nincs lehetőség; 5=kiemelt lehetőség)
n=400 (viszonyítási különbségek százalékban)

Szocio-demo-  Románi -   Magyar-    Románi -    Ugyanolyan  Magyarorszá-
gráfiai al-   ban            orszá-        ban volt      fokú műve-  gon jobb műve-
csoportok                    gon           magasabb    lődési le-      lődési lehe-
                                          művelődé-   hetőség        tőségek
                               si lehet.
Átlagok           2,88   3,72     20        21          59
Nem - Férfi      2,87   3,75     19        21          60
        - Nő         2,89   3,68     20        22          58
Korcsoportok
- 18-23          3,06   4,04     14        22          63
- 24-30          2,78   4,02        9        18          74
- 31-40          2,55   3,47     19        18          63
- 41-50          2,92   3,66     24        26          50
- 51-X           3,43   3,41     37        26          37
Foglalkozás
- Tanuló, GYES    2,66   3,98     14        16          69
- Segéd, bet. m.  2,56   3,44     20        16          64
- Szakm.vállalk.  2,60   3,65     17        18          65
- Szell.beoszt.   2,98   3,73     20        20          61
- Szell.vezető    3,30   3,83     23        28          49
- Nyugd. HTB      3,30   3,92     23        31          46
Eredet
- Partium         2,76   3,60     20        18          62
- Közép-Erdély    2,99   3,72     20        27          53
- Dél-Erdély      2,85   4,14     14         -          86
- Székelyföld     2,90   3,79     20        21          59
Település
- Budapest        2,89   3,96     16        19          66
- Román határm.   2,66   3,34     24        29          47
- Közép-Magyaro.  3,04   3,58    28        20          52
- Nyugat-Magyaro. 2,87   3,50     19        22          59
Iskolázottság
- alsófokú        2,11   3,26     15        19          67
- középfokú       2,75   3,72     19        18          64
- alsófokú        3,24   3,80     23        28          50
Érkezés ideje
- forr. előtt     2,86   3,76     20        23          57
- forr. után      2,88   3,70     19        20          60
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III. Kapcsolatteremtés, otthon-érzet

1. Barátságkötések
Az integrációs folyamatokkal együtt jár az új kapcsolatok irányába

való nyitottság. A migránsok másságuk, idegenségük leküzdése miatt
igyekeznek minél több emberrel szorosabb kapcsolatot fenntartani, ami
szükséges számukra a gyökértelenség-érzés leküzdésére is.

Majdnem mindannyian, a minta 91%-a úgy érzi, már kötött
barátságot anyaországi magyarokkal. Áttelepült erdélyiekkel is sokan,
82%-ban kötöttek barátságot.

Lehetőségük van más nemzetiségű egyénekkel is kapcsolatba
lépni, Magyarországon is, valamint külföldi útjaik alkalmából. 44%-ban
úgy érzik, barátságot kötöttek velük, főleg a nyugat-magyarországiak
(62%), az értelmiségiek (51%) és az egyetemista diákok (58%). Kötnek
új barátságokat a Romániában otthonmaradottakkal is, mind
magyarokkal, mind románokkal. Az ilyen kapcsolatkötés a minta 28%-
 ra jellemző, leginkább a Közép-Erdélyből (37%) érkezettekre, a 18 és 23
év közötti (46%) fiatalokra, a szellemi beosztottakra (32%), és a Nyugat-
Magyarországon (42%) élőkre.

A kérdőívben felkínált alternatívák közüli választással kérdeztünk
rá arra, hogy mit tartanak egy új magyarországi barátság meghatározó
szempontjának. Válaszaiknak megfelelően jelentős különbségek
mutatkoztak a magyarországi lakhelyeik szempontjából. Legtöbben, 62%
a kölcsönös szimpátiát nevezte meg, főleg Magyarország nyugati részén
és a román határhoz közel (74%) és  (74%) élők. 20% az újonnan
barátkozók azonos érdeklődési körét tartja a legfontosabbnak, akik
főleg a budapestiek (25%) között vannak. Jóval kevesebben, 8% érzi
úgy, hogy a legfontosabb meghatározók az azonos érdekek, szintén
leginkább a budapestiek (11%) tapasztalták így. Az azonos munkahelyet
4%-ban, - inkább a budapestiek (5%) - és a kölcsönös pozitív
kíváncsiságot, érdeklődést 3%-ban - főleg a nyugat-magyarországiak
(6%) nevezték meg a barátságkötés legfontosabb feltételének, s néhányan
pedig, 1%-ban az azonos fokozatú iskolai végzettséget.

Az áttelepedettek baráti kapcsolatokra igen nyitottak, igyekeznek
minél több ismeretséget kötni, kapcsolatot teremteni, amelyek növelhetik
a biztonság- és az otthonosság érzésüket. Barátságkötéseik nagy része
valójában csak jó ismeretség, de a kérdezettek azt remélik, hogy azokból
előbb-utóbb barátságok lehetnek. Amikor baráti kapcsolataikat egy
ötfokú skálának megfelelően konkrétan értékelték, relevánsabb választ
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adtak a jelenükre vonatkozóan - a magyarországi baráti kapcsolataikat
ezen a skálán jóval alacsonyabb értékűnek érezték. Az egykori otthoni
barátsági kötelékeiket átlagosan 4,17-es értékűnek ítélték, s a
jelenlegieket, a Magyarországon létrejötteket csupán 3,43-as átlagúnak
éreztek:

n=297 (százalékban)
1-es  2-es  3-as  4-es  5-ös           Átlag

Romániai baráti kapcsolatok  3        3      14     33    47            4,17
Magyarországi   kapcsolatok  6      17      27     28    22            3,43

A baráti kapcsolatok megítélése igen szubjektív, feltételezhetjük,
hogy az egykori barátságaikra emlékezve, azokat is némileg túlértékelik.
Az áttelepedés utáni nehézségek, konfliktus-helyzetek sorozata
hozzájárult az elhagyott érzelmi kapcsolatok megszépítéséhez és a
jelenlegi újabb barátságokkal való összehasonlításkori felértékeléséhez.
Ugyanakkor az új barátságokat - éppen azért, mivel ezekre az újrakezdés
sikeressége miatt nagyon is rá vannak utalva - szintén időnként
túlértékelhetik, az esetleges hálaérzetet összetéveszthetik a kölcsönös
baráti érzésekkel. Bármennyire is szubjektív a migráció utáni első
években érzett baráti kapcsolatok értékelése, egyik mutatója lehet az új
országban való integráltság, biztonság és otthon-érzet megélésének.

Magyarországon a közepes átlagúnak érzett baráti kapcsolatoknál
magasabb értékűnek érzik a sajátjukat a 18-23 (3,90) és 24-30 (3,70) év
közötti fiatalok, akik középfokú végzettségűek (3,50) és inkább
székelyföldi eredetűek (3,67). Ha válaszaik alapján összehasonlítjuk a
statisztikai mutatókat, relatív többségük, a minta 48%-a úgy ítéli meg,
Romániában jobbak voltak a baráti kapcsolatai - főleg az 50 évnél
idősebb (62%) és a felsőfokú iskolázottságúak (57%); 42% úgy érzi,
ezen kapcsolatai egyformák mindkét országban, a 18-23 éves fiatalok
(53%) és akik középfokú végzettségűek (45%). A minta egytizede, 10%
érzi érzelmi szempontból olyan sikeresnek az áttelepedést, hogy
Magyarországon jobbak a baráti kapcsolatai, ami főleg a 24-30 éves
fiatalok (16%) véleménye, akik középfokú iskolázottságúak (12%).
Természetes, hogy az új életkezdés következményeként az idősebb
értelmiségiek még nem szerezhették meg az egykori baráti körüknek
megfelelő kapcsolatokat, és a fiatalok pedig mindig, minden
körülmények között nyitottak a baráti kapcsolatok létesítéséhez.
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6. táblázat
A kérdezettek romániai és magyarországi baráti kapcsolatainak

önértékelése és azok alapján való összehasonlítása a szociodemográfiai
csoportokon belül

(átlagértékek; 1=nincs kapcsolat; 5=kiemelt baráti viszony)
n=397 (viszonyítási különbségek százalékban)

Szocio-demográ- Románi-    Magyar-     Románi -     Ugyanolyan    Magyarorszá-
fiai alcsopor-   ban            országon     ában jobb     baráti             gon
jobb ba-
tok                               baráti           kapcsola-       ráti kapcso-
                                  kapcsola-     tok mind-      latok
                                  tok              két or-
                                                   szágban
Átlagok           4,17    3,43     48         42         10
Nem - Férfi      4,18    3,38     50         42            8
        - Nő         4,15    3,49     45         43         12
Korcsoportok
- 18-23          4,28    3,90     37         53         10
- 24-30          4,15    3,70     41         43         16
- 31-40          4,08    3,24     53         35         12
- 41-50          4,17    3,30     48         49            3
- 51-X           4,21    3,06     63         35            2
Foglalkozás
- Tanuló, GYES    4,28    3,62     48         42         10
- Segéd-, bet.m.  3,80    3,23     42         44         14
- Szakm.vállalk.  4,12    3,57     37         54         10
- Szell.beoszt.   4,19    3,27     57         30         13
- Szell.vezető    4,37   3,52     54         40            6
- Nyugdíjas HTB   4,30    3,23     62         31            7
Eredet
- Partium         4,04    3,19     48         43            9
- Közép-Erdély    4,31    3,45     54         38           8
- Dél-Erdély      3,93    3,28     57         29         14
- Székelyföld     4,19    3,67     43         46         11
Település
- Budapest        4,04    3,19     48         43            9
- Román határm.   4,31   3,45     54         38            8
- Közép-Magyaro.  3,93    3,28     57         29         14
- Nyugat-Magyaro. 4,19    3,67     43         46         11
Iskolázottság
- alsófokú        4,00    2,92     52         44            4
- középfokú       4,10    3,50     43         45         12
- felsőfokú       4,30    3,41     57         37            6
Érkezés ideje
- forr. előtt     4,24    3,38     48         45            7
- forr. után      4,14    3,45     48         41         11    
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2. Erdélyi csoportok
Az áttelepülteknek szükségük van olyan keretekre, ahol az

integráció nehézségeivel terhelt szerepjátszások nélkül
megnyilvánulhatnak. Az erdélyi identitásnak ezen sajátos igényeit és
érvényességi kritériumait az erdélyi csoportosulásokban lehet kielégíteni.
Ezek olyan kapcsolatok, ahol a migránsok szociális atmoszférájához
előnyöket lehet szerezni. Ide értendők a pragmatikus előnyök,
amelyekhez a csoportosulásokban szerzett információk, tanácsok,
eligazítások útján jutnak el, valamint az érzelmi-lelki egyensúlyt és
gazdagodást biztosító előnyök. Az utóbbihoz tartoznak azok a közösségi
élmények, amelyek a csoportban érik őket. Igy ott pozitív élményekkel
töltődnek fel, amelyek segítenek az integrációs konfliktusok
elviseléséhez is.

Ezek endogén csoportok, amelyeket a migránsok céljaiknak és
meggyőződéseiknek megfelelően szerveznek. A csoportokban a
kölcsönös rokonszenvből kialakul egy biztonsági háló, amely megvédi az
áttelepültet a migránsoknak járó marginális helyzet nehézségeitől.

Az erdélyi áttelepedési hullám megindulásának kezdetekor (1987
vége, 1988 eleje) alakult meg az Erdélyi Gyülekezet Budapesten, amely
mint az áttelepedett erdélyiek ökomenikus vallási közössége ma is
működik. Összejövetelein nemcsak lelkiekben lehetett gazdagodni,
hanem sajátos lakás- és munkalehetőségi börze is működött ott. Az
általunk kérdezett minta 83%-a is több-kevesebb rendszerességgel eljárt
oda, főleg az ideérkezés utáni első hónapokban. Akik nem találkoztak
ezen segítő szervezettel, nagyrészt azok is hallottak róla, ismerik
működését.

Arról érdeklődtünk, mi az, ami véleményük szerint az
áttelepülteket leginkább ebbe a csoportosulásba vitte? A válaszadók az
előre megadott feltételezett motivációk közül egyet jelölhettek, s
véleményeik alapján a következő preferenciális sorrend alakult ki
(n=372, 7% nem válaszolt):

1. Összetartás érzése - 48%
2. Egymásrautaltság - 10%
3. Régi hazához való tartozás fenntartása - 10%
4. Biztonságkeresés -  9%
5. Segítségadás a mindennapi problémákban -  9%
6. Közösen átélhető élmények -  4%
7. Vallásosság -  3%
A leginkább választottak - az összetartozás, az egymásrautaltság és

a régi hazához való tartozás érzése - olyan motivációk, amelyek
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bármelyik erdélyi csoportosulásba tömörítheti az áttelepülteket. Az
integrálódás 3., 4., vagy 5. évében már csökkent ezen szervezetek
vonzóereje, az általunk vizsgált mintából a kérdezéskor (1993. április,
május, június) 29% volt tagja valamilyen erdélyi csoportosulásnak,
71% pedig nem. Azok között, akik rendszeresen járnak az erdélyiek
valamelyik csoportjába (n=112), szignifikánsan felülreprezentáltak a 41
és 50 év (41%) év felettiek (50%, ill. 39%), a felsőfokú végzettségűek
(45%), az értelmiségiek (46%) és a nyugdíjasok (39%). Leginkább az
Erdélyi Körök Szövetségének (EKOSZ) megyei egyesületeibe járnak, a
csoportokba járóknak 80%-a, az egész minta 23%-a. A többi csoporttag,
a szervezetekbe járók 20%-a az Erdélyi Magyarok Világszövetségébe, az
Erdélyi Gyülekezetbe, az Erdélyi Szövetségbe tartoznak, s néhány
személy pedig a Székelykörbe, a Csiki körbe, az Erdélyi Magyarok
Egyesületébe jár.

A csoportokba járók igen kevéssé vannak megelégedve a
szervezetek tevékenységével. Elégedettségüket egy ötfokú skála
értékeinek megfelelően jelölték, s azt átlagosan közepesnek (3,00)
ítélték. Az átlagérték a következő véleményekből alakult ki (n=112):
       1-es         2-es        3-as        4-es          5-ös
       7%           18%          50%         21%           4%
     nagyon        nem elé-    elégedett   elégedett     nagyon
    elégedett     gedett      és nem is                 elégedett

A szervezetekbe járók 12%-a nyilatkozott úgy, hogy meghatározó
szerepe van abban, hogyan működik a csoport, ők leginkább az 50 év
felettiek (26%), Közép-Erdélyből érkezettek (12%) és felsőfokú
végzettségűek (15%). A tagok 10%-ának befolyása van arra, hogy
miként működjék a szervezet, akik a fiatalok közé tartoznak (36%-ban és
18%-ban). A tagoknak 22%-a úgy ítéli meg, hogy ötleteivel segíti a
szervezet működését, akik idősebbek, 41-50 év (31%) közöttiek és 50 év
(37%) felettiek, s főleg székelyföldi (27%) és partiumi (24%) eredetűek.
Az abszolút többség, a csoporttagok 56%-a úgy érzi, hogy csupán eljár
oda szabadidejében, akik jellegzetesen a 18 és 23 (67%) és a 31-40 év
közöttiek (67%) soraiban vannak.

A kérdezettek információi alapján a csoportok működését három
kategóriába soroljuk:

- amelyek érzelmi, emberi, lelki szükségleteket elégítenek ki,
- amelyek pragmatikus, főleg ügyintéző segítséget adnak, mind a

magyarországi problémákhoz, mind a Románia felé irányuló
kapcsolatokhoz,

- amelyek az erdélyi kulturális értékekkel és értékhordozókkal
(írók, közírók, képzőművészek) való kapcsolattartást szervezik meg.
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Bármelyik kategóriába besorolt csoport esetében a tagokkal való
baráti kapcsolat szubjektív szempontból értékké válik, s a tag számára az
így megteremtett szubkulturális klíma a nosztalgián kívül olyan
érdekeket is magába foglal, amely a közös múlttudat mellett szerveződik.
Ezen érdekek célja, hogy a közös erdélyi jellegű értékek továbbra is
beépüljenek a mindennapi életükbe. A közös sorsnak a csoportokban
való megélése hozzájárul ahhoz is, hogy könnyítse az integrálódás
nehézségeit, növelje a védettségérzést. Az ilyen jellegű találkozások
alkalmával kialakuló bensőséges érzelmekkel átszőtt kommunikáció segít
az otthonmaradottakkal való kapcsolattartás elmélyültebbé tételében is.

Az érintettekkel való beszélgetések azt bizonyították, hogy ma már
kevésbé van szükségük a szervezetek nyújtotta segítségre, mint
kiszolgáltatottságuk első éveiben. Alkalmanként eljárnak oda, és a
szervezetek létezésének tudata növeli biztonságérzetüket.

3. Otthonosság
A migráns számára egy ország társadalmába sikeresen

beintegrálódni azt jelenti, hogy új környezetében otthon érzi magát.
A kérdezettek egy ötfokú skálán jelölték otthonosság-érzésük

fokozatát, a romániai és a magyarországi életükre vonatkoztatva:
n=400 (százalékban)

     1-es     2-es      3-as       4-es        5-ös Átlag
Otthon Romániában          12        12         22         25           29 3,46
Otthon Magyarországon       3          8         21         33           35 3,88

Ezek az értékek azt mutatják, hogy inkább otthon érzik magukat
Magyarországon, s aki nem így érez - 1-es és 2-es értékek -, alig több
mint a minta egytizede, 11%-a.

Ezen véleményen belül az életkori csoportok esetében mutatkozó
különbségek nem jelentősek, de szembetűnő, hogy mindkét országban a
41 és 50 év közöttiek vannak a leginkább otthon (3,62, illetve 4,02). A
leginkább produktív korosztálynak ez az ítélete azt sugallja, hogy az
alkotó ember könnyebben és sikeresebben integrálódik. A magyarországi
lakhelyeik viszonylatában a román határmentén (4,16) és Közép-
Magyarországon (4,16) inkább otthon vannak.

A foglalkozási kategóriákon belül - mindkét országban - a
nyugdíjasok érzik inkább otthon magukat(4,08, illetve 4,15), amelyet a
vezető szellemiek romániai otthonérzete, s Magyarországon a
szakmunkásoké közelít meg a leginkább. Ezen adatok arra engednek
következtetni, hogy az idősebbek jobban értenek az otthonteremtéshez és
a magyarországi áttelepedéskor is elég bölcsek voltak ahhoz, hogy ne
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legyenek irreális elvárásaik. A szakmunkások, kisvállalkozók
kategóriájának megítélése mögött az lehet, hogy a munkájukkal avagy
munkahelyeikkel vannak megelégedve, s ez a sikeresség a pozitív
megítélés alapja. Ha a romániai foglalkozási kategóriákhoz viszonyított
otthon-érzeteket elemezzük, szembetűnő, hogy a jellegzetesen
érzékelhető különbségeknek megfelelően, akik Romániában értelmiségi
munkakörökben tevékenykedtek, a legkevésbé érzik otthon magukat
Magyarországon (3,73). Nyilván nekik még nem sikerült elérniük az
egykori presztízskörülményeiknek megfelelő társadalmi integrációt az új
hazájukban. A jelenlegi magyarországi otthonosság érzéseik
jelentősebben mélyebbek azok esetében, akik már régebben itt élnek (a
forradalom előtt érkezők, 4,02%), akik jóval több segítséget és
rokonszenvet élvezhettek az anyagországiak részéről, mint a később
jövők (3,82), valamint nekik már inkább volt idejük, hogy megfelelőbb
egzisztenciális körülményeket teremtsenek maguknak.

Ha a kérdezettek ítéleteit összehasonlítjuk, mindkét ország
megítélésében az otthonosság-érzet átlagértékei csupán a közepesnél
magasabbak, tehát részben hasonlóak. Más okokból adódnak a szubjektív
leértékelések, míg Romániában a politikai nehézségek, nemzetiségi
üldöztetések nehezítették az otthonosság magas fokának az érzetét, addig
Magyarországon az áttelepedésből fakadó beilleszkedési és
egzisztenciális nehézségek teszik ugyanazt:

- A relatív többség véleménye szerint 41%-ban Magyarországon
jobban otthon vannak. Ez a vélemény a legerősebb a 24 és 30 (44%) és a
31 és 40 (44%) év közöttiek sorában, az alsófokú iskolázottságúak
(59%), a jelenleg segéd- és betanított (49%), valamint szakmunkások
és/vagy kisvállalkozók (49%) soraiban.

- A mintának közel 1/3-a, 31% nem érez különbséget, ugyanolyan
az otthonosság-érzete, mint volt Erdélyben. Főleg a fiatalok, a 18-23 és a
23-30 év közöttiek (33%, illetve 35%), középfokú végzettségűek (35%),
és a diákok (38%) esetében.

- Több mint ¼-e a kérdezetteknek, 28%-a úgy érzi, kevésbé van
Magyarországon otthon, mint volt Romániában. Inkább így ítélnek az 50
év felettiek (36%), a felsőfokú végzettségűek (34%), a vezető szellemiek
(33%), a tanulók (32%) és a nyugdíjasok (31%).

Az áttelepedett erdélyieknek hasonló az otthonosság-érzete a
migráció előttihez, tehát ezen különbségek érzete nem nehezítik az
integrációs folyamatnak egészséges menetét.

7. táblázat
A kérdezettek romániai és magyarországi otthonérzetének az önértékelése és azok

alapján való összehasonlítása a szocio-demográfiai csoportokon belül
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(átlagértékek; 1=nem érzi magát otthon; 5= nagyon otthon érzi magát)
n=400 (viszonyítási különbségek százalékban)

Szocio-demográ- Románi -    Magyaror-     Románi -    Ugyanolyan   Magyaror-
fiai alcsoport  ban            szágon           ban maga-  otthon-ér-      szágon
                                        sabb ott-     zet mind-       magasabb
                                        hon-érzet    két ország-    otthon-
                                             ban                érzet
Átlagok           3,46     3,88       28        31         41
Nem - Férfi      3,42     3,92       27        32         41
        - Nő         3,49     3,83       30        29         41
Korcsoportok
- 18-23          3,56     3,79       31        33         35
- 24-30          3,38     3,84       21        35         44
- 31-40          3,40     3,94       27        29         44
- 41-50          3,62     4,02       31        30         40
- 51-X           3,30     3,67       36        26         38
Foglalkozás
- Tanuló, GYES    3,62     3,64       32        38         30
- Segéd-, bet.m.  3,06     3,85       22        29         49
- Szakm., váll.   3,33     4,12       21        30         49
- Szell.beoszt.   3,75     3,87       31        36         33
- Szell.vezető    3,53     3,85       33        26         41
- Nyugdíjas       4,08     4,15       31        31         39
Foglalkozás
Romániában
- munkás          3,26     4,04       22        29         49
- középkáder      3,67     3,80       31        37         32
- értelmiség      3,46     3,73       34        27         40
- eltartott       3,65     4,36       35        43         22
Eredet
- Partium         3,28     3,83       25        26         49
- Közép-Erdély    3,55     3,91       33        33         34
- Dél-Erdély      2,57     3,64       14        29         57
- Székelyföld     3,65     3,93       29        33         38
Település
- Budapest        3,32     3,69       31       27         42
- Román határm.   3,61     4,16       24       27         45
- Közép-Magyaro.  3,73     4,16       26        36         38
- Nyugat-Magyaro. 3,43     3,91       23        39         38
Iskolázottság
- alsófokú        2,81     3,70       26        15         59
- középfokú       3,47     3,93       25        35         40
- felsőfokú       3,57     3,82       34        27         39
Érkezés ideje
- forr. előtt     3,56     4,03       29        33         38
- forr után       3,42     3,82       28        30         42
Lakástípus
- saját lakás     3,67     4,17      27        34         37
- állami bérlak.  3,22     3,74       24        29         47
- albérlet        3,40     3,77      30        27         42
- szolgálati lak. 3,42     3,82      27        32         40
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M ilyen otthonsságérzetük volt Romániában?
(a válaszok százalékos megoszlása)

29 nagyon jó

25 jó

22 közepes

12 rossz

12 nagyon rossz

4. ábra
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Összegzésként megállapíthatjuk, hogy az áttelepült erdélyiek lét-
és életfeltételeik szempontjából beilleszkedtek az ország társadalmába,
amelytől egy szabadabb és jobb életet reméltek, ahol magyarságuk
megélése és maguk, valamint családjuk perspektívája biztosítva lesz. A
másságuk miatti megkülönböztetés, az idegenség éreztetése nem
akadálya annak, hogy kiegyensúlyozott GDP termelőkké váljanak és
munkakörülményeikkel meg legyenek elégedve. Ez utóbbi általában
azokat is jellemzi, akiknek nem sikerült végzettségüknek megfelelő
munkakörben elhelyezkedni. Ennek egyik oka, hogy reálisan látják a
magyarországi munkaerőpiac lehetőségeit, a másik pedig az, hogy a
foglalkozáscsere soknak szolgálati lakással járt együtt. Igy a lefelé való
mobilitást is szívesen vállalják, ha az szolgálati lakást, biztonságos
otthont jelent számukra. Ez egy vonzó megoldás az áttelepültek számára,
hiszen többségüknek még nem oldódott meg a lakhatása megnyugtatóan.

Akik nem tudtak befogadásuk és beilleszkedésük érdekében már
az áttelepedés előtt szervezkedni, kapcsolati tőkét szerezni, azok kezdeti
integrációját nehezítette az elesettség és a kiszolgáltatottság is. Így a
többség különösen rá volt utalva a magyarországi lakosság és
intézmények segítségére. A velük szembeni kezdeti felfokozott
rokonszenvnek sokszor az ellenszenvbe való gyors váltása végett ennek a
segítségnek a reális értéke már elhalványul számukra. Néhány év
távlatából már úgy ítélik meg, hogy a átélt integrációs nehézségek
nagyságrendjében az anyaországiak kezdeti segítsége nem meghatározó.

A beilleszkedést megkönnyítette az áttelepültek kapcsolatok iránti
nyitottsága és az a sajátos szubkulturális védőháló, amelyet az erdélyi
csoportok jelentettek számukra. A sikeres integráció egyik fokmérője,
hogy ma már nincs különösebb szükségük az erdélyi szervezetek általi
védettségre és azoknak a mindennapi életben nyújtott segítségére.

Nem illeszkedtek be az ország művelődési életébe a
feltételezésünknek megfelelő szinten. Bár Erdélyben nagy volt a
magyarországi művelődési lehetőségek iránti sóvárgás, mégis a kultúra-
fogyasztás csak két réteget, a középkorú értelmiségit és a fiatal diákot
jellemzi leginkább. A művelődés vidéken inkább beletartozik az
áttelepedettek életébe, különösen Nyugat-Magyarországon. A vidéki
értelmiség életmenetében hagyományai vannak például a színházba és
koncertre járásnak és az erdélyiek számára a vidéki életforma az
ismertebb, az elfogadottabb.

Otthonosabban érzik vidéken magukat, a fővárosi zsúfoltság és
automizáltabb életforma idegen számukra. Leginkább Kelet-
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Magyarországon, a román határmentén vannak otthon, az ottani
életforma hasonlít a legjobban az Erdélyben hagyottakhoz.

A kérdezettek indulási és beilleszkedési feltételeiről már néhány év
távlatából visszagondolva válaszoltak, ami feltételezi, hogy
többségüknek sikerült objektíven viszonyulnia saját közelmúltjához.
Megállapíthatjuk, hogy az otthonosság megítélésébe belejátszott a
migránsi lelki beállítottság is, aminek hatása az áttelepült erdélyiek
esetében kiemelten érvényesül, mivel ők nemcsak a célországba, hanem
az anyaországba vágytak és ahol nemcsak új életet akartak kezdeni,
hanem igazi magyarok akartak végre lenni. Igy vágyaik teljesülése az
önmegvalósítás és a siker élményét adják, amelyek felfokozzák a reálisan
elért otthon-érzetüket, ami az elkövetkezőkhöz motivációs bázist
jelenthet. Tehát az áttelepedés után elért magyarországi otthonérzet
magas foka az integrációs folyamat jelenlegi és eljövendő sikerességének
biztosítéka.
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IV. Politikai szocializáció

A vizsgált időszak beletartozik abba a Közép- és Kelet-Európa
országait jellemző periódusba, amikor a kollektív internacionalizmus
szelleme alól felszabadulva, felismerték az azonossági kötődések
fontosságát és így jelentős szerep jutott a politikai identitásnak is. Ez
utóbbinak a kerete a politikai kultúra, amely - Gombár Csaba szerint - a
politikai tudat része, és mint ilyen: „jelöli azt a jelenségegyüttest, amely a
politikailag lényeges értékekre, a politikai érzelmekre és az ezek által
motivált viselkedésre vonatkozik... (amely) a politikai reakciókészségek
együttese.” (Gombár, 1984:186) A politikai kultúra az egyén
identitásának részévé a politikai szocializáció útján válik, amelybe
beletartoznak a politikai értékek, az attitűdök és a szerepek kialakulása
is. Ezért nem is vizsgálható egyénenként, hanem csak egy-egy társadalmi
csoportra, avagy rétegre jellemzően. Az áttelepült erdélyiek heterogén
csoportja ilyen rétegnek minősül, mivel azonos politikai kultúrát hoztak
magukkal és azonos politikai körülmények között szocializálódtak
Maagyarországon.

I. Politikai kultúra Romániában

1. Távolságtartás
A minta nagy többsége (88%) a háború utáni „népi demokrácia”

éveiben nőtt fel, ezért szükséges áttekintenünk, ez a tény milyen
sajátosságokat jelentett a kisebbségben élők politikához való
viszonyában? A kérdezettek nagyrészt azok közé tartoznak, akik
ellentmondásos szellemben nőttek fel, a társadalmi életről mást hallottak
a családban és a baráti körökben, mint amit az iskolákban, a
munkahelyeken, avagy a művelődési intézményekben.

A mai felnőttek szüleinek zöme azt remélte a sztálinista hatalmi
gépezettől, hogy az csak átmeneti lesz. Nehezebb volt az új helyzet
megértése Észak-Erdélyben, ahol az új határváltozás is traumatizálta a
közgondolkodást. Ennek következtében minden olyan nemzeti sérelmet,
amelyet az új politikai rendszer és a határváltozás eredményezett,
politikai lidércnyomásnak éreztek. A közigazgatási, intézményi és
társadalmi változásokat a politika rémtetteiként értelmezték. Így a
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nevelési elveikbe is az ezekre irányuló kritikai véleményeiket építették
be.

A szovjet típusú szocialista rendszer hívei és a szerepvállalói közé
kezdetben sok magyar - értelmiségi és munkás egyaránt - is felzárkózott.
A kisebbség mindig fogékony az olyan új eszmékre és demagógiára,
amelytől kisebbségi voltából adódó hátrányainak felszámolását
remélheti. De néhány év tapasztalata után általában még a rendszer
meggyőződéses hívei is elfordultak annak nemzetiségellenes
megnyilvánulásai miatt. Voltak, akik nem saját akaratukból távolodtak el
a politikától. A totalitárius uralommal együtt járt az  államon belüli
 állandó belső ellenségkép szükségszerűsége s így az ellenséges
tendenciák hordozói között kiemelt szerepet kaptak a kisebbségek
képviselői. Sztálin halála után Romániában először a németeket, majd az
1956-os magyar forradalom erdélyi hatásának megtorlásával egyidőben,
1958-ban mindenfokú hatalmi ágazatból eltávolították a magyarokat. Így
az ’50-es és ’60-as években az erdélyi magyarok úgy érezték és
értelmezték, hogy a politika intézményrendszere szembe áll velük, és
megnyilvánulásainak semmi köze sincs az általános emberi értékekhez.
Tehát politikailag közönyösen éltek, és mint a politika kiszolgáltatottjai,
igyekeztek családjukat, gyerekeiket minél inkább távol tartani annak
megnyilvánulásaitól.

Románia helyzete a ’70-es, ’80-as években még nehezebbé vált.
Amíg az előző évtizedekben az ország lakosaira csak a közügyek iránti
érdektelenség volt a jellemző, a Ceausescu által megszigorított uralom
idején a magyarság már tudatosan is igyekezett távol maradni a politikai
közélettől. A totalista-nacionalista rendszer alapvető céljai közé tartozott,
hogy véget vessen bármiféle autonóm tevékenység létezésének. A
kollektív csoportazonosságnak a magyarság részéről való felvállalása -
még ha az teljesen politikamentes is volt - potenciális autonóm
tevékenységet jelentett, tehát üldözendő volt. A totalitarizmus fő
megtestesítője a mindenben illetékes titkosrendőrség a magyar identitás
egyéni vagy csoportos vállalását államellenes megnyilvánulásnak
minősíthette és büntethette. A magyarok közösségi megnyilvánulásai
ellenségei lettek a terror másik jellegzetességének, az atomizáltság
megköveteléssének is („a terror csak olyan embereket keríthet teljesen
hatalmába, akik el vannak szigetelve egymástól” - Arendt, 1992:594) A
magyarok irodalmi, helytörténeti, honismereti körei, a kulturális
évfordulóiknak szerény megünneplése - mind álcázott politikai
megnyilvánulásnak minősültek. Meg kellett tanulniuk a félelem és a
kiszolgáltatottság érzésével együtt élni. Akik a többséghez viszonyítva
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egzisztenciálisan jól éltek és/vagy rendelkeztek némi kapcsolati tőkével
is, azok sem érezhették magukat biztonságban. Tudatában voltak annak,
hogy bármikor el is veszíthetik amit elértek, mert olyan a politikai
gépezet működése, hogy bárkit, bármikor jogtalanul feljelenthetnek, s
megpróbálhatják belehajszolni számára emberileg és erkölcsileg
megalázó, vagy elfogadhatatlan helyzetekbe.

Az erdélyi magyarságot a terror velejárója, a homogenizálás is
külön sújtotta. Ez a nemzeti identitás feladásának kényszerét és a jövő
reménytelenségét jelentette számukra. A kisebbségi magyar - még ha
személyesen sikerült is konszolidált, aránylag emberileg elviselhető
életkörülményeket teremtenie saját magának - gyermekei előtt nem állt
bíztató jövő. A homogenizálás jegyében a szakmai vagy az egyetemi
tanulmányok elvégzése után a magyar nemzetiségű kezdő szakembereket
államilag kötelező módon Erdélyen túl, az óromániai területekre
helyezték ki, ahol az idegenség és a diszkrimináció megélése fokozta a
kiszolgáltatottságukat.24 A saját magukra és a gyermekeikre váró
bizonytalanság és reménytelenség, az általános gyanakvással terhelt
szociális klíma meghatározója lett az elvándorlás óhajának.

A makropolitikai helyzetek iránti közömbösséget fokozta a román
tömegtájékoztatás manipulált volta. Ezért megnövekedett a rémhírek
szerepe, amelyeknek ab ovo nem lehetett igazi információs hitelük. Ezen
totalitarisztikus ország egyik jó ismerője, a Dániában élő amerikai
szociológus, Sampson találóan állapította meg: „A szóbeszéd, mint az
információ, a torzítás és a vad fantázia keveréke, a modern folklór egyik
formája lett Romániában (ahol) ... a szóbeli csatorna olyan tekintéllyel
ruházta fel a mendemondákat, ami  «hírekké» avatja ôket” (Sampson,
1989:59).

A terrorpolitika súlya leginkább az értelmiségre nehezedett, akiket
elsôrendűen a totalitarizmus kontraszelekciója súlytott, melynek
értelmében a rendszer iránti lojalitás lépett a tehetség és a rátermettség
helyébe. A magyar értelmiségnek nem voltak meg a cselekvési lehetô
ségei, a kisebbségi kultúra és tudomány intézményrendszerének hiánya
miatt. A szellemi otthontalanság érzése nyomasztotta őket és—mivel
nem tudták betölteni saját társadalmi szerepüket - gyakorta
gyökértelennek és fölöslegesnek érezték magukat. Saját státuszukat
közszerepléssel igyekeztek teljesebbé tenni, ami szintén rendszerellenes
tettnek minősült, mivel az a magyar közösség látens szerveződésének
keretében nyilvánult meg. Ezekben a kvázi-civil kezdeményezésekben a
hatalmi politika ellenséget látott és így az értelmiség méginkább
kiszolgáltatottnak érezhette magát. Olyan mértékben sújtotta a magyar
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értelmiség tevékenységét a terror, hogy bár a magyarság látens
szerveződése a felszínre hozott ellenzéki politikai alternatívákat - nem
alakulhatott ki körükben az ellenzéki tevékenység. Az ilyen politikai
szerepek helyett az ellenségesnek minősített tevékenységük álcázásával
kellett törődniük. Így az értelmiséget nemcsak a terror, hanem az önként
avagy a körülmények által rájuk ruházott óriási felelősség is terhelte. A
kimenekülés/kivándorlás a változtathatatlannak ígérkező társadalmi
környezetből leginkább nekik jelentett egyfajta lázadást is. Tudatosan
fellázadtak a rájuk kényszerített megalázó társadalmi helyzetből és -
főleg tudattalanul - fellázadtak a magyarok közösségén belüli
felelősségükkel szemben is. Az erdélyi magyarok az egyéni kudarcokat
beletartozónak érzik a kollektív elkeseredésbe és fordítva, a közösség
sérelmét az egyének is sajátjaiknak érzik. Ennek az értékrendszernek az
irányítója, fenntartója az értelmiség, akikre hárul az összetartozás és az
együvétartozás felelősségének az ébrentartása. Ennek a szerepnek az
elutasításához sokszor az egyénnek önmaga ellen is fel kellett lázadnia,
meg kellett tagadnia azt a történelmi kapcsot, ami a közösségéhez
láncolja.

Tehát 1989 végéig a Romániát elhagyók távol éltek a
politikától, azt elítélték és féltek is tőle, de a nem-politikai közösségi
megnyilvánulásaik politikai következményeit, vagy annak veszélyét
elszenvedték. Akik kivándoroltak, nemcsak egy új életlehetőség
megvalósítása végett tették azt, hanem fellázadtak a vélt és valós
politikai teher súlya alól.

2. Eufória és sokkhatás
A politikai szocializáció folyamatában a politikai élményeknek és

érzelmeknek nagy szerepe van, mert azok befolyásolhatják a politikai
viselkedést. Az erdélyi magyarok az 1989 decemberi román fordulat után
feladták az évtizedes távolmaradásukat és a forradalmi eufória hatására
bekapcsolódtak az ország ad hoc politikai életébe. A tüntetések és
mítingek lehetőséget adtak a hirtelen jött szabadság megéléséhez, de sem
a politikához, sem az átgondolt jövőteremtéshez nem volt közük, csupán
a totalitarisztikus múltat kompenzálták vele.

A forradalmat megelőzően - amely lényegében egy puccsal
megfejelt népfelkelés volt csupán - nem voltak az országban alternatív
mozgalmak vagy kezdeményezések, a hatalmi gépezeten belül még
reformtörekvések sem mutatkoztak. Így az átlagpolgárok nem érthették a
politikai törésvonalak és tendenciák melletti pártszerveződéseket, és
követhetőnek sem érezték azokat. A politikai életet a múlt és a közelmúlt
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eseményeinek a ki- és átbeszélése jelentett, ezekkel volt tele a
felszabadult sajtó is. A racionális jövőkép kialakítását az új hatalom
birtokosai illuzórikus ígéretekkel helyettesítették. A többpártrendszer
ürügyén a sokpártrendszer jellegtelensége próbálta átvenni a politikai
közélet szereplehetőségeit, ahogy Völgyes Iván, amerikai politológus
megállapította: „Románia nem szétrobbant, hanem befelé robbant ... Nem
vezette személyiség, nem irányította egy szervezet ... ellenőrizhetetlenül
ment végbe a változás.” (Völgyes I., 1990:429).

Eufórikus közösségi élményt jelentett a magyarság számára a
magyar kisebbségi politikai alakulat, az RMDSZ mellé való felsorakozás,
az összetartás nyilvános vállalása. A szervezetbe való belépéssel a
magyarság úgy érezte, aktívan részt vesz a változás politikai menetében.
Az RMDSZ vezetőket igazi politikusoknak tekintették, ezen
tisztségekkel azokat az értelmiségieket jutalmazták, akikről azt
gondolták, ha előzőleg lett volna rá  lehetőségük, ők lettek volna a
magyarság ellenzéki szószólói. Potenciális hősöknek tartották őket,
akiktől gyors nemzetiségpolitikai hőstetteket vártak.

A magyarság vezetői a közösség közhangulatának megfelelően
úgy érezték, hogy a Trianont követő „hét szűk évtized” után végre joga
van a kisebbségnek egy olyan politizálásra, amelyben elvárhatják
követeléseik gyors teljesítését. Ígéretekkel nem elégedhettek meg, mivel
azokat a román állam 1919 óta soha nem teljesítette.25 Ahogy a megérlelt
társadalmi feszültség aktualizációját bármilyen apró incidens kiválthatja,
úgy a marosvásárhelyi román-magyar konfliktust is megindíthatta a
városban a százezres létszámú tüntetés a magyar iskolák önállóságáért,
közel egyidőben a március 15-i magyar ünnepnek Erdély-szerte való
tömegméretű megünneplésével. Az erdélyi magyar vezetők azzal a céllal
cselekedtek, hogy elsőrendű feladat az egykori iskolák visszaszerzése,
ahol a jövő nemzedéke a megalázó diszkrimináció nélküli szellemben
nevelhető.26

A „most vagy soha!” jelszavú magyar kétségbeesés és a román
válasz-jelszó: „mi vagyunk a nép, ti pedig a szemét!”, nemcsak az 1990.
március 18-19-i harcok szellemét határozta meg, rávilágított a politikai
realitások felismerésének a hiányára is. Ekkorra a román
közgondolkodásban a forradalmi eufória már nem eredményezhette a
mindent megszépítő látásmódot, de még értetlenül állt az egyre alakuló
pártok és mozgalmak pluralizmusával - és így a magyarok követeléseivel
- szemben is. Felháborítónak és megengedhetetlennek érezték, hogy a
politikai káoszt még a magyarság is növelje, akiknek jól szervezett
fellépése és bátor kiállása mögött külföldi, elsősorban magyarországi
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beavatkozást sejthettek. Értetlenül és felkészítetlenül álltak szemben
azzal a ténnyel is, hogy Magyarország nyíltan felvállalta az erdélyi
magyarság követeléseinek a nemzetközi fórumokra való vitelét. Az addig
izoláltan élő Románia számára különösen felértékelődött
Magyarországnak a hirtelen megnövekedett nemzetközi presztízse, amit
így félelmetes hatalomnak sejthettek. Mindezek ott voltak a
marosvásárhelyi félelmetes erejű cselekvések hátterében.

A politikai realitásokra való ébredést az 1990-es márciusi
tragikus események jelentették az erdélyi magyarság számára, akik
ezen sokkhatás után vonultak ki Románia politizáló életéből és nagyon
sokan kivonultak az országból is. A negatív tömegélmény hatására
olyanok is elindultak, akik azelőtt nem gondoltak a kivándorlásra. A
félelem és a magyar-gyűlölet felfokozott veszélyérzetet teremtett s a
migrációra ösztönzött, a feszültség tönkretette a város szociális klímáját
is (Moisescu, 1990; Cimpeanu, 1990).27 1990. március 1. és május 31.
között 2664 erdélyi menekült érkezett Magyarországra, 1500 egyén
(59%-uk) áprilisban, a marosvásárhelyi harcok után indult el (Lakatos-
Mészáros, 1991:105).

Mivel az 1990 márciusi román-magyar konfliktus meghatározó
szerepet játszott az erdélyiek politikai közgondolkodásában,
megkérdeztük az általunk vizsgált mintát, mit éreztek akkor? Gombár
Csaba megállapítását tartottuk szem előtt, aki szerint a politikai érzelmek
valamely politikai szituációra vagy eseményre reagáló minősítést
fejeznek ki, s mivel nem azonosak az indulattal és a szenvedéllyel,
élményként rögzülnek és tartósak maradnak (Gombár, 1980:178).
Feltételeztük, hogy a kérdezettek soraiban ezek az élmények egyforma
jellegűek, függetlenül attól, hogy átélték-e azokat személyesen
Romániában vagy sem. Kérdezettjeink számára egy előre megadott listán
hét féle, kognitív és affektív tartalmú érzések szerepeltek, amelyek közül
kettőt nevezhettek meg. Többen voltak, akikre csak a kognitív
megközelítésű politikai élmények jellemzőek (28%), mint a csak érzelmi
behatások emlékét jelölők (15%), de a mintának relatív többsége (55%)
vegyesen említett mind kognitív, mind affektív tartalmú érzéseket a
kérdezett eseményre vonatkozóan.

A racionalitást feltételező érzések közül legtöbben (55%)
felháborodást éreztek a román politika iránt Marosvásárhely
kapcsán - főleg a férfiak (60%), a felsőfokú végzettségűek (64%)
és a Partiumból jöttek (63%). A minta egyharmada (33%) az
akkori harcok után abszolút reménytelenséget érzett a nemzetiségi
politizálás jövőjére vonatkozóan, kiemelten a Székelyföldről
érkezettek (36%). Kognitív viszonyulásnak tekintettük, ha az
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értetlenséget nevezték meg a váratlanul jövő eseménysort
jellemzően, így tett a mintának jó egynegyede (27%), akik szintén
a Székelyföldről jöttek között vannak túlsúlyban (31%).
Azok között, akik csak kognitív mérlegelést feltételező érzéseket

neveztek meg (28%) jellegzetesen a felsőfokú végzettségűek (30%), a 24
és 30 év közötti fiatalok (33%), a tanulók (40%) és a Budapesten élők
(30%) vannak jelen.

Az affektív élmények közül a legtöbben (31%) az akkori
fájdalomra emlékeznek, ami inkább az 50 évnél idősebbekre
(41%) és a nyugdíjasokra (54%) jellemző, érdekes módon főleg
azok körében, akik a marosvásárhelyi traumát már nem
Romániában élték meg, hanem még a forradalom előtt
Magyarországra menekültek (40%). Kétségbeesést is
ugyanennyien éreztek (30%), nagyobb arányban a nők körében
(38%). A megkérdezetteknek csak 15%-a vallja, hogy az
események idején gyűlöletet érzett a románsággal szemben - az
1993-as ítéletük szerint ez nem volt domináns jellegű élmény. Az
átlagnál inkább éreztek gyűlöletet a személyesen érintettek, a
Székelyföldről érkezettek (20%) és a Budapesten letelepedettek
(19%), akik között a forradalom után érkezettek vannak
túlsúlyban. A legkisebb mértékben (12%) a meglepetést
említették, ami főleg a szakképzetlen és szakképzett munkásokra
(22% ill. 20%) és az alsó- és középfokú végzettségűekre (17% ill.
15%) jellemző.
Akik Marosvásárhellyel kapcsolatban csak az affektív élményeiket

jelölték (15%) jellegzetesen a segéd- és betanított munkások (24%) és a
nyugdíjasok (30%) soraiban vannak.

A kognitív és affektív elemek együttes említése, az összetettebb
emlékezés (55%) leginkább az egészen fiatalokra, a 18 és 23 év
közöttiekre (60%) és a 40, illetve 50 év felettiekre (59% ill. 59%)
jellemző, és ami főleg a vezető szellemiként (64%) és szakmunkásként-
kisvállalkozóként (60%) dolgozók ítélete.
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1. táblázat
A kérdezettek marosvásárhelyi eseményekkel kapcsolatos érzései, azok

jellegének megfelelően, a szocio-demográfiai csoportokon belül
n=390 (százalékban)

Szocio-demográfiai   Csak racionális  Csak affektív  Kognitív  és
csoportok            érzések          érzések        affektív ér-
                                                     zések együtt
Átlag                      28             15           55
Nem - Férfi              35             13              60
        - Nő                  21             15              62
Korcsoportok
- 18-23                   26             10              60
- 24-30                   33             18              46
- 31-40                   28             13              57
- 41-50                   29             10              59
- 51-X                    19             22              59
Foglalkozás
- Tanuló, GYES-en          40             12              44
- Segédmunkás              27             24              45
- Szakmunkás, vállalkozó  22             15              60
- Szellemi beosztott       25             11              61
- Szellemi vezető          31                5              64
- Nyugdíjas                15             31              54
Iskolázottság
- alsófokú                 22             26              48
- középfokú                28             16              54
- felsőfokú                30                9              59
Település
- Budapest                 30             18              51
- Román határmente         39                8              50
- Közép-Magyarország     19             10              67
- Nyugat-Magyarország    23             13              61
Érkezés ideje
- forradalom előtt         28             14              57
- forradalom után          29             14              55
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2. táblázat
A kérdezettek érzései a marosvásárhelyi eseményekre utalóan néhány

szocio-demográfiai csoporton belül
n=390 (százalékban)

Szocio-demográ-      Kognitív, racionális          Affektív, irracionális
fiai csoportok                    élmények                            élmények
                      Felhá-    Remény-   Értet-           Fájda-   Kétség-   Gyűlö-    Megle-
                             boro-      telen-        lenség          lom       beesés     let a        petés
                             dás         ség a                                                         román-
                                           jövőre                                                      ság i-
                                                                                                           ránt
Átlag              55    33      27      31      30     15      12
Nem - Férfi       60    33      30      29      22     14      12
         - Nő          49    33      23      32      38     15      12
Korcsoportok
- 18-23           42    38      32      32      18     18      16
- 24-30           55    35      25      29      28     15      12
- 31-40           58    31      31      30      30     14      15
- 41-50           58    33      28      26      34     11      10
- 51-X            57    29      16      41      33     20        8
Foglalkozás
- Tanuló           54    38      34      24      28     14         4
- Segédmunkás      45    37      28      39      28     16      20
- Szakmunkás       51    29      27      31      24     15      22
- Szell.beosztott  59    23      30      29      36     13         9
- Szell.vezető     68    37      23      24      32     15         5
- Nyugdíjas        46    31         8      54      31     15      15
Iskolázottság
- alsófokú         37    33      30      44      33        7      19
- középfokú        52    34      29      30      28     16      15
- felsőfokú        64    33      24      28      32     14        5
Település
- Budapest         48    36      29      25      29     19      16
- Román határm. 65    42      24      37     13     11        5
- Közép-Mo. 59    29      20      36      35     10      10
- Nyugat-Mo. 62    22      32      35      41     10         9
Érkezés ideje
- forrad. előtt    56    32     26      40      26     11         7
- forrad. után     55    34      28      27      31     16      14

Jellegzetes különbségek jelentkeznek az egykori kibocsájtó
zónáknak megfelelően: a Székelyföldről elszármazottak körében csupán
két, kevésbé választott élmény volt az átlagnál magasabb arányban jelen,
éspedig az értetlenség és a gyűlölet emléke. Ha kiemeljük a
székelyföldiek közül a Marosvásárhelyről érkezettek véleményét és
összevetjük két másik területi zónához tartozó nagyvárosból
érkezettekével - amelyek a mintában hasonló arányban vannak
reprezentálva (Marosvásárhely 15%, illetve Nagyvárad 19% és
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Kolozsvár 17%) -, ugyancsak hasonló eredményt kapunk. A leginkább
érintettek, a marosvásárhelyiek véleménye csupán az értetlenség és az
akkori románok elleni gyűlölet emlékénél magasabb az átlagnál (37:27%
illetve 20:15%), és a másik két városból elvándoroltak véleményéhez
viszonyítva inkább érte őket meglepetésként a szomorú esemény (12:7%
ill. 8%). Tehát megállapíthatjuk, hogy nagyon hasonlóan emlékeznek
mind a közvetlenül és mind a közvetetten érintettek az egykori politikai
sokkhatásként megélt események idején átélt érzelmeikre.

3. táblázat
A kérdezettek érzései a marosvásárhelyi eseményekre utalóan a

kibocsájtó erdélyi lakóhelyeknek megfelelően
n=390 (százalékban)

Érzések, él- Átlag Par- Közép-    Dél-     Székely-     Maros-   Nagyv -  Kolozs-
mények             tium    Erdély     Erd.        föld          vásár-       rad          vár
                                             hely
Gyűlölet a ro-
mánság iránt   15   10    14     7    20       20      9       11
Felháborodás
a román poli-
tika iránt     55   63    55    50    64       48     70      64
Meglepetés     12    7    10    21    17       12        7        8
Fájdalom       31   30    36    29    26       24      27      30
Kétségbeesés   30   31    28    43    28       29     34      32
Reménytelenség
a jövőre       33   31    36    14    35       32      27      33
Értetlenség    27   26    25    21    31       37      26      24

A politikai értékek közül a szabadság iránti viszonyukról
kérdeztük az áttelepedetteket. Függetlenül attól, hogy a román forradalmi
változás előtt vagy után indultak útnak olyan politikai élményeket és
tapasztalatokat hoztak magukkal, amelyek annak a meghatározói, hogy a
szabadságot érezték mindannyian a számukra legfontosabb politikai
értéknek. A totalisztikus állam a szabadságot nemcsak korlátozza vagy
csökkenti, hanem azt meg is szünteti. Romániában nem volt:
- gondolatszabadság (hiányzott a személyiségtudat kiélésének

lehetősége),
- mozgásszabadság (nem lehetett utazni, kitekinteni a világba),
- információszabadság (nem lehetett újjal ismerkedni, az izoláltságból

kitörni),
- akaratszabadság (nem lehetett cselekedni).

Az általunk kérdezetteket arra kértük, hogy értékeljék a
Romániában megélt szabadság-érzetüket (illetve annak hiányát) és
ugyanezt jelöljék a magyarországi életükre vonatkozóan is. (Az ötfokú
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skálának megfelelően az 1-es a szabadság legerősebb hiányát és az 5-ös
annak a leginkább érzett meglétét jelölte.)
A következőképpen ítélkeztek:

n=400 (százalékban)
                           Átlagok   1-es  2-es  3-as   4-es   5-ös
Szabadnak Romániában           1,97     40    34    17      7      2
Szabadnak Magyarországon     4,49      1     1     8     30     60

A romániai szabadságérzetet alig értékelték a lehető
legalacsonyabbnál valamivel magasabbra (1,97), ami szignifikáns
különbségeket mutat több háttérváltozónak megfelelően. A
romániai szabadság inkább hiányzott a férfiaknak (1,86), az 50
évnél idősebbeknek (1,45), a felsőfokú végzettségűeknek (1,80),
az értelmiségiként dolgozóknak (1,71). Az átlagnál egy kevéssel
szabadabbnak érezték magukat, akik a tömbmagyarság zónájából,
a Székelyföldről jöttek (2,21). Ez azzal magyarázható, hogy ott a
nagyfokú együvétartozás miatt valamivel alacsonyabb volt a
kiszolgáltatottsági érzése a magyarságnak. A szabadság hiányát a
leginkább a Partiumból érkezettek jelölték (1,73), ennek egyik
alapvető motivációja, hogy ezen országrészben mindig is
tökéletesen fogható volt a magyar TV adása, s így az ott élőknek
állandó összehasonlítási alapjuk volt. Akik a román változás után
vándoroltak ki Magyarországra, úgy ítélték meg, hogy egy
kevéssel több szabadságot tudtak élvezni Romániában (2,06) mint
akik még a teljes reménytelenség idején indultak útnak (1,74).

Magyarországon a minta 9/10-e szabadnak érzi magát, s
csak 10% van más véleményen. Az átlagérték (4,49) azt jelenti,
hogy majdnem „nagyon szabadnak” érzik magukat a választott
országban. Ettől a véleménytől statisztikailag érzékelhető
különbség csak az életkori csoportok és a letelepedés helyének
szempontjából érzékelhető: a leginkább a 40 és 50 év felettiek
értékelik a kivándorlás által megszerzett szabadságot (4,63 ill.
4,60), valamint a vidéken élők inkább szabadabbnak érzik magukat
(4,49), mint akik a főváros atomizált személytelenségében laknak.
Ha a mindkét országra vonatkozó válaszaik adatait összevetjük,

nagyon pozitív képet kapunk a migráció utáni szabadságérzetükre
vonatkozóan: 94% érzi úgy, hogy nagyobb szabadságban élhet
Magyarországon, mint Romániában, és csupán 6% ítéli egyformának
mindkét országbeli szabadságérzetét. (Két egyén válasza [0,5%] eltérő,
ők szubjektíve úgy éreznek, Romániában inkább szabadabbak voltak.)
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4. táblázat
A kérdezettek migráció előtti (romániai) és migráció  utáni

(magyarországi) szabadságérzetének az önértékelése és azok alapjá n
való összehasonlítása a különböző szocio-demográfiai csoportokon belül

(átlagértékek; 1=nem szabad; 5=nagyon szabad)
n=400 (százalékban)

Szocio-demográ-  Románi -     Magyar-     Románi -    Ugyanolyan     Magyaror-
fiai alcsoportok ban ér-        szágon         ban na-      szabadság         szágon na-
                 zett             érzett           gyobb        mindkét           gyobb sza-
                 szabads.      szabads.       szabads.     országban        badság
Átlagok             1,97    4,49      0,5       6          94
Nem - Férfi        1,86    4,50      1          5          94
        - Nő           2,10    4,47      -          7          93
Korcsoportok
- 18-23            2,68    4,42      2          8          90
- 24-30            1,98    4,45      1          6          93
- 31-40            1,90    4,35      -          5          95
- 41-50            1,96    4,63      -          7          94
- 51-X             1,45    4,60      -          4         96
Foglalkozás Rom.-ban
- munkás            2,00    4,46      2         7         92
- középkáder        2,10    4,63      -          3          97
- értelmiség        1,78    4,45      -          5          95
- eltartott         2,15    4,50      -          5          95
Foglalkozás Magyaro.-n
- tanuló, GYES      2,24    4,44      -          4          96
- segéd-, bet. m.   2,03    4,45      1          9          90
- szakm., vállalk.  1,93    4,49      1          7          92
- szell.beosztott   2,08    4,53      -          4          96
- szell.vezető      1,71    4,46      -          5          95
- nyugdíjas HTB    2,23    4,69      -          8          92
Iskolázottság
- alsófokú          1,74    4,44      3          -          96
- középfokú         2,10    4,52     1          6          94
- felsőfokú         1,80    4,50     -          7          94
Eredet
- Partium           1,73    4,51     -          5          95
- Közép-Erdély      1,97   4,36      1          5          94
- Dél-Erdély        1,78    4,57      -          -                      100
- Székelyföld       2,21    4,56      1         8         92
Település
- Budapest          2,05    4,38      1          9         91
- Román határmente  1,98    4,69      -          7          94
- Közép-Magyaro.    1,92    4,45     -          3          97
- Nyugat-Magyaro.   1,89    4,65      -          -                      100
Érkezés ideje
- forradalom előtt  1,74    4,55      -          3          97
- forradalom után   2,06    4,46      1          7          92



114

Nyilvánvaló, hogy a kérdezetteknek az áttelepedéstől számított
néhány év alatt még kevés lehetőségük volt, hogy élményszerűen
megtapasztalhassák a szabadságnak, akár mint univerzális, akár mint
politikai értéknek a lehetőségeit, mégis úgy ítélnek, hogy az
áttelepedéssel sikerült  megközelíteniük a gondolat-, a mozgás- és az
akaratszabadság maximumát. Ez az érzés növeli a felszabadultság- és a
konfort-érzetüket, ami megkönnyíti a migrációs sokk negatív
következményeinek az elviselését.

II. Helykeresés Magyarországon

1. Történelmi-politikai helyzetek
Az áttelepedettek számára Magyarország a rég óhajtott igazi

szabadságot jelentette, azt a nagyon vonzó helyet, ahol már nem kell a
politikától való rettegésben élniük. Az Erdélyben szerzett látens politikai
élményeik, amelyeket a családban, a korcsoportokban szereztek és a
magyarság identitásának felvállalásához kapcsolódó események
alkalmából éltek át - Magyarországon újraéledtek. Az az élményanyag is
reaktivizálódott, amelyet a magyarság vállalása miatt egykori
üldözöttségi-, megkínzási- vagy börtönbeli emlékek okoztak. Amiről
Erdélyben beszélni sem lehetett: a magyarság büszke vállalása - az
Magyarországon politikai értékké vált.

Egykori üldözöttségük és aktuális nehézségeik tág teret kaptak a
médiumokban, mindenekelőtt az írott sajtóban (Sík, 1989).28 Írni róluk,
avagy bármilyen módon foglalkozni az életükkel egyenlő volt a politikai
bátorság felvállalásával. Az erdélyiek életének felkarolása a különböző
szervezetek és intézmények részéről teljesen önálló elhatározás
eredménye lett. Az erdélyiek iránti országos méretű kitüntetett
figyelemnek ezek voltak a  racionális okai, amelyeket felerősített az a
óriási irracioná lis-emócionális élmény, amit az 1988. június 28-i Hősök
terén zajló tömegtüntetés jelentett. Ez a százezreket megmozgató
politikai esemény az Erdélyben élő magyarság veszélyeztetett
életkörülményeit familiarizálta az ország közvéleményébe és ugyanakkor
a rendszerváltást óhajtó magyar közéletnek nagy sikerélménye lett (Sík,
1989; Szelényi, 1991; Kéri, 1993).29

Ebben az időszakban az új ismereteket, információkat és
helytállási-magatartási modelleket szolgáltató áttelepült erdélyiek úgy
szocializálódtak, hogy értékként járultak hozzá az újfajta magyar
politikai attitűd gazdagodásához. A rendszerváltozás szükségességének a
beérési szakaszában a fontossá vált erdélyieknek úgy tűnt, értik ezen
változási folyamatokat. A magyarságuk örömteljes megélését
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azonosították a politikába való betagozódásukkal, hiszen nemzeti
identitásuk hangsúlyozása végett lettek pozitív politikai tényezővé. A
totalitarizmusból érkezőknek szélesebb értelmezés szempontjából
követhetetlennek bizonyultak volna az események, - vagyis a
reformkommunisták és a demokratikus ellenzék bábáskodása a
pluralizmus megteremtése érdekében.

A felfokozott érdeklődés hamarosan lecsökkent irányukba, a
magyarországiakat lefoglalta a rendszerváltás. Az 1989 decemberi
romániai változás után a magyarok érdeklődése és szimpátiája az
otthonmaradók, az új erdélyi lehetőségek kiharcolói felé fordult (Sík,
1991, 1992; Závecz, 1992; Czakó, 1993).30

Az áttelepült erdélyiek nagyon nehezen élték meg a rokonszenv
megszűnését irányukba. Akárcsak Romániában, a befogadó országban is
kiszolgáltatottnak érezhették magukat, ami a migrációs lét nehézségei
mellett fokozta érzékenységüket. A stigmatizálást kiemelten érzékelték,
mert rá kellett jönniük, hogy Magyarországon is egy olyan kisebbségnek
számítanak, akiknek másságuk miatt át kell élni a negatív
diszkriminációt. Az általunk kérdezettek számos ilyen élményről
számoltak be. Így vallanak ezekről:

„Nem éreztem haragot, csak nagy-nagy fájdalmat, hogy a fajtám is
bélyegez.” - „Megpróbáltam megmagyarázni, hogy a történelem
választott el innen.” - „Magamba fojtottam az indulataimat, csak
valami cinikus megjegyzést tettem.” -„Fájdalmat nem mutattam, de
kikértem magamnak a lerománozást.” - „Éreztetik naponta, hogy
idegen vagyok.” - „Az ugyanilyen korú és képesítésű magyar
állampolgároknál jóval kisebb a fizetésem.”
A számukra váratlan és fájdalmas megkülönböztetés ellenére

igyekeztek felülemelkedni az indulatok irányította politikai
hangulatokon. Létkérdéssé vált az áttelepedettek számára az ország, és
benne saját maguk politikai helyzetének a racionális mérlegelése,
megértése. Először azért, hogy benne önmaguk helyét megértsék és
értékelhessék, később pedig azért, hogy tájékozottságukkal ellensúlyozni
tudják a másságuk kihangsúlyozásából adódó nehézségeiket és
megkerülhessék társadalmi marginalizációjukat.

2. Pártpreferenciák
A magyarországi politikai átrendezés stesszhelyzetei számos olyan

élményt adtak az  áttelepedettek számára, amelyek szükségessé tették
politikai kultúrájuk revidiálását - felismerték, csak jó orientáció útján
találhatják meg tartósan a helyüket a magyar politikai átmenetben. A
társadalomba való ilyen jellegű beintegrálódáshoz általában szükséges,
hogy a polgároknak legyen választott preferált pártjuk. A kérdezettek
57%-ának van már „kedvenc” pártja, de 43%-ának még nem sikerült
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egyik magyarországi pártot sem elfogadni. Az utóbbiak között vannak
azok is, akik úgy ítélték meg, hogy  áttelepedésük óta még nem telt el
elég idő ahhoz, hogy választani tudjanak a politikai alakulatok közül.

A pártokat nem választók - tehát a mintának 38%-a - az életkori,
a foglalkozási és az iskolázottsági kategóriákra differenciálódnak.
Leginkább a nagyon fiatalok (a 18 és 23 évesek és az alsófokú
iskolázottságúak soraiban (41%) vannak. A non-preferenciák indoklásaik
alapján két csoportba kerülnek:

- pártsemlegesek: „A pártokat nem ismerem.” - „Nem értem a
politikát, nem is foglalkozom vele.” - „Még nem döntöttem.”

  - pártellenesek: „Nincs most hiteles párt.” - „Csalódtam
mindegyikben.” - „Azok csak a hatalomért politizálnak, nem a
nemzetért.” - „Széchenyi is megmondta, hogy nem kellenek
pártok.”

A pártokat választók preferenciái (a minta 57%-a, n-231):
FIDESZ (27%) - főleg a 24 és 30 év közöttiek (36%), a középfokú

végzettségűek (30%), a tanulók, GYES-en, GYED-en lévők
(46%)

MDF (12%) - jellegzetesen az 50 évnél idősebbek (28%), a
felsőfokú végzettségűek (20%), a vezető szellemiek (20%)
és a nyugdíjasok (39%)

MSZP (6%) - leginkább a 41 és 50 év közöttiek (11%), a felsőfokú
végzettségűek (9%), a beosztott szellemiek (9%) és a vezető
szellemiek (10%)

SZDSZ (5%) - kiemelten az aktívan dolgozó korcsoportok (a 24 és
30, a 31 és 40 és a 41 és 50 év közöttiek sorában azonosan
7%, a felsőfokú iskolázottságúak (7%) és a vezető
szellemiek (9%).

Az említetteken kívüli pártokat igen kevesen választották, a KDNP-t és
az FKGP-t 2-2% és a parlamenten kívüli pártokat együtt 4%-ban. Ez
utóbbiak az említések esetszámaival a következő képet mutatják:
Köztársaság Párt (7), Zöldek Frakciója (4), NDSZ (1), MIÉP (1), Magyar
Néppárt (1), Magyarok Nemzeti Szövetsége (1), Nyugdíjasok Pártja (1).
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5. táblázat
A kérdezettek pártpreferenciái a különböző szocio-demográfiai

csoportokon belül
n=381 (százalékban)

Szocio-demográ-      FIDESZ  MDF  MSZP  SZDSZ   KDNP  FKGP  Egyéb   Egyik 
       párt       párt

fiai alcsoportok                                                sem
Átlag                27   12    6    5    2    1    4       38
Nem - Férfi         23   14    8    6    1    2    4       38
        - Nő            31   11    4    5    2    1    4       37
Korcsoportok
- 18-23             28    6    6    2    -    2    2       48
- 24-30             36   11   2    7    1    7    7       32
- 31-40             27   11    6    7    4    2    2       38
- 41-50             21   11   11    7    2    4    4       38
- 51-X               18   28    8    2    -    4    4       35
Foglalk.Romániában
- munkás             26    9    3   5    3    2    3       42
- középkáder         28   11   15    7    2    2    2       24
- értelmiség         24   18    7    8    1    -    7       33
- eltartott          33    9    6    1    1    1    1       45
Foglalkozás
- Tanuló             46    6    6    4    2    -    2       30
- Segédmunkás        21    9    1    4    2    2    -       50
- Szakmunkás         28    7    6 4    2    2    4       42
- Szell.beosztott    27     9     9    5    -    -    9       38
- Szell.vezető       23   20   10    9    2    -    5       29
- Nyugdíjas          15   39    -    -    -    8    8       31
Iskolázottság
- alsófokú           15     4    -    7    -    4    -       63
- középfokú          30     9    6    4    2    2   3       40
- felsőfokú          25   20    9    7    1    -    7       30
Település
- Budapest           28   14    8    5    1    2   6       33
- Román határmente   25     7    7    5    7    2    3       44
- Közép-Magyaro.     25  21    5    6    2    -    2       38
- Nyugat-Magyaro.    29      6    3    9    -    -    3       49
Érkezés ideje
- forradalom előtt   18   17    5    6    1    2   7       39
- forradalom után    30   11    7    5    2    1    3       37

Pártválasztásaik részben hasonlóak a pártpreferenciák országos
átlagához. Azonos időszakban (1993 április, május, június) az országos
reprezentatív pártpreferencia-felmérés kumulált adatait illetően az
áttelepedettek preferenciái leginkább az MDF javára térnek el - amint az
adatok ősszevetéséből kitűnik:
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Pártválasztások %-ban: 1993 április, május, június
                          FIDESZ  MDF  MSZP  SZDSZ  KDNP   FKGP   Egyéb   Egy sem
Áttelepedett erdé-
lyiek, n=400           27   12    6    5    2    2    4       38

Országos reprezen-

tatív minta, n=676*    26    7   11    8    4    5    7       
32

(Az általunk vizsgált minta [n-400] esetében 1% volt a válaszmegtagadás és 4% azok
aránya, akik még nem tudtak pártot választani, tehát X.)

Az MDF nagyobb népszerűségének okait abban látjuk, hogy:
- a vizsgált időszakban (1987 ősze-1992 ősze) az MDF eszményei,

megalakulása, párttá artikulálódása, fontos politikai tényezővé válása
volt a legismertebb a közvélemény számára,

- az MDF már megalakulásának pillanatától kezdve határozottan
kiállt a határokon túli magyarság érdekében, és felvállalta az
áttelepedettek problémáit is,

- az átlagállampolgár szívesen van a többség által megerősített
véleményen, s így az MDF mint az első szabad választáson győztes párt,
számos hívet gyűjtött táborába a politikailag közömbösek és/vagy
hezitálók közül is - ez a tendencia fokozottan érvényesült a
betelepedettek soraiban, akik azonosulva a győztes többséggel, inkább
otthon érezték magukat a befogadó országban.

A pártkötődések indítékaira voltunk kíváncsiak, hogy a
kérdezettek milyen megfontolásból szimpatizálnak választott pártjukkal.
A nyitott kérdésre adott magyarázataik rámutatnak arra, hogy miket
tartanak politikai értéknek. Konkrét és/vagy elvont megállapításokkal,
vágyakkal és elismerésekkel indokolták a választott párttal való
egyetértésüket.

A legtöbb magyarázat (59%) kevésbé „megfogható” indoklásokat
tartalmaz, ami a reális politikai elképzelések és programok nem-
ismeretére utal: 30%-ban világos politizálást várnak el a választott
párttól, ami a jövőben megvalósuló konkrét, pragmatikus megoldásokat
és hatékony ötletek megvalósulását jelenti számukra; 15% egy új
generáció politizálásának a jelentkezését várja, míg 14% pedig
konkrétumok nélküli változást vár kedvenc pártjától.

Valamennyivel kevesebben (53%) vannak azok, akikre inkább a
konkrétumok hatnak: a válaszadók egynegyedét (24%) egy-egy valós ok

                                                          

* Forrás: Szonda-Ipsos Közvéleménykutató Kft. adatbázisa
(1993. április, május, június).
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miatti szimpatizálás befolyásolja, ők azok, akik nem ismerik a pártok
programját egészében, annak csak egy kisebb részletével
rokonszenveznek, egy epizód vagy egy politikai megnyilvánulás miatt
választanak; a pártok programjaival való egyetértés miatt 17%
választott, akik indoklásaikban a pártok elveivel, nézeteivel és
jövőképével való azonosulásról számoltak be. Van egy olyan
részprogram, amely mint politikai törekvés, kiemelten befolyásolja az
áttelepedettek választását, mennyire helyezi előtérbe az illető párt a
határokon túli magyarság sorsát? Ez utóbbit 12%-ban tartják a
leginkább meghatározónak, jellegzetesen a beosztott (21%) és a vezető
(18%) szellemiek.

Kisebb arányú (21%) az olyan indoklás, amikor a pártot valaminek
az elismerése végett választják: 8%-ban vezető politikusai, 6%-ban
szociálpolitikai meggondolások alapján; 4% a pártok közötti vitázás
hiányát, 2% pedig a párt problémamegoldási készségét dicséri, míg
1% különböző személyi okokkal indokolja párt-preferenciáját.

Ha az indoklásokat a konkrét pártpreferenciákra vonatkoztatjuk, a
következő jellemzéseket kapjuk:
- FIDESZ: reményteljes az új politikai generáció ígérete (3%), amelynek

világos, lényegretörő a politikája (4%), jók a szociálpolitikai
elképzelései is (1%), valamint a változ st ígérő (2%) helyes
programja miatt (2%) érdemes vele szimpatizálni (1%).

- MDF: szimpatikusak (3%) és kiváló programjukkal (3%) - amelynek
leginkább dicséretes eleme a határokon túliak segítése (4%) - a
változást (1%) helyes, világos, közérthető politizálással (1%)
valósítják meg, amire garanciát jelentenek vezető személyiségei
(1%).

- MSZP: világos, hatékony, emberközeli a politizálása (3%), kiváló a
szociálpolitikája (2%), a vezető hozzáértésükkel (3%) különleges
szimpátiát (3%) váltanak ki, főleg azért, hogy elkerülik a
vagdalkozó politikai vitákat (2%).

- SZDSZ: szimpatikusak (3%), főleg mert merész, ötletdús (2%)
változást (2%) ígérnek és ahhoz pragmatikus, jólképzett vezetőket
(2%).
A többi pártot választók csupán egy-egy politikai jellege, illetve

megnyilvánulása miatt szimpatizálnak a párttal és egy elvont változást
várnak azoktól. Az összes párthívő indoklásaira jellemző, hogy inkább
csak szimpatizálnak a párttal, amelytől ötletteli, hatékony politizálást
várnak el a jövőben - függetlenül attól, hogy az illető párt ideológiai
eszmerendszerével elsőrendűen azonosulnának-e.
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A pártokat választók preferencia-indoklásai alapján a párt
elfogadásokat 4 nagy dimenzió mentén csoportosítjuk:

1. Professzionális elfogadás: a pártok programjait egyezteti saját
létkérdéseivel, s vannak elképzelései a pártpolitizálásról. Ide soroljuk a
programokkal, nézetekkel, elvekkel egyetértőket, a szociálpolitikai
meggondolásból választókat, a problémamegoldó kompromisszum-
készséget elvárókat és a világos, pragmatikus, a realitásnak megfelelő
politizálást kedvelőket. A válaszadók 30%-a döntött ezen motivációk
alapján. Szemelvények indoklásaikból:

„Velük értek egyet, nem lehet másképp csinálni a dolgokat, az
anyagi problémákkal más párt se boldogult volna. Nem értek egyet
a kárpótlással és azzal, hogy nem volt valami megtorlás a
kommunistákkal szemben (MDF).” - „Az ő elveik  állnak a
legközelebb hozzám, konzervatív gondolkodású vagyok (MDF).” -
„Mert a nyugdíjasok érdekeit akarják rendezni (Nyugdíjasok
Pártja).” - „Tudják mit akarnak és a többi párttal is ki tudnak jönni,
pedig fiatalok (FIDESZ)”. - „Helyesen látják a privatizálást, a
kisember érdekeit is nézik (SZDSZ).” - „Olyan a programjuk, hogy
fognak érteni a gazdasághoz is (SZDSZ).” - „Szociáldemokrata
érzelmű vagyok, Európa felé jobban elfogadják őket, mert
szociáldemokraták és nem kommunisták (MSZP).” -
„Szakembereket állítanak előtérbe, Európában gondolkodnak
(Köztársaság Párt).” - „Nem mások ellen politizálnak, a tőkét
hoznák az országba (Köztársaság párt).” - „Megfelelő szociális
hálót vezetnének be (MSZP).” - „Magam is benn vagyok a külügyi
bizottságban (MDF).”
2. Érzelmi elfogadás: szimpatizál a párttal, de nem ismeri

programját egészében, annak részleteit emeli ki és azokat kedveli.
Valamiért, vagy valakiért - egy kiemelt vezetőért - preferálja a pártot,
amely egy-egy személyes indokaira is választ ad. Így gondolkodnak a
párttal szimpatizálók, a vezetők és a saját személyes okaik alapján ítélők.
A válaszolók 19%-ának ezek a meghatározó szempontjaik.
Vallomásaikból:

„Ebben van Horn Gyula, aki a legnagyobb külpolitikusa a
magyarságnak (MSZP).” - „Politizálásuk bizalomkeltő Antall
József egyénisége miatt (MDF).” - „Valami újat akarnak a
kisemberért, Pozsgai nagy politikus (NDSZ).” - „A nemzetiségi
politikája miatt sokan ítélik meg és orrolnak Csurkára, de hiába fáj
mindenkinek, csak ő mondja meg, ami van (MDF).” - „Mert nincs
már a pártban Csurka István (MDF).” - „Vezetőik szimpatikusak és
jól felkészültek (FIDESZ).” - „Nem betokosodott a politikai
felfogásuk (FIDESZ).” - „Elsősorban az emberi létért és nem a
jólétért harcolnak (Zöld Alternatíva).” - „Túllát a helyi
viszonyokon, európaiságuk helyénvaló (SZDSZ).” - „Ez tűnik a
legszókimondóbbnak és harciasabbnak (FKGP).” - „Húsz éve Bibó
és Németh László a politikusom. Végre az ő programjuk a pártom
programja (Magyar Néppárt).” - „Sokat tett a rendszerváltás után.
Az állampolgárságot könnyebb megkapni, már nem kell ezért
10 000 forintot fizetni (MDF).” - „Mert a családom velük ért egyet,
én sem tehetek másként (MDF).”
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3. Opciós elfogadás: saját elképzeléseit csak a jövővel hozza
kapcsolatba, mindenképpen a változást óhajtja. Akik így ítélnek,
generációs változást és/vagy az általános változást akarják. Ilyen
feltételesen fogadja el a pártokat a válaszolók 16%-a. Véleményeikből:

„Az emberi jogokat jobban tudnák érvényesíteni (SZDSZ).” -
„Sokkal több reményt látok, mint bármely más pártban, még akkor
is, ha tapasztalatlanok. Maga az, hogy fiatalok (FIDESZ).” -
„Törekvőek, övék a jövő (FIDESZ).” - „Előre gondolkodnak,
szabadon és normálisan (SZDSZ).” - „Majd ők rendet fognak
csinálni a földeken is, a korrupcióban is (FKGP).” - „Fiatalok
vagyunk, ők képviselnek minket, a mi javunkat fogják szolgálni
(FIDESZ).” - „Mivel keresztények, remélem, hogy döntéseik az
emberek javát fogják szolgálni (KDNP).” - „Úgy néz ki, fognak
érteni a gazdasághoz is, reális elképzeléseik vannak a jövőről
(Köztársaság Párt).” - „Kiváncsi vagyok, a fiatalok mit tudnak
majd csinálni, mert eddig az öregek vitték félre az országot
(FIDESZ).”
4. Racionális elfogadás: elvei, céljai megerősítését keresi a

pártokban, személyes érintettsége vezeti választásait. Úgy érzi, nemcsak
egyet ért a párttal, hanem ért is annak politizálásához. Van kialakult
politikai attitűdjük, amelyben ők „otthon” vannak. Ide soroljuk az
ideológiai torzsalkodások és viták hitelességének, szükségességének az
elítélőit és azokat, akiknek a határon túli magyarság érdekei, a nemzeti
identitás erősítése jelenti a politika lényegét. Ezek dominálják 10%-nak
az ítéleteit, amelyeket így magyaráznak:

„Legkövetkezetesebben ők képviselik a peremmagyarság
kérdéskörét (MDF).” - „Programszerűen a legsokrétűbb módon
tartalmazza a magyarság megmaradásának feltételeit (MDF).” -
„Mert nem ideológiaiak és nem vagdalkoznak (Köztársaság Párt).”
- „Harcolnak a kisebbségi és a külföldön élő magyarok jogaiért
(MDF).” - „Egységesítik a nemzetet, rendbeteszik az országot
(MDF).” - „Meggondoltan politizálnak, Romániával is tárgyaltak a
magyarok miatt (FIDESZ).” - „Ezt tartom igazán magyarnak, és
mert sokat foglalkozik az erdélyi magyarokkal (MDF).” -
„Magyarságképük az én véleményemmel azonos, harcol a
határokon túliak összetartásáért (MDF).” - „Az erdélyiekért harcol,
a székely nép hagyományainak a megőrzéséért (Magyarok
Nemzeti Szövetsége).”
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Az elfogadási csoportok a különböző pártok híveire vonatkoztatva
a következők:

(százalékban)
Pártválasztások Indoklási-elfogadási csoportok

   Professzionális   Érzelmi   Opcionális Racionális
         30%          19%         16%          10%

FIDESZ          61           17          43            8
MDF          39           39           6           39
MSZP          56           60           4           16
SZDSZ          32           41          27            5
KDNP          14           71          14           14
FKGP          40           60           -             -
Egyéb párt          50           25          31           25

Megállapíthatjuk, hogy a pártok elfogadása leginkább érzelmi
alapon történik, valamint a pártok programjainak szubjektív értelmezése
alapján. Ezen két elfogadási szempont dominálja a pártok híveit. Kevésbé
érvényesül az indoklásokon belül az opciós-jövős óhaj és a személyi
érintettség fontossága, kivétel a FIDESZ választása a jövős igény
kiemelésekor és az MDF választásának racionális megítélése a határokon
túliak felkarolása miatt. Pártokra vonatkoztatva a legkiegyensúlyozottabb
indoklások az MDF-re és az MSZP-re jellemzőek, hasonló arányban
indokolnak professzionális és érzelmi szempontból és a feltételes
(opciós) megítélés nem annyira meghatározó.

A párt-elfogadások indoklásaiban elég kevés az ideológikus
elvszerűségbôl eredő gondolat, mégis inkább jellemzik ezek a
magyarázatok a kérdezettek politikai beállítódását, mint az, hogy melyik
pártot preferálják, mivel ezek a választásaik - akárcsak az őket befogadó
magyarországi társadalom többségének párt-elkötelezettsége is - igen
felszínes és csupán szituatív kapcsolódás eredménye.31

A politikai szocializációnak igen fontos eleme a politikai
kommunikációban való részvétel. Ezen belül az ítéletalkotás, az érték-
orientáció, a politikai tájékozottság egyik üzenetforrása a napi és heti
politikai sajtó. Az általunk kérdezettek az elektromos média és a megyei
napilapok rendszeres követése mellett a magyarországi lakosokhoz
hasonlóan ugyanazokból a legnépszerűbb országos lapokból szerzik
politikai információikat.
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A különböző pártpreferenciával bírók és nem-bírók újságolvasási mutatói
a közetkezők:

(százalékban)
Pártválasz-     Népsza-     Kurír     Magyar      Magyar     Új Magyar-      Heti Világ-
tások  n=393      badság                 Nemzet      Hírlap          ország            gazdaság
FIDESZ          33      31      19      26          9          27
MDF             12         9      18      16       56          14
MSZP            14         5      10      12         -          13
SZDSZ             4         8         5         8          3             6
KDNP               2         2         3         2          -             -
FKGP               2         3         3        -          3            -
Egyéb párt         2         4         6      12          9             6
Egyik párt sem  29      35      34      25       21          33
A minta  átlagai        35          25       17               15                9                 1

Azt tapasztaljuk, hogy a FIDESZ szimpatizánsai olvasnak
leginkább politikai sajtót, a minta átlagos mutatóit jóval túlhaladva. Az
MDF által képviselt eszmerendszer iránti elkötelezettség érvényesül
leginkább, e párt hívei teszik ki a nemzeti konzervatív beállítottságú
napilap, az Új Magyarország olvasótáborának több mint a felét (56%), de
ugyanakkor olvasnak más, népszerűbb újságokat is. Úgyszintén több
publikációból informálódnak az MSZP hívei is, de a minta átlagos
olvasottsági adatai alatti értékben. Például az MSZP hívei 76%-a olvassa
a Népszabadságot, a szocialista napilapot, de ők e lap olvasótáborának
csak a 14%-át teszik ki.

Összegezve az tapasztalható, hogy a FIDESZ hívein kívül (akik
között többségbe vannak a mindenféle információra éhes fiatalok) a párt-
elkötelezettséggel bírók nem emelkednek ki a legnépszerűbb politikai
sajtó olvasói közül, nem jellemző rájuk a fokozott politikai információ-
éhség. Így az áttelepedettek magyarországi politikai szocializációjának a
pártokhoz való igazodást tekintjük legfontosabb momentumnak, amelyről
megállapíthatjuk, hogy hasonló, mint az ország egész lakosságának az
ilyen irányú helykeresése, tehát erre a rétegre is érvényesek az
országosan megállapított tendenciák, 1993-ban: „A választópolgárok
többsége ma már különbéget tesz a pártok között és többé-kevésbé
körvonalazott pártpreferenciákat alakított ki ... a választópolgárok
pártokhoz való viszonyát azonban túlnyomóan a gyenge kötések
jellemzik.” (Gazsó F., Gazsó T., 1993:121)
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III. Vonzódás az Erdélyért való politizáláshoz
A politikai szocializáció útján úgy alakul az egyén, hogy képes

lesz válogatni a politikai információk között, azokat hierarchiába helyezi,
hatásukat érteni és értékelni. Az áttelepült erdélyiek ilyen jellegű
érdeklődése Magyarországnak a határokon túl élő magyarsággal való
politikai tevékenységére koncentrálódik. Az erdélyiek esetében az
Erdélyre vonatkozókra, ezeket teszik irányíthatókká saját romániai
emlékeik és érzelmeik. Ezen fókuszált érdeklődés végett kiemelten
figyelik Románia jelenlegi kisebbségi politizálását, az ott élő magyarok
politikai életét és mindezeknek a magyar médiában való jelenlétét.

1. Figyelés Romániára és a magyar média Erdély-képére
A formális és informális hírcsatornákon keresztül a kivándoroltak

is követik Románia politikai életét, a helyzetből adódó bizonyos
távolságtartással. Mindezen megnyilvánulást személyesen is megfigyelik
erdélyi látogatásaik alkalmából. Magyarországon saját megítéléseik
alapján interpretálják mindezeket.

Arról érdeklődtünk, hogy mennyire figyelik Románia politikáját?
A megkérdezettek fele (52%) nagy figyelemmel, míg valamennyivel
kevesebben (42%) kisebb odafigyeléssel követik a román politikai
eseményeket, s elenyészően kevesen (6%) egyáltalában nem figyelnek
ezekre. A figyelem szignifikánsan nő az életkorral, az iskolázottsággal és
a társadalmi státusszal. Így a legmagasabb az 50 évnél idősebbek (67%),
a felsőfokú végzettségűek (72%) és a vezető szellemiek (75%) körében.
Az áttelepültek Romániára figyelése még intenzívebb, amikor az ott élő
magyarsággal kapcsolatos valamely politikai megnyilvánulás. A
romániai nemzetiségi politikát zömükben (79%) kiemelten figyelik,
közel egyötödük (19%) kisebb érdeklődéssel teszi ugyanezt, s néhány
esetben (2%) teljesen hiányzik ez az érdeklődés. Az erdélyi nemzetiségi
politikának a követése hasonlóan differenciálódik, mint az országos
politikára való figyelés és még az eredeti lakhellyel is. Eszerint az erre
vonatkozó legnagyobb érdeklődés a férfiakat (83%), a 40 és 50 éve
felülieket (89% ill. 90%), a felsőfokú végzettségűeket (89%), a vezető
szellemieket (93%) és a nyugdíjasokat (100%), valamint a Közép-
Erdélyből (86%) érkezetteket jellemzi.

Általában a romániai politikai élet iránti figyelem erősebb a
vidéken élők (főleg Nyugat-Magyarországon) és a Közép-Erdélyből
jöttek soraiban, és azok között akik Magyarországon járnak erdélyieket
tömörítő csoportosulásokba, valamint a még a román forradalom előtt
elindultak körében.
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6. táblázat
A kérdezettek érdeklődése Románia politikája iránt a különböző szocio-demográfiai

csoportokon belül
   n=400 (százalékban)

Szocio-demográ-      Figyelem Románia általá-      Figyelem Románia magyar
fiai alcsoportok                         nos politikájára                      nemzetiségiekkel való
                                                    politikájára
                     Nagyon      Kevéssé        Egyálta-       Nagyon        Kevéssé        Egyálta-
                     figyeli         figyeli        lában nem        figyeli          figyeli        lában nem
                                      figyeli                     figyeli
Átlag               52     42      6        79        19        2
Nem - Férfi        57     39      5        83        15        2
        - Nő           47     46      7        75        24        1
Korcsoportok
- 18-23           30      62      8        72        26        2
- 24-30           47      47      8        70        28        2
- 31-40           55      41      4        78        21        1
- 41-50           59      35      7        89         9        2
- 51-X            67      31      2        90         8        2
Iskolázottság
- alsófokú         30      52     19        59        37        4
- középfokú        43      50        6        76        23        2
- felsőfokú        72      26        2        89         9        1
Foglalk.Romániában
- munkás           37      54      9        72        25        3
- középkáder       57      41      2        83        17        -
- értelmiségi      69      28      3        89        10        1
- eltartott        55      39      6        77        22        1
Foglalk.Magyaro.-n
- Tanuló, GYES     46      54      -        72        28        -
- Segédmunkás      34      51     15        65        33        2
- Szakmunkás       43      48      8        78        17        5
- Szell.beoszt.   54      45       2        77        23        -
- Szell.vezető     75      24       1        93          6        1
- Nyugdíjas HTB    54      39       8                 100         -        -
Eredet
- Partium          50      43       7        80        18        2
- Közép-Erdély     59      39       3        86         3        1
- Dél-Erdély       43      43     14        36        50             14
- Székelyföld      50      44       7        77        22       2
Település
- Budapest         46      49       6        52        40        9
- Román határm.   47      44     10        58        34        8
- Közép-Magyaro. 62      35       3        64        32        3
- Nyugat-Magyaro.68      29       4        67        32        1
Érkezés ideje
- forr. előtt      56      38      6        87        12        1
- forr. után       51      44       6        76        22        2
Erdélyi csoportok
tagja  - igen     60      37       3        84        15        1
         - nem      39      51     10        72       26        3



126

Tehát akiknek sikerült politikai élményeket gyűjteni az
áttelepedése előtt, azoknak csalódása hozzájárult ahhoz, hogy
távolságtartóbban kövessék a jelenlegi romániai történéseket. A
mérsékelten figyelők között kiemelten a fiatalok csoportjai vannak jelen,
akik a magyarországi politikai élet iránt is eléggé közömbösek.32 A 18 és
23 év közöttiek figyelme az egész országra irányul, az ő Erdélytől való
elszakadásukat sok esetben még nem alapozták meg negatív
múltélmények, míg a 24 és 30 év közöttiek számára főleg a nemzetiségi
politizálás a követésre érdemes.

Ahogy a pártprefereciák indokolásaiból is kitetszett, kiemelt
érdeklődéssel követik a kérdezettek a magyar politikai életnek a
határokon kívüli magyarságra vonatkozó megnyilvánulásait. Ez a magyar
tendencia leginkább a magyar médián keresztül követhető, ahol
folyamatosan jelen vannak az Erdélyben élőket érintő témák is.
Véleményünk szerint a média által sugallt Erdély-kép nagyon szelektív
az ottani valóság bemutatását illetően, főleg érzelmeket és kategorikus
ítéleteket igyekszik kelteni a mélyebb elemzéssel szemben. A vizsgált
időszakra vonatkozóan (1993 júniusával bezáróan) az erdélyi kisebbségi
magyar csak mint szenvedő, jogfosztott, kisemmizett egyén került
bemutatásra, feltételezhetően abból a meggondolásból kiindulva, hogy az
elszenvedett sérelmek nagyobb hírértékkel bírnak, mint a mindennapok
széleskörű bemutatása, a helyzetértelmezések és a jövőre vonatkozó
lehetőségek elemzése.

Mivel az Erdély-tematika leginkább a tömegkommunikáció
csatornáin át integrálódik az ország közvéleményébe, ennek az
üzenetküldésnek a hatása politikai kommunikációbeli funkciót lát el.
Feltételeztük, hogy figyelve ezeket a média-megnyilvánulásokat, az
áttelepülteknek markáns véleménye alakult ki ezirányban. Arról
érdeklődtünk, hogy a magyarországi újságok, rádió és televízió Erdély-
képét hogyan ítélik meg, milyennek tartják azok összességét mennyiségi,
minőségi és hasznossági szempontból.

A tematika mennyiségi jelenlétével kapcsolatban három vélemény-
alternatíva közül választhattak, amelyeken belül nem jelentkezett
jellegzetes eltérés az összesített véleménytől. Elegendőnek minősíti az
Erdély-tematika médiabeli jelenlétét a mintának több mint fele (64%),
(főleg a felsőfokú iskolázottságúak [69%]). A kérdezettek több mint
egynegyede (27%) kevesli ezt a jelenlétet, úgy gondolják, hogy a
rendszerváltozás utáni helyzet még nagyobb fokú Erdélyt-törődést
igényelne, a médiumok részéről még nagyobb odafigyelést. (Főleg az
alsófokú végzettségűek [41%] és a fizikai dolgozók [30%]). Van egy
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kisebbségi vélemény is (7%), akik túl soknak érzik ezeket a média
tevékenységeket, közülük többen válaszaikhoz azt is hozzátették, hogy
nem által ban sokallják ezt a jelenlétet, hanem úgy látják, időnként
kampányszerűen szerepeltetik az Erdély-témákat, illetve egyes ottani
zónákkal többet foglalkoznak az egyéb magyarlakta területrészek
rovására.

A magyar média Erdély-képének minőségi megítélésénél már
vannak valóságos, szignifikánsan érzékelhető különbségek az
alcsoportok megítélésein belül. A mintának több mint fele (58%) úgy
ítél, hogy ez a kép a valóságnak megfelelő. Jellegzetesen a
szakképzetlen és a szakképzett munkások (61% ill. 61%), a nyugdíjasok
(69%) és a Nyugat-Magyarországon letelepedettek (75%) érzik így.
Közel egynegyed (23%) ezt a bemutatást összességében
kedvezőtlenebbnek érzi a realitáshoz viszonyítva, akik felelősséggel
gondolkodva úgy érzik, hogy az egykori helyzethez mérten vannak olyan
pozitívumok, amelyekről hallgat a magyar média. Ez a vélekedés
markánsan a 18 és 23 év közöttiekre (27%), a tanulókra (34%) és a
kritikus szellemű felsőfokú végzettségűekre (28%) és a vezető
szellemiként (29%) tevékenykedőkre jellemző. Azok is jelen vannak a
kérdezettek soraiban (14%), akik radikálisabb hozzállást várnának el az
erdélyiek életének bemutatásával kapcsolatban és ezért úgy ítélnek, hogy
az erdélyi valóságnál kedvezőbb a magyar médiumok által alkotott
összkép. Főleg az 50 évnél idősebbek (20%) és a nyugdíjasok (23%)
látják ennyire sötéten a jelent, amelyet érzelmi sérelmeik szűrőjén
keresztül ítélnek meg.
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A médiában megjelenő Erdély-problematika különböző reakciókat
vált ki társadalmi és politikai szempontból. Ezek hasznosságának a
megítélésében a magyar közvélemény is megosztott. Az áttelepedettektől
azt kérdeztük, hogy szerintük ez a tevékenység inkább segít, avagy
inkább árt a romániai magyarság ügyének. Segítségnek érzi ezt a minta
egyharmada (33%), ami az 50 évnél idősebbek (47%) markáns
véleménye. Közel egyötödük (19%) inkább ártalmasnak ítéli a média
Erdély-reflexióit. Jellegzetesen így ítélnek a 31 és 40 év közöttiek (23%),
a beosztott szellemiek (26%) és a nyugdíjasok (31%). A megkérdezettek
relatív többsége (43%) azon a véleményen van, hogy a magyar média
Erdély-képe ambivalens hatást ér el, amellyel időnként segítenek, s
időnként pedig ártanak az ott élő magyaroknak. Ez jellemzi a szellemiek
(49% ill. 48%) mindkét csoportját, a 24 és 30 (50%) és a 31 és 40 év
közöttieket (47%) és a jelenleg tanuló diákokat (48%).
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7. táblázat
A kérdezettek véleménye a magyar médiumok Erdély-problematikáját

megjelenítő tevékenységéről a különböző szocio-demografáiai
csoportokon belül

n=395 (százalékban)
Szocio-demográfiai   A magyar média és az Erdély-tematika viszonya
alcsoportok        Eleget foglalkoz Valóságos ké-  Ártanak vagy
                       nak vele?     pet ad-e?     segítenek?
                Keve-    ele-       sokat     Kedve-   Meg-   Kedve-   Segí-   Árta-    Is-
                set         get            zőtl.        felelő   zőbb      tenek    nak      is
Átlag            27   64    7    23     58    14     33    20   43
Nem - Férfi    31   61    6    25     58    17     37    16   45
        - Nő       23   68    8    21     61    12     30    24   42
Korcsoportok
- 18-23         20   70    6    27     55    12     38    14   40
- 24-30         23   67    7    22     55    17     33    16   50
- 31-40         28   64    6    23     57    14     24    23   47
- 41-50         33   58           10    25     62    11     34    22   28
- 51-X          32   64    4    20     61    20     47    22   43
Iskolázottság
- alsófokú      41   48   11    11     67    15     41    15   37
- középfokú    27   63    7    22     58    15     31    22   43
- felsőfokú     25   69    5    28     57    13     36    16   46
Foglalk.Romániában
- munkás        30   57   10    15     61    15     33    19   43
- középkáder   30   63    7    28     57    15     35    30   33
- értelmiségi    28   68    4    28     59    11     33    18   49
- eltartott      19   74    7    29     51    17     33    16   42
Foglalk.Magyaro.-n
- Tan., Gyes 20   70    8    34     52    10     26    20   48
- Segédmunk. 28   63    7    16     61    12     37    18  40
- Szakmunkás 31   56   10    19     59    20     35    18   39
- Szell.beoszt. 31   66    2    22     56    18     24    26   

49
- Szell.vezető  28   66    5    29     56    12     36    16   48
- Nyugdíjas  8   77   15     8     69    23     46    31   23
Eredet
- Partium        32   61      5    26     58    12     32    21   43
- Közép-Erd.  27   61   10    20     61    16     36    20   39
- Dél-Erdély   14   86    -    29     57     7     21    29   50
- Székelyföld  24   68      7    23     56    17     33    17   47
Település
- Budapest      27   63    9    32     49    16     30    23   42
- Rom. hat.  31   61    6    10     68    16     34    23   39
- Közép-Mo. 26   70    3    25     60    12     33    16   48
- Nyugat-Mo. 27   63    6       9     75    10     41       9   47
Érkezés ideje
- forr. előtt    35   56    9    18     65    13     33    24   40
- forr. után     25   67    6    25     55    15     33    18   45
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Ily módon a magyar média Erdély-politizálására vonatkozóan a
minta többsége (52%) kritikai megítélésről adott tanúbizonyságot. Az
interjús válaszadás alkalmából többen is megjegyezték, hogy ennek a
hatásnak a megítélése igen nehéz, mert nagyon kiegyenlítetlenül jelennek
meg az erdélyi események bemutatása. Elmondták azt is, hogy főleg a
Panoráma és a Vasárnapi Újság című TV-, illetve rádióműsorok
esetlegesen és érzelmek által sarkítottan interpretálják az erdélyi
történéseket, ami egyoldalú képet sugall.

Bár az áttelepedettek két legmeghatározóbb rétege, a munkások és
az értelmiségiek többségükben elégedettek a média Erdély-
politizálásával, vannak közöttük olyan szellemiek is, akiknek - akárcsak
a nyugdíjasoknak - megoszlanak a véleményeik. Érdekes, hogy ez a
figyelem igen magas a 18 és 23 év közöttiek soraiban is, akiknek bár
eléggé alacsony a politikai érdeklődésük (48%-ban nem is választottak
maguknak magyarországi politikai pártot), de igen nyitottak a média-
információkra és más a kötődésük az elhagyott ország iránt, mint az
idősebbeknek, ők még kevésbé élték meg a kisebbségi létből adódó
üldözöttséget.

2. Politizálási attitűdök
A politikai szocializáció folyamán a politikai értékek és

információk rangsorba állításával kialakulnak a politikai attitűdök,
amelyek - mint a politikai kultúra alapelemei - később meghatározzák a
politikai magatartást és szereplehetőségeket. A megkérdezettek Erdélyre
vonatkozó politikai attitűdjeire kerestünk információkat, aziránt
érdeklődve, hogy a hivatalos és a nem-hivatalos politika területén
politizáló személyiségek közül kinek a tevékenységével értenek egyet?

Azt kértük, hogy néhány magyarországi és romániai magyar
politikus és politizáló értelmiségi közül válasszanak egyetértéseiknek
megfelelően három személyiséget, és ha az előre megjelölteken kívül is
vannak olyan politizálók, akikkel azonos Erdély-politikára vonatkozó
eszméket vallanak - jelöljék azok neveit is.

A megadott névlistán olyanokat soroltunk fel, akik az utóbbi
években foglalkoztak és/vagy foglalkoznak az erdélyi magyarság életével
és érdekükben politizálnak, írnak vagy beszélnek. (A megnevezettekről
az 1993 júliusáig kifejtett tevékenységeik alapján ítélkeztek.) A
megadottak a következő személyek, a velük egyetértők százalék val
együtt: Bodor Pál (31%), Cs. Gyimesi Éva (16%), Csoóri Sándor (41%),
Csurka István (13%), Entz Géza (5%), Katona Ádám (5%), Sütő András
(70%), Szilágyi N. Sándor (3%), Szőcs Géza (28%), Tabajdi Csaba (3%),
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Tamás Gáspár Miklós (6%), Tőkés László (62%). A minta 10%-a úgy
érezte, hogy nem ismeri annyira a felsoroltak politikai tevékenységét,
hogy egyetértésének megfelelően választani tudna közülük preferáltakat.
*

A megkérdezettek többsége azokkal vállal véleményközösséget,
akik a magyarság összetartozásának és összetartásának radikális
szószólói - Sütő András, Tőkés László -, illetve az egységes magyar
nemzet szimbólumaként tisztelt Csoóri Sándor; az előbbiek az alsófokú
végzettségűek és a fizikaiak sorában, az utóbbi hívei pedig az idősebb
beosztott szellemiek csoportjában az átlagnál is felülreprezentáltabbak. A
radikálisan politikázók közül Szőcs Gézának vannak hívei, főleg a
forradalom után érkezettek, a 18 és 23, valamint a 31 és 40 év közöttiek
csoportjában. Számosan inkább azokat részesítették előnyben, akik főleg
írásaikkal politizálnak. Az őket választók inkább szellemiek, de minden
korosztályi és minden foglalkozási kategória egyetért az ide tartozó
Bodor Pállal és Cs. Gyimesi Évával. A válaszadók számára
hatékonyabbnak, illetve érzelmileg hatásosabbnak tűnik az Erdélyért és
az erdélyiekért gyakran és közérthetően írásban szót emelők
tevékenysége, mint a hivatásos politikusok kevésbé látványos,
mindennapi munkája. Ebben látjuk annak az okát is, hogy kisebb
arányban választották például a hivatásos politikusokat, akik közvetlenül
a rendszerváltás előtt (Tabajdi Csaba) és utána (Entz Géza) folyamatosan
politizáltak Erdély érdekében.

A válaszadók saját szimpátiája és meggyőződése alapján is jelölte
preferenciáját. A minta 42%-a élt ezzel a lehetőséggel, akik összesen 75
egyént tartottak jelentősnek az Erdélyért dicséretesen politizálók közé
sorolni.33 Ezen személyek nagyon különböző politikai
meggyőződésűeket is igen sok területen fejtik ki, illetve tették a
közelmúltban, mivel olyanokat is megneveztek, akik az utóbbi években
hunytak el. Nagy többségben csak egy-két, vagy néhány személy
említette ugyanazt az egyént, akiket tíznél is többen megneveztek, a
következőek (az esetszámok csökkenő sorrendjének megfelelően):
Kincses Előd, Chrudinák Alajos, Antall József, Habsburg Ottó, Kányádi
Sándor, Markó Béla, Szűrös Mátyás, Lantos Tamás (Tom Lantos).

A válaszadók személyiség-preferenciáit (mind a megadott listáról
választottakat, mind a megkérdezettek által bemondottakat) többféle

                                                          

* A válaszadók közül 2 egyén úgy érezte, hogy túlságosan
is ismeri a megadottak tevékenységét, mindegyikről
negatívumokat is feltételez, tehát egyikkel se vállal
ezért eszmei közösséget.
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kategóriába csoportosítottuk, hogy ezekre vonatkoztatva vizsgálhassuk a
válaszadók szocio-demográfiai jellegzetességét. Három nagy csoportba
soroltuk a választott politizálókat: akik Romániában, akik
Magyarországon és akik külországokban tevékenykednek, egyéb
munkájuk mellett Erdélyért is.

A Romániában politizálókat 3 alcsoportba osztottuk: az ottani
politizálás fô törésvonalának megfelelően radikálisan vagy mérsékelten
politizálókra és közszereplőkre, az utóbbiak akik több-kevesebb
rendszerességgel írókként, művészekként, tudósokként, közírókként
politizálnak.

- A radikálisan polizitálókkal (Tőkés László, Sütő András, Szőcs
Géza, Kincses Előd, Katona Ádám, Király Károly, Tempfli József) 91%
ért egyet. A válaszadók magas részaránya ennél a kategóriánál részben
abból adódik, hogy nagyon nagy az áttelepedettek tisztelete Tőkés László
és Sütő András iránt, az ő kiállásukkal olyanok is egyetértenek, akik
egyébként nem is követik és nem is értik a politika menetét. A
radikálisokat választók jellegzetesen a szakképzetlen munkások (96%), a
tanuló diákok (96%) és a nyugdíjasok (92%) körében, illetve a
Székelyföldről érkezettek (96%) soraiban vannak.

- A mérsékelten politizálókkal, illetve azokkal, akik a
megkérdezés idején tevékenységeik alapján inkább ide sorolhatóknak
tűntek, a válaszadók 5%-a értett egyet, akik Domokos Géza, Markó Béla,
Frunda György, Tokay György, Borbély László, Borbély Ernő, Bárányi
László, Verestóy Attila hívei, akik a felsőfokú iskolázottságúak (9%) és a
41 és 50 év közöttiek (13%) csoportjában jellegzetesen
felülreprezentáltak.

- Az erdélyi kultúra jelesei közül választott egyének abba a
nagyszámú kisebbségi értelmiségi rétegbe tartoznak, akik csak úgy érzik
teljesnek értelmiségi státuszukat, ha a szakmai munkájukat politikai
jellegú közírással és közszerepléssel egészítik ki. A hivatásos kisebbségi
politikusok is ebből a rétegből kerültek ki, akiket ezen tevékenységük
végett a közösség tiszteletével potenciálisan kitüntetettek soraiból
vezetőknek, elöljáróknak jelöltek a kisebbségi magyar választók számára.
A politizáló erdélyi értelmiségiekkel 21% ért egyet, akiknek
választottjaik: Cs. Gyimesi Éva, Szilágyi N. Sándor, Kányádi Sándor,
Kötő József, Mag Péter, Bíró Béla, Bárányi Ildikó, Kelemen Kálmán,
Bölöni Domokos, Pillich László, Király László, Lászlóffy Aladár, Dehel
Gábor, Gergely István, Vasas Samu. Az őket választók jellegzetesen a 41
és 50 év közöttiek (30%), a felsőfokú végzettségűek (36%), a beosztott
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(29%) és vezető (34%) szellemiek és a nyugdíjasok (31%) között vannak,
főleg a Közép- (26%) és Dél-Erdély (36%) területéről érkezettek között.

A kérdezettek által preferált Magyarországon tevékenykedő
politizáló személyiségeket is 3 csoportba soroltuk (a kérdezés
időpontjának, 1993 júliusáig való tevékenységük alapján):

- Az akkori kormánypárti, nemzeti és konzervatív értékeket
hirdető politikusokkal - akik Entz Géza, Antall József, Jeszenszky Géza,
Für Lajos, Boross Péter, Kálmán Attila, Katona Tamás, Raffay Ernő,
Csóti György, valamint Csurka István, Fekete Gyula, Maczó Ágnes,
Torgyán József -, közülük többen vagy csak valamelyikükkel együtt
gondolkodók 21%-a a mintának. Jellegzetesen a 400 (30%) és 50 (33%)
év felettiek, a szakmunkások (29%) és a vezető szellemiek (24%) sorába
tartoznak, és a Partiumból (29%) érkezettek között vannak kiemelten
jelen.

- Az akkori ellenzéki pártok, a liberális és a szocialista elveket
hirdetők Erdély-tevékenységével 13% értett egyet, tételesen Tamás
Gáspár Miklós, Tabajdi Csaba, Horn Gyula, Szűrös Mátyás, Orbán
Viktor, Törzsök Erika politikai elveivel. Ez a vélemény markánsan a 41
és 50 év közöttiek (19%), a vezető szellemiek (18%), a tanulók (18%) és
a felsőfokú iskolázottságúak (18%) sajátja.

- A magyarországi szellemi elit - az írók, költők, publicisták,
művészek, tudósok - csoportjával 63% vállal politikai
véleményközösséget, illetve közülük egy valakivel, avagy többségükkel.
Ezt az alcsoportot öt különböző szempont szerint tovább kategorizáltuk,
éspedig:

- akik a Magyarok Világszövetségében vagy annak
szervezeteiben politizálnak: Csoóri Sándor, Czire Dénes,
Székelyhidi Ágoston, Domonkos László, Kreczinger István,

- akik a médiában teszik/tették ugyanezt: Bodor Pál, Köteles
Pál, Vári Attila, Heltai Péter, Ábrahám Dezső, Chrudinák Alajos,
Pálfi G. István, Beke György,  Sugár András,

- írók és szerkesztők, akik évtizedek óta biztosítják az
erdélyiek jelenlétét a magyar kultúrában: Pomogáts Béla, Ilia
Mihály, Páskándi Géza,

- Erdélyt ismerő és azt állandóan népszerűsítő művészek:
Melocco Miklós, Mészöly Miklós, Sinkovits Imre,

- egyetemi oktatók: László Gyula, Bajkó Mátyás, Lengyel
László, Pateanu Gelu.
A fentiekkel, a magyar kulturális elit személyiségeivel együtt

vélekedők jellegzetesen az 50 évnél idősebbek (73%), a beosztott (75%)
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és vezető (69%) szellemiek, a Partiumból érkezettek (73%) és a román
változás előtt eltávozottak (71%) csoportjába tartoznak.

A magyarországi politikusok soraiból kiválasztottak közül két
személyiséget - Göncz Árpádot (5 fő választása) és Németh Miklóst (2 fő
választása) - nem soroltuk egyik kategóriába sem. Szintén
besorolhatatlannak tartottuk a megadott csoportokba Nagy László
ügyvédet (1 fő választása), aki a szélsőséges nacionalista Romhányi
László védőügyvédjeként vált ismertté az  áttelepültek körében.

A nemzetközi  porondon tevékenykedő néhány személyiségről
(politikusról, tudósról, íróról, közíróról) is úgy ítélték meg, hogy
helyesen politizálnak az erdélyiekért. Ilyenek: Habsburg Ottó,
Hohenzollern Mihály (román ex-király), Soros György, Lantos Tamás
(Tom Lantos), Gosztonyi Péter (svájci történész) és Nagy Ernő (1956-os
emigráns, párizsi újságíró). Velük 6% ért egyet, akik jellegzetesen a
felsőfokú végzettségűek (15%) és a vezető szellemiek (14%) között
vannak inkább.

Megállapíthatjuk, hogy a jelentős személyek által képviselt
Erdélyért-politizálás kiemelt helyet foglal el az áttelepedett erdélyiek
politikai érdeklődésében. A karizmatikusként tisztelt személyiségek
emberi-politikai kiállása (Sütő, Tőkés, Csoóri) mellett többféle politikai
irányzat és stílus képviselőivel is azonosulnak.  A válaszadók által
preferált személyiségeknek közel a fele (47%) a politizáló értelmiségiek
közül kerülnek ki, igazolva azt a jelenséget, hogy az erdélyi magyar
kisebbség értékrendszerében a politikailag élenjáró, paternalisztikus
személyiségek a hiteles vezetők, akiket a közéletiséget vállaló és
szolgáló értelmiségiek közül éreznek legitimáltnak, s a kiemelt presztízst
irányukba természetesnek érzik. Ezt a mentalitásukat magukkal hozták
Magyarországra is. Azok a válaszadók, akik egyetértésükkel különböző
politizáló személyiségeket „tüntetnek ki” - főleg az értelmiség köréből
kerülnek ki, a 40 vagy 50 év feletti korcsoportokból, akiknek már van
kialakult, megalapozott véleménye. Közülük kiemelkednek a Partiumból
érkezettek, akiknek a politikai véleménye stabilitásához, attitűdjeinek
kialakulásához nagyban hozzájárult az a tény, hogy ebben az
országrészben évtizedek óta rendszeresen követték a Magyar Televízió
politikai műsorait. Akik politizálási preferenciájuk érzékeltetése végett
több, általuk választottak megnevezésével is hozzájárultak és ez esetben
együtt említették a több irányzatban politizálókat - ezzel azt a
véleményüket is kifejezték, hogy az Erdélyért való politikai
megnyilvánulások szerintük nemzeti feladat, amelyet minden irányzat
sajátjának kell érezzen.
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Ha összevetjük az előre megadottak közül a leginkább
választottakkal egyetértők egyéb egyéni választásait, nyilvánvalóvá
válik, hogy nincs politikai kizárólagosságot preferáló véleményük. A
minta nagy többsége, akik egyetértenek Sütő András, Tőkés László,
illetve Csoóri Sándor Erdély-politikájával, más jellegű politizálást is
hatékonynak tartanak, főleg a magyarországi kulturális elitnek a
tevékenységét, természetesen kérdésünknek megfelelően csak az
Erdélyért való politizálás szempontjából ítélkeztek így. A kulturális-
szellemi elit prominens képviselői közül a leginkább választottak - Bodor
Pál vagy Cs. Gyimesi Éva - híveinél még kevésbé tapasztalható
kizárólagos, egyirányú vélemény. Számukra is nagy a vonzóereje az
erdélyi radikális politikának (elsősorban Tőkés László és Sütő András
politizálása miatt), de egyetértettek más politizálási kategória
képviselőivel is.

8. táblázat
A kérdezettek egyetértése az Erdély-politika prominens egyéniségeivel a

politizálási attitűdjeiken belül
n=360 (százalékban)

Választott             Leginkább választott politizáló személyiségek
politikusok                  Csoóri    Tőkés         Sütő           Bodor       Cs. Gyimesi
csoportjai                   Sándor   László        András         Pál                Éva
Erdélyi radikálisok               94              -                -                87                  77
Erdélyi mérsékeltek               4              2               3                  7                  14
Erdélyi sz.elit képv.              10            14             15               29            -
Magyar „kormánypártiak”
 (nemz.-konzervatív)            18            23             17               14                    8
Magyar „ellenzékiek”
 (liberális-szoc.)                    12             9               8               17                   17
Magyar szellemi elit
 képviselői                              -            55             58                 -                   56
Nemzetk. élet személy.          5             6               4                 8                     8

A politikai szocializáltság magas fokának tekintjük a pártot
választást, ezért érdemesnek tartottuk megvizsgálni, hogy a már kialakult
párt-preferenciával rendelkező kérdezettek milyen jellegű Erdély-
politizálással értenek egyet? Akárcsak a pártot még nem választók, a
„pártosok” is leginkább az erdélyi radikálisokkal és a magyarországi
szellemi elit Erdély-politizálásával értettek egyet (81% és 100% a
radikálisokra, és 43% illetve 80% a szellemi elitre vonatkoztatva).
Legszélesebb preferencia-skálával az MSZP hívei rendelkeznek, ami arra
enged következtetni, hogy ennek a pártnak a szimpatizánsai követik a
legintenzívebben az Erdélyért való politizálást. Jelentős szignifikáció
mutatkozik a kérdezéskor kormányzó nemzeti-konzervatív
pártpolitikusokkal egyetértők és a különböző más pártok hívei kőzőtt. A



136

hivatalos, kormánypárti Erdély-politikával egyetértők soraiban vannak
hívei az akkori ellenzéki pártok irányába elkötelezetteknek is - például
egy hasonló arányú vélemény tapasztalható az MDF (35%) és az MSZP
(32%) szimpatizánsai között, igazolva az áttelepedettek igényét az
össznépi Erdély-politika iránt.

9. táblázat
A kérdezettek politizálási attitűdjei a pártválasztásaikon belül

n=393 (százalékban)
Pártok    Erdélyi      Erdélyi       Erdélyi     Magyar    Magyar    Magyar  Nemzet-
          radikál.      mérsék.      szell.        korm.p.    ellenz.      szell.       köziek
                            elit            polit.        polit.        elit
MDF           98      6      20        35       6       71       6
SZDSZ         96      5        9        14     23       55       5
FIDESZ        94      2      22        11     19       66       6
MSZP          84             16      28        32     20       80         16
KDNP               100      -      43        14     14       48        -
FKGP                100      -      20        80       -       60       -
Egyéb párt    81             13    44        31     13       63      13
Egyik p.sem   88      3      19        19     10       57        5

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az áttelepedettek pre-
migrációs politikai kultúrájának jellegzetességei az évtizedekig tartó
távolságtartás a politikától, majd a forradalmi változással kezdődően az
ilyen élmények gyűjtése. A távolságtartás ideje alatt is közvetett módon
résztvettek a hivatalos hatalom elleni látens politizálás kezdeményeiben a
magyar identitást őrző tevékenységeik által. Azt mondhatnók, hogy
Romániában csak pszeudo-participáció jellemezte a politikai
identitásukat, valamint ottani politikai viselkedésük - burkoltan vagy
nyíltan - nem terjedt tovább a tiltakozó politikai magatartáson.

Az állammal szembeni idegenség, távolságtartás nem oldódik fel
részükről teljesen Magyarországon sem. Nem sikerül feledniük a
kisebbségi sorsból adódó érzékenységet, amit csak fokoz, hogy
honosodásuk sem mentes a megkülönböztetéstől, a valódi be nem
fogadást jelző stigmatizálástól. Ezért érdeklődésük elsőrendűen nem az
állam politikája, hanem a nemzetben való szorosabb együttélés, egy
bizonyos összmagyarsági politizálás felé fordul. Elképzeléseiknek nem a
profi politikus, hanem a sokoldalú, elkötelezett értelmiségi szószóló felel
meg. Az inkább hatásos mint hatékony politizálással szívesen
egyetértenek, mert érzelmileg könnyen azonosulnak vele otthonról hozott
értékrendjüknek megfelelően. Nem zárkóznak el a választott hazájuk
való politikai életétől sem, tájékozódnak, biztonságot keresnek benne,
amelyben ezáltal időnként feladatvállalók és - teljesítők is tudnak lenni -
vagyis nemcsak ismerői, hanem értői és beleszólói lesznek az Erdély(ért)
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való politizálásnak. A jövő szempontjából az áttelepedettek rétege is
aktív részvevőivé válhatnak a magyar demokrácia alakulásának, mert
megfelel a politológus  által megszabott feltételnek: „A demokratikus
mindennapi magatartásra képes személyiségek csak a mindennapi
demokratikus politikai részvétel-gyakorlás hosszabb távon érvényesülő
praxisa által teremtődhetnek meg.” (Kéri, 1992:10)
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V.  Romániához és a régi otthonhoz való viszony

Az Erdélyből kivándoroltak helykeresési módozatai nem
akadályozzák meg őket abban, hogy továbbra is valóságos és gondolati-
érzelmi kapcsolatot tartsanak fenn az elhagyott országgal, régi
környezetükkel. Érdeklődtünk ezen kapcsolatok milyenségéről,
különösen az ott élő magyarság sorskérdéseire vonatkozó nézeteikről.

I. Románia-kép

1. Kapcsolatok
A kérdezettek 96%-ának közeli rokonai (szülei, nevelőszülei,

testvérei, unokatestvérei, nagyszülei, anyósa, apósa, gyermekei, főleg
már felnőtt utódai) élnek Erdélyben. Az otthonhagyott közeli
rokonokkal folyamatosak a találkozásaik: 90% így nyilatkozott. Ezek
főleg alkalmanként történnek, ami szignifikánsan a beosztott
szellemiként tevékenykedőket és az alsófokú iskolát végzettjeit jellemzi.
A kérdezettek jó egyharmada rendszeresen találkozik rokonaival, ami
jellegzetesen inkább a felsőfokú végzettségűeket, a diákokat és a vezető
beosztású szellemieket jellemzi, leginkább azokat, akik már az 1989-es
decemberi romániai változás előtt Magyarországra érkeztek.

Közeli barátokat úgyszintén 96%-ban hagytak otthon, tehát -
akárcsak a rokoni kapcsolatok esetében - azt mondhatjuk, hogy az
elhagyott hazával ezen összekötő szálak csaknem teljes értékűen
mindenkire jellemzők. Különösen ragaszkodnak erdélyi barátaikhoz az
egészen fiatalok (18-23 év közöttiek), a nyugdíjassok és - főleg a közép-
erdélyi zónából érkezett - felsőfokú iskolázottak. Erdélyi barátaikkal a
minta 81%-a szokott találkozni, közülük 21% rendszeresen, míg 60%
csupán alkalmanként, vagyis évente kevesebb mint öt alkalommal.

Az Erdélyben maradt közeli rokonaikkal a megkérdezettek 31%-a
inkább Romániában, 21%-a inkább Magyarországon és 48%-a felváltva a
két országban; a közeli barátokkal pedig 34%-ban főleg Romániában,
19%-ban inkább Magyarországon, míg 47%-ban egyaránt mindkét
ország területén találkoznak. A rokoni kapcsolatok ápolása - mely
gyakori hazajárásokra utal - természetes emberi igény, de a kérdezettek
megbecsülik és  ápolják az otthonhagyott baráti kapcsolataikat is.
(Ezeket egy 1-től 5-ig terjedő skálának megfelelően jelentősebbnek
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ítélték [4,17-es átlagértékűnek], mint a magyarországi baráti
kapcsolataikat [3,43], lásd III. fejezet - Társadalmi integráció.)

Rákérdeztünk néhány olyan jelentősebb eseményre, amelyre - a
hagyományos vallási és nemzeti ünnepek szabadnapjai mellett - úgy
gondoltuk, hogy hazalátogathatnak.

n=400 (százalékban)
Események            Biztosan  Valószínűleg Valószínűleg         Biztosan
                     ellátogat ellátogat    nem megy el          nem megy el
- halottak napja                 25                   30                     16                         30
- Erdélyben zajló rokoni,
  családi esemény                8                   24                     26                         41
- osztálytalálkozó              44                  17                       5                         33

A leginkább hazavonzó eseménynek az osztálytalálkozót találtuk,
amely a többi kérdezett eseményhez mérten összetettebb, generációs
otthon-élmény. Ez leginkább a felsőfokú végzettségűeknek (49%), a
Közép-Erdélyből érkezetteknek (47%) és a 24-30 év közöttieknek (50%)
volt fontos. A halottak napjának hagyománytisztelete is hazavonzza az
elvándoroltaknak egynegyedét, illetve a hezitálókkal együtt több mint
felét - elsőrendűen a 41 és 50 év közöttieket és az 50 évnél idősebbeket,
az értelmiségieket és a Partiumból jötteket. Akik nem tartják eléggé
fontos eseménynek, azok főleg az alsófokú végzettségű székelyfőldiek
soraiból kerültek ki. A családi eseményre hazalátogatók főleg a
legfiatalabbak és a Székelyföldről jöttek soraiban vannak a legtöbben.

Az erdélyi kapcsolatok kivándorlás utáni fenntartását, a folyamatos
visszajárást a kérdezettek 58%-a a gyermekeik számára is fontosnak
tartja. Több mint 1/3-a nagyon fontosnak (36%)) és közel ¼-e (22%)
fontosnak érzi ezt. Ezt az óhajt kiemelt jelentőségűnek ítéli meg a 41 és
50 év közöttiek, az értelmiségiek, a felsőfokú végzettségűek és a közép-
erdélyiek közel fele. Akik számára ez nem fontos, azok az alsófokú
végzettségű szakképzetlen fiatalok. Szembetűnő, hogy a szórvány-
vidékről érkezettek közül a dél-erdélyiek soraiban nem alakult ki olyan
jellegű ragaszkodás a régi haza iránt, hogy fontosnak érezzék az
elmélyült kapcsolatok generációs továbbvitelét. Tekintetbe véve, hogy a
minta 66%-ának van gyermeke, s erre a kérdésre 70% válaszolt szülői
minőségben, nyilvánvaló, hogy néhányan azok közül is fontosnak
érezték, hogy véleményt nyilvánítsanak, akik jelenleg csak tervezik
azokat a gyerekeket, akiket majd úgy fognak nevelni, hogy rendszeresen
visszajárjanak Erdélybe.

1. táblázat
A kérdezettek válaszai arról, hogy fontosnak tartják-e, hogy gyermekeik

hazajárjanak Erdélybe, a szocio-demográfiai csoportokon belül
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n=400 (százalékban)
Szocio-demográfiai Egyáltalán     Nem iga-   Fontos is     Fontos    Nagyon     Nincs
alcsoportok        nem fontos    zán fon-     meg nem                   fontos       gyer-
                                           tos                is                              meke
Átlag                  1        4        7         22     36    30
Nem - Férfi           2        3       7         19     39    31
        - Nő              1        4        8         26     32    28
Korcsoportok
- 18-23               2        -       10         12     12    64
- 24-30               -        3        6         18     28    44
- 31-40               2        1        8         29     40    20
- 41-50               2        7        7         24     50    11
- 51-X                2        8        6         24     38    20
Foglalkozás
- Tanuló, GYES         2        4        4         22     36    32
- Szegéd-, bet. m.     2        9       13         18     18    39
- Szakmunkás           -        1        8         22     30    39
- Szell.beosztott      -        -        4         23     43    30
- Szell.vezető         3        3        3         23     50    17
- Nyugdíjas  HTB       -        8        8         39     31       8
Iskolázottság
- alsófokú             -             11                 26        15      22    22
- középfokú            1        3        7        22      30    37
- felsőfokú            2        3        4        24      47    19
Eredet
- Partium              3        5        7        26      32   27
- Közép-Erdély         -        3        8        21      43    25
- Dél-Erdély           7        7        7        14         7    57
- Székelyföld          1        2        6        21      36    33
Érkezés ideje
- forradalom előtt     -        6        8        27      38    20
- forradalom után      2        2        7        21      35    33

Megállapítható tehát, hogy a kérdezettek ragaszkodnak az egykori
mikroszociális környezetükhöz és az erdélyi értékek, a transzilván
hagyományok tiszteletének továbbadásához. Kevesen vannak, akik
passzívak maradnak az elhagyott ország iránt, akik nem járnak vissza
Erdélybe. Az odalátogatások hiányának okairól több válaszadó is
beszámolt: vannak, akiknek nincs olyan közeli rokona vagy barátja, aki
Erdélyben vendégül látná őket, önállóan pedig nem tudják fedezni a
látogatás költségeit; többen pedig úgy érzik, hogy a viszontlátás
örömeinél sokkal erősebb a fájdalom, amit az Erdélybe utazás alkalmából
át kellene élniük. Nemcsak az esetleges üldöztetés és más fájdalmas
emlékek újraéléséről van szó, hanem azt a megkülönböztetést igyekeznek
elkerülni, melynek értelmében a kivándorlók az erdélyi kollektív
életérzés, a legnagyobb morális értéknek tartott helytállás és
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helybenmmaradás árulóinak minősülnek, és az erre utaló nyílt vagy
burkolt megjegyzést egyesek nagyon nehezen viselik el.

2. Érzések
A szülőföld elhagyása, a migráció egy olyan cselekménysorozat,

amely több érzelmi-gondolati szakaszon megy keresztül. Ahhoz, hogy az
elszakadás sikeres legyen - vagyis hogy az elmenő új környezetébe
biztonságot élvezve tudjon beilleszkedni -, a legerősebben a taszítás
megélése járul hozzá. Az általunk megkérdezettek is döntően a taszító
motivációkat, az intenzív negatív érzelmek akkumulációját jelölték meg
kivándorlásuk okaként. Ugyanakkor a vágyott és sikerként megélt
kivándorlás eufórikus szakaszának elmúltával a negatív érzelmek
intenzitása csökkent. Az elszakadás, a távolságtartás új érzelmeket is
motiválhat.

Az Erdélyből kivándoroltaknak az elhagyott ország iránt táplált
érzelmeit abból a szempontból vizsgáltuk, hogy ezek az affektív elemek
mennyire vannak jelen, gondolkodásukat és viselkedésüket
meghatározóan mindennapjaikban. Objektív körülményeik miatt
védtelenebbek és kiszolgáltatottabbak érzéseikkel szemben,
hazalátogatásaik, állandó kapcsolataik az erdélyiekkel hozzájárulnak
ahhoz, hogy az elhagyott otthon iránti érzéseik - még ha azok negatívak
is - véleményeiket és viselkedési megnyilvánulásaikat indukáló
tényezőkként épüljenek be életstratégiáikba.

Az elmenteknek mindig maradnak hiányérzeteik az elhagyott
közösséggel, csoporttal s az azokat megtestesítő tárgyi világgal szemben.
(Erre a hiányérzetre egy 7 tételből  álló kérdéscsoporttal kérdeztünk rá,
ahol a válaszadók ezek mindegyikére úgy reflektált, hogy 1-től 5-ig
jelölhette érzéseit: 5=nagyon hiányzik valami az elhagyott országból,
1=egyáltalában nem hiányzik ugyanaz, s a közbenső értékek pedig az
érzés egyéb fokozatait jelölik.) Azt tapasztaltuk, hogy a hiányérzet a
makrokörnyezettől a mikrokörnyezet felé haladva növekszik.

Leginkább annak a városnak/falunak a hiányát érzik, amelyben
laktak - ezen érzésük átlagértéke 4,25. Hasonlóan magas (4,24-es
átlaggal) Erdélynek, mint a szűkebb hazának a hiányérzete. Mindkét
esetben erősebb ez az érzés a Székelyföldről jöttek, az értelmiségiek és
az idősebbek körében és az átlagon aluli pedig a huszonévesek és a Dél-
Erdélyből jöttek sorában. Az elhagyott országnak bizonyos tájai is
hiányoznak, főleg azok az országrészek, amelyeknek magyar érzelmi
vonatkozásai vannak (átlagérték 4,07), mint például a Szent Anna tónak,
vagy a Madarasi Hargita kirándulóhelyeinek. Ez az érték a legmagasabb
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az 50 évnél idősebbek és a nyugdíjasok körében, jóval magasabb a
szellemiek, mint a fizikaiak sorában, leginkább kiemelkedő a
Székelyföldről jöttek között és ugyanakkor növekszik az iskolázottság
fokával a felsőfokúak javára. Jóval többnek, mint közepesnek érzik
(átlagérték 3,98) azon országrészek, tájegységek hiányát, amelyek az
elvándorlók személyi életének emlékhelyei - főleg az 50 évnél
idősebbek, a Közép-Erdélyből jöttek, a felsőfokú végzettségűek és a
szellemi beosztottak sorában erősebb ez a hiányérzet. Legkevésbé érzik
Romániának, mint országnak a hiányát, amelyet az „egyáltalán nem
hiányzik” és a „kevéssé hiányzik” fokozat közötti 1,80-as értékűnek
jelöltek átlagban. Az egész országgal szemben, mint tágabb hazával
szemben inkább éreznek hiányérzetet a 18--23 évesek, akiknek nincsenek
felgyűlve a különböző országrészekhez fűződő emlékeik, és a
szórványban élő dél-erdélyiek. Utóbbiaknak kevésbé volt alkalmuk
nemzetiségi jellegű közösségi élmények gyűjtésére, amelynek emléke
egy-egy kisebb helyhez kötődik.

A térhez-tájhoz kötött hiányérzet mellett 4,17-es értékkel jelzik a
Romániában élő rokonok, barátok és egykori kollégák hiányát, ami
kiemelkedőbb a Székelyföldről és az Erdély középső tájairól érkezettek
körében. A régi mikrokörnyezet interperszonális kapcsolatai nagyon
hiányoznak nemcsak az 50 év felettieknek, hanem a 18 és 23 év közöttiek
csoportjának is. A tájak és emberek hiánya mellett közepes értékben
(2,75) hiányzik az a közösségi élmény is, amelyet az erdélyi közéleti és
kulturális eseményeken való személyes részvétel jelent. Leginkább a
felsőfokú végzettségűek éreznek így, ugyanez kiemelkedő a Közép-
Erdély és a Székelyföld elszármazottjainak soraiban is, akik a régi
otthonukban többször átélhettek ilyen élményt.

2. táblázat
A kérdezettek Romániára vonatkozó hiányérzetének önértékelése néhány

szocio-demográfiai csoporton belül
(átlagértékek; 1=nem hiányzik; 5=nagyon hiányzik)

n=400
Szocio-demográ-               A hiányérzet tárgyai
fiai csoportok         Városa/    Erdély    Rokonok   Ország-    Emlék-    Rom -  Részvé-
                      faluja                      barátok     részek       helyek     nia        tel a
                                  kollégák                           közél.



143

Átlagok          4,25   4,24   4,17    4,07    3,98   1,80   2,74
Korcsoportok
- 18-23         4,34  4,14    4,28    3,72    3,88   2,08   2,74
- 24-30         4,11  4,06    4,17    3,91    3,97   1,80   2,81
- 31-40         4,17  4,23    4,18    4,21    3,92   1,85   2,84
- 41-50         4,22  4,28    4,00    4,15    3,97   1,56   2,48
- 50-X          4,60  4,62    4,33    4,29    4,21   1,86   2,86
Foglalkozás
- Tanuló, GYES   4,16  4,14    4,24    3,96    3,96   2,16   2,76
- Segéd-, bet.m. 4,16  4,01    3,96    3,68    3,92   1,58   2,47
- Szakm.,váll.   4,13  4,19    4,30    4,09    3,76   1,48   2,60
- Szell.beoszt.  4,50  4,46    4,28    4,48    4,26   1,89   3,05
- Szell.vezető   4,23  4,31    4,06    4,16    4,01   1,96   2,90
- Nyugd. HTB     4,85  4,76    4,46    4,53    4,15   1,92   2,92
Iskolázottság
- alsófokú       4,37  4,14    4,18    3,74    3,81   1,62   2,37
- középfokú      4,24  4,22    4,23    4,04    3,96   1,71   2,63
- felsőfokú      4,24 4,28    4,04    4,18    4,05   1,97   3,01
Eredet
- Partium        4,13  4,13    4,05    3,93    3,83   1,80   2,43
- Közép-Erdély   4,26  4,23    4,25    4,09    4,20   1,81   2,97
- Dél-Erdély     3,42  3,28    3,64    3,78    4,14   2,07   2,57
- Székelyföld    4,45  4,45    4,26    4,22    3,92   1,75   2,88

A hiányérzetre vonatkozó adatokat faktoranalízis segítségével is
megvizsgáltuk, amelynek révén feltárul a kérdőívvel vizsgált hiányérzet-
problematika belső rendszere, mivel azok a változók kerülnek egy
csoportba, amelyek között rejtett azonosságok mutathatók ki. A
faktoranalízis két véleményegyüttest, a szűkebb, regionális környezetre
orientálódó, illetve a tágabb, társadalmi miliő iránti hiányt jelöli. Az
első esetben a személyre vonatkozó elemek dominálnak, a másodikban
pedig inkább a közösségre orientált vélemények tartoznak, amelyek
értelmében nem az érzelmi töltettel telített egykori szűkebb környezet
hiánya a legfontosabb, hanem a saját régióiknál nagyobb hazát
hiányolják.

Mindannyiuk számára van jelentősége a szűkebb otthon - ritkább
esetekben a tágabb haza - múltélményeinek, melynek jelképei,
lenyomatai meghatározó szerepet játszanak jelenlegi életükben is. A
lakásdekorációs kellékek közüli választásaikból is a hiányérzetükre
következtethetünk. A leggyakrabban választott szimbólumok általában
megtalálhatóak az áttelepedettek lakásaiban, népi kerámiákat, népi
kézimunkákat, szőtteseket, csergéket sokan hoztak magukkal, vagy már a
kivándorlás után igyekeztek megvásárolni - úgyszintén több lakás falán
láthatók a jellegzetes erdélyi városokról, közismert épületekről,
templomokról, a régi lakóhely tájairól készített grafikák és rajzok.
Legtöbben a magyar népi kerámiát (58%), a népi szőtteseket,
kézimunkákat és csergét (56%) és az erdélyi magyar vonatkozású
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épületeket és intézményeket ábrázoló képeket, képzőművészeti
alkotásokat (50%) választották. Igen nagy arányban érezték fontosnak az
erdélyi tájakat ábrázoló posztereket, fotókat (38%) és a faragott vagy
festett székely bútort (37%). Nagyon kevesen választottak a nem-magyar

vonatkozású romániai szimbólumok közül.*

A megkérdezettek természetes igénye, hogy lakásukba, vagy
leendő otthonukba bevigyék a megélt erdélyi élményvilágot idéző
tárgyakat, értékeket. Ezzel otthonhagyott múltjukat - inkább nyílt, mint
rejtett módon - a megváltozott jelenhez, sőt a megteremtendő jövőhöz
tartozónak ítélik.

Amikor a migráns egy új országba költözik, többféle érzése lehet a
régi országgal, az ott élőkkel kapcsolatban, ilyenek például a honvágy, a
bűntudat, a harag és a megbánás. Az ezek után való érdeklődés
gyakorta erős érzelmi reakciókat váltott ki a kérdezetteknél, s előforult,
hogy ostobaságnak, sőt felháborítónak nevezték az ilyen irányú
érdeklődést. Az indulat nélkül reagálóknak is az volt a véleménye, hogy
ezen érzések léte vagy hiánya kifejezetten magánügy, tehát nagyon nehéz
számot adni róluk. A gyakori spontán negatív reakciók ellenére a válasz
megtagadás nem érte el még az egy százalékot sem, tehát ezek nagyon
jellemző érzések a poszt-migrációs lelkivilágban. (Előfordulásuk
gyakoriságáról egy ötfokú skála segítségével adtak számot, ahol az 1-es
azt jelenti, hogy soha nem volt ilyen érzésük, az 5-ös pedig azt, hogy
nagyon gyakran volt.)

A leggyakoribb érzés a honvágy (3,13-as átlagos gyakoriság), a
kérdezettek 20%-a igen gyakran érez honvágyat (5-ös), s kevésbé érez
(4-es) 25%-a. Közepes gyakorisággal (3-as) alig egynegyedük (24%),
ritkán (2-es) 20%-uk érez így. Leginkább jellemző a honvágy érzése a
nőkre (3,31-es értékben), az alsófokú végzettségűekre (3,35), a beosztott
szellemi dolgozókra (3,51), a Budapesten élőkre (3,19) és a fiatalok
csoportjaira (3,44 ill. 3,30), valamint az elszármazás helyét tekintve főleg
a Székelyföldről érekezettekre (3,34).

Nagyon kevéssé éreznek haragot a Romániában átélt nehézségek,
szenvedések miatt. Sérelmeiket vagy már háttérbe szorították, avagy nem
akarnak számot adni róluk, erre utal a románia iránt érzett harag átlagos
1,81-es értéke. Nem érez haragot egyáltalán a kérdezettek 66%-a (1-es),
ritkán (2-es) 8%-a, időnként (3-as) is csak 11%-a. Gyakran (4-es), illetve
igen gyakran (5-ös) a válaszadók 8%-a, illetve 7%-a érez haragot. Ez az
érzés jellegzetes az 50 évnél idősebbek csoportjában (2,90), és közülük is

                                                          

* Ezeket a következő arányokban választották: poszter a
román tengerpartról -10%; ortodox ikonok -3%; poszter a
szinajai PELES kastélyról -2%; poszter a bukaresti
ATHENEUM-ról - 1%; poszter a tirgu-jiui VÉGTELEN OSZLOP-
ról - 1%.
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a szakképzetlen fizikai (1,90) és a vezető szellemi (1,89) dolgozóknál. Ô
ket elszenvedett sérelmeik sokasága és súlyossága arra ösztönzi, hogy
azokat újraélve haragot érezzenek az elhagyott haza iránt.

Az áttelepedett erdélyiek egytizedének gyakori érzése az otthon
maradtakkal, az erdélyi magyarsággal szemben érzett bűntudat, mely
összefügg az eljöttek erkölcsi- és felelősség-érzésével, amiért az erdélyi
tudatban élő olyan értékeket, mint a helytállás, a kollektív gondokban
való osztozás - odahagyták, kiléptek a kisebbségi társadalom közös ügye
által rájuk rótt feladatokból. A kivándoroltak olyankor érzik fokozottan a
bűntudatot, amikor Románia életének változásai az ott élő magyarságot
különösen sújtják. A bűntudat megélésének átlagos gyakorisága 1,61-es
értékű. A kérdezettek 72%-a soha (1-es), 9%-a ritkán (2-es), s szintén
9%-a időnként (3-as) érez így, míg 5-5% gyakran illetve igen gyakran (4-
es és 5-ös) éli ezt meg. A bűntudat gyakoribb az értelmiségnél és a
nyugdíjasoknál, az utóbbiak közül főleg akik értelmiségiként
tevékenykedtek Erdélyben. Az ottani közösségben a helytállás
eszményítése, az együvétartozás és összetartás hirdetése az értelmiségi
lét jellemzője, s ezért időnként bűnösnek érzik magukat ezen íratlan
elvárások de facto megtagadása végett. Mivel a gyakori bűntudat érzésről
csak a minta egytizede vallott, megállapíthatjuk, hogy az áttelepedett
értelmiség általunk vizsgált rétegének is csupán az egyharmada érezhet
gyakorta bűntudatot.

Legkevésbé (átlag 1,39) jellemzi a kérdezetteket a kivándorlás
miatti megbánás, amiről ezért azt mondhatjuk nem játszhat szerepet a
kivándoroltak életében.

3. táblázat
A kérdezettek Romániával és az ott élőkkel kapcsolatos érzéseinek

önértékelése a szocio-demográfiai csoportokon belül
(átlagértékek; 1=nem érzi; 5=nagyon gyakran érzi)

n=400
Szocio-demográfiai                            É r z é s e k
csoportok                   Honvágy    Harag    Bűntudat    Megbánás
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Átlagok                        3,13      1,81     1,60        1,39
Nem - Férfi                   2,97      1,57     1,80        1,31
        - Nő                      3,31      1,65     1,81        1,48
Korcsoportok
- 18-23                       3,44      1,68     1,62        1,40
- 24-30                       3,30      1,55     1,43        1,40
- 31-40                       3,15      1,78     1,63        1,47
- 41-50                       2,85      1,67     1,62        1,17
- 50-X                        2,90      2,64     1,88        1,60
Foglalkozás
- Tanuló, GYES                 3,34      1,70     1,56        1,58
- Segéd-, betanított m.        3,04      1,90     1,42        1,34
- Szakmunkás, vállalkozó       3,21      1,75     1,33        1,27
- Szellemi beosztott           3,51      1,72     1,67        1,52
- Szellemi vezető              2,86      1,89     1,88        1,41
- Nyugdíjas, HTB               3,00      1,76     1,77        1,15
Iskolázottság
- alsófokú                     3,55      1,89     1,52        1,63
- középfokú                    3,17      1,74     1,47        1,31
- felsőfokú                    2,95      1,90     1,85        1,48
Eredet
- Partium                      2,78      1,88     1,49        1,34
- Közép-Erdély                 3,31      1,76     1,70        1,53
- Dél-Erdély                   2,92      1,57     1,50        1,57
- Székelyföld                  3,34      1,78     1,65        1,30
Település
- Budapest                     3,19      1,84     1,57        1,47
- vidék                        3,06      1,77     1,64        1,31
Érkezés ideje
- forradalom előtt             3,22      1,90     1,64       1,44
- forradalom után              3,09      1,76     1,59        1,37

Ha nemcsak az átlagértékeket vizsgáljuk, hanem a különböző
értékfokozatokkal jelölt érzés-intenzitást is, jellegzetes különbségeket
tapasztalunk. Honvágyat - s hasonló módon megbánást - a fiatal
korosztályok harmada érez igen gyakran. Ezek a korcsoportok részint
még nem ismerik a honvágy kivédésének technikáit, részint még nem
volt elég idejük ahhoz, hogy elhagyott hazájukban mélyebben
csalódjanak. Helyüket nehezebben találják meg, s a magyarországi
lehetőségeikben, szakmai perspektíváikban is csak bizonytalanok
lehetnek. A 41 és 50 év közöttiek azok, akiknek 29%-a soha nem érez
honvágyat és 89%-a megbánást. Ez a legsikeresebben integrálódott
csoport, akik leginkább óhajtották az eljövetelt elszenvedett sérelmeik és
hivatásuk gyakorlásának kilátástalansága miatt, s már volt elég
tapasztalatuk, szakmai és szellemi tőkéjük, amit jól sikerült
konvertálniuk Magyarországon. A kivándoroltakat kibocsájtó zónák
közül leginkább a Székelyföldről jöttek szenvednek a honvágytól. A
tömbmagyarság meghittebb, biztonságosabb és patriarchálisabb
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körülményeiből érkezetteknek 53%-a érez honvágyat, 29%-uk gyakran s
24%-uk igen gyakran. Összevonva a 4-es és 5-ös fokozatúnak ítélt
honvágy-érzet gyakoriságát a Közép-Erdélyből jöttek 51%-a, a dél-
erdélyiek 35%-a s a partiumiak 33%-a ítélte úgy meg, hogy ez az érzés
jelen van mindennapi életében. Haragot leggyakrabban (4-es és 5-ös) a
partiumiak éreznek és az 1989 decemberi román forradalmi változás előtt
Magyarországra érkezett 50 évnél idősebbek azok, akiknek leginkább
„felgyűlt” a kivándorlást indukáló motivációk sorozata.

Megállapíthatjuk, hogy ezen érzések jelenléte erősíthetik az erdélyi
identitást, motiválhatják a régi otthonhoz való ragaszkodást, s
ugyanakkor a fájó érzések az áttelepedettek körében alkalmanként
növelhetik a szolidaritás és az összetartozás érzését, a sorsközösséget.

3. Vélemények
Az áttelepedettek érzései az elhagyott otthon, a régi haza iránt -

bármely intenzívek is legyenek - jórészt csak időszakosan nyilvánulnak
meg. Beépülnek mindennapi életük érzelmi világába, de főszerepet nem
kapnak abban. Az elhagyott ország iránt cselekvő-érző és gondolati
kötődéseik vannak, amelyek közül a gondolati dimenzió az, amelyre a
leginkább jellemző a folyamatosság.

Bár az erdélyi köz- és kulturális életben való személyes
részvételük hiányérzetét közepesnek minősítették, kiemelt figyelemmel
kísérik az otthonmaradottak soraiban tartandó kulturális
megemlékezéseket. Egy nemzeti kisebbség életében ezek az események
rendkívül jelentősek, a nemzeti és lokális identitásnak nemcsak az
ünnepnapjai, hanem sok esetben az egyetlen megnyilvánulási
lehetőségei. A szituáció fennköltsége hozzájárul ahhoz is, hogy a
kisebbségen belüli társadalmi, települési, foglalkozási, származási és
iskolázottsági különbségeket elmossa. Ezáltal még egységesebbé teszik
az együvé tartozás élményét, amelyek motivációs bázist jelenthetnek a
kisebbségi kitartás és helyltállás továbbviteléhez. Az ilyen események
túlnőnek a kulturális érdeklődés keretein és identitásfenntartó- és teremtő
rítussá válnak. A kisebbségi társadalom struktúrájából adódó eme
realitást tekintetbe véve külön is érdeklődtünk az erdélyi kulturális
magyar vonatkozások követéséről, elválasztva azokat az egyéb
nemzetiségi-politikai megnyilvánulásoktól.

A kérdezettek a kivándorlás  által a kisebbségi társadalomból
kiszakadtak, de döntő többségük (93%) élénk figyelemmel kíséri az
odahagyott haza magyar kulturális eseményeit. Közülük 57% kiemelten
követi ezeket, míg 35% csak kevéssé figyel oda rájuk. Az előbbiek
között az átlagosnál nagyobb arányban jelennek meg az 50 évnél
idősebek és a 31 és 40 év közöttiek, akik Erdélyben értelmiségi
munkakörben dolgoztak és jelenleg is azok, illetve felsőfokú
végzettségűek. Úgyszintén fokozottabb az érdeklődés azok körében, akik
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iskoláikat kizárólag magyar nyelven végezték. A második csoportba - a
kevéssé figyelők közé - főleg a fiatalok kategóriái és a jelenleg tanuló
diákok tartoznak, akiknek otthon nem volt még elég lehetőségük, hogy
„belenőjenek” ebbe a kollektív élménybe.
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4. táblázat
A kérdezettek odafigyelése az Erdélyben zajló magyar kulturális élet

eseményeire a szocio-demográfiai csoportokon belül
n=400 (százalékban)

Szocio-demográfiai Nagyon figyeli     Kevéssé figyeli    Nem figyeli
alcsoportok
Átlag 57               36               7
Nem - Férfi 59               33               8
        - Nő 55               40               5
Korcsoportok
- 18-23 36               54                      10
- 24-30 45               48               7
- 31-40 68               27               5
- 41-50 63               29               7
- 51-X 73               23               4
Iskolázottság
- alsófokú 44               41                      15
- középfokú 51               41               8
- felsőfokú 70               26               3
Emigráció előtti foglalkozás
- munkás 47               44               9
- középkáder 61               30               9
- értelmiség 70               28               2
- inaktív 58               35               7
Eredet
- Partium   56               38               7
- Közép-Erdély 61               33               5
- Dél-Erdély 29               50                      21
- Székelyföld 59               35               6
Település
- Budapest 52               40               9
- Román határmente 58               34               8
- Közép-Magyarország 64               32               3
- Nyugat-Magyarország 67               32               1
Érkezés ideje
- forradalom előtt 62               31               6
- forradalom után 55               38               7
Tanulmányok nyelve
- csak magyar 65               29               7
- román + magyar 53               40               6
Jár-e erdélyi szervezetekbe
- igen 63               32               5
- nem 47               43                      10

Az áttelepültek élénken érdeklődnek a romániai realitások iránt.
Ennek indokaival kapcsolatban többségük (79%) úgy vélekedik, hogy az
áttelepedés után is meg kell maradniuk erdélyieknek és szoros
kapcsolatban kell élniük az otthonmaradottakat foglalkoztató
problémákkal. Kiemelten ez a véleménye a 41 és 50 év közöttieknek, a
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felsőfokú végzettségűeknek, a Közép-Erdélyből származóknak és a
vezetőknek, értelmiségnek. Nem fogadja el a kivándorlás utáni érzelmi-
gondolati szoros kapcsolatot a régi hazával 21%-uk, főleg a 24 és 30 év
közöttiek, a tanulók és más inaktív fiatalok és a Dél-Erdélyből
származók.

A kérdezettek 95%-a érzi úgy, hogy elfogadhatatlan az az igény,
hogy akik Magyarországon új életet kezdtek, azoknak már nem kell
foglalkozniuk az erdélyiek problémáival. Ez a majdnem egységes
vélemény valamivel még markánsabban jellemzi a Székelyföldről
érkezetteket. Erdély iránt táplált szélesebb érdeklődésükre vonatkozó
véleményük megismerése érdekében ezzel a két logikailag összefüggő
kérdéssel kategórikus ítéletet (egyetért-nem ért egyet) kértünk tőlük, s
utána a válaszokat összehasonlítottuk.
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5. táblázat
A kérdezettek véleménye a migráció utáni, az erdélyi magyarság

problémáira vonatkozó kapcsolatáról a szocio-demográfiai csoportokon
belül

n=400 (százalékban)
Szocio-demográfiai    Migráció ut n is kap-   Migráció után már
nem
alcsoportok           csolatot kell tartani   kell foglalkozni az
                      az erdélyiek ügyével    erdélyiek problémáival
                           (n=400)                  (n=396)
                      Egyetért    Nem ért egyet  Egyetért     Nem ért egyet
Átlag                     79         21            5         95
Nem - Férfi              79         21            7         93
        - Nő                 79         21            4         96
Korcsoportok
- 18-23                  74         26            6         94
- 24-30                  67         32            5         95
- 31-40                  78         22            5         95
- 41-50                  89           9            4         96
- 51-X                   84         16            8         92
Foglalkozás
- Tanuló, GYES            63         37            6         94
- Segéd-, bet. munkás     72         28                               10         90
- Szakmunkás, vállalk.    85         15            5         

94
- Szellemi beosztott      76         24            2         98
- Szellemi vezető         88         12            3         97
- Nyugdíjas, HTB          85         15                               15         85
Iskolázottság
- alsófokú                82         19                               11         89
- középfokú               73         25            6         94
- felsőfokú               86         13            4         96
Eredet
- Partium                 78         22            8         92
- Közép-Erdély            83         17            4         96
- Dél-Erdély              54         46            9         90
- Székelyföld             79         21            3        97
Település
- Budapest                77         23            7         93
- Román határmente       85         15            3         97
- Közép-Magyarország   83         17            6         94
- Nyugat-Magyarország 76         24            1         99
Érkezés ideje
- forradalom előtt        82         18            3         97
- forradalom után         78         22            6         94
Jár-e erdélyi csoportokba
- igen                    90            9            1         99
- nem                     73         26            7         93
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A megkérdezettek 2%-a logikailag ellentmondásos,
inkonzisztens választ adott. Nekik nem volt véleményük, viszont a
kérdés tartalmát olyan fontosnak érzékelték, hogy azért meg akartak
felelni válaszadói szerepüknek. A logikailag megalapozott (konzisztens)
válaszolók 96%-át adják a mintának. Közülük határozottan igenlők 76%
és határozottan tagadók 3%. Az előbbiek véleménye szerint: „Ôrízni
kell migráció után is az erdélyi identitást és együtt kell élni az
otthonmaradott magyarság problémáival”. Ez a vélemény jellemzi főleg a
Közép-Erdélyből (81%) áttelepülteket és a vezető értelmiségieket (86%).
A határozottan konzisztens tagadók (3%) azok, akik úgy érzik, a
migráció után egy olyan új élet kezdődött számukra, amelyben már nem
kell érdeklődjenek az erdélyieket foglalkoztató ügyek iránt. A válaszadók
17%-a egyik csoportba sem sorolható, ők nem értenek egyet azzal, hogy
az új élettel együtt el kellene távolodni az erdélyiek életétől, de azzal
sincsenek egy véleményen, miszerint szoros kapcsolatban kell maradniuk
továbbra is az otthoniak problémáival. Ez főleg a diákok és a beosztott
szellemiek hozzáállása az otthoniak sorskérdéseinek követéséhez.

II. Viszonyulás Erdélyhez

A megélt erdélyi múlt a kivándoroltak életvilágában olyan belső
motiváció, amely létalapja a régi haza irányában megnyilvánuló
relevanciáknak.

1. Jövő-attitűd
Erdély jövőjével kapcsolatban a kérdezetteknek határozott

véleményük volt, amit nagyrészben a kutatás során spontán
véleménynyilvánítással fejeztek ki. Mégis többen erre a kérdéscsoportra
nem kívántak válaszolni. (Egyetlen más kérdéskör esetében sem volt
ilyen magas a válaszmegtagadás, átlagosan 13-14%). Az alsó- és
középfokú iskolázottságúak jellemző indoka a tájékozatlanság („honnan
tudhatnám?”), míg a diplomásokra az „én nem politizálok!” elutasítási
szöveg volt jellemző. Ez utóbbiak attitűdjében szerepet játszik az egykori
erdélyi magyar értelmiség tartózkodása, félelme mindentől, aminek
bármilyen kis mértékben is politikai vonatkozása lehet.

A kérdezettek néhány jövőbeli esemény valószínűségét egy 1-től
5-ig terjedő skálán jelölhették (1=egyáltalában nem valószínű, 2=nem
valószínű, 3=közepesen valószínű, 4=valószínű, 5=nagyon valószínű).
Az Erdélyben élők számára jelentősnek minősülő, megnevezett jövőbeli
események bekövetkezésének szubjektív valószínűségét a következő
táblázatból könnyen leolvashatjuk:
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(százalékban)
Valószínűségek                  1-es     2-es     3-as     4-es      5-ös         Átlagérték
- a román kormány csak ígéri
  a nemzetiségi jogokat, de
  azt nem fogja betartani
  (n=348)                       13     5    5    14    50      3,96
- a román kormány a nemzeti-
  ségi jogokat csökkenteni
  fogja (n=343)                   7     9   17    23    31      3,75
- nem lesz önálló magyar egye-
  tem Kolozsváron (n=330)     10   14   28    13    18      3,18
- nem fog növekedni a magyar
  nyelvű intézmények száma
  Erdélyben (n=346)               7   12   18    16    33      3,65

Ezek a problémák visszatérő témák az áttelepedett erdélyiek
számára. Az átlagértékekből megállapítható, hogy a nemzetiségi jogok
esetleges ígéretének be nem tartását ítélik a legvalószínűbbnek. Főleg a
40 és 50 év felettiek és a román határhoz közeli zónában letelepedettek
látnak sötéten ebben az összefüggésben. Igen kevéssé bíznak abban is,
hogy a jövőben több jogot kapnának a jelenleginél a magyar és más
nemzetiségek Erdélyben. Ezt a véleményt leginkább az 50 évnél
idősebbek fogalmazták meg.

Az erdélyi magyar nyelvű intézmények számának az állam általi
növekedését elképzelhetetlennek tartja a válaszadók egyharmada,
leginkább a román határmenti településeken élők. A kolozsvári magyar
egyetem megvalósulását közepesen valószínűnek tartják. Ezen óhajtott
intézménynek a létét a kérdésre válaszolók 24%-ban megvalósíthatónak
ítélték, s csupán 31%-ban gondolják azt, hogy ez a kívánalom nem fog
realizálódni. A kolozsvári egyetem a jövőjével kapcsolatos megítélés
esetében egyik katekegóriában sem mutatkozik statisztikailag jellegzetes
eltérés.

Ezek a valószínűségi jövőképek nemzetiségi félelmeket
konkretizálnak, ami eleve feltételezi, hogy negatívumokban ítélkezzenek.
A jövőbeli eseményekkel kapcsolatos értékítéleteket befolyásolják az
erdélyi identitásnak megfelelő attitűdök. Az áttelepedettek személyes
érdekeltsége már nem közvetlen, tehát ítéleteik számokban való jelölését
már nem irányítja az indulat. A közepeshez hasonló átlagértékek azt
jelzik, hogy nem derűlátóak az erdélyi jövővel kapcsolatban, de a témáról
nemcsak negatívumokban gondolkodnak.

A nemzeti jelképek jövőbeli erdélyi használatáról is érdeklődtünk.
A magyar nemzeti jelképek mozgósító- és érzelmi élményt adó
használata a nemzeti azonosság nyílt vállalásaként hozzájárulnak a
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közösségtudat és az azonosulási érzés megteremtéséhez, nemcsak a
nemzet, hanem a nemzeti kisebbségek körében is. Használatuk Erdélyben
évtizedek óta politikai retorziókat vont maga után. Jövőbeli használatuk
legitimizálása az erdélyi magyar nemzetiség számára fontos, a róluk való
kényszerű lemondás konfliktusok forrása lehet. Nem lehet ugyanis nem
figyelembe venni, hogy: "A jelkép-tiltásban rejlő veszély esetén «jelkép-
éhség» állhat elő, mely a maga spontán és tömegszerű «ragály» jellegű
jelentkezésében sokkal hevesebb irracionális reakcióra ad módot, mint a
történetileg és társadalmilag kontrollált jelképhasználat." (Csepeli-Tóth,
1987:38-40).

Hogyan ítélik meg a kérdezettek, mely nemzeti jelképek használata
lenne jogos Erdélyben? A kérdésben felsorolt jelképek közül a
válaszadók belátásuknak megfelelően választhattak néhányat, avagy
ítélhettek úgy, hogy mindegyik használata jogos lenne Erdélyben is. A
magyarság szimbólumaként elfogadott nemzeti zászló és nemzeti
himnusz mellett választhatók voltak csupán Erdélyre vonatkozó jelképek
is, mint a székely himnusz, Erdély történelmére vonatkozó arcképek,
címerek, a helyi (erdélyi város, falu) történelem emlékei és az új (pl.
RMDSZ) szimbólumok, jelvények használata, terjesztése.

A két legfontosabb nemzeti jelkép, a zászló és a himnusz erdélyi
használatának jogosságát is megelőzi a székely himnusznak, mint
Erdélyt szimbolizáló auditív nemzeti jelképnek az elfogadottsága (77%),
ami a Székelyföldről elszármazottaknak még fontosabb (86%). A
magyar himnusz jogos használatát 67%-ban tartanák helyénvalónak, s
valamivel kevesebben, 60%-ban a magyar zászló szabad használatát is.
Mindkét esetben szignifikánsan átlagon felüli arányban ez volt a
véleménye a Partiumból (77% illetve 68%) elszármazottaknak, a román
határhoz közeli területekre áttelepülteknek (82% ill. 77%) és a férfiaknak
(73% ill 65%). Az erdélyi történelem, valamint a történelem helyi
szimbólumainak tiszteletét 58% illetve 48% ítéli jogosnak. Ezen
vélemény jellegzetesen magasabb a partiumiak (65% ill. 58%) körében és
azok közt, akik a román határhoz közel telepedtek le (84% ill. 69%).
Jogosnak tartaná 56%, hogy a magyarságnak az utóbbi években kialakult
új erdélyi szimbólumait (jelvények, plakettek) használjanak nemzetiségi
jelképek gyanánt. Közöttük is a román határmentén letelepültek (79%)
vannak többségben.

Minél több nemzeti jelkép használatát éreznék jogosnak Erdélyben
a 40 és 50 év felettiek, a felsőfokú végzettségű szellemiek és a
nyugdíjasok. Nem érzik lényegesnek az erdélyiség kultusztárgyainak
külön jelképi funkcióját és úgy végik, hogy az összmagyar jelképek
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elegendőek, mert azok az erdélyi magyarságnak is a sajátjai, főleg a 24 és
30, valamint a  31 és 40 év közötti alsófokú végzettségű fizikaiak.
Csupán az erdélyi vonatkozású jelképek használatát éreznék jogosnak
főleg a 40 és 50 év közötti szellemiek egy része, akik ítéleteiket azzal
indokolták, hogy egyelőre még nem kellene a többségi román nemzet
intoleranciáját provokálni Erdélyben az összmagyar jelképekkel és
csupán inkább a regionális magyar jelképeket kellene használni.
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6. táblázat
A kérdezettek véleménye a magyar nemzeti jelképek használatának

Erdélyben való jogosságáról a szocio-demográfiai csoportokon belül
n=392 (százalékban)

Szocio-demográ-      Magyar     Magyar     Székely     Erdély tör-    Helytör-   Új szim-
fiai alcsoportok         nemz.        himnusz    himnusz    ténelmének    téneti      bólumok
                           zászló                                         szimb.           szimb.
Átlagok             60     67     77      58         48       56
Nem - Férfi        65     73     78      58         50       57
        - Nő           54     61     75      58         45       56
Korcsoportok
- 18-23            58     56     82      58         40       56
- 24-30            56     66     76      56         41       56
- 31-40            62     62     73      52         46       52
- 41-50            59     73     78      59         56       61
- 50-X             65     80     78      69         59       55
Foglalkozás
- Tanuló, GYES     58      68     70      64         44       62
- Segédmunkás      55      59     78      52         38       45
- Szakmunkás       63      70     77      56         48       57
- Szell.beoszt.    63      71     82      55         54       59
- Szell.vezető     63      71     76      58         54       60
- Nyugdíjas        39      54     77      85         54       69
Eredet
- Pertium          68      77     77      65         58       57
- Közép-Erdély     50      66     67      61         50       58
- Dél-Erdély       21      36     64      29         36      64
- Székelyföld      64      62     86      51         37       53
Település
- Budapest         55      61     75      55         48       55
- Román határm.    77      82     84      84         69       79
- Közép-Magyaro.   61      70     68      52         42       49
- Nyugat-Mo.       58      70     86      48         33       46
Iskolázottság
- alsófokú         74      81     85      44         41       37
- középfokú        58      64     77      58         44       55
- felsőfokú        59      70     75      60         55       63
Érkezés ideje
- forr. előtt      60      70     78      66         52       54
- forr. után       60      66     76      55         46       57
Urbanizációs eredet
- falun lakott     75      69     81      77         55       53
- 10 évtől városi  69      85     85      59         54       69
- 16 évtől városi  54      72     86      52         46       50
-  városon mindig   57      64     73      57         47       57
-  később falusi    71      63     83      54         42       46
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Az adatok faktoranalízise eredményeként az erdélyi
jelképhasználat jövőjére vonatkoztatva két elkülöníthető
véleményegyüttest kaptunk: az egyik csoportba azon vélemények
kerültek, amelyeknek értelmében mindegyik kérdezett jelképet
egyformán jogos használni, a másik véleménynyaláb szerint a magyar
nemzeti zászló és himnusz és a székely himnusz használata jogos és
fontos Erdély számára. Az első véleményegyüttes a válaszok 33%-a, a
második pedig 58%-a alapján alakult ki.

A többség véleménye szerint tehát a nemzeti jelképek közé
Erdélyben is az összmagyar szimbólumok sorolhatók, azaz ha a
nemzetről van szó, nincs különbség határon belüli és túli magyarság
között. Ugyanakkor a válaszadók egyharmadának az a meglátása, hogy
Erdélyben a nemzeti jelképek sorába az erdélyiséget megjelentítő
szimbólumoknak is ugyanolyan a funkciója, mint az összmagyar
jelképeknek.

2. Kivándorlás-attitűd
Az erdélyi nemzetiségi közösség kollektív mentalitása már a

Trianon utáni repatriálások óta elítéli a kivándorlást, a helytállás
feladását. Ennek oka, hogy az elmenők olyan betölthetetlen űrt hagynak
maguk után, amely a nemzeti közösség életében konfliktusforrásokat
jelent. Az utóbbi években az exodus-szerű kivándorlási hullám
következményeként ez az álláspont megerősödött és a változás utáni
sajtószabadság lehetőségével élve az erdélyi magyarnyelvű
publikációkban főszerepet kapott. A hivatalos hatalmi tényezők -
tételesen az RMDSZ és az egyházak - is élenjárói ennek az elítéltetésnek,
mert: „Minthogy Magyarországon a magyaroknak nincsenek kisebbségi
problémái, és jobban is élnek, mint mi, ostobaság lenne az RMDSZ
részéről értelmi okokat felsoroltatni az itthon maradás mellett.
Nyilvánvaló, hogy ezt a funkcióját csakis érzelmi politizálással töltheti
be; a szülőföld szeretete, az erdélyi kultúra értéke, az együvé tartozás
érzése, a közös múlt tudata az, ami itthon tarthat.” (Szabó, 1994:73)34 -
„Miért mennek Magyarországra... akik az ünnepi beszédekben azt
hallják, hogy itthon maradni - morális kötelesség? (Egy frissen végzett
egyetemista mondta még 1990-ben: «Elmegyek, s akkor többet nem
hallom majd a szöveget, hogy itthon kell maradnom...»” (Gagyi,
1994:83)35

Megvizsgáltuk az áttelepedettek viszonyát az ilyen kognitív
disszonanciát kifejező morális ítéletekhez - véleményeiket az
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egyáltalában nem egyetértéstől a teljes egyetértésig egy 1-től 5-ig terjedő
skálának megfelelően rögzítettük:

n=400 (százalékban)
Ítéletek                           1-es      2-es     3-as     4-es      5-ös       Átlagérték
- mindenképpen a szülőföldön
  kell maradni                             37         16       30        11         6           2,34
- a szülőföldön élni felemelő
  érzés, így könnyebb elvisel-
  ni a nehézségeket                     31         19       30        12         8           2,49
- csak az a helyes cselekedet,
  amely a szülőföldi közösség
  érdekében történik                   34         23       21        13         9           2,29
- csak az a jó cselekedet, a-
  mely nemzeti célokat szolgál    42        20       19         10        9           2,23

Az ítéletek elfogadottsága a közepesnél alacsonyabb, az erkölcsi
normákkal a mintának jó egyharmada egyáltalában nem ért egyet és igen
magas arányban is csak közepesen értenek egyet. Az utóbbiak közé
tartoznak azok is, akik ezen közepes fokozatú ítélkezéssel azt is jelzik,
hogy nem érzik magukra vonatkoztatva a kérdést olyan jelentőségűnek,
hogy arról sarkos ítéleteik legyenek. A morális követelményekkel
teljesen azonosulók a mintának egytizedét sem teszik ki, de mégis
vannak olyanok is az áttelepedettek között, akik - legalábbis egy
ítélkezés erejéig - teljesen elfogadják az otthonmaradás erkölcsi fölényét.

A közepesnél jóval alacsonyabb átlagértékekhez viszonyítva a
szocio-demográfiai változókra bontva jellegzetes különbségek is
mutatkoznak. Mind a négy ítélkezéssel leginkább a Székelyföldről
elszármazottak értenek egyet és az otthonmaradás imperatívuszán kívül a
többi kijelentéssel átlagon felül egyetértenek a partiumiak is. Az életkori
megoszláson belül a szülőföldi közöség-szolgálattal az 50 évnél
idősebbek egyetértése a szignifikáns (2,84) - ez a korosztály az összes
többi erkölcsi megfogalmazással is inkább egyetértett az egységes
véleményhez viszonyítva -, de ezt a kívánalmat az egészen fiatalok is
(2,52) átlagon felül elfogadták. A nemzeti célok helyességével való
egyetértésnél a foglalkozási kategóriák közül a szakképzetlen munkások
(2,56) és a nyugdíjasok (2,54) véleménye markánsan magasabb az
átlagnál.

Az elmenetellel szembeni otthonmaradás erkölcsi
magasabbrendűségére sarkítottan is rákérdeztünk, egyetért vagy nem ért
egyet azzal, hogy „az erdélyi magyaroknak kötelességük otthon
maradni, ahol születtek.” Nem értett egyet 87%, egyetértett 12% és 1%
nem válaszolt. Az egyetértők között a Székelyföldről elszármazottak, az
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50 évnél idősebbek, a szakképzetlen fizikaiak és a nyugdíjasok aránya
jelentősebb.

Az áttelepedés esetleges indítékáról is érdeklődtünk. A kivándorlás
egyik fő okának vallott tény, hogy Erdélyben: „a magyarság a jövőben
el fogja veszíteni nemzeti azonosságtudatát.” A beszélgetések
alkalmából a megkérdezettek nagyrészének ez volt a véleménye, mégis a
kérdésekre adott válaszként nagyon kevesen tartották valószínűnek
(nagyon valószínű 7%, valószínű 9%), s nagyon sokan tagadták ennek
lehetőségét (talán igen, talán nem 12%, nem 14%, egyáltalán nem 45%).
Az átlagosan 2,05-ös értékkel (vagyis „nem valószínű”-nek) ítélt
lehetőség válaszadói közül jellegzetesen inkább a szakképzetlen
munkások (2,33) és a tanulók s más inaktív fiatalok (2,31) a
borúlátóbbak. A kategorikus viszonyulásokat is regisztráltuk, azzal a
megállapítással kapcsolatban, hogy: „Erdélyből a magyaroknak el kell
jönniük, mert ott elveszítik nemzeti azonosságtudatukat és
méltóságukat.” Nem értett ezzel egyet 81%, s 18% viszont igen (1% a
válaszmegtagadás). Ez a vélekedés statisztikailag jelentősen magasabb
egyetértést mutat a Partiumból elszármazottak, a román határhoz közeli
országrészeken letelepedettek, az alsófokú végzettségűek és a
szakképzetlen munkások körében.

Ha tekintetbe vesszük, hogy Erdély jövőjére vonatkozó kérdésekre
13%-os volt a válaszmegtagadás - amikor is 16% tartotta valószínűnek az
erdélyi magyarok esetleges identitás-vezetését - és 18% pedig
kategorikusan úgy érezte, hogy ugyanennek bekövetkezte miatt el kell
hagyni a szülőföldet, megállapíthatjuk, hogy a kérdezett áttelepülteknek
17-18%-a nagyon borúlátóan ítéli meg az erdélyi magyarok nemzeti
identitásának jövőjét és az otthonmaradottak kivándorlásában egy
bizonyos fokú megoldást lát.

A kérdezettek és a migráció ténye közötti konnotatív összefüggés
keretében a morális és motivációs ítéletek mellett a kivándorlás
következményeihez való hozzáállás vizsgálata keretében olyan ítéleteket
fogalmaztunk meg, amelyekhez a válaszadás poszt-migrációs élmények
megélését tételezte fel. Az áttelepedés miatti néhány társadalmi jelenség
további elmélyülésének lehetőségét általában közepesen valószínűnek
ítélték meg, azt, hogy a magyarországi társadalom keretében
„elszigetelődnek az áttelepedettek” (átlag 2,48-as valószínűségi
megítélés), valamint hogy „az áttelepedés tényét egyre negatívabban
fogják megítélni mind Magyarországon, mind az erdélyi magyarság
körében” (az átlagok 3,35 és 2,59).
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Ha tekintetbe vesszük, hogy a valószínűségi ítéleteknél átlagosan
13%-os volt a válaszmegtagadás, megállapíthatjuk, hogy az
áttelepedettek negatív megítélését a magyarországi magyarok részéről
továbbra is valószínűnek tartja a kérdezettek közel egyharmada s jó
egyötöde pedig az erdélyiek részéről. Mindkét „megbélyegzés”
megítélésében azt tapasztaljuk, hogy statisztikai szempontból egyik
társadalmi-demográfiai csoport véleménye sem tér el markánsan az
átlagtól. Azt, hogy „az áttelepültek elszigetelődnek Magyarországon”
(2,48-as átlag) 28% „egyáltalában nem”, további 13% „nem” tartja
valószínűnek, 27% pedig bizonytalan ennek megítélésében.
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7. táblázat
A kérdezettek véleménye az Erdélyre vonatkozó jövőbeli eseményekről a szocio-demográfiai csoportokon belül

(átlagértékek; 1=nem valószínű; 5=nagyon valószínű)
n=348

Alcsoportok                  Románia      Románia    Nem lesz  Nem fog    Magyarok   Magyaror-           Magyaror-       
Erdélyben

                           jogokat ígér nemz.      magyar    növekedni  elveszítik szágon el-        szágon elítélik  árulóknak
                            de nem tart- jogokat    egyetem   a magyar   azonossá-  szigetelőd-           az áttele-         fogják tar-
                                ják be       csökken-   Kolozs-   int. száma  gukat      nek az át-             pülteket           tani
az át-
                                teni fogja váron                           települtek             települteket
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Átlagok               3,96         3,73      3,18      3,65        2,05       2,48       3,35         2,59
Nem - Férfi          3,96         3,62      3,10      3,62        2,03       2,46       3,35         2,58
        - Nő             3,95         3,86      3,28      3,69        2,07       2,51       3,35         2,59
Korcsoportok
- 18-23              4,00         3,66      3,11      3,38        2,19       2,40       3,41         2,67
- 24-30              3,76         3,50      3,13      3,63        2,12       2,32       3,27 2,35
- 31-40              3,75         3,85      3,18      3,89        1,96       2,36       3,43         2,59
- 41-50              4,21         3,67      3,23      3,61        1,91       2,61       3,26  2,82
- 50-X               4,31         4,11      3,20      3,66        2,20       2,87       3,47         2,57
Foglalkozás
- Tanuló, GYES      3,93         3,60      3,39      3,74        2,31       2,73       3,56         2,78
- Segédmunkás        3,82         3,80      3,51      3,68        2,33       2,60       3,33         2,52
- Szakmunkás          3,96         3,82      2,92      3,75        1,96       2,23       3,24         2,52
- Szell.beoszt.       4,24         3,71      3,24      3,71        2,10       2,46       3,38         2,57
- Szell.vezető        3,91         3,61      3,02      3,43        2,79       2,43       3,30         2,62
- Nyugdíjas           4,75         4,50      3,25      4,25        1,25       2,62       3,50         2,37
Eredet
- Partium             4,15         3,80      3,16      3,54        2,17       2,56       3,43         2,62
- Közép-Erdély       3,85         3,65      3,21      3,63        2,11       2,71       3,43         2,61
- Dél-Erdély          3,46         3,54      2,61      3,54        1,38       2,31       3,23         2,38
- Székelyföld         3,89         3,72      2,24      3,80        1,96       2,23       3,22         2,55
Település
- Budapest            3,98         3,78      3,23      3,65        2,12       2,58       3,43         2,78
- Román határm.      4,56         3,84      3,27      4,18        2,00       2,23       3,82         2,10
- Közép-Magyaro.  4,32         4,02      3,05      3,60        1,69       2,27       3,00         2,53
- Nyugat-Mo.          3,30         3,32      3,06      3,39       2,13       2,48       3,09         2,35
Iskolázottság
- alsófokú            3,50         3,91      3,27      3,74        2,56       2,95       3,56         2,61
- középfokú           4,02         3,77      3,25      3,77        2,11       2,35       3,31         2,55
- felsőfokú           3,93         3,62      3,03      3,45        1,86       2,62       3,37         2,65
Érkezés ideje
- forr. előtt         3,97         3,73      3,03      3,52        2,11       2,64       3,38         2,53
- forr. után          3,95         3,72      3,24      3,70        2,03       2,42       3,34         2,61
Urbanizációs eredet
- falun lakott        3,68         3,50      2,93      3,46        2,22       2,29       3,18         2,41
- 10 évtől városi     4,14         3,94      3,39      3,76        2,17       2,85       3,41         2,85
- 16 évtől városi     3,50         3,44      3,19      3,63        2,02       2,44       3,37         2,71
-  városon mindig     4,00         3,73      3,16      3,65        1,99       2,47       3,37         2,54
-  később falusi       4,52         4,25      3,39      3,73        2,28       2,30       3,24         2,62
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„Egyetért, nem ért egyet” állásfoglalásra késztettük az
áttelepülteket magyarországi mindennapjaikról is. Azzal a
megállapítással, hogy: „meg kell tanulniuk, hogy az anyaországban az
emberi kapcsolatokban nem az érzelem vagy az értelem dominál,
hanem az érdekek” - több mint a minta fele, 54% egyetértett, ami
szignifikánsan a legmagasabb a Budapesten élők körében (63%).
Megközelítőleg a minta fele, 48%-a azzal is egyetértett, hogy: „az
áttelepülteket csak akkor fogadják be, ha teljesen átveszik az
anyaországiak értékrendjét és minél inkább hasonulnak hozzájuk.”
Különösen így érzi a budapestiek 54%-a, valamint az 50 évnél idősebbek
61%-a. Arról is nyilatkoztak, hogy: „az erdélyieknek érdemes
áttelepedniük, mert a magyarországiak megkönnyítik a
beilleszkedésüket.” Az egyetértők (15%) között valóságos arányuknál
lényegesen többen vannak az alsófokú végzettségűek, a Székelyföldről és
Közép-Erdélyből elszármazottak, a szakképzetlen fizikai dolgozók,
valamint a nyugdíjasok. Azzal a kivándorlást igazoló megállapítással,
miszerint: „csak a gyávák és önbizalom-nélküliek maradnak otthon,
akik félnek az újrakezdéstől” - keveseb vannak azonos véleményen
(10%).

A kutatás kiterjedt a következő poszt-migrációs életet szervező
értékekkel való azonosulás mértékére is. Ilyenek a vélemények:

n=400 (százalékban)
Ítéletek                        1-es    2-es    3-as    4-es    5-ös        Átlagérték
- csak úgy és ott érdemes dol-
  gozni, ahol biztonságban é-
  rezzük magunkat                              10        8       17      20       45             3,82
- csak ott lehet az ember jó
  hazafi, ahol előnyösebbek
  az érvényesülési- és munka-
  lehetőségek                                       46      16       15       9        14            2,27
- csak ott érzi jól magát az
  ember, ahol környezete ott-
  honos és emberi kapcsolatai
  biztonságot adók                                2        2         9      18        69            4,51
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Tehát a morális ítéletekkel való egyetértésük összesítve a
következő:

Az otthonosság- és biztonságérzés óhaja a legmagasabb. Ez a
nagyfokú egyetértés arra enged következtetni, hogy akik ezt várták
áttelepedésüktől, részben meg is kapták. A 4,51-es átlagnál nagyobb az
egyetértése a 18 és 23, valamint a 41 és 50 év közöttieknek, és a tanulók,
a szakmunkások, a nyugdíjasok, a román határhoz közeli zónában élők és
az alsófokú iskolázottságúak soraiban. A biztonságos munka-
körülmények fontosságával is megközelítőleg egyetértenek (3,82-es
átlaggal), kiemelten a nők, az alsófokú végzettségűek, a szakképzetlen
fizikai dolgozók és a nyugdíjasok. A legkevésbé (2,27-es átlag) értenek
egyet a hazafiság érzésének az előnyösebb élet- és munkalehetőségtől
való függésével, de van a válaszadók között egy olyan 23%-ot kitevő
réteg is, akik azonos véleményen vannak ezzel a nagyon pragmatista
ítélettel, különösen az alsófokú végzettségűek, a szakképzetlen és
szakképzett munkások, a nők, valamint a Dél-Erdélyből jöttek körében.

Az áttelepültek attitűd-vizsgálati technikával feltárt véleményei
(főleg a jövőbeli eseményekre vonatkoztatottak) nem eléggé kiérleltek,
stabilak, sőt, feltételezhető, hogy sokan az elvárt véleményekhez való
meg nem felelés félelme miatt a válaszmegtagadásba vonulva a
vélemény-nélküliségről tanúskodtak. Válaszaiknak értékelésekor azt is
feltételeztük, hogy - különösen a morális értékítéletek kapcsán - olyan
fokú érintettséget éreztek, hogy nem mondták el a valóságos
véleményüket; hogy a kitelepültek, illetve a betelepültek közösségének
tagjaként olyan véleményeket „kell” jelölniük, amelyeket a sorstársaikból
összetevődő nagycsoportnál többségi véleménynek hisznek. Ugyanakkor
feltételezhető, hogy jónéhány, az eljövetel morális megítélését és a
magyarországi beilleszkedést érintő, vallott vélekedések a jelent igazoló
nézetekké rögzült, stabilizálódott véleményekké váltak. Vélekedéseik
esetenként a valóságtól eltávolodott negatív sztereotípiák rögzülései is
lehetnek. A kérdezettek migrációhoz való viszonyuk feltehetően már
attitűddé formálódtak, hiszen a kivándorlásnak számukra magas a
relevancia tartalma, amelyhez adott mind kognitív tudásuk, mind affektív
élményviláguk. Az áttelepültek értékítéleteinek pontosabb felderítése
érdekében ugyanarra a viszonyulásra többször is rákérdeztünk. A
legkiforrottabb és legmegalapozottabb attitűdnek azt az ítéletüket
találtuk, hogy: „Az áttelepedés után is meg kell maradni erdélyieknek,
akiket továbbra is foglalkoztatnak az otthonmaradottak problémái.”

Ahhoz, hogy véleményeik, nézeteik és esetleges attitűdjeik között
összefüggéseket találjunk, a különböző kérdésekre adott válaszaikat
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másodelemzésnek vetettük alá, s így a főkomponensek analízise során
azok a változók kerültek egy csoportba, amelyek között azonosságok,
rejtett vonzatok vannak.

A jövőbeli eseményekre vonatkoztatott kérdéscsoportokon  belül
- beleértve az erdélyi közeljövőre utaló valószínűségeket és a
kivándorlási következményeket - faktoranalízis segítségével két
véleményegyüttes rajzolódott ki, az egyik egységesen borúlátóan ítéli
meg az erdélyi magyarok romániai jogainak jövendő sorsát és az
áttelepedettek negatív megkülönböztetését Magyarországon és
Romániában; a másik differenciáltabb, mert a romániai magyarok sorsára
vonatkozó jövőképet sokkal negatívabbnak ítéli, mint a saját migrációs
nehézségeit.

A válaszadókat klaszter-analízis által 3 csoportra bonthatjuk:
1) - a nagyon pesszimistán ítélkezők (32%) szerint a legvalószínűbb,
hogy a jövőben sem lesz Kolozsváron magyar egyetem, az erdélyi
magyarok elveszítik nemzeti identitásukat és árulóknak fogják tartani az
elmenőket Erdélyben;
2) - a kevésbé pesszimistán ítélkezők (46%) szintén pesszimistán látják
azt a tényt, hogy a román kormány a jövőben is csak ígérni fogja a
kisebbségeknek a jogokat, de ígéretét nem tartja be, valamint nem bíznak
a jövendő erdélyi magyar intézményrendszer megteremtésében, de az
összes egyéb kérdésben kevésbé pesszimistán ítékkeznek a többi
csoporthoz képest;
3) - nem érez különbséget a kérdezett problémák között az, aki
egységesen pesszimistán ítél (22%), akik közé főleg az alsófokú
végzettségűek, az idősebbek és a tanulók tartoznak.

A szülőfölddel kapcsolatos morális ítéleteket és a biztonságos
életkörülmények magasabbrendűségét hangsúlyozó megállapítások
válaszait is analizáltuk. Ebben a vonatkozásban a klaszter-analízissel a
következő csoportok különíthetők el:
1) - a „szülőföldtől független” véleményalkotók csoportja (30%) szerint
általában igaz az, hogy otthonos és biztonságos körülmények között
helyes dolgozni és a nemzeti célokat szolgálni. Ezekben a döntésekben a
társadalmi státusz volt a meghatározó, a segéd- és betanított munkások
(41%) inkább biztonságra szorulók, tehát annak fontosságát emelik ki,
akik főleg Budapesten élnek (33%) és 41 és 50 év közöttiek (34%) - tehát
a fővárosi atomizáltságban jóval inkább érzik az idegenséget és a
bizonytalanságot;
2) - a „szülőföldhöz apatikusak” számára (39%) nem fontosak ezek a
morális megfogalmazások és kiemelten csak azon pragmatista
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véleménnyel értenek egyet, hogy az otthonos környezet és a biztonságos
kapcsolatok a lényegesek. Ezek a vélemények túlsúlyban vannak a 31 és
40 év közöttiek (42%), a szellemi beosztottként (49%) dolgozók, a
nyugdíjasok (54%) és a román határhoz közel letelepedettek (48%) -
általában azok között, akik elért sikeres körülményeik miatt kevésbé
érzik az idegenségüket;
3) - a „szülőföld-centrikusak” véleménye szerint (31%) az
otthonmaradás, a szülőföld- és közösségszolgálat igen fontos - így főleg
a Budapesten élők (33%), a Székelyföldről jöttek (39%), a vezető
szellemi munkakörökben (34%) dolgozók és az 50 évnél idősebbek
(42%) ítélkeznek, vagyis ezen csoportokban vannak túlsúlyban azok,
akik a leginkább kötődnek az otthonmaradottak értékrendszeréhez a
kivándorlás után is.

A kivándorlás-kérdéskört sarkított válaszadásokkal, az
egyetértés/nem egyetértés regisztrálásával közelítettük meg. Az
otthonmaradás erkölcsi fontossága, az Erdélyben élők identitásvesztése
mellett a kivándorlás sikerességére kérdeztünk rá, amely feltételezi a
befogadó ország értékrendjének  átvételét. Az, hogy az áttelepedés után
az Erdélyben maradottak problémáival kell-e vagy sem foglalkozniuk a
kivándorlás sikeres megélése érzékeny mutatójának bizonyult. A
kivándorlási kérdéskör válaszainak faktoranalízise után a következő
modelleket lehetett megkülönböztetni:
1) - érdemes volt eljönni, a kivándorlás sikeres volt, s így kifejezetten
már nem érdeklődnek az erdélyiek sorsa iránt;
2) - az áttelepedés nehézségeket jelentett és ez a folyamat lelki
krízisekkel járt;
3) - Magyarországon könnyen be lehet illeszkedni, az áttelepedést
minden követelményeivel együtt el lehet fogadni, de a kivándorlás után
is tudatosan szoros kapcsolatban kell élni az erdélyiek problémáival.

A válaszadó egyéneket csoportosítva klaszter-analízissel, ezúttal
is hármas tendencia alapján különültek el a logikai egységek:
1) - a „kivándorolni érdemes” (6%) rejtett ítéletet vallók jellegzetesen
az 50 évnél idősebbek (13%), a 18 és 23 év közöttiek (9%) és tanulók
(11%) soraiban vannak, s ugyancsak felülreprezentáltak a nyugdíjasok
(17%) körében is. Ôk azok a kevesek, akiknek kifejezetten
problémamentességet és sikerélményt jelentett az eljövetel;
2) - a „kivándorolni krízishelyzet” rejtett vélemény a többség (81%)
válaszaiban benne van, akik a 24-30 (88%) és a 41-50 (87%) év
közöttiek csoportjaiban vannak jellegzetesen jelen, a beosztott
szellemiként (87%) és vezető szellemiként (87%) dolgozók között. Mivel
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az ebbe a csoportba tartozók kifejezetten nehézségként élték meg az
országváltást, a Romániával való poszt-migrációs kapcsolatok
fontosságában is valamivel kevésbé hisznek;
3) - a „kivándorlás elfogadható tényt vallók (13%) nehézségek nélkül
tudtak beilleszkedni, az alkalmazkodást és az érték- és szokásrendváltást
lelki sérülések nélkül élték át és az eljövetel után is szoros kapcsolatban
igyekeznek maradni az erdélyi valósággal. Főleg az 50 évnél idősebbek
(25%), a ma már nyugdíjasok (25%), az alsófokú iskolát végzettek (15%)
és a fizikai dolgozók (17% ill. 13%), valamint a 18 és 23 év közötti
(19%) fiatalok soraiban vannak. Ez a vélemény a Budapesten élők (16%)
és a Közép-Erdélyből (18%) és Székelyföldről (15%) érkezők
csoportjaiban is magas arányú.

A többváltozós elemzések eredményei is megerősíthetik, hogy az
áttelepedettek kivándorlásuk egyes indokait és körülményeit általában
pesszimistán ítélik meg az erdélyi realitásokra - mind a jelenre, mind a
jövőre - vonatkoztatva. Kivándorlásuknak meg/elítélésével nagy
többségük egyáltalában nem ért egyet, sem a magyarországi, sem az
erdélyi elítélőkkel nem azonosulnak, de közülük számosan
szülőföldcentrikusak maradtak morális-etikai szempontból.
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8. táblázat
A kérdezettek Romániára és kivándorlásra vonatkozó véleményei összegzése a klaszter csoportoknak megfelelően a különböző szocio-demográfiai

csoportokon belül
n=400 (százalékban)

Szocio-demográfiai   Jövőeseményekre vonatkozóan        Morális ítéletekre vonatkozóan          Kivándorlás problematikára
alcsoportok                                                                                vonatkozóan
                       Nagyon  Kevésbé  Általában                    S  z  ü  l  ő  f  ö  l  d             K  i  v  á  n  d  o  r  o  l  n  i
                               p  e  s  s  z  i  m  i  s  t  á  k     független          apatikus      centrikus   érdemes              krízishely-         elfo-
                                                                                                              zet               gadható
Átlagok                 32      46       22          30         39        31           7       81        13
Nem - Férfi            33      47       21          27         42        31           7       80        13
        - Nő               30      45       25          33         36        31           6       82        12
Korcsoportok
- 18-23                31      50       19          29         39        33           9       72        19
- 24-30                35      48       18          30         39        30           6       88           5
- 31-40                35      41       24          29         42        30           7       81        12
- 41-50                33      44       23          34         40        26           2       87        11
- 51-X                 19      51       30          26         32        42                           12      63        25
Foglalkozás
- Tanuló, GYES          38      30       33          29         39        33                           11       79        11
- Segéd-, betanított m. 24      48       27          41         28        31           8       75        17
- Szakmunkás, vállalk.  34      48       19          32         42        27           8       80        13
- Szell. beosztott      30      44       26          21         49        30           4       87         9
- Szell. vezető         34      50       17          28         38        34           3       87        11
- Nyugdíjas             13      75       13          15         54        31                           17       58        25
Iskolázottság
- alsófokú              32      26       42          50         19        31           4       81        15
- középfokú           32      46       22          30         40        30          9       77        14
- felsőfokú             32      49       19          25         42        33           3       87        10
Lakóhely
- Budapest              30      46       24          33         34        33           9       76        16
- Román határmente      23      58       19          24         48        27           5       81        13
- Közép-Magyarország    29      51       20          28         46        26           3       87        10
- Nyugat-Magyarország   44      35       21          29         39        32           5       91          5
Eredet
- Partium               24      51       25          32         45        23           9       85          7
- Közép-Erdély          31      44       24          29         38        33           5       77        18
- Dél-Erdély            46      46         8          43         43        14           8       92         -
- Székelyföld           38      43       19          27         34        39           6       80        15
Érkezés ideje
- forradalom előtt      28      49       23          31         38        31           5       84        10
- forradalom után       33      45       22          30         40        31           7       80        13



169

 A kivándorlás sikerességéről pedig kiderült, hogy az eredményes
integrálódás zömüknek lelki krízisek megélésével jár együtt.

3. Kivándorlók és kivándorlás
A Romániába gyakran visszajáró áttelepültek, akik folyamatos

kapcsolatban vannak az ott élő rokonaikkal és barátaikkal, rendszeresen
beszélgetnek a kivándorlásról. Alkalmanként - tömören vagy
bőbeszédűen és olykor túlozva - beszámolnak a poszt-migrációs életük
eseményeiről. Az információcserén és a rokoni-baráti interperszonális
kapcsolatok intimitást igénylő kommunikációján túl, ezen
beszédesemények állandóságának vannak szociálpszichológiai
indíttatású okai is.

Az áttelepültek - a migráció előtti és utáni konfliktushelyzetek
átélése és az erdélyiek elmenetelük miatt őket erkölcsileg elítélő
magatartása végett - állandóan beszámolási kényszert éreznek. A
Magyarországon átélt megkülönböztetések, a másság, az idegenség, a
betelepedettség éreztetése szintén lehet motivációja a beszámolóknak. A
megkülönböztetésekről nem szívesen beszélve, szükségét érzi az érintett,
hogy önmagának igazolja, hogy érdemes volt áttelepülnie. Az erdélyi
szűkebb otthoni környezet is - nyíltan vagy elfojtva - foglalkozik az
esetleges áttelepedés gondolatával, mint a realitással szembeni
perspektíva mérlegelésével. Ezért az otthonmaradottak is igyekeznek
véleményeket, történéseket megismerni az áttelepedés utáni
élethelyzetekből, hogy megerősítéseket szerezzenek saját döntéseikhez.
Az erdélyiek fokozott érdeklődésének, még ha azok az otthonmaradott
közeli kapcsolatok sajátja is, a motivációi nem mindig nyíltak, lehetnek
manifeszt és látens jellegűek.

Az áttelepült és az otthonmaradottjai közötti beszélgetésekben a
migráció-értelmezések a mindennapi közös tudás részévé válnak. Így
különös jelentőségűek az esetleges tanácsadások, a rá- avagy
lebeszélések a kivándorlásról. Az áttelepülteknek a kivándorláshoz, mint
az erdélyiek lehetséges jövőbeli cselekvéséhez való hozzájárulásáról is
érdeklődtünk: rábeszéli-e az otthonmaradt közeli kapcsolatait az
elmenetelre? 86% adott erre nemleges és 12% igenlő választ, míg 2%
megtagadta a válaszadást. A nemleges választ adók az 50 évnél
idősebbek (90%), a vezető szellemi munkakörben dolgozók (92%), főleg
akik a Székelyföldről jöttek (89%) és a román forradalmi változás előtt
érkeztek (89%). Az igenlő válasz leginkább a nőkre (14%) jellemző, és
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elterjedtebb a 24 és 30, illetve a 31 és 40 év közöttiek (14% ill. 14%) és a
szellemi beosztottként dolgozók (16%) körében, főleg akik Közép-
Magyarországon (16%) élnek. Válaszaik indoklásai alapján nem ilyen
nagyarányú a különbség a duális válaszok között. Néhányan többféle
szempontból is indokolták válaszaikat, 64% indoklása semleges és
elhárító jellegű volt, míg 30% nemleges és 17% igenlő indoklást adott
(4% nem válaszolt az indoklást kérő kérdésre).

„Minket se beszélt rá senki, én sem mondom senkinek, hogy jöjjön
el, döntse el ki-ki maga.” - Ez a leggyakoribb elhárító válasz. Ezen
típusú indoklás keretében 56%-nak az az alapja, hogy egy ilyen
elhatározás kifejezetten magánügy, amibe nem lehet beleszólni; 5%-
nak a tartózkodását a szándékos véleménynélküliség jellemzi:
„Beszélek róla otthon, de nem alkotok véleményt.” A saját maga
felelősségvállalásának az elhárítása az alapja az indoklások 3%-ának,
vagyis: „Ha nem úgy sikerülne az életük, ahogy ők elképzelték,
számomra kellemetlen lenne.” - „Ha csalódnak, ne én legyek a bűnbak. -
„Csak a nyakamra járnának itt, hogy segítsek nekik.”

A nemleges válaszokban az elviselendő nehézségekre hivatkozik
17%. A romániai magyarok szempontjait 11% említi - „Megváltoztak
Erdélyben is a körülmények, ki lehet harcolni ott is a jogokat” - és a
megváltozott magyarországi lehetőségekre is utalnak néhányan, 2%: -
„Már nem olyan könnyű, mint annak idején, amikor mi jöttünk.”

Az igenlő válaszok indoklásai leginkább a magyarországi jobb
életlehetőségekre hivatkoznak, kevésbé pedig a magyar identitás nyílt
vállalásának a fontosságára.

Indoklásaikban az áttelepedés igenlése vagy tagadása mellett
gyakran elmondták a véleményüket is az Erdélyből való további
kivándorlásról, annak értelméről: „Mióta itt vagyok, látom, mennyivel
könnyebb itt a gyerekeknek. Sokkal színvonalasabb az óvodai, iskolai
foglalkozás és ez nagyon fontos.” - „Akinek nincs kényszerítő
körülménye, annak nem kéne elhagyni Romániát.” - „A románok elnyelik
a magyarságot, ott a magyarok nem tudnak semmit tenni a népért. Itt
megvan rá a lehetőség.”

Az áttelepedésről valló információk, vélemények - még ha vannak
is benne lelki sérülésre utaló fájdalmas benyomások - inkább pozitívak.
Ez nemcsak a sikeres integráció visszatükröződése, hanem a kivándorló
ember önigazolása. Ezek a beszédesemények, bár nyíltan, kevésbé, de
áttételesen befolyásolják a jövendő kivándorlóit, a hezitálókat esetleg
pozitív képekkel megerősítik. Az áttelepedésről szóló beszédesemények
mögöttesének összetett funkciója van a kivándoroltak és az
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otthonmaradottak kapcsolatában. Az eljöttek igénye kettős: eljövetelét
sikeresnek mutatja be (pozitív igazoló funkció), illetve nehézségeit
hangsúlyozza, igyekezvén magát „megsajnáltatni”, hogy egykori
környezete ne tartsa idegennek, kirekesztettnek (negatív igazoló
funkció). Az információk címzettjei, az otthonmaradottak szintén kettős
igénnyel érdeklődnek az áttelepedés és az áttelepedett élete iránt: vagy
úgy értelmezik a beszámolókat, hogy érdemes kivándorolni
Magyarországra, ahova elvben ő is bármikor elmehetnek és ott jobban
élhetnek - így a kapott információ növeli saját jövője választási
lehetőségei iránti bizalmát (pozitív igenlő igény); ha pedig azt a
következtetést vonja le a hallottak alapján, hogy nem érdemes az
elmenetelért feladni otthonát, ezért feladhatja esetleges kivándorlási
terveit, így megnövelheti jelenének pozitív elfogadottságát (negatív
tagadó igény).

Összegzésként megállapíthatjuk, hogy az áttelepült erdélyiekben él
a ragaszkodás az elhagyott otthonaik, s az otthonmaradottak iránt.
Visszajárnak oda, nemcsak a család-rokon-barát hármas vonzóereje
miatt, hanem a közösségi élmények újraélése végett is. Hiányérzetük
vizsgálata rámutat arra, hogy számukra a haza a mikro-miliőt jelenti, ahol
társadalmi kapcsolataikat is a táj, az országrész tér-élményei fogták
össze, ezért kevésbé érezték hazájuknak az egész országot. Honvágyuk is
általában az elhagyott szűkebb hazára irányul, csupán oda, ahol „otthon”
voltak. Néhányan bűntudatot is éreznek, főleg a nemzetiségi őrhelyeiket
elhagyók. Migrációs életük látleletét rendszeresen bemutatják, ezáltal az
(ön)mutogatás útján Erdélyben önmaguk és közösségük által felmentést
akarnak nyerni tettükért (kivándorlásukért).

Van néhány kategória, akiknek konfliktusos a poszt-migrációs
kapcsolata a régi hazával, és akiknek ezen viszonyulásait a kettősség
jellemzi. Ilyenek az egészen fiatalok, akik tanulnak és akik dolgoznak is:
vagy nagyon könnyen épülnek be új környezetükbe a generációt jellemző
nyitottsággal, vagy krízisként élik meg idegenségüket és ragaszkodnak az
otthonhagyott értékrendszerhez, amely onnan eljőve különösen értékes a
számukra. Áttelepülésüket nem alapozta meg olyan hosszasan felgyűlt
negatív élményanyag, mint az idősebbekét, Magyarországon
elvárásaikban, terveikben, azok megvalósíthatóságában sokszor
csalódtak és/vagy a mindenütt nehéz felnőttéválás évei még nehezebbé
lesznek számukra az idegenség megélésével párhuzamosan.

Hasonlóan kettősség jellemzi az idősebbeket: a vágyott átjövetel
nagy sikerélménye átsegíti őket az alkalmazkodás nehézségein és - főleg
ha autonóm személyiségekről van szó - konfliktusok nélkül sikeresen
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beépülnek a „nagy”, az „igazi” magyar nemzetbe, de van aki nem tudja
már úgy újrakezdeni az életét, hogy ne legyen otthontalan, valamint
múltja és lelki sérülékenysége miatt a sorsának kiszolgáltatott. Bármely
korosztályból főleg azok, akik olyan kibocsájtó területekről érkeztek,
ahol - mint pl. Székelyföldön - a magyar identitást erősebb, fókuszált
nemzettudat jellemzi, nehezen viselik az elhagyott haza hiányát, és
ragaszkodásukkal minden „eredetiség” iránt azt is éreztetik, hogy nem
sikerül igazából belesimulni a válaszott magyar társadalomba. De
közöttük is vannak, akik a székely ember szívós akaratával, erejével
igyekeznek megfelelni a sikeres kivándorló és sikeres beilleszkedő
szerepének.

Leginkább a 40 és 50 év feletti értelmiségiek számára nehéz az
Erdélytől való elválás. Van közöttük egy nagyon sikeresen, jól
érvényesülő szakember réteg, akik ha hazalátogatnak úgy viselkednek,
hogy sikerességüket éreztetik is - az eredmény ilyenkor gyakorta a
kölcsönös megvetés és meg nem értés, s csak igen ritkán a kölcsönös
elfogadás. Számosan vannak közöttük, akik Magyarországon értelmiségi
életvitelüket csak korlátozott keretek között tudják továbbvinni
(anyagiak és szabadidő-hiány, az idegenség éreztetése és megélése), s
nem kapják meg az egykori értelmiségi szerepkörüket. Hiányzik
számukra a kisebbség körében való közszereplés és az, hogy ott a
szellemi elitbe tartoztak. Ha hazalátogatnak, vissza az elhagyott
„őrhelyeikre”, már ott sem elit”tényezők” többé, sőt van úgy, hogy a régi
híveik, barátaik bizonyos fokú megvetéssel fogadják őket. Ezért ők is
igyekeznek elfordulni Erdélytől, úgy érzik az ottaniak is elfordultak
tőlük, és ezeknek a fordulásoknak a megélése lelki kínokat jelent
számukra.

„Miközben szálakat kötnek, szálakat tépnek” - írta Csepeli György
az első hullámmal érkezett menekült-réteg beilleszkedéséről. (Csepeli,
1987/a:374) Vizsgálatunk adalék arra, hogy ezen szálakat nem is tudják
és nem is akarják teljesen eltépni, és miközben tépik ezeket, egy kicsit
önmaguk is tépődnek.
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VI. Identitáskeresések, az erdélyi identitás

A kérdezettek elsőrendűen magyarságuk és a nemzeti identitás
vállalásából adódó folyamatos hátrányok kikerülése végett választottak
új hazát. Számukra tehát az önmeghatározásra szolgáló kategóriák
sorában a nemzeti identitásnak kiemelt jelentősége van. Az áttelepedés
által elért identitáscsere minőségi változást jelent életükben, mivel az
otthoni közösségben kollektívan elviselt kisebbségi sorsból az egyénien
vállalt többségibe emeli őket, ami ugyanakkor egy mindig provokált
nyugtalan magyarság-azonosság megélésből egy mindig nyugodt
magyarság megélésbe helyezi őket. A nemzeti identitás jelentőségét a
poszt-migrációs életszakasz is fokozza, annak nehézségei és frusztrációs
helyzetei kényszerű elviseléséhez adhat segítséget az identitás által
biztosított rendezettség- és biztonság-érzet.

I. Magyarságtudat

1. Magyar identitás
A kérdezettek körében arról érdeklődtünk, hogy mit jelölnek

magyarságuk tartalmaként? Öt választási lehetőséget kínáltunk fel, hogy
azok közül jelöljék meg azt az egyet, ami számukra a legmegfelelőbb, a
legmeghatározóbb. A felajánlott alternatívák között volt származás és
anyanyelv általi meghatározás („szüleim magyarok”, „anyanyelvem
magyar”), önbesorolás általi választás („magyarnak érzem magam”),
az állampolgárságnak („Magyarországon élek”) és mások
besorolásának az elfogadása („magyarnak tartanak”). Az utóbbi két
változatot 1-1 egyén kivételével nem választották.

A magátólérthetőség általi magyarázatokat alacsony arányban
választották: a származási (11%) és az anyanyelvi (21%) magyarázatokat
együtt is csupán egyharmadnyian fogadták el, míg az önbesorolást (a
magyarság érzését, vállalását) a kérdezettek kétharmada érezte magára
jellemzőnek. Választásaikra a leginkább differenciáló tényezők a
kibocsájtó ország ismérvei, tételesen ottani foglalkozásaik és az ország
különböző zónáinak megfelelően az eredeti lakhelyeik.

Az anyanyelv szerinti besorolás főleg az Erdélyben
középkáderekként (27%) dolgozókra, és kevéssel a Partiumból jöttekre
(23%-ban) a jellemzőbb; a születés általi magyarság meghatározás a
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Székelyföldről érkezők (14%) és a Romániában fizikai kategóriákba
(14%) tartozók soraiban van valamivel inkább jelen. A vállalt
önbesorolást választók elsőrendűen Dél-Erdély (71%) és Közép-Erdély
(69%) településeiről érkezett értelmiségiek (76%) és nyugdíjasok (75%).
Egyéb általunk vizsgált háttérváltozók szerint a különbségek
statisztikailag nem jellegzetesek, így azt mondhatjuk, hogy a szülői
leszármazást hangsúlyozók főleg a Budapesten élő, alsófokú végzettségű,
40 évesnél idősebb, Székelyföld falvaiból érkezett szakképzetlen
munkások. A magyar anyanyelv általi azonosságtudat a középfokú
végzettségű, 31 és 40 év közötti partiumiak főleg nők és beosztott
szellemiek, akik a román forradalmi változás előtt érkeztek
Magyarországra. Származási szempontból vannak közöttük olyanok is,
akiknek valamelyik magyar anyanyelvű felmenője nem magyar eredetű,
néhány kérdezett szülei (4 román, 2 német és 3 egyéb nemzetiségű) és
nagyszülei (8 román, 9 német és 9 egyéb nemzetiségű) soraiban.*

A kérdezettek között a „résztvevő” szempontja a domináns, az
aktívan vállaló identitás, a szituációból természetesen adódó támpontok,
anyanyelv és születés ellenében. Ennek oka a sajátos erdélyi
nemzetkarakterológia, amely erősen érzelmi töltetű. Erdélyben érzelmi-
erkölcsi kérdés, hogy a származás és anyanyelv adta nemzeti identitást
érezzék is, ami egyenlő annak tudatos vállalásával. Csepeli György
szerint a nemzeti identitás spontán (természetes) és ideologikus
(gondolatilag megfogalmazott) identitásból tevődik össze (Csepeli,
1989:32). Az erdélyiek között az érzelmi nemzeti identitás dominál és az
ideológiailag megfogalmazott tudatos identitást is az érzelmi-morális
összetevők alkotják. Az ideológiai nemzeti identitás-formák közül
(kategorizációk, tipizációk, attitűdök, értelmezések) az Erdélyben
domináns felfogás szerint az attitűdök a legfontosabbak, a leginkább
meghatározóbbak, ahol a nemzeti attitűd kognitív tartalmai foglalják el
az értelmezések szerepét a politikai kultúrában. Így nem tudnak
érzelemmentesen értelmezni és viszonyulni kívülállóként a nemzethez,
tehát az attitűd affektív alapjainak kognitív összetevőinek a funkciója az
affektív alapok megmagyarázása, racionalizációja. A tudatosabb
kívülállás nem elfogadott, mert a közösségből való kiválást, tehát annak
egységét, erejét, gyengítését feltételezi. A kisebbségben a kultúrnemzeti
identitásnak megfelelően a közösség a meghatározó, amely nemcsak a

                                                          
* Érdekességképpen megjegyezzük, hogy a "magyarnak tartanak"
besorolást választó egyén a Partiumból érkezett Budapesten tanuló
fiú, és a "Magyarországon élek" magyarság meghatározást pedig egy
Dél-Erdélyből érkezett felsőfokú végzettségű vezető szellemi
munkakörben dolgozó nő, akinek apja és nagyapja román nemzetiségű.
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védettség és a biztonság élményét ígéri, hanem lételeme a kisebbségi
életvitelnek is. Így erősödik a „mi-tudat”, amelynek keretében a közösség
kijelöli, hogy mi a jó és a követendő a tagok számára. A normatív mi-
tudat funkciója által a másság, a kisebbség értelmet nyer, miszerint a
többségtől való különbözőség minőségi különbözőség. Tehát az
ideologikus identitást a racionalizáció uralja, amelyben a kognitív
disszonancia érvényesül. Így a közösségi normatív elvekben
megfogalmazva a különbözőség túlértékelődik - gyakorta a valamivel
szembeni védelem kényszere alatt az önértékelés öntúlértékeléssé
fokozódhat.

Az erdélyiek nemzetkarakterológiájában a spontán és az
idologikus elemek nem válnak el tételesen. Amiért számukra a vállalt
magyarságtudat az erősebb az etnikai-vérségi természetes elemekkel
szemben, nem azt jelenti, hogy túllépnék a kultúrnemzeti
meghatározottságot. Esetükben a vállalt identitás nem azonos az
államnemzeti felfogásra jellemző szerzett típusú magyarság-érzéssel.
Vizsgálatunk során a nemzettel való azonosulás összetevői közül csupán
egynek, a legfontosabbnak a jelölését kértük. A „vállalás” volt számukra
a legfontosabb.

Ennek alapja az elszenvedett kisebbségi lét által teremtődött
erősebb magyarság-érzés és a Magyarországon való élés tapasztalatai. Ez
utóbbiak arra vonatkoznak, hogy az áttelepültek az anyaországban azt
tapasztalják, hogy akinek származása, anyanyelve és környezete által
behatárolt a magyarsága, azok nem ismerik azt az „igazabb” identitás-
megélést, amit a vállalás jelent. Számtalan véleményalkotásuknak alapja,
hogy: „Itt (Magyarországon) nem nagy dolog magyarnak lenni”. A
felsorolt magyarság-meghatározó közüli választásukkal közvetetten azt is
jelzik, hogy ők onnan jönnek, ahol nem olyan egyszerű és természetes
magyarnak lenni.

Az elszenvedett megkülönböztetésekre és a vállalás
nagyszerűségére különösen érzékenyek az idősebb értelmiségiek, akik az
átlagnál inkább jelen vannak a választott identitást hangsúlyozók között
is. Az a tény, hogy a dél-erdélyiek is felülreprezentáltak ezen választás
keretén belül (bár alacsony arányát adják a mintának), mégis arra enged
következtetni, hogy érvényesül a nem érzelmi töltetű magyarság
„vállalás” is.36
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1. táblázat
A nemzeti önmeghatározás összetevői az egyes szocio-demográfiai

csoportokon belül
n=398 (százalékban)

Szocio-demográfiai   Anyanyelv Szülők Vállalás
alcsoport         
Átlagok       21 11 68
Nem - Férfi       19   10    70
        - Nő       24   11    65
Korcsoportok
- 18-23             22   18    60
- 24-30             21   10    66
- 31-40             25     8    66
- 41-50             20   13    67
- 51-X       14     6    80
Foglalkozás
- Tanuló, GYES       18   10    70
- Segédmunkás       23   18    59
- Szakmunkás       21   11    68
- Szell.beosztott       29   11    59
- Szell.vezető       17     5    78
- Nyugdíjas, HTB       31   15    54
Régi foglalkozás
- munkás       23   14    63
- középkáder       27   12    59
- értelmiség       18     5    76
- eltartott       13   10    75
Régi lakhely
- Partium       23   10    67
- Közép-Erdély       21     9    69
- Dél-Erdély       14     7    71
- Székelyföld       20   14    66
Település
- Budapest       22   14   63
- Román határmente       21     8    71
- Közép-Magyarország       22     9    70
- Nyugat-Magyarország       17     4    77
Iskolázottság
- alsófokú       19   15    67
- középfokú       22   13    64
- felsőfokú       20     6    73
Érkezés
- forradalom előtt       24   10    66
- forradalom után       20   11    68
Régi település
- végig falun élt       16   16    69
- 10 év után városi       15   18    64
- 16 év után városi       32     6    62
- végig városi       20    10    70
- később falusi       21   13   63
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2. Identitáshierarchia
Az egyén mindenkor megválaszthatja a kollektív identitásait,

természetesen a lehetőségein belüli kereteknek megfelelően. A migránsra
mindenképpen a többszörös identitás a jellemző, mert az új helyzetből
adódó választott kategória nem jelenti az addigi szerzett identitásnak az
elvesztését. Mivel mindegyik identitás az egyén számára választható és
önként vállalható, nem zavarják egymást, sőt komplementer jelleggel is
bírhatnak. Az olyan változó helyzetben, mint amilyen a migráció utáni
akkultúráció is, a fogant többszörös identitás rétegzett, az egyén
mindennapjaiban időnként más és más csoportoknak megfelelő
identitásaihoz társuló értékrendet követ(het).

A migráció által megválasztott életszakaszban, egy új integráció
folyamatában az azonosságok egymásmellettisége és egymásra tevődése
is választ ad a „ki is vagyok én?” migránsi kérdésre. Kérésünkre a
kérdezettek fontossági sorrendet állítottak össze az előre megadott
identitás-alternatívák közül, ahol az 1-es azt jelentette, hogy az nagyon
jellemző rá, tehát elsőrendű fontosságú, és az 5-ös pedig azt, hogy az
nagyon nem jellemző rá, vagyis nincs fontossága - természetesen a
közbeeső értékek a kettő közötti véleményeket rögzítették. A
választásaik százalékos arányai a következők:

(százalékban)
Identitás-kategóriák       1-es  2-es  3-as  4-es  5-ös  Válaszolók
                                                             aránya
- erdélyi magyar             49    34    12      2      1          100
- magyar                     38   44    12      4      1          100
- európai                    10    10    38    20    16             96
- áttelepült romániai          2      9    24    30    24             89
- asszimilált magyarországi    1      2    12    29    40             84
A fokozati variánsok összesítésével a következő értékeket kapjuk, a
fontossági sorrendnek megfelelően:

- erdélyi magyar 1,69
- magyar 1,85
- európai 3,26
- áttelepült romániai 3,73
- asszimilált magyarországi 4,26

Amíg az első két megjelölést mindenki magára vonatkozónak érezte, a
kevésbé fontosnak választottakat 6%, 11% és 16% még elvben sem
fogadta el identitás-besorolásnak.

Tehát a kérdezettek egységes véleménye szerint az erdélyiség a
leginkább jellemző identitás-kategória számukra, amit az össznemzetbe
való besorolásnál is fontosabbnak éreztek. A minta egyharmada, (33%)



178

nem érezte magáénak az összes identitás-változatot, de a magyarság és az
erdélyiség külön-külön való jelölését mindenki jellemzőnek érezte
önmagára. Akik „tüntető” módon differenciálják erdélyiségüket, azok
legjellegzetesebben a Székelyföld (1,54) falvaiból (1,39) érkezettek és a
Budapesten élők (1,62) csoportjaiban vannak. Legjellemzőbbnek az
átlagnál inkább felvállalják  ezt az identitást az 50 évnél idősebbek
(1,58), főleg a nyugdíjasok (1,54) és a huszonévesek (1,62), főleg a
fizikai munkások (1,60). Tehát az erdélyiség leginkább a főleg rurális
környezetből a fővárosba kerültek, a gyors és sikeres beilleszkedés
szempontjából hátrányban levők kiemelt vállalása. Az erdélyi kategóriát
83% tartja magára jellemzőnek (1-es, 2-es jelölés) és a minta relatív
többsége, szinte fele (49%) érzi ezt elsőrendűnek. Majdnem
ugyanennyien, 82%-ban tartják jellemzőnek a magyarságba való
besorolást, de ezt csak valamennyivel több mint egyharmaduk (38%) érzi
fontosabbnak az erdélyi identitásánál. Az átlagnál kiemelkedőbben
vállalják a magyarság előtérbe helyezését az alsófokú végzettségűek
(1,73), az 50 évnél idősebbek (1,58) és a 31 és 40 év közöttiek (1,62),
akik Dél-Erdély (1,64) és a Partium (1,70) területéről érkeztek, ahol
mindig városlakók (1,80) voltak, s jelenleg értelmiségiek, vezetők (1,79)
és nyugdíjasok (1,75) a román határmente (1,64) és Közép-Magyarország
(1,66) területein. Ők azok, akik jobban integrálódtak, mert a
munkaerőpiacon sikeresebbek és olyan területeken élnek, ahol fizikális
életkörülményeik rendezettebbek.

Az európaiságot a magyarság-kategóriák után vállalták fel.
Jellemzőnek 20% érzi, akik közül 10% önazonossága elsőrendű
összetevőjének tartja. Ez a választás inkább két kategóriára
differenciálódik: a fiatal tanuló diákokra (2,96) és a felsőfokú
végzettségű (2,95) vezetői és értelmiségi (2,98) munkakörben
dolgozókra, akik a vidéken, Közép- (3,12) és Nyugat-Magyarországon
(3,13) sikeresebben beilleszkedettek közül valók. Az „áttelepült
romániai” kategóriát jóval kevésbé tartják lényeges önmeghatározó
tényezőnek, az átlagvélemény szerint is a „nem jellemző” nyilvánításhoz
 áll inkább közel. Ha tekintetbe vesszük, hogy 11% besorolhatatlannak
nyilvánította megállapíthatjuk, hogy a minta kétharmada (65%)
elutasította. Ennek oka, hogy tapasztalataik alapján ezt inkább érezték
jogi-nyilvántartási kategóriának, mint az önazonosság részének. Ezzel a
kérdés-elemmel azt akartuk megtudni, hogy a hozott identitás keretében
mennyiben vállalják az egész kibocsájtó országot - tehát nemcsak a rész-
hazát, Erdélyt - annak meghatározójaként. A kérdezettek egytizede (11%)
tette ezt, főleg a román forradalom után (3,65) Budapestre érkező (3,56)
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dél-erdélyiek (3,07), akik más választásaikban, egyéb kérdéskörre adott
válaszaikban is Romániát, mint kibocsájtó hazát vállalóknak bizonyultak.
Az utolsóként bejelölt „asszimilált magyarországi” identitás-
komponenst egységesen 85%-ban elutasították és a „nem jellemző” -
„nagyon nem jellemző” közötti értékkel (4,26) jelölték. Ezt a jelzős
szerkezetet aki fontosnak jelölte - a 15% - így a választott országot
vállalta el kiemelten: jellegzetesen inkább a nagyon fiatalok (4,05), a nők
(4,16), az alsófokú végzettségűek (3,96), a szakképzetlen munkások
(4,08) és a beosztott szellemiként (4,07) dolgozók tettek így; aki pedig
elutasította, az a jelzőt nem vállalta. Ezáltal egy közel egységes
információt kaptunk az áttelepült erdélyiek identitására utalva, miszerint
Magyarországon csupán beilleszkedni akarnak, de az önazonosságuk
jellemzőit és sajátos értékeit feladó asszimilálódást elutasítják.

Az identitás-vállalásokat összevetve az erdélyieket csoportosító
szervezetek tagjaival, érdekes kapcsolat mutatható ki: a nem tagok
kevésbé vállalják az erdélyiséget (1,68) mint a tagok (1,72), az utóbbiak
viszont inkább hangsúlyozzák a magyarsági kategóriát (1,81), mint akik
nem járnak ezekbe a csoportokba (1,87), a tagok és nem tagok közötti
identitásvállalás különbség az „áttelepült romániaiság” esetében
szignifikáns, a tagok inkább vállalják az elhagyott országot is, mint a
nem tagok (3,65-3,90). Így arra következtethetünk, hogy akiknek fontos
az erdélyi csoportosulásokban való részvétel, számukra kiemelten
fontosan a „magyarsági” jellemzők, de általában lényegesnek érzik az
összes többi önazonossági meghatározót is.



180

2. táblázat
Az identitás-hierarchiába való önbesorolás és azok preferenciális sorrendje a szocio-

demográfiai alcsoportokon belül
(átlagértékek; 1=nagyon jellemzi; 5=nagyon nem jellemzi)

Szocio-demográfiai                Erdélyi       Magyar       Európai      Áttelepült     Asszimilálódott
alcsoportok                magyar                      romániai       magyarországi
                n=400          n=400          n=376        n=356              n=336
Átlagok            1,69    1,86    3,25      3,73         4,26
Nem - Férfi       1,69    1,80    3,23      3,75         4,34
         - Nő          1,70    1,92    3,27      3,70         4,16
Korcsoportok
- 18-23           1,69    2,10    3,52      3,43         4,05
- 24-30           1,62    1,85    3,19      3,74         4,38
- 31-40           1,80    1,78    3,23      3,79         4,27
- 41-50           1,71    1,96    3,28      3,72         4,13
- 51-X            1,58    1,68    3,07      3,86         4,47
Foglalkozás
- Tanuló, GYES     1,86    1,98    2,96      3,73         4,40
- Segédmunkás      1,60    1,86    3,67      3,67         4,08
- Szakmunkás       1,60    1,89    3,44      3,75         4,21
- Szell.beosztott  1,80    1,87    3,12      3,65         4,07
- Szell.vezető     1,73    1,79    2,98      3,74         4,46
- Nyugdíjas, HTB   1,54    1,75    3,15      4,08         4,25
Régi foglalkozás
- munkás           1,61    1,86    3,41      3,76         4,18
- középkáder       1,73    1,83    3,33      3,68         4,23
- értelmiség       1,78    1,85    2,98      3,72         4,39
- eltartott        1,72    1,81    3,26      3,71         4,26
Régi lakhely
- Partium          1,81    1,70    3,19      3,69         4,25
- Közép-Erdély     1,65    1,86    3,24      3,79         4,30
- Dél-Erdély       2,21    1,64    3,16      3,07         4,58
- Székelyföld      1,54    2,03    3,32      3,77         4,20
Település
- Budapest         1,62    2,00    3,22      3,56         4,30
- Román határm.    1,64    1,64    3,58      4,08         4,03
- Közép-Magyaro.   1,75    1,66    3,12      3,77         4,34
- Nyugat-Magyaro.  1,91    1,81    3,13      3,79         4,30
Iskolázottság
- alsófokú         1,81    1,73    3,50      3,77         3,96
- középfokú        1,65    1,88    3,39      3,70         4,20
- felsőfokú        1,75    1,83    2,95      3,76         4,44
Érkezés
- forr. előtt      1,68    1,85    3,10      3,92         4,22
- forr. után       1,70    1,86    3,30      3,65         4,27
Régi település
- végig falun élt  1,59    2,15    3,34      3,82         4,07
- 10 év u. vá rosi  1,51    1,92    3,08      3,79         4,32
- 16 év u. városi  1,58    1,90    3,30      3,80         4,19
- végig városi     1,78    1,80    3,19      3,70         4,29
- később falusi    1,39    1,87    3,82      3,64         4,20
Erdélyi csoportokba
- jár              1,72    1,81    3,21      3,65         4,29
- nem jár          1,68    1,87    3,26      3,90         4,24
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II. Másság
Az áttelepült erdélyiek identitása Romániában úgy alakult, hogy

annak lényeges eleme lett a megkülönböztetés, már a kezdeti
szocializáció alkalmával mellettük volt a „jelentős másik”, vagyis a
másik (többségi) nemzetkarakter. Így Erdélyben a „mi-tudat”-nak eleme
a másik együttélő népről alkotott kép is.37(Szilágyi, 1990:1110) Ez a
másságban való társadalmiasodás azt jelenti, hogy a közösség és a benne
az egyén is, a társadalmi Alter-től megkülönböztetve érzi magát
meghatározottnak. Ez egy látens veszélyérzetet is feltételez a másik
csoport részéről. Ezért az áttelepült erdélyi a megkülönböztetést
identitása részeként éli meg, kétféleképpen is: a tradicionális
érzékenységgel értelmezi az őt stigmatizálót és ugyanakkor ő is úgy
tipizál, hogy kiemeli a másságot, a másik csoporttal (esetünkben a
bennszülött magyarsággal) szembeni interakciója folyamán.

1. Megkülönböztetés
Az  áttelepült erdélyieknek a hazai lakosság általi

megkülönböztetésébe inkább affektív elemek játszanak szerepet, mint az
értelmi mérlegelés. A rendszerváltást megelőzően, de már annak a
változtatásával és egy új élet reményével párhuzamosan vették birtokba
azt az élményanyagot, amelyet a náluknál sokkal szerencsétlenebb és
kiszolgáltatottabb erdélyi menekültek megjelenése jelentett. Nyitottan
fordultak feléjük és elsőrendűen a szolidaritás és a segíteni akarás
szándékával teremtettek velük kapcsolatokat. Ez a pozitív érzések  által
motivált törődés az új társadalmi berendezkedésért való nyílt és burkolt
harcnak a része lett, ekkorra datálódott a nemzeti érzésnek az előtérbe
kerülése és a kollektív magyarságélménynek a nyílt megélése. Ebben a
folyamatban kiemelt szerepet kapott az áttelepült erdélyiek
megszenvedett magyarságának a tisztelete, az érzelmi öngerjesztés által
ezen rétegről kialakított nagyon pozitív kép. Hamarosan nyilvánvalóvá
vált, hogy az erdélyiek az összlakosság általi igen kedvező elvárásoknak
nem tudnak eleget tenni. Az őket idealizáló képpel  ellentétben előtérbe
kerültek az emberi gyengeségeik, amelyek az egzisztenciális
nehézségeik, valamint konfliktushelyzeteik megkerülési módjainak a
keresése alkalmából még fel is nagyítódtak a nem sorstársak szemében.
Az anyaországiak számára ezt a nem várt érzelmi csalódottságot
hamarosan követte a rendszerváltás utáni szociális nehézségek tömeges
megjelenése, amelyek keretében az áttelepültek már vetélytársaknak
bizonyultak, a munkaerőpiacon és a szociálpolitikai kedvezmények
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elérése terén is. Így a nagy rokonszenvet a negatív érzelmek váltották fel,
s - általában minden józan mérlegelés nélkül - ellenszenvvel fordultak az
erdélyiek felé, éreztették azok másságát.38

Az áttelepültek őrizték másságukat, úgy érezték, a feléjük irányuló
kitüntetett szimpátia elsőrendűen ennek, a megszenvedett magyarságuk
miatti „különbségük” elismeréseként szól. A rokonszenv múlta utáni
megkülönböztetés felélesztette identitásuknak azt az összetevőjét,
miszerint a mások általi megkülönböztetésért érzékenyek legyenek és
úgy próbálják azokat elviselni, hogy időnként letagadják, elhallgassák
másságukat, avagy ha olyan irányból jön a stigmatizálás, amely helyzetek
ellen nem lehet kitérni, akkor reakcióikban nyíltan vagy burkoltan
megfogalmazzák identitásuk másságának a lényegét.

A kérdezettektől arra kértünk választ, hogy mit tennének, ha
valaki hivatalosan vagy magánemberként „betolakodónak”,
„idegennek” nevezné őket? Szóbeli beszámolóik alapján  ez nagyon
gyakran sokukkal előfordult már. Nem a tényekre, vagy azok
gyakoriságára voltunk kíváncsiak, hanem reakcióikra és a jelenségről
való véleményükre, ezért nemcsak azokat kérdeztük, akiknek már voltak
személyes tapasztalataik. Ezek a megkülönböztetések az áttelepültek
poszt-migrációs életének, a leginkább fájó eseményeit jelentik, ezért azt
is feltételeztük, ha csak a megtörtént esetekről érdeklődünk, lesznek
olyanok is, akik azért nem fognak válaszolni, mert nem akarják saját
megaláztatásaikat újraélni. Ezért a „mit tenne, ha?” feltételes mód
használatával nem annyira a személyi megtapasztalásokat, mint inkább
az áttelepedettek közösségének rétegének a kollektív véleményét
közelítettük meg.

Ezek a reakciók a következő csoportokba sorolhatók: kognitív-
magyarázó (43%), affektív-indulatos (39%) és hárító-türelmes (37%).
(Számosan többféle típusú reagálásról is beszámoltak, akik kognitív és
affektív viszonyulást említettek. Aki a probléma megkerülését, elhárítását
tartotta megfelelő reflektálási módnak, azok csak egytípusú választ adtak.
Igen sokan kétféleképpen is beszámoltak: hogyan reagáltak, amikor
előfordult már a megkülönböztetés és mit tennének, ha a jövőben is
előfordulna. Ilyenkor indulatos reakciók megtörténte esetén a jövőben
higgadtan mérlegelnék, hogy az éppen adott helyzet igényel-e választ,
avagy éppen fordítva, türelmes magyarázkodás helyett ezentúl dühödten
reagálnának, legalábbis kikérnék maguknak a különbségtevést.)

A kognitív reakciók (43%) a relatív többség reflektálása. Az a
véleményük, hogy meg kell magyarázni a kisebbségi magyarság
lényegét, történelmi (Trianon utáni) és aktuális helyzetét; „lesajnálják” a
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sértegetőt, aki nem ismeri nemzetének történetét; nem is érdemlik meg az
ön-megmagyarázást mindig, előtte mérlegelni kell, hogy ki az aki
stigmatizál és milyen céllal, és csak azután kell reagálni, csodálkozni a
magyar nemzetiség nem-ismerete miatt. (Olyan is van ritka esetben (a
minta 1%- ban), aki azért nem is mérlegel és nem tart „kiselőadást” az
erdélyiek igazi és igazibb magyarságáról, mert elfogadja a
megkülönböztetést, belenyugszik és nem háborodik fel, ha
betolakodónak tartják.) Ez a magatartás jellegzetes a forradalmi változás
előtt érkezők (52%) soraiban, akik reálisan is nemcsak magukat hozták
Magyarországra, hanem az évtizedek utáni mesterséges információ-hiány
miatt híranyagot is az erdélyi magyarság sorsáról. Ez a jellemzőbb
magatartása a felsőfokú végzettségűeknek (49%), a szellemi
beosztottként (50%) és vezetőkként (50%) dolgozóknak és a román
határhoz közeli zónában (57%) letelepedetteknek.

Az érzelmi-indulati indíttatású válaszok (39%) azok reakcióit
jelentik, akik érzékenyebbek a megkülönböztetésekre: frusztrálva érzik
magukat, kisebbségi érzést élnek át, avagy a verekedést s általában a
tettlegességet tartanák/tartják a helyes reagálásnak. Sokan indulatosan
felháborodnak, veszekednek, kikérik maguknak a megkülönböztetést és a
megalázó helyzet sírásra, dühre és elkeseredésre ösztökélné/ösztökéli
őket. Jellegzetesen a nők (45%) és az alsófokú iskolázottságúak (52%) az
érzékenyebbek és az impulzívabbak, úgyszintén indulatosabbak az
idősebbek (67%) és a nyugdíjasok (62%), de az egészen fiatalok (44%)
és a tanuló diákok is (44%).

Hárító típusú (37%) reagálás jellemzi a mintának jó
egyharmadát, akik túlteszik magukat a helyzeten, igyekeznek kikerülni a
konfliktusokat és ha ez nem sikerült, „kinevetéssel” viszonyulnak a
stigmatizálóhoz. Bár nekik is rosszul esik a sértés, de szerintük nem éri
meg a felháborodást sem a szituáció, a legjobb védekezés, ha az
„okosabb enged” elv alapján elbagatellizálják a sértéseket. Egyik
kategórián belül sem jellegzetes ez a vélemény, de valamivel inkább
előfordul a középfokú végzettségűek (41%), a 24 és 30 (43%) és a 31 és
40 év (44%) közöttiek, valamint a Dél-Erdélyből jöttek (57%)
csoportjában.
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3. táblázat
A kérdezettek reagálása a megkülönböztetésre (ha betolakodónak, idegennek neveznék) a szocio-demográfiai csoportokon belül

n=384 (százalékban)

Szocio-demográfiai    Nem veszi     Csak tudomá-    Magyaráza-    Frusztrál-    Mérlegeli     Tettleges-      Felhá-          Negatív
alcsoportok           tudomásul  sul veszi     zatot ad   va érzi    geli ki    séggel re-      borodik          érzelmi
                                                          magát      mondja         agál                      reakció
Átlagok 37 1 29  3 8 3 15 28
Nem - Férfi              39         1            29         1          9         4         14      21
        - Nő                 35         2            29         4          7          1         16      35
Korcsoportok
- 18-23                  34         2            26         2          4          6         16      28
- 24-30                  43         -            29         -          8          3         11     27
- 31-40                  44         1            27         3         12          2         13      21
- 41-50                  28         2            33         3          7          1         16      35
- 50-X                   33         2            26         6         10          2         24      28
Foglalkozás
- Tanuló, GYES            34         -            24         2          4          4         24      24
- Segédmunkás             42         -            23         2          9          4          9      34
- Szakmunkás              40         1            29         2          8          2         12      31
- Szell.beosztott         39         4            32         2          7          2         16      25
- Szell.vezető            31         1            35         4         12          2         16      19
-Nyugdíjas, HTB           39         8            23         -          -          -         23      54
Eredet
- Partium                 36         2            31         4          5          2         19      25
- Közép-Erdély            35         -            33         3         12          4         13      27
- Dél-Erdély              57         7            21         -         -          -          7      21
- Székelyföld             39         1            23         2          9          2         13      32
Iskolázottság
- alsófokú                32         -            19         4         11          4         19      37
- középfokú               41         -            28         3           6          3         13      31
- felsőfokú               32         2            32         2         11          1         17      19
Település
- Budapest                40         2            27         2          5          4         19      26
- Román határmente       29         -            42         3           7          3         15      32
- Közép-Magyaro.          39         1            32        4         13          -         10      26
- Nyugat-Magyaro.         36         1            19         3 15         -           7      29
Érkezés
- forradalom előtt        36         -            32         2         14          3         19      27
- forradalom után         38         2            28         3           6          2         13      28

(Több említés is lehetett, ezért a százalékok összege nagyobb 100-nál.)
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4. táblázat
A megkülönböztetésre való reagálási típusok a szocio-demográfiai

csoportokon belül
(„Betolakodónak, idegennek nevezik, mit tenne?”)

n=384 (százalékban)
Szocio-demográfiai            Hárító, türelmes        Kognitív, magyarázó    Affektív,
indulatos
alcsoportok              nem veszi tudomásul   tudomásul veszi   frusztráció-érzés

  magyaráz, mérlegel      felháborodás
                       tettlegesség,
                        negatív
érzelmek
Átlag                      37                43             39
Nem - Férfi               39                45             35
        - Nő                  35                40             45
Korcsoportok
- 18-23                   34                40             44
- 24-30                   43                40             35
- 31-40                   44                44             33
- 41-50                   28                45             45
- 51-X                    33                45             47
Foglalkozás
- Tanuló, GYES             34                42 44
- Segédmunkás              42                34             42
- Szakmunkás               40                41             41
- Szell.beosztott          39                50             38
- Szell.vezető             31                51             32
- Nyugdíjas, HTB           39                31             62
Eredet
- Partium                  36               44            37
- Közép-Erdély             35                48             42
- Dél-Erdély               57                36             29
- Székelyföld              39                38             40
Lakóhely
- Budapest                 40                39             41
- Román határmente         29                57             45
- Közép-Magyarország       39                46             35
- Nyugat-Magyarország      36                38             35
Iskolázottság
- alsófokú                 33                37             52
- középfokú                41                40             42
- felsőfokú                32                49             33
Érkezés
- forradalom előtt         36                52             40
- forradalom után          38                39             39
(Több említés is lehetett, ezért a százalékok összege nagyobb 100-nál.)
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Tehát  általában - nyílt vagy látens módon - mindig negatív érzések
és indulatok  által reflektálnak a másságuk miatti stigmatizálásra.
Ezeknek a fájdalmas megkülönböztetéseknek a kikerülése végett
gyakorta érzik úgy, hogy jobb ha nem mondják meg, hogy erdélyiek.
Az ilyen jellegű szituációk gyakoriságáról érdeklődtünk: - soha nem
érezte azt, hogy erdélyiségét le kellene tagadnia 38% - leginkább a
felsőfokú végzettségűek (49%), valamint a 24 és 30 (44%) és a 40 és 50
(42%) év közöttiek, az értelmiségiek (51%) és a nyugdíjasok (54%) a
falusi környezetből (50%), főleg a Székelyföldről (44%) jövők. Már volt
kellemetlen helyzetben mássága miatt 62%, közülük 34% csupán ritkán,
az alsófokú végzettségűek (37%) és az egészen fiatalok (42%), 28%
pedig gyakran érezte úgy, jobb ha elhallgatja erdélyi mivoltát.
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Leginkább a 40 és 50 év közöttiek (35%) és az alsófokú
végzettségűek (33%), ugyancsak sűrűn éreztek így a nők (32%), a
szakképzetlen munkások (33%) és a beosztott szellemiek (32%), akik
Dél-Erdély (36%) és a Partium (31%) városaiból (30%) települtek át.
Ezek szubjektív megítélések, amelyeknek hátterében objektív elvárások
vannak, például azok az érzékenyebbek, akik a román változás előtt már
Magyarországon éltek, mivel ők a kezdeti nagy rokonszenvet is élvezték,
amelynek megváltozását nehezen tudták elfogadni. Az erdélyiségnek
egyik sajátos, objektív tényként elfogadott megnyilvánulása a
magyarázata annak is, hogy a székelyföldiek csoportjában kiemelten
vannak jelen, akik még soha nem érezték terhesnek identitásukat. A
székelyek ragaszkodnak a legjobban szülőföldjük értékrendszeréhez, a
tömbmagyarságban élők sorában az ő nemzettudatuk a leginkább
fókuszált - tehát ők a legkevésbé sem lennének hajlandók
Magyarországon sem elhallgatni vagy letagadni erdélyiségüket.
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5. táblázat
Az erdélyiség elhallgatásának gyakorisága

(„Úgy érzi, jobb nem elmondani, hogy erdélyi...!)

n=400 (százalékban)
Szocio-demográfiai Soha  Ritkán Gyakran
alcsoportok   



189

Átlagok  38 34 28
Nem - Férfi 41 35 24
         - Nő 36 32 32
Korcsoport
- 18-23 38 42 20
- 24-30 43 36 20
- 31-40 30 35 33
- 41-50 42 23 35
- 51-X 35 39 26
Foglalkozás
- Tanuló 34 36 30
- Segédmunkás 33 34 33
- Szakmunkás 33 35 31
- Szell. beosztott 29 39 32
- Szell. vezető 51 29 20
- Nyugdíjas 54 39  8
Eredet
- Partium 34 34 31
- Közép-Erdély 37 33 29
- Dél-Erdély 29 36 36
- Székelyföld 44 35 21
Település
- Budapest 38 35 27
- Román határmente 37 27 32
- Közép-Magyarország 29 38 19
- Nyugat-Magyarország 44 32 33
Iskolázottság
- alsófokú 30 37 33
- középfokú 33 35 31
- felsőfokú 48 33 20
Régi település
- mindig falusi 50 28 22
- 10 év után városi 41 36 23
- 16 év után városi 36 44 20
- mindig városi 36 33 30
- később falusi 46 29 25
Énképek
- hazament 40 31 29
- európai 33 41 26
- átköltözött 50 28 21
- elszigetelődött 22 39 39
Érkezés
- forradalom előtt 34 34 32
- forradalom után 40 34 26

A magyarországi lakosság általi megkülönböztetést - bár igen
megalázó és fájdalmas számukra - úgy élik át, hogy azok a másságukban
pozitívan megerősítik őket. Ilyen értelemben fogalmazott a
stigmatizálókról egy kérdezett: „Odahaza ilyen emberekkel szóba se
állnék. Ilyen hitvány emberek nincsenek Erdélyben!”
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2. Tipizációk
A másság a migráció utáni életben már nem jár együtt a

fenyegetettség lehetőségének a veszélyével, de az áttelepedettek számára
továbbra is létezik egy látens veszélyérzet. Ilyenkor a migráns úgy
használja fel felszínes és gyors személyi tapasztalatait, hogy
tipizációiban a másságot a betelepedett erdélyiekkel (a saját
csoportjával) szembeni negatív különbségként érzékeli. Éspedig olyan
különbségnek, amely permanensen veszélyeztet(het), mert lerománozza,
megkülönbözteti, kirekeszti őket.

Hogyan érzékelik másságukat az anyaországi magyarsággal
szemben, milyeneknek vallják az erdélyieket és milyeneknek a
magyarokat - erről érdeklődtűnk egy attitűd-skála segítségével.
Tipizá ciókat, az erdélyi identitással rendelkező migráns számára
releváns tulajdonságokat - alapvető erényeket és pozitív/negatív
jellemvonásokat - soroltunk fel. Ezekről egy ötfokú skálának
megfelelően nyilatkoztak (1=nagyon nem jellemző ... 5=nagyon
jellemző), hogy azok mennyire jellemzik a magyarokat és külön az
erdélyi magyarokat. (Ez esetben nem önmaguk erdélyiségét jellemezték,
hanem által ban az „erdélyi magyar” tulajdonságairól ítélkeztek.)

Pozitív jellemzőkként a segítőkészséget, az együttérzést, az
összetartást, a megbízhatóságot, a vendégszeretetet, a hazafiságot, az
életben bármely változáskor szükséges pragmatista erényt, az
életrevalóságot jelöltük, melyekről a következő megítéléseket adták a
magyarok és az erdélyiek csoportjára vonatkozóan:
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n=400 (százalékban)
Tulajdonság         Átlag    1-es         2-e             3-as            4-es           5-ös
                  m.   e.    m. e.        m.    e.         m.  e.           m.   e.        m.  e.
segítőkész    3,33  4,08    5  2   12   3   40   21     31   34  12   40
együttérző    3,06  3,94    6  2       18   6     48   21     20   38     8  33
összetartó         2,42  3,99    22 4       34   7     28   15     13   33     3   41
vendégszerető  3,28  4,51    5  1       21   1     30     7      27   29  16  62
életrevaló         3,53  3,69    3  1         8    8     37   31     32   39   17 19
hazafi               3,33  4,18    6  3      18    4     27   14     30   30   16 47
megbízható      3,42  3,99    3  1       11    5    39   23     32    4   14 35
Véleményük szerint amíg az erdélyieket átlagban kifejezetten (4,05)
„jellemzik” a pozitív jellemvonások, addig a magyarországiakat (3,19)
alig túlhaladva a közepes, vagyis az „igen is meg nem is” jellemzi
megítélési szinten csupán.

A negatív jellemzők esetében a lekezelő, gőgös, önző és
türelmetlen tulajdonságot, valamint a modern életvitel negatív
megnyilvánulásait - érdekhajhász, pénzsóvár, karrierista - soroltuk fel
kérdezendőkként:

n=400 (százalékban)
Tulajdonság    Átlag     1-es     2-es         3-as          4-es           5-ös
                           magy.    erd.          m.   e       m.   e      m.    e.      m.   e.       m.    e.
lekezelő     3,02 2,32   9  24 12  3  40 21  31  34  12  40
gőgös        2,96 2,29        10 23  24 35 36  31  22  8   8   2
önző         2,97 2,32        11 20  23 36  34  35  22   6 10   2
türelmetlen  3,60 2,99   4  15  12 17  25  31  34  25  23  11
érdekhajhász 3,67 2,72   4  12   6 27  27  41  40  15  20   4
pénzsóvár    3,94 3,06   2    8   5  21  22  34  38  26  32   9
karrierista  3,66 2,86   2    9   6 20  33  48  4    16  18  4
A kérdezettek együttes véleménye szerint a negatívumok sokkal inkább
jellemzőek a magyarországi magyarokra (3,40), mint az erdélyiekre
(2,95). A magyarországiak megítélése magasabb a közepesnél, közelít
ahhoz, hogy kifejezetten rájuk jellemzőnek érezzék, míg az erdélyiek
karakterében ugyanazokra a tulajdosnágokra nem jellemző még a
közepes jelenlét sem. Tehát ambivalensen látják mindkét csoportot,
akikre a jó és a rossz tulajdonságok is jellemzőek, de a pozitív képet
sokkal inkább az erdélyiekre vonatkoztatják.

Kíváncsiak voltunk, hogy a két csoport megítélésében mekkorák a
különbségek és mely kategóriák érzik azokat jelentékenyebbeknek, ezért
összehasonlítottuk ítéleteiknek skálafokozatait annak értelmezéséhez,
hogy az adott jellemvonás mennyiben jellemző egyformán, avagy mikor
a magyarországiak, és mikor az erdélyiek javára. Ehhez az összevetéshez
kiválasztottunk két nagyon karakteresnek ítélt negatív tulajdonságot
(gőgös és érdekhajhász), valamint négy olyan pozitív jellemzőt
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(segítőkész, vendégszerető, megbízható, hazafi), amelyek esetében volt
kisebb és volt nagyobb differenciálódási ítéletük is.

A gőgösségről jó egyharmadnyian (35%) úgy tartják, egyformán
jellemzi mindkét csoportot, de a minta fele (51%) a magyarokat érzi jóval
inkább gőgösnek (a partiumiak [57%] jellegzetes véleménye, valamint az
50 évnél idősebbeké [67%], a szellemi beosztottaké [66%], a román
határmentén élőké [56%] és a román forradalom előtt érkezőké [59%]).
14%  ítélete szerint az erdélyi az inkább gőgös (közöttűk kiemelten a dél-
erdélyiek [21%] és a nyugdíjasok [23%] vannak inkább jelen).
Érdekhajhászóknak jóval inkább a magyarországiakat ítélik - bár 29%
egyformának érzi ennek a negatív tulajdonságnak a jelenlétét mindkét
csoportnál -, de a kérdezetteknek 62%-a főleg az anyaországiakra
vonatkoztatja. (Ezt az együttes ítéletnél is jellemzőbbnek tartják a 31 és
40 év közöttiek [67%], az 50 évnél idősebbek [68%], a beosztott és
vezető szellemiek [66%-64%], a nyugdíjasok [69%], a felsőfokú
végzettségűek [66%], valamint a Partiumból [68%] és Dél-Erdélyből
[69%] jövők.) Az erdélyieket a kérdezettek 10%-a inkább
érdekhajhászónak érzi (fizikai munkások kategóriái [14%-14%] és a Dél-
Erdélyből [15%] származók).

A megkérdezettek felének-kétharmadának véleménye szerint a
pozitív tulajdonságok inkább az erdélyieket jellemzik. Jóval inkább
vendégszeretők (69%) (főleg az 50 évnél idősebbek [75%], a
nyugdíjasok [77%] és a Székelyföldről érkezettek [77%] szerint), 26%
véleménye szerint egyformán vendégszeretők és létezik az az elenyésző
5%-nyi ítélkezés is, miszerint ez a jellemvonás inkább ráillik a
magyarországiak megítélésére (ez utóbbi főleg a huszonéves [10%]
szakmunkások [8%] és beosztott szellemiek [9%] szerint). A magyarság
egyik alapvető erényének tartott jellemzőről, a megbízhatóságról is
megállapítottak eltéréseket. Az összes kérdezett tulajdonság közül ezt
ítélték leginkább egységes jellemzőnek (40%), mégis még többen vannak
azok, akik az erdélyieket érzik megbízhatóbbaknak (49%) (a felsőfokú
végzettségűek [53%], a román fordulat után érkezők [53%] és a román
határmenti zónában [59%] letelepedettek, 31 és 40 év közöttiek [53%],
vezetők és értelmiségiek [54%] és a nyugdíjasok [54%] is). A minta
11%-a a magyarországiakat valamennyivel megbízhatóbbnak érzi az
erdélyieknél (szakképzett vagy szakképzetlen huszonévesek).

Az egységes megítélés alapján közel azonos különbségeket ítéltek
a két csoportra vonatkozóan a segítőkészség és a hazafiság esetében. A
kérdezettek egyharmada szerint (33%) egyformán segítőkészek, de a
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mintának több mint fele (56%) az erdélyiekre érezte jellemzőbbnek ezt az
ismérvet (főleg a felsőfokú végzettségűek [61%], a vezetők,
értelmiségiek [61%] és a nyugdíjasok [69%]). Egy jó tizednyien (11%) ez
esetben is a magyarországiakat ítélték jobbaknak (főleg a szakmunkások
és a dél-erdélyiek). A hazafiságot 28%-ban tartják egyformán
jellemzőnek mindkét csoportra, de jóval tőbb mint a minta fele (59%) az
erdélyieket érzi jobb hazafinak (a Partiumból érkező értelmiségi) és
csupán 13% ítél a magyarországiak hazafisága javára (szakképzetlen
fiatalok, dél-erdélyiek). A hazafiságról való ítélkezés alkalmából a
kérdezettek jelentős része hangot adott azon véleményének is, hogy
számukra Erdély a szűkebb régió a haza, amelyre a hazafiság érzése
irányul és semmiképpen nem vonatkoztathatóak Romániára a hazafiúi
ragaszkodásuk. (Ugyancsak így nyilatkoztak közvetetten is, amikor az
elhagyott országnak, az otthoni környezetnek a hiányáról adtak
információkat, lásd V. fejezet, Viszonyulás Romániához.)
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7. táblázat
A magyarországiak és erdélyiek tulajdonsági összehasonlítása egyes szocio-demográfiai csoportokon belül

(„Milyenek a magyarok.. és az erdélyiek?”)

n=400 (százalékban)
Szocio-dem.            GÔGÔS                MEGBÍZHATÓ                 HAZAFI                  SEGÍTÔKÉSZ          VENDÉGSZERETÔ              ÉRDEKHAJHÁSZ
alcsop.        erdé-   ugyan-  magya- erdé-   ugyan-  magya-  erdé-    ugyan- magya-   erdé-  ugyan- magya-   erdé-     ugyan- magya-       erdé-   ugyan-     magya-
                  lyiek    olyan      rok      lyiek   olyan      rok        lyiek   olyan    rok        lyiek  olyan     rok        lyiek     olyan     rok            lyiek    olyan        rok
                  inkább             inkább   inkább            inkább    inkább            inkább    inkább           inkább    inkább              inkább         inkább                inkább
Átlagok        14    35    51      49    40    11      59    28    13      56    33    11      69    26     5      10    29    62
Nem - Férfi  13    37    50     51    38    11      63    25    11      56    31    13      68    27     5      10    29    62
        - Nő     15    32    53     47    42    11      53    31    16      56    34    10      70    25     5      10    29    61
Korcsoportok
- 18-23        12   39    49      50    40    10      45    28    28      50    36    14      70    28     2      10    35    54
- 24-30        18   36    47      44    44    13      50    35    15      47    41    13      66    24    10     10    35    55
- 31-40        15   38    47      53    36    11      60    28    12      58   27    15      68    27     5      10    22    67
- 41-50        10   36    54      49    39    11      69    24      7      63    29     9      68    30     2      11    25    64
- 51-X         12   22    67      51    41      8      67    20    12      61    33      6      75    22     4       4    28    68
Foglalkozás
- Tanuló      10    45    45      47    41    12      43    39    18      44    46    10      63    31     6        2    42    56
- Segédm.   19    31    51      44    38    19      50    29    21      53    36    11      69    26     5      14    31    55
- Szakm.     15    33    53      52    35    14      56    31   13      58    24    18      72    19     8      14    25    62
- Szell.beo.  13    22    66      44    47     9      56    31    13      55    33    13      69    22     9      11    24    66
- Szell.vez.  10    42    48      54    41     4      72    21     8      61    31      8      68    31     1        8    28    64
- Nyugd.     23    39    39      54    39      8      69    15    15      69    23      8      77    23      -        -    31    69
Iskolázottság
- alsófokú    19    37    44      31    58    12      52    44      4      48    37    15      58    35     8      12    35    54
- középfokú 17    32    52      49    36    14      53    29    18      54    32    14      71    23     7      12    29    60
- felsőfokú    8    40    52      53    42      5      68    24      8      61    33       7      68    30     2        6    28    66
Eredet
- Partium     12    31    57      52    40      9      66    23    11      56    31    13      64    30     7       7    25    68
- Közép-E.   16    36    49      46    41    13      61    28    10      56    34    11      67    29     4      12    32    56
- Dél-Erdély 21    29    50      57    21    21      29   36    36      50    36    14      57    36     7      15    15    69
- Székelyf.   14    38    48      49    41    11      51    32    17      56    33    11      77    19     5      10    32    58
Település
- Budapest   15    33    53      51    36    13      52    30    18      58    31    11      71    23     7      10    27   63
- Rom hat.   15    30    56      59    33      8      76    19     5      53    37    10      79    19     2        5    29    66
- Közép-M. 18    33    49      33    59      8      54    28    19      54    35    12      66    28     6        9    28    63
- Nyugat-M. 6    49    46      49    40    12      66    31      3      54    31    15      57    40     3      12    36    52
Érkezés
- forr.előtt    12    28    59      41    48    11      57    34    10      58    31    11      64    31     6       7    28    65
- forr.után    14    37    48      53    37    11      59    26    15      55    34    12      71    25     5      11    29    60
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A kiválasztott ismérvek közötti összehasonlítási arányokat az
erdélyi identitás dominanciája befolyásolja - a pozitív önjellemzés
korrelál a nemzeti identitás intenzitásával, az erdélyi fókuszált
nemzettudattal. Ilyen összefüggés a Partiumból és a dél-erdélyi
területekről elszármazottak esetében rendszeresen jelentkező ítéletbeli
különbségek, ami a hazafiság (Erdély, a fókuszált tudattal élők régiói
iránti szülőföldszeretet) véleményezésekor a leginkább nyilvánvaló: átlag
59%, s ezen belül a partiumiak 66%-a, a dél-erdélyiek 29%-a vallja jobb
hazafiaknak a saját kategóriáit. A más csoporttól való
megkülönböztetésre az átlagosnál jobban hajlanak azok is, akik az
értelmezőbb, ideologikusabb kisebbségi tudattal határozzák meg nemzeti
identitásukat, vagyis a magasabb iskolázottságúak és az idősebbek.

A tipizációs ítéletek mélyebb megismerése végett az összes
ismérvekre adott válaszokat klaszter-analízis segítségével tartalmilag
összefüggő kategóriákra osztottuk - így az egymástól független
ítélkezésekből logikailag homogén csoportok keletkeztek. Azok alapján,
hogy mely ismérvek szerepelnek hangsúlyosan pozitív, illetve negatív
megítélésként, 6 féle álláspontnak megfelelő válaszadó-csoport
rajzolódott ki. (Az analízis során a kétszer 14 ismérvre adott válaszadók
összessége 360 fő, mivel mindkét csoport jellemzői esetében néhány
tulajdonság megítélésénél adódott 0,5-1%-nyi válaszmegtagadó,
összesen 10%-ban. A további tipizációs adatok viszonyítási arányánál n=
360, ennyi értendő a válaszadók 100%-án.)

Mindkét csoport vonatkozásában hasonló hármas csoport-
tendencia állapítható meg. A magyarországiakra vonatkozó ítéleti
csoportok:

1) - negatív megítélés (57% - akik minden negatív ismérv
esetében nagyon elítélendően ítélkeztek és a pozitív tulajdonságok
meglétét is általában alacsonyabbnak értékelték az egységes
véleményhez viszonyítva. A leginkább negatívan ítélők az idősebbek
(67%, a 18 és 23 év közöttiek (62%), a szellemiek csoportjai (59%-57%),
a Nyugat-Magyarországon (62%) élők és a Dél-Erdélyből (77%)
érkezettek.

2) - pozitív megítélés (17%) - az átlagosnál inkább elismerik a
pozitív ismérvek jelenlétét (kivétel a hazafiság) és a negatív mutatókat
pedig jóval kevésbé érzik jellemzőnek. A pozitívan ítélők közül a
fiatalok csoportjai (22%-20%) tűnnek ki, valamint az alsófokúak (25%),
a Székelyföldről jövők (22%), a Közép-Magyarországon letelepedettek
(31%) és akik már a román forradalom előtt (22%) gyűjthettek
tapasztalatokat.
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3) - mérsékelten negatív megítélés (26%) - a pozitív
tulajdonságok meglétét mindegyik esetben kevésbé tartják jelenlévőknek,
de a negatív ismérvek nagy részét (kivétel az önzés és a türelmetlenség)
alacsonyabb fokúnak érzik, mint a többiek. Ilyen indirekt módon
nyilvánítanak véleményt főleg a 24 és 30 év közöttiek (30%), a vezető
szellemiek (28%) és a nyugdíjasok, az alsófokú végzettségűek (35%) és a
Partiumból (32%) érkezettek.

Ugyanaz a logika egészen más arányoknak megfelelően nyilvánul
meg az erdélyiekről való ítélkezéskor:

1) - pozitív megítélés (87%) - a válaszadók zömének az a
véleménye, hogy az összes pozitív tulajdonságok az erdélyieket inkább
meghatározza és a negatívak pedig jóval kevésbé jellemzőek rájuk
(kivétel az érdekhajhászás ítélete). Jellegzetesen a román határmenti
területeken (94%) és Nyugat-Magyarországon (94%) élők ítélnek így, de
inkább ez a véleménye az 50 évnél idősebbeknek (94%), a vezetőknek,
értelmiségieknek (91%) és a nyugdíjasoknak (93%) is.

2) - mérsékelten pozitív megítélés (8%) - azok jellemzője, akik
9:5 arányban inkább pozitív ismérvekkel határozták meg az erdélyieket, a
pozitívakat jellemzőbbnek, a negatívakat kevésbé jellemzőnek ítélve,
főleg a 31 és 40 év közöttiek (10%), a szellemi beosztottak (11%), a
Partiumból (10%) és Dél-Erdélyből (15%) elszármazottak, valamint az
alsófokú végzettségűek (10%).

3) - negatív megítélés (6%) - elenyészően kevesen ítélnek az
átlagnál is negatívabban a saját csoportjukról, amit úgy fejeztek ki, hogy
az összes pozitív ismérvet kevésbé, a negatívakat pedig erősebben
(kivétel a gőgösség és a türelmetlenség) érezték jellemzőnek. Kitűnnek
közülük a 18 és 23 év közöttiek (13%) és a tanulók (11%) csoportjai.
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8. táblázat
A magyarországiak és erdélyiek tulajdonságainak összehasonlítási

klaszter-csoportjai a szocio-demográfiai csoportokon belül
n=360 (százalékban)

Szocio-demográfiai            Magyarországiak ismérveinek       Erdélyiek ismérveinek
csoportok                      csoportjai                   csoportjai
                negatív      pozitív        mérsékel-    negatív    mérsékel-
pozitív
                                 ten neg.           ten poz.
Átlagok             57     17      6            6      8     87
Nem - Férfi        56     15     29            7      9     85
        - Nő           58     20     22            4      7     89
Korcsoportok
- 18-23            62     22     16          13      7     80
- 24-30            50     20     30            8      7     85
- 31-40            59     14     27            4               10     86
- 41-50            54     19     27            4      7     89
- 51-X             67       9     24            -      6     94
Foglalkozás
- Tanuló, GYES      55     18     27           11      6     83
- Segédmunkás       56     18     26            9      9     83
- Szakmunkás        57     17     25            8      9     83
- Szell.beosztott   59     18     24            -                11     89
- Szell.vezető      57     16     28            4      5     91
- Nyugdíjas, HTB    55      9     36            -      -     93
Település
- Budapest          58     14     28            9               11     80
- Román határmente  57     16     28            2      4     94
- Közép-Magyaro.    46     31     24            3      5     92
- Nyugat-Magyaro.   62     17     22            2      5     94
Eredet
- Partium           56     13     32            3               10     87
- Közép-Erdély      57     18     25            9      7     85
- Dél-Erdély        77     15       8             8               15     77
- Székelyföld       55     22     23            6      5     89
Iskolázottság
- alsófokú          40     25     35            -               10     91
- középfokú         58     18     24            7     9     84
- felsőfokú         57     15     28            5      5     91
Érkezés
- forradalom előtt  54     22     25            5      8  87
- forradalom után   58     16     27            6      8     87
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Ha a két nagy-csoportra jellemző 3-3 klaszternek megfelelő logikai
kategóriát egymással összevetjük, a következő megítélési összefüggések
adódnak:

- 7%: akik a magyarországiak javára döntöttek (erdélyiek
negatívak-magyarországiak pozitívak=1%; illetve részlegesen
negatívak=5%; valamint az erdélyiek mérsékelten pozitívak-
magyarországiak pedig pozitívak=1%).

- 18%: akik egyformának ítélik mind a magyarokat, mind az
erdélyieket (mindkettőről pozitívan 15%; mindkettőről negatívan 1% és
mindkettőről mérsékelten 1%).

- 75%: akik az erdélyiek javára ítéltek (erdélyiek pozitívak-
magyarországiak negatívak=50%; avagy mérsékelten negatívak=20%;
erdélyiek mérsékelten pozitívak-magyarországiak negatívak=5%).

Tehát a válaszadók háromnegyede pozitívan különböztette meg a
saját csoportját39, az összes kérdezettek 68%- t jelenti - így a mintának
több mint kétharmadának úgy alakult a poszt-migrációs identitása, hogy
abban stabilizálódott a másság. Az áttelepültek így involváltakká válnak
a másság fenntartásában, és annak újratermelődése egy olyan attribúciós
alapot adhat számukra, amelynek következményeként
önmeghatározásukban a szituatív-aktuális magyarázatok elemeként a "
jelentős másik” mellett önmagukat fogják jobbaknak és különbnek
érezni.

III. Migrációs énképek
Az identitás különböző önmeghatározások összege, amelynek a

nemzeti identitás csupán egyik összetevője. Migránsok esetében
beszélhetünk kifejezetten migránsi identitásról is annak alapján, hogy a
migrációt olyan helyzetnek tekinthetjük, amely befolyásolja a migránsok
életvilágát, miközben lényeges változásokat eredményezhet kompetens
énképükben. Ilyenkor a migránsok racionalizációkat építenek be
identitásukba. Kompenzációs magyarázatokat fogalmaznak meg annak
érdekében, hogy a migrációs sokk és általában a változás negatív
következményeit kiegyenlítettnek érezhessék. Ezek az énképek a
beilleszkedési folyamatnak a pragmatikus részei lesznek, és így az
érintett relevanciái értelmezésének megfelelően képes reagálni az új és új
helyzetekre.

1. Racionalizáció
A kisebbségből a többségi nemzetbe való bekerülés egy pozitív

identitás-váltást tételez fel, amelyben a migránsok nemzeti
azonosságukat teljesebben tudják megélni. Már előre vonzó élményként
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tervezik az identitás-cserét és nem számolnak annak negatív
komponenseivel is. Az elhagyott országban megszokott kollektív
identitást - amely a védelmet és a biztonságot is magában foglalja
lehetőségként - elveszítik és az új konfliktusokkal, beilleszkedési
nehézségekkel már egyénenként kell megbirkózniuk. Mindezek a tények
bennefoglaltatnak a migránsi identitás racionalizációjában.

A kutatás során a kérdezett erdélyi migránsok véleménye iránt
érdeklődtünk, akik előre megfogalmazott én-kiegyenlítő kompenzációs
magyarázat-alternatívák közül választhattak. A relatív többség (40%)
úgy válaszolt, hogy a migráció által hazajött Magyarországra, mert
idetartozónak érzi magát. Ez a vélemény az életkor növekedésével
erősödik, jellegzetesen a 40 és 50 év felettiek (50%-49%) csoportjában
van jelen. Jellegzetes a segéd- és betanított munkások (56%) és a
nyugdíjasok (61%) körében, azok között, akik Erdélyben munkások
voltak (50%), akik a román határhoz közel telepedtek le (59%) és akik a
román forradalom előtt (45%) jöttek el otthonukból. A hazajöveteli
érzésüket a nemzeti identitás mindenekfeletti fontosságával (21%) és a
lélekben mindig is az egykori Nagy-Magyarországhoz való tartozással
(19%) magyarázzák, hasonló arányú hivatkozással. Részletek
indoklásaikból:

„Úgy érzem magyar vagyok és úgy érzem, el akarták venni tőlem a
magyarságomat.” - „Otthonról hazajöttem, Erdélyt történelmileg és
kulturálisan Magyarország részének tekintem” - „Mindenki
hazavágyik és én is idevágytam. Az csak véletlen, hogy én
Nagyváradon születtem.” - „Otthon érzem itt magam, magyarnak
magyar a hazája.” - „Mikor átléptem a határt, olyan nagyszerű
érzés kerített hatalmába, hogy ezt választottam otthonomnak.” -
„Itt megőrizhetem a magyarságomat, nem kell szégyenkeznem
érte. A gyerekeimet jó magyar embernek nevelhetem, akik itt saját
anyanyelvükön, tehetségüknek megfelelően tanulhatnak.” -
„Magyar vagyok, az a dolgom, hogy Magyarországon éljek és
dolgozzam. Ott ahol Erdélyben éltem, a betelepítések miatt sokkal
több a román, mint a magyar, nem érezhettem azt, hogy hazámban
vagyok."
Az idősebbek érzelmi-történelmi jellegű énkép-választásaival

ellentétben a fiatalokat inkább jellemzi a pragmatista-racionális
választás. Majdnem egyharmadnak, 32%-nak az a véleménye, hogy
európaiként felül tud emelkedni a menni vagy maradni dilemmán.
Jellegzetesen így gondolkodnak főleg a 24 és 30 év közöttiek (42%), a
jelenleg tanulók vagy gyermekgondozási segélyen lévő más inaktív
fiatalok (47%), akik otthon az eltartottak közé (41%) tartoztak, valamint
a Nyugat-Magyarországon élők (44%). Indoklásaikban a határokon
felüliséget (13%), a szabadságvágyat (12%) és a jobb megélhetési és
érvényesülési lehetőséget (7%) tartják meghatározónak. Ezeket így
magyarázzák:
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„A mai kornak megfelelő igény, hogy mindenki ott éljen, ahol
akar.” - „El tudtam dönteni, hogy el kell mennem Romániából. A
biztonságom miatt és a jobb megélhetésért, hogy elérjek valamit az
életben.” - „Európainak kell érezze magát, aki  áttelepült egy másik
országba, mert ha nem, akkor nem tud beilleszkedni az új ország
életébe.” - „Otthon tudnék lenni bárhol Európában, ahol meg tudok
élni és nem bántanak.” - „Ha nem is hamar, de Európának ez a
része egy átjárható régió lesz, nem fog számítani, hol lakunk.” -
„Csak egy szempontom volt az áttelepedéssel, a megaláztatások
elkerülése és az érvényesülés.” - „Érdekből költöztem át, mert
szerettem volna továbbtanulni, nem érzelemből.” - „Jogosan
élhetek ott, ahol jobban tudok érvényesülni.” - „Szabadnak érzem
magam, dönthetek, egyedül tőlem függ, hogy mit tudok
megoldani.” - „Eljöttem, mert itt adottak a lehetőségek külföldi
utazásokra.”
Sem a múltba (Nagy-Magyarország élménye), sem a jövőbe

(európaiság) nem fordul magyarázatért a mintának közel egyötöde, 19%-
a, akik énkép-választásukban úgy ítéltek, csak annyi történt a migráció
által, hogy ők  átköltöztek egy másik helységbe. Ez a vélemény a
középkorúak (41 és 50 év közöttiek 23%-a), a vezető szellemiek (24%)
sajátja, a Budapesten élők (23%) sorában. Indoklásaikat 3 domináns
érzés uralja: otthon vannak mindkét országban (12%), Erdélytől nem
szakadtak el (7%) és a lakóhelyeik hasonlóak az otthonhagyottakhoz
(1%). Magyarázataik racionálisak és történelmiek, például:

„Csak átköltöztem, más nem változott. Az erdélyieknek ez nem
külföld.” - „Történelmileg nincsen különbség a Partium és az
anyaország között. Amikor Erdélybe megyek, azt mondom, hogy
hazamegyek, ha Magyarországra jövök, akkor is azt mondom,
hogy jövök haza.” - „Ugyanúgy érdekel továbbra is a romániai
kulturális, politikai élet mint eddig, nem lehet idegen számomra az
az ország sem.” - „Ugyanolyan feladatok várnak rám Békéscsabán,
mint voltak Kolozsváron.” - „Az ember kinéz a vonatablakon és
teljesen egyforma, eklektikus állomásépületeket lát itt is és
Erdélyben is.” - „Egyáltalán nem érzem, hogy hazát cseréltem,
nem szakadtam el Erdélytől."
Igen kevesen (7%) érzik az énkép-megfogalmazás közüli

választáskor, hogy őket az áttelepedés hovatartozási érzésükben
elbizonytalanította, s ezért elszigetelődöttek. Főleg az idősebbek, az 50
év felettiek (12%) és az egészen fiatalok, a 18 és 23 év közöttiek (10%)
jellemzője, úgyszintén az átlagnál nagyobb mértékben éreznek így a
nyugdíjasok (15%), a tanulók (11%), a forradalom előtt eljövők (10%), a
Romániában értelmiségiként tevékenykedők (10%) és a felsőfokú
végzettségűek (9%) is. Így vallanak erről:

„Nagyon idegennek érzem magam, hidegebbek itt az emberek,
lenéznek minket.” - „Az én koromban már nem lehet olyan
könnyen beilleszkedni.” - „Hovatartozásomat illetően
elszigetelődtem.” - „Azt hittem, hogy magyarnak tekintenek majd.
Kiközösítenek, nem néznek rendes embernek.” - „Más volt az
anyaországról az elképzelésem, hovatartozásomat nem tudom
eldönteni.” - „Nincsnek itt gyökereim. Nem értem az itteni
emberek mentalitását. Másképpen gondolkodnak itt.” - „Egyik
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országot sem érzem magaménak.” - „Hovatartozásom még
ideiglenes.”
Van tehát egy heterogén kiscsoport, aki a legnehezebben viseli el a

migrációs sokkot, s nehezen talál kompenz ciós megoldásokat az
eljövetel és az újrakezdés adta konfliktus-sorozat kivédéséhez. A csoport
tagjainak identitása, biztonságérzete sérült, ezért indoklásaikban is befelé
fordulóak, a meghatározó számukra az idegenség és másság (5%),
valamint a gyökértelenség és izoláltság (2%) érzése.

Összefoglalva az énkép-alternatívák közüli választásokat, a
kérdezettek önbesorolása és indoklása a következő képet mutatja:
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Énkép-alterna-   Arány         Énkép-jelleg          Énkép-magyarázat          Arány
  tívák    %         %
„hazajöttek”     40       érzelmi, történelmi    nemzeti identitás            21
                                               Nagy-Magyarországhoz
                                                   tartozás                      19
”európaiak”      32       pragmatista, racio-     határokon felüliség          13
                      nális                   szabadságvágy                 12
                                              jobb megélhetés és
                                              érvényesülés                     7
”átköltözöttek”  19       racionális, törté-         két országban otthon
                          nelmi                   lenni                       12
                                              Erdélytől nem elsza-
                                              kadni                                7
                                              hasonló lakóhely               1
”elszigeteltek”    7       individuális, pesz-       idegenség, másság            5
                          szimista                     gyökértelenség,

   izoláltság                          2

(A minta 2%-a nem választott a migrációs énképek közül, de a
beszélgetéskor nyilvánított véleményeik alapján ők is az elszigeteltek
közé tartoznának.)
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9. táblázat
A kérdezettek migrációs énképeinek önbesorolása a szocio-demográfiai

csoportokon belül
n=392 (százalékban)

Szocio-demográfiai  „Hazament”     „Európai”     „Átköltö-
„Elszigetelt”*
alcsoportok                             zött”
Átlagok 40 32 19 7
Nem - Férfi            43         32          19          4
        - Nő               37         32          20          8
Korcsoportok
- 18-23                29         33          22                    10
- 24-30                32         42          20          3
- 31-40                39         35          15          6
- 41-50                50         22          23          3
- 51-X                 49         22          18                    12
Foglalkozás
- Tanuló, GYES          17         47          19                    11
- Segédmunkás           56         25          15          1
- Szakmunkás            43         34          16          4
- Szell.beosztott       36         32          23          5
- Szell.vezető          36         30          24          8
- Nyugdíjas             61         15            8                     15
Iskolázottság
- alsófokú              48         22          26          4
- középfokú             43         34          16          4
- felsőfokú             33         30          25          9
Régi foglalkozás
- munkás                50         27          17          3
- középkáder            49         31          16          4
- értelmiség            34         31          20                    11
- eltartott             25         41          27          4
Eredet
- Partium               46         29          16         7
- Közép-Erdély          38         33          19         5
- Dél-Erdély            36         36          21          -
- Székelyföld           35         33          23          6
Település
- Budapest              33         35          23          7
- Román határmente      59         20          15          5
- Közép-Magyaro.        48         22          21          6
- Nyugat-Magyaro.       36         44          12          5
Érkezés ideje
- forr. előtt           45         27          15                    10
- forr. után            38         34          21          4
*/ Ebben az oszlopban a kis elemszám miatt az adatok tájékoztató jellegűek.
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2. Énképek és identitás
A migrációs énképek alkotó részévé válnak az áttelepültek

identitációjának oly módon, hogy sajátos kapcsolódásokat,
összefüggéseket képeznek a nemzeti identitás meghatározóival.

A magyarságuk elsőrendű meghatározójának jelölésekor az
énképek választói nem térnek el szignifikánsan az egységes arányoktól -
amelyek az etnikai-vérségi meghatározottságot (21% illetve 11%) jóval
kevésbé tartották fontosnak, mint a magyarság tudatos vállalását (68%).
A „hazajöttek” nemzettudat-meghatározásai megegyeznek az  átlaggal
(21%, 10%, 69%), de a többi énképpel rendelkezők soraiban vannak
eltérések. Az etnikai és vérségi jelentőséget elfogadók esetében az
átlagnál erősebben csupán a vérségi behatárolódást vállalják: a
szülőknek, az eredetnek az elsődleges szerepét az egységes vélemény
felett fogadják el az „átköltözöttek” és az „elszigeteltek” (17% és 17%).
A vállalás dominanciájának a hangsúlyozása kiemelten magas arányban
jelentkezik két nagyon eltérő énképpel rendelkező csoportnál: a
pragmatista „európaiak” (75%) és a szülőföldje és az elhagyott
nemzeti(ségi) közösségéhez még mindig erős érzelmi szálakkal kötődő
„elszigetelődők” (74%) esetében. Tehát a vállalásos magyarság az erdélyi
magyar számára az érzelmi-erkölcsi meghatározottságú, kultúrnemzeti
sajátosságként jelenlévő vállalt-érzett magyarság-meghatározás
kapcsolatot mutat a nemzeti identitást erős érzelmi alapokkal
megélőkkel. Ugyanakkor jelentkezik az érzelemmentes viszonyulás is, a
magyarságvállalás racionális megélése az érzelmi-erkölcsi élményeket
kevésbé elfogadó pragmatista-racionális ifjúság és értelmiség, az
„európaiak” soraiban is.

A többszörös identitás-felvállalásnál és azok hierarchiába való
rendezésénél magas szignifikációjú eltérések jelentkeznek, amelyek egy
kisebbfokú fontossági, valamint hierarchia-sorrendbeli eltérésekre
vonatkoznak. A „hazajöttek” csoportja az, amelyik egy  árnyalattal
fontosabbnak ítélte a „magyar” identitást az átlagnál (1,86 helyett 1,68-as
jelölés) és így az az „erdélyiség” elé kerül, vagyis akik „hazajöttek”
Magyarországra, azoknak sikerült „magyarabbakká” válniuk - s
ugyancsak egy kevéssel inkább felvállalni az „asszimilált magyarországi”
megjelölést is (4,26 helyett 4,11-es jelölés). Az „európaiak” csoportjánál
a sorrendje az identitás-vállalásoknak megegyezik az  átlag sorrendjével,
de az „európaiság”-identitást jóval magasabb fokon fogadják el, mint az
egyéb énkép-kategóriák (3,25 helyett 2,73-as jelölés). Az „átköltözöttek”
önbesorolásai alig térnek el a többségi véleménytől, de ők egy kevéssel
inkább „erdélyiek” (1,69 helyett 1,50-es jelölés) és valamivel kevésbé
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„magyarok” (1,86 helyett 1,99-es jelölés). Az „elszigetelődők” részéről
az elhagyott haza iránti átlagnál erősebb kötődés ezen választáskor is
megnyilvánult: soraikban a leginkább felvállalt az „erdélyiség”
elsőrendűsége (1,69 helyett 1,43-as jelölés) és az „áttelepült romániai”
megjelölés is enyhébben elutasított, mint más csoportnál (3,75 helyett
3,35-ös jelölés).

A másság megélésekor is jelentős különbségek vannak a pozitív és
negatív énképek hordozói sorában. Az őket érő negatív
megkülönböztetések, az idegennek, betolakodónak titulálás
mindegyiküket érzékenyen érinti. Ha az énkép-választásoknak megfelelő
reakcióikat vizsgáljuk láthatjuk, hogy a „hazajöttek” a stigmatizáláskor
közel azonos arányban nem veszik azokat tudomásul (35%),
magyarázkodnak (30%), illetve negatív érzelmi reakciókkal (31%)
válaszolnak. Az „átköltözöttek”-nek sikerül a sértések nem-tudomásul
vétele (42%), de az ilyen esetekre negatív reakciókkal válaszolók között
is felülreprezentáltak (33%). Az „európaiak” érzik úgy, hogy inkább el
tudnak tekinteni (37%) a stigmatizálástól, avagy úgy magyarázkodnak
(32%), hogy racionálisan mérlegelik, hol és ki részéről jön a sértés, s így
sikerül, hogy a megkülönböztetések esetén a legkevésbé ők éljenek át
negatív érzelmi reakciókat (19%). Ez utóbbi leginkább az
„elszigetelődőket” jellemzi, akik jelenléte jellegzetesen kiemelkedő a
felháborodással (35%) reagálók között. Ez a kategória kevésbé
magyarázkodik (22%) mint a többiek, és a sértések feletti nem-tudomásul
vétel (30%) is számukra a legnehezebb. Tehát az esetleges
megkülönböztetéskor a leginkább hárítóak és türelmesek az „átköltözők”
(42%), a magyarázkodók fôleg az „európaiak” (49%), míg az indulatos-
érzelmi reagálók között az „elszigetelődöttek” a leginkább kiemelkedőek
(52%).

A megkülönböztetések nyílt vagy burkolt formái miatt a
kérdezettek időnként elhallgatják, avagy letagadják erdélyi mivoltukat.
Ez leginkább az „elszigetelődőkkel” és a „hazajöttekkel” fordul elő. Ez a
két kategória a legérzékenyebb a sértésekre, az elszigeteltek
idegenségük, gyökértelenségük miatt, akik pedig úgy érzik, hogy nagyon
is idetartoznak, fájdalmas számukra ha a másságukat mégis éreztetik
velük.

Az önmaguk és az őket befogadók jellemvonásaiknak,
ismérveiknek a meghatározásakor, ezen véleményezéseket összesítő
logikai csoportokban különbözőek az énkép-változatokkal bírók ítéletei.
A magyarországiakról való jellemzéskor jellegzetesen a „hazajöttek”
vannak jobb véleményen, a pozitív ítélet magas (23%) körükben, míg a
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legkevésbé sikeresen beilleszkedők, az „elszigetelődők” szerint a
magyarországiak a kimondottan negatív (62%) és kisebb mértékben a
mérsékelten negatív (33%) kép a jellemző. Az erdélyiek megítélésekor az
„elszigetelődők” még inkább pozitívan ítélnek, mint az átlag (91%), de a
Magyarországra „hazajövők” sem akarnak a saját csoportjukról negatív
képet alkotni, az erdélyiek szerintük is (90%) csak pozitív tulajdonságok
birtokosai.
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10. táblázat
A kérdezettek migrációs énképei, önbesorolás alapján és azok

összefüggése az identitási meghatározókon belül
n=392 (százalékban)

Szocio-demográf.         Átlag      „Hazajöt-      „Európaiak”     „Átköltö-
„Elszige-
alcsoportok                tek”                       zöttek”      teltek”*
Átlagok 40 32 19 7
Magyarság meghatározás
- anyanyelv         21      21        19          21            9
- eredet            11      10          7          17          17
- vállalás          68      69        73          59          74
Reagálás a megkülönböztetésre
- nem veszi tud.    37      35        37          42          30
- csak tud.veszi      1        1          1            4            -
- magyarázat        29      30        32          29          22
- frusztráció         3        5          2            -            4
- mérlegelés          8        8        10            8            4
- tettlegesség        3        1       3            5            -
- felháborodás      15      12        15          15          35
- negatív érzelmi reakció    28      31        19          33          35
Reagálási csoport megkülönböztetése
- hárító            37      35        37          42          30
- magyarázó         43      42        49          41          30
- indulatos         39      42        33          40          52
Erdélyiség elhallgatása
- soha             38       40        33          50          22
- ritkán           34       31        41          28          39
- gyakran          28       29        26          21          39
Tipizációk logikai csoportja
- Mo. negatív      57       54        53          56          62
- Mo. pozitív      17       23        18          16            5
- Mo. mérs. pozitív  26       24        26          32          33
- Erdély negatív        6         4          6            7            9
- Erdély mérs. pozitív   8         6        10          10            -
- Erdély pozitív     87       90        84          82          91

    Identitás-hierarchia és énképek
                                 (1=nagyon jellemző; 5=nagyon nem jellemző)
Identitás-alternatívák
- erdélyi magyarok     1,69     1,72      1,80        1,50        1,43
- magyar           1,86     1,68      1,94        1,99        1,96
- európai          3,25     3,57      2,73        3,41        3,50
- áttelepült romániai   3,73     3,76      3,94        3,51        3,35
- asszim. magyaro-i 4,26     4,11      4,42        4,28        4,41
*/ Ebben az oszlopban a kis elemszám miatt az adatok tájékoztató jellegűek.



208

A migrációs énképek segítenek az identitás összetettségében, hogy
az valóban az lehessen, ahogyan Csepeli György meghatározza: „az
ember önmaga alakítására vállalkozó eszköze, az én fejlődési
programja.” (Csepeli, 1987/a.:374)  Az identitásban benne foglaltatik az
integrálódáshoz szükséges alakíthatóság lehetősége, amelyhez segítséget
adnak az énkép-racionalizáció általi múltba kanyarodó és előremutató
identitás-elemek: egy nosztalgikus múltélménynek a továbbvitele
(„hazajöttek Magyarországra”), avagy egy újszerű gondolat, eszme,
lehetőség vállalása (európaiság, illetve a „két országban-egy nemzetben”
való otthonlét). Az erdélyi identitás közösséget igénylő, a kisebbségi lét
az erős érzelmi-erkölcsi kötődések fontosságát feltételezi. Ezt hozzák
magukkal a migrációba is, ahol méginkább előtérbe kerül az egyén
társadalmi individualizációjának a hiánya, esetükben is a citoyen-
magatartás kialakulatlansága.

Az erdélyi tudat szentenciaszerű, mérlegelés nélküli normatív
értékekre irányul. E tudat funkciója az  áttelepültek identitásának is
meghatározójává válik, a kiválasztottság élménye, a sajátosságnak, a
„jobbnak” az  állandó őrzése és védelme. Ez a tény is befolyásolja
véleményüket a negatív, sokszor fájdalmas közvetlen tapasztalások
mellett. A megkülönböztetéssel, a kiszolgáltatottsággal szembeni
érzékenység  általános emberi reakció, de az, hogy azt az áttelepült
erdélyiek közül nagyon sokan fogadják és értelmezik, abban már
megnyilvánulnak a sajátos erdélyi (kisebbségi) identitás komponensei is.
A magyarországi lakosság erdélyiek általi jellemzésében is benne vannak
az azok intoleranciájával szembeni személyes tapasztalataik és -
méginkább - az önmeglátás, a másoktól való elkülönülés igénye, az
erdélyiek tradícionális értékrendjének - a közösség felé való pozitív
megnyilvánulásnak, mint az összetartásnak, együttérzésnek,
vendéglátásnak, hazaszeretetnek - a dicsérete.

Az identitás migráció utáni gazdagodása, alkalmazkodása az új
körülményekhez szükséges ahhoz, hogy az teljesíteni tudja alapvető
funkcióját, az egyén biztonságérzetének és önmegbecsülésének a
biztosítását és fenntartását. Az identitás tehát egy változó, önmagát is
alakító, jövőbe irányuló minőség, stabil és változó elemek együttese. Az
áttelepült erdélyieknek a hozott diakron elemek mellett a jelenidejűség
dimenzióját is bele kell építsék önmeghatározásukba. Ez a szinkronia
olyan követelményként járul hozzá az önépítéshez, hogy annak
segítségével a kisebbségből érkezők kikerülhessék azt a veszélyt, hogy a
kisebbségi identitás fölénytudata önidealizációnak, irreális gondolkodási
séma kialakulásának a merev része legyen.
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Az identitás cselekvő-gondolati gazdagodása a migránsok számára
gyakorta önmagukkal szembeni harcot kell jelentsen, hogy ne csak a „ki
vagyok?”, hanem a „kivé kell lennem?” kérdésre is választ adhasson. A
poszt-migrációs helyzetből adódó új identitásnak, illetve a régi tudatos
gazdagításának az ön-elfogadása a sikeres beilleszkedés lételeme. Ez egy
folyamat, amely állandó terheket ró annak vállalójára - ahogy Csepeli
György megállapítja: „Nagyon mélyre kell leszállnia magában annak, aki
autentikus, önmagát építő, cselekvő módon kívánja megkötni a
szövetséget múltja és jővôje között.” (Csepeli, 1987/a.:382)
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VII. Jövőkép, életstratégiák

A migráció  által indukált cselekedetek lényege szerint az egyén
változik és bővülnek életlehetőségei is, tehát szükségessé válik számára a
közelmúlt és a közeljövő értékelése. Az új országba minden egyén
magával hozta múltbeli viszonylatait, érzelmi diszpozícióit és a jövő
iránti elvárásait. Ez az Erdélyből érkezők esetében a kisebbségben élő
embernek ama jellemzőjét jelenti, miszerint a többségi diszkrimináció
nyomása alatt sértettségében nem sikerül összhangot találnia a követendő
és a követhető életstratégiák között, vagyis hajlamos a „Sein”-nal
szemben a „Sollen”-t tekinteni meghatározónak. Ugyanakkor
Magyarországra érkezve szembesült a közép-európai szellemmel is,
amelyet a józanság az utópia-ellenesség és a pesszimizmusra hajló
visszafogottság jellemez. A valóság konfliktusos helyzetei, a poszt-
migrációs krízishelyzetek is inkább a józanságra, a realitás megértésére
és a vágyaiknak ezekhez való átértékelésére ösztönzik őket. Sajátos
helyzetüket nehezíti a számukra váratlan kettős megkülönböztetés
megélése, miszerint Magyarországon „még” igen sokáig idegeneknek
fognak számítani, akiknek kijár a megkülönböztetés és a bizalmatlanság,
ugyanakkor elhagyott hazájukban, az egykori szűkebb erdélyi régiókban
- ahová hazajárnak kapcsolataik ápolása és érzelmi feltöltődésük végett -
ott „már” idegennek érzik őket, olyanoknak, akik elidegenedtek a
nemzetiségi közösség lételemétől, az összetartásukat és távlatilag a
megmaradásukat szolgáló patriarchális értékrendszertől.

Mindezek miatt olyan tudatos stratégiát kell követniük, amely a
nehézségeikből következő fájdalmaikat visszaszorítja és az őket sújtó
megkülönböztetést és a kirekesztő elítéltetést bagatellizálja. A
körülményekből adódik az a stratégiai választás, hogy önmagukat
vonzónak mutassák és - a negatív hangulat túllépése végett -
megjutalmazzák magukat azzal az önelfogadással, hogy ők sajátos
vonatkozásaikban jobbak, hasznosabbak, mint a mindkét országbeli
környezetük.
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I. Tervek jövőre

1. Vágyak és tervek öt évre
Aki kivándorol otthonából, úgy ítéli meg, hogy nemcsak a jelenben

való életén, hanem az egész lehetséges életpályáján változtatni tud.
Ennek érdekében az új társadalom  által felkínált lehetőségeken belül
terveket sző. Azzal kapcsolatban, hogy a kérdezetteknek milyen terveik
vannak a közeljövőre (a kérdezést követő öt évre vonatkozóan) nyitott
kérdéssel érdeklődtünk. Az volt a feltételezésünk, hogy többségük
végletes elképzelésekről, vágyakról fog beszámolni: vagy nagyon
tervnélküliek lesznek a migrációs helyzetből adódó nehézségek, főleg az
önbizalomhiány miatt, vagy a kivándorlást és az azt követő
beilleszkedést olyan nagy sikerélménynek érzik, hogy eufórikusan
irreális vágyakkal néznek az elkövetkező esztendők elébe.

Válaszaik nem feleltek meg ezen feltételezésnek, a jövőt nem
végletesen tervezik. Ennek okát abban látjuk, hogy a kérdezés
időpontjában már túl voltak azon a kezdeti migrációs helyzetnek a
megélésén, amelynek  állandó jellemzői a kiszámíthatatlanság és az
ismeretlenség érzékelése, és időnkénti jellemzői pedig a mindennapi
tudásnak az ideiglenes leértékelődése, a lemaradottság érzése. Már nem
érzik magukat kiszolgáltatva és már túl vannak azon, hogy
visszavonuljanak a társadalmi érintkezéstől, és az interakcióban
félszegen vagy bizalmatlanul viselkedjenek - de már az  áttelepedésnek,
mint kiemelkedő sikerélménynek a mindent megszépítő élménye is
elmúlt számukra.

Válaszaik alapján azt tapasztaltuk, hogy a vágyak és a valóság
közötti szakadék eltűnik, céljaik, terveik reálisak: a legfontosabbak a
lakás megszerzésével (44%), a szakmai fejlődéssel (30%) és a
gyermekeik jövőjének biztosításával (20%) kapcsolatosak. Ezenkívül
elég sokan tervezik anyagi helyzetük stabilizálását (13%), külföldi utak
megtételét (11%), szakmai vállalkozások megteremtése általi
önállósodást (6%), néhányan külföldi munkavállalást (3%). Vannak
akiknek tervei inkább a család- és magánéletére vonatkoznak,
családalapítást (7%), családra vonatkozó (5%) terveket szőnek, illetve
közvetlen életkörülményeik javítását (3%) akarják elérni. Terveik között
akadnak kevésbé személyesek is, egyeseket általános emberi vágyak
(6%), illetve Magyarországgal (5%) avagy Romániával (1%) kapcsolatos
tervek foglalkoztatják. Olyanok is vannak a válaszadók között, akik
szerint egy néhány éve bevándoroltnak még semmiféle tervei-vágyai nem
lehetnek (4%).
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Az elkövetkező néhány évre vonatkozóan nemcsak egy-egy terv
foglalkoztatja a kérdezetteket. Rendezetlen lakáskörülményeik miatt
közel a minta fele tervezi ennek megoldását építkezés, vásárlás, felújítás,
a meglévő kifizetése, avagy csere  által. Akik már valamennyire
rendezték lakáshelyzetüket, azok közül is vannak, akik tervezik egy
nagyobb lakás, családi ház megszerzését. A lakásszerzés elsőrendűsége
leginkább a 31 és 40 év közöttiek (53%), a szakmunkások,
kisvállalkozók (59%), a faluról érkezettek (53%) jellemzője, főleg a
gyerekesek (48%), valamint azok körében, akik úgy érzik, ők
„hazajöttek” Magyarországra (48%).

Közel egyharmadnyian szakmai fejlődésüket, karrierjüket
tervezik tanulás, egyetem elvégzése, nyelvek és új szakmák megismerése,
külföldi ösztöndíjak megpályázása  által: leginkább a tizen- és
huszonéves fiatalok (56%), a gyermektelenek (42%), akik nagyrészt ezen
terveik miatt vándoroltak ki. Másik tömeges kivándorlást motiváló ok a
gyermekek jobb érvényesülése, biztonságosabb jövőjének az elérése -
ez motiválja a kérdezettek egyötödének terveit, ahol a fő szempont a
gyerek taníttatása, gyógyítása, életútjának elindítása - leginkább a 41 és
50 év közötti (33%), városokból érkező (30%) körében, akiknek 1 és 23
év közötti gyermekeik vannak (28%). Önálló domináns tervként van
jelen a külföldi utazások vágya, főleg azok körében - a 40 és 50 év
felettiek (16% ill. 22%), a szellemiek (16% ill. 18%), a felsőfokú
végzettségűek (17%), a városokból érkezettek (15%), a magukat
„elszigetelődöttnek” (17%) és „átköltözötteknek” (15%) vallók között -,
akik a leginkább szeretnék kompenzálni a Romániában elszenvedett,
életüket meghatározó bezártságot. A szakmai tervek mellett külön
jelentkezik az önállósodási törekvés, a vállalkozás indítása, üzlet
nyitása, magánpraxis elérése - a 31 és 40 év közötti (8%), felsőfokú
végzettségű (9%) szellemiek (11% és 9%) körében. Az anyagiak és az
életkörülmények javításának óhaja, a családi életre (családalapítás,
gyermekszülés), Magyarországra és Romániára, valamint az általános
emberi elvárásokra vonatkozó tervek-vágyak általában nem önálló
dominanciával jelentkeztek.
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Terveikről, reálisan szerény vágyaik sorozatáról néhány vallomás:
„Egyszerűen úgy szeretnék élni, hogy meglegyen a békés
nyugalmam. Ne legyünk zaklatva, mint otthon voltunk. Ott nagy
bizonytalanságban éltünk, sose tudtuk, hogy holnap mi lesz.” -
„Szeretnék jobban beilleszkedni, saját lakást venni. Szeretném
minél előbb megkapni a magyar  állampolgárságot, hogy igazán
otthon érezzem magam. Remélem más lesz az életem, ha már
magyar állampolgár leszek.” - „El akarom végezni az egyetemet,
ösztöndíjat akarok kapni külföldre, társadalmi megítéltségem
jobbra változását elérni.” - „Két könyvet szeretnék írni, azt
szeretném, hogy ebben ne akadályozzanak anyagi gondok és
felnőtt gyermekeimnek is biztonságos körülményeik legyenek.” -
„Szeretnék jobban élni, mint otthon. Megpróbálok magánrendelőt
nyitni, mert manapság csak abból lehet megélni.” - „Beteg
gyerekem gyógyulása a legfontosabb és az, hogy úgy tudjak élni,
hogy a másik két gyermekem ne érezze ennek hátrányát.
Szeretnénk taníttatni gyermekeinket és majd egy nagyobb lakást
venni.” - „Békésen és nyugodtan szeretnék élni és a nyugdíj után
hazamenni Romániába dolgozni.” - „Öt év alatt vissza fogom
fizetni a lakáskölcsönt, egy kis autót venni és annyi pénzt szerezni,
hogy évente egyszer-kétszer haza utazhassunk Erdélybe.”
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1. táblázat
A kérdezettek tervei az elkövetkező 5 évre a különböző szocio-demográfiai csoportokon belül

n=400 (százalékban)
Szocio-demográfiai        Lakás    Szakmai            Gyerek     Anya-        Külf.       Család-           Önál-          Emberi             Csa-      Mo-i        Nincs         Külf.         Életkör.
csoportok                                  fejlődés                             giak             út          alapít.           lósodás         vágyak              lád       vonatk.    semmi       munka        javítás
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Átlagok                44      30      20     13     11       7         6       6     5     5      4      3      3
Nem - Férfi           43      27      17     16       8       7       10       5     5     6      5      3      4
        - Nő              45      33      23       9     15       8         1       6     4     3      4      2      2
Korcsoportok  - 18-23               38      56         8     14       8      14        2       2     2     8      2      6      -
- 24-30               43      41      10     12       5      18         7       2     5     8      3      4      4
- 31-40               53      22      22     16       9        4         8       4     5     4      5      -      3
- 41-50               42      17      33     13     16       -         4                 11     7     2      2      2      4
- 51-X                35      18      24       8     22       -         6                10     4     -            12      2      2
Foglalkozás    - Tanuló         28      56      14     12       8      14         -       6     2     4      4      8      2
- Segéd-, bet.m.       46      21      23     13       7        7         2       5     4     5      6      2      2
- Szakm.vállalk.       59      15      18     19       4      11         5       1                  11          12      1      1      4
- Szell.beoszt.        38      38      21       7     16        4       11       2     2     2      5      2      5
- Szell.vezető         41      32      19     12     18        5         9       7     3     1      4      2      3
- Nyugdíjas HTB        31      23      31       8     15        -        -                 39                 15     -      8      -      -
Iskolázottság - alsófokú             41      15      19     11      7        4         -       7     4     7      7      4      4
- középfokú            48      28      21     16       8        9        4       5     6     6      3      3      3
- felsőfokú            37      36      18      8     17        4        9       7     3     1      5      1      3
Eredet          - Partium              45      23      19     12     14        8        6       6     4     4      7      3      4
- Közép-Erdély         47      32      22     15     10        5        4       6     5     3      3      2      4
- Dél-Erdély           36      43        -       7     21        7        -       -     7     -      -     14      7
- Székelyföld          41      33      20     13      8        8        8       5     5     6      3      2      1
Település     - Budapest             42      36      16     11     15        9        7       3     7     7      6      5      3
- Román határm.        44      19      45     19       3        5        2      16     3     3      3      -      7
- Közép-Magyaro.       45      30      12       9     15        4        9       6     4     4      4      -      1
- Nyugat-Magyaro.      49      28      16     17       4        9        4       4    -     -      -      -      3
Érkezés ideje  - forr. előtt          45      21      22     17     13        7        7      15     5     1      5      1      2
- forr. után           43      33      19     11     10        7        5       2     5     6      4      3      3
24 év alatti gyereke
- van                  48      23      28     15     11        1        5       7     5     4      3      1      4
- nincs                36      42       5       9     12      20        7       3     5     6      6      5      2
Urbanizációs eredet
- falusi               53      25      22     16       3        6        3       6     9     3      6      -      -
- városi 10 év után    46      31      10     13       8      10        8       3     3     -      5      5      5
- városi 16 év után    46      12      30     22       4        6        8       6     4     2      6      4      2
- városi mindig        42      33      19     11     15        7        5       6     5     4      4      2      3
- később falusi        46      33      17       8       -        8                13       -     4            17      4      -      4
Migrációs énképek
- hazajött             48      21      21     13     11        5        4       8     6     6      5      1      4
- európai              42      36      15     13       9      14        5       3     4     4      5      4      5
- átköltözött          38      37      22       9     15        1                12       4     3     5      3      5      -
- elszigetelődött      39      35      22     13     17        9        4       4     -     -      4      -      -
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Az általunk kérdezettekről elmondhatjuk, hogy békében és
egészségben szeretnének élni, anyagi és munkahelyi biztonságban,
családot és gyermeket tervezni, nevelni és taníttatni, szakmailag fejlődni,
szellemileg érvényesülni. Biztosítani akarják gyermekeik jövőjét,
érvényesülését, ennek lehetőségéről külön is véleményüket kértük. Egy
1-től 5-ig terjedő skálán értékelték gyermekeik érvényesülési lehetőségeit
mind romániai, mind magyarországi vonatkozásban, ahol az 1-es azt
jelenti, hogy nagyon rossz, az 5-ös pedig azt, hogy nagyon jó, a közbülső
számjegyek természetesen az  átmenetet jelölik. A kapott  átlagértékek és
az azon belüli értékek a következők:

A gyermekek romániai és magyarországi lehetőségeinek megítélése
(értékelés 1-től 5-ig)

n=253 (százalékban)
                                Átlag   1-es     2-es      3-as      4-es       5-ös
- gyermekeinek érvényesülési
  lehetőségei Romániában         1,74      50         35        11         2           2
- gyermekeinek érvényesülési
  lehetőségei Magyarországon     4,19       1           1         16        41         41
Tehát amíg Romániában alig nagyobb a gyermekek jövőjének az
elképzelt megítélése a „nagyon rossz”-nál és azon belül is ugyanez,
valamint a „rossz” megítélés több mint 4/5-nek a véleménye,
Magyarországon a jövőben biztosítottnak érzik a több mint „jó”
érvényesülési lehetőségeket, közel a kérdezettek fele pedig „nagyon jó”-
nak hiszi ugyanezt.

2. Tervek Romániával
A Romániával való kapcsolat nemcsak érzelmi-gondolati síkon él

tovább a migráció utáni években, hanem szerepel a valós életvitelükben
is - már megvalósítva avagy csak elképzelve és tervezve. Ennek a
legkifejezőbb megnyilvánulása a közös vállalkozásban való részvétel.
Ez mint egzisztenciális tevékenység az erdélyi ember számára különleges
jelentőséggel bír, mivel a szocializmusban az ilyen kezdeményezéseknek
Romániában nem voltak előzményei, a vállalkozóvá válás folyamata ott
csak az 1989 decemberi változás után kezdődhetett el. Mindezekért az
áttelepedett erdélyiek számára a vállalkozás vonzóan pozitív és a jobb
jövővel kecsegtető tevékenységnek számít. Ezért aziránt érdeklődtünk,
hogy Magyarországon élve dolgoznának-e egy magyarországi-romániai
közös cégnél. Válaszuk nagyobb arányban, 69%-ban pozitív volt, s csak
29% tartotta ezt lehetetlennek jővője szempontjából (2% nem válaszolt).
Ezen vállalkozásoknak nem a jellegét, vagy a már megvalósultak számát
tartottuk figyelemre méltónak, hanem létjogosultságuk indokait.
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Válaszaik alapján többféle jellegű magyarázatot adtak. A legtöbb
indoklás ezt a lehetőséget racionálisan magyarázza. A racionálisan
igenlők (66%) Romániát, mint országot elfogadva igenlik ezt a
partnerséget. Többségük, az összes válaszadó 36%-a, az elhagyott
országgal való kapcsolattartást érzi fontosnak - a helyismeret és a
mentalitásismeret miatt egy ilyen sikeres vállalkozást példaértékűnek
tartanának. Természetesen a földrajzi közelség, a regionalizmus szerepe
hozzájárul ahhoz, hogy leginkább a Partiumból érkezettek (45%) kezelik
racionálisan a Romániával való kapcsolattartást. Ez a vélemény inkább
jellemző az idősebb értelmiségiekre is (48%). Így vallanak erről:

„Otthonosabban érezném magam, mint most, mindkét országért
dolgozhatnék.” - „Szolgálnám a két nép közeledését, a civil
kezdeményezésekben és az üzleti életben kevesebb tere van a
nacionalizmusnak.” - „Sikeresnek érzem a vállalkozást, mert
ismerem a partnereim lelkivilágát.” - „Könnyen közvetítenék,
ismerem mindkét nép jellemzőit és az ottani hivatalok működését.”
- „Nagyon szeretném hasznosítani tapasztalataimat, jól ismerem
mindkét ország és nép adottságait.”
Szintén racionális érvként említik a román nyelvtudás

hasznosságát, ezt hangsúlyozza 30%, jellegzetesen a román határhoz
közeli zónákban élők (49%) és a most tanulók (34%). Indoklásaikban
véleményüket általában az országgal való kapcsolattartással hozzák
összefüggésbe:

„Gyümölcsöztetni tudnám nyelvtudásomat és fennmaradnának,
illetve bővülnének romániai kapcsolataim.” - „Jól fel tudnám
használni a hely- és nyelvismeretemet.” - „Gyakran megyek haza,
mivel tudom a nyelvet, könnyebben tudok jó üzleti kapcsolatokat
kiépíteni.”
Meghittebb célok vezénylik azokat, akik érzelmileg igenlők

(33%). Számukra nem a példaadás, hanem az otthoniak irányába való
segítségadás az elsőrendű szempont. A vegyes tulajdonú közös
vállalkozást 18% érzi ilyen meggondolásból fontosnak, leginkább a 31
és 40 év közötti (24%), a Székelyföldről (19%) és a Partiumból (18%)
elindult szellemi beosztottak (27%). Indoklásaikból:

„Szorosabb így a kapcsolat, jobban tudok az ottani dolgokról
tájékozódni.” - „Szívesen segítenék az otthoniakon így is.” -
„Segíteni tudnám a szülőföldemet.” - „Megbízhatóbbak az erdélyi
partnerek, mint a magyarországiak.”
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11%-ában személyes érzelmi okokkal indokolják igenlő válaszukat,
elsőrendűen a tizen- és huszonéves Székelyföldről és Dél-Erdélyből
érkezett fiatalok. Szerintük:

„Többet tudnék akkor hazajárni a szüleimhez.” - „Jó lenne egy
ilyen kapcsolat távozásom kárpótlásáért.” - „Alkalmat teremtene a
többszöri utazásra.” - „Szívesen tenném a régi szép emlékekért.” -
„Mert szeretek azokon a tájakon utazni.” - „Melegebbek ott
egymáshoz az emberek, segítik egymást.”
Vannak pragmatikusan igenlő (34%) válasz-magyarázatok is.

Akik úgy látják, hogy egy ilyen munkalehetőséggel jó anyagi
körülményeket tudnak vagy tudnának teremteni maguknak, 18%-át
jelentik a válaszadóknak. Ez a vélemény a Budapesten (21%) és Nyugat-
Magyarországon (21%) élő, 41 és 50 év közötti (22%) szakmunkásokat
és kisvállalkozókat (28%) jellemzi leginkább. Egy másik pragmatista
indoklás az, hogy Romániában jelenleg jövője van a vállalkozások
beindításának (16%), tehát érdemes benne résztvenni - így tartják a 41 és
50 év közöttiek (27%), a felsőfokú végzettségűek (20%) főleg. A
pragmatistán ítélők indokaiból:

„Így tudnám az anyagi lehetőségemet javítani.” - „A jó jövedelem
reményében érdemes lenne.” - „Biztonságosabb lenne egy ilyen
munkahely a jelenleginél.” - „Romániában jövősek az ilyen
kezdeményezések.”
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2. táblázat
A kérdezettek egyetértése a magyarországi-romániai közös

vállalkozásban való részvétellel a különböző szocio-demográfiai
csoportokon belül

n=255 (százalékban)
Szocio-demográfiai                F e l t é t e l  n é l k ü l i  i g e n l ő k
alcsoportok             Racionálisak                      Érzelmesek       Pragmatikusak
                            Kapcs.          Nyelv-             Segítség    Szem.      Anyagias   Jövős
                           Román.            ism.        Erdély.     érzelm.                   lehetőség
Átlagok                 36    30      18       11      18       16
Nem  - Férfi            38    29      13       13      20       15
         - Nő               33    32      24         8      16       17
Korcsoportok
- 18-23                24    27      12       20      18       12
- 24-30                34    26      20       16      17       13
- 31-40                31    34      24         7      19       13
- 41-50                41    34      11         4      22       27
- 51-X                 52    23      16       10      10       10
Foglalkozás
- Tanuló 24    34      17       12      20       17
- Segéd-, munkás    34    32      13       12      18         8
- Szakm.vállalkozó   28    32      13       11      28       17
- Szell.beoszt.         35    27      27         9      18       16
- Szell.vezető          48    27      19       10      11       17
- Nyugdíjas HTB      25    50        -         -      25       25
Iskolázottság
- alsófokú              33    17        8       11      17       17
- középfokú             31    33      16       11      22       13
- felsőfokú             43    28      21         9      11       20
Eredet
- Partium               45    26      18         6      17       18
- Közép-Erdély        36    39      16         9      22       14
- Dél-Erdély            38    38      13       21        -       13
- Székelyföld           26    25      19       16      17       16
Település
- Budapest              37    29      11       14      21       14
- Román határmente  33    49        7       10      16       23
- Közép-Magyaro.    37    30      35         4        9       15
- Nyugat-Magyaro.   34    16      25         9      21       14
Érkezés ideje
- forradalom előtt     37    35      17         7      18       11
- forradalom után      36    28      18       12      18       17
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Akik csak feltételesen igenlik a közös munkát a romániaiakkal
(5%), ők csak végső esetben élnének egy ilyen lehetőséggel. Közülük
2% csak munkanélkülisége esetén, illetve ha ilyen megoldás által
dolgozhatna csak a szakmájában, s úgyszintén 2%, akik csupán abban az
esetben tartanák jó elképzelésnek a romániai-magyarországi közös
vállalkozásokban való tevékenységüket, ha a romániai partnerek
kizárólag erdélyi magyarok lennének. Ezek a feltételesen igenlők a 31 és
40 év közötti, középfokú iskolázottságúak, mindannyian székelyföldiek.
Egyetlen személy - egy 41 és 50 év közötti, Közép-Erdélyből érkezett
értelmiségi nő - csak a saját erdélyi rokonával lépne ilyen közösségre.

Azok, akik elutasították a közös vállalkozás gondolatát, személyes
részvételük lehetőségét ezekben - bár nem volt kötelező magyarázatot
adniuk - önkéntes indoklásaikban saját egykori negatív sérelmeikre,
otthoni fájdalmas tapasztalataikra is utaltak. (Az elutasítás indokai között
voltak semleges tartalmúak is: idegenkednének a vállalkozási
kockázatvállalástól, avagy olyan jellegű a foglalkozásuk, hogy
munkájukat nem tudják nem-állami keretek között elképzelni.) A
románokkal való „közösködéstől” kategorikusan elzárkózók szerint:

„Ismerem a munkájukat és a munkastílusukat és nem kérek
belőle.” - „Minden román, akit én ismertem, igen magyar-ellenes
volt.” - „Általában a román emberek nagy köpönyegforgatók.” -
„A közös munkában a magyar húz és a román tartja a markát.” -
„Örülök, ha nem látom őket, eleget szenvedtem tőlük.”
Többségük számára egy ilyen vállalkozás lehetősége elsőrendűen

nem egzisztenciális okokból fontos, hanem a régi hazával való
együttműködés miatt. Ürügy lenne ezen kapcsolatteremtés szorosabb 
tételéhez, s ahhoz, hogy a nem-szakmai tapasztalataikat (nyelv-,
mentalitás- és helyismeret) továbbra is gyümölcsöztetni tudják. Mind a
„példamutatók”, mind a „segítők” elsőrendűen fontosnak tartják saját
maguk otthonosságát, jártasságát egy ilyen kapcsolatban, felismerve a
regionális együttműködés perspektíváját. Indoklásaik összetettek, a
pragmatista magyarázatok mellett jelen vannak a régi otthon iránti
érzelmeik is, ahogy az egyik válaszadó röviden összefoglalta válaszának
indokaként: „Pénz, kapcsolat, honvágy.”
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II. Élni két tűz között40

A migránsi tudatra jellemző, hogy a közelmúltat és a közeljövőt
kissé túlértékeli, többszörösen megkonstruálja elvándorlása
szükségességét és annak elképzelt eredményeit. A jelent - amelyet
állandó migrációs helyzetek tesznek idegenné, be nem tervezetté -
megpróbálják elhanyagolni. Ez az életvezetés  általában megnehezíti a
biztonságérzetet adó tájékozódást a jelenben, és elbizonytalanít azokban
a tanúságokban, amelyek a jövő lehetőségei szempontjából szükségesek
lennének számukra. Az erdélyi elvándorlók a jelenbe való
beilleszkedésük alkalmából szembe találják magukat a magyarországiak
erősödő ellenérzéseivel és intoleranciájával, amelyek felerősítik az
egykori erdélyi státuszuk hiányérzetét. Ha ez utóbbit gyakori
hazalátogatásokkal igyekeznek ellensúlyozni, gyakorta Erdélyben is
ellenérzéssel és intoleranciával találkoznak. Tapasztalatait alapján
gyakorta fogalmaztak keserűen a beszélgetések során: „Ott is hazátlanok
voltunk, itt is azok vagyunk.”

1. Csapdahelyzet
Magyarországon irányukban a közvélemény a kezdeti gyors

befogadás után bizalmatlanná  vált, sőt másságuk miatt időnként
kirekesztők belük szemben. A kérdezettek a kezdetekkor - egy felvállalt
avagy spontán motivációkból eredően - önfeladási-beolvadási
stratégiával reagáltak, amelyet önmaguk felé azzal indokoltak, hogy:
„végre hazajöttünk oda, ahová tartozunk!” Az örömteljes beolvadás
nagyon rövid ideig tartott, két okból is: felismerték, hogy az irántuk
megnyilvánuló fokozott szimpátia és érdeklődés az erdélyi mivoltuknak
szól, tehát nem érdemes feladni az erdélyiséget - ugyanakkor a magyar
rendszerváltás utáni társadalmi-gazdasági változások hatására az
autochton lakosság is elbizonytalanodik, ami megnöveli a körükben való
bűnbakkeresés és a belső ellenségkép iránti igény - és az ide vándoroltak
éppen megfeleltek ennek a mechanizmusnak.41 Idegenségük, másságuk
fokozott éreztetését még növelte is a romániai változások után az erdélyi
magyar sajtóban és az ottani vezetők által meginduló, őket hazahívó
kampány, amelyre a magyar lakosság is reflektált. Előttük ez a réteg már
nem a veszélyhelyzetből érkező menekülteket jelenti, hanem az erdélyi
magyarság kollektív célkitűzéseinek, bátor kiállásának elárulóit.

A bevándoroltak túl nagy reményei a gyors beilleszkedésre
vonatkozóan nem váltak be, ezért is nagyfokú érintettséget éreztek a
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másságuk érzékeltetése végett. Mivel nem tudják megszüntetni, az
ellenérzésekkel szemben kezdetben nagyfokú érzékenységgel reagálnak,
de később az ilyen megnyilvánulások már valamelyest megszokottá
válnak és az érzékenységük is tompul, stabilizálódik. Tényként  állapítják
meg a megkülönböztetésük miatti nehézségeiket. Egyik kérdezett, egy
újságírónő számolt be arról, hogy a főszerkesztője, bár tudta, hogy
gyógyíthatatlan beteg, mégis rendkívül kihasználta, feladatokkal
túlterhelte. Ez a főnöknő ragaszkodott ahhoz, hogy ő adjon befogadási
nyilatkozatot a beosztottjának, akit így „megvásárolt” és a
kiszolgáltatottjává tett. Egy másik kérdezett elmondta, hogy amikor
átmenetileg hónapokig munkanélküli volt, végzettsége és hozzáértése
mellé a már Magyarországon elvégzett szaktanfolyamok bizonyítványait
is csatolta, mégis rendszeresen elutasították, vagy ha már próbaidős
munkába állt, hamarosan eltanácsolták, miután erdélyisége szóba került.

A megkülönböztetések mellett az  áttelepültek Magyarországon
egyébként is találkoznak másféle életvezetési szokásokkal, viselkedési
mintákkal. Mindezek részükről intoleranciát váltanak ki. Így informális
kapcsolataikban, főleg a család, a közeli rokonság és a szűk baráti körben
a beszélgetések alkalmából az anyaországiak rendszeresen átveszik a
„mások” (a közeli „jelentős másik”) helyét, amit a migrációt megelőző
életükben  állandóan a románok töltöttek be. Most már a
magyarországiak lesznek azok, akik őket megalázzák, átejtik,
érdemeiket, morális és szakmai értékeiket szándékosan alulértékelik.

Az önmaguk alkotta csapda-helyzetbe kerültek, a kisebbségi lelket
nyomorító nehézségektől akartak szabadulni, de hamarosan úgy érezték,
ezeket visszakapták Magyarországon is. Így permanensen úgy érezhetik,
hogy a szakadék megmaradhat a befogadó anyaországiak és a bevándorló
erdélyiek csoportja között, ami  állandósíthatja  bennük a lemaradás, a
reménytelenség és az elkeseredés érzetét. Így a migráns annak is
tudatában van, hogy mindezekért nem eshet kétségbe, hanem törődnie
kell sorsával - gondolkodva és a helyét keresve.

Az áttelepült elveszítve otthoni státuszát alkalmazkodik migránsi
státuszához, amelyet rendkívüli helyzetek sorozataként él meg.
Elkeseredését, a gyors határozások kényszerét ilyenkor kompenzálnia
kell, amelynek következményeként jelentkezik az öntúlértékelés az új
státusz vonatkoztatásában. Úgy igyekszik önmaga és az anyaországiak
számára is stabilizálni a poszt-migrációs helyzetét, hogy cselekedeteit
úgy éli meg és úgy tünteti fel, mintha azok az össznemzeti politika
keretein belül nagyon fontosak lennének. Úgy akar megfelelni az
elvárásoknak, hogy ezekben az új helyzetekben többet tegyen a korábban
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vállalt eszmék és célok megvalósításáért, az erdélyi törekvésekért is. A
nagy igyekezet és az öntúlértékelés miatt előfordul, hogy a cselekedet
sikertelen és hatástalan marad, avagy a hatása növeli azt a negatív képet,
amelyet a társadalom alkot a betelepedettről, és ami ellen olyan túlbuzgó
módon próbált tiltakozni.

2. „Pallos”-helyzet
Az Erdélyből elvándoroltak szubjektív kötődéseik (emlékek,

szoros mai kapcsolatok) és különböző objektív okok (az össznemzeti
felelősség erdélyiek  által értelmezett módja) miatt nem tudnak
eltekinteni attól, hogy további életvezetésükben is igazodjanak a jelen
erdélyi realitásaihoz.

Erdélyben a normatív jellegű életvezetési stratégia a domináns a
kisebbségi magyarság körében, amely az erkölcsi mérlegelésre és az
önigazolásra összpontosít. A szülőföldön maradáshoz való morális
kötődés prófétái nem gondolkoznak a közösség realitásaiban, az erdélyi
magyarságot mítikusan idealizálják, a helybenmaradást, a
helyhezkötődést azonosítják a morálisan helyessel, ezt túlhangsúlyozzák,
hogy az egyének mindennapi életének bizonytalanságát és
reménynélküliségét így kompenzálják. A mítizált elemekkel telített
normatív életvezetéshez való ragaszkodás ebben a paradigmában egyenlő
az önbecsüléssel és megbecsüléssel. Aki eltér ettől, azt a közösség
negatív véleményével szankcionál(hat)ja.42 (Szász, 1990)

Ezekben a cselekedetekben, viszonyulásokban felfedezhetjük a
„prófétai düh” jelenlétét. A román politikai fordulatot követően az
erdélyi magyarság tömeges frusztrációs élmény  áldozata lett, hivatalos
ígéretek és reálisnak látszó lehetőségek nem valósultak meg.
Reményvesztettek lettek, a jövőtlenség és a jelen realitásainak
befogadhatatlansága miatt társadalmi konfliktusokat gerjesztő helyzetbe
kerültek. Ilyenkor az indulat terhelte csapások megélése kedvez az
előítélet- és bűnbakképzésnek. Ilyenkor megnő a közösség számára az
összetartás, az egymásrautaltság, és egymásra-számítás fontossága, így a
mindezekkel szembefordulók iránt is megnő az intolerancia. A közösség
karizmatikus vezetői (Tőkés László, Sütő András) és más, a felelősséget
 átélő közszereplők, az intézmények szószólói és sajtószabadságban
tobzódó romániai magyar nyelvű média ostorozza az elítélendő
jelenséget és a „prófétai dühét” a kivándoroltak ellen fordítja. A Max
Weber  által meghatározott prófétai szerep szerint a közösséghez szóló
próféta úgy akarja az általa képviselt program helyességét és követését
elérni, hogy az azzal szembenálló jelenséget, esetünkben a kivándorlás
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következményeit az erdélyi közösségre vonatkozóan túldimenzionálja.43

Így katasztrófa-tudatot ébreszt a közösségben és mint „ellenség” fordul
szembe velük, hogy küldetésére figyelmeztesse őket a jövőkép negatív
kinagyításával. Ez az ideologikus beállítódás „bűnösöket” és „árulókat”
 állít pellengérre és a permanens sokkhatással fokozza az otthonmaradt
közösség összetartását, így mozgósít a jövő iránti felelősségre.44

Ennek az életvezetésnek az elfogadottságát nemcsak teljes
mértékben szolgálta a romániai magyar sajtó és közélet, hanem a változás
utáni első években ezen túlmenően még gerjesztette is.45

Ezekben az években a médiának kiemelkedő szerep jut a
válságproblémák megtalálásában és azok túldimenzionálásában - így
kerül tárgyalásra az elvándorlás is. Ezt az erdélyi média-helyzetet elemző
társadalomtudós úgy értelmezi, hogy egyelőre a mindennapok
társadalmi-gazdasági nehézségeire (áruhiány, hiánygazdaság, infláció,
növekvő nacionalizmusok) nem tudnak megnyugtató magyarázatot és
jövőképet adni, ezért nem is kezelik őket jelentőségüknek megfelelően,
tehát addig - ezek helyett is - a kisebbségi ethosz normái alapján
megmagyarázható jelenségekkel foglalkoznak, annak veszélyeit
túlhangsúlyozzák. Így a sajtónak a helyzet-ismertető hatása mellett
érvényesül a „félreismertető”, „elrejtő” hatása is, vagyis a ráolvasás
jellege a jelenség reális dimenzióinak feltárása helyett (Magyari,
1991:112). Mindezen megállapítások mellett ezen túlhangsúlyozás a
román változást megelőző időszak természetes következménye is,
ugyanis a kivándorlásról az erdélyi magyar média évekig egyáltalában
nem beszélt, nem is beszélhetett, mialatt az az informális közegekben
központi problémává vált.46

A mélyreható sokrétű elemzést nélkülöző normatív életstratégia és
ennek keretében a helybenmaradás mint a megmaradás alapfeltétele
veszít vonzerejéből olyan módon, hogy a megtartó funkció gyakorta
bumeráng-jelleget ölt. Így az elvándorlás érdekében folytatott érzelmi-
irracionális jövőtlen moralizálás egyenesen menni késztet olyanokat,
akiket a sorsvállalás-etika egyre kevésbé elégít ki. Ugyanakkor a
politikai változás utáni években Erdélyben összemosódnak a célok, a
vágyak és a lehetőségek arra vonatkozóan, hogy mit kell és mit lehet
vállalni, miért és milyen más státuszok kompenzálása miatt vállalhatók a
normatív feladatok. A bumeráng-effektus ezért a vállalási-küldetési
szerepeket még meg nem élő fiatalok körében érvényesül a leginkább,
akik általában a közösségközpontú szemlélettel szemben a hangsúlyt az
egyén személyes szabadságára, a döntés, a választás jogának
tiszteletbentartására helyezik. Egy szerkesztőségi ankét során 1990-ben
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így válaszolt egy egyetemista: „Szerintem óriási pszichológiai hiba, hogy
ezzel a megmaradással, ittmaradással terrorizálnak. Olyan az egész,
mint egy pallos a fejünk felett. (Kiemelések tőlem, Sz. M.) Mintha ezen
kívül nem is lenne élet.”47

Ezzel a pallos-helyzettel szembesülnek az Erdélybe látogató
áttelepültek egyénien is. Az általunk kérdezettek több ilyen helyzetről
beszámoltak:

„Nem tudok úgy hazamenni, hogy valaki ne kritizáljon.” -
„Egyszerűen nem hajlandók otthon elhinni, hogy innen is éppen
úgy lehet szeretni Nagyváradot, mint onnan.” - „Az a véleményük
rólunk, hogy nem szólhatunk hozzá az ő dolgaikhoz, pedig azokat
távolabbról látva már jobban megértjük.” - „Az a barátom tagadott
meg, akinek a gyerekei már rég Magyarországon élnek. Rólam már
nem akar tudni.” - „Akármennyit igyekszünk tenni az otthoniakért,
mindig elégedetlenek velünk, azt mondják, hogy mi elhagytuk
őket, pedig ez nem igaz.”
A migráció utáni években a kérdezettek is részt vállaltak abból a

tevékenységből, amelynek értelmében igyekeztek hivatalosan is
tiltakozni az erdélyieknek velük szembeni megítélése ellen. (Például az
1992-es EKOSZ [Erdélyi Körök Országos Szövetsége] Nyilatkozat.)

Az erdélyiek ítéleteiről, a szülőföld és a közösség szolgálatáról
véleményüket is kikértük, néhány attitűd-technikával összeállított
kérdéssel (lásd: Románia-kép, V. fejezet). Ha néhány ilyen jellegű
választ a migrációs énképek összefüggésében is értékelünk,
megállapíthatjuk, hogy akik szerint ők „hazajöttek” a legkevésbé tudják
elfogadni az eljöttek elítélését és az erdélyi normákat, míg a közepes
átlagos elfogadottságnál inkább egyetértenek velük, akik
„elszigetlődötteknek” érzik magukat a migráció utáni életükben. Az
utóbbiak így is kifejezik, hogy még nem tudtak elszakadni az erdélyi
kollektív értékrendtől, tehát nem tudnak felülemelkedni saját
helyzetükön sem. Mellettük még az átlagnál megértőbbek az erdélyi
közösség negatív reakcióival azok is, akik „csak átköltöztek” egy másik
lakóhelyre és igyekeztek megvalósítani a mindkét országban való
otthonlét érzését.
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3. táblázat
A kérdezettek attidűdjei a megkülönböztetésekkel és az erdélyi morális

ítéletekkel kapcsolatban a migrációs énképeken belül
(átlagértékek; 1-5-ig való megítélés)

n=388 (százalékban)
Állítások                   Átlag       Hazajött      Európai      Átköl-
Elszigete-
                                                          tözött           telődött
- a magyarországiak egyre
  negatívabban ítélik meg
  az áttelepült erdélyieket   3,35   3,07   3,52    3,31    3,85
- Romániában árulóknak tart-
  ják az Erdélyből kivándor-
  lókat                       2,59   2,43   2,55    2,66    3,50
- a szülőföldön kell marad-
  ni, az a legfontosabb       2,33   2,17   2,22    2,45    3,61
- a szülőföldön kell élni,
  mert az felemelő            2,47   2,33   2,39    2,66    3,10
- a szülőföldön a közössé-
  gért kell dolgozni          2,37   2,32   2,34    2,26    3,09
- a nemzeti(ségi) célok
  szolgálata a helyes cse-
  lekedet                     2,22   2,36   1,97    2,20    2,83

A beszélgetésekkor mind a magyarországi, mind a romániai
megkülönböztetés megélésével kapcsolatban arról számoltak be, hogy
már nem okoz olyan komoly lelki konfliktust számukra, mint a migráció
elején. Az Erdélyben élő magyarságra általában jellemző a válsággal való
együttélés, mint kényszerű tradícionális attitűd. Így a kérdezettek sem
igyekeznek felszámolni az őket elítélő helyzeteket. A magyarországiak
megbélyegzése az inkább zavaró számukra, ezt gyakrabban érzékelhetik.
Az erdélyiek viszonyulásával sem értenek egyet, de az ottani mentalitást,
életvitelt és értékrendet megértik. Tudomásul veszik, hogy velük
szemben nekik állandóan bizonyítaniuk kell, hogy nem bűnösek és ha
eljövetelükkel vétettek is a közösségük ellen, igyekeznek minél inkább
többet és jót tenni érdekükben az anyaországban. Ez az értelmezés
állandó készenléti állapotot jelent abban is, hogy a hőn óhajtott és már
bebizonyosodottan is csak lassú európaizálódási folyamatban ők is
besegítőkké és példamutatókká  váljanak az Erdélyben maradottak
számára.

Ahhoz, hogy könnyebben tudnak együttélni az őket sújtó
megkülönböztetésekkel az is hozzájárult, hogy a két irányból is érkező
stigmatizálás hatásukban nagyrészt kioltják egymást. Mind a csapda-



227

helyzetnek, mind az erdélyi pallos-helyzetnek a hatása olyan negatív
hangulatok sorozatát okozzák számukra, amelynek kezelésére fel kell
készüljenek mindennapi életvitelükben. Így a másságuk, miszerint már
nem igazi erdélyiek és még nem igazi anyaországiak helyzetéből adódó
permanens bizonyítási késztetéseik motivációs értéke nő, amelyek
különböző általuk felvállalt társadalmi szerepekben realizálódnak.

III. Komp-helyzet

1. Szerepek
Minden körülmények között az egyén egy bizonyos része

társadalmi egyénné válik, a migrációból adódó változó helyzeteken belül
az egyén fokozottan is rá van utalva a társadalomra, előtérbe kerül tehát a
társadalmi „része”. Ennek összetevői a különböző társadalmi szerepek. A
szerep - amely a státusz dinamikus része - a társadalmi életben való
részvétel egyik meghatározott formája. A szerep egy összefüggő
rendszert tételez fel, amely az egyén aktív és látens státuszán alapszik.
Az előbbi a tényleges társadalmi-szakmai tevékenységgel függ össze,
míg az utóbbi olyan időnként kapcsolódó szerepeket foglal magába,
amelyek  általában háttérben maradnak. A migrációval, az elmenetellel az
egyén elbizonytalanodik a maga és a mások szerepei felől és ezért a
kivándorlás okozta változások miatt rá  van kényszerítve a
szerepválasztásokra és szerepvállalásokra; a poszt-migrációs szerepek
involválják személyiségük fontosabb összetevőit, attitűdjeit és
értékviszonyait.

Az áttelepültek szerepkészleteinek a kisebbségi miliő sajátosságai,
és azon belül a cselekvési lehetőségei voltak a fő meghatározói: - a
tevékenységre motiváló közösségi értékek - a főként érzelmekben
megnyilvánuló sérelmi politizálásnak megfelelően, a befelé fordulás - a
hatékony cselekvés normatív megfogalmazása. A migráció után
kénytelenek voltak átértékelni a kisebbségi kollektív értékekre alapozott
szerepfelvállalásaikat és azokat az itteni elvárásokhoz igazítani és
egyéníteni.

Magyarországon csoportos megjelenésük idején éppen elkezdtek
újra nemzetben gondolkodni és igény volt a nemzeti történelem
eseményeinek a megértésére, ami mérhetetlenül megnövelte a határokon
túl élő magyarok, és így az  áttelepült erdélyiek sorsa iránti érdeklődést.
A nemzeti múlt felértékelődésekor az érkező erdélyiek a trianoni
események és azok következményeinek idézői, élő felkiáltójelei lettek. A
történelmi-társadalmi-politikai érdeklődés keretében az erdélyiek
üldözöttsége a román totalitarisztikus politika  által a két ország közéleti
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különbségeire is ráirányította a figyelmet, így segített a magyarországi
jelent értékelni és megérteni a társadalom változtathatósága iránti
önbizalmat. A nemzeti érzések előtérbe kerülésekor az erdélyiek, akik a
magyarságuk bátor vállalása miatt váltak üldözötté, pozitív példát
jelentettek az anyaországiak nemzeti érzésének növeléséhez. Ezért
kezdetben az átmenekült erdélyieket hősöknek tartották, akik értelmi és
érzelmi mobilizációra motiválják az ország lakosságát, tételesen annak
megértésére, hogy mi történt Trianonban, milyen a totalitarista
szocializmusban magyarnak lenni, illetve arra, hogy a határokon túl élő
magyarok sorsának problémáit a nemzet problémáinak, az egész nemzet
sajátjának érezzék. Közvetlenül a rendszerváltás küszöbén az ide érkezett
erdélyiek katalizátorai voltak a változás folyamatainak: mindenki velük
foglalkozott, az intézmények, alakuló politikai-társadalmi szervezetek
artikulálódását felgyorsították. Az erdélyiekkel kapcsolatos
megnyilvánulásaik által a már létező fórumok is előtérbe kerültek.
Sorsukkal, beilleszkedési nehézségeikkel és a magyarországiak feléjük
irányuló formális és informális segítségével sokat foglalkozott a sajtó,
média és könyvkiadás, így közvetve katalizálták az információ
hitelességét és a sajtószabadság kiteljesedését is.

A felfokozott érdeklődésre válaszként az erdélyiekkel kapcsolatos
információ-tömeg zuhatagszerű jelenléte miatt hamar telítődött a
közvélemény. Az együttérzés csökkenéséhez az is hozzájárult, hogy az
erdélyiek a feléjük irányuló segítséget természetesnek vették és ezért
hálátlannak bizonyultak, és a lakosság úgy gondolta el őket, mint akik
többet kérnek és követelnek annál, amennyit adni tudnak a
társadalomnak. Ugyancsak ekkor az újonnan érkezők és már az előző 1-2
évben átjövők nagy része is versenytársakká váltak a hazaiak számára a
munkaerő- és a lakáspiac keretében, valamint a karitatív tevékenységek
haszonélvezői között. A bevándorlók, a munkát kereső menekültek a
kínálat növelése révén fokozták a piaci versenyt, egyrészt elfoglalták a
munkahelyeket a hazai munkaerő - esetleg éppen állásnélküliek - elől,
növelve a munkanélküliséget, másrészt leszorították a béreket. A
rendszerváltás hozta nehézségek következtében a hazaiak számára is
nagyon megnehezültek a munkához, lakáshoz jutás lehetőségei és egyre
többen deklasszálódtak közülük is, és a történelmi-politikai helyzet
menekültjeiként versenytársai lettek az Erdélyből menekülteknek.
Ezekben a hónapokban a romániai változás miatt az Erdélyben
otthonmaradók helytállása oly mértékben felértékelődik a magyar
közvélemény szemében, hogy az onnan eljötteket és a jövendő eljövőket
a kisebbségben élő magyarság árulóinak minősítették, párhuzamosan
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azzal, hogy Erdélyben is nyíltan vagy burkoltan ilyen szellemben ítélték
meg az áttelepedetteket.

A magyarországi rendszerváltás küszöbén és azt követően az addig
csak időnként és csupán rejtett módon megnyilvánuló érdeklődés a
határon túl élő magyarság iránt intézményesül a tudományok (főleg a
társadalomtudományok), a média és a legfelsőbb politikai vezetés
keretében. Ennek az új nemzetpolitikai aktivitásnak új szereplőkre lett
szüksége, ahová az  áttelepült erdélyiek közül jó néhányan, főleg a
társadalmi-politikai érdeklődésű értelmiségiek, már az intézményesülés
kezdeti idejében betagozódtak. A Romániára és az ott élő magyarságra
vonatkozó információk begyűjtői és azok interpretátorai lettek, kútfők a
politika és a média, valamint más, informális közegek Erdély-tematikai
megnyilvánulásaihoz. Egyesek nemcsak ismerőivé és értő-magyarázóivá
váltak az Erdély(ért)-politizálásnak, hanem résztvevői lettek, ezen
tevékenység elméleteinek alkotói, stratégiák és taktikák kidolgozói, az
erdélyi érdekek kijárói és azoknak az össznemzeti politizálásba való
bevivői, vagyis hídfők a két ország - Románia és Magyarország - közötti
kapcsolatokhoz.
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Ábránkon jól látható az előbb ismertetett tendencia, hogy az idő
függvényében hogyan alakultak az áttelepültek szereplehetőségei,
mintegy piramisalakot öltve, sorrendben a hősök, a katalizátorok, a
versenytársak, az árulók, a kútfők, és végül a piramis csúcsán a hídfők.

A szerepek megélésével kapcsolatban (főleg a „hős”, az „áruló”, a
„hídfő”) esetében jellegzetesen megnyilvánul az erdélyi kisebbségi
attitűd és a migránsi lelkiség kompenzációja. Amikor az irántuk
megnyilvánuló nagyfokú érdeklődéssel és együttérzéssel szembesültek,
az üldözött szerepét részben túlhangsúlyozták. Úgy érezték,
 áttelepedésük előtt eléggé megszenvedtek ahhoz, hogy joguk legyen a
szimpátiát élvezni, kikövetelni maguknak a megértést és a jótékonysági
megnyilvánulásokat. A tudatukban jelen voltak a Trianon utáni traumák a
családon belüli szocializáció útján, amelyre rárétegeződtek saját
közelmúltjuk eseményei, bennük élt az erdélyi magyarság közös
története. Ehhez járultak hozzá  az egyéni sorsok tragédiái, nehézségei,
jövőtlenségei, amelyeket túldimenzionáltan tettek magukévá és úgy
hangsúlyozták, mint üldözöttségük velejáróit, időnként olyanok is, akik
ilyesmikről jogtalanul beszélhettek.48

Véleményünk szerint ezen túlhangsúlyozásnak nemcsak az
anyaországiak viszonyulása a motiválója (akik csak az üldözöttekkel
akartak együttérezni és azokat akarták segíteni), hanem az erdélyi
kisebbségi tudat azon megnyilvánulása, miszerint a megkülönböztető
sajátosságaiból - a kognitív disszonancia által - erényt, illetve előnyt
farag, s annak érdekében mindent, így a vele történteket is felnagyít. A
migrációs-sokk lelki terhe befolyásolta az idő fogalmát is, amelyre ily
módon érvényes lesz a Mannheim-i értelmezés, aki szerint a valóság nem
létezik önmagában, hanem mindig mint átélt és értelmezett adottság van
jelen az emberi életben, vagyis mint „szubjektív-élménytotalitás”
létezik.49 (Merton, 1976:105). Ugyancsak Mannheim ismeri el az
„értelemteljes most”-nak a valóságot befolyásoló létjogosultságát
(Mannheim, 1971:126). Az átélő mindig csak adott nézetein és
értékrendszerén keresztül éli meg a múlt eseményeit. Hasonlóan látja ezt
a migránsi helyzetet W. I. Thomas, aki a századelői kivándorlásnak
korszakos nagy ismerője. Véleménye szerint: „aki kisebbségi érzését
kompenzálja vagy üldöztetési téveszméjét ecseteli, nyilván igen távol van
az objektív valóságtól, de az ő nézete a saját helyzetéről, amiként azt ő
maga látja, alighanem a helyzet értelmezésének legfontosabb tényezője ...
ha emberek valóságosként definiálnak helyzeteket, akkor
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következményeiket tekintve ezek valóságos helyzetek.” 50 (Hernádi,
1984:28).

Az árulóvá  minősítés az Erdélyben élők megítéléseként került az
anyaországiak értékelései közé. Ezen ítélkezés az otthonmaradottak
véleményeiként fáj jobban az áttelepülteknek. Ezért a szerepválaszuk is
elsőrendűen feléjük irányul. A migráció, mint egyéni választás is
időnként bűntudatot jelent számukra51, ami az otthoniak stigmatizálását
felerősítve szintén válasz-magatartást motivál. Saját lehetőségeiket
túlértékelve úgy igyekeznek cselekedni, hogy minél többet tegyenek az
otthonmaradottak céljainak megvalósításáért, azon törekvések
segítéséért. Úgy értelmezik, hogy egy bizonyos „hatalmi helyzetben”
vannak ahhoz, hogy ezt megtegyék, irányítsák az otthoniak új társadalmi-
gazdasági tevékenységeinek az anyaországiak  általi támogatását. Így
időnként túldimenzionálják azt az érzésüket, hogy - kiszolgáltatott
kisebbségi múltjuk miatt - hajlamosabbak összmagyarságban
gondolkodni, mint a magyarországiak és ezért úgy ítélik meg, hogy
átfogóbban látják a tennivalókat, tehát példát mutathatnak mindkét
közösség (Magyarország és Erdély) irányába.

Akik tevékenységében állandóan vagy időnként centrális szerepe
van Erdélynek, azok - főleg a hídfők - fejlett felelősségtudattal
viszonyulnak a feladatukhoz és nem igen érzékelik túl szerepüket. De
néha ők is úgy érzik, hogy sokkal jobban ismerik a nemzet-nemzetrész
problematikáját azoknál, akiknek segítenek az információk szerzésében,
azonosításában, szelektálásában és feldolgozásában. Ezen szerepek
vállalói saját politikai attitűdjeiknek - és az anyaországiak különböző
jellegű elvárásaiknak - megfelelően kétféle módon is el- avagy
túljátsszák az Erdélyre vonatkozó kompetenciájukat: akik a jövőt
radikálisnak érzik és kizárólag a sérelmi politikából eredeztetik, miáltal a
múlttal magyarázzák a jövőt; és akik racionálisan, tárgyilagosan, érzelem
és indulatok nélkül próbálják szolgálni a jövendő jobb kapcsolatokat,
eltekintve a múlt sérelmeinek felemlegetésétől, a jelenből magyarázzák a
jövőt. Így akik alkalmanként (mint a politikai média Románia-, illetve
Erdély-szakértői) avagy rendszeresen (mint pl., az Erdéllyel foglalkozó
publikációk vagy újságrovatok összeállítói, állami, illetve civil
szervezetek Erdély-felelősei) élik a mediátori szerepet, mégha
igyekeznek is szigorúan megmaradni a szerep határain belül, az ellentétes
attitűd hívei számára - az érzelmi, illetve racionális hozzáállás
viszonylatában -, mégis úgy tűnik, hogy egyoldalúan túljátsszák e
szerepet.
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Az áttelepültek szerepkészleteit Allport négyes beosztásának
megfelelően is értelmezhetjük. Az amerikai kutató a személyiség
alakulása és kiteljesedése szemszögéből kiindulva a szerepet az egyén
számára a társadalmi életben való részvétel strukturált formájának tartja
és a társadalom számára pedig egy adott csoportpozíciót elfoglaló
egyéntől való elvárásnak tekinti (Allport, G. W., 1980:205). Így a belső
(egyén) és a külső (társadalom) jelentések sémájában négy aspektust
jelöl, amelyeket a következőképpen értelmezhetjük az áttelepült
erdélyiek poszt-migrációs szerepkészleteire vonatkozóan.
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4. táblázat
Az áttelepült erdélyiek szerepkészletei Allport sémájának megfelelőení

 Szerepkategóriák                               S z e r e p e l v á r á s o k              S z e r e p m e g n y i l v á n u l á s o k
                                    szerepelvárás                      szerepfelfogás             szerepelfogadás                   szerepteljesítmény

   Társadalom elvárása    Egyén elvárása Egyén elvárása Egyén elvárása a
        az egyém felé      önmaga felé a szerep felé társadalom felé

Hősök és katalizátorok     értelmi-érzelmi    sajátos sorsú nemzet-          példamutató magyar-  segítségre
jogosult
                                mobilizátorok      rész képviselők                ság-vállaló sorsok   fontos aktuál-poli-
                                                                             bemutatói            tikai tényezők

Versenytársak és árulók    betolakodók az     rokonszenvet elvárók           erdélyi értékek és   befogadást
elvárók,
                               országba, erdé-    a versenyszellemben              igények bemutatói    összmagyar kapcso-
                                lyieket cserbenhagyók   is, és azt kikövetelők                        latokra ösztönzők

Kútfők és hídfők               erdélyiek problé-  erdélyi identitás              új összmagyar kap-   magyar-magyar pár-
                                máiról információt  integrálói, ezzel a             csolatrendszert      beszéd és politika
                               szolgáltatók    magyar társadalom              szorgalmazók, abban  fontos
szerepeinek
                                és azokat értelmezők   gazdagítói                     élenjárók, az új át- várományosai, Mo.
                                                                       települők segítő-    és Románia kapcso-
                                                                             irányítói            latainak mediátorai
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Az áttelepültek szerepeiknek megfelelően átértékelik erdélyiségük
egyéni vonatkozásait, de mindenképpen úgy őrzik és ápolják erdélyi
identitásukat, hogy értékeiket beépíthessék a nemzet (össznemzet) jövőjébe.
Így egy sajátos komp-helyzetet tesznek életstratégiáik részévé, amelynek
értelmében a kisebbség kulturális hálója (a sajátos erdélyi értékek tárháza,
amelyek védelmet adnak a kisebbségi közösség biztonságos
fennmaradásához) kiterjed az anyaországra is. Ezen szerepeik nem válnak
pervazív (más szerepeket kizáró) jellegűvé, de befolyásolják egyéb szerep-
megnyilvánulásaikat is, mert - legalábbis latens módon  - állandóan jelen
vannak életükben. Ha a rájuk ható szociális hatás miatt és az önmaguk
fontosságának és másságának a bizonyítása végett „önjutalmazásként” túl is
játsszák szerepüket, avagy azokkal kevés eredményességet tudnak elérni,
azok akkor is befolyásolják életvitelüket. Szerepteljesítéseik, vagy azok
elképzelései eszménnyé, normává válhatnak számukra és ezek az erdélyiek
értékorientált gondolkozásának megfelelően, ha időlegesen hatásnélküliek
is, akkor is ösztönzőek lehetnek ahhoz, hogy a jövőben újra eljátsszák
azokat.

2. Otthon lenni
Az otthon nemcsak a lakást jelenti, hanem a munkahelyet és más

tevékenységi területet és a részvételt a társadalmi életben, esetenként pedig
a politikai közéletben, valamint jelenti az egyéneknek mindezekkel való
kapcsolatát is. Ha ez a kapcsolat rendezett és kiegyensúlyozott, csak akkor
alakul ki az otthonosságérzet, amely alapmenete az életnek, az egyén által
belátható, kiszámítható és befolyásolható.

Mindezek a migránsok otthonosság-kialakítására fokozottan
érvényesek. Az erdélyiek Magyarországra való áttelepülése egy összetett
migránsi cselekedet, amelyben a fenomenológiai értelmezés szerinti
cselekvés-motiváltság mindkét forrása munkál: a célracionális (in order to)
indíttatás - ami egy új, korszerűbb, több és jobb lehetőséget kínáló élet
elérése - és az értékracionális (because of) motiváció - ami a magyar
nemzeti identitás szabad és teljes megélése és az igazi, a nagy nemzetbe
való beépülés igénye. (Csepeli, 1987/b:34)

A kivándoroltak Erdélyben megkülönböztetéssel, megnyomorított
magyarok voltak, akik Magyarországon is bizonyos mértékben
megkülönböztetéssel, megbélyegzéssel sújtott „románok”, „betolakodók”
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lettek, valamint az otthonmaradottak cserbenhagyói, tehát „árulók”.
Mindezek mégsem ösztönzik arra őket, hogy minél inkább igyekezzenek
kilépni a stigmatizálások súlya alól és hogy minél hamarabb törekedjenek a
bennszülött lakossággal azonosulni. Beilleszkedésük folyamata a
migránsoktól odafigyelést, együttműködést igényel - ennek értelmében ők
nem asszimilálódnak. Ez olyan nagyfokú beolvasztódást jelentene
számukra, hogy mássá váljanak és elidegenedjenek eredeti közösségüktől.
Ezzel szemben úgy integrálódnak, hogy identitásukat, sajátos értékeiket
megőrizve épülnek be a társadalmi-politikai együttélésbe. A beépülésük
ezen jellegére utal az erdélyi szervezetekkel való jelenlegi viszonyuk is. A
kezdeti integrációs nehézségekkel zsúfolt időszakban az áttelepedett
erdélyieket tömörítő szervezetek sajátos védőhálót jelentettek számukra, de
ezek ma már elvesztették fontosságukat. Számontartják ma is, de
rendszeresen már kevesen látogatják őket. Inkább több településen csak
időnként veszik igénybe azokat az erdélyi szervezeteket, amelyek az
ügyintézések menetében segítenek számukra. A migránsok életében a
szervezetek közelmúlti jelentős szerepét azok a rendszeres összejövetelek,
szervezeti kezdeményezések vették át, amelyek az egykori kibocsájtó hely
alapján gyűjtik egybe az azonos helységekből származókat. Ezekben az
elhagyott otthonok szelleme dominál és az időszakos együttlét mellett az
Erdélyben maradottakkal való megtervezett szoros kapcsolatok ápolását is
felvállalja.

Az áttelepedetteknek Erdélyben a mikro-miliő jelentette a hazát, az
országot a nemzetiségi diszkrimináció miatt nem érezhették hazájuknak. Így
nem is fejlődött ki körükben az a tágabb ragaszkodás Románia iránt, amely
egy országhoz kötődő haza-élmény alapja lehetne. A migránsok, akik
elhagyták a hazaként tisztelt és szeretett régióikat és otthonaikat,
Magyarországon egy újabb és tágabb haza-otthon érzés dimenzióját
alakítják ki. Hazát cserélve hazát találtak, nemcsak egy új hazába ágyazott
otthont nyertek, hanem egy lelki hazát is, amelyben helyüket és szerepüket
keresve otthonosságot és bizonyosságot akarnak találni. Annak, hogy
Magyarországon még nem épültek be olyan mélyen a társadalomba, hogy
hazának kijáró hévvel ragaszkodjanak az országhoz, nemcsak az időtényező
az oka, hanem az eddigi életük totális haza-élményének a hiánya is. Így
számukra a lelki haza elsőrendű szükséglet lett az igazi haza-élmény
pótlásaként. Ezt a régi otthon-haza kép és a jelenlegi haza-nemzet
közeledésének az építésében találják meg. Ezen kapcsolatok éltetőiként és
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segítőiként felvállalják a két ország közötti komp-helyzetet, amelyet szinte
küldetésnek tekintenek, informális vagy formális keretek között, állandó
vagy alkalmi feladatként értelmezve. A kisebbségben élő erdélyi ember
megszokta, hogy mindig úgy éljen, hogy sorsának körülményeit a
„helyzetvan” kényszere irányítsa, ezért a komp-helyzet számukra egy
sorsszerűen felfogható kihívást jelent, amely a nagy-nemzeti közösség
alakítására ösztönöz.

Az áttelepedett erdélyi Magyarországon mint a nemzet - immár
büszkén vállalható - tagja akar státuszt vállalni, mert a nemzeti
közösséghez való tartozás fontosabb élményt ad számára, mint egy
esetleges szakmai, társadalmi rétegbeli, avagy politikai pártbeli közösséggel
való azonosulás. A nemzethez való tartozást olyan fennkölten éli meg, hogy
immár olyan közügyek iránt érez küldetéstudatot és felelősséget, amelyet
össznemzeti jellegűnek ítél. Erdélyben már nem érezheti az otthonosságát,
Magyarországon pedig még nem eléggé, ezért otthon van a nemzeti
társadalom lélektani értelemben vett egységében és időperspektívája a jelen
és a jövő felé fordul.

Akik elhagyták az erdélyi otthonaikat, azoknak a migrációt indukáló
politikai és gazdasági okok mellett társadalom-pszichológiai indítékaik is
voltak. Erich Fromm megállapítása vált érvényessé rájuk is: menekültek a
szabadságból -, a hirtelen jött román változás már a legelejétől kezdve a
káoszt jelentette, nem nyújtott semmi biztos fogódzót számukra. Új életet
inkább az övéik között akartak kezdeni, elmenekültek az ígéret földjének
tűnő Magyarországra, ahol felkarolják az erdélyieket, és megtanítják őket a
megváltozott társadalmi berendezkedésben hatékony invenciókra, vagy
legalábbis azok illúziójára. Akik a megváltozott realitás túl tág lehetőségei
elől indultak útnak, hamarosan meg kellett tanulniuk valóságosan felmérni
saját és környezetük változásait, és azokat már higgadtan újragondolva
gyakorta ősszekapcsolják jövőképükben az odahagyott és az új hazájukkal.
Az áttelepedett erdélyi nem tud szubjektív (emlékek és aktuális szoros
erdélyi kötődések) és objektív okok (felvállalt össznemzeti felelősség) miatt
eltekinteni attól, hogy a poszt-migrációs életvezetésében továbbra is
igazodjon az erdélyi jelen realitásaihoz.

Akik ezt tudatosan teszik, azoknak célja otthon lenni a határokon
belüli és túli magyarság együttélésének kialakításában, annak apróbb-
nagyobb megnyilvánulásaiban. Úgy érzik, ehhez a közéleti tevékenységhez
kompetenciával és egykori megszenvedett magyarságuk megélése miatt
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erkölcsi tőkével is rendelkeznek. Mindezek elsőrendűen vonatkoznak az
áttelepedett értelmiségiekre, akik számára a legellentmondásosabb a poszt-
migrációs életvalóság. Nekik a kisebbségi diszkrimináció általában politikai
üldözöttséggel és társadalmi szerepeik ellehetetlenülésével járt együtt. A
szakmai szerepeiket intézmények és egyéni lehetőségek hiánya miatt nem
tudták megvalósítani, a nemzetiségi közösségben felvállalt vezetői-irányítói
szerepeiket nem tudták mindig hatékony eredményekkel igazolni. Erdélyben
számukra túl szűk volt a kisebbségi sors adta lehetőségek tárháza és a
migráció után ezért gyors helykereséssel igyekeztek szakmai és szellemi
tőkéjüket értékesíteni. Népszerűségéért mindig kész pozitív tettek
végrehajtására -, így elégítették ki az anyaországiak érdeklődését a
határokon túliak életvalósága iránt. Magukkal hozzák az értelmiségi
küldetéstudatot elfogadó ethoszt és a nemzetiségi kisközösséget
behelyettesítik a nemzeti közösség egészével és velük szemben vállalják fel
azt a szolgálatot, elkötelezettséget, ami által bemutatják az erdélyiség
értékeit, mialatt irányukba felkeltik az együttérzést és a segíteni akarást. Ez
a réteg igyekszik az össznemzeti programok kidolgozásában a
leghatékonyabban tőkésíteni a kompetenciáját, időnként még túl is értékeli
azt. Az erdélyi értelmiség bármennyire is sikeres Magyarországon, szenved
a régi társas környezete, az otthoni státusza, a szűkebb és tágabb közössége
keretében kialakult szerepei hiányától, amit a kivándorlása  által teljesen
elveszített. Magyarországon hiányzik számára az, hogy otthon a szellemi és
morális elit modellje volt, akit hívei és követői fontos vezető tényezőként
legitimáltak. Ez a hiányérzet is arra ösztönzi őket, hogy törekedjenek
otthont találni a határon belüli és túli nemzetrészek közös ügyeiben.

Végezetül megállapíthatjuk az 1987 ősze és 1992 ősze között
áttelepült erdélyiek életének elemzésekor, hogy sikeresen beilleszkedtek a
magyar társadalomba, derűlátóan fogadják a jövőt, helyzetük jelenlegi
hátrányai nem befolyásolják jelentősen mindennapi életük menetét. A
politikai élethez a kisebbségi sorsból érkezö egyén értékrendszerével
közelednek, a közéleti értelmiségi politizálást érzik hatékonynak.
Rendszeres kapcsolatot tartanak az otthonmaradottakkal, követik az
Erdélyben élők sorsának alakulását, továbbra is őrzik a sajátos erdélyi
identitásukat is. A kisebbségi nemzeti identitás összetevőiként felfogható
nemzetiséget érintő valószínűségi ítéletekről markáns véleményük van. A
régi hazájukra irányuló negatív érzéseik - hiányérzet, honvágy, bűntudat -
hatása nem befolyásolja mai életüket. Az anyaországiaktól pozitívan



238

megkülönböztetik magukat, a rájuk vonatkozó megkülönböztetéseket
elviselik a lakosság részéről, valamint az eljövetelük elítélése miatt - az
Erdélyben maradottak részéről is. Mindkét stigmatizálás fájdalmat okoz
számukra, de egyrészt már megtanultak együtt élni a megbélyegzésekkel. A
migrációból adódó helyzetet minden nehézségével együtt elfogadták, olyan
fokon, hogy az biztonságérzetet adjon és alapja lehessen a jövőkép
megformálásának.

Lewin elmélete szerint az egyén a közösségben gyökerezik, ami a
talajt jelenti élete számára, és aki kiválik soraikból éltető elemét is elveszíti.
(Lewin, 1975:197) Ezt a gondolatmenetet követve a közösséghez egykor
kötődő kivándorló is talajtalanná válik, mert elhagyta otthonát, amely: „az a
hely, ahol az ember azonos lehet önmagával ... az a hely, ahonnan végleg
elszakadni lelki öncsonkítás.”52 Vizsgálatunk problémafeltáró és
helyzettisztázó adalék ahhoz, hogy a Magyarországra  áttelepült erdélyi nem
válik talajvesztetté, sőt az egykori erdélyi közösségi értékek által szőtt hálót
kiterjeszti az Erdélyen túliakra is. Amikor új otthon teremtésekor gyökereket
ereszt, elfogadja a számára új egyéni és társadalmi klímát és abban helyet
keres és talál magának - olyat, amely összeegyeztethető azzal, hogy úgy
szerethesse Magyarországot, hogy ne feledhesse Erdélyt.
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Jegyzetek

1.  Hárs Ágnes (1991, 1992/a) és Lévai Imre (1994) tanulmányai nyomán.
2.  Az 1950-es és 1960-as évekre vonatkozóak forrása: Puskás Julianna

(1991) és L. Rédei Mária (1991) átfogó írásai.
3.  Az adatokat közli Ardai Lajos (1993) 201. old.
4.  Az Ausztriára és Németországra vonatkozó adatok forrása: Brym, Robert

(1993) és Ardai Lajos (1993) tanulmánya, valamint az 1992. október
12-14-én Budapesten megtartott „Menekülthullámok a mai Európában”
című nemzetközi konferencián elhangzottak.

5.  Erre vonatkoznak: Zamir, Catalin (1992), a bukaresti Életminőség Kutató
Intézet igazgatója által a sajtó számára közölt adatok: „Romániában 10
millió ember, az ország lakosságának 42%-a tekinthető szegénynek,
ezen belül számottevő a fiatalok és az öregek aránya. A 3 vagy több
gyermekesek fele, a 2 gyermekesek harmada, a magányosok negyede él
a létminimum alatt.” (Forrás: Lázár Edit, Cifra nyomorúság. A HÉT
[Bukarest], 1992/16).

6.  Romániában a legális kivándorlásnak állampolitikai okai is voltak.
Államközi szerződések alapján az egykori Német Szövetségi
Köztársaság 10.000 márkát fizetett a román államkasszába minden
kiengedett német (szász, sváb) nemzetiségű egyénért, ugyanezt tette
Izrael is, az elengedett zsidók esetében 5.000 dollár volt a fej-kvóta, az
egyetemet végzett értelmiségiek esetében pedig 10.000.

7.  A romániai 1990-es évi migráció elemzésének forrása: Radulescu, Sorin
M. (1991) és Banciu, Dan (1991) tanulmányai.

8.  Drexler, Sabina - Giorgi, Liana - Pohoryles, Roland - Schmid, Gabriele
(1993) közlése, 40. old. A törvényes romániai kivándorlásra vonatkozó
adatok között az 1990-es évre utalók nem azonosak a román
szociológusok általiakkal, valószínűleg amiatt, hogy a
szociológusoktól eltérően az ausztriai eredetű adatok az egész 1990-es
évet vizsgálták.

9.  Ezen adatok felhasználásával közölt tanulmányt Sik Endre (1993). Ha az
általa ismertetett romániai emigrációs potenciált (10%)
összehasonlítjuk öt másik vizsgált ország adataival (lásd Útkeresők 12.
old.) megállapíthatjuk, hogy Lengyelország kivételével a kelet-európai
országok közül ez Romániában a legmagasabb. (A végleges
kivándorolni óhajtók arányai: Csehszlovákia 5%, Magyarország 8%,
Litvánia 2%, Lengyelország 13%, Oroszország 5%).
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10. Forrás: A KSH nyilvánosságra nem került felmérése az ’56-os
disszidálásokról. Régió, 1991/4. 174. old.

11. Az adatok forrásai: Rédei Mária (im. 79. old.) és Drexler, Sabina -
Giorgi, Liana - Pohoryles, Ronald - Schmid, Gabriele (im. 40. old.)

12. Dövényi Zoltán utal arra, hogy Magyarország 1990-ben a legnagyobb
terhet vállalta, mert a befogadott menekültek létszáma alapján a
nyolcadik volt az európai országok között. Ha az illető államok
eltartóképességéhez viszonyítanak, akkor az egy milliárd dollár
megtermelt GDP-re jutó menekültek száma alapján Magyarország
vezet (kb. 700 menekült/1 milliárd dollár GDP), megelőzve Svájcot és
Svédországot. (im. 83. old.)

13. A nagyváradi napilap átveszi a Baricada (Barikád) bukaresti hetilap
lapszemléjéből a Franz Schönhübernek, a német Republikánus Párt
elnökének interjú szövegét, aki a következőket mondta az Erdélyből
kivándorolt szászokról: „Igen nehéz helyzetük van Németországban,
mert az erdélyi német lakosság magasabb moralitással (kiemelés
tőlem, Sz. M.) rendelkeznek, mint mi németországiak. Ezért nehéz az
alkalmazkodásuk. Sokan a romániai németek közül kiábrándulnak
nálunk, ők egy olyan Németországról álmodtak, amely immár nem
létezik.” Bihari Napló (Nagyvárad) 1991. jún. 22.

14. Az 1918 és 1924 közötti erdélyi kivándorlásra vonatkozóak forrása:
Mikó Imre (1988) 1-25. old.

15. Idézi Mikó Imre (1988) 20. old.
16. Forrás: Hárs Ágnes (1992/b), 11. old. Az oldal alji jegyzetben idézi L.

Rédei Mária kéziratának adatait.
17. A magyarországi adatok forrása: Juhász Judit (53. old.) az 1988-1992-es

évekről Klinger András előadásának („A migrációval kapcsolatos
demográfiai kutatások”, Európa Institut, 1994. ápr. 28.) 4-es számú
táblázata.

18. Allport, W. A. (1980), 220. old. Hivatkozik Thomas, W. L. - Znaniecki,
F.: The Polish peasant in Europa and America (1924) művére.

19. Forrás: BM-ORFK Idegenrendészetének adatbázisa, az 1987.
szeptember 1. és 1992. szeptember 1. között érkezettek száma.

20. A magyarországi foglalkozási besorolásoknak megfelelően, a szocio-
demográfiai bontásokkor használt kategóriák a következő
összetételűek: tanulók, GYES-en, GYED-en lévők (közel azonos
arányban), segéd- és betanított munkások (az utóbbiak jóval nagyobb
arányban); szakmunkások-kisvállalkozók (az utóbbiak jelenléte
elenyésző, ide sorolt a közvetlen termelésirányító kategória is);
szellemiek, beosztottak (összetétel: vállalkozó szabadfoglalkozású
szellemi, alsó vezető, beosztott nem érettségizett szellemi, beosztott
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érettségizett szellemi - az utóbbiak dominanciájával); vezetők,
szellemiek (összetétel: vállalkozó szabadfoglalkozású értelmiségi,
felső vezető, közép vezető, beosztott diplomás szellemi - az utóbbiak
ezen kategória háromnegyedét jelenti); nyugdíjasok és háztartásbeliek
(a mintában jelenlévő 1%-nyi munkanélkülit is ide soroltuk). A
vizsgálat eredményeinek elemzésekor a vezető szellemiek
kategóriájának időnkénti megfelelője: vezetők és értelmiségiek, illetve
értelmiségiek. A nyugdíjasok nagyon alacsony arányszáma miatt ennek
a kategóriának a bontási százalékai csupán informatív erejűek.

21. A régió jelölések a mai megyéknek megfelelően a következők: Partium
(Bihar, Szatmár, Szilágy megye); Közép-Erdély (Máramaros,
Beszterce-Naszód, Kolozs, Fehér megye); Dél-Erdély (Arad, Temes,
Krassó-Szörény, Szeben, Brassó megye), valamint ide soroltuk a két
Bukarestből érkezett egyént; Székelyföld (Maros, Hargita, Kovászna
megye).

22. A magyarországi vidéki zónák jelölései: román határmente (Békés,
Csongrád, Hajdu-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye); Nyugat-
Magyarország (Komárom, Győr-Sopron, Veszprém, Zala, Vas megye),
a többi megye a közép-magyarországi zónát jelenti esetünkben.

23. A 60-as évek elején megszűntek a származási megszorítások, nőtt a
versenyszellem jelentősége a helyek számához kötött továbbtanulási
keretekben. Így a magyar iskolák végzettjei hátrányos helyzetben
voltak, a versenyben alulmaradtak a román nyelvtudásuk
tökéletlensége miatt. Egyre kevesebb egyetemen, fakultáson lehetett
kérésre magyar nyelven felvételizni, pedig ez a jog hivatalosan létezett.
A 70-es évektől drasztikus iskola-átalakításokra került sor, minimálisra
redukálták az általános műveltséget nyújtó elméleti liceumokat, a
szakközépiskolák (szakliceumok) számának javára. Az utóbbiakat
majdnem teljes arányban kizárólag román nyelven működtették, így az
azokban való tanulás a magyar anyanyelvűeknek többletnehézséget
jelentett. A rendszeres háttérbeszorítottság végett kevésbé volt
bátorságuk a felsőfokú iskolákba való bejutáshoz szükséges versenyek
vállalásához.

    Romániában 1990-ig az ország munkerőgazdálkodásának megfelelően a
szakliceumok és az összes típusú főiskola és egyetem végzettjei évekig
kötelező módon az  államilag kijelölt országrészben, a megadott
településen kellett dolgozzanak. Általában ha a magyar nemzetiségű
szakemberekről volt szó, azokat lakhelyeiktől, családjaiktól,
hagyományaik régióitól távolra, óromániai helységekbe irányították.
Ezért a többirányú tanulási lehetőség sok esetben el is veszítette
vonzerejét a magyarságukat őrizni igyekvők körében.
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24. Erre  a jelenségre utalnak a Magyarságkutató Intézet kutatói is, amikor a
Romániáról szóló átfogó munkájukban közlik azt az adatot, miszerint
az óromániai Moldovában, annak csupán két megyéjében az
odahelyezett orvosok több mint 50 százaléka magyar. Forrás: Barabás
Béla - Enyedi Sándor - R. Süle Andrea - Tóth Péter (1988), 28. old.

25. Jogokat ígértek már a Gyulafehérvári Nyilatkozat (1918. dec. 1.)
keretében, ugyancsak 1946-47-ben, de ezek mindannyiszor a külföldi
nagyhatalmak diplomáciai megnyerésének voltak az eszközei. A román
történelem nagy korszakváltásai során a nemzetiségi közösségeknek
messzemenő demokratikus jogok ígéretének betartása a román
társadalom politikai stabilizálódása után mindannyiszor elmaradtak,
avagy korlátozva is csupán időlegesen valósultak meg - ezért a
magyarok az 1989-es forradalmi változás hevében igyekeztek az
ismételten megígért jogaik betartásának eléréséért cselekedni.

26. Bibó István (1989:373) jellemzi a politikailag hamis realizmus
kialakulását. Ennek felelt meg az erdélyi magyarság politikai
közhangulata, amikor a reális lehetőségek felmérését mellőzték és a
negatív kilátásokat alábecsülték. Nem tettek semmit azért, hogy
megismerjék a többségi nemzet politikai közvéleményét és attól is
eltekintettek, hogy saját követeléseiket úgy integrálják az ország
terveibe, hogy párbeszéddel próbáljanak kompromisszumos
lehetőségeket találni.

27. Így ír erről az a prominens bukaresti színházi rendező, aki néhány évvel
azelőtt a marosvásárhelyi Színiakadémián tanított: „Úton-útfélen
beleütközöm a nyelvi demarkációs vonalba. Régi barátságok szűntek
meg, őrlődtek fel a bizalmatlanság, a gyanakvás légkörében. Az
emberek kerülik egymás tekintetét, lehajtott fejjel járkálnak az utcákon,
mintha senki nem akarna megismerni senkit ... Egykori
barátságaimnak, kapcsolataimnak csak az árnyékát találtam ... Valami
széthullt, darabokra törött.” Moisescu, Ion (1991), SOS
Marosvásárhely, Erdélyi Figyelő (Marosvásárhely, 1991/10. 8. old.)

Marosvásárhely hatása az ország közvéleményében is megjelent. A
bukaresti Központi Közvéleménykutató Intézet vezetője arról számolt
be, hogy a forradalom utáni 12 nehézségről gyűjtött vélekedések
keretében a többségi román lakosság és a nemzeti kisebbségiek közötti
feszültségek februárban a 8. helyre soroltattak, de a márciusi harcok
hónapjában, az események után már a 3. helyre kerültek, az országos
reprezentatív minta 28,2%-a, illetve 56,1%-a alapján. A választási
kampánnyal foglalkozó kérdőívben volt egy Marosvásárhelyre
vonatkozó kérdés is (áprilisban), a harcok kitörésének okairól. 4
lehetséges alternatíva közül választottak a kérdezettek, időnként több
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variánst is. Az eredmények a következők voltak: a magyarok bizonyos
jogaik elérése miatti türelmetlensége 35,7%; a románok toleranciájának
alacsony foka a magyarok követelésével szemben 11,4%; uszítás az
országban lévő, mindkét közösség szélsőséges csoportjai  által 33,6%;
uszítás a külföldi, mindkét közösségre befolyással lévő szélsőséges
csoportok által (pl. Magyarország, KGB, FBI) 55,8 . Forrás:
Campeanu, Pavel (1990), Marosvásárhely - egy közvéleménykutatás
eredményei, Romániai Magyar Szó (Bukarest), 1990. aug. 17. (Átvétel
a „22”-ből, a Társadalmi Dialógus Csoport hetilapjából.)

28. Az ún. „Debrecen-botr ány”-tól kezdődően kaptak helyet az erdélyi
menekültek problémái a sajtóban. A „Debrecen” című hetilap
újságírónője riportot készített a katolikus plébánián segítséget kérő
menekültekkel, amelynek megjelenését a megyei pártbizottság
idológiai titkára letiltotta. A főszerkesztő nem értesült a letiltásról és az
írást megjelentette. A tanulmány szerzője utal arra, hogy a riport
kivételes sikere után - annak ellenére, hogy ezen lapszám nagyrészét
bezúzták - már nem lehetett a témát a nyilvánosság keretében
elhallgatni vagy megkerülni. Forrás: Sik Endre (1989), 37-38. old.

29. Több társadalomtudós utal arra, hogy a Hősök téri tüntetésnek az
aktuális céljai mellett több politikailag mögöttes jelentése is volt: Sik
Endre (1989), 38. old. – A szerző véleménye szerint a Hősök téri
esemény olyan volt, mint egy teszt: minden szervezet látta, hogy az
Erdély-kérdés benne van a köztudatban, amely maximálisan
megmozgatja a résztvevőket, akik lelkileg és fizikailag is
bekapcsolódtak az eseménybe, amelynek így óriási lett a
tömegpszichózisban a szerepe arra vonatkozóan, hogy az erdélyi
menekültek ügye a politika szférájában „tabudöngetés” legyen. 

Szelényi Iván (1991) A rendszerváltás elemzéséről szóló
interjúsorozatában (Tévémagiszter, 1991. november 9., kérdezett
Csepeli György) kijelentette, hogy az Erdély-élmény honosítása
meggyorsította az új politikai eszmék elfogadását. Szerinte az Erdély-
szeretetet, a menekültek segítését úgy tűzték a politikai zászlóra, hogy
az nagy tömegeket mobilizált, s azok is részt vettek a rendszerváltást
megelőző eseményekben, akik másként közömbösek lettek volna
iránta, s így ez a közös Erdély-élmény aktivizálta és nyitottá tette a
társadalmat a rendszerváltás felé.

Kéri László (1993) A Kádár-rendszer bomlása című előadás-
sorozatában (Századvég Politikai Főiskola, Budapest, 1992-93-as
tanév) a magyar politikai átmenet főbb eseményeinek elemzésekor a
magyar rendszerváltás lelki kezdetének nevezte ezt az Erdély-tüntetést.
Utalt arra, hogy pusztán az a tény, hogy 1956 óta ekkora tömeg nem
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gyűlt össze politikai okokból, megerősítette az újbóli politikai
változásra való készenlét érzését.

30. A csökkenő rokonszenv megjelenéséről és annak okairól lásd a
következő tanulmányokat: Sik Endre (1991) 9. old., ugyanő (1992) 59-
65. old., Závecz Tibor (1992 49-59. old., Czakó Ágnes (1993) 93-113.
old.

31. Már a kérdezés ideje alatt (1993 április-május-június) a válaszadók
közül többen megváltoztatták párt-preferenciájukat. Akik Csurka
István gondolatait fogadták el, azok átpártoltak a Magyar Demokrata
Fórumból a Magyar Igazság és Élet Párthoz. Az egyik válaszadó (aki
41 és 50 év közötti értelmiségi nő) fontosnak tartotta, hogy Csurka
István elvei iránti szimpátiájáról informáljon, a saját válaszadása után.
De azt is hozzátette, hogy a Köztársaság Pártra szándékszik majd
szavazni, mivel csak az érzelmei a MIÉP-é, racionálisan jobban bízik a
gazdasági tőkét ígérőkben. Hasonlóan tudatott egy 50 év feletti
értelmiségi férfi - aki a kérdezéskor MSZP-hívő volt -, hogy a szárszói
találkozón való részvétele óta már más pártra esküszik. Ugyancsak a
változó, bizonytalan pártkeresést igazolja a próbakérdezés (1993
március) egyik alanya - 50 éves, középfokú végzettségű szakmunkás
férfi - „Már három párt tagja voltam, a Magyarok Nemzeti
Szövetségéből, amelyet Romhányi sajnos már nem vezethet, az MDF-
be léptem be, de most már a Kisgazdákhoz tartozom, mert ők
képviselik az igazi magyarokat, nem pedig az áruló MDF, amely
lepaktált az SZDSZ-szel.”

32. A Köz-politika 1994/4-es számának (a Századvég Politikai Főiskola
havilapja), 18. oldalán idéznek Stumpf István: „Ifjúság, politikai
részvétel, pártpreferenciák” című megjelenés előtt  álló empirikus
vizsgálatából, miszerint a 18-24 éveseknek csak 15%-át és a 24-35
éveseknek pedig csak 25%-át érdekli a politika.

33. Ez a szám még magasabb, mivel a politikusi preferencia-mérés
alkalmából, ha a válaszadók több nevet is bemondtak, csak az első két
említés lett kódolva, azon meggondolás alapján, hogy a kérdezettek
számára azok számítanak a legfontosabbaknak, akiket legelőször
említenek. Az itt említett nevek közül jónéhányan már régebb
Magyarországon élő erdélyiek, akik folyamatosan törekedtek arra,
hogy megismertessék az országgal az ottani magyarság sorsproblémáit.
Ilyenek: László Gyula régész, Bajkó Mátyás pedagógiatörténész,
Bodor Pál, Heltai Péter, Vári Attila, Páskándi Géza, Köteles Pál, Beke
György, Pateanu Gelu szerkesztők, illetve oktatók.
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34. Szabó Mátyás (1994) 73. old. A tanulmány a Romániai Magyar
Demokraták Szövetsége (RMDSZ) tevékenységével foglalkozik és
csak részben utal annak a tömeges kivándorláshoz való viszonyára.

35. Gagyi József (1994) 83. old. Az írás a székelyföldi RMDSZ jellemzőit
tárgyalja, a kivándorlás tényét csak érintőlegesen említi.

36. Az erdélyi tudat dominánsan fókuszált nemzettudat és csak részben
diffúz jellegű. Szilágyi N. Sándor, ennek a dichotómiának a
megfogalmazója a következőképpen értelmezi a két megnevezés
közötti különbséget: a kisebbségi erdélyinek a nemzettudata olyan
körülmények között alakul - mivel egyszerre él az egyén magyarok és
nem magyarok között -, hogy a nemzeti érzéseire fókuszálódik, az lesz
a központi eleme az identitásának, mert nap mint nap szembesül a két
nemzet létének problémájával. Léteznek soraikban diffúz
nemzettudattal bíró egyének is, akiknek nem ez a központi érzése,
csupán egyik alkotó eleme identitásuknak. Általában a szórványban
élőket és a többségi románok lakta óromániai területeken élőket
jellemzi az ilyen nemzettudat, így a többnemzetiségű Bánságot például
(ez az országrész vizsgálatunk sorában Dél-Erdélyhez sorolt). A diffúz
nemzettudattal rendelkezők számára nem válik elsőrendűvé, mindent
meghatározóvá a nemzeti identitás megélése. Forrás: Szilágyi N.
Sándor (1990) 1102-1113. old.

37. Szilágyi N. Sándor (1990) 1110. old. A szerző véleménye szerint az
erdélyiek identitása kettős jellegű, ami arra alapul, hogy kik vagyunk
és kik nem vagyunk. Ezt már 2-3 évesen megtanulják: „így nálunk a
másság tudata nem valami általános, közelebbről meg nem határozott
ismeret, hanem konkrétan a románokhoz kapcsolódik: az, hogy
magyarok vagyunk, esetünkben konkrétan azt jelenti, hogy nem
vagyunk románok.”

38. A kérdezett erdélyiek részéről - a field work beszélgetések során
elhangzó - megítélésük szerint a velük szembeni megkülönböztetés
általános oka egyértelműen a nemzeti érzések hiánya, vagy annak
alacsony hőfoka. Véleményünk szerint nem ez a döntő ok, az
ellenérzésektől függetlenül arról is szó van, hogy a homogén nyelvi-
nemzeti közösségben szocializálódott anyaországi magyarság számára
újdonság a mássággal való találkozás és a „lerománozások” sem
mindig sértésként hangzanak  el, hanem csupán a tőlük
megkülönböztetett másik jelölésére.

39. Csepeli György és Závecz Tibor (1991) 99. old. A szerzők a
Magyarországra érkező erdélyiek személyiségét vizsgálva (egy 1200-
as létszámú reprezentatív mintát felölelő TÁRKI-kutatás keretében)
szintén éles különbségeket sejtető véleményeket tapasztaltak, amikor a
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következő kérdést tette fel a válaszadóknak: „Ön szerint különböznek
az itteni magyarok az erdélyi magyaroktól?” - amelyre a többség (80%)
igenlően válaszolt, kiemelten így látták a felsőfokú végzettségűek és a
Magyarországra valamivel régebben érkezettek. A relatív többség
(43%) úgy látta, hogy az Erdélyben élő magyarok pozitívabban
jellemezhetők, mint a magyarországiak, 21%-uk ellenkező véleményen
volt, míg 7% mindkét csoport pozitív és negatív jellemzőit említette.
29% az életmódbeli, viselkedési különbségeket értékmentesnek
tartotta.

40. A következő alfejezetek megállapításai nem a konkrét kutatás empirikus
eredményeinek az elemzésére alapulnak, hanem a kérdezettekkel
folytatott széleskörű munka-beszélgetéseken tárgyaltakra, illetve
részben a migránsok személyére vonatkozó erdélyi és magyarországi
társadalmi klímának 1990-91-92-ben való megnyilvánulásaira.

41. A TÁRKI-vizsgálat (1989) alkalmából a kérdezettek 40%-a említett
valamilyen rosszindulatú, ellenséges élményt a magyarországiak
részéről, ebből többségük (53%) a lerománozás, a másság, az
idegenség érzékeltetéséről számolt be. Az említettek kb. negyede, a
mintaegytizede olyan  megjegyzésre hivatkozott, amelyek arra utaltak,
hogy az idegenek a betelepült erdélyieket bűnbaknak tekintették, a
munkaerőhelyzet, a lakáshelyzet, az életszínvonal romlásáért. Forrás:
Sik Endre (1990) 530., old.

42. A HÉT (Bukarest), 1990/33. aug. 16.  A lap állandó népszerű közéleti
jegyzetírója, Szász János véleménye: „Nem elég nem menni, maradni
kell ... az ittmaradás nem pusztán az elszivárgás ellentéte, hanem
elhatározott programot, tudatos életvitelt, sorsválasztást jelent ...
Elmenni ázsiai megoldás, maradni európai.” (Szász János: Menni vagy
maradni?)

43. Idézi Csepeli György (1992) 107. old.
44. Sütő András számtalan nyilvános megnyilatkozásában végzetes

veszélynek érzi a kivándorlást, mert „a csónak alól elmegy a tenger”,
és elítéli az elmenőket, akik „önnön gyökereiket vagdosták a hűtlenség
fejszéjével”. Szerinte erre a jelenségre, az „ábeli sikoly”-ra az egész
világnak jobban fel kellett volna figyelnie. Forrás: Sütő András, A
szülőföldhöz való jogunk: az itthonmaradás, a hazatérés érve. A HÉT
(Bukarest) 1990. aug. 9.

45. Radikális véleményét közli egy segesvári olvasó (Barabás Imre) a Csíki
Lapokban (Csíkszereda, 1990. nov. 7.), amelyben arra utal, hogy mivel
az erdélyiek hazátlanok Romániában és Magyarországon sem fogadják
őket szívesen, meg kellene oldani, hogy Ázsiába
visszatelepedhessenek. Több reflexió érkezett a levélre, amelyek
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értelmében a javaslattevő túlzásaiért nem a szerző, hanem az abszurd
helyzet az okolható, amelynek az erdélyi magyarság ki van téve. Ezek
után a Csíki Lapok szerkesztősége a helyi RMDSZ-szel együtt
nemzetközi pályázatot írt ki „Menni vagy maradni” címmel. Több mint
120 pályamű érkezett, elsöprő többségük a szülőföldön maradás
mellett érvelt. Például: „A kivándorlók nem tudják, közösségük
elhagyása gyávaság, mert megfutamodnak a nehézségek elől, árulás,
mert hiábavalóvá züllesztik őseik áldozatait és közönséges önzés, mert
csak saját érdekeik, olcsó vágyaik kielégülését hajhásszák.” - „Maradni
kell. Maradni mind tovább és szilárdabban mint az évszázados fenyők
kint a rengetegben mély elszigeteltségben, csendesen, úgy, hogy senki
meg ne hallja.” Voltak ellentétes vélemények is, például: „Úgy
döntöttem, hogy szabadon akarok élni, félelem nélkül, civilizált,
vasvillás és fejszementes környezetben ... Szeretnék március 15-én és
október 23-án  egy nemzeti színű kokárdát a mellemre tűzni anélkül,
hogy reszkíroznék egy esetleges fejbeverést. Szeretnék utazni ...
Szeretnék egy jogállamban jogaimmal élni.” - „A maradás etnikai halál
... tulipános népirtók a propagálói ... aki menekül, az asszimiláció elől
menekül.” - „Amikor először láttam meg Budapestet, akkor nem
Magyarország fővárosát láttam meg benne, hanem az én fővárosomat
és azóta is az maradt ... Én nem Magyarországra vagy Romániába
utazom, hanem haza mindkét esetben. Tudom nehéz ezt vállalni, de
még mindig könnyebb, mint örökös bűntudatban élni ... Miért ne
lehetne minden kivándoroltnak érdekeltsége a határon innen és túl
egyaránt?” Megszólaltak a már évtizedek óta Magyarországra költözők
is, általában nehézségeikről írtak. Például: „Nekem például az ún.
beilleszkedés egyszerűen nem sikerült. Lehet, hogy új környezetem,
lehet, hogy a szülőföldemhez való erős kötődésem, életkorom, vagy
személyes természetem, vagy a felsoroltak összhatása alatt, 12 kínos
esztendő után sem érzem, hogy a lakásom, a település vagy az ország
otthonom.” Forrás: Menni vagy maradni pályázat kéziratanyaga (1200
oldal), A Csíkszeredai RMDSZ tulajdona. (Az írások a lapban csupán
kivonatosan, megszerkesztve, szemelvényekben jelentek meg.)

46. Ennek az időszaknak a hangulata a változás utáni irodalmi alkotásokban
is helyet kapott. Részlet egy esszéből: „Körülöttünk minden recseg-
ropog, távozók dicsekvésétől és csomagolók tervezgetéseitől zsong az
egész város, lassan már a közösségi élet minimumát, az egyszerű
társaságba-kívánkozást is elfelejtjük, mintsem megint azt hallgassuk
végig, hogy ez vagy az ismerősünk, barátunk, szomszédunk,
osztálytársunk igen, már ő is, ő is gondolkozik, intézkedni kezd,
befogadó után jár, felszámol, búcsúzkodik, egyszóval gondoskodni
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próbál a gyerekei érdekében a jövőről, a nyúlcipőről.” Varga Gábor
(1990) De profundis, Kelet-Nyugat (Nagyvárad), 1990/3.

47. Tánczos Vilmos (1990) A transzilvanizmus időszerűsége (ankét),
Európai Idő (Sepsiszentgyörgy), 1990/48. dec. 20.

48. Idézet egy erre a jelenségre utaló romániai újságcikkből: Barabás István
(1991), Háry János mint erdélyi menekült, Valóság (Bukarest), 1991/1.
jan. 4. - „Éveken át rendszeresen hajtott el tehenet, mondván, hogy a
hargitai erdőben medve garázdálkodik ... Hentesként feldolgozta,
Dáciájában a csomagtartóban klienseinek friss marhahús formájában
házhoz szállította. A műkedvelő mészáros ahogy  lehetett, hamar
erdélyi menekült lett. A dunántúli kisváros hősként tiszteli, ő az
üldözött, a magyar kisebbségi jogok harcosa. Iszonytató sztorikat
mesél a hargitai román elnyomókról és a saját hősies ellenállásáról.”

49. Utal rá és idézi Mannheimot. Merton, Robert (1976), 105. old.
50. A Thomas, W. I. által 1927-ben írottakat idézi Hernádi Miklós (1984)

28. old.
51. Bodor Pál (1992), Kivándorolunk a XXI. századba. Hazátlanok,

honkeresőben. Európai Utas, 1992/1. A szerző, aki többször is írt saját
bűntudatáról a kivándorlása miatt, ezt írja: „Az erdélyi magyar ha
nekivág, akkor már benne eltört valami; ő tudja, hogy ahhoz még erős,
semhogy magyarságát megtagadja - ahhoz már gyönge, hogy otthon
helytálljon védelmezésében.”

52. Cs. Gyimesi Éva (1990), Honvágy a hazában. Helikon (Kolozsvár)
1990/2. (Egy 1985-ben írott, de akkor nem közölhető esszé.)
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