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Mert ha sehol is: otthon állok,
mert az a való, mit én látok,
akkor is, ha mint délibábot,

fordítva látom a világot.

Így maradok meg hírvivőnek
Őrzeni kincses temetőket.

Homlokon lőhetnek, ha tetszik,
mi ott fészkel, égbemenekszik.

(Illyés Gyula)
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Haza a magasban.
Tanulmány a külhoni magyar 

fi atalok magyarságtudatának 

alakulásáról

A kutatás előzményei
Az alábbiakban ismertetett kutatás előzményének tekinthetjük a hazánk-

ban 2000-ben elindult nagymintás ifjúságkutatási programot. Az Ifjúság2000 
kutatás eredményeinek és tapasztalatainak felhasználásával készült el a 
határontúli fiatalok körében felvett MOZAIK2001 kutatás. A kezdeménye-
zés rávilágított arra, hogy a szomszédos országokban élő, magyar nemzetisé-
gűek fiatal korosztályainak társadalmi-gazdasági, jövedelmi, munkaerő-pia-
ci helyzetéről rendkívül kevés információ áll rendelkezésre. Ezenkívül több 
tényező, oktatáspolitikai és külpolitikai kezdeményezés (erdélyi és komáro-
mi egyetem, státusztörvény, ösztöndíjprogram) is szükségessé tette – nagy-
részt a magyarországi vizsgálat mintájára – egy, a határainkon túlmutató, em-
pirikus kutatási program elindítását. A vizsgálat egyik meghatározó kérdése 
volt, hogy a fiatalok saját bevallásuk szerint mit tekintenek az ifjúság legége-
tőbb problémájának. Az adatokból kitűnt, hogy a Kárpát-medencében élő fi-
atalok számára elsősorban az anyagi természetű gondok a legjelentősebbek, 
a legfontosabbak. Az összes régióban megjelent a munkanélküliség, mint az 
egyik legfontosabb, négy régióban pedig, mint legfontosabb probléma. Az 
Ifjúság2000-hez hasonló problémafelvetések arra utaltak, hogy az egész ré-
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giót érintő gazdasági visszaesés, illetve gazdasági válság, a szilárdnak téte-
lezett politikai berendezkedés szétesése komoly nyomot hagyott a fiatalok 
beállítódottságában, és ez független az adott régió földrajzi elhelyezkedésé-
től. Összességében, a kutatók arra következtettek, hogy általános közös szo-
cializációs tapasztalatról beszélhettünk a Kárpát-medence fiataljainak köré-
ben. A közös szocializációs hálót jelezte az is, hogy társadalmi, gazdasági fej-
lettségtől, valamint az elmúlt évtizedben bekövetkezett változásoktól függet-
lenül a jelenlegi élettel való elégedettség mind az öt régióban egyaránt köze-
pes mértékű volt.

A vizsgált öt régió fiataljait nemzeti önidentifikáció szempontjából két 
csoportra osztották. Minden régióban meghatározó jelentőségű az adott te-
rülethez tartozás, de a térségek mindegyikében a megkérdezettek legalább 
egyharmada egyszerűen magyarnak vallotta magát. A magyarsághoz tartozás 
kritériuma minden régióban azonos elemekre épült: ahhoz, hogy valaki ma-
gyarnak számítson, ahhoz egyrészt annak kellett tartania magát, másrészt vi-
szont beszélnie kell a magyar nyelvet. A MOZAIK2001 kutatásának folyta-
tásaként jött létre a „MOZAIK2011 – Magyar fiatalok a Kárpát-medencében” 
című kutatás, amelyet az addigi nagymintás kutatásokat lebonyolító kutatói 
gárda neve fémjelez. Célja, hogy átfogó képet és friss eredményeket adjon a 
határon túli magyar fiatalok anyagi és kulturális erőforrásairól, életmódjáról 
és értékrendszeréről. További fontos cél, hogy az egyes régiókról – a vizsgá-
lati dimenziók és folyamatok mentén – összehasonlító adatokkal rendelkez-
zünk mind az egyes országok, mind Magyarország, mind az Európai Unió 
országainak vonatkozásában, illetve a MOZAIK2001 adatainak tükrében. A 
kutatás mind módszertani (empirikus szociológia), mind tartalmi (vizsgálati 
dimenziók), mind pedig szakmai együttműködés (magyarországi és határon 
túli kutatóműhelyek együttműködése) szempontjából szerves folytatását ké-
pezi a maga nemében teljesen unikális MOZAIK2001 elnevezésű kutatásnak.

A MOZAIK2011 kutatásból ez idáig a kvalitatív – fókuszcsoportos – sza-
kasz valósult meg. A kutatás a Magyarországot körülölelő összes állam ma-
gyar identitású, illetve nemzetiségű fiataljait vizsgálta, így kiterjedt azokra a 
szomszédos országokra is, ahol jóval kisebb arányban élnek magyar fiatalok.

A kutatás eredményei alapján elmondható, hogy vannak régiótól függet-
len, a külhoni magyar fiatalokra alapvetően jellemző megállapítások:

 Az elvándorlás alapélmény;
 Kettős előítéletességet élnek meg; 
 A nyelvtudást tekintik legnagyobb előnyüknek. Alapvető fontosságú 

a nyelvtudásuk átörökítése;
 A saját, lokalitáshoz és kisebbségi léthez fűződő kapcsolat értékes-

ként való tekintése, amely szempontjából a magyarországi magyarok 
irányába mutató asszimiláció identitásvesztésként értelmeződik;

 A többségi társadalomhoz fűződő viszony nem konfliktusmentes;
 Vegyes házasság esetén a gyereket kétnyelvűnek kell nevelni, vegyes 

házasság a szórványban sokkal természetesebb.
• A két, határontúliak között végzett kutatás tapasztalatai mentén kí-

vántuk folytatni munkánkat.
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Néhány gondolat a kutatásról és annak 
módszertanáról

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) megbízásából a Századvég Szo-
ciológiai Kutatócsoport1 (Századvég) átfogó vizsgálatot indított a Kárpát-me-
dencében élő, külhoni magyar fiatalok körében. 

A kutatás kiemelt témája az anyaország határain túl élő magyar fiatalok 
nemzeti identitásának, nemzettudatának feltérképezése és változásának di-
namikája, de a kutatás során megismertük a véleményüket a magyarsággal, a 
hazával, az asszimilációval kapcsolatban is.

A kutatás közvetlen előzményeként és kiindulási pontjaként – a jelenlegi 
kutatásban is közreműködő kutatók által végzett – MOZAIK2001 kérdőíves 
kutatás, valamint a MOZAIK2011 fókuszcsoportos vizsgálatok szolgáltak.

A tizenhárom fókuszcsoportos beszélgetés szakképzett moderátorok és 
helyi szervezők segítségével 2014 májusában és júniusában zajlott. A csopor-
tokban összesen 91 fiatal vett részt, a kutatásra Kárpátalján, Vajdaságban, a 
Felvidéken, valamint Erdélyben, illetve Magyarországon (Budapesten) élő, de 
külhonban született, 15–29 éves fiatalok körében került sor.

A kutatásba bevont települések a következők voltak:2

– Kárpátalja (Ukrajna): Beregszász, Munkács, Nagyszőlős;
– Vajdaság (Szerbia): Ada, Kisorosz, Topolya;
– Felvidék (Szlovákia): Komárom, Zselíz, Királyhelmec;
– Erdély (Románia): Kolozsvár, Sepsiszentgyörgy, Nagybánya; 
– Budapest.

A kutatás legfontosabb megállapításai:
– A haza mint elvont fogalom értelmezéséhez kapcsolódó területi kiter-

jedtség változó a kérdezettek körében. Több válaszadó jelölt meg földrajzilag 
behatárolható területet a családi háztól, a saját településtől, a régiótól kezd-
ve a térségen keresztül egészen Magyarországgal vagy a Kárpát-medencével 
bezárólag.

– A haza fogalmának elvontabb említésekor elvontabb fogalmakhoz kap-
csolódó megfogalmazások is elhangzottak, úgymint: biztonságérzet, büszke-
ség, gyökerek, hazaszeretet, hit, irodalom, kényelem, megszokás, melegség, 
nemzet, nemzeti identitás, örökség, összetartozás, sport, szeretet, szülőföld. 
Ezek közül a hit többféleképpen is megjelent: hagyományosabb, vallási érte-
lemben mint közösen követett nemzetformáló eszme, az identitás meghatá-

1   Közreműködő kutatók: Bauer Béla, Csányi Krisztina, Déri András, 
Gyorgyovich Miklós, Kovács Szilvia, Pillók Péter. A szöveg végleges formá-
jának elnyerésében közreműködött: Csányi Krisztina.

2   Közreműködő határon túli szervezetek: Wild West Limited, Teleki 
Téka Alapítvány, MIG Produkció, Max Weber Társadalomkutatásért Alapít-
vány
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rozó eleme, amely összetart, illetve ezentúl többen úgy értették e fogalmat, 
mint hitet a magyarság összetartozásában. 

– A hazához kapcsolt negatív érzelmeket alapvetően az „anyaországiakkal” 
kapcsolatos tapasztalatok táplálják, mivel ezek az anyaország viszonylatában 
vetődtek fel. Ennek a 2005. évi népszavazás negatív élménye is lehet az oka, 
és az is, hogy Magyarországon is idegennek érzik magukat. A felmerült nega-
tív kifejezések (bűnbakképzés, düh, ellenállás az anyaországgal szemben, le-
néző anyaországiak) mind Magyarországhoz köthetők. A haza fogalma nem 
evidencia számukra, hiszen keveredik benne az „érzelmi” hazához (Magyar-
országhoz) való viszony az otthonnal, a szülőföld és a haza így nem egymást 
fedő fogalmak. Ebből következően sokuknak nem létezik egy egységes „haza-
kép”, hiszen mind a szülőföldjükön, mind Magyarországon hazátlannak ér-
zik magukat.

– A magyarsághoz kapcsolt fogalmak: abban, hogy ki számít magyarnak, 
alapvetően egyetértés mutatkozik. Az identifikáció és a magyarul beszélés 
egyfajta alapfeltétel. A megkérdezettek meghatározó többsége azt tartja ma-
gyarnak, aki magyarul gondolkodik.

– A magyarság pozitív tartalmú szociális identitás, erős nemzeti büszke-
ségérzettel. A közösségi identitásban elsődleges szerepet játszik a magyarság-
tudat; struktúrája kultúrnemzeti gondolkodáson, önbesoroláson alapul.

A magyarsághoz mint meghatározottsághoz sok keserűség és 
kirekesztettségérzés is társul. 

– A magyar léthez legtöbbször a (kulturális) neveltetést (hangsúlyosan az 
ünnepeket és a történelmet) társítják a kutatásban részt vevő alanyok.

– Az asszimiláció leggyakoribb jelentéstulajdonítása a többségi társada-
lomba való beolvadás diskurzusához kapcsolódott.

– Az asszimilációs folyamatot elsősorban a magyar nyelv háttérbe szorítá-
sán keresztül érzékelik, amikor is a többségi nyelv válik elsődlegessé.

– A megkérdezettek számára a többségi és a kisebbségi csoportok egy-
máshoz való közeledéseként értelmeződik az asszimiláció, azaz egy kölcsö-
nös, kétirányú folyamatként, amelynek minőségileg más kimenetele lesz. Ez 
ugyanis nem pozitívumként értelmezi az összefonódást, hanem az együttélés 
természetes velejárójaként, kölcsönhatásként, amely az etnikai-nemzetiségi 
határok átjárhatóságát kölcsönösen lehetővé teszi.

– Alacsonyabb a többségi nemzethez való asszimiláció veszélye azokban a 
térségekben, ahol a nemzetek közötti együttélésnek történelmi hagyományai 
vannak, mint ott, ahol ez a jelenség az utóbbi időszakhoz köthető.

A magyarság megítélése

Asszociációk a „haza” és a „magyar” fogalmakról

A fókuszcsoportos adatfelvételek elején spontán asszociációkkal próbál-
tuk feltérképezni, hogy az öt vizsgált régióban élő magyar közösségek mit 
gondolnak a haza, a magyar, illetve − két kárpátaljai csoport esetében − az 
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érték fogalmáról. A csoportok résztvevőit megkértük, írják le, mi az első do-
log, ami eszükbe jut e szavak hallatán, és ha tudják, magyarázzák is meg vála-
szaikat. Ezt követően a témablokkban tovább beszélgettünk többek között ar-
ról, milyen magyarnak lenni az adott területen, mit gondolnak a kérdezettek 
a helyi magyar kisebbség helyzetéről, a többségi társadalom megítéléséről, a 
többségi társadalom és a magyarok viszonyáról, a magyarországi magyarok-
ról és arról, hogy megítélésük szerint az anyaországiak hogyan látják őket.

Az asszociációkat alapvetően két csoportba tudtuk sorolni. Az egyikbe 
azok a fogalmak tartoznak, amelyekhez pozitív töltetű vagy érzelmileg sem-
leges gondolatokat társítottak. A másik csoportba a negatív másodjelentésű 
asszociációkat tettük, amelyekhez olyan emlékek, érzelmek és attitűdök cso-
portosíthatók, amelyek mögött indulatok, negatív érzelmek és fájdalmas tu-
dattartalmak húzódnak meg.3

3   Lásd a mellékletben található táblázatot.
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Összefoglaló táblázat a fókuszcsoportban résztvevők válaszai alapján

(a többször említett fogalmakat kiemeltük a táblázatban)
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Felvidék

A felvidéki fiatalok leginkább pozitív vagy semleges – az alapvető jelen-
tést árnyaló – kifejezéseket használtak mind a „haza”, mind a „magyar” szó 
hallatán, és ezeknek a pozitív tartalmát többnyire alátámasztották magyará-
zatukkal is. A negatív érzelmekre utaló kifejezések rendre a helyieket vagy az 
összmagyarságot érintő, főleg történelmi, de akár jelenkori vélt vagy valós tá-
madásokra, sérelmekre vonatkoznak (hazudtak nekünk, elvették, ami a mi-
énk, nem tekintenek bennünket egyenlőnek), de az önreflexió is megjelenik 
bennük (például hogy nagyobb összetartásra lenne szükség a magyarok kö-
rében).

A „haza” jelentésének területi kiterjedtsége változó a kérdezettek körében. 
Számos válaszadó említett meg földrajzilag behatárolható területet a családi 
háztól a saját településen, régión, térségen (Duna mente, Felvidék) át Szlová-
kiáig („Szlovákia térképe”), Magyarországig vagy a Kárpát-medencéig.

„… aztán a Szlovákia-térkép, még az jelent meg a lelki szemeim előtt […], 
mert szerintem ezt tartom elsődlegesen az otthonomnak, szóval én így nem 
Magyarországot, hanem inkább ezt a Szlovákia déli részét […], Pozsony meg 
Komárom meg ez a környék. Ez a Csallóköz.” (Komárom)

Ennek a válasznak egyfajta ellentéte, amikor valaki Szlovákia jelenlegi te-
rületét egyáltalán nem tekinti a hazájának:

„… azt írtam, hogy Magyarország […] lényegében Magyarország, azt tar-
tom a hazámnak […], amikor ott vagyok, akkor jobban érzem magam, ha ma-
gyar levegőt szívok. […] azért támogatom, szeretem is a magyar rendezvénye-
ket inkább. És ha tudok, akkor Magyarországra inkább elmegyek…” (Komá-
rom)

Ugyanakkor többeknél előfordult, hogy a hazán az egész Kárpát-medencét 
értik, benne minden magyarral. Sőt egy válaszadónál a haza fogalma a transz-
cendens eredet képzetét idézte fel:

„… én elsősorban a Kárpát-medencét írtam fel, tehát ez valahol azonosít-
ható számomra Magyarországgal. […] én nem nagyon tudom elfogadni ezt a 
mindenféle országszabdalást meg pusztítást. […] én azt gondolom, hogy ez 
egy Isten által megalkotott természeti közeg, amit valahol mi megkaptunk vagy 
megszereztünk, és ragaszkodnunk kell hozzá az utolsó rögig […]. Ha én elme-
gyek Erdélybe […], ott otthon éreztem magam. De a Délvidéken szintén, talán 
Budapest az, ahol a legkevésbé otthon érzem magam […], ott olyan emberek-
kel tudok találkozni, hogy borzasztó.” (Komárom)

A válaszok fényében érdemes megvizsgálni a Kárpát Panel 2007-es vizs-
gálatának a Felvidékre vonatkozó részét (vö. Mészárosné Lamp Zsuzsa 2007), 
amelyben a kutatók többek közt azt is megkérdezték a hatszáz felvidéki vá-
laszadótól, hogy földrajzilag mely területet tartják hazájuknak. 2007-ben 41,2 
százalékuk Szlovákiát, 18,9 százalékuk Felvidéket, 9,3 százalékuk azt a tele-
pülést, ahol él, 3,3 százalékuk egykori szülőhelyét, további 3,3 százalékuk pe-
dig egy konkrét néprajzi tájegységet tart hazájának Szlovákián belül. Magyar-
országot 7,2 százalék, a történelmi Magyarországot 5,8 százalék, Európát pe-
dig 1,7 százalék említette. A haza fogalma a felvidéki magyarok számára te-
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hát egyértelműen Szlovákiához kötődik, ellenben 81,5 százalékuk a magyar 
nemzet részének tekinti a szlovákiai magyarságot.

A fókuszcsoportban adott válaszok egyfajta megosztottságot is mutatnak 
a felvidéki fiatalok körében. Már ennél a kérdésnél is körvonalazódott a fel-
vidéki fiatalok kvázi „pacifista” és kvázi „ellenálló” tábora. Előbbiek a szlo-
vákokkal a békés egymás mellett élést keresők csoportja, akik a múlt sebeire 
immár fátylat borítanának, és kevésbé érzékenyen érinti őket az asszimiláció 
kérdése is, habár egyáltalán nem támogatják azt. Utóbbiak viszont sürgetik az 
asszimilációt gátló politikát, erősen sérelmezik a szlovákok minden vélt vagy 
valós beolvasztási törekvését. A magyarok körében többen éppen az előbbi, 
„pacifista” csoporttól féltik a magyarság megmaradását, hiszen ők megbékél-
nének a többségi társadalommal:

A1: „Lehet, hogy könnyebben szót értenek a szlovákokkal.” [Ti. egy politi-
kai párt.]

A2: „Ebben megint csak az van, hogy mink próbálunk őnekik a kedvébe jár-
ni.” (Zselíz)

Ugyanitt folytatódott/zajlott le a következő párbeszéd is:
A1: „… érzi az ember, hogy kell, együtt élünk, akárhogy magyarok vagyunk, 

de Szlovákiában vagyunk. De észrevettem, hogy volt ilyen, hogy többen vol-
tunk [ti. magyarok, mint szlovákok egy társaságban], és a szlovákot átvettük.”

Moderátor: „Ez rossz?”
A1: „Rossz vagy nem rossz, most én alkalmazkodom.”
A2: „Én még olyan társaságban nem voltam, hogy kötelezően kellett volna 

szlovákul beszélni. Volt már olyan, hogy nem értett magyarul, és akkor szlo-
vákul beszéltünk hozzá, vagy ha olyan téma volt, de félig magyarul, nem volt 
úgy, hogy csak szlovákul. Mindenkinek saját belátása szerint volt, hogy hogy 
beszél.” (Zselíz)

A két véleménycsoport közé nem lehet éles határvonalat húzni, de a két 
meghatározás érezhetően jelen volt több adatfelvételi helyszínen is, jellem-
zően ott, ahol a magyarság száma jelentősebb.

A hazáról való asszociációk többsége azonban nem csak földrajzi területet 
takart. A felvidéki fiatal válaszadók jelentős hányada a haza részének tekinti 
a saját családját, rokonságát, baráti körét is.

„Családot írtam, meg biztonságot én is, máshol nem érzem magam bizton-
ságban, csak otthon.” (Zselíz)

„A hazáról az otthon eszembe jut, a család hozzátartozik, és akkor persze 
megfogalmazódik minden gondolat, ami a családdal és az otthonnal össze-
függ…” (Királyhelmec)

Érdekesség még, hogy bár Felvidéken jártunk, a székely himnusz több cso-
portban is előjött valamiféleképpen, a hazához, a magyarsághoz, a hazasze-
retethez, a kisebbségi léthez kapcsolódóan. Megfogalmazódott az a megkö-
zelítés, hogy a székely himnusz a kisebbségben élők himnuszának is tekint-
hető. Többen a magyar nemzeti himnusz iránt tápláltak hasonló érzelmeket:

„Szüleim ezt úgymond durván belém verték, tehát én mindig abban nőt-
tem fel, hogy ha a magyar himnusz van, akkor megdobog a szívem, és felál-
lok, és akkor éneklem. Akár a székely himnusz ugyanígy. Ez mindig a csalá-
domban jelen volt, az, hogy büszkék vagyunk arra, hogy magyarok vagyunk.” 
(Királyhelmec)
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De további, nem területhez és nem személyekhez, hanem elvontabb fo-
galmakhoz kapcsolódó meghatározások is elhangzottak a beszélgetésen, úgy-
mint: biztonságérzet, büszkeség, gyökerek, hazaszeretet, hit, irodalom, ké-
nyelem, megszokás, melegség, nemzet, nemzeti identitás, örökség, összetar-
tozás, sport, szeretet, szülőföld. Ezek közül a hit többféleképpen is megjelent. 
Egyrészt hagyományosabb, vallási értelemben mint közösen követett vallás, 
amely összetart. Másoknak az összetartozásba vetett hit is idetartozott, de 
volt, aki a történelem folytonosságához kapcsolta ezt a fogalmat.

Moderátor: „Mit jelent a hit? Vallásosságot, egyházat vagy ennél többet?”
A1: „Vallásosságot is, meg más téren is.”
A2: „Szerintem többet.”
A3: „… szerintem itt mindenki erre az összetartozásra gondol inkább, 

nem? A hit az összetartozásban, mint hogy valami másban. Vagy a vallásra 
gondoltok?”

A2: „… a hit az a történelmi gyökér, az a folyamatosság, ami kifejti, kifejezi 
a családi közeget, és ezért írtam fel azt, hogy hit. […] az identitás […] egy na-
gyon jó szó erre, biztos, hogy az magába foglalja, az identitás a hitet. Ugyan-
is az, hogy hovatartozás, ha a hovatartozásról beszélünk, akkor a hitről is be-
szélünk.” (Királyhelmec)

A „magyar” szóhoz főként pozitív vagy semleges konnotációjú szavak tár-
sulnak a felvidéki fiatalok körében, de a történelmi sérelmek itt jobban elő-
kerülnek.

„Hát, ugye a történelmi háttér. Egy nemzetnek fontos az, hogy legyen egy 
komoly történelme. […] A kitalált történelem nem történelem.” (Királyhelmec)

„Hát és akkor elmondjuk nekik [ti. történelemtanár a diákjainak], hogy 
mert mennyire mások voltak a mi őseink, amikor idejöttek, mennyi mindent 
hoztunk Európába, mennyi mindent vettek el egyébként tőlünk, és hát nagyon 
sokat hazudtak is nekünk.” (Komárom)

Ezen a területen az összetartozás fogalma pozitívumként és negatívum-
ként is megjelenik a „magyar” szóhoz kapcsolódóan. Értelemszerűen pozití-
van ott, ahol a válaszadó összetartónak érzi a magyarságot.

„Hát a »magyar« szóról nekem lényegében az összetartást […]. Érsekújvár-
ról vagyok, onnan jöttem, ott lakok, és ott a magyar közösség úgy nagyon ösz-
szetartó. A kulturális rendezvényeken is... És ha a »magyar« szót meghallom, 
akkor nekem mindig az jut eszembe, hogy magyarok vagyunk, a városban ke-
vesen vagyunk, de összetartunk.” (Komárom)

Negatívan pedig ott, ahol ennek hiányát érzékelik:
Moderátor: „Tehát van a közösségben akkora összetartó erő még, akkora 

magyar identitás?”
„Nincs. Pont ezt akarom mondani, hogy ha a felvidéki magyarság már ge-

rincesebb lett volna eddig, akkor most nem így néz ki a felvidéki magyar kö-
zösség, ahogy most. Most kicsit úgy beszéltem, hogy… Én is beletartozom, de 
ez az igazság. Tehát hogyha mi erősebb láncszeme lennénk a Kárpát-meden-
cének, akkor.” (Királyhelmec)

Az összetartás igénye, fontossága, minőségének negatív vagy pozitív kri-
tikája mindhárom felvidéki településen felmerült a kérdezettek körében. Ki-
világlik, hogy többek mellett (például vegyes házasság, iskola, ahogy később 
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látni fogjuk) ezt a szempontot tartják a megmaradás alapvető feltéte lének. 
Az összefogást többen nemcsak helyi szinten szorgalmaznák, hanem az 
összmagyarság összefogását tartják kritikusan fontosnak:

„Összetartás és összetartozás számomra összefügg, mert mi mind összetar-
tozunk, az egész Kárpát-medence összes magyarja, és ebből kifolyólag össze is 
kell tartanunk. Mert ami volt, annak kell lennie is, és ezért meg kell dolgozni, 
de csak együtt tudunk érte küzdeni, ezért össze is kell tartani az összes fiatal-
nak és öregnek.” (Zselíz)

Kárpátalja
Kárpátalján is lényegében csak pozitív tartalmú asszociációk jutottak 

eszükbe a fókuszcsoporton részt vevőknek mind a „haza”, mind a „magyar” 
szó kapcsán. Negatívumra utalással csak elvétve találkoztunk.

Kárpátalján is jelentős volt azoknak a száma, akik elsősorban valamilyen 
földrajzilag behatárolható területet tartottak hazájuknak. Így a kérdezettek a 
szülőháztól az általuk lakott településeken át, illetve Kárpátalján át egészen 
a Kárpát-medencéig és egy esetben Ukrajnáig többféle fogalmat kötöttek a 
„haza” szóhoz.

„Számomra mindenképpen az otthon, az a föld, ahová hazatérünk, ahol 
otthon érezzük magunkat…” (Beregszász)

„Az első az otthon. Mert hát az a legkisebb hazánk, ahol a legtöbbet tartóz-
kodunk. […] a szülői ház […]. Mindegy, hogy hol vagyok, mindig oda vágyok 
haza, otthonra.” (Munkács)

A földrajzi kifejezések közül kiemelhető Kárpátalja, mert bár sokan emlí-
tették meg saját településüket, vagy utaltak arra a helyre, „ahol élek”, amikor 
a körbeírások pontosítását vagy konkrét meghatározását kértük, a legtöbben 
Kárpátalja fogalmánál állapodtak meg.

Moderátor: „És Kárpátalján miért érzi otthon magát, míg Ukrajnában nem? 
Merthogy igazából Ukrajna az az ország, ahol él.”

„Hát nem tudom konkrétan megmondani, de Kárpátalja az olyan, kicsit 
családiasabb, mint az ország, és ebből látható, mennyire összetartoznak. Itt 
azért akármilyen helyzetek vannak, itt még nem támadt se ukrán a magyarra, 
se magyar az ukránra.” (Munkács)

Mindemellett olykor hangsúlyozták azt is, hogy a magyarság nemcsak 
erre a területre korlátozódik a szemükben, hanem az „összmagyarság” részé-
nek érzik magukat.

A válaszok fényében ismét csak érdemes megvizsgálni a Kárpát Panel 
2007-es vizsgálatának az ezúttal Kárpátaljára vonatkozó adatait is (vö. Mol-
nár–Orosz 2007), amelyben a kutatók azt is megkérdezték a 350 kárpátaljai 
válaszadótól, hogy földrajzilag mely területet tartják hazájuknak. 2007-ben 
44,8 százalékuk Kárpátalját, 26,5 százalékuk Ukrajnát, 11,6 százalék Magyar-
országot, 4,9 százalék a történelmi Magyarországot. A „haza” fogalom az itt 
élő magyarok számára tehát egyértelműen egy lokális területet, leginkább 
Kárpátalját jelenti. Ellenben 78 százalékuk a magyar nemzet részének tekin-
ti a kárpátaljai magyarságot.

A földrajzilag lehatárolható területeken kívül sűrűn előkerülő kifejezés 
volt a család, illetve az otthon fogalma. Az otthon azonban szintén tágan ér-
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telmezendő körükben, kezdve a családra, a szülőházra utalással, visszatérve 
egészen a földrajzi helyekig, mint az otthont adó település vagy Kárpátalja. A 
család esetében pedig a felmenőkre, rokonokra utaláson túl felmerült az is, 
hogy a család és a haza az a hely, amely biztonságot nyújt.

Moderátor: „Család, haza, mi ez? Kárpátalja, vagy éppen Nagyszőlős?”
„Biztonság. Bármerre megyünk a világban, a biztonság az a szülőváros, a 

szülőhaza. Oda térhetünk mindig vissza.” (Nagyszőlős)
„… menedék, mert a világ gondjai elől, ugye, hova menekülhetnénk el, 

mint haza.” (Munkács)
A haza más esetben is megjelent úgy, mint az a hely, ahol az ember ön-

maga lehet, ahol hagyják „létezni”, ahol szabad lehet. Ezen érzelmi tényezők 
mellett pedig megjelenik az is, hogy a haza egyáltalán csak az a hely lehet, 
ahol az ember az anyanyelvét (is) használhatja.

„Számomra a haza a létet jelenti. […] Hogy például Ukrajnán belül Kár-
pátalján úgy tudok megnyilvánulni, ahogy az nekem jó. Nem azért, merthogy 
úgymond kisebbség vagyok, és nekem alkalmazkodnom kell Ukrajnához, ha-
nem úgy tudok létesülni [létezni], ahogy nekem jó, és ezt elfogadják.” (Bereg-
szász)

„Az első [ami eszembe jutott a hazáról] a szabadság. Szabadon beszélek, 
szabadon lélegzek.” (Munkács)

„Szabadság alatt azt, hogy körülöttem vannak a barátok, körülöttem van-
nak azok, akikkel én jól érzem magam, és semmi nem korlátoz abban, persze 
a törvények.” (Munkács)

„… mivel én magyarnak születtem, én elvárom azt, hogy hiába mint ki-
sebbség, hogy én tudjam használni a magyar nyelvet. Mert itt mindenki tisz-
tában van azzal, hogy itt vannak magyarok, és sokan ellenünk vannak.” (Be-
regszász)

A „magyar” szó kapcsán a család fogalma szintén többeknél szóba ke-
rült, ami egyrészt jelentette a többségi társadalomtól való elkülönülést (ma-
gyar család vagyunk), vagy azt, hogy egyes családtagok szimbolizálták a kér-
dezettek számára a magyarságot. Ennek részben az ellenkezőjét is tapasztal-
tuk, ugyanis többen vegyes családból származnak, vagy épp most élnek uk-
rán házastárs mellett, így identitásukhoz erősen hozzákapcsolódik, hogy ők 
alkotják a család magyar nemzetiségű felét, így a magyar kultúra és a nyelv 
megőrzése is feladatuk.

„Ópapa [nagypapa]. […] Igen. Nálunk a családba' ő a legnagyobb magyar, 
mert amikor valamit nem tudok a történelemből, vagy valami érdekel, akkor 
máris őt kérdezem.” (Munkács)

„… továbbá fontosnak tartom még, hogy a családom nagyjából magyar, na 
jó, most már részben nem, de azért kicsi részben ukrán [férje ukrán], de azért 
magyar is. Na jó, szóval hogy fontosnak tartom, hogy a gyerekem is majd, így 
hát hogy magyar is, meg ukrán is, de szóval hogy most egy kicsit ukrán is lett a 
család, de ennek ellenére a magyar szokásokat, a magyar kultúrát, a magyar 
nyelvet továbbvinni…” (Nagyszőlős)

A „magyar” szót sokak kapcsolták még össze a kultúrával, valamint a tör-
ténelemmel, a történelmi hagyományokkal, amelyekben otthonosan érzik 
magukat, amelyeket szeretnek, és amelyeket tovább kell adni, meg kell őrizni.
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„… a történelem az úgy függ, hogy ha én magyarnak vallom magam, akkor 
valamilyen szinten, nem is részletesen, de tudjam azt, hogy a háttérben mi áll. 
Hogy hogy kerültem én ide például Kárpátaljára? […] [Mindez pedig azért fon-
tos] mert vannak olyan emberek, akik magyarnak vallják magukat, és megkér-
dezzük őket, de nem tudják, hogy miért van itt, és miért magyar.” (Beregszász)

Idekapcsolódik Geszti Zsófia és Pákay Viktória (2006) megállapítása, akik 
a kárpátaljai beregi mikrorégióban végeztek kutatást. A kultúra, illetve a ma-
gyarság szimbólumai kapcsán úgy találták, hogy Kárpátalján „azok a terek 
váltak jelképpé, amelyek kifejezik a magyar történelemhez, a magyarsághoz 
való tartozást”. Ilyenek a különböző emléktáblák, emlékművek, a szinte min-
den faluban megtalálható, a térszerkezetükben fontos helyet elfoglaló, elhur-
coltaknak, háborúban elesetteknek szánt emlékművek, valamint a turulem-
lékmű, illetve a Honfoglalási Emlékpark, amelyek a magyarságtudat kifejező-
dését reprezentálják az ott élők számára. A szimbolikus tárgyak közül pedig 
a legjelentősebbnek a magyar zászlót találták, amelyet az ukrán lobogó mel-
lett minden községházán, iskolán, közintézményen kitéve találtak vizsgáló-
dásuk során. Mind közül kiemelendő a tiszacsomai millenniumi zászló, ame-
lyet 2000-ben kaptak a magyar államtól. 

A kultúra, az emlékek fontosságát mutatja, hogy a hagyományok, a kultú-
ra, a nyelv és a történelmi tudás át nem adása egyfajta hűtlenségként is meg-
jelent egy csoportban:

„Úgy gondolom, hogy vannak olyan dolgok, amik mindig is állandóak vol-
tak […]. Akár egy ünnephez kapcsolódó szokás például, és hogyha ezeket úgy 
elbagatellizáljuk, hogy márpedig ezek nem fontosak, akkor valamilyen szinten 
hűtlenek vagyunk ezekhez a dolgokhoz, amik valamikor… tehát amikben pél-
dául a szüleink felnőttek, és amik őket alakították.” (Beregszász)

A magyarsággal kapcsolatos egyetlen negatív jelző az egyenjogúság hiá-
nya volt, amely máig fennáll az ukrán többségű társadalommal szemben. A 
hozzászóló gondolataiban az ukrán nemzet valamiféle ellenségképként jele-
nik meg, hiszen aki asszimilálódik, feladja a „harcot” a magyarságért, a ma-
gyar autonómiáért, az „átállt a másik oldalra”.

„… azért mindig harcoltunk, hogy a kárpátaljai magyarság kisebb-na-
gyobb autonómiát szerezzen, vagy akár szabadabbak legyünk. És például sa-
ját részről is voltam különböző helyeken, akár itt Ukrajnában is, azért nehéz 
volt néha így, mert így tudták, hogy magyar vagyok […] [itt nem érthető a szö-
veg], azért, hogy megbecsüljenek, meg úgy nézzenek rám, ne lenézően nézze-
nek rám, hanem igenis fel tudják azt fogni, hogy különbözőek, hogy más a ha-
zám, vagy más a szemléletem. De voltak olyanok, akik ezt feladták, és inkább 
átálltak a másik oldalra sajnos, voltak ilyenek is.” (Beregszász)

Ehhez a mentalitáshoz részben kapcsolható a büszkeség érzete is, amikor 
valaki – magyar lévén – elvárja a másik embertől, hogy ha ismeri a magyar 
nyelvet (legyen akár ukrán nemzetiségű az illető), akkor magyarul is beszél-
jen, ne az államnyelven, akkor se, ha az éppen a másik anyanyelve.

„Mivelhogy én magyar vagyok, ezért elvárom azt, hogy úgy is viselkedje-
nek velem, hogy én magyar vagyok, és elfogadják azt, hogy én magyar vagyok. 
Mondjuk egy olyan helyzetben, hogy – nekem az ukrán nyelvvel nincsenek 
problémáim, de ha a másik ember is tud ugyanúgy magyarul, mint én, akkor 
én elvárom azt, hogy velem magyarul beszéljenek. […] ha mondjuk egy ukrán 
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ember is ugyanúgy tud magyarul, mint én, akkor úgymond van egy olyan elvá-
rás vagy egy olyan követelés az én szintemről, hogy ha tudja, hogy én magyar 
vagyok, akkor beszéljen velem magyarul.” (Beregszász)

A kisebbségi jogok be nem tartására mások is utaltak, mondván, a magyar-
sághoz hozzátartoznának a kisebbségi jogok is, legalább annyi, hogy bárki be-
szélhesse az anyanyelvét, de ez nem teljesül maradéktalanul.

„… hát, ha az anyanyelve a magyar, akkor fontos, hogy azt használhassa 
korlátok nélkül.” (Nagyszőlős)

Beregszászon és Munkácson megkértük a fókuszcsoporton részt vevőket arra, 
hogy határozzák meg, mit jelent számukra az érték, illetve mi képvisel számukra 
értéket. A résztvevők többsége fejben a korábbi „haza” témához kapcsolta a kér-
dést, így főleg a magyarsággal kapcsolatos értékekre utaltak válaszaikban.

Az asszociációkat több csoportra bonthatjuk. Az egyikbe az érték mint fo-
galom meghatározására való törekvéseket tehetjük.

„…legfőképpen azokat a dolgokat tartom értéknek, amik állandóak, és ala-
kították magának a népünknek az identitását, és így a mi identitásunkat is.” 
(Beregszász)

A másik az értékeknek a válaszolóktól némileg független csoportja, mint 
a történelem, a hagyományok, a kultúra, az anyanyelv, az Isten vagy a múlt.

„Elsőként a hagyományt írtam fel, ugye a múltunkból, kultúrák.” (Bereg-
szász)

„Tisztaság – igazából egy letisztult gondolatmenetet értek ezalatt, akár tör-
ténelmi múlt tekintetében, akár kultúra tekintetében. Manapság ha kimegyünk 
az utcára, vagy bárkivel beszédbe elegyedünk, akár a nyelvünk használata te-
kintetében, tele van zagyvasággal, felesleges dolgokkal.” (Beregszász)

„Ebbe benne van ugye a történelem is, közös múlt is, akkor az anyanyelv 
az szintén.” (Beregszász)

„… maga az Isten is egy fontos érték. Nem szükséges az, hogy mások mit 
gondolnak róla. De már az, hogy ő van, az ő léte, már az is nagyon fontos do-
log. Maga egy érték.” (Munkács)

Az értékek harmadik csoportjába a válaszadók által megnevezett csopor-
tokat helyeztük, mint a család vagy a helyi magyar közösségek.

„Másik a család, ez egy ilyen sokkal kisebb egység, szűkebb értelemben 
vett, merthogy én nagyon sok értéket vagy az alapokat, azokat onnan ho-
zom…” (Beregszász)

„… a helyi magyar közösségek, amik akár ifjúsági, egyházi, egyéb, amik 
hordozzák ezeket az értékeket, továbbadják, és ők, ők éltetik igazából.” (Be-
regszász)

A negyedik csoportba pedig a belsőleg megélt, az egyén döntésétől jobban 
függő, általa jobban alakítható értékeket raktuk, mint a hit, a vallás, a tudás, 
az öntudat, a józanság, az identitás, a szeretet, a kapcsolatok, az optimizmus.

„A vallás. Nem is az egyház, mert, vagy a hit például, mert úgy van, hogy 
aki vallásos, az nem biztos, hogy hisz, és aki hisz, az nem biztos, hogy vallá-
sos, tehát ez a kettő nem…” (Beregszász)

„Öntudat. […] Ez olyan mértékben, hogy tudjam azt, hogy honnan jöttem, 
hova tartozom, és hová megyek.” (Beregszász)

„…az identitásunkra [gondoltam], tehát letisztultan: én például magyar 
vagyok. Szerintem ez egy érték.” (Beregszász)
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„…ha van egy tudásom, ami számomra fontos, azt már nem tudják elven-
ni.” (Munkács)

Erdély

A haza fogalma kapcsán az erdélyi fiatalok két csoportjában is előkerült a 
„biztonság” szó – sőt ennek hangoztatása feltűnően gyakran előfordult ezek-
ben a csoportokban –, amelyet a fejezet eleji táblázatban ennek okán emel-
tünk ki. Így már vizsgálódásunk elején megállapítást nyert, hogy az itteni fi-
atalok életében a „haza” szó szorosan összekapcsolódik azzal a hellyel, kö-
zeggel, miliővel – legyen az földrajzi terület vagy emberek csoportja (például 
család), esetleg elvontabb fogalom (például székelyek) –, amelyet komfortzó-
nájukon belül éreznek (ezt a kifejezést is többször használták), és ahol vagy 
akikkel biztonságban érzik magukat.

„… nekem elsősorban Sepsiszentgyörgy jut eszembe róla, ez a komfortzó-
námon belüli rész, tehát itt érzem a legjobban magam, meg ez az a város, aho-
vá ragaszkodom, biztonságban érzem magam.” (Sepsiszentgyörgy)

A biztonság viszont nem feltétlenül a fizikai biztonságot jelöli, hanem in-
kább egzisztenciális stabilitásra utal egyeseknél:

„… ahol a családom van, ott érzem magam biztonságban. S ez hülyén 
hangzik, hogy anyagilag, de ez így van, mert hogyha éljük a mindennapokat, 
és szerintem mondtad, hogy az ilyen részletekbe lehet leginkább a hazát érez-
ni, nem pedig ilyen nagy dolgokban, hanem a hétköznapi részletekben.” (Sep-
siszentgyörgy)

Ugyanakkor kvázi ellentmondásba is ütközünk, ha a szót feltételéül szab-
juk a haza meglétének, ugyanis felmerült, hogy Erdélyben, Romániában 
nincs az embereknek egzisztenciális biztonsága, míg külföldön ez könnyeb-
ben elérhető.

„… nem azt mondom, hogy csak az anyagiakhoz vonzódom, de mik az 
alapvető feltételek, hogy az ember boldog legyen, tehát az alapvető szükségle-
tek, hogy biztonságérzet, hogy legyen egy saját, meg tudjak engedni egy külön 
lakást, egy saját lakást, ilyesmi. S az a szomorú, hogy most oké, fiatal vagy, 
fiatal vagyok, ezt meg tudom engedni, oké, de külföldön, ahogy dolgozol pár 
évet, meg tudod engedni, itt viszont nincs ilyen biztonság.” (Sepsiszentgyörgy)

Mindemellett természetesen itt is megjelennek a földrajzilag behatárolha-
tó területek, amelyek közül a legkisebb területi egységre vonatkozó említés az 
illető háza, majd lakóutcája volt, a legnagyobb pedig úgyszintén a Kárpát-me-
dence. Románia – némi exkuzációval – az erdélyi válaszadók körében is meg-
jelent, csakúgy, mint a felvidékiek esetében Szlovákia:

„Nem biztos, hogy így van, de úgy éreztem: Romániát írtam másodiknak, 
mert az az ország, amiben élek.” (Sepsiszentgyörgy)

„A haza, hát most, Nagybánya és Erdély és bővebben Románia.” (Nagybá-
nya)

A kizárólag a jelenlegi határokkal körülvett Magyarországra önmagában 
itt senki nem utalt úgy, mint Felvidéken. Ám többen vontak történelmi pár-
huzamot, és emlékeztek meg arról, hogy Erdély egykor Magyarország része 
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volt, tehát ezért – vagy éppen ennek ellenére – Magyarország ma is az erdélyi 
magyarok hazaképének része.

„Erdély […], mint előttem is mondták, Magyarországhoz tartozott, és nem 
szabad elfelejtsük, hogy innen származunk.” (Nagybánya)

„Erdély az a mi hazánk, régen Magyarország volt. Erdély és Magyarország 
az ugyanaz.” (Nagybánya)

És többen kiterjesztették a haza fogalmát más országok magyarlakta vidé-
keire is:

„Egy kicsit tágabb értelembe a magyarság, az már bevonja Magyarorszá-
got, esetleg Szlovákiát vagy Szerbiát, ahol magyarok laknak, csak egy kicsit tá-
volabb.” (Sepsiszentgyörgy)

A már említett Kárpát Panel 2007-es vizsgálatának (vö. Csata–Kiss–Veres 
2007) Erdélyre vonatkozó adatai szerint a 900 erdélyi válaszadó a követke-
ző földrajzi területeket tekinti hazájának: 2007-ben 46,5 százalékuk Románi-
át (!), 31,4 százalékuk Erdélyt, 8 százalékuk a szülőhelyüket, 4 százalékuk a 
települést, ahol élnek, 3,7 százalékuk Magyarországot, 2,2 százalékuk a tör-
ténelmi Magyarországot. A haza fogalma az erdélyi magyarok számára tehát 
egyértelműen Romániát és Erdélyt jelenti. Ellenben 82 százalékuk a magyar 
nemzet részének tekinti az erdélyi magyarságot.

Fókuszcsoportos vizsgálódásunk egyik érdekessége, hogy némelyeknél 
negatív érzések kapcsolódnak a haza fogalmához. A többségi vélemény elle-
nére is bevallja, hogy őt „kirázza a hideg” ettől a szótól, mert csak bilincseket, 
behatároltságot jelent számára, így ő inkább mindig azt a területet tekinti ha-
zájának, ahol éppen tartózkodik a világon.

„Hát én azt írtam le először, hogy változó, mert én úgy vagyok, hogy min-
dig ott, nekem kényelem. Haza, otthon, nekem ugyanaz. És nem kötöm ezt se-
hova, ez mindig ott van, az én otthonom meg hazám, ahol éppen tartózko-
dom, s nincsenek határok meg semmi. S aztán nem tudom, ettől a szótól, hogy 
»haza«, a hideg néha ráz, és utána meg az jutott eszembe, hogy olyan, mint 
egy bilincs…” (Sepsiszentgyörgy)

A „magyar” szó hallatán a válaszadók kimagaslóan nagy számban hoz-
ták szóba a magyar nyelvet. Ezt különböző kontextusokba ágyazták, mint az 
anyanyelv, a hagyományok követése, a nyelv mint összefogó erő a kultúra ré-
sze.

„Nyelv mint összefogó erő, nemzeti összefogó erő.” (Kolozsvár)
De sokan asszociáltak még a népi hagyományokra, a hagyományőrzés 

fontosságára is, valaki egészen az ősmagyar történelmi hagyományokig ment 
vissza egyfajta nosztalgiával:

„… mint magyarok meg kell őrizzük hagyományainkat, szokásainkat, it-
ten Erdélyben is, nem csak Magyarországon, tovább kell adjuk az utódjaink-
nak.” (Nagybánya)

„… és a harmadik, amit nagyon szeretek benne vagy a magyarságban, az 
a, azt írtam, hogy sámánnép. Az ősmagyarok. Szerintem gyönyörű kultúrák 
voltak, sámánokkal meg az ősi szokásokkal meg hiedelmekkel.” (Sepsiszent-
györgy)

A „magyar” szó kapcsán azonban több negatívum vetődött fel, mint a 
„haza” esetében. Érdekes, hogy a sztereotípiákkal ellentétben a búskomorság, 
a pesszimizmus nem jött elő a beszélgetések alatt, mindössze egyvalaki hozta 
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szóba ezeket. Ám a kisebbséghez tartozás érzete, a román–magyar konfliktu-
sok megléte, az összeférhetetlenség már többeknél előkerült.

„… aztán az életérzés, ami abból fakad, leírtam, hogy kisebbség. Azáltal, 
hogy mi egy kisebbség vagyunk…” (Sepsiszentgyörgy)

Más viszont már a szélső-jobboldaliságot, a szándékos, magyar részről elő-
forduló provokációkat, a mellveregetést kapcsolja a szóhoz, mondván, neki 
egyből ezek a gondolatok jutnak eszébe a „magyar” szó hallatán. Felmerült, 
hogy ezek az ügyek kiüresítették, elvették a fogalom mélységét.

„Bennem, ahogy kimondtad, hogy magyar, ez egy picit tárgyiasult, hogy 
nem éreztem semmi mélységet benne. […] Tehát a »magyar« szó bennem egy 
kicsit úgymint Magyarország, magyar nép, magyar nyelv. Tehát úgy egy foga-
lom, de nem érzek mögötte olyan sok mindent…” (Sepsiszentgyörgy)

A kérdezett erdélyi fiatalok körében tehát a „magyar” és a „haza” szó alap-
vetően pozitív érzelmeket, asszociációkat hoz elő. Örömmel gondolnak a sza-
vakhoz kapcsolódó fogalmakra, de kismértékben megjelenik már valamiféle 
elidegenedés ettől a hagyományos gondolatvilágtól, egyeseknél fásultság mu-
tatkozik a nemzeti értékekhez kapcsolódó, általuk némileg kötelezőnek ér-
zett lelkesedés miatt.

Délvidék

A vajdasági magyarok körében is megfigyelhető, hogy a „haza” szó jelen-
tésébe igen sok fogalom tartozik. Egyrészt megjelenik ugyanúgy, mint a töb-
bi helyszínen is, a földrajzi lehatárolás. Akik így tesznek, ők is több csoport-
ra bonthatók, kezdve azoktól, akik hazájukként főleg a legközelebbi terüle-
teket azonosítják, mint a házukat, a településüket, esetleg a régiójukat. De 
ugyanúgy, hasonló magyarázatokkal megjelenik a Vajdaság fogalma, ahogy 
máshol Erdély, Székelyföld, Felvidék, Kárpátalja mint kiindulási pont, az ott-
hon, a családi gyökerek földrajzi helye. Magyarország vagy a Kárpát-meden-
ce is megjelenik (itt ki is mondva: történelmi Nagy-Magyarország), de keve-
sebb említéssel, mert az anyaországhoz számos negatív tapasztalat is társult 
(„szerbezés”, lenézés). Ellenben Szerbia egyáltalán nem szerepelt hazaként a 
kérdezettek körében (míg Felvidéken és Erdélyben is egy szűk kisebbség így 
tekintett Szlovákiára vagy Romániára), amire még rá is erősítenek, mondván, 
ami a Vajdaságnál délebbre van, az „külföld”, míg Magyarországra átmenni, 
vagy ott munkát vállalni nem kivándorlás, mert Magyarország és a Vajdaság 
„egy ország”.

„Nekem a hazáról nem Szerbia jut eszembe, hanem Vajdaság. Sokszor volt 
az, hogy Szegeden voltam, és akkor a »szerb lány«. Annyiszor elmondtam, 
hogy nem vagyok szerb, még csak szerbül se tudok […], énnekem mindenféle-
képpen nem a szerbiai lány, hanem a vajdasági magyar lány. Ezt próbáltam 
megerősíteni, így a hazáról nekem ez a Vajdaság.” (Ada)

„A hazáról nekem ez [mutat le a földre, a Vajdaságra utalva] jut eszem-
be.” (Ada)
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A1: „Nem tudom, énnekem a hazára mindig a történelmi Nagy-Magyaror-
szág jut eszembe. […] Nekem a haza, az az értelme, hogy Magyarországot je-
lent.”

Moderátor: „És ha valaki elköltözik Belgrádba, az külföldre ment?”
A1-2: „Igen. Egyértelműen.” (Nevetés.) (Topolya)
Ebben az esetben is elemeztük a Kárpát Panel 2007-es vizsgálatának (vö. 

Gábrity Molnár–Rác 2007) a „hazához” kapcsolódó adatait, ezúttal a Vajda-
ságra vonatkozóan (n=380). 2007-ben 54,9 százalék Vajdaságot, 23,9 száza-
lék Szerbiát, 8,8 százalék a települést, ahol élnek, 2,9 százalék a települést, 
ahol születtek, 2,1 százalék Magyarországot, 3,2 százalék a történelmi Ma-
gyarországot tartja hazájának. A haza fogalma a vajdasági magyarok számára 
tehát egyértelműen a Vajdaságot és Szerbiát jelenti. Ellenben 73 százalékuk a 
magyar nemzet részének tekinti a vajdasági magyarságot.

A fókuszcsoportok tipikus narratívája a „haza” kifejezésnek a családhoz 
kötése, amelyet az ember életének legbiztosabb pontjaként jelöltek meg.

„Nekem a családom jut eszembe, és annak az összetartó ereje.” (Ada)
„Szerintem is a család, arra lehet mondani, hogy haza. Meg a szülők. Ez 

az én véleményem. Barátok szerteszét, mindenfelé, gondolom, mindenkinek 
vannak.”

Moderátor: „Ahol a szülők vannak, ott van a haza?”
„Szerintem igen.” (Kisorosz)
A hazához kapcsolt negatív érzelmeket vitathatatlanul az anyaországiakkal 

való kapcsolat és tapasztalatok táplálják. A felmerült negatív kifejezések 
(bűnbakképzés, düh, ellenállás az anyaországgal szemben, lenéző anyaorszá-
giak, „leszerbezések”) mind Magyarországhoz kötődnek. Mint más területe-
ken is, súlyos tapasztalatként és erős sérelemként élik meg, hogy a magyaror-
szági magyarok tele vannak tájékozatlanságból fakadó előítélettel:

„A másik meg ez a háború dolog. Sokan abban élnek, hogy itt háború van. 
Olyannal is találkoztam, aki eljött ide, és kérdezte […]: minden ilyen normá-
lis?” (Ada)

Illetve ha találkoznak egy magyarországi magyarral, a vajdasági magyarok 
sok esetben magyarul tudó szerbeknek számítanak a szemükben, ami min-
den helyszínen előjött mint legsértőbb probléma.

„Ilyen fesztiválokon is, amikor a táncegyüttessel megyünk, most már meg-
szokták. Eleinte ezt úgy kellett forszírozni szép szóval, hogy mi soha nem a 
szerb zászló alatt vonulunk. […] Most meg így hülyén nézne ki, meg most én 
tudom, hogy nekik az elszámolásban az szebb, hogy van egy Szerbiából hívott 
táncegyüttesük.” (Kisorosz)

A vajdasági magyarok döntő része − a „magyar” szóra asszociálva – a ma-
gyarságát természetes tényként, de nem feltétlenül pozitívan éli meg. A leg-
több csoportban a magától értetődő azonosulás jelenik meg elsőként, amelyet 
nem tartottak szükségesnek magyarázni, ám sokan inkább történetekre asz-
szociálnak. Ezen történetek többnyire negatív élményeket elevenítenek fel. 
Sőt, a magyar állampolgárság megadása – amely máshol pozitívumként jelent 
meg – a Vajdaságban egyszer tűnik fel, és akkor is negatív színben, amit szin-
tén a magyarországi magyaroknak tulajdonít a válaszadó, aki szerint az anya-
országiak nem elégedettek ezzel az intézkedéssel.



HAZA A MAGASBAN

31

„Néha dühös is vagyok, mert sokszor hallottam azt, vagyis mondtam, hogy 
vajdasági vagyok, és akkor olyan furcsán néztek rám, hogy: és akkor hogy? Ez 
belőlem is kivált egy ilyen dühszerű valamit, meg az, hogy miért kellett azt az 
állampolgárságot megadni, azt is mindig pocskondiázzák, hogy majd átjöttök 
ide szavazni, és az úgy nem lesz jó. Tehát mindig ez a »Vajdaságból jöttél, ak-
kor furcsán néznek rád«.” (Ada)

A magyarországiakkal szembeni felemás ellenérzés vagy keserédes han-
gulat abban is megnyilvánul, hogy úgy érzik, őket csak önmaguk vagy egy 
másik kisebbségben élő, azaz a többi határon túli magyar értheti meg. Mind 
a szerb, mind a magyar részről érkező értetlenség is deprimálja az itt élőket. 
A magyarországi magyarok részéről a „határon túli” stigma és a magyarok-
kal való azonosulás kudarca a határon túlról származókat ezért identitásuk-
nak olyan újraértelmezéséhez vezetheti, amelyben különbséget tesznek hatá-
ron túli és anyaországi magyarok között. Szerintük az utóbbiak felszínesek, 
önzők és általában közömbösek a nemzet érdekeivel, értékeivel szemben, vi-
szont a határon túl élő magyarok a magyar kultúra, az anyanyelv és a törté-
nelem „tiszta formáit” tudhatják magukénak, és jobban megértik egymást. 
(Feischmidt 2004 alapján)

„Olyan, mintha sehol nem lennénk otthon, tehát ott Magyarországon se 
vagyunk otthon, de itt is már magyarok [vagyunk], de ott másmilyen magya-
rok vagyunk. Tehát hogy mondjam? Tényleg ez olyan, nem tudom én se meg-
érteni.” (Ada)

Moderátor: „Akkor ki az, aki érti a vajdasági magyarokat?”
A1: „Mi, vajdasági magyarok. Egyébként vannak tapasztalatok, hogy a töb-

bi határon túli magyar is.” (Mindenki helyesel.)
A2: „Velük mikor beszélgettünk, akkor éreztük, hogy bennük is bennük van 

ez. […] érezzük azt, hogy ők is ugyanezeket a dolgokat tapasztalták, mert ná-
luk is megvan ez a kis különböztetés, és ezért így az empátia sokkal könnyebb 
feléjük, mint a magyarországiak felé.” (Ada)

A „magyar” szóval kapcsolatos pozitív vagy semleges asszociációk csak 
említésszerűek voltak, nem fűztek hozzájuk különösebb magyarázatokat. 
Ilyenek hangzottak el: az anyanyelv, amely szép, de egy idegennek nehéz 
megtanulnia. A nyelvünkből fakadóan előjött még, hogy egyedi nép a ma-
gyar, és többen felhozták a nemzeti jelképeket, mint a zászlót („magyarorszá-
gi zászló”) vagy a Szent Koronát.

Budapesten élő, határon túli fiatalok

Budapesten élő (tanuló vagy dolgozó), határon túli (felvidéki, kárpátal-
jai, erdélyi, délvidéki) fiatalokat is megkérdeztünk arról, mit jelent számuk-
ra a „haza” és a „magyar” szó. Náluk is megtalálhatók a földrajzilag behatá-
rolható meghatározások a szülői háztól a saj át otthoni településen át a régi-
óig, ám érdekesség, hogy körükben már senki sem nevezi hazájának sem azt 
az országot, ahol eredeti lakhelye található, sem Magyarországot, Budapestet, 
ahol most él (részben kivételnek számít egyikük, aki megjelöli Pilismarótot), 
sem a Kárpát-medencét. A nem földrajzi meghatározások viszont jobban ha-
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sonlítanak a többi területen elhangzottakhoz. A biztonság itt is többször elő-
került, amelyet az otthon, a család, esetleg a rokonok, barátok tudnak nyújta-
ni számukra a kényelemmel együtt, ahol minden „otthonos”, és „nincsenek 
idegen elemek”. 

„Hát biztonság, szeretet, most, leginkább a haza az, ha hazamegyek, akkor 
a család miatt megyek haza leginkább.” 

„A haza az, ahol kényelmesen elvagyok, tehát hogy ahol kényelem, ahol 
nincsenek idegen elemek, ahol kényelmesen érzem magam. És a haza, az va-
lamiféle önazonosság. […] Tehát hogy az a haza, ahol azt érzem, hogy nemze-
tileg, személyiségileg, tehát úgy egy olyan azonos valami. Nem idegen.”

A nemzeti szimbólumok közül pedig megjelent a magyar himnusz (a szé-
kely himnusz a rákérdezés után sem) és a magyar zászló.

A „magyar” kifejezés hallatán kevesebb gondolat jutott eszükbe; említik a 
nyelvet, az anyanyelv fogalmát, a gazdag történelmet és az „útlevél” szóhoz 
kapcsolva az állampolgárságot, amely egyfajta megnyugvást jelentett.

A magyarság jellemzésére csak két kifejezés jött szóba, egy pozitív és egy 
negatív.

„… extrém problémamegoldó készség. […] Bárhol, bármilyen körülmények 
között fel tudják magukat találni, legyen az külföld, legyen az Budapest, le-
gyen az vidék. Nem mindig a törvény adta kereteken belül, de mindig látom, 
ha problémája van az embernek, megoldja.”

„A másik a panaszkodás, amit lépten-nyomon itt tapasztalok, tehát legyen 
az külhoni vagy itteni…”

Moderátor: „A panaszkodás az minek köszönhető?”
„Gondolom, a körülményeknek. Csak panaszkodtak. Nekem ha valami 

gondom volt, akkor nem a fejemet vertem a falba, hanem azon küzdöttem, 
hogy jobb legyen. Kicsit olybá tűnik, hogy az itteni emberek csak nem szeret-
nek megküzdeni, csak irigyelni másoktól, ami eleve panaszra ad okot. Ez na-
gyon általánosítás, de gyakran találkozok ezzel.”

A panaszkodás folyományaként megjelenik még a rossz-szomszédi vi-
szony, amivel a vajdasági hozzászóló arra utal, hogy itt úgy érzi, a szomszé-
dok mindig a másik háta mögött szidják egymást, ezzel megerősíti a többi vaj-
dasági megkérdezett véleményét is.

„Hát itt megfigyeltem az ismerősöket, az itteni budapestieket és azt, hogy 
miként viszonyulnak a szomszédjaikhoz. Mindig panaszkodnak, mindig pa-
naszkodás, mindig a szomszéd csinálja a rosszabbikat, a rossz dolgot. Lenyír-
ja a füvet, de azt oda önti ki, pedig nem oda kellene. Nem tudom. Nálunk ilyen 
nincs. Az emberek megbeszélik.”

További negatívumként jelenik meg a „magyar” szó mögött a „határ” mint 
országhatár, amely a vajdasági és kárpátaljai magyarságot fizikailag is elvá-
lasztja Magyarországtól, és ahol csak várakozás és tortúra után lehet valóban 
hazatérni, vagy visszatérni Magyarországra.

„Határ, azt írtam, hogy határ, mert még mindig megvan. Az, hogy egy fizi-
kai elválasztó határ létezik, és van, mikor tényleg leérek Budapestről három 
órán át, és akkor várok még a határon két órát, hogy átléphessek az otthonom-
ba, mert nekem az az otthonom, ami harminc kilométerre van a határtól, és 
ez engem zavar.”
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Ugyanakkor a másik két régióból származók körében a „határ” szó inkább 
a határtalanságot jelenti, már ami az Európai Uniót illeti. 

„Leg- és legpozitívum, leg- és legjobb, amiért van az, hogy nincsenek a ha-
tárok. Van útleveled. […] Ha azt mondod, hogy na, akkor most én el szeretnék 
utazni, nem tudom, Bécsbe, akkor nem kell nekem például vízum, miközben 
négy évvel ezelőtt kellett volna vízum, ha el szerettem volna menni egy adven-
ti vásárba.”

Ezzel ugyanakkor szemben áll az az általános vélemény, hogy bár az unió 
eltörölte a határokat, ugyanazon munkáért egész más béreket kapnak itt vagy 
otthon, mint Nyugaton, és amíg ez nem lesz egyenlőbb, addig nem lehet tel-
jes unióról beszélni.

„… majd ha az adekvát munkáért adekvát bérezés lesz, és ugyanúgy az 
ösztöndíjakért és iskolákért, mert látom, hogy működik egy átlag uniós ország-
ban és itt tőlünk keletre vagy akár Szlovákiában. Addig nem jó dolog unióról 
beszélni, mert nem igaz, az alsó réteget sem éri el.”

Magyarnak lenni

Következő kérdéscsoportunkban megkérdeztük a beszélgetéseken részt 
vevőket arról, milyen magyarnak lenni azon a településen, illetve abban a ré-
gióban, országban, ahol élnek. Továbbá kíváncsiak voltunk rá, volt-e olyan 
momentum az életükben, amikor először érezték azt valamilyen módon, 
hogy ők magyarok, és emiatt eltérnek a többségi társadalomtól. Meg szeret-
tük volna tudni azt is, hogy az egyes területeken mit gondolnak az ott élők, 
mi szükséges ahhoz, hogy valaki magyarnak mondhassa magát, milyen attri-
bútumokkal kell rendelkeznie, hogyan kell viselkednie, milyen életet kell él-
nie mindehhez. Végül pedig arra kértük a résztvevőket, mondják el, mennyi-
re érzik úgy, hogy más – jobb-e, rosszabb-e – magyarnak lenni ott, ahol élnek, 
mint Magyarországon. Mirnics Károly (2005) úgy látja, hogy a magyar kisebb-
ségek által lakott terület általában „az új nemzetállam számára elviselhetet-
len, idegen testet képez”, így mindent megtesz annak érdekében, hogy az új 
kisebbségre „rákényszerítse saját etnikai jellegét”. Ez a hosszú, több évtize-
des lefolyású „harc” az interjúk tükrében mindmáig megnyilvánulni látszik 
valamilyen mértékben a vizsgált területeken. Vannak, akik az együttélés po-
zitívumait keresik, és a többnyelvűségben, a multikulturális közegben inkább 
lehetőségeket látnak. Nem aggasztja őket olyan mértékben az összeolvadás, 
mint a második táborét, amelynek tagjai érezhetően jobban érzik azt, amiről 
Mirnics is beszél, a többségi nemzet beolvasztási törekvéseit, ezért magyarsá-
gukért jobban aggódnak, kevésbé nézik jó szemmel a vegyes házasságokat, az 
államnyelvi iskolákba íratást. A két csoport közé, amint azt korábban már ki-
fejtettük, nehéz éles határvonalat húzni.
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A Kárpát Panel 2007 magyarságtudattal kapcsolatos 
adatai

A határon túliak a kisebbségi lét érzete mellett azonban – mint korábban 
a „haza” és a „magyar” szó kapcsán is láttuk – általánosságban pozitívum-
ként fogják fel a magyarságukat. Erről az interjúalanyok is tanúbizonyságot 
tettek, de a már korábban említett Kárpát Panel 2007-es vizsgálata4 (Papp–Ve-
res 2007) is megerősíti, hogy a válaszadókat többnyire minden területen – ha 
nem is teljes egészében − inkább pozitív érzésekkel tölti el az a tudat, hogy 
ők magyarok. Az ambivalens érzéseket főleg a többségi társdalom által érzett 
elnyomás, kirekesztés és a magyarországi magyarokkal kapcsolatos esetleges 
rossz tapasztalatok okozták. A Kárpát Panel 2007-nek a témánk szempontjá-
ból releváns eredményeit a következőkben mutatjuk be röviden.

Felvidék

A felvidéki kérdezettek bő harmada magyarnak, közel egyharmada szlo-
vákiai magyarnak, alig hatoduk pedig felvidéki magyarnak vallotta magát, de 
5 százalékuk magyar anyanyelvű szlováknak, egyesek pedig kisebb, inkább 
régiós megnevezést alkalmaztak magukra: csallóközinek, mátyusföldinek 
vagy épp európainak, páran pedig szlováknak vallották magukat. A magyar-
sághoz tartozásra túlnyomórészt büszkék a válaszadók. 78,5 százalékuk tel-
jesen vagy többnyire egyetért azzal, hogy ez pozitív, 78 százalékuknak termé-
szetes dolog a magyarság. 90 százalékuk pedig egyáltalán vagy részben nem 
ért egyet azzal, hogy szégyenkeznie kellene a magyarsága miatt. „A magyar-
sághoz tartozás kritériumai között az önbesorolás, a magyar anyanyelvűség, 
a kultúrnemzeti azonosulást mutató magyar kultúra ismerete és szeretete, va-
lamint az a legfontosabb, hogy legalább az egyik szülő magyar legyen. Legke-
vésbé fontosnak a magyar állampolgárságot tartják.”

Az egyes nemzetek tulajdonságaival kapcsolatban a válaszadók a negatív 
tulajdonságokat (erőszakos, önző, lusta, tehetetlen) leginkább a szlovákok-
ra tartották jellemzőnek, az intelligenciát, a segítőkészséget és a versenyszel-
lemet a magyarországi magyaroknak tulajdonították legnagyobb arányban, a 
toleranciát pedig leginkább a szlovákiai magyarok sajátjának tekintik. „A ha-
táron túli magyarok közül a válaszadók önmagukat tartják a legrokonszenve-
sebbeknek (78 százalék), de a többi határon túli csoporttal is inkább rokon-
szenveznek. Legkevésbé (57 százalék) azonban a magyarországi magyarok-
kal, ami általános jellemző az elcsatolt területeken élők körében. A válasz-
adók fele szerint a magyar nemzetiség nem akadályozza Szlovákiában az ér-
vényesülést. Minden negyedik viszont akadálynak érzi, főleg álláskeresés-
kor”, ami a későbbiekben bemutatott interjúkban is előkerül. (Mészárosné 
Lampl Zsuzsanna 2007)

4   NErdély=900; NKárpátalja=350; NFelvidék=600; NDélvidék=380
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Kárpátalja

A 350 megkérdezett közel 45 százaléka elsősorban „kárpátaljai magyar-
nak” tekinti magát, valamivel több mint egyötödük „kárpátaljaiként” jelle-
mezte magát, hatoduk egyszerűen „magyarnak”, nem egészen egytizedük pe-
dig magyar anyanyelvű ukránnak. Előfordultak még az „ukrán”, az „ukraj-
nai”, de a „közép-európai” kifejezések is. A kérdezettek természetesnek te-
kintették a magyarságukat, és többségük büszke rá. Mindössze 39 százalé-
kuk érzi úgy, hogy a magyarsága nem jelent hátrányt számára. „A magyarság 
ismérvei között a megkérdezettek véleménye szerint az anyanyelv, illetve a 
magyarság vállalása számít leginkább. Az ismérvek alapján a második hely-
re sorolták azt, hogy szeresse a magyar kultúrát, tisztelje a nemzeti szimbó-
lumokat jelképező trikolórt, származása szempontjából legalább egyik szü-
lője legyen magyar, ezt követi az, hogy magyar szertartási nyelvű egyházhoz 
tartozzon, mindkét szülője magyar legyen, majd hogy magyar iskolát végez-
zen.” Kevésbé tartják fontosnak az állampolgárságot és a magyarországi szü-
letési helyet.

A nemzeti hovatartozást a megkérdezettek 67 százaléka szerint az egyé-
nek anyanyelve és kultúrája határozza meg, 28 százalékuk úgy gondolja, hogy 
ez az egyének saját döntésén alapul, míg 5 százalék az állampolgársággal azo-
nosítja a nemzeti hovatartozást.

„A kárpátaljai magyarok számos emberi tulajdonságukban pozitívabbak-
nak tartják magukat a magyarországi magyaroknál és az ukránoknál is. Példá-
ul segítőkészebbek, toleránsabbak, intelligensebbek, kevésbé önzőek, kevés-
bé tehetetlenek, kevésbé lusták, nem erőszakosak. A kutatás eredménye sze-
rint a kárpátaljai magyarok úgy érzik, hogy a versenyszellem terén elmarad-
nak a magyarországi magyaroktól, szemben az ukránokkal. A magyarorszá-
gi magyarokat intelligensebbnek, önzőbbnek, tehetetlenebbnek, lustábbnak 
látják, mint az ukránokat. A megkérdezettek szerint versenyszelleme a ma-
gyarországi magyaroknak jobb, mint az ukránoknak. Az ukránokat a felmé-
rés szerint a megkérdezettek segítőkészebbnek, erőszakosabbnak látják, mint 
a magyarországi magyarokat. […] A határon túli magyarok közül a kárpátal-
jai magyarok számára a legrokonszenvesebbek maguk a kárpátaljai magyarok 
(41,4 százalék szerint nagyon rokonszenvesek, 42,3 százalék szerint inkább 
rokonszenvesek). Saját magukon kívül az erdélyiek tűnnek legrokonszenve-
sebbnek (11,6 százalék nagyon rokonszenvesnek tartja, 44,8 százalék inkább 
rokonszenvesnek). Az erdélyiek után a felvidékieket kedvelik (10,8 százalék 
nagyon, 41 százalék inkább), majd a vajdaságiakat (9,6 százalék nagyon, 40,7 
százalék inkább).” (Molnár–Orosz 2007)

Erdély

Az erdélyi válaszadók szűk egyharmada (29 százalék) elsősorban magyar-
nak tartja magát, közel ugyanekkora arányuk erdélyi magyarnak, hatoduk er-
délyinek, és 11 százalékuk magyar anyanyelvű románnak. Relatíve nagyará-
nyú válaszadó, 7 százalék tartotta magát elsősorban székelynek. Elenyésző 
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hányaduk pedig románnak, romániainak, de egyesek európainak nevezték 
magukat.

„A magyarsághoz tartozás túlnyomórészt pozitív érzésekkel tölti el a vá-
laszadókat, több mint 80 százalékuk teljesen vagy többnyire egyetért, hogy 
ez büszkeséggel tölti el, több mint 75 százaléknak pedig magyarsága termé-
szetes dolog. Hogy a magyarságuk szégyenérzettel töltené el, ezzel közel 72,7 
százalékuk egyáltalán nem, 14,4 százalékuk pedig részben nem ért egyet. A 
magyarsághoz tartozás kritériumai között az önbesorolás és a kultúrnemzeti 
azonosulást mutató magyar kultúra ismerete és szeretete, valamint a ma-
gyar anyanyelvűség emelkedik ki, de a magyar állampolgárság kritériuma is, 
és noha a többi kritériumhoz képest alacsonyabb említésű, ám a kisebbségi 
helyzetben viszonylag magasnak tekinthető 3-as, közepes értékű. […] a vá-
laszadók több mint 90 százalékának nincs vagy nagyon ritkán van problémá-
ja azzal, hogy magyarként kisebbségben él Romániában. […] Arra a kérdés-
re, hogy mennyire találja rokonszenvesnek a különböző etnikai csoportokat, 
a többségi csoportok esetében a románok és a magyarországi magyarok átla-
gosan ugyanolyan értékekkel rendelkeznek, némi árnyalatnyi eltéréssel, a ro-
mánok nagyobb részéhez közömbös a viszonyulás, a magyarországi magya-
rokhoz pedig némiképp többen viszonyulnak rokonszenvvel – de ellenszenv-
vel is –, mint a románokhoz. A határon túli magyar közösségek állnak a leg-
közelebb az erdélyi magyarokhoz, közelebb, mint a többségi románok vagy 
magyarok. A romákhoz a válaszadók többsége kissé vagy nagyon ellenszen-
vesen viszonyul. […] Az erdélyiek kétharmada úgy gondolja, hogy nem aka-
dálya Erdélyben az érvényesülésnek az, ha valaki magyar, 30 százalék sze-
rint akadály néhány téren, és 3 százalék nem tudja, akadály-e. A románok és 
a magyarok közti viszonyt országos szinten mintegy egyharmaduk konfliktu-
sokkal terheltnek, kb. ugyanannyian együttműködéssel jellemezhetőnek, a 
többiek közömbösnek érzik, vagy nem tudják.” (Csata–Kiss–Veres 2007)

Vajdaság

A vajdasági válaszadók közel fele (49 százalék) elsősorban vajdasági ma-
gyarnak vallotta magát, negyedük pedig vajdaságinak, hatoduk magyarnak, 
és csak 4 százalékuk magyar anyanyelvű szerbnek. Minden más kategóri-
át csak elenyésző hányaduk említett: európai, szerb, szerbiai, roma, német.

„A magyarsághoz tartozás a válaszadók 76,5 százaléka számára nem szé-
gyen, 41 százalék gondolja, hogy magyarnak lenni nem is politikai kihívás, 
de több mint a felének ez ténylegesen közömbös. A válaszadók 43,8 százalé-
ka teljesen vagy többnyire egyetért azzal, hogy magyarnak lenni hátrányt je-
lent, ugyanakkor […] 52,4 százalékuk szerint előnyt. Teljesen vagy többnyire 
egyetértenek (76,6 százalék) azzal az állítással, hogy magyarnak lenni termé-
szetes dolog, vagy hogy ez büszkeséggel tölti el őket (61,4 százalék). […] Ah-
hoz, hogy valaki magyarnak számítson, a vajdaságiak szerint legfontosabb, 
hogy magyarnak tartsa magát (4,3 átlagjegy az 1–5 skálán), majd hogy ma-
gyar legyen az anyanyelve (4,2), illetve legalább az egyik szülő legyen ma-
gyar (4). Az, hogy ismerje vagy szeresse a magyar kultúrát, 3,9 átlagjegyet ka-
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pott. […] kifejezetten nem fontos, hogy az anyaországhoz kötődjön, sem szü-
letési, sem pedig állampolgársági vonatkozásban! A legkevesebb átlagjegyet 
kapták a következő válaszok: hogy Magyarországon szülessen (1), vagy hogy 
magyar állampolgár legyen (2), vagy hogy magyar pártra szavazzon (2,1). […] 
Azt a problémát, hogy magyarként szerb állampolgár, a válaszadók 43,1 szá-
zaléka nem ismeri, és jól tudja a kettőt egyeztetni. 38 százalékuk számára ál-
talában nem probléma, még ha néha fel is vetődik egy-két ellentmondásos 
érzés. 20 százalék alatt van azoknak a száma, akik többé-kevésbé problémá-
nak tartják a nemzetiségük és más állampolgárságuk összeegyeztetését. […] 
A szerbekre szerintük jellemző az erőszakosság (59,6 százalék), versenyszel-
lem (56,2 százalék), a segítőkészség (49,4 százalék), lustaság (49,1 százalék), 
sőt az önzőség is (46 százalék) is. A magyarországi magyarokat elsősorban 
versenyszelleműnek (58,7 százalék), majd intelligensnek (56,6 százalék), de 
önzőnek (50,6 százalék) tartják. Önmagukat a vajdasági magyarok elsősorban 
toleránsnak (59,4 százalék), majd intelligensnek (59,3 százalék), versenyszel-
leműnek (57,5 százalék) és segítőkésznek (54,8 százalék), továbbá legkevés-
bé lustának és erőszakosnak tartják. A válaszadók szerint érte őket már hátrá-
nyos megkülönböztetés nemzeti hovatartozásuk miatt: 36,8 százalékukat rit-
kán, 8,6 százalékukat gyakran, és 5,9 százalékukat nagyon gyakran. A meg-
kérdezettek majdnem fele azt válaszolta, hogy soha nem érte hátrányos meg-
különböztetés nemzetisége miatt. Az érvényesülési akadályokat azonban a 
magyar emberek 52 százaléka érezte Szerbiában. A szerb–magyar viszonyt 
országszinten a közömbösség (38,2 százalék) vagy mások tapasztalata sze-
rint (34,4 százalék) konfliktusok jellemzik. Egészen más a helyzet a település 
szintjén, ahol a válaszadók szerint a szerbek és a magyarok együttműködnek 
(41,1 százalék) vagy közömbösek (37,6 százalék). A többségi vélemény sze-
rint tehát lokális szinten igen, de országszinten nem jön létre az együttműkö-
dés a többségi nemzettel” (Gábrity Molnár–Rác 2007).
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Összefoglaló táblázat a fókuszcsoporton részt vevők válaszai alapján
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Felvidék

A felvidéki fiatalok arra a kérdésre, hogy mikor érezték magukat először 
magyarnak, a legtöbben azt válaszolták: evidensnek érezték, hogy őket ma-
gyarnak nevelik. Csak elvétve tudtak speciális alkalmat megjelölni, ami más 
régiókban is tipikus jelenség volt. Többen azonban kiemelték, őket tudatosan 
magyarnak nevelték, ezzel kvázi erősítve azt is, hogy ők a legkevésbé sem tar-
toznak a többségi társadalomhoz, a szlovákokhoz:

„… engem is ugyanúgy magyarnak neveltek, másnak nem is nevelhettek, 
mert ki lettünk volna irtva a családból. Kitagadtak volna minket. Úgyhogy en-
gem csak magyarnak nevelhettek.” (Zselíz)

A legkorábbi, konkrét időpontot is tartalmazó említések a gyermekkort, az 
óvodáskort elevenítették fel. Volt, aki az első nyelvemlékeit hozta elő:

„Mikor édesanyám először szólt hozzám.” (Királyhelmec)
Volt, akinek Pósa Lajos verseit olvasták fel, és ezeket a verseket tekintette 

magyar identitása első építőköveinek. Más az óvodában tapasztalt szegregá-
cióra és az ebből fakadó rádöbbenésre emlékszik vissza élesen:

„…talán akkor, amikor óvodás voltam. Akkor közös óvoda volt […], tehát 
egy helyiségben volt a szlovák csoport és a magyar csoport, és ők szlovák verse-
ket, szlovák énekeket, mi pedig igen, magyar ének, magyar vers. És már óvodá-
ban is, már olvasni tudtam, magyar könyveket adtak az óvónők, és akkor va-
lahogy különbséget tettünk, hogy na, ők a szlovák csoport, mi pedig a magyar 
csoport. És akkor már tudtam azt, hogy mi magyarok vagyunk.” (Királyhelmec)

És voltak, akik a magyar himnusz első tudatos hallásáig, énekléséig veze-
tik vissza emlékeiket:

„…először talán akkor, amikor először felhangzott a magyar himnusz a té-
véből, és több ezrek énekelték, és az a tömeges erő, ami jött a torkukból, talán 
akkor.” (Zselíz)

A felvidéki fiatalok számos esetben a negatív élmények hatására értik 
meg saját magyarságukat. Különösen is fájdalmasan ez, amikor az anyaorszá-
gi magyarok révén szembesülnek magyarságukkal:

„Arra emlékszem, mikor arra rájöttem, hogy nem vagyunk ugyanolyan-
ok, mint a magyarországi magyarok. Tehát hogy ez nem automatikus, hogy én 
magyar vagyok, mikor elmentem cserediáknak alapiskolába nem tudom hova, 
Miskolcra talán. És ott megkérdezték […]: ti otthon magyarul beszéltek? És ne-
kem akkor esett le, hogy ezek nem is tudják, hogy mi itt vagyunk.” (Komárom)

Arra a kérdésre, hogy milyen a Felvidéken magyarnak lenni – bár a ma-
gyar lét több negatívumát is megemlítették, és ezek a negatívumok érezhető-
en szerves részei az életüknek –, alapvetően pozitívan nyilatkoztak nemzeti 
hovatartozásukról. Ha a kérdésnek csupán a praktikus oldalát tekintjük, elő-
került a kétnyelvűség kérdése, amely mellé ha egy harmadik-negyedik ide-
gen nyelv is társul, a magyaroknak több esélyük adódhat a munkaerőpiacon. 
Ez főleg – egy korábbi, hasonló témakörben lefolytatott adatfelvételünknél – a 
pozsonyi fiatalok esetében vetődött fel. Ők akkor úgy nyilatkoztak, hogy a 
magyarnyelv-tudás számukra előnyt, jobb esélyeket jelent, mert számos szlo-
vák cégnek van magyar kapcsolata, ezért magyarul tudó munkatársakat is ke-
resnek. Ugyanakkor – jelen kutatásban − mindez negatívumként is felmerült 
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a munkakeresés terén, amikor valakit csak a magyarsága miatt nem vesznek 
fel, vélte egy válaszadónk:

„…az önéletrajzba bele kell írni a nemzetiséget. És nagyon sokszor van ez 
a szelektálás, ha valakinek látják, hogy magyar, már dobják is, senkit nem ér-
dekel, hogy milyen képesítése van, hol járt iskolába, mit tud.” (Zselíz)

A nyelvvel egy időben megjelennek a történelmi, kulturális, nyelvi hagyo-
mányok is:

„Jó. Százszázalékosan tudjuk, honnan jövünk, és hová akarunk menni. Mi 
nem loptuk a történelmet.” (Zselíz)

A1: „Mi magyarok azért tényleg történelmet fordítottunk, a szlovákokkal el-
lentétben, szegények még azt sem tudják, mikor kezdődtek.”

A2: „Ami van, azt lopták, címert, himnuszt hozzá.” (Zselíz)
És voltak, akik a magyar nyelv egyediségét, eredetiségét, a magyar népi 

hagyományokat, a néptáncot és szimbólumrendszert hangsúlyozták.
„A magyar nyelv az olyan alapot biztosít a kifejezésre és a gondolkodás-

hoz, amire egy csomó nyelv nem képes ennyire. Tehát ez tudományos tény, 
hogy egyszerűen annyira logikusan van felépítve, és olyan asszociációkat ge-
nerál magától a nyelv, amire a nyugati nyelvek többsége nem alkalmas.” (Ko-
márom)

A negatívumok közül részben az igazán sehova nem tartozás érzése kör-
vonalazódik, többségük nyilvánvalóan érzi a szlovákok megkülönböztető vi-
selkedését, amely egyfajta stigmatizációt jelent: 

„… akárhova nézünk, mindegyik szomszédunk [ti. szomszédos ország] va-
lamiért haragszik ránk. Emellett minden szomszédunk el is vett tőlünk nem 
kevés dolgot, tehát ez már egy nagy ellentmondás, tehát a tolvaj is mindig ha-
ragszik arra, akit meglopott, csak így zárójelben.” (Komárom)

De olyan is van, aki nem érzi a magyarság negatívumát, vagy nem hajlan-
dó érezni:

Moderátor: „Van olyan, ami miatt viszont nem jó magyarnak lenni?”
„Kimondom, hogy nincs. Nekem, számomra nem létezik.” (Komárom)
És ennél a kérdésnél is szóba kerültek az anyaországi magyaroktól ka-

pott – akár szándékos, de akár csak figyelmetlenségből adódó – sérelmek, mi-
szerint a felvidéki magyar Magyarországon csak tót marad, míg Szlovákiá-
ban csak magyar.

A1: „Mikor elmész Pestre, és azt mondják, hogy itt a tót.”
A2: „Mi csak mindig felvidéki magyarok maradunk egyesek szemében.”
A3: „Az még a jobbik verzió. Amikor vannak ilyen rendezvények, hogy min-

den magyarok rendezvénye, jönnek Erdélyből, Vajdaságból, Kárpátaljáról, tő-
lünk, akkor mindig úgy mondják ránk, hogy szlovákok. Meg az erdélyiekre is, 
hogy románok. Ha visszacsatolnának, biztos rajtunk maradna még száz-két-
száz évig, hogy a szlovákok.” (Zselíz)

A magyarországi magyarokkal szemben felmerült még az is, hogy míg az 
anyaországiaknak a magyarság egy állapotot jelent, addig ez a határon túliak 
körében küzdelmet. Így sokkal élesebben megélik magyarságukat, mint a Ma-
gyarországon élők.

„Ott egy állapotot jelent, itt meg egy küzdelmet. Mindennapos küzdelmet, 
vállalást, és ezáltal úgy gondolom, hogy nem egyénben, hanem átlagban erő-
sebb a felvidéki, erdélyi, délvidéki akármelyik magyarnak az identitástudata, 
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mint a magyarországi magyarnak. [A magyarországi magyar] mégsem érzi át 
azt annyira, és nem gondolkodott még annyiszor azon, hogy ő mitől magyar, 
miért magyar, miért jó ez, miért nem jó ez, mint az, aki úgymond a határán 
van az identitásának, és el kell döntenie, hogy na, akkor most erre billenek, 
vagy arra billenek, vagy inkább semmilyen leszek, és akkor mindenkinek meg 
fogok felelni.” (Komárom)

Arra a kérdésre, hogy végtére is ki számít magyarnak, többféle válasz 
is megfogalmazódik, de alapvetően egyetértés mutatkozik abban, hogy az 
önidentifikáció és a magyarul beszélés feltétele ennek. Ennél a problémakör-
nél is előjön az álmodás, gondolkodás kérdése, azaz többen azt tartják egyér-
telműen magyarnak, aki magyarul álmodik vagy gondolkodik.

„…magyar az, aki magyarul gondolkodik, mert lehet, tehát szlovákul, ha 
beszélünk például, soha nem mondanám magamról azt, hogy szlovák vagyok, 
mert gondolkodni mindig magyarul gondolkodom.” (Királyhelmec)

„Van ez a mondás, hogy aki magyar nyelven álmodik, az az igazi magyar. 
És szerintem ez igaz is, aki ha álomban magyarul álmodik, akkor az igazi ma-
gyar.” (Komárom)

„Ha fordítanod kell magadban magyarról a szlovákot, akkor magyar vagy.” 
(Zselíz)

„Nálam az a magyar, aki felvállalja.” (Zselíz)
Bár a korábbi – hasonló témakörben végzett – fókuszcsoportos adatfelvé-

teleinknél az iskola kérdése erőteljesebben vetődött fel, a megkérdezett fia-
talok körében is előkerült magyarrá neveléshez megkerülhetetlenül szüksé-
ges eszközként:

Moderátor: „Általában véve mitől lesz valaki magyar? Mi kell hozzá?”
„Anyanyelv és iskola. Szerintem ez a két legfontosabb. Ehhez még jöhet 

más ilyen kiegészítő dolgok, de ha ebből a kettőből, ha az egyik hiányzik, ak-
kor az már úgy nehéz. Abból már talán tiszta identitás csak erős akarattal for-
málható. Anélkül meg nem.” (Komárom)

Ugyanakkor, mint kiderült, a magyar nyelv ismerete önmagában az 
önidentifikációhoz már nem feltétlenül elegendő, akkor sem, ha az illető egy-
értelműen anyanyelvi szinten beszéli a nyelvet. A magyarság tehát a válasz-
adók szerint egy tudatos döntés is.

Kárpátalja

Felvidékhez hasonlóan a kérdésre, hogy mitől lesz valaki magyar, elsősor-
ban a neveltetés és ennek evidenciája jelenik meg.

„Szerintem ez így belénk van így nevelve, vagy nem tudom, az, hogy ma-
gyarok vagyunk, az tény.” (Nagyszőlős)

Az önidentifikáció egymagában mint egyetlen szükséges feltétel mindösz-
sze egy helyen, Munkácson jelenik meg.

„… egy ember akkor tarthatja magát magyarnak, hogyha ő azt gondol-
ja magáról, hogy magyar. Ez szerintem abszolút igaz. Mert tényleg nem szár-
mazás kérdése. Mondjuk, lehetek ukrán szülőktől, de hogyha én azt mondom, 
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hogy én magyar vagyok, akkor én magyar vagyok, mert annak érzem magam.” 
(Munkács)

Az önidentifikáción túl a magyarnak mint anyanyelvnek a helyes haszná-
lata került elő még pluszfeltételként.

„… számomra először is az anyanyelvet jelenti…” (Munkács)
„Nekem az is számít, hogy ha magyar vagyok, akkor tudjak írni és helye-

sen írni.” (Munkács)
Ugyanez igaz arra a kérdésre is, hogy mikor érezték magukat először ma-

gyarnak: a kérdezettek evidenciaként tekintenek magyarságukra. Mindössze 
egy esetben hozta fel valaki az óvodáskori emlékeit, miszerint szeparálva ke-
zelték az ukrán és magyar gyerekeket még akkor is, amikor ez látszólag indo-
kolatlan volt: játék, ültetés alkalmával.

„…mondjuk, akkor figyeltem én fel erre jobban, hogy magyar vagyok, ami-
kor még óvodában, mert én jártam ukrán nyelvű óvodába […], velünk, ma-
gyarokkal […] máshogy bántak. […] Hát ilyenekben, hogy mi az egyik asztal-
nál ültünk, az ukránok meg a másiknál. Vagy mi máshol játszottunk...” (Nagy-
szőlős)

A kárpátaljai résztvevők egyöntetűen a példamutatáshoz kötik a magyar-
nak maradást. Így ahhoz, hogy valaki megőrizze magyar identitását, azt tart-
ják fontosnak, hogy mindenképpen olyan példát lásson – akár otthon, akár 
az iskolában, akár más magyarul beszélő közösségben –, amely megerősíti őt, 
s amely által a magyar öntudat evidenssé válik számára, amihez igazíthatja 
az életét.

„Persze, hát a kultúrát magyar közösségben tudja úgy magába szívni – 
ugye a kamasz gyerek olyan, mint a szivacs: amit elé raknak, neki az lesz az 
alap. […] ugye nagyon befolyásolja az éppen kamaszkorban elé állított embe-
ri példák. Hogyha előttem egy olyan ember lesz a példa, aki magyar hazasze-
rető, akkor én is olyanná akarok válni majd.” (Beregszász)

Azonban a magyar családba születés, úgy tűnik, már nem feltétlenül 
biztosítja önmagában a magyarnak maradást, hanem kifejezetten erre uta-
ló szándékra is szükség van. Érdekesség, hogy egy esetben már „szándék” ka-
tegóriaként szerepel az otthoni magyar beszéd is, mint amire időt és energi-
át kell fordítani.

Moderátor: „És akkor mi kell hozzá [hogy valaki magyar legyen]?”
A1: „Család, felmenők legyenek magyarok.”
A2: „Meg az, hogy ők is azt akarják, hogy magyar légy, és ebben támogas-

sanak, segítsenek.”
A3: „… a család a fontos, ha valakinek a családja segít ebben, akkor az a 

fontosabb. […] ha a család akarja, meg fordít erre figyelmet meg erőt, akkor le-
hetséges, csak kicsit nehezebben. Ha például otthon magyarul beszélnek, az 
fontos.” (Nagyszőlős)

A család után mint második szocializációs közeg merül fel a magyar isko-
la is, amelynek magyarrá formáló erejét a családon kívül más nem tudja he-
lyettesíteni. Egyes hozzászólók szerint ezzel egyedül a cserkészet vagy ma-
gyar vallási felekezet, tehát valamely aktív, magyar, nemzetiségi nevelést ma-
gyarul is folytató közösség képes felvenni a versenyt, de sem ez, sem az egy-
ház, sem más nem tudja pótolni. Megjegyzendő, hogy itt a lokális különbsé-
gek meghatározóak. Ha valaki a tömbben él – főképp Beregszászon –, akkor a 



ME.dok • 2015/2

50



HAZA A MAGASBAN

51

cserkészet meghatározó megtartó erő, azonban Nagyszőlősön nem tapasztal-
tuk ezt. A cserkészet erejére következtehetünk abból is, hogy ennek hiányá-
ban például Nagyszőlős gyorsan ukránosodik:

„A cserkészet néha tudja pótolni, vagyis ez egy saját tapasztalat, tehát van-
nak olyan gyerekek, akik ukrán iskolát végeznek, és azért egy olyan magyar 
öntudatuk alakul ki, annak ellenére, hogy a nevük ukrán, mondjuk az egyik 
szülőjük ukrán, de tökéletesen megtanult magyarul, és mondjuk a cserkészet 
adott nekik egy olyan pluszt…” (Beregszász)

Bodó Barna (2005) szerint viszont az egyház hatását illetően többféle fo-
kozatot lehet elkülöníteni. Ugyanis nem mindegy, hogy a településen talál-
ható-e magyar templom, és ha igen, akkor a magyar misét tartó pap helyben 
vagy csak hetente szolgál-e, esetleg „alkalomszerűen” jelenik meg.

A Magyarországhoz, illetve az anyaországi magyarokhoz való viszonyról 
Geszti és Pákay (2006) kettősséget figyeltek meg kárpátaljai vizsgálódásaik 
során. Egyfelől érzékelhetőnek találtak egy erős kötődést az anyaországhoz, 
amelynek egyfajta indikátora a magyar igazolványok nagyszámú igénylése 
volt. Másfelől interjúalanyaik keserűséget és csalódottságot fogalmaztak meg 
a magyarországi magyarok hozzáállása miatt.

Erdély

Az erdélyi magyarok magyar identitástudatáról megelőző kutatások5 alap-
ján tudjuk, hogy szintén egy erős, pozitív tartalmú szociális identitásról van 
szó, magas nemzeti büszkeségérzettel. Továbbá tudjuk azt, hogy a magyarok 
közösségi identitása elsődlegesen kultúrnemzeti alapú önbesoroláson alapul, 
de mérsékelten megjelennek a normatív elemek is. Továbbá a 2010-es ada-
tok alapján6 megállapítható volt, hogy az erdélyi magyarok körében létezik 
egy etnikai eredetidentitás-profil is, amely azonban ritkábban fordul elő. (Ve-
res–Papp 2012) A 2014. tavaszi7 és az augusztusi fókuszcsoportos vizsgálata-
ink alapján a magyarságtudat tekintetében árnyalni lehet a kvantitatív vizs-
gálatok alatt megfigyelt magyar identitásstratégiákat.

Önbesorolás szerinti minimalista meghatározás: magyar valaki akkor, ha 
magyarnak érzi magát, magyarnak vallja magát.

„Hát úgy is lehet venni, hogy magyarnak érezze magát.” (Nagybánya)
Több helyen megjelenik valamiféle átlagos azonosulási stratégia, amikor 

az önbesoroláson alapuló meghatározást kibővítik a magyar nyelv ismereté-
vel mint kultúrnemzeti feltétellel.

„Önmagunkban kell feltaláljuk jobban ezt, hogy most akkor melyik nyelv-
hez kötődünk jobban.” (Nagybánya)

5   MOZAIK2001, MOZAIK2011 kutatások (Szabó, Bauer, Laki, 
Nemeskéri 2002 és Szabó, Bauer, Pillók 2013).

6   MOZAIK2011 (Bauer, Pillók, Szabó 2013).

7   A következő oldalakon az ezekből való idézeteket a „korábbi inter-
jú” kifejezéssel jelöljük (kézirat).
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 „Szóval az, hogy magyar iskolába járunk, az mindenképp egy előny.” (Ko-
lozsvár)

A magyarságtudat mint az életvilág nem tudatos része a „természe-
tes” nemzeti identitás megnyilvánulási formája. Elsősorban az alacsony 
iskolázottságú, tömbmagyar népesség körében gyakori, Székelyföldön és köz-
vetlen környezetében, a Maros megyei Mezőség egyes színmagyar falvaiban.

Ahogy más kvantitatív kutatások is bizonyították (Veres 2005, Veres–Papp 
2012), a korábbi, 2014 tavaszán és nyarán felvett fókuszcsoport-interjúk is 
igazolták, hogy a magyarságtudat az erélyi tömbmagyarság körében egy po-
zitív tartalmú csoport-hovatartozási forma, jellemző volt „a büszkeség a ma-
gyarságukra”.

„Szerintem meg kell legyen az akarat is, nemcsak az, hogy most mind a két 
szülő, vagyik egyik legyen magyar, vagy egy se, ahogy mondtad, hogy erre is 
van példa, hogy mégis kötődik a kultúrához. Meg kell legyen bennük az akarat 
is, hogy igen, azt felvállaljuk, és erre büszkék vagyunk.” (Kolozsvár)

A magyar identitás befogadó identitásként is működhet; a vegyes házassá-
gokból származók is lehetnek magyarok, amennyiben felvállalják ezt.

Elsősorban a szórványban fogalmazódik meg egy olyan magyarságtudat, 
amely önmagát a románsággal szemben definiálja, de ebben megjelenik az 
identitásvesztés félelemérzete is.

„Először, hogy elfogadtassuk az országunkkal, Romániával, hogy igen, ma-
gyarok vagyunk, itt élünk. Ezt el kell fogadni. Mi megtesszük ezt, de akkor ők 
is. Ez, hogy magyarnak lenni, ez relatív fogalom. Magyarok voltunk, azok va-
gyunk, és azok is leszünk. Mert azt, hogy kik vagyunk, azt másképp tudják meg 
tőlünk.” (Kolozsvár)

„…az erdélyi magyarságnak vagy az itteni magyaroknak az identitása na-
gyon sokszor valaminek az ellenében fogalmazódik meg. Tehát nem mint ön-
maga jelenik meg, hanem valamivel szemben állítva jelenik meg, tételesen 
most ugye a románsággal […]. Ki lehetne egészíteni egy olyannal is, hogy van 
egyfajta félelem az elvesztése miatt, és ugye van, tehát ez a félelem az öntu-
datunkat görcsössé, konzervatívabbá és földhözragadtabbá is teszi, tehát nem 
annyira nyitott…” (Marosvásárhely – korábbi interjú)

Székely identitás: a magyarságon belüli sajátos csoportnak határozzák 
meg magukat, Székelyföldön jelentős, de nem többségi azonosulási forma. 

„Magyarnak? Én inkább székely-magyarnak érzem magam, én szeretem 
inkább székelynek, de a magyarságon belül székelynek érezni. Én próbálom 
őrizni a hagyományokat, és szeretek itt élni, itt érzem otthon magam. Nekem 
ezt jelenti, hogy székely-magyar. (Székelyudvarhely – korábbi interjú)

A magyarság mint családi kötődés: elsősorban a szórványban jelenik meg, 
ahol a magyarságtudat több szempontból visszaszorul a privát szférába.

„Magyarnak lenni az, ha édesanyámra, édesapámra gondolok, nagyma-
mámra, nagytatámra, nagyon-nagyon szép dolog.” (Nagyenyed – korábbi in-
terjú)

„És az elődök, hogy milyen ágból származunk, milyen ágakról, anyai és 
apai ágak.” (Nagybánya)

Azon túl, hogy kit tartanak magyarnak, vagy mit tartanak fontosnak a ma-
gyar léthez, megkérdeztük a fiatalokat arról is, hogy mikor érezték magu-
kat először magyarnak. Itt sem mindenki tudott konkrét időpontot, eseményt 
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megjelölni, de szintén előfordultak történetek, amelyek rádöbbentették a fi-
atalokat nemzetiségükre. Az ilyen élmények egyik típusa volt a román kör-
nyezetből való részleges kiszakadás (iskolaváltás kizárólag magyar iskolára), 
valamint annak megtapasztalása, hogy milyen érzés csak magyar közegben 
lenni.

„Én mikor 5. osztályba kerültem, ugye a Németh Lászlóba, akkor tudtam 
ugye, hogy az egész épület magyarul beszél, és akkor jó volt érezni, hogy nem 
volt más nemzetiségű.” (Nagybánya)

Egy másik interjúalany is megosztotta egy pontosan ugyanilyen tapasz-
talatát (iskolaváltás magyar intézményre), tehát ez többeknek is meghatáro-
zó élményük volt. Ezzel szemben más a román nyelvvel való első találkozás 
okozta kultúrsokkra emlékszik vissza.

„Egész kicsi voltam, nem tudom, ilyen négy-öt éves, akkor kezdtem először 
a tömbház elé kimenni játszani. És akkor úgy fel se tűnt nekem, hogy létez-
nek olyanok, akik más nyelven beszélnek, és ott a gyerekek kérték tőlem a já-
tékot, és egyszerűen [nem értettem], mit akar tőlem, és otthagytam csapot-pa-
pot, játékot, mindent, hogy ez most mit akart […] [majd miután megkérdez-
tem a szüleimet], szaladtam vissza, és mondtam, hogy igen, elveheti. És az-
tán megtanultam nyilván szépen lassan a szavakat, de azért még eléggé sok-
szor meg kellett kérdezzem, hogy különböző szavak, akkor ez most mit is je-
lent.” (Nagybánya)

A magyar léthez is sokan különböző feltételeket kapcsolnak. (Mit jelent 
számotokra magyarnak lenni?) Nagyon fontos tényezőként jelenik meg első-
sorban az anyanyelvhasználat, a kultúra, a neveltetés.

„Hát azt, hogy az anyanyelvhasználat, az mindenképp. Azt, hogy van, aki-
vel ezt gyakoroljam, van, akivel ezt használjam, hogy engem otthon így nevel-
tek, hogy mi így beszélünk, és mi magyarok vagyunk. És szerintem fontos az, 
hogy megőrizzük a nyelvet, és megtanuljuk jól, és használjuk jól.” (Kolozsvár)

„Három nyelven tudok […], de az egyetlen nyelv, ahol azt érzem, hogy 
mindent ki tudok mondani szavakkal, amit gondolok.” (Sepsiszentgyörgy)

„Kultúra. Nevelés. Maga a kommunikáció. Ez teszi az embert magyarrá.” 
(Kolozsvár)

De hogy magyar felmenői legyenek (ami az állampolgárság egyik feltétele 
is), azt érdekes módon már nem mindenki tartja fontosnak.

„… szerintem az, hogy a felmenők legyenek magyarok, most már nem any-
nyira fontos, mert az ember saját maga eldönti, hogy ő magyar nemzetiségű, 
román nemzetiségű, cigány vagy akármi.” (Kolozsvár)

Érdekes eredmény (és egyáltalán nincs konszenzus a csoportban, ahol két 
embernél is szóba jött), hogy valakik szerint csak azok lehetnek igazán ma-
gyarok, akik Magyarországon is élnek.

„… ahhoz, hogy igazán magyarnak érezd magad, szerintem ahhoz Ma-
gyarországon, tehát abban az országban kell lenned, hogy igazán úgy érezd 
magad.” (Kolozsvár)

„Hát igen, mert akkor teljesen abban a köztársaságban vagy.” (Kolozsvár)
Az ellenkezők azzal hárítják el mindezt, hogy a Magyarországon élés csak 

annyival több, hogy a magyarországi lakosok automatikusan állampolgárok-
ká válnak, de a magyarság kérdése nemzetiségi kérdés, és nem állampolgár-
ság-függő.
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A kérdés részeként a válaszadóknak meg kellett fogalmazniuk azt is, mi-
ért szeretnek vagy épp nem szeretnek magyarok lenni. A válaszok egyik irá-
nya – főleg a szórványban – a kisebbségi létből is adódó összetartás, összetar-
tozás élménye volt.

„Hát hogy ugye kevesen is vagyunk, de mégis összetartunk. Szerintem eb-
ből a szempontból jó magyarnak lenni. Például a Főtérfesztiválon látszik, hogy 
összetart a magyar nép, még hogyha kevesen is vagyunk.” (Nagybánya)

„Megmutatjuk, hogy a kisebbség is össze tud tartani, nem kell föltétlenül 
nagy közösség legyünk ahhoz, hogy összetartsunk.” (Nagybánya)

„Mivel hogy szórványban vagyunk, én úgy látom, hogy az motivál minket, 
hogy meg tudjuk mutatni a románoknak, hogy mi kevesen többet tudunk, tud-
nánk csinálni, mint ők, különböző tereken: rendezvények szervezésében vagy 
munkahelyen vagy tanulási szempontból.” (Nagybánya)

További érdekesség, hogy a hátrányból pozitívumot kreáló narratíva a ki-
sebbségi lét pozitívumaira világít rá.

„Szerintem nagyszerű dolog még mindig magyarnak lenni [itt, Romániá-
ban], az, hogy a román fitten tart. Igen, én imádok kisebbségbe élni […], mert-
hogy például itt a román nyelv ránk kényszerített nyelv, de nemcsak egy nyelv, 
hanem egy kultúra. Anélkül, hogy nekem különösen ambícióm lenne, én meg-
tanulok egy másik kultúrát. Frusztráltak is ezért sokszor a románok, mert nem-
csak a nyelvét tanulom meg, hanem irodalmát, történelmét, kultúráját, más-
részt megtanít élelmesebbnek lenni. Tehát azért ha megnézzük a budapes-
ti 25 éves magyart, a bukaresti 25 éves románt, el van kényelmesedve a saját 
nemzetállamában úgymond, miközben a kisebbségi azért mindig valamit ma-
tat, valamit csinál, valamit próbál érvényesülni. […] fitten tart tehát, hogy kell 
használjam az agyam, kell menjek, próbáljam megoldani a helyzeteket. Soha 
életembe hátrányát, tehát hogy amikor azt gondoltam, hogy a hátrányát ér-
zem, akkor sem éreztem a hátrányát, igazából arra jöttem rá. Úgyhogy ez egy 
jó dolog.” (Sepsiszentgyörgy)

A magyarság negatív oldalaként pedig elsősorban a kiközösítés és ebből 
fakadóan a többségi társadalomnak az az elvárása mutatkozott meg, hogy a 
magyaroknak meg kellene tagadniuk magyar mivoltukat, például ne beszél-
jenek magyarul. De hátrányként jelentkezik a nyelvhasználat kérdése is, mi-
szerint a magyarok (elsősorban a tömbben, illetve a Székelyföldön élők) a ro-
mánt jó esetben is csak második nyelvként használják, így a románul nem be-
szélők számára a tömbön kívül némileg bezárul a világ és a munkaerőpiac.

„Hogy pont az, hogy a kisebbség, hogy a nyelvhasználat, hogy nehezebben 
érvényesülünk pont ezért, hogy az állam nyelve teljesen más, mint amit mi 
használunk a mindennapokban, többen vannak, nehezebben értjük meg egy-
mást.” (Sepsiszentgyörgy)

„…akkor lesz majd nekem hátrányom, amikor majd külön Bukarestbe kell, 
majd munkát, tegyük fel, hogy ott kell majd dolgozzak, akkor nekem lesz hát-
rány.” (Sepsiszentgyörgy)

Ezeken túl pedig Sepsiszentgyörgyön egyfajta belső konfliktusként is elő-
került a magyar lét kérdése, a magyarság, a magyar identitás kérdéskörének 
erőltetettsége, elcsépeltsége. Nincs szó a magyarság megtagadásáról, de elő-
fordul, hogy valaki – a véleménye miatt kissé zavarba jőve, magát olykor ex-
kuzálva – szeretne túllépni a nemzetiségbe tartozás korlátain. Az első véle-
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ményvállaló aztán lavinaként indította el azt az érzelmi hullámot, amely a 
„kötelező magyarságból, székelységből” való kitörni vágyást tükrözi. Érzik a 
hagyományok és a nyelv őrzésének fontosságát, de többen ennek a „tudatos 
erőltetését” (például székely zászló) túlzásként, bilincsként élik meg. (Idéze-
tek a hozzászólások sorrendjében.)

„…biztos, hogy nem jó, nem tudom, néha én elfelejtem, hogy magyar va-
gyok, néha úgy embernek érzem magam […], van egy román srác […], [aki-
vel] nincs meg az, hogy ő román, s mi meg magyarok vagyunk. Érződik, mert 
azért általában románul beszélünk, viszont, amikor olyan téren van baj, hogy 
építjük kicsit ezt a nemzeti dolgot, akkor mindig előkerül, hogy »állj meg, mert 
magyar vagyok, ezeket kell képviseljem«.” (Sepsiszentgyörgy)

„…ez, hogy magyarnak lenni… kihúznám a magyart, s a »lenni« marad-
na. […] nem vagyok egy globalizációpárti, de mégis úgy érzem, hogy ezek 
olyan erőkategóriák. Most és azért váltak erőltetett dolgokká bennünk, mert 
most nagyon trendi témák ezek az identitáskeresés és ezek. Amúgy büszke 
vagyok arra, hogy magyar vagyok, és imádom, tényleg, mert vagány nyelv és 
minden, én úgy érzem, hogy nem tudnék egy teljes ember lenni, hogyha nem 
tudnám más nemzetiségűként elérni azokat a sikereket, amiket elértem ma-
gyarként, a magyar nyelv segítségével például, de hogy úgy nekem ez olyan 
erőltetett, ez a magyarnak lenni, csak úgy vagyok, magyar.” (Sepsiszentgyörgy)

„…erősen nyomatják azt, hogy székely vagy, magyar vagy, s akkor vagy 
magyar, ha… s akkor ha… s akkor vagy székely, ha… s csak akkor, hogyha ki-
állsz ez mellett, és akkor ez egy olyan erős nyomás, hogy akkor tényleg csak 
akkor vagyok, akkor ettől inkább eltávolodok. S akkor én már inkább nem va-
gyok se magyar, se székely, tehát akkor én vagyok úgy egy magyar nyelvet be-
szélő ember, de hogy én ezt az identitástudatomat nem tudom magamra vál-
lalni, mert én nem vagyok ilyen, én nem vagyok az a székely, aki kimegy, s lo-
bogjon a izé s a zászló s a nem tudom, mi. Persze másik részről értem, hogy 
ez nagyon fontos, hogy ez kell, meg identitástudat, csakhogy az identitástudat 
alapjaiban van megdöntve [előtte hosszan beszélt a gender alapján egyfajta 
identitásválságról], akkor meg ez csak egy olyan nyomás, amivel csak az el-
lenkezőjét fogják elérni.” (Sepsiszentgyörgy)

„Én ezzel az identitástudattal úgy vagyok, hogy végül is ezzel a dologgal, 
ami most van, székely zászló meg autonómia meg minden, ez […] tényleg 
szép, mert aki foglalkozik ezzel, meg az utóbbi évek, ez csak annyira ilyen, mit 
mondjak, álhírszerűség vagy ilyesmi, tehát hogy eltereljék a figyelmét az em-
bernek más problémákról, én legalábbis úgy látom.” (Sepsiszentgyörgy)

„Énnekem ellenkezik evvel a véleményem, hogy ez szép dolog, hogy me-
gyünk a magyar zászlóval, nekem hányingerem van ettől, főleg itt, ami folyik. 
Szerintem az szomorú, amikor egy népnek most az az utolsó, tehát csak az 
maradt neki most már, hogy azért verje a mellét, hogy ő székely. Nem azzal, 
hogy mit ért el ez a közösség vagy ez a nemzet. […] S nem maradt már sem-
mi, s akkor verekednek a székely zászlókkal. […] igazából nekem semmit nem 
jelent az, hogy magyar vagyok, azon kívül, hogy szeretem a nyelvet, s haszná-
lom, de akármilyen más nemzetiségű lennék, nem akarok más nemzetiségű se 
lenni, nem vagyok elégedetlen azzal, hogy magyar vagyok, hanem tök mind-
egy. […] [És] nem tudom, hogy ha ez elveszne, akkor az a káromra volna-e.” 
(Sepsiszentgyörgy)
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„…sokféle identitásérzés nincs bennem, valószínűleg azért is, mert […] el-
nyomják. Ez olyan, mint amikor sok reklámot látsz, s utoljára nem veszel ész-
re egyet sem, mert túl sokat látsz.” (Sepsiszentgyörgy)

Ezt követően még további vita van a székely zászló és a jelképek haszná-
latáról, annak megítéléséről, más nemzetek akár még nagyobb patriotizmu-
sáról, nacionalizmusáról, ami ott mégsem okoz – látszólag – problémát, és 
akikhez képest az erdélyiek vagy a magyarok általában jóval kisebb mérték-
ben használják a nemzeti jelképeket, mégis „magyarkodásnak” tekintik azt. 
A különbséget egyesek abban látják, hogy azokban az országokban, ahol ez 
egészséges nacionalizmusként jelenik meg (például Amerika vagy egyes eu-
rópai országok), ott alulról szerveződő patriotizmus figyelhető meg, míg itt 
felülről érkezőnek érzik a nyomást, ami frusztrációt okoz, és a műviség érze-
tét eredményezi.

Utolsó – magyarságot firtató – kérdésünk az volt, hogy miben érzik ma-
guktól eltérőnek a magyarországi magyarokat, más-e Erdélyben magyarnak 
lenni. A Magyarországhoz való viszonyt illetően először is azt kell látni, hogy 
az erdélyi magyarok saját, önálló ingroupként határozzák meg magukat. Min-
dennapi szóhasználattal élve, kisebbséginek érzik magukat Romániában is és 
Magyarországon is. Ugyanakkor az első reakciók a csoportokban inkább arra 
utalnak, hogy Magyarországon lenni felszabadultabb érzés, többek közt azál-
tal, hogy mindenhol magyar szót hallanak, és az, hogy maguk is frusztráció, 
félelem nélkül beszélhetnek magyarul, kiszabadíthatja őket egy időre a több-
ségi társadalom valamelyest fullasztó közegéből. A „félelem” szó többeknél 
is előkerül a szórványban, ahol a magyarságukért esetenként bántalmazhat-
ják is őket a románok.

„Hát szerintem nagyon jó érzés, hogy például Magyarországon minden-
ki körülötted magyarul beszél, és nem hallasz egy román szót, csak általában 
mindig magyart, és bárhol mindenhol magyarul beszélsz. Szerintem ott felsza-
badultabb vagy, mint például itt Romániában.” (Nagybánya)

Ugyanakkor a magyar nyelvű munkalehetőségek szélesebb tárháza is von-
zó az erdélyi magyar fiatalok számára.

„…magyar munkalehetőség sokkal kevesebb van [itt], mint Magyarorszá-
gon.” (Kolozsvár)

Az erdélyi magyar lét további pozitívumaként értékelték a többnyelvű-
séget (még ha a román egyfajta kényszerként is van jelen), amelyhez ha egy-
két idegen nyelv is társul, akár már három-négy nyelven is szót érthet vala-
ki. Továbbá felmerült, hogy az Erdélyben beszélt magyar sokkal szebb, ma-
gyarosabb, mint a „budapesti beszéd”. Többen magyarországi negatívum-
ként értékelték a korábban leírtakat, miszerint az anyaországi magyarok egy-
ből kiszúrják, ha nem helyi magyarral találkoznak, és amennyiben kiderül 
a származásuk, általános tapasztalatként élték meg (minden csoportban) a 
„lerománozást”. Ez a magatartás a nem magyarnak tekintésen túl azért is sér-
tő Feischmidt Margit szerint, mert „az erdélyi magyarok többségének fejé-
ben is elég mélyen él egy sztereotípiákban megfogalmazódó etnikai hierar-
chia, ami a románokat a magyarokénál alacsonyabb státusba rangsorolja”. 
(Feischmidt 2004)
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„Engem például, megkérdeztek, hogy hová valósi vagyok, mert magyaror-
szági biztos nem, s mondtam, hogy erdélyi. S akkor bunkóságból rám mond-
ták, hogy román.” (Kolozsvár)

„Amikor voltam így egy üzletbe, vagy így a magyarországi fiatalok is nem 
ugyanúgy beszéltek velem, mint ők egymás között, vagy… úgy érződött rajtuk, 
hogy »na, ez román«.” (Nagybánya)

„Vannak Magyarba barátaim, és […] azt mondják, hogy helytelenül beszé-
lek, mert azt mondják, hogy vannak ilyen különböző szavak, amik nem helye-
sek. S ez egy kicsit zavar szerintem, mert lehet, hogy tényleg vannak egyes sza-
vak, de azon kívül, amit itt Erdélyben is használunk, Magyarországon szerin-
tem nem helytelen, hanem rendes magyar szavak.” (Kolozsvár)

Délvidék

Abban a kérdésben, hogy mitől lesz valaki magyar, az erdélyihez hasonló 
csoportosítás Délvidéken is megállja a helyét. A kérdésre adott azonnali, ha-
tározott reakciók között az anyanyelvet vagy az önbesorolást, a magyarság tu-
datos vállalását tapasztaltuk mindhárom helyszínen.

A1: „Az anyanyelv, az mindenképpen kell.”
A2: „Magyarnak érezze magát.”
A3: „Meg vállalja azt is.” (Ada)
A1: „Beszéd, magyarul beszélni.”
A2: „Szerintem hogyha megkérdezik tőle, ne tagadja le, hogy magyar.” 

(Kisorosz)
A1: „Szerintem ezt mindenki magában dönti el. Magadban döntöd el, hogy 

te magyarnak érzed-e magad. […] Bárhol lehetsz te magyar, a világvégén is. 
Ahogy te érzed.” (Topolya)

A magyar léthez további szükségletként a (kulturális) neveltetést (hangsú-
lyosan az ünnepeket és a történelmet) említik a válaszadók.

„A kultúrát, a történelmet ismerje. […] Nem fontos, hogy néptáncoljon, 
csak hogy tudja azt, hogy ez mi, hogy ez létezik, és hogy ez az ő kultúrája. És 
hogy ne az legyen, hogy mi ez má’, ez ősi régi, minek ez.” (Ada)

„Meg az is szerintem, hogy a család, hogy hogy nevelik fel azt a gyereket. 
Hogy ugye, ha úgy nevelnek fel, hogy te magyar vagy, otthon is magyarul be-
szélsz, a magyar szokásokat, a magyar karácsonyt, húsvétot tartjátok, akkor 
biztos, hogy bent úgy fogod érezni, hogy ez a te ünneped.” (Topolya)

Ugyanitt azonban felmerül a vegyes házasság mint a magyarnak maradást 
veszélyeztető, az asszimilációt elősegítő tényező is.

„Hogyha már eleve valakinek mondjuk, hogy olyan házassága, a szülei is 
szerb és magyar, és mind a kettőt, akkor lehet, hogy a gyerek nem tudja majd 
eldönteni magában, hogy ő melyiket is. Tehát szerintem az is fontos, hogy on-
nan indul az egész.” (Topolya)

Éppen ezért a magyar szülők, de legalább az egyik szülő magyarsága is je-
lentkezik a magyarsághoz kapcsolódó feltételként.

Moderátor: „Kell-e, hogy a szülei magyarok legyenek?”
„Legalább az egyik.” (Kisorosz)
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Ugyanez más régióban, például Topolyán is elhangzott, ugyanakkor a 
résztvevők rögtön felhoztak néhány esetet, ahol vegyes házasságból szárma-
zó fiatalokról tudtak, akik végül magyar identitásúnak vallották magukat, 
egyikük a nevét is magyarra változtatta. Kisoroszon ennek kapcsán pedig egy-
fajta további adalékként kerül elő a magyar vezetéknév szükségessége. Nincs 
konszenzus a kérdésben, de többen kiállnak amellett, hogy a magyar név is 
feltétele a magyarságnak.

A1: „Attól lehet még magyar, hogy nem magyar neve van.”
A2: „Magyar vezetéknév azé, az illik. […] Vigye tovább az apja vagy a csa-

ládja nevét.” (Kisorosz)
Bár a nevelés több helyütt említődött, a magyar iskola fontossága csak egy 

helyen, a témáról való beszélgetés későbbi szakaszában jött szóba, és ott sem 
volt egyetértést a kérdésben. Van, aki szerint nem lényeges a magyar iskolába 
járás, ugyanakkor látni kell, hogy itt már az asszimiláció kérdése is előkerült, 
és nem feltétlenül a magyar lét feltételeként beszéltek róla.

Moderátor: „Magyar iskolába járjon, az kell hozzá?”
A1: „Nem fontos.”
A2: „De.”
A3: „Szerintem is.”
A4: „Elsajátítsa a magyart.”
A3: „Főleg az általános.” (Kisorosz)
A vajdasági kérdezettek önmaguk magyarságát éppen olyan evidencia-

ként élik meg, mint más területeken. Arra a kérdésre, hogy mikor érezték elő-
ször magukat magyarnak − igaz, a kérdést csak két településen tette fel a mo-
derátor −, nem kerültek elő különösebb anekdoták.

Általános, de nem teljes egyetértés van azonban abban, hogy – minden 
nehézsége, küzdelme ellenére – jó a Vajdaságban magyarnak lenni. A pozitív 
érzés egyik okaként az összetartás, összetartozás érzete jelenik meg.

„Szerintem azért [jó itt magyarnak lenni], mert van egy kis csoportunk itt, 
ez a vajdasági magyarság, és összetartunk igazából. […] például ha kime-
gyünk magyarba […], nem tudom, hova, megtalálják egymást a vajdaságiak. 
És pont ez miatt jó, hogy átérezzük, hogy mi a problémája a másiknak, hogy 
mitől szenvedtünk itt, mi az, ami miatt piszkáltak minket.” (Ada)

A Vajdaságban is, mint a többi területen, megjelennek a kétnyelvűségből 
adódó pozitívumok, amelyek mellett egy további idegen nyelv ismerete sok 
lehetőséget adhat a munkaerőpiacon. Ám ezekre a reakciókra többen is jel-
zik, hogy rájuk sajnos ez nem vonatkozik, ugyanis nem vagy csak mérsékel-
ten beszélik az államnyelvet.

„Ha az egyetem előtt beszélnénk vajdasági magyarként, vagy inkább csak 
adai magyarként beszélnénk a szerbet és a magyart, az egy nagy előny az élet-
ben, a két nyelv ismerete, de nem ez a helyzet. Nem beszélünk jól szerbül.” 
(Ada)

Szintén pozitívumként és keserédes nosztalgiaként jelenik meg a „nagy 
történelmi múlt”, amelybe kapaszkodni lehet, és amely megtart és összeköt.

A1: „Nagy történelme van a magyarságnak.”
A2: „Attila meg…”
Moderátor: „Ebbe jó belegondolni, vagy jó tudni, hogy mi ehhez a történe-

lemhez tartozunk?”
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A3: „Igen.” (Kisorosz)
A pozitívumok mellett negatívumként például éppen azok az elemek je-

lentkeznek (szenvedés, kirekesztés, a hátrányból indulás, a negatív megkü-
lönböztetés még a bürokrácia szintjén is, az üldöztetés, a fizikai és lelki erő-
szaktól való félelem érzete), amelyek viszont megteremtették az összetartás 
érzetét.

„Nehezebben szerzünk meg dolgokat, mert nincs bennünk az a törtetés, az 
az erőszakosság, úgyhogy ezért is nehéz. Hátrányban vagyunk, mert mi nem 
tudjuk ezt, hogy mindent letarolunk, és akkor megyünk és csináljuk, míg ők 
[szerbek] igen.” (Ada)

„… amikor szerbül tanulunk valamit, akkor nekünk egy vizsgára kellett 
tanulnunk egy hetet például, vagy öt napot. A másik meg elolvasta, és akkor 
ugyanolyan jó jegyet kapott, mint mi.” (Ada)

„Valahol kisebbség vagy, és vernek, szerintem nem mindegy. Vagy hogyha 
lealáznak.” (Kisorosz)

„Sokan nem szeretik a magyarokat, sok szerb eléggé, nem tudom, miért 
nem szeretik őket, de sok a verés, hallom, meg az ilyen. Megalázzák őket, meg 
ilyesmi. Csak azért, mert magyarul beszélt vagy szólt.” (Kisorosz)

„Meg a vállalatokban előléptetéseknél, ilyeneknél, tehát az lehetetlen. Nem 
lehetetlen, mert minden lehetséges, de biztos, hogy nem téged vesznek előre. 
Bármi is a képesítésed.” (Topolya)

„…nem kérdés, hogy a rendőr kit fog először megbüntetni.” (Ada)
„Az egyik ismerősömmel beszéltem telefonon, ő Újvidéken él, és letettük 

a telefont, mert azt mondta, hogy most felszáll a buszra, és ott már nem akar 
magyarul beszélni. […] De nem biztos, hogy reális ez a félelem, nem biztos, 
hogy történik ott valami. De hogy ott van ez a gondolat.” 

Moderátor: „Ez a szorongás mindannyiótokban benne van?”
Mindenki: „Igen!” (Ada)
A szorongást azonban nemcsak az esetleges atrocitásoktól való félelem, 

hanem a nyelvtudás hiányából fakadó problémák is fokozzák. Többek tapasz-
talata (de nem mindenkié), hogy a szerbek nem segítik őket (például hivata-
lokban), amikor hibásan beszélnek szerbül. Egyesek kijavításokat, kineveté-
seket tapasztaltak, s ez olyan frusztrációt okozott körükben, hogy inkább nem 
szólalnak meg, nem lépnek előre az adott ügy intézésében. Sokan úgy is át-
élték ezt a megalázó helyzetet, hogy tudták az ügyintézőről, tud vagy ért ma-
gyarul, mégsem volt hajlandó segíteni.

A1: „Ez a szorongásnak a másik oka, hogy nem merünk beszélni, mert nem 
vagyunk egyszerűen biztosak benne, és ott van az a szorongás, hogy mi van, 
ha valami rosszat mondok, hülyeséget, és akkor kinevetnek, és akkor inkább 
nem szólalok meg, hogy nehogy valami olyat mondjak.”

Moderátor: „Hogyan lehet ezen változtatni?”
A2: „Le kell győzni a félelmet, és minél többet beszélni, szerintem nem baj, 

hogyha hibázunk, csak valamiért mindannyiunkban az van, hogy mi törté-
nik, ránk szakad az ég, ha összekeverjük a pádezsokat, pedig semmi probléma 
nincs vele. Még a szerbek is tévednek néha a saját nyelvükön.” (Ada)

A szorongás további feloldására való magyarázatul többen, több helyen 
is elmondták, hogy a szerbek − a magyarokkal ellentétben − természetük-
ből vagy kultúrájukból adódóan temperamentumosabbak, hangosabban be-
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szélnek, jobban kiállnak magukért, ha kell, megelőzik az embereket a sor-
ban, kiabálva érik el céljaikat a hivatalokban. Az egyik válaszadó ezt maga 
is kipróbálta, kiabálni kezdett az ügyintézővel, aki így rögtön intézkedett az 
ügyében. Mindez rímel Feischmidt Margit (2004) „szimbolikus és társadalmi 
határ”-definíciójára. Szerinte a szimbolikus határok társadalmi kategóriákra 
osztja az embereket, „amelyek egyfelől az azonosság, közös csoporttagság ér-
zetét keltik, másfelől a különbség érzetét tartják fönn”. A társadalmi határok 
pedig „a társadalmi különbségek objektiválódott formái, amelyek a javakhoz 
való egyenlőtlen hozzáférésben, illetve a javak egyenlőtlen elosztásában tes-
tesülnek meg.”

Megaláztatás azonban nemcsak szerbek, hanem magyarországiak részéről 
is érkezik. Az előbbieken túl (például „leszerbezés”) a határátkelés megalá-
zó érzését emlegetik fel többen is, amikor a magyar határőrök (értelemszerű-
en) szerbeknek tekintik őket, de akkor is lekezelőek, gyanakvóak, rosszindu-
latúak maradnak, amikor már egyértelműen kiderült, hogy magyarokról van 
szó, magyar név olvasható az útlevélben is. Feischmidt (2004) ugyan a ro-
mán helyzetet vizsgálta, ám az ottani (már nem létező) határátkelés-kori el-
lenőrzés egykori megalázó mivolta pontosan illik a vajdasági helyzetre is: „…
az országhatárok átjárhatósága nem teszi tapasztalatilag irrelevánssá a határt, 
reflektálatlan rutinná a határátkelést. Az akár turistaként, akár munkaválla-
lóként vállalt utazással kapcsolatos elbeszélések között sok a »panasztörté-
net«”. A szerző szerint itt nemcsak arról van szó, hogy az egyént az útlevele 
alapján azonosítják az adott országgal, amelynek az állampolgára, hanem egy 
olyan szupra- és transznacionális hatalmi diskurzust idéz fel, amely a nem-
zeteket minősíti.

„Ja, meg […] [amikor kérdezik], hogy hova megyünk, miért megyünk, mit 
csinálunk, meddig maradunk. Hát megyünk kirándulni, megyünk rokonokat 
látogatni. Az annyira egy megalázó érzés.” (Topolya)

A szorongás sajnos a magyarországi magyarokkal szemben is megmarad 
bennük. Egyesek szégyellik magukat a temperamentumosabb, közvetlenebb, 
hangosabb, kevésbé önexkuzáló viselkedésük miatt.

„Én bunkónak érzem magam, ha átmegyek, rettenetesen parasztnak. […] 
úgy szégyellem magam, hogy nem is tudok már szépen viselkedni, olyan szé-
pen beszélni.” (Topolya)

A válaszadók további különbségként regisztrálták azt, hogy a magyaror-
szági magyarok nyugodtabbak, mint a vajdaságiak. Ez azért is érdekes, mert 
mint korábban olvashattuk, a helyi magyarok éppen magukat tartják higgad-
tabbnak a szerbeknél, és a szorongásukat is részben ezzel magyarázzák. El-
lenben amikor a magyarországiakkal kellett összehasonlítaniuk magukat, 
voltak, akik megjegyezték, hogy a magyarok konfrontációkerülők, inkább a 
háta mögött beszélik ki az embert, és nem szembe mondják a kritikát. Más-
nak a balkáni hangulat, az utcai kiabálás hiányzott, amikor Magyarországon 
járt. Tehát az amúgy elítélt, helytelennek tartott szerb temperamentum érez-
hetően is hat rájuk.

„Én például […] most egy éve járok ilyen fölkészítőkre, és addig nem vol-
tam olyan közösségben, ahol mondjuk van húsz magyarországi magyar, meg 
vagyunk hárman, akik innen jöttek ugye. […] volt, hogy beszóltam […], és 
hopp, ilyet ők nem csinálnak. Én úgy éreztem, hogy én sokkal olyan tempera-
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mentumosabb vagyok, mint ők. Tehát ők tényleg olyan nyugodtak, nagyon fi-
nomak, nagyon kedvesek, amikor beszélnek, és olyan teljesen nyugodtan fog-
ják mondani.” (Topolya)

„Úgy érzem, a balkáni mentalitás minket sokkal jobban átjár.” (Ada)
„Főleg akkor érzi meg az ember, ha kimegy Magyarországra tanulni. El-

kezd hiányozni. Előtte észre se vesszük. Jó, észrevesszük, csak másképp. És 
utána érezzük ezt, hogy mennyire hiányzik az egész.” (Ada)

Negatívumként jelentkezett még a magyarországi és vajdasági fiatalok 
közti tudásszintbeli különbség is.

„Meg hihetetlenül képzetlenek történelemből […], én elmentem, emelt szin-
tű történelmi érettségit írni a néprajz miatt. […] Hát én, mondom, elmegyek 
Magyarországra megírni egy emelt szintű történelmet, ott megesznek, kész va-
gyok. […] csak így néztem, hogy ezt most komolyan kérdezik? […] Kint ültek 
a folyosón a gyerekek, és beszélgettem velük, és hát komolyan, fogalmuk nem 
volt, de hihetetlen.” (Topolya)

Felszínre került itt is a nagyobb alkalmazkodóképesség, amely a kevert 
kultúrából, a többnyelvűségből, a több megoldandó problémából adódik, így 
a vajdasági magyarok szívósabbnak tekintik magukat.

„Szerintem az, hogy alkalmazkodóképesebbek vagyunk itt. Ha elmegyünk 
valahova, hozzá vagyunk szokva, hogy nem csak egyféle emberrel élünk, több-
féle szokások.” (Kisorosz)

Összességében tehát megállapítható, hogy a vajdasági fiataloknak bár van 
egy idealizált képük Magyarországról – ahol több a munkalehetőség, nyugod-
tabb az élet, kedvesebbek az emberek, és a szorongásaikból is engedhetnek 
–, viszont egy éles meghasonlottság is regisztrálható körükben. Ez részben a 
vélt és valós sértéseknek is köszönhető. Ám a két területen élő magyarság ter-
mészete közti különbségre is alaposan rávilágítottak, de ezekre a különbsé-
gekre a maguk részéről inkább büszkék, és nem akarnak ezekben a magyaror-
szági magyarokra hasonlítani (például „higgadt temperamentum, konfliktus-
kerülés, alulképzettség a vajdasági magyarokhoz képest”).

Budapesten élő, határon túli fiatalok

A budapesti csoportban is megkérdeztük, mikor érezték először magyar-
nak magukat, és azt, hogy számukra milyen magyarnak lenni. Ők is alap-
vetően evidenciaként kezelik magyarságukat. Egyikük visszaemlékezett egy 
olyan eseményre, amikor hároméves kora környékén először válaszolt vissza 
az államnyelven egy társának, mondván, ekkor esett le neki, hogy itt két kü-
lönböző népcsoportról van szó. Egy másik résztvevő pedig bizonytalanul, de 
azt az élményét jelölte meg később, amikor először érkezett Magyarországra, 
és magyarul olvashatta a reklámfelületeket, és magyarul látta a rendőrautóra 
kiírva, hogy „Rendőrség”.

„[Ekkor] fogtam fel azt, hogy mi az, magyarnak lenni.”
A csoport aztán konszenzusra jutott abban, hogy magyarnak azért jó len-

ni, mert a magyarok „csodabogarak”, ebből fakadóan egyediek, egyéniségek, 
és nagyon törekednek is rá – úgy látják −, hogy individuumok legyenek. Ez 
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egyben azonban a negatívumunk is, mert éppen ezen egyediségre törekvé-
sünk, kitűnni akarásunk miatt nem tartunk össze úgy, mint más népek, ame-
lyek közül az egyikük a szerbeket említi példának.

„…egyedül, amit a szerb nemzetben tudok becsülni, az összetartás. Hihe-
tetlen összetartás van közöttük. És akkor beszélgettük, hogy a magyar nem-
zetben ez miért nincs meg egymás között. És akkor tesóm mondta először azt, 
amit te mondtál, hogy a magyarok csodabogarak. Mindenki egy individuum, 
egy feltörekvő, és talán emiatt nincs meg ez az összetartozás, mindenki egyéni 
akar, mindenki kitűnni akar.”

Ennek kapcsán felmerül (nem konszenzusosan), hogy e téren az anyaor-
szági és a külhoni magyarok között is van különbség, ugyanis a határon túli 
magyarokat összetartja a kisebbségtudat, ez viszont nincs meg a magyaror-
szágiak körében. Ellenvéleményként többen pedig hazájuk pártpolitikai hely-
zetével érveltek, például csak a romániai magyarokat három párt akarja kép-
viselni, és nem tudnak közös nevezőre jutni. Ukrajnában pedig – ahol úgy lát-
ják, egy magyar pártnak sem lenne esélye bekerülni a parlamentbe – rögtön 
két magyar párt indul, akik szintén nem tudtak megegyezni. Ezt az állapotot 
aztán a „pénz beszél, kutya ugat” kifejezéssel magyarázzák.

Említették még „az érdekes, különleges és gazdag kultúrát”, valamint a 
már korábban szóba került „keserédes, panaszkodós” magyarságot.

A budapesti, magyarországi lét előnyei és hátrányai, 
hazatérési szándék

Egyedül az itt élő határon túliak esetében releváns a kérdés, hogy milyen 
előnyeit és hátrányait látják a magyarországi életnek, mennyire hasonlítha-
tó össze az itteni élet az otthonival, és haza kívánnak-e térni majd valamikor.

A budapesti lét nagy előnyének tartják azt, hogy lényegében minden, ami-
re az embernek szüksége van – a hivatali ügyintézéstől, a bevásárlástól a szó-
rakozásig, a kultúráig –, elérhető távolságban megtalálható, és mindezek ösz-
szességében beleférnek egy napba, míg otthon, főleg faluhelyen erre nem vol-
na lehetőség.

„Minden közelebb van, mindent hamarabb el tudsz érni. Illetve ha van egy 
kis szabadidőd egy estére, akkor itt színházak tömkelege, mozi, programok. 
Internetre felmész, és akkor olyan programot keresel magadnak, ami bizto-
san tetszik neked. És fogsz találni olyat ma estére is. Otthon ez nem úgy van.” 

Ezt a többiek még kiegészítik azzal is, hogy az otthoni munkalehetőségek-
hez képest Budapesten biztosan találnak valamilyen munkát, és nem lehetet-
len a szakmájukba illeszkedő álláshoz jutni, ami otthon inkább kiváltság, sze-
rencse kérdése lenne.

„…szakmailag, hát az akadémiák, az intézetek, az egyetemek. Itt, még ha 
nem is könnyen, de itt simán kapunk munkát, vagy itt azt tudom csinálni, 
amire azt mondom, hogy na, ez a szakma, amit akarok csinálni. Ha pedig ha-
zamennék, akkor pedig nagyon ki kellene találni magam. Akkor nagyon-na-
gyon önálló, ilyen önmegvalósító dolgot kellene véghezvinni ahhoz, hogy jól 
érezzem magam.”
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A hátrányok között csak egyet említenek meg többen is, hogy itt nincse-
nek közel a természethez, ebből fakadóan némileg fullasztónak érzik a ma-
gyar fővárost .

„Budapesten nehéz összeszervezni azt, hogy közel is legyél a világhoz, a 
dolgokhoz, meg esetleg ilyen kerti zónában is lakjál. Vagy lerobban a metró, 
és mehetsz a buszokon. Vannak ilyen kellemetlenségei, vagy beleakadsz a tu-
ristákba lépten-nyomon, szó szerint, de hogy kicsit így fárasztó tud lenni, de 
több a pozitív fele.”

Az, hogy Budapestet a lehetőségek városának tekintik (az otthoni álla-
potokhoz képest), egyben a város hátránya is. Például negatívumként jele-
nik meg a vállalkozás indításának nehézsége. Részben azért, mert nem köny-
nyű új ötlettel előállni, olyan dologgal, amit más nem csinál, valamint úgy ér-
zik, tetemes kezdő tőkére volna szükség rá, s ez nem áll rendelkezésükre. Ám 
mindebben jelentkezik az a pozitívum, hogy itt rengeteg ötletet lehet össze-
gyűjteni, amelyekhez hasonlót még nem látnak otthon, így hazaérve sikerül-
het helyileg egyedülálló vállalkozást beindítani.

„… hogyha hazamegyek, ott egy olyan környezet van, ahol nincsenek olyan 
dolgok, amik itt már evidensek. És könnyebb ötleteket összegyűjteni, hazavin-
ni, otthon vállalkozni.”

A hazatérési szándék felemásan jelenik meg a kérdezettek körében. A 
többségük érzelmileg hazavágyik ugyan, de érzik azt is, hogy „itt van a le-
hetőségek tárháza”, amivel szemben a hazaiak nem tudják felvenni a ver-
senyt. Egyetértenek viszont abban, hogy ma egy itteni jól fizető állás lehető-
séget biztosít honvágy esetén nemcsak többhavonta, hanem akár pár heten-
te is a hazautazásra.

„… ha megunom, akkor hazamegyek egy hétre, hétvégére, feltöltődök, és 
jövök vissza ugyanúgy tovább.”

Óvoda, iskola, nyelvtudás, nyelvhasználat

Az elcsatolt területeken – ahogy már említettük – a magyarság, a magyar 
nyelv, a magyar kultúra fennmaradását elsősorban a családhoz kötik a kérde-
zettek, de lényegében mindenhol kulcskérdésként merült fel a magyar isko-
la mint másodlagos szocializációs közeg. Ez sok esetben pótolhatatlan krité-
riumként jelent meg. Ezért megkérdeztük a fókuszcsoportokon részt vevőket, 
ők milyen tannyelvű óvodába, iskolába jártak, miért oda íratták őket a szüle-
ik, és ők milyen megfontolásból íratják gyermeküket – ha van – magyar vagy 
államnyelvi iskolába.

Sztereotípiák szerint a többségi társadalom nyelvén tanulók több eséllyel 
tehetnek szert munkaerőpiaci potenciálra, hiszen a magyar diákok egy szlo-
vák, ukrán, román, szerb iskolában „egész biztosan” elsajátítják az államnyel-
vet. A sztereotípia meglétét a kérdezettek is alátámasztották. Többüket ép-
pen a könnyebb boldogulás reményében íratták ilyen intézménybe, és más 
magyar szülők részéről is általános trendnek tekintik ezt a motivációt, ám az 
eredmény vegyes képet mutat az elvártakkal szemben. Éppen ezért amellett, 
hogy ki milyen iskolába járt, megkérdeztük azt is, ki milyen szinten beszéli 
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az államnyelvet, hogyan tanulták meg, milyen nehézségeik vannak vele, és a 
többnyelvűek melyik nyelvet részesítik előnyben hétköznapi tevékenysége-
ik során.

A kérdés különösen is érdekes a vizsgált területek szórványaiban, ugyan-
is – ahogy Bodó Barna (2003) is megjegyzi – „a szórvány és a szórványoso-
dás asszimilációra hajlamosító közeg, illetve folyamat, nevezzük a végered-
ményt nyelvváltásnak, kultúraelhagyásnak vagy akár etnikai adaptációnak”. 
A szórványban, a többségi társadalom elvárásaihoz és a saját nemzetiséghez 
való igazodás határán, mint mondja, az egyén nem képes teljes értékű társas 
lényként élni. 

A szórvány fogalmát Bodó szembeállítja a szórványosodás folyamatával. 
Egyrészt elkerülhetőnek látja a szórvány kialakulását akkor, ha „a kulturális 
és politikai határok egybeesnek”, viszont amennyiben a nyelvhatárok nem 
esnek egybe az országhatárokkal, a szórványok is megjelennek. Úgy látja, a 
szórványosodás mint politikai tartalmú folyamat akkor következik be, ha a 
politikai határok időben jelentős mértékben változnak (lásd be- és kitelepí-
tések, lakosságcsere, kivándoroltatás). A szórványosodás esetén az egyén az 
eseményekkel együtt sodródik, ami meghatározza az életvezetését. A kiala-
kult szórványban a kisebbségben lévő egyén „nem a kulturálisan egységes kö-
zeg biztosította természetességgel kapcsolódik be a helyi közösség életébe”, 
és életéből hiányzik az egység érzete. Ezt részben interjúalanyaink is alátá-
masztották: a szórványban élők számára különösen is értékes az összetartás 
érzete ott, ahol ez megvan. Jellemző, hogy sokuk a többségi társadalomhoz 
méri a magyarságot, annak teljesítményét (például „jobban tanulunk”, „jobb 
programot szervezünk”), egyebekben pedig megjelenik a többségi társadalom 
szokásainak elfogadása, esetleg a beletörődés is, ami megnyilvánul a magyar 
és az államnyelv keveredésében, ennek elfogadásában. 

Bodó (2003, 2005) szerint a kisebbség és a többségi társadalom közti „ér-
telmezésbeli különbségek miatt a másság társadalmi nyomásként nyilvánul 
meg” a szórványban. A nyomást nem bírók, a beszorítottságot nehezen fel-
dolgozók vagy nem vállalók számára pedig kitörést jelenthet az államnyelvre 
váltás. Idővel tehát mind fontosabb szerepe lehet a többségi társadalom „ér-
telmezési sémáinak, szemléletének”, amelyek aztán a személy identitására 
is hatnak, „kapcsolataiban a másik, a kulturálisan domináns közösség válik 
meghatározóvá, ebbe építi bele magát”. De ez sosem következik be egyik nap-
ról a másikra, ezért is hangsúlyozza Bodó a folyamatszerűséget. (Bodó 2003) 

Itt kell megemlítenünk, hogy Dobos Ferenc (2011) kutatócsoportja több 
szempontból is megvizsgálta Felvidék, Kárpátalja, Erdély és Délvidék isko-
láztatási és többségi nyelvhasználati helyzetét 1996. és 2011. között. Megál-
lapították, hogy „a többségi nyelvtudás terén a vizsgált időszakban […] meg-
nőtt a szegregációs távolság a gyermekeiket magyar, illetve többségi iskolába 
járatók között”. Ennek okaként azt látták, hogy „míg az utóbbi [gyermeküket 
többségi iskolába járató] családokon belül mindhárom generáció [államnyel-
vi] nyelvismerete a korábbi magas szinten maradt, a magyar iskolát válasz-
tó szülők és gyerekek esetében relatív csökkenés mutatkozik a román, szlo-
vák stb. [ukrán, szerb] nyelvtudás terén” 1996 és 2011 között. Ez a csökkenés 
viszont nem olyan mértékű, hogy tartani kellene a „nyelvi gettósodástól”. A 
többségi nyelvtudással kapcsolatos adataik alapján „a határon túli magyarság 
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továbbra is alkalmasnak bizonyul az eltérő anyanyelvi környezethez való al-
kalmazkodás kritériumának megfelelni. Következésképpen nyelvi nehézsé-
gek nem jelenthetik akadályát annak, hogy szülőföldjükön a többségi nem-
zet tagjaival egyenrangú életvitelt folytassanak, és azonos elbírálás alá kerül-
jenek”. A családon belüli többségi nyelvhasználatot azonban Dobos az asszi-
milációs folyamat egyik legfőbb strukturális hajtóerejének tekinti, és felméré-
sük szerint ebben a kérdésben „a helyzet egyre nyugtalanítóbb”, ezért sürgeti 
az anyanyelvi oktatás terén a hatékony nemzetstratégiai lépések megtételét.

A nem magyar iskolába íratást több településen – ahol interjút vettünk 
fel – szintén az asszimiláció egyik kritikus pontjaként azonosították a résztve-
vők, illetve a magyarnak megmaradás sarokkövének tartják a magyar iskolá-
ba járást. Ám Bodó (2005) kifejti, hogy kutatási tapasztalatai szerint az anya-
nyelvű iskoláztatás sem feltétlenül véd meg a nyelvváltástól és az etnikai be-
olvadástól, mert további kritériumként azonosította még az iskolázottság fo-
kát és az intézményi háttér helybeli meglétét is.

Ellenben Dobosék véleménye szerint az iskolaválasztás „az organikus 
nemzeti identitás megőrzésének tekintetében döntő – mondhatni –, csaknem 
kizárólagos” tényező. Ezért kutatócsoportjuk több szempontból is megvizs-
gálta az említett területek iskoláztatási helyzetét. Úgy találták, hogy a szü-
lők eltérő beiskolázási gyakorlatot folytatnak aszerint, hogy ők maguk mi-
lyen nyelvű általános iskolát végeztek. Különböző mértékben ugyan, de min-
den területen határozottan megmutatkozott, hogy azoknak a szülőknek a re-
latíve nagy aránya, akik mindketten magyar iskolát végeztek (Kárpátalja: 65 
százalék; Felvidék: 78 százalék; Erdély: 81 százalék; Vajdaság: 86 százalék), 
szintén magyar iskolába íratta a gyermekét. Azonban amennyiben akár csak 
az egyik szülő már államnyelvi iskolába járt, radikálisan változott a helyzet-
kép. Az ilyen értelemben „vegyesen” iskolázott szülők gyermekeinek Kárpát-
alján mindössze 41, Felvidéken 36, Erdélyben 29, a Vajdaságban 18 százaléka 
végzett magyar iskolát. Ha pedig mindkét szülő államnyelvi iskolába járt, úgy 
gyermekeiket Kárpátalján 46, Felvidéken 12, Erdélyben 11, a Vajdaságban 38 
százalékban íratták magyar általános iskolába. Az 1996-os és a 2011-es ada-
tok alapján a kutatók tapasztalata, hogy „a szülők és gyerekeik általános isko-
lai képzésének nyelve szerint másfél évtized alatt egyértelműen tovább nyílt 
az a – már eleve vészjósló szintről induló – olló (szegregációs távolság), ame-
lyik a növekvő asszimilációs érintettség tendenciáját jelzi”. Az 1996-os ada-
tokhoz képest a csak magyar nyelven tanult szülők is egyre kevésbé taníttat-
ják gyermekeiket magyar tannyelvű intézményben.

A magyar–magyar nemzetiségű szülőktől, illetve nemzetiség alapján ve-
gyes házasságokból származó gyermekek is más arányban jártak magyar tan-
nyelvű iskolába a vizsgált területeken. A kutatás eredményei alapján alapve-
tően elmondható, hogy a magyar nyelvű általános iskolai oktatásban része-
sülő határon túli magyar gyerekek többsége tisztán magyar családokból ke-
rül ki. Részarányuk a vizsgált időszakban 84–93 százalékot tett ki mind a 
négy területen. Ezzel szemben a magyar általános iskolába járó gyermekek 
6,8–15,9 százaléka származik vegyes házasságból. A legkisebb arányban Er-
délyben (6,8%) és a Felvidéken (8,8%) járnak magyar iskolába ezekből a csa-
ládokból, Kárpátalján (15,9%) és a Vajdaságban (12,4%) pedig valamivel, de 
nem sokkal jobb eredményeket kaptak a kutatók.
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Összefoglaló táblázat a fókuszcsoporton részt vevők válaszai alapján

munkaerő
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Felvidék

A magyar mint anyanyelv ismerete felvidéki magyarként Szlovákiában 
élve is alapvető, megkérdőjelezhetetlen, az egyén identitását erősíti. Egyaránt 
fontos az oktatásban, a tehetséggondozásban, valamint a társadalmi, illetve a 
közszférában és az egyén szintjén is. Az önmagát képviselni tudó magyar ki-
sebbség számára elengedhetetlen a magyar nyelv ismerete, használata. Az in-
terjúk során előkerül ez abban a kontextusban is, hogy csak az lehet magyar, 
aki magyarul beszél, gondolkodik, sőt álmodik. Előfordult az is, hogy vala-
ki a szlovák nyelvhez való viszonyhoz kapcsolta a magyarságot, mondván, 
akinek fordítania kell magában a hallott szlovák beszédet (magyarra), az ma-
gyar. Ettől függetlenül a többségi társadalom nyelvének ismeretét inkább fon-
tosnak, de legalább szükséges rossznak tartják a fiatalok az érvényesülés ér-
dekében, és többségük beszéli is valamilyen, néhányan magas szinten is. En-
nek oka, hogy jó néhány fiatalt már kiskorában szlovák tannyelvű óvodába 
írattak a szüleik, és volt, aki a magasabb fokú iskolákat, akár az egyetemet is 
szlovákul végezte el. Azonban ez a tudás nem mindig maradt meg, van, aki 
már sokat felejtett azóta.

„Ez… inkább pozitív hatással volt, mert kiskorban ugye a nyelvérzék job-
ban fejlődik, és akkor rááll a nyelved a szlovákra is, és akkor könnyebb. Mára 
már elfelejtettem.” (Komárom)

„… most már úgy elég jól beszélek, de úgy valami, na, észreveszem, hogy 
úgy kezdek visszafejlődni. Amíg jártam még alapsuliba meg középsuliba, ad-
dig tök jó volt, de amióta idejöttem Selyére, azóta semmi, mert ugye hát nincs 
prax, és felejtődik. És ezt nagyon sajnálom is, úgyhogy hát kell, kell a szlovák 
is.” (Komárom)

Ahol a magyarság nagyarányú a népességben, ott egyértelműen „elkényel-
mesednek” a magyar fiatalok. Ha nincsenek rákényszerítve, nem beszélik a 
szlovákot, így azt legfeljebb a cikkek olvasásával gyakorolják.

„…a gyakorlat hiányzik. Komáromban az ember nem igazán beszél szlo-
vákul, mert végül is mindenhol beszélnek magyarul, és a visszafejlődés, igen, 
az, amit az ember észrevesz nagyon gyorsan. Tehát hogy nem használja, mert-
hogy az ember olvas újságot, vagy interneten olvas szlovák cikkeket, az egy do-
log, hogy megérti, amit olvas, de maga a beszéd, a folyamatos beszéd az, ami 
gyorsan visszafejlődik, ha az ember nem használja. És azt észre is veszem ma-
gamon, amikor kell, akkor bizony gond van.” (Komárom)

A fókuszcsoporton elmondott vélemények mellett (esetenként velük 
szemben) érdekes megvizsgálni a Kárpát Panel 2007 eredményeit is. Az arra 
válaszoló hatszáz kitöltőnek „mindössze” 93 százaléka beszélte anyanyelvi 
szinten a magyart, viszont a többségük kifejezetten jó szlováknyelv-tudásról 
számolt be (6-os skálán 4,4-es átlagot mértek a kutatók). Éppen több mint fe-
lük jól, 29 százalékuk kisebb hibákkal beszéli a nyelvet saját bevallásuk sze-
rint, és mindössze 13 százalékuk vallotta be, hogy nehezen. A nyelvet csak 
értők a minta 1,9 százalékát tették ki, az egyáltalán nem beszélők és értők pe-
dig 1,2 százalékát. További érdekes eredmény, hogy „a válaszadók gyermek-
korában a magyar nyelv használata volt a legjellemzőbb – 92 százalékuk csak 
magyarul, 5,7 százalékuk inkább magyarul beszélt otthon a szüleivel. Család-
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jukon belül még ma is a magyar nyelv dominál, de használata a gyermekko-
ri nyelvhasználathoz képest minden egyes családtaggal való kommunikáci-
óban ritkább (20-22 százaléknyi eltérés). Leginkább a házastárssal való kom-
munikációban és a házastárs gyermekekkel való beszélgetésében érhető nyo-
mon ez a változás. […] A családi és az egyéb helyeken szokásos nyelvhaszná-
latot összehasonlítva kiderül, hogy többnyire magyarul leginkább szomszéd-
jaikkal és barátaikkal beszélgetnek a válaszadók. Ehhez képest családon be-
lül ritkább a többnyire magyar nyelvhasználat. Legritkábban az orvosnál és a 
hivatalokban fordul elő, de azért itt sem kizárt, hiszen mindkét esetben ma-
gas a magyart és szlovákot egyaránt használók aránya (az orvosnál 42 száza-
lék, a hivatalokban 47,3 százalék)”. (Mészárosné 2007)

A szlovák nyelvet egyébként − az interjúkon részt vettek szerint, némi-
leg a többi régióban élők véleményével ellentétesen −, ha nincsenek szlo-
vák ismerősök, rokonok a mindennapi ismerősi körben, a közoktatás révén 
lehet még elsajátítani a Felvidéken. Ugyanakkor – mint már korábban is lát-
hattuk – több csoportban is felmerült a szlovák nyelvű intézménybe járás 
„démonizálása”. Többek szerint is az egyik legerősebb asszimilációt segítő té-
nyezőről van szó, így sokakat szándékosan nem írattak szlovák nyelvű tanin-
tézménybe a szüleik, és maguk is úgy tervezik, hogy csak magyar anyanyel-
vű intézménybe járatják leendő gyermekeiket.

Moderátor: „Onnantól elveszett a gyerek, ha szlovák alapiskolába jár?”
„Ötven-ötven százalék, de inkább azt mondom, hogy elveszett, mert ott 

nem tudja eldönteni, hogy mi a nemzetisége.” (Zselíz)
Ettől függetlenül azok, akik az interjún részt vevők közül mégis szlovák 

közoktatási intézménybe jártak, nem bánták meg a már említett pozitívumok 
miatt, miszerint kevesebb gondjuk van a többségi társadalom nyelvével, de 
maguk is elismerik, hogy a beolvadást nagyban elősegíti a szlovák nyelvű ta-
nulás.

„…örülök, hogy szlovák oviba jártam, mert hatéves koráig a gyerek olyan 
könnyen elsajátítja a nyelvet, és ezért nem volt nekem utána soha problémám 
a szlovák nyelvvel.” (Zselíz)

„Nagyon sok rossz érte a felvidéki magyarokat, de ha már a jókat kell néz-
ni, nekünk valamilyen szinten nagyon jó nekünk. Mert kutya kötelességünk 
megtanulni szlovákul, ha már egyszer ebben a jelenlegi államban élünk. És 
ha már tudunk szlovákul, megértjük a cseheket, a lengyel sem probléma, és az 
orosz se.” (Zselíz)

Kárpátalja

Mint minden kutatási területen, az iskola a család mellett jelent meg mint 
a magyarrá nevelés elsődleges szocializációs közege. Ettől függetlenül többen 
érzékelik, hogy gyermekeiknek sok szülő úgy próbál több lehetőséget bizto-
sítani az érvényesülésre mind a szórványban, mind a tömbben, hogy ukrán 
tannyelvű iskolába íratja gyermekét.
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„Hát az van, hogy eléggé el van az terjedve, hogy ukrán iskola, azért, hogy 
könnyebb legyen érvényesülni, mert hát mégiscsak Ukrajnában lakunk, és hát 
ez eléggé elterjedt itt sajnos.” (Nagyszőlős)

De ezt nem mindenki tartja feltétlenül „elukránosító” közegnek, ha otthon 
még magyarul beszél a család.

„Szerintem az úgy van, hogy ha a család, az magyarul beszél a gyermek-
kel, akkor az fog tudni mindent magyarul, függetlenül attól, hogy ukrán isko-
lás vagy orosz iskolás vagy bármilyen.” (Nagyszőlős)

„Én ukrán iskolába jártam, de azért a kedvenc ünnepem a magyar kará-
csony. Meg az igazat [megvallva], nekem egy magyar barátom van, a többi uk-
rán, de azért ugyanúgy gondolom, hogy magyar vagyok. Nekem a család az a 
magyar.” (Munkács)

A tömbmagyar településen pedig egyesek feleslegesnek is érzik az ukrán 
iskolát, mondván, ott is magyarul beszélnek egymás közt a gyerekek.

„… elmentem az 5-ös iskola előtt, akár az 1-es iskola előtt, hiába, ugye, uk-
rán iskolások, és akkor ukránnak adják ki magukat [az iskolák], mert lényegé-
ben ezzel azt bizonyítják, hogy inkább ukránok. És még tehát többen beszéltek 
magyarul, mint ukránul, tehát csak magyarul lehetett hallani, egy-két ukrán 
szót hallottam, és vannak nagyon sok barátaim az ukrán iskolákban, és ők is 
mondták, hogy az osztály több mint a fele magyarul beszél, még szünetekben 
is, inkább magyarul beszélnek, mint ukránul.” (Beregszász)

Az államnyelvet értelemszerűen többen beszélik a szórványban, mint a 
tömbben. Nagyszőlősön tízes skálán a többség 6-7-esre, néhányan 8-asra érté-
kelték ukrántudásukat, ennél rosszabbra senki. Ellenben Beregszászon volt, 
aki inkább megtagadta a választ a kérdésre, mások inkább gyengébbnek ítél-
ték a nyelvtudásukat, mondván, a környéken az is eseményszámba megy, ha 
valaki megszólal ukránul, hiszen mindenki magyarul beszél.

„Én álmomban nagyon jól tudok ukránul beszélni. Csak mire felébredek, 
elfelejtem.” (Beregszász)

Az eredményt Geszti és Pákay (2006) is alátámasztják, akik úgy találták, 
hogy az etnikai homogenitás nem kényszeríti ki az államnyelv ismeretét, hisz 
mindenki, még a helyi ukránok, ruszinok is jól beszélnek magyarul. Azon-
ban generációs különbségeket mégis megfigyeltek vizsgálódásuk helyszínén, 
a beregi mikrorégióban. Felmérésük szerint az idősebb generáció alig néhány 
tagja beszél több nyelven, köztük az államnyelven vagy oroszul. A középko-
rúak, amennyiben beszélnek idegen nyelvet, főleg az oroszt használják, a fia-
talok közül pedig azok, akik beszélnek más nyelven, főleg az ukránt ismerik. 
Az államnyelvet főleg azok beszélik jól vagy jobban, akik katonai szolgálatot 
teljesítettek, az állami közigazgatásban vagy ukrán munkahelyen dolgoznak, 
esetleg ukrán iskolába jártak.

A Kárpát Panel 2007 alapján pedig elmondható, hogy a 350 kárpátaljai 
megkérdezett szinte mindegyike anyanyelvi szinten beszéli a magyart, de az 
ukrán és az orosz nyelv ismeretét közepesre ítélték (átlagosan 3,4 és 3,7, ha-
tos skálán). A kutatók adatai megegyeznek a már idézett Geszti–Pákay szer-
zőpáros eredményeivel, azaz a fiatalok és a középkorúak inkább az ukránt, 
az idősebbek pedig az oroszt beszélik valamivel jobban. A kérdezetteknek 
egyébként „csak” 89 százaléka beszélt a szüleivel magyarul, 5 százalékuk pe-
dig inkább magyarul. Házastársukkal szintén 89 százalékuk beszél magyarul, 
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amiből arra következtethetünk, hogy 12 százalékuk él vegyes házasságban, 
ám csak 7 százalék beszél inkább vagy kizárólag otthon ukránul vagy oro-
szul. „A megkérdezettek 50,8 százaléka munkahelyén többnyire a magyart 
használja, 30,3 százaléka mindkét nyelvet, míg 17,2 százalékuk többnyire az 
ukránt. Bevásárlásnál a magyart 40,6 százalék, mindkét nyelvet 42,7 száza-
lék, és inkább az ukránt 15,5 százalék használja. Alacsony azoknak az ará-
nya, akik az orvosnál, a hivatalban használhatják a magyar nyelvet, vagyis 
anyanyelvüket (26,5 százalék, illetve 17,6 százalék), ami a kisebbségi nyelv-
használati deficitre utal. Az orvosnál a megkérdezettek […] 35,6 százaléka, 
hivatalban 28,6 százaléka használhatja mindkét nyelvet, míg többnyire az 
ukránt az orvosnál 35,3 százalék, a hivatalban 51,5 százalék kénytelen hasz-
nálni. Családi körben, a privát szférában a magyar nyelvet használják több-
ségükben: szomszédaival 75,9 százalék, barátaikkal 73 százalék, tévénézés-
kor 70,6 százalék, újságolvasáskor 71,8 százalék. Mindkét nyelvet használ-
ják szomszédaival érintkezve 21,2 százalék, baráti társaságban 24,7 száza-
lék. Az információkat a megkérdezettek 26,5 százalékban szerzi a tévéből 
úgy, hogy mindkét nyelven néz csatornákat, és 25,3 százalék olvas mind-
két nyelven újságot, ez utóbbi mutató azt jelenti, hogy a kárpátaljai magya-
rok túlnyomó többsége csak a magyar médiából szerzi információit, így az or-
szágos ügyek szempontjából tájékozatlanságot is jelenthet. Azok aránya, akik 
többnyire az ukrán nyelvet használják érintkezési nyelvként szomszédaikkal 
és barátaikkal, 2,6 százalék, illetve 2,3 százalék, tévénézéskor 2,5 száza-
lék, újságolvasáskor 2,6 százalék, egyéb nyelven szinte senki sem érintkezik 
szomszédaival, barátaival, illetve elhanyagolható a más nyelvű médiahasz-
nálat is.” (Molnár–Orosz 2007)

Mindemellett a fókuszcsoport-interjúinkon az is előjött, hogy a „kárpátal-
jai ukrán” jelentősen különbözik az ország belsőbb részein beszélttől, így ne-
hezen megállapítható, hogy az általuk beszélt szint mennyire felelne meg egy 
tisztán ukrán nemzetiségű településen.

„Most ilyen kárpátaljai ukránt azért szerintem mindenki meg is ért, meg 
azért beszél is, mert […] nagyjából, meg azért tiszta ukránt […], Lemberg […] 
területre elmegy…” [innen nem lehet érteni jól a válaszadót, de arra utal, hogy 
belsőbb ukrán területeken az ukránnak ezt a kiejtését, szókészletét nem lehet-
ne használni]. (Beregszász)

Ettől függetlenül a kettős nyelvtudásnak – főleg a szórványban – ugyan-
úgy hasznát látják, mint Felvidéken, Erdélyben vagy a Vajdaságban a kétnyel-
vűségnek.

„… mi több nyelvet tudunk már így kapásból. Mert mi legalább három 
nyelvet tudunk, ők meg csak kettőt, mi tudunk magyarul, oroszul és ukránul is, 
szóval szerintem mindenképp mi vagyunk azok, akik jól járnak.” (Nagyszőlős)

Erdély

A kisebbségi magyar oktatás meg úgy általában az oktatás kérdésköre 
mindig is vitatott, aktuális és közkedvelt témája az erdélyi társadalomnak, 
hiszen közvetve vagy közvetlenül, de mindenkit érint. 



ME.dok • 2015/2

76

Így a kutatás során arra is kerestük a választ, hogy a megkérdezettek mi-
ként vélekednek az oktatás, az oktatási rendszer kérdésköréről, mekkora je-
lentőséget tulajdonítanak az anyanyelv és az államnyelv használatának, mi-
lyen megfontolások alapján történik az iskolaválasztás, valamint milyen vál-
tozások zajlottak le az oktatás területén, és milyenekre lenne szükség az el-
következőkben. A vélemények megfogalmazásában egyöntetűen jelen van az 
anyanyelv fontossága, illetve az anyanyelven tanulás természetessége, amely 
a magyar identitás megőrzéséhez és fennmaradásához járul hozzá.

„Én is magyarul tanultam, és most is. Fontos, hogy magyarul tanulok, mert 
az anyanyelvem.” (Kolozsvár)

„Én is első osztálytól magyarul tanulok, és hát szerintem fontos az, hogy 
az anyanyelvedet tudd, és szerintem szégyen is, és le is lehet nézni, hogyha… 
[valaki nem tud magyarul].” (Kolozsvár)

A kérdezettek körében csak elvétve voltak, akik jártak valamennyi ideig 
román tannyelvű intézménybe, ők a nyelvi nehézségek mellett arról is beszá-
moltak, hogy esetleg kiközösítésnek lesznek elszenvedői.

„Hát én első osztálytól egész tizenkettedikig magyar, és utána meg átmen-
tem román egyetemre, de egyképpen meg is bántam, de egyképpen meg nem, 
mert első évben nehéz volt magyarról átváltani románra, de megszoktam. […] 
és az a rossz benne, hogy román osztálytársaim vannak, és akkor úgy, mintha 
lenéznének, mert én magyar vagyok. Tehát egy kicsit kiközösítenek…” (Nagy-
bánya)

Olykor pedig előfordulhat az is, hogy valaki feladja a magyar iskolát ak-
kor is, ha lehetősége van magyarul tanulni, mert több lehetőséget lát abban, 
ha román nyelven tanul.

„9. osztályban elhagyott egy osztálytársunk, mert román szakra ment. Mert 
ő a saját céljait nézte, és több előnye volt ebből, úgy látta.” (Nagybánya)

A románul tanulás szándéka azért meg-megmutatkozik az oktatási intéz-
mény megválasztásában, hiszen – ahogy a többi terület fiatal válaszadóinak 
egy részében is megfogalmazódik – a helyi érvényesüléshez elengedhetetlen 
a többségi társadalom nyelvének legalább társalgásképes ismerete. Azonban 
ez a választás nem mindenkinek kézenfekvő, többször dilemmát okoz, hi-
szen amennyiben a szakmát románul sajátítja el az illető, akkor magyar kö-
zegben nehezebben fog dolgozni vagy segíteni vele (például jogászok), de a 
szakma magyar nyelven tanulásával esetleg későbbi lehetőségektől zárja el 
magát a válaszadó.

„Én is első osztálytól magyar iskolába jártam, amit nem bántam meg […], 
de egyértelműen én is románul fogom folytatni, mert szerintem azt is meg kell 
tanulni, mert a munkahelyen valószínűleg románul kell, hogyha itt Románi-
ában maradunk, akkor románul kell érvényesüljek, és akkor így már megszo-
kom ezt a nyelvet.” (Nagybánya)

„…utolsó pillanatig rengeteget gondolkodtam, […] volt Csíkszereda vagy 
Brassó, merthogy úgy érzem, hogy valamilyen szinten az is hátrány, hogy-
ha a saját anyanyelveden nem tudod átadni azt, ami a szakmádhoz kapcso-
lódik, amikor valaki felvilágosítást kér tőled, viszont az is hátrány, hogyha ro-
mán nyelven, az ország nyelvén nem tudod magad kifejezni. Tehát sok min-
dent nem értesz meg, s épp azért a mai napig gondolkodom, ha mesterire irat-
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kozom, hiába elismert a Sapientiának a mesterije, de inkább Brassóba végez-
ném, mindenképp román egyetemen.” (Sepsiszentgyörgy)

Az államnyelv problematikájának kapcsán konszenzus látszott a fókusz-
csoport résztvevői között abban, hogy amíg Romániában élnek, és itt terve-
zik jövőt, addig szükséges és hasznos az államnyelv ismerete. Úgy gondolják, 
mindenkinek olyan szinten kell tudnia románul, amennyire szüksége van/
lesz rá a mindennapi használatban. Többen megemlítették, hogy a tömbben 
kevesebb lehetőségük van a román nyelvet használni a hétköznapokban, és 
sokuk a nyelvvel csak az iskolai románórán találkozik.

„Én úgy nőttem fel, hogy nem voltak román barátaim. És az iskolában is 
csak, ugye románórán lehetett románul tanulni. És ez most csak annyiban lát-
szik meg, hogy a hétköznapi beszélgetés ilyen általános témákról nehezebben 
megy…” (Kolozsvár)

„Én is csak románórán beszélek igazából, és hát üzletekben esetleg, bará-
taim sincsenek románok, ők is csak magyarok, úgyhogy nem annyira haszná-
lom a románt.” (Nagybánya)

Lehetőséget és motivációt jelent viszont a román nyelv elsajátítására a va-
lamilyen okból (tömb)faluról városba költözés, ahol − amennyiben nem csak 
magyarok lakta településről van szó – szükségszerűen több román ajkúval ta-
lálkozhat egy magyar fiatal.

„Hát így magyar társaságba [jártam], ugyanis falun nőttem fel, első osz-
tálytól tanultam a román nyelvet, de viszont amikor bekerültem városra, akkor 
kezdtem igazából megtanulni, mert a baráti közösségben nem nagyon gyakori, 
hanem nagyon ritkán beszélem a román nyelvet…” (Kolozsvár)

Más a helyzet azokon a településeken, ahol a magyar kisebbség valódi, 
létszámbeli kisebbséget alkot. Ott természetesebb, hogy a gyermek esetleg ro-
mán iskolába jár, és a barátainak egy része is a román többségi társadalomból 
kerül ki, lévén, ők a szomszédjaik is. Ez viszont nem feltétlenül jelent – leg-
alábbis a válaszadók körében – elrománosodást.

„Amikor kicsi voltam, csak román szomszédjaim voltak, a gyerekek, és on-
nan tanultam meg románul. Egy-két magyar szomszédom volt, a többi mind 
román. És akkor románul beszéltünk. Még óvodáskoromban románul beszél-
tem a szomszédjaimmal. Most az egyetemen is románul beszélek. Otthon be-
szélek magyarul, és a barátaimmal.” (Nagybánya)

A románul tanulás kapcsán főleg Sepsiszentgyörgyön alakult ki határo-
zott egyetértés abban, hogy a jelenlegi iskolai románnyelv-oktatás alkalmat-
lannak tűnik (leginkább módszertanilag) arra, hogy a fiatalok megfelelő szin-
ten megtanulják a nyelvet. Szinte minden felszólaló túlzottnak vélte az elvá-
rásokat, és úgy érezték, hogy ezeknek az esetleges teljesítése sem hozza meg 
a várt eredményt. Ezzel szemben amikor – főleg iskola után – román közegbe 
kerülnek, gyorsabban megy az államnyelv elsajátítása.

„Hát arra emlékszem, hogy 1–4. osztályban nagyon nehéz volt, tehát ren-
geteget kínoztak evvel a szövegfordítással […], s nem, tehát én is a kötelezősé-
get éreztem, és hát 12.-ben is azt tapasztaltam, hogy hát nagyon nem tudok ro-
mánul. […] aztán, mikor elkerültem egyetemre, akkor […] ott kerültek román 
ismerősök, barátok […], elkezdtem beszélni és használni a nyelvet […], s hát 
nem beszélek én mit tudom én, milyen szinten, de kommunikációs szinten, te-
hát a hétköznapi szinten megélek.” (Sepsiszentgyörgy)
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„…anyanyelvi szinten beszélem a románt, szóval anyám se beszél, és én 
sem.” (Sepsiszentgyörgy)

„Én emlékszem arra […], hogy sehol nem magát a nyelvet, azt tanítsák, 
hogy megtanuld a nyelvet, nem azt akarják elérni, hanem úgy kezelnek, mint-
ha te már azt kéne tudjad […]. 5–8.-ban már nyelvtant tanulsz egész végig, te-
hát én vágtam, hogy mi a subiect, s mi a predicat, s ügyes voltam románból, 
de bemutatkozni nem tudtam volna. S 9–12.-ben pedig magas fokú irodalom-
szövegeket, még annyit se értesz, s nem is köznyelven vannak, hanem ilyen 
archaikus szavakkal teli, s még a szüleim sem értik, akik amúgy perfektül be-
szélnek…” (Sepsiszentgyörgy)

Ezektől a reakcióktól függetlenül mégis elmondható, hogy a kérdezett fia-
taloknak egy része valamilyen szinten elsajátította a nyelvet, ők ugyanis leg-
alább olvasni szoktak románul, de ez többnyire kimerül az újságcikkekben 
vagy a munkahely által megkövetelt olvasmányokban.

„Hát számomra elég egyszerű volt, nem, szerintem nem olyan nehéz meg-
tanulni románul.” (Kolozsvár)

Előnyként a munkaerőpiacon való elhelyezkedési lehetőségekre utaltak, 
illetve arra, hogy a románnak mint neolatin nyelvnek a megtanulása révén 
könnyebben sajátítják el többek közt az olasz, a spanyol vagy a francia nyel-
vet. Néhányaknál azonban a kétnyelvűséghez kapcsolódóan már felmerült az 
asszimiláció kérdése is.

„De viszont van hátránya is, és ezt nem szabad szerintem elfelejteni, hogy 
pont az asszimiláció, tehát hogy összekeverjük a nyelveket, és végső soron le-
het, hogy lesz egy román feleség, meg így tovább.” (Kolozsvár)

Részben ugyanerre utal egy másik válaszadó is, aki veszélyt lát a nyelvek 
keveredésében azáltal, hogy a román szavak magyarosításával idővel kivesz-
nek bizonyos magyar szavak (például punga, buletin).

„…hátrány is az, hogy összekeverjük a szavakat, s a román szavakat ma-
gyarba ültetjük, és fordítva.” (Kolozsvár)

Az olvasási nyelvre általánosságban igaz mindhárom településen, hogy 
ha a fiataloknak lehetőségük van a nyelv megválasztására, mind a tömbben, 
mind a szórványban a magyar nyelvet preferálják, és inkább szükség esetén 
választják csak a románt, esetleg az angol irodalmat azok, akik elsajátították 
a két nyelvet, önszántukból csak ritkább esetben.

„Há’ én se keresem [a román cikkeket], de megjelenik egy cím, elolvasom a 
címet, s akkor, ha érdekesnek találom a címből, akkor simán elolvasom romá-
nul vagy angolul, de amúgy magyarul.” (Sepsiszentgyörgy)

A közösségi oldalak viszont a résztvevőknek hasonló arányban hol ma-
gyarra, hol angolra, egy-egy főnél pedig románra vannak állítva, de a poszto-
lást többnyire magyarul végzik, románul csak olyan esetben, ha román bará-
tok, ismerősök a címzettjei, vagy egyvalaki nyelvgyakorlás céljából. Angolul 
pedig akkor, ha nemzetközi kapcsolatokat tartanak fenn a közösségi oldalon, 
vagy azért, hogy „mindenki értse”, azaz a román és a magyar barát is. Írás te-
kintetében a magyar nyelv használata jellemző a résztvevőkre. 

„De viszont a Facebookomat kizárólag románul használom. Tehát román 
nyelven használom. Többnyire segít a román nyelvet kifejleszteni.” (Kolozs-
vár)
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„Hát legfőképpen angol, mivel egy vegyes baráti kör van a Facebookon, és 
akkor így mindenkinek elérhetővé válik az információ, és kereséskor is szerin-
tem sokkal tágabb.” (Kolozsvár)

Az interjúkon tapasztaltakat érdemes megfigyelni a Kárpát Panel 2007 er-
délyi adatainak tükrében is. A kilencszáz válaszadó szinte mindegyike anya-
nyelvi szinten beszéli a magyart, a románt pedig (átlagosan) csak kisebb hi-
bákkal (4,2-es átlag hatos skálán), a szórás azonban erős. 8,6 százalék állítot-
ta csak, hogy anyanyelvi szinten ismeri a román nyelvet, 40 százalékuk pe-
dig jól, helyesen beszéli. Negyedük kisebb hibákkal, hatoduknak viszont ne-
hézségei akadnak vele, 7 százalék pedig egyáltalán nem tudna megszólalni az 
államnyelven. Gyermekként közel mindegyikük, 93 százalékuk beszélt ma-
gyarul otthon, de jelenlegi családjukban (gyerekeikkel és házastársukkal) már 
csak 81-82 százalék beszél kizárólag magyarul. „A válaszolók többsége ma-
gánéleti vonatkozásban, azaz barátokkal, szomszédokkal, tévénézéskor, új-
ságolvasáskor többnyire a magyar nyelvet használja, mintegy 30 százalékban 
mindkét nyelvet, és 10 százaléknál kevesebben vannak azok, akik csak a ro-
mán nyelvet. A külvilág szolgáltatási vagy piaci szereplőivel való érintkezés-
kor, munkahelyen, bevásárláskor és orvosnál mintegy 40 százalékuk a ma-
gyar nyelvet használja, 33-38 százalékuk mindkét nyelvet, és 18–25 százalék 
között váltakozik a többnyire a román nyelvet használók aránya. Legkeveseb-
ben a hivatalokban használják a magyar nyelvet, 25,9 százalék, 38,3 százalé-
kuk többnyire a román nyelvet, 35,8 százalékuk pedig mindkét nyelvet hasz-
nálja”. (Csata–Kiss–Veres 2007.)

Délvidék

A Vajdaságban is úgy tartják többen, hogy a magyarság megmaradásának 
egyik kulcskérdése az, hogy hány − magyar szülőktől (is) származó − gye-
rek tanul általános iskolában magyar nyelven (is). A tavaszi, hasonló témá-
ban felvett interjúk alapján viszont úgy találtuk, nagyon eltérőek a problé-
mák az alapvetően magyar nyelvű településeken, illetve a szórványban: míg 
a magyar nyelvű környezetben a szerb nyelv megfelelő elsajátításának hiá-
nya okoz problémát, addig a szórványban a megfelelő magyar oktatáshoz való 
hozzáférés hiánya. Sokan azt mondták, azért választják a szerb nyelvű isko-
lát a gyermeküknek, mert úgy gondolják, így érvényesülhet jobban, lévén két 
nyelvet fog beszélni, amelyikből az egyik az államnyelv. 

A jelenlegi interjúhelyszínek közül a szórványban sem egyértelmű, hogy 
szerb vagy magyar iskolába kerül-e valaki:

Moderátor: „Milyen nyelven tanultatok az iskolában?”
A1: „Én szerbül.”
A2: „Magyar–szerb.”
A3: „Én magyar.” (Kisorosz)
A sikeres nyelvelsajátítás reményében szerb intézménybe íratás a 

tömbmagyar település fiataljaival felvett interjúkból nem köszön vissza eny-
nyire nyilvánvalóan, pontosabban arra utalnak, hogy ez a szokás változóban 
van:
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Moderátor: „Iskolában mindannyian magyarul tanultatok?”
Mindenki: „Igen.”
Moderátor: „Az már nem jellemző, hogy szerb iskolába íratnak valakit a 

szülei, hogy megtanuljon szerbül?”
A1: „Régebbi időben volt inkább, mert én, ahogy szüleimtől, nagyszüleim-

től hallottam, ott sok olyan volt, hogy beíratták szerbbe a gyereket.” (Ada)
Ez az elvárás − a korábbi, idősebb interjúalanyok szerint − az esetek több-

ségében nem válik valóra, hiszen aki szerb általános iskolában tanul, azoknál 
az a tapasztalatuk, hogy többen a magyar szavakat is cirill betűkkel fogják le-
írni, szöveget értelmezni nem fog tudni magyarul, de szerbül se biztos. Még-
is színmagyar falvakban többen jelenleg is csak azért íratják magyar iskolába 
a gyereküket, mert a faluban nincs lehetőség szerbül tanulni. Sokak szemé-
ben a magyar nyelven való általános iskolai tanulás és a későbbi hátrányos 
munkaerőpiaci helyzet összefügg. Így egyes magyar nyelvű szülők kényszer-
ként, és nem lehetőségként élik meg azt, hogy a gyerekük magyar általános is-
kolában tanul, s első adandó lehetőséggel szerb nyelvű osztályra váltanának.

Moderátor: „Magyar óvodába jártatok mindannyian.”
„Mi ketten szerb [egy résztvevőre mutat]. Azért, mert a szüleink oda írattak, 

hogy megtanuljunk szerbül, de nem nagyon sikerült.” (Ada)
A szerb nyelv elsajátítása tehát nem minden esetben sikeres, még akkor 

sem, ha tudatosan szerb oktatási intézményt választanak a szülők, ugyanis, 
mint az iménti interjúalany is később kifejtette, a magyar gyerekekkel játszot-
tak az óvodában, magyarul beszéltek, így a minimálisan szükségesnél jobban 
nem sajátították el az államnyelvet, és később ezt is elfelejtették gyakorlás hi-
ányában. Többen ezért kritikával is illetik a helyi szerb oktatást, amely vé-
lemény így egybevág a korábban megkérdezett, idősebb válaszadók vélemé-
nyével.

Moderátor: „Akkor tanultok szerbül, amikor muszáj?”
„Amikor mi felfogjuk, hogy kelleni fog.” (Ada)
„Visszatérve a szerb nyelvre, szerintem mindenkit az élet tanít szerbre, 

nem az iskola, mert ha az tanítana, ami ott van, nahát… Nem tudna kimen-
ni a piacra, és venni egy kiló krumplit, de lehet, hogy tudok neki mondani egy 
szerb verset. […] El tudom neki mesélni a Híd a Drinán egyik történetét. De 
tényleg katasztrofális a szerb tanítás.” (Ada)

Többen próbálkoztak a szerb autodidakta elsajátításával, de nem jártak 
teljes sikerrel. Így a nyelv megtanulására két utat látnak. A legérdekesebb, 
hogy több ismerősük is Szegedre ment át szerbül tanulni.

„…hallottam már többeket is, akik innen mentek ki Szegedre, és úgy dön-
töttek, hogy ők akkor szerb és német vagy szerb és valamilyen szakos tanári 
diplomát szereznek, és akkor hazajönnek. […] mert sokan már felfogták azt, 
hogy így a gyerekek nem fognak megtanulni soha szerbül.” (Ada)

A legműködőképesebbnek a szerb környezetbe kerülést tekintik. Ez még 
a szórványterületen is igaz, ahol többen jártak szerb tanintézménybe vagy 
né vileg magyarnak nevezett, de többnyire szerb tanárokkal dolgozó iskolába, 
ahol nem az iskola, hanem a közeg segített a nyelvelsajátításban.

Moderátor: „És mennyire tudtok szerbül?”
Csoport: „Jól.”
Moderátor: „És mikor tanultatok meg?”
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A1: „Rég. Amikor ide jártunk iskolába, akkor már elkezdtünk szerbül be-
szélgetni, és akkor…”

Moderátor: „De kitől? Így az iskola?”
Csoport: „Barátok. Szerb barátok.”
Moderátor: „Tehát nem iskolai órán?”
Csoport: „Nem, nem.” (Kisorosz)
Sőt, az adai csoport beszámol egy „szállóigéről”, amely lényegében már 

csak a nyelvtanulás miatt is bátorítja őket a szerbekkel való párkapcsolat ki-
alakítására.

„Van errefele egy szállóige, ez a »szerezz egy szerb barátnőt« című történet, 
és tényleg az a tapasztalat, hogy akinek összejön az, hogy szerb párt talál, az 
megtanul szerbül, azzal ez jár.” (Ada)

„Én próbáltam ezt a szótárazás dolgot, meg nézem a filmeket, meg újságot 
vettem, Zsenát, meg olvastam, meg írtam a szavakat. Így nem ment, úgy ment, 
amikor szerb környezetbe voltam, és rákényszerültem, hogy beszéljek.” (Ada)

„…az unokatestvérem – lent élnek Újvidéken – egy kukkot nem tud magya-
rul. Egyidősek vagyunk, együtt nőttünk fel, és akkor így megtanultam anya-
nyelvi szinten. Tehát ez ettől is függ, a környezettől.” (Topolya)

A kétnyelvűség előnyeinek itt is a munkaszerzési, érvényesülési lehetősé-
get tartják a legtöbben.

A1: „Szerintem sok, sokfelé szerbesen beszélnek, horvát is majdnem ugyan-
az a nyelv, úgyhogy szerintem elég nagy előny.”

A2: „Előny az is, hogyha keresünk munkát, hogy tudunk magyarul. Az is 
egy előny.” (Kisorosz)

Egyfajta hátrányként felmerült a nyelvek keveredése és a szerb szavak át-
vétele a magyar nyelvbe, ám a szórványban ezt sem tartja mindenki problé-
mának.

Moderátor: „Van valamilyen hátránya [a kétnyelvűségnek]?”
Csoport: „Biztos, hogy nincs, nincs.”
Moderátor: „Te egyet említettél, hogy keverjük.”
A1: „Hát keverjük, de itt nálunk már megszoktuk. Mondjuk, ha elmegyünk 

Magyarországra, ott bemondunk olyanokat, hogy nem tudják, hogy mit beszé-
lünk, akko’ lehet, hogy furcsán érezzük magunkat.”

Az olvasási, internetezési és televíziózási nyelv a többség számára máig 
a magyar, de a többi vizsgált területhez hasonlóan előfordul a szerb nyelv 
használata is, amennyiben a szükség úgy hozza: ezen a keresés, a munkahe-
lyi feladat, a híradók, a filmek esetében. Egyvalaki jelölte meg még az angolt 
mint internetezési nyelvet, mondván, ezzel egyszerűbben célt ér, mint szer-
bül vagy akár magyarul.

„Angolul mindent meg lehet találni a neten. És akkor nem szenvedek, amíg 
beírom magyarul. Igen, magyarul szenvedek, mire megtalálom azt, amit aka-
rok.” (Topolya)

A szórványban is alapvetően preferálják a magyar nyelvet a szerbhez ké-
pest, de többször fordult elő a keveredésre utalás, és volt, aki már csak szer-
bül olvas, mert az általa kedvelt könyveket csak ezen a nyelven éri el.

Bár az interjúkból az derül ki, hogy a szerb nyelv elsajátítása esetenként 
nehézségbe ütközik, a Kárpát Panel 2007-nek a Vajdaságra vonatkozó adatai 
szerint az itt válaszoló 380 fő hatos skálán átlagosan 4,3-as szinten, azaz kö-
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zepesnél jobban érti és beszéli az államnyelvet. Igaz, a válaszadók negyede 
még akkor sem szeretne megtanulni szerbül, ha erre minden lehetőség meg-
adatna számára. Gyermekkorában a válaszadók 91 százaléka beszélt magya-
rul szüleivel, 4 százalékuk pedig inkább magyarul, de más nyelven is. Vi-
szont ma már csak 79 százalékuk beszél kizárólag magyarul a gyerekeivel, és 
81 százalékuk a házastársukkal, de csak 1–2 százalékuk az, aki inkább vagy 
teljes mértékben szerbül szólal meg otthon. „… a magánélet területén a vá-
laszadók több mint a fele többnyire a magyart használja, míg a közéletben 
mindkét nyelvet, illetve hivatalos helyen a szerbet. A válaszolók többsége ba-
rátokkal, szomszédokkal, tévénézéskor, újságolvasáskor többnyire a magyar 
nyelvet használja (50–62 százalék között), mintegy 35–41 százalékban mind-
két nyelvet, és azok, akik csak a szerb nyelvet használják, esetleg újságot ol-
vasnak az állam nyelvén (7,4 százalék). A közélet egyéb területein, munka-
helyen, bevásárláskor és orvosnál mintegy 42–48 százalékuk mindkét nyel-
vet, a magyar nyelvet 17–39 százalékuk használja. Viszonylag magas az ará-
nya a hivatalokban (40,4 százalék) és az orvosnál (30,2 százalék) többnyire 
csak a szerb nyelvet használóknak. Legkevesebben (a tömbben élők) a hiva-
talokban használják a magyar nyelvet (17,6 százalék), miközben 40,4 száza-
lékuk többnyire a szerb nyelvet, 42 százalékuk mindkét nyelvet használja” 
(Gábrity Molnár–Rác 2007).

Összességében − az interjúk és a Kárpát Panel 2007 alapján − vegyes ké-
pet kapunk a vajdasági oktatási és nyelvhasználati helyzetről. Az egyik fel-
tűnő jelenség, hogy az interjúalanyok ezen a területen annyira nem hangsú-
lyozták élesen, hogy a magyarnak maradás egyik feltétele a magyar iskola vol-
na, és látszólag egyik szerb óvodába, iskolába járó alany sem panaszkodott a 
szerb tannyelvű oktatás miatt, amelyben részt vett. Ez a tömbben csak ritkán 
fordult elő, a szórványban felvett interjú alanyainak körében fele-fele arány-
ban. Ám az iskola általi elszerbesedéstől azért sem félnek az itt élők, mert tel-
jes összhangban állították minden településen, hogy az oktatási intézmények 
nem alkalmasak arra, hogy tartósan átadják az államnyelv ismeretét. Egysé-
ges észrevételük, hogy szerbül megtanulni csak szerb környezetben, munka-
társaktól, barátoktól, esetleg párkapcsolati partnerektől lehet.

Budapesten élő, határon túli fiatalok

A magyar fővárosban kérdezett fiatalok mindegyike magyar iskolában ta-
nult, egyikük sem járt államnyelvi tanintézménybe. Konszenzus alakult ki 
abban is, hogy ezt mind a magyarság fennmaradása, az identitás megtartása 
miatt tartják kiemelten fontosnak. Sőt a felsőfokú képzés magyarul hallgatá-
sa is előkerült szempontként a Magyarországra való költözésnél. 

„Hát például számomra, nekem egyik szempont a nyelv volt, hogy idejöt-
tem Magyarországra tanulni…”

Az iskolaválasztásban a vallás is tényező volt, amikor valakit azért írattak 
magyar iskolába a szülei, hogy a vallásáról (görögkatolikus a Vajdaságban, gö-
rögkeleti Kárpátalján) magyarul tanulhasson, és biztosan megértse és megta-
nulja azt a hittanon. 
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„Számomra meg a vallás miatt, mivelhogy mi ott, ugye Szerbiában, ott gö-
rög katolikusok, édesanyám meg ő horvát származású, és a horvátok is ke-
resztény katolikusok, és édesanyám szerette volna, hogy magyar iskolába jár-
jak, holott ő nem tudott magyarul, azért, hogy tudjam a vallásomat teljes mér-
tékben megismerni, hisz akkor magyar hittanra járok, és akkor megismerem 
a vallásom.”

Érdekesség, hogy a vegyes házasság megelőzését is a magyar iskola válasz-
tása melletti indokként hozták fel a kérdezettek, mondván, így a fiatalok kor-
társai magyarok lesznek, azaz nagyobb eséllyel választanak majd magyar párt 
maguknak azok, akik magyar iskolában tanultak.

„Nyilván fontos a magyar iskola, mert nemcsak a magyar [nyelven] taní-
tást biztosítja, hanem a magyar társakat.”

A nyelvi kérdésekkel kapcsolatosan kiderült, az interjún részt vevők mind 
kiválóan vagy legalábbis minden helyzetben kielégítő módon beszélik orszá-
guk államnyelvét.

„Én jól, én majdnem hogy kétnyelvűnek nevezem magam.”
„Nagyon jól, tolmácsolok munka mellett, nem jelent gondot.”
„Hát én úgy szoktam mondani, hogy nem adnak el a piacon, annyira be-

szélem a nyelvet. Azért sajnálom egy kicsit, hogy nem tanultam meg jobban.”
„Én is anyanyelvi szinten beszéltem a szerbet is, és hát most kicsit felejtek, 

ugye, nem vagyok otthon…”
Ezzel szemben állították, hogy hazájukban az államnyelv oktatása rosszul 

szervezett (Ukrajna, Szerbia, Románia). Az államnyelvi iskolákban eviden-
cia, hogy a tanulók ismerik az államnyelvet (ilyenkor többekkel előfordul, 
hogy egyszerűen nem értik az elhangzottakat), a magyar iskolákban pedig bár 
idegen nyelvként tanulják az államnyelvet, de főleg az irodalmit veszik ala-
pul, ami nem elégséges a hétköznapi megértéshez és megértetéshez – ahogy 
ez a korábbi fejezetekben is olvasható volt.

„’91-től van Ukrajna lényegében, úgy tanították nekünk az ukránt, mint 
anyanyelvit. Úgy vettek minket, mintha már anyanyelvi szinten tudtunk volna 
az iskolába. És ez még így van most is.”

„Ez így van Romániában is.”
„… az ukrán még mindig ilyen irodalmi nyelv.”
Más területen viszont még nem merült fel a kétnyelvűségnek azon „po-

zitívuma”, hogy egyes (szláv nyelvű) országokban (Csehország, Lengyelor-
szág, Szlovákia) a többnyelvűség által egy időre szabadulni lehet a „magyar 
stigmától”, amellyel azonosulni olykor kellemetlen. Ezért az egyik megoldá-
si stratégia „a stigmatizált nemzeti identitás megtagadása vagy helyettesíté-
se alternatív kategóriákkal”. (Feischmidt 2004) A kérdezettek úgy tapasztal-
ták, hogy ha először nem magyarul, hanem az otthonuk (szintén szláv) állam-
nyelvén szólaltak meg, és így kommunikáltak, könnyebben elfogadtatták ma-
gukat, mintha magyarként kezdtek volna párbeszédet.

„…soha nem felejtem el, voltunk Prágában, jobban jártam, ha szerbül be-
széltem hozzájuk, mint hogy meghallották, hogy magyar vagyok, mert egysze-
rűen nem szeretik őket. Ugyanez volt Lengyelországba és Szlovákiába, nem 
beszélve Horvátországról, tehát, érdekes.”
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Asszimiláció

Jelen fejezetben a kisebbségi magyar közösségekben élő fiatalok asszimi-
lációról alkotott attitűdjeit vizsgáljuk. A vizsgálat kettős, egyrészt a megfi-
gyelhető asszimilációs tendenciákat is igyekszünk kibontani (erre törekszik 
az első fejezet, amely az identifikáción keresztül vizsgálja mindezt), más-
részt a fiatalok percepcióit is igyekszünk feltérképezni. Az elemzés szerkeze-
te részben eltér az első fejezetétől, ugyanis a regionális bontást az asszimilá-
ciós tényezők percepciójának vizsgálatakor elhagyjuk. Ennek az az oka, hogy 
hipotézisünk szerint (amelyet, reméljük, az elemzés alátámaszt) a kisebbsé-
gi léthelyzet nem elsősorban a regionális hatásokon keresztül befolyásolja az 
asszimiláció, illetve az arra ható tendenciák észlelését és (részben) megítélé-
sét (ellentétben az asszimilációs folyamatok tényleges menetével).

Az asszimiláció fogalmát sokan körüljárták már, és a köznapi nyelvhasz-
nálatnak is része lett (ezt bizonyítja az is, miszerint egyetlenegy fókuszcso-
port esetében fordult elő, hogy a konvencionális jelentés körül nem volt egy-
értelmű csoportkonszenzus), így a mélységébe menő fogalommeghatározást 
nem tartjuk szükségesnek, a kisebbségi közösségek asszimilációjának követ-
kező leírását kutatásunk szempontjából alapvetőnek feltételeztük:

„Az asszimiláció a sajáttól eltérő viszonyrendszerhez, kultúrához való, 
történetileg változó mértékű funkcionális alkalmazkodási, átvételi, tudatos 
tanulási és internalizálási folyamat, »készségelsajátítás, orientálódás és érte-
lemtulajdonítás« (Heckmann 1992, 167). Egyúttal közeledés és határátlépés, 
amely során a többség és kisebbség életmódjának, viselkedésének eltérő as-
pektusai közti kulturális távolság csökken. A kisebbség tagjai egy szükségsze-
rű adaptációs stratégia részeként átveszik a többségi etnikum emlékeit, ér-
tékítéleteit, érzelmeit, attitűdjeit, és a közösen megélt történelem és sors kö-
vetkezményeként részesei lesznek egy közös kulturális, gazdasági és politi-
kai univerzumnak, ezáltal egy másik csoport tudásának, értékelési mintáinak 
és attribúcióinak”. (Park–Burgess 1921; Banton 1983)” (Bindorffer 2002, 11).

Az identifikáció és az asszimiláció kapcsolódási pontjai

A következőkben a fókuszcsoportokat – az előbbiekhez hasonlóan – ré-
giónként elemezzük, ugyanis feltételezésünk szerint ez alapvetően befolyá-
solja az identifikációnak a kisebbségi létből fakadó jellegzetességeit. A régi-
ónkénti elemzéstől csak az asszimiláció megítélése kapcsán fogunk részben 
eltávolodni. A fókuszcsoportokban természetesen, mint a korábbi fejezetek-
ből is látszik, több témát is érintettünk, amelyek szorosan összefüggnek. Fon-
tos azonban jelezni, hogy ezen témák között is vannak megszólalások, ame-
lyek az asszimiláció kérdésköréhez közvetlenül is kapcsolhatók. Sok szöveg-
helyen jelentek meg a magyarság megítélésével, megélésével kapcsolatban az 
ahhoz való ragaszkodásra utaló részletek. Ez pedig cáfolhatatlanul az asszi-
miláció ellen ható tényező, így a következőkben röviden áttekintjük, milyen 
szempontból merült fel a magyarság megőrzésének témája.
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Kárpátalja

Egy beregszászi megszólalónk a magyarság fogalmához a „lét” szót asz-
szociálta.

„…például Ukrajnán belül Kárpátalján úgy tudok megnyilvánulni, ahogy 
az nekem jó. Nem azért, merthogy úgymond kisebbség vagyok, és nekem alkal-
mazkodnom kell Ukrajnához, hanem úgy tudok létesülni, ahogy nekem jó, és 
ezt elfogadják. […] mivel én magyarnak születtem, én elvárom azt, hogy hiába 
mint kisebbség, hogy én tudjam használni a magyar nyelvet. Mert itt minden-
ki tisztában van azzal, hogy itt vannak magyarok, és sokan ellenünk vannak.”

Az iménti megszólalás több szempontból is elgondolkodtató. Először is a 
megszólaló határozottan ellenzi, hogy jogait a kisebbségi létből vezessék le, 
abban ugyanis véleménye szerint a többségi társadalomnak való szükségsze-
rű alárendelődés motívuma húzódik meg. A kisebbségi lét így megszólalónk 
számára az elnyomottságot, az alkalmazkodási kényszert implikálja, és ma-
gyarságát nem ebben a kontextusban éli meg. Fontos tehát jelezni, hogy je-
len esetben a kisebbségi lét identifikációjának elutasítása az asszimiláció el-
len hathat, ugyanis a magyarság megtartását, a többséghez való alkalmazko-
dás megtagadását hozza magával.

Egy nagyszőlősi (tehát jóval alacsonyabb magyar lélekszámú településen 
élő) fókuszcsoporton részt vevő a magyarság fogalmához a családot is asszo-
ciálta, és így indokolt:

„… hát azért, mert én szeretném, hogy tovább legyen vive ez az egész ma-
gyarság, és hogy én így tovább tudjam adni majd a gyermekeimnek ezt.”

„… én azt szeretném, hogy ha egyszer nekik [ukrán sógornőjének a család-
ja] gyermekük lesz, akkor ezt a magyar nyelvet azért tovább tudják vinni. Meg 
hát ezt az egész magyarságot.”

Az utóbbi megszólalás már egy másik résztvevőtől származik, és egy ké-
sőbbi szöveghelyről, de mindkettő jól mutatja, hogy életkori meghatározott-
ságoktól függetlenül felmerül a személyes felelősség kérdése. A magyarság 
„továbbvitele” ezen megszólalásokban személyes felelősségként is értékelő-
dik. Mint látni fogjuk, az asszimiláció fogalmának körüljárásakor mindezek 
kevésbé kerülnek előtérbe, de egyéb narratívákban, különösképpen a családi 
értékekében erősebben meg tudnak jelenni, és a magyarság fennmaradásának 
témája személyes erőfeszítések tárgyaként is megmutatkozik.

Azonban a hovatartozás kérdésének nemcsak a kisebbségi léthez való vi-
szonyulás lehet a kontextusa. Egy másik beregszászi megszólaló így jellemez-
te azt, hogy mit tekint hazájának:

„Kárpátalját tekintem főként, és ahhoz, hogy itt tudjak maradni, meg itt 
tudjak tevékenykedni, ahhoz nagyon erős elköteleződést kell, hogy érezzek 
iránta. [Hovatartozás:] a kárpátaljai magyarsághoz való tartozást, tehát nem 
úgy általában, tehát a magyarsághoz.”
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Az iménti megszólalás azzal a (korábbi kutatások által is alátámasztha-
tó) tendenciával függ össze, hogy a kisebbségi magyar közösségek nemzeti 
identifikációjának kérdése, éppen kisebbségi létük miatt, jóval inkább gon-
dolkodásuk homlokterében van, mint a Magyarországon élőknek. A kárpátal-
jai megszólaló az otthon maradás legfőbb okaként jelölte meg az elkötelező-
dést, amely kifejezetten a kárpátaljai magyarsághoz fűződik, szembeállítva a 
magyarság egészével. Látható tehát, hogy a helyi közösségekhez való, nem-
zetiségi alapú kötődések megléte is az asszimiláció ellen hat. Itt fontos jelez-
nünk, hogy e tekintetben a magyarországi magyarokhoz való asszimilálódás 
tagadása is ugyanolyan mértékben megjelenik. E témával külön foglalkozunk 
majd, elsősorban a Budapestre költözöttek attitűdjeinek értelmezésekor.

Felvidék

A zselízi fókuszcsoportban – amely településen nagyjából megegyezik 
a magyarok és a szlovákok lélekszáma – az egyik megszólalónk számára a 
„haza” szóról az identitás és az összetartozás fogalma ötlött fel.

„Ahhoz képest, hogy Szlovákiában élünk, azért nem szabad elfelejteni, 
hogy magyarok vagyunk, és a magyar kisebbség évről évre kisebb kisebbség-
nek számít, ezért fontos szerintem az, hogy a hazával asszociáljuk ezt is.”

Moderátor: „És az összetartozás?”
„Hasonlóképpen, mivel kisebbség vagyunk, össze kell tartani.”
A megszólalás az identifikáció kérdését tulajdonképpen explicite is ösz-

szekapcsolja az asszimilációval szembeni ellenállás kérdéskörével. Erre utal 
az összetartozás fogalmának említése és a kisebbségi tudat erős fókuszálása. 

„Kényelmesebb fölvállalni azt, hogy az ember beleasszimilálódik, sok a ve-
gyes házasság, abból magyar gyerek nem lesz.”

A megszólalás olyan férfitól származik, akinek erős a nemzettudata, és 
sok tekintetben radikális a véleménynyilvánítása. Ez a nézőpont nem volt 
általános sem a Felvidéken, sem máshol, de fontos jelezni, hogy a radikáli-
sabb nemzettudattal jellemezhetők a párkapcsolatok megítélésében is kevés-
bé mutatkoztak megengedőnek.

Nagyon érdekes és az előbbi diskurzustól gyökeresen eltérő megfontolá-
sokat is tartalmazó párbeszéddel találkozhattunk a komáromi csoportban. Az 
indító gondolat az angol nyelv fontosságára vonatkozott, amely a megszólaló 
szerint akár helyettesíthetné is a szlovákot. A válasz így szólt:

„Én nem [értek egyet]. Ha már Szlovákiában él, akkor már tudjon egy fa-
gyit kérni vagy valamit, ha kimegy az utcára. És ne kelljen angolul nagyzolni, 
hogy én angolul tudok, nem szlovákul, mikor lett volna lehetőség megtanulni 
szlovákul is, csak azért is, mégis, hogy... Ez már megint az a vitatkozás, vesze-
kedés, mink is odaszúrunk, és akkor ők is visszaszúrnak.”

A megszólaló itt a többségi nyelv használatát a tiszteletadás jeleként írja 
le, azonban ami miatt ez a szövegrész különösen fontos, az nem más, mint 
hogy kizárólag itt jelenik meg a védekező identitásőrzéssel explicite szembe-
menő vélemény, amely a kölcsönös elzárkózás helyett a magyarok részéről 
kívánja meg az első lépést a konfliktusok feloldására.
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Az asszimilációs tényezőknek való ellenállás másik spontán említése a 
hagyományőrzéshez kapcsolódott. Látni fogjuk, hogy ez sok helyen explicite 
is az asszimilációhoz kapcsolódik, de érdemes jelezni, hogy a zselízi csoport 
egyik résztvevője a magyarság megmaradásának kérdésére válaszolva alapve-
tőnek nevezte mindezt:

„Szerintem alapvetően az, hogy a hagyományokat meg kell őrizni, ünnepe-
ket, ez olyan alapvető, és akkor fennmarad a magyarság itt. Meg aztán az isko-
laügy, ami évről évre hanyatlik itt nálunk, az az alapja mindennek. Ha nincs 
iskola, akkor a nemzet is elvész.”

Emellett az asszimiláció másik köznapi észlelési módja a nevekhez kap-
csolódik. Mint egy frissen érettségizett megszólalónk jelzi:

„Két éve költöztünk át a szlovák gimnázium épületébe, mert nem bírta 
fenntartani saját magát az iskola, hatalmas épületben voltunk, nagyok voltak 
a kiadások. És tapasztaljuk, hogy nagyon sok szlovák gimnazista is tud ma-
gyarul, magyarok a nagyszülei vagy az egyik szülő, és sokszor ők azok, akik a 
leginkább felemelik a hangjukat akkor, amikor volt arról szó, hogy a magya-
rok – úgy mondják, hunok – már megint hangoskodnak, meg… Szóval voltak 
ilyen megszólások, és érdekes, hogy magyar vezetéknévvel teszik.”

Jelen (zselízi) megszólalás tehát a már asszimilálódottakról alkotott ké-
pet mutatja. Egyrészt fontos jelezni, hogy a magyar identitáshoz nem kötő-
dők megjelölése „szlovák” – hiába beszélnek is akár magyarul –, tehát a ma-
gyar megnevezés még valamilyen jelzős szerkezetben sem érvényes rájuk. A 
másik kiemelendő motívum az előítéletes megnyilvánulásokra vonatkozik. 
Nem tudhatjuk, hogy valóban jellemzőbb-e a magyar vezetéknevűekre az elő-
ítéletes megnyilatkozás, ám az mindenképp sokatmondó, hogy megszólalónk 
ezt érzékeli. Ez egyrészt utalhat az asszimiláció és az idomulás túlkompenzá-
lására is, de arra is, hogy ezen tendenciákra az identitásukat őrzők különös-
képpen érzékenyek, és kiemelt figyelmet fordítanak a „magyar vezetéknevű” 
asszimilánsok viselkedésére. A párbeszéd folytatása is érdekes:

A1: „Úgy hívjuk, hogy tirpákok.”
Moderátor: „Ez milyen lehet?”
A1: „Se nem magyar, se nem szlovák, betelepültek, és nem tudja, hová tar-

tozik. Ha úgy van, szidja a szlovákot, ha úgy, akkor a magyart.”
A2: „Én nem tudom, miért kell ilyet csinálni 21. században, most hogy szlo-

vák vagy magyar, nem tudom…”
A3: „Ez pont a beszűkült látókörnek a legjobb mutatója.”
A csoportkonszenzus itt egyértelmű, az előítéletes megnyilatkozás a szűk-

látókörűséget jelzi. Noha a leginkább karakteres vélemény jelen esetben is a 
radikálisabb gondolkodású megszólalóhoz köthető, sokatmondó, hogy külön 
megnevezéssel illeti az asszimilációt túlkompenzálókat, ezzel visszájára for-
dítva a stigmatizációt. Nagyon fontos jelezni, hogy a második megszólalóra 
jellemző, a nemzeti identitás szerepét relativizáló nézőpont csak a felvidéki 
és a budapesti csoportokban jelent meg, azaz minden bizonnyal az európai 
uniós értékek gyakorlati tapasztalatából származik (előbbi megszólalónk is 
jelezte a kifejtésben, hogy élt Hollandiában).

A harmadik megszólaló, mintegy lezárásként, konszenzust teremtve a 
szűk látókört nevezte meg problémaként, amely egyéni felelősségként jelöli 
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meg a magyarokkal szembeni előítéletességet. De ezt nem feltétlenül szemé-
lyiségjegyekkel magyarázza, hanem a tudatlanság képzetébe ágyazza.

A név kérdése Komáromban is felmerült. A névválasztást és -használa-
tot itt a beolvasztással szembeni ellenállás egyéni felelősségi körébe sorol-
ta a megszólaló:

„Hogyha most itt kétszázezer nő levetetné a nevéről azt, hogy »-ová«, hi-
vatalosan, az egy nagyon nagy dolog lenne. Ha kétszázezer férfi a Štefant, a 
Petert, a nem tudom, Františeket átíratná Istvánra, Péterre, Ferencre, nagyon 
sokat tudna vele tenni. Mindenki megteheti, körülbelül két euróba kerül, vagy 
még annyiba sem, meg egy órába, amíg elmegy a rendőrségre.”

A névhasználat kérdése itt azonban más kontextusban említődik, mint ko-
rábban. Itt identitáselemként és lehetséges identitásstratégiaként jelent meg, 
amely az egyéni erőfeszítések közösségi eredményeként mutatkozhat meg, és 
a soviniszta törekvésekkel szemben egy látványos kvázi erődemonstrációt je-
lenthetne az egész kisebbségben élő magyarság számára.

Szintén jelentős eltérések voltak tapasztalhatók a nyelvtudás és -haszná-
lat megítélésében is. A zselízi csoportban (amely településen tehát hasonló a 
magyarok és a szlovákok megoszlása) két megszólaló is elemi fontosságúnak 
vélte a szlovák nyelv ismeretét. Ezt a bizonyítási kényszer és a szlovák állam-
nak való megfelelés tényezőivel indokolják. A vita ezután indult be:

A1: „Ebben csak részben értek egyet. A felvidéki magyarságra mindig ez 
volt a jellemző, hogy próbálunk alkalmazkodni, mindig mink alkalmazkod-
junk?”

A2: „De ez nem alkalmazkodás, plusz egy nyelvet tudsz, vagy kettőt.”
A3: „Szerintem sem alkalmazkodás. Amikor elmentem meglátogatni a 

nyitrai egyetemet, beültem a közép-európai tanulmányok karára a finnugor 
szakra, gondoltam, hova menjek. Szlovákul beszéltek végig, sorolták, hogy le-
het tanulni szlovákul, magyar nyelven, lengyelül meg én nem tudom, milyen 
nyelven. Az egyik szlovák bácsival elkezdtem beszélgetni. Ő törve elkezdett 
magyarul beszélni, én ekkor szóltam hozzá szlovákul. Ő megadta nekem a 
tiszteletet.”

A1: „Amikor valaki nem tud magyarul, én is elkezdek vele szlovákul. De ha 
tudom, hogy az illető tud magyarul, és ez itt Zselízen is megtörtént már, Lévát 
nem is mondom, hogy érzem én is, hogy egy magyarral beszélsz, és ő szlová-
kul beszél hozzád. Meg szokok fordulni, és a viszontlátásra.”

Ez a párbeszéd bemutatja a nézőpontok kettősségét. Míg a mérsékeltebb 
állásponton levők számára a nyelvtudás és a nyelvválasztás a kölcsönös tisz-
telet jele, a radikálisabb álláspontot képviselők szerint az alkalmazkodásé, 
amely itt az asszimilációval függ össze, legalábbis ok-okozati szinten. 

Az asszimilációs törekvések megítélésének egy módja szintén felvi-
déki jellegzetesség. Az ellenálló identitás, amely a legtöbb csoportban va-
lamilyen formában megjelent, a Felvidéken egészen gyakran kapcsolódott 
aktuálpolitikai tényezőkhöz, leginkább Ján Slota nevéhez és pártjához. A po-
litikusok név szerinti említése a többi fókuszcsoportban meglehetősen ritka 
volt, ezzel szemben a felvidéki csoportokban Slota igen gyakran szóba került:

„Ha a Slotáék be akarják záratni (a Selye János Egyetemet), akkor biztos, 
hogy hatékony. Tehát ezt így is lehet mérni akár a dolgokat, hogy megnézzük, 
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hogy őket mi zavarja a legjobban. Na, ahhoz kell nekünk a legjobban ragasz-
kodni.”

Szintén felvidéki sajátosság az egyház szerepének differenciált értékelése:
„Katolikusként mondom, hogy a református egyház szerintem sokkal job-

ban kiveszi ebből [az identitás őrzéséből] a részét, és ezt tapasztaltam kelettől 
nyugatig. Már abból is, hogy az egyházszervezet hogyan épül fel. Tehát a re-
formátusok ugye magyarországi központhoz tartoznak, míg a katolikusok meg 
szlovák püspökséghez.”

Több, egymástól független megszólalásban konszenzuálisan felmerült a 
református egyház katolikus elé helyezése az identitás fenntartásának szem-
pontjából. Visszatérő kép volt a magyarul nem, vagy rosszul beszélő pap pél-
dája, akit a szlovák vezetésű helyi katolikus egyház küldött. Az ilyen törté-
netek közös pontja a sikeres identitásmunka említése, azaz a pap kénytelen 
megtanulni magyarul.

Erdély

A kolozsvári csoportban a hazához és a magyarsághoz kapcsolt fogalmak, 
mint az előző fejezetben is láttuk, elsősorban a nyelv, a kultúra és a lokalitás 
fogalmi hálójába szerveződtek. Az asszimiláció fogalmi körében mindezek 
közül a nyelvet mint összefogó/nemzeti összefogó erőt érdemes kiemelni, eb-
ből nemcsak az identitásteremtő funkciója világlik ki, hanem közösségterem-
tő és -fenntartó ereje is, amely az asszimilációval szembeni tényezőként is ér-
telmezhető. A nyelv szerepét később természetesen részletesen is elemezzük. 

A nagybányai csoport egyik résztvevője a hazához a hovatartozást társí-
totta, amellyel az identitás fennmaradását állította párba („mindig kell tud-
juk, hogy hova tartozunk, és nem szabad elfelejtsük, még hogyha másik or-
szágba is költözünk”), azaz ezen narratíva az identitás tartós fennmaradását 
tekinti normatívnak, amelybe az asszimilációval szembeni ellenállás is bele-
tartozik (noha az asszimiláció itt a másik ország viszonylatában jelenik meg). 
Szintén megfogalmazódott a hagyományok megőrzésének kérdése, amely lo-
kális ügyként, a helyi magyarok feladataként értelmeződött:

„Mi mint magyarok meg kell őrizzük hagyományainkat, szokásainkat itten 
Erdélyben is, nemcsak Magyarországon, tovább kell adjuk az utódjainknak.”

A magyarság és a haza fogalma tehát a nagybányai csoportban erőteljesen, 
mégis áttételesen felvetette az asszimiláció kérdéskörét és az azzal szembe-
ni ellenállást, a magyar identitás lokális megőrzésének feladatán keresztül. A 
szórványban élők közösségi összetartása szintén ellenállási stratégiaként ér-
telmezhető:

A1: „Hát hogy ugye kevesen is vagyunk, de mégis összetartunk. Szerintem 
ebből a szempontból jó magyarnak lenni. Például a Főtérfesztiválon látszik, 
hogy összetart a magyar nép, még hogyha kevesen is vagyunk.”

A2: „Megmutatjuk, hogy a kisebbség is össze tud tartani, nem kell föltétle-
nül nagy közösség legyünk ahhoz, hogy összetartsunk. […]”
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A3: „Mivelhogy szórványban vagyunk, én úgy látom, hogy az motivál min-
ket, hogy meg tudjuk mutatni a románoknak, hogy mi kevesen többet tudunk, 
tudnánk csinálni, mint ők, különböző tereken.”

Az előbbi megszólalások a kisebbségi létet pozitív kontextusba helyezik, 
amelyet az összetartás és a társadalmi-kulturális tőkebeli fölény határoz meg. 

Az identifikáció kontextuális jellegét és az asszimilációval szembeni tuda-
tosított ellenállást, valamint a szórvány és a tömb egyedi viszonyát egy sepsi-
szentgyörgyi megszólalás mutatja:

„S ezek ilyenkor a magyarokban ezt az öntudatot úgy erősítik, hogy mi 
magyarok vagyunk, s most mi mutassuk meg, hogy nem csinálhatnak velünk 
ilyet.”

Az idézett szövegrész az identitásmunka defenzív voltát mutatja be. Meg-
szólalónk a magyarságtudatának erősödését a magyarellenes atrocitásokkal 
magyarázta, amelyek a személyes identifikációján túl a közösségi összetartást 
is erősítik. Ilyen módon ez szintén arra példa, amikor a többségi nemzethez 
tartozók előítéletes megnyilvánulásai az asszimiláció ellen hathatnak (itt is 
vegyük észre: ez jellemzően a tömbben élő magyarság körében jelenik meg).

A magyar identitás megőrzésének indikátora lehet az otthonosságérzés 
szembeállítása az idegenségérzettel. Ugyanezen sepsiszentgyörgyi csoport-
ban több résztvevő is a „külföld” érzetét kapcsolta Románia román többségű 
területeihez, illetve a román nyelven való kommunikációhoz, ami egyértel-
mű távolságot jelez a többségi nyelvtől, kultúrától és közösségtől, s ez jelen-
tősen csökkenti az asszimiláció esélyét.

Vajdaság

A kisoroszi (szórvány)csoport a szerbekkel való jó együttélésről számolt 
be, tagjai közül sokan szerb iskolákba jártak. Identitásukat elsősorban a kö-
zösségiség határozza meg, azonban volt, akin a nyelvhasználat terén az asszi-
miláció előjelei mutatkoztak:

Moderátor: „Természetes az nektek, hogy két nyelvet beszéltek?” 
„Igen. Szoktuk keverni is a kettőt.”
A többség nyelvének ismerete konszenzuálisan pozitívumként értelme-

ződött, noha a magyar nyelv, annak használata ebben a csoportban is erősen 
összefüggött az identitással. A lokalitás és a kisebbségi tudat hatását az iden-
titásra jól illusztrálja a következő megszólalás:

Moderátor: „És itt nem vagy itthon?”
„De itthon vagyok, csak nem úgy. Itt a szerbek közt élünk.”
A „nem úgy” otthonlét, illetve a később kifejtett szórványtudat („szétszór-

tan vagyunk, és ez így nem ugyanaz”) az asszimiláció nagyobb kockázatát kó-
dolja, ellenben az alkalmazkodókészség és az összetartás képessége mindezt 
pozitív kontextusba helyezi:

A1: „Alkalmazkodóképesebbek vagyunk itt. Ha elmegyünk valahova, hoz-
zá vagyunk szokva, hogy nemcsak egyféle emberrel élünk, többféle szokások.” 

A2: „A magyar népre nagyon jellemző, hogy irigy, és rosszat akar a másik-
nak, és én azt veszem észre, hogy az itteni, a vajdaságiak jobban összetartóak 
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egy kicsit, mint a magyarországi magyarok. Akárhova ha elmegyünk, Magyar-
országra is, a vajdasági magyarok csak jobban összetartanak.”

Topolyán, ahol magyar többség van, a kulturális különbségek pozitívként 
észlelése jelent meg olyan tényezőként, amely a többség és kisebbség közti 
különbségeket értéktöbblettel ruházza fel:

„Vannak a ballagások, ilyenkor én nagyon büszke tudok lenni, hogy végig-
vonul egy ballagó szerb meg egy ballagó magyar osztály, és meg tudom külön-
böztetni, hogy nem háromnegyedes nadrágban van, meg miciben a feje, ha-
nem öltönyben meg nyakkendőben. Tehát kulturálisan különbözünk tőlük, és 
pozitív értelemben.”

A kisebbségi szokások magasabbra értékelése segíthet azok fennmaradá-
sában, ami a kisebbségi kultúra és ezen keresztül a mindennapok életvezeté-
sének kontinuitását jelentheti, és az asszimilációs nyomás ellen hathat. En-
nek érdekes mellékszála lehet a zene, a zenehallgatási szokások, amely vo-
natkozásban a topolyai tapasztalat asszimilációs veszélyforrásként érzékel-
te a szerb zenék túlsúlyát, illetve népszerűségét a magyar fiatalok körében. 

„Élvezi az ember, hiába szerbeké inkább, azért valamennyire a miénk is.”
A Topolyáról származó idézet a helyi, többségi kultúrához fűződő kötődé-

seket a kisebbségi magyar identitás elemévé teszi. A határmegvonások fenn-
tartásával (az asszimilációt elkerülendő) válik így lehetővé a pozitív viszo-
nyulás az értékesnek vélt többségi kulturális elemekhez. A többségi szimbó-
lumok használata egyben identitásstratégia is lehet:

„Szerb zászló alatt bármit fel lehet vállalni, úgyis parasztok, tök mindegy. 
Szerbnek fog tűnni, oszt kit érdeköl. Az, hogy most én felvállaljam mindenki 
előtt, hogy magyar vagyok, és bunkó, na, az nem megy. Ha én valahol válla-
lom a magyarságot, márpedig zászlót víve vállalom.” (Topolya)

A többségben élő magyarság asszimilációt lassító identifikációs stratégiá-
ja egyértelműen a hazaszeretet diskurzusába ágyazódott:

„Visszatérve arra a kérdésre, hogy miért jó itt magyarnak lenni, nem tu-
dom. Szerintem igazából nem jó. Arról van szó, hogy hazaszeretetből szerin-
tem mindannyiunkban megvan az a büszkeség, hogy szeretünk magyarok len-
ni, szeretjük a hazánkat. Például én azért maradtam itt Újvidéken.” (Ada)

A megszólaló tehát határozottan identitásstratégiaként értelmezi az „ott-
hon maradást”, amennyiben az a szélesebb körű lehetőségekről való lemon-
dással jár, azonban erkölcsi kötelességként értelmeződik. A többség-kisebb-
ség problematikáját a vajdasági tömbben egy (kontextusából kiragadott) idé-
zet segíthet megérteni:

„Ada eléggé megvéd.”
Érdemes röviden kitérni az asszimilánsok megítélésére, ugyanis az na-

gyon hasonlít a Felvidéken tapasztaltakhoz. A túlkompenzáció diskurzusa 
Topolyán is felmerült:

A1: „Annyira zavaró, akiről mondjuk tudtad, hogy magyar, és felnőttkor-
ára, idősebb korára szerb lesz, abból olyan borzasztó nacionalista szerbek 
lesznek.”

A2: „Így van.”
A1: „Aki asszimilálódott, az mindjárt élvezi, hogy be akar törni a szerbség-

be. Mert ezzel is bizonyítani akarja a szerbségnek, hogy ő szerb.”
Moderátor: „Valamit érez?”
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A1: „Kompenzálja.”
Moderátor: „Még sincs ő rendben?”
A1: „Így van. Ezzel akarja kompenzálni, hogy ő nem annak született, de 

most megtesz mindent azért, hogy az legyen.”
A felvidéki csoportokénál itt explicitebben jelent meg a túlkompenzáció 

diskurzusa, és ennek a magyarázata kifejezetten a beilleszkedési vágy.
A vajdasági csoportban a tömbben élők alapvetően más tapasztalatokról 

számoltak be. Sem a szimbólumok jelentősége, sem az együttélés kérdése 
nem kapott akkora hangsúlyt, az identitás kérdésénél az óvodaválasztás rá-
adásul több szereplőnél nem a kényszer, hanem a stratégia diskurzusába il-
lett: 

A1: „Mi ketten szerb (2-re mutat). Azért, mert a szüleink oda írattak, hogy 
megtanuljuk szerbül, de nem nagyon sikerült.”

Moderátor: „Direkt szerb csoportba írattak?”
A1: „Igen, de ott megtaláltuk ugye a magyar gyerekeket.” (Nevetés.)
A2: „De a szerbek megtanultak mellettünk magyarul.” (Ada)
Emellett a kölcsönös asszimiláció lehetősége is terítékre került a beszél-

getéseken: 
„Csomó ilyen vegyes pár van, és ott is a gyerekek beszélik a két nyelvet, a 

szerbet kicsit jobban általában. De itt is az van, hogy aki szerb, annak a csa-
ládjában is van magyar. És hall magyar szót. Ez egy furcsa, kifordított helyzet, 
hogy ők a kisebbség.” (Ada).

Budapest

A Magyarországra költözött, határon túli fiatalok tapasztalatait természe-
tesen nem lehet a többi csoportéval együtt tanulmányozni, ezért, noha termé-
szetesen a már vizsgált tájegységekről származnak, külön elemezzük a meg-
szólalásaikat.

A többi csoportban is látható volt, hogy a kisebbségben élő magyarok 
gyakran utaltak egymásra valamiféle sorsközösséget feltételezve. A budapes-
ti csoportban ez sokkal erősebben jelent meg. Hogy milyen jelentést tulajdo-
nítanak az asszimilációnak, azt később fejtjük ki, azonban itt is fontos jelezni, 
hogy elsősorban a magyarországi magyarokhoz való asszimiláció szempont-
ja keretezte a megszólalók mindennapjait, így az identifikáció kérdésköre is 
ezen kontextusban jelent meg.

„A határon túliakkal éljük itt a világunkat Budapesten.”
A magyarországi mindennapok (és több más erre utaló megszólalás is 

volt) a kisebbségi közösségekkel való kapcsolattartás közegében zajlanak, 
amelyeket a közös tapasztalatok és az egymás felé mutatott nagyobb nyitott-
ság indokolhat:

„Van egy ilyen közös nyelvezet, például így nekem van olyan csoporttár-
sam, akivel jóban vagyok én például, és nem értjük a vicceket. Mások a vicce-
ink. Tehát így nem evidens, hogy mi az irónia, nem úgy kattannak a dolgok. 
Nincs az a közös alap vagy a legalább az a gondolatvilág, nem akarom én ezt 
nagyon patetikusan elvinni, de hogy így van egyfajta közös alap.”
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A jelenség tipikus voltát jól illusztrálja egy már Magyarországon is élt ala-
nyunk Adáról, Vajdaságból származó megszólalása, aki szinte ugyanezt fo-
galmazta meg:

„Nagyon érdekes, hogy a csoporttársaim ahogy kérdezték […]: és akkor a 
magyarországiak befogadtak? És ez is érdekes, hogy ott is azért csak kiala-
kultak az ilyen kis klikkek, csapatok, és mi így öten, a határon túliak, teljesen 
megtaláltuk egymást. Együtt lógtunk, ilyen felvidéki meg erdélyi meg minden, 
és azért mi így meg tudtuk találni a közös hangot.”

A határmegvonás diskurzusa tehát a magyarországi magyarokkal szem-
ben is megjelenik, és a kisebbségi magyar identitása így a magyarországiak-
hoz való asszimilálódást is lassíthatja.

Erdély szerepe a külhoni magyar identitásban

Noha csak áttételesen kapcsolódik jelen fejezet témájához, fontos jelezni, 
hogy az erdélyi magyarság mint szimbólum számos diskurzusban jelent meg 
identitáselemként, illetve identitásstratégiai hivatkozási pontként. A buda-
pesti csoport elemzésének során látni fogjuk, hogy bizonyos narratívákban a 
kisebbségi magyarok közösségének összessége értelmeződik ingroupként, és 
ennek a legegységesebb identitású és leginkább (el)ismert csoportja az erdé-
lyi magyarság. Éppen ez a diskurzus kapcsolja példájukat az asszimiláció kér-
désköréhez, ugyanis a létszámbeli jelentőség, illetve a magyar többség meg-
őrzése a határoktól messzi vidékeken sokak számára sikeres identitásstraté-
giaként értelmeződött.

1. A határon túli magyarság összetartása, a tapasztalatok alapvető hason-
lósága

„Van egy olyan durva példa, hogy román –magyar. Tavaly Felvidékről szé-
kelyek különvonatot indítottak, kimentek Bukarestbe. Még a magyar szurko-
lók összetartottak, egy Fradi–Újpestet nem kell elmagyarázni, az ősellenség itt 
tényleg, a legjobb barátok voltak, a románok összeverekedtek.”

Moderátor: „Ki érti a vajdasági magyarokat akkor?”
„Mi, vajdasági magyarok. Egyébként vannak tapasztalatok, hogy a többi 

határon túli magyar is.”
Mindenki: (helyeslések) (Zselíz)

2. Az identitás megőrzése
„Most jöttünk haza családdal Székelyföldről, az tetszett az ottani embe-

rekben, hogy hiába élnek Románia közepén, mert hát az nem a határnál 
van, hanem a határtól 400-500 km-re, az tetszett benne, hogy elmentünk 
Székelyudvarhely, akárhova, nem nagy, de nagyobb városokba, román kiírást 
ott nem lehetett látni, ott csak magyar kiírás. És ahol voltunk elszállásolva, 
kérdeztük, hogy mennyire használják a románt.”

„Szerintem aki határon túl él, és magyar, az jobban fogadja a többi határon 
túl élő magyarokat. Csíksomlyó a legnagyobb példa, ahova tényleg minden-
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honnan jönnek, tíz helyről jöttek Felvidékről is például, és bejelentették őket, 
és több százezer ember tapsolt.”

„De mondjuk a székelyek, az összetartó egy nép. Mink [felvidékiek] nem 
vagyunk.” (Királyhelmec)

Az asszimiláció fogalma, megítélése
A következőkben az expliciten is az asszimilációval kapcsolatos kérdé-

sekre adott válaszokból kirajzolódó diskurzusokat elemezzük. Ennek során 
az összes csoportot figyelembe véve megpróbáltuk csoportosítani ezen dis-
kurzusokat, a következőkben az elemzés során megalkotott típusokat és altí-
pusokat ismertetjük.

1. Beolvadás, asszimiláció a többségi nemzethez

a) Többség
Az asszimiláció leggyakoribb jelentéstulajdonítása a többségi társadalom-

ba való beolvadás kérdésköréhez kapcsolódott: 
„Beolvadjunk egy másik népbe. Teljesen átvegyük a szokásait, és a miein-

ket nem gyakoroljuk, és úgymond ugyanolyanokká válunk.”
A megszólalás tehát az identitás teljes átalakulását a szokások megvál-

toztatásában ragadja meg, és ilyen keretek között értelmezi az asszimilációt.
Az egyik felvidéki csoportban az asszimilációhoz kapcsolt „lustaság” kife-

jezés (és az indoklás) nemcsak a többség-kisebbség relációban értelmezi a je-
lenséget, hanem a motivációt is jelzi:

„Lustaság. Mondjuk ez nekem így kívülállóként, egy olyan embert, aki így 
elveszti a nemzetiségét, vagy átáll magyarról szlovákra, vagy akármelyik nem-
zetről egy másikra, vagy azért, mert könnyebb neki, és a barátaival beszélgetni 
is, a családját is próbálja abba az irányba terelni, hogy ne lógjon ki a sorból, 
ne legyen konfliktus, az lustaság. Meg ugye, nem jó dolog. Hogy hogy lehetne 
kivédeni, nem tudom, de nem jó dolog.”

Ezen nézőpont szerint is alapvetően negatív az asszimiláció, azonban az 
egyéni kényelmi szempontok, illetve a megfelelési vágy jelenti a hajtóerőt. 
Ezt azért fontos kiemelni, mert – mint látni fogjuk – a megszólalók nagy része 
az egyéni aspirációkat kifejezetten az asszimilációt lassító tényezők között 
vette számításba. Ez a megközelítés viszont egy olyan narratívát kódol, ahol 
a könnyebb érvényesülés miatt az asszimiláns mások beolvasztására is kísér-
letet tesz. Ezen megközelítés konszenzuális volt a csoportban, többen is a ké-
nyelmi tényezőket emelték ki, például a „meggörbülés” fogalmával, amely a 
megfelelési kényszernek való alkalmazkodást jelenti.

Egy másik felvidéki megszólaló a „nemzeti tudat elvesztése” kifejezéssel 
magyarázta sommásan a fogalmat. Nem egyértelmű, hogy a magyar (vagy a 
kisebbségi) nemzeti tudatra gondolt, vagy általában véve mindenféle nemzeti 
tudatra, de talán nem félrevezető egy olyan diskurzus felvázolása sem, amely 
az asszimilálódót valamilyen szinten hazátlanként, kitaszítottként tekinti 
(erre utalhat a korábban már jelzett észrevétel, hogy az asszimilálódók gyak-
ran az előítéletes magatartás terén is túlkompenzáló magatartást mutatnak).
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Az asszimiláció elterjedésének magyarázataként a települési és környé-
ki többségi-kisebbségi viszonyok nézőpontját a kolozsvári csoport a résztve-
vői említették:

„Tehát a mezőségi falvakban már sokkal korábban beindult ez a nyelvi asz-
szimiláció, mint Kolozsváron. De viszont ha továbbmegyünk, a Székelyföldön 
már nem, nem annyira. Tudjuk a számokat. Ott több a magyar, mint a román. 
Nyilvánvaló, hogy ott nem olyan erős az asszimiláció, mint itt.”

Ez a nézőpont az asszimilációt a szűkebb környezeti jellegzetességekhez 
kapcsolja (és nem pedig a politikai akarathoz). Korábban láthattuk, hogy eb-
ben a csoportban az asszimiláció egy természetes (bár nem pozitív) folyamat-
ként értelmeződött (itt átfedéseket láthatunk egy később ismertetendő dis-
kurzussal, az objektív megközelítésével, azonban itt erősebb a jelenség nega-
tív kontextusba helyezése), ebbe a narratívába illeszkedik a többség-kisebb-
ség számbeli jellegzetességeinek figyelembevétele is, amely így az asszimilá-
ciót szükségszerűen bekövetkező tényezőnek tekinti. Ezzel a diskurzussal ro-
konítható egy munkácsi megszólalás is:

„Az asszimiláció inkább átmegy szocializációba. Beilleszkedünk valaho-
vá.”

Sepsiszentgyörgyön az alkalmazkodás szinonimaként jelent meg, kizáró-
lag negatív konnotációban: 

„Érdekes, hogy az alkalmazkodás meg a beolvadás együtt van, mert nekem 
a beolvadás az egy negatív dolgot feltételez. Én nem szeretnék beolvadni. Ha 
arra gondolok, hogy mi lesz itt kétszáz év múlva, hogy az én fiam vagy az én 
unokám fog-e magyar színházat látni, s hogyha valaki azt mondja, hogy nem 
biztos, akkor én annak nem örülhetek. Ilyen szempontból nem akarok alkal-
mazkodni, nem akarok beolvadni.”

„Az asszimiláció, mindig, hogyha én azt hallom, hogy népek összekevere-
dése, s akkor, a többség akkor az szerintem az fogja elnyomni a kevesebbet. Én 
ezt értem az asszimiláció alatt.”

Ebben a megszólalásban az elnyomás képe jelent újdonságot: a többségi 
ráhatás itt expliciten negatív, és a többséget jelöli meg cselekvőként, felelős-
ként az asszimilációban. Egy másik megszólalás a kisebbség szempontjából 
jelenítette meg a többség-kisebbség problematikát:

„Beolvadás önazonosság feladása és frusztráció.”
A megszólaló (aki önkormányzati képviselő, így feltehetőleg az általános-

nál nagyobb rálátása van a témára) a frusztráció érzetének beemelésével a ki-
sebbségi tehetetlenséget implikálja, amely feltételezhetően, szemben az ön-
azonosság feladásának tényezőjével, a közösségre vonatkoztatható.

b) A többség mint ellenség
„Én beszélgettem erdélyi ismerősökkel, és most két szemlélet létezik, hogy-

ha minket és őket nézzük: mi azt látjuk, hogy nem akarunk megtanulni ukrá-
nul, merthogy ez ránk van erőltetve, és ez nekünk rossz. Ők pedig, hogy – na, 
ez csak egyéni vélemény volt a részéről, akivel beszéltem – azt látják, hogy ne-
kik meg kell tanulni az adott nyelven, hogy ismerjék az ellenségüket.”

A többségi társadalom asszimilációs törekvéseire vonatkoztatott ellenség-
kép implicite is megjelent. A királyhelmeci csoport egyik résztvevője így fo-
galmazott:
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„Én ilyen elég negatív szempontból írtam, az otthon, a haza és a nyelv 
megtagadása mintegy árulás. És állami szempontból tehát maga az asszimi-
láció az erre való felbujtás.”

Látható, hogy ezen értelmezés szerint az asszimiláció árulás, amely mö-
gött megkerülhetetlen egyéni felelősség van, s amely a többségi társadalom-
mal való összejátszásban nyilvánul meg. Az asszimiláció ezen megközelítés-
ben tehát aktív, kétirányú, tudatos folyamatként látszik.

c) A beolvadás mint individuális jellemző
A beolvadás narratívája általában a kisebbségi közösség szintjén értelme-

ződött, ám adódott néhány kivétel, ahol az egyéni jellemzők és erőfeszítések 
szerepe is megjelent, már a definíciós kísérletek során is:

„A személytől függ, hogy ő hogy éli meg ezt az egészet. Ha meg tudja élni 
teljes szívvel, akkor tud asszimilálódni, be tud olvadni másik környezetbe.”

A Munkácsról származó idézetben az asszimiláció egyéni „teljesítmény-
ként” értelmeződik, azaz a beolvadás tudatos és egyéni stratégia, amelynek 
sikerkritériumai is vannak, így inkább az asszimiláns tevékenységeitől és 
akaratától függ, mint a körülményektől. Ez a diskurzus magában hordozza az 
asszimilálódáshoz szükséges tanulási folyamatot is:

„Egyrészt beilleszkedés, másrészt meg tanulás, mert az a környezet, ahova 
asszimilálódok, annak meg kell tanulnom a dolgait, mármint ha, teszem fel, 
egy nyelvről van szó, vagy kultúráról vagy a vallásról vagy bármiről.” (Mun-
kács)

d) A „fogy a magyar” paradigma
A magyarság számának (még inkább érzékelhető jelenlétének) csökkené-

se az előző kettővel párhuzamosan létező, azokkal részben átfedésben lévő 
magyarázat, de alapvetően más nézőpontból: míg az előző két diskurzus az 
egyént középpontba állítva írja le az asszimilációs folyamatokat, ez a diskur-
zus a kisebbségi magyar közösséget helyezi a előtérbe, és annak pozíciórom-
lását az egyéni lehetőségek csökkenésével és nehezedésével kapcsolja össze. 

„Na, most folyamatosan olvadozunk, húsz év alatt elolvadtunk több mint 
százezer főt itt a Felvidéken. És persze ebben benne vannak a vegyes házas-
ságok, benne van, hogy kevés magyar gyerek születik, a fiatalok kimennek sa-
többi. De nagyon megfogyatkoztunk, és én valahol a szűkebb értelemben vett 
nemzet, tehát a felvidéki magyar nemzetnek a halálát látom az asszimiláció-
ban, és úgy gondolom, hogy ezt tudatosítani kellene minden magyarnak, hogy 
ha el akarunk fogyni, akkor csak asszimilálódjunk. El fogunk fogyni, semmi 
gond nem lesz, Szlovákiának etnikai arányai egy picit homogénebbek lesz-
nek.”

A Komáromból származó idézet a korábban megfogalmazottakon felül a 
szarkasztikus zárómondata miatt fontos, amely azonban több puszta gúny-
nál, mert implicite azt a feltételezést tartalmazza, hogy mindezen asszimilá-
ciós tendenciák csak a kisebbségi fél számára fontosak. A kérdésben tehát az 
aránytalanság is megjelenhet: míg a kisebbségi közösségek számára kulcskér-
dés az asszimiláció (elkerülése), a többség számára makroszinten elhanya-
golható tényező.
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e) Szűkebb definíció: a többségi kultúra/nyelv beépülése a kisebbségi ma-
gánéletbe

„Az, amikor az ember már az életének minden területén és a magánéle-
tében is a mondjuk a másik népnek a nyelvét használja.”

A kolozsvári csoportban a nyelv és kevésbé az egyéb kulturális tényezők 
keveredése jelentette az asszimilációt az egyik megszólaló számára. Hasonló 
megközelítéssel találkoztunk a vajdasági tömbben is:

„Ez a helyi dialektus keveredése a másik népességgel, ugyanis én szatmári 
vagyok, s akkor én abonamentet veszek, vagy vannak ilyen minimális hibák. 
De nem feltétlenül azzal kapcsolnám össze, hogy kultúrához, hanem inkább 
az ilyen nyelvkeveredés, mert sokat hallom.” (Kolozsvár)

„Hát beolvadás, ami sokféleképpen lehet, akár a zenével, hogy itteni ma-
gyarok sokszor ilyen szerb zenéket hallgatnak, vagy hogy hozzáraknak ma-
gyar ragokat szerb szavakhoz, és akkor ez a viselkedés.” (Ada)

2. Az identitás megváltozása

a) Az identitás elvesztése
Látni fogjuk, hogy az identitás kérdése több szempontból is felmerült az 

asszimiláció értelmezésénél, a legnegatívabb paradigma az identitásvesztés: 
„Asszimiláció tragédiát jelent a felvidéki magyarságra nézve, lerombolá-

sa mindannak, amit itt őseink felépítettek, és tudatos elferdítése az identitás-
tudatnak.”

A királyhelmeci megszólaló külsődleges erőknek, a többségi nemzetnek 
tulajdonítja az asszimilációt, és mindezt a nemzeti múlt elleni támadásként 
értelmezi. Ez a megközelítés azért érdekes, mert a többség-kisebbség prob-
lematika nem viszonyfogalomként jelenik meg, hanem elvont tényezőkre 
(nemzeti múlt, identitástudat) ható folyamatként.

b) Többségi identifikáció
A topolyai csoportban az asszimiláció jelentéseként, illetve jeleként az 

önidentifikáció kérdésköre is megfogalmazódott:
„Például népszámláláskor a magyarok is szerbnek vallják magukat. Tehát 

evvel is… Nem csak azért változott át ötven-ötven százalékra, mert sok szerb 
van, szerb született, a szerbek szaporodtak, hanem sok magyar már szerbnek 
vallja magát.”

Az asszimiláció tehát ezen diskurzus szerint a magyaroknak a többségi-
ként való azonosulása. A lehetséges motivációk az asszimilációt befolyásoló 
tényezőkből bomlanak ki, azokat a következő fejezetben ismertetjük.

3. Egybefonódás

a) Az egybefonódás mint pozitívum
„Láttam olyan székely kaput, amelyiken az egyik oldal magyar juhász volt, 

a másik oldal pedig egy ukrán pásztor.”
Az előbbi, a beregszászi csoportban elhangzott idézettel a csoportban sen-

ki más nem értett egyet, az egyik résztvevő explicite is ellentmondott, ezt a 
megközelítést „finom”-nak nevezve, jelezvén, hogy szerinte az asszimiláció 
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radikálisabb. Ám a narratíva általánosíthatóságát mutatja, hogy egy másik 
kárpátaljai csoportban is jelentkezett az asszimiláció esetleges pozitív megkö-
zelítése. Egyik megszólalónk így válaszolt a provokatív moderátori kérdésre:

Moderátor: „Az jó, ha beolvadunk, akkor, ha arról beszélünk, hogy meg 
akarjuk tartani a magyarságunkat?”

„Egyrészről jó, mert tanulunk más kultúráktól, más dolgokat is megisme-
rünk.”

A moderátori kérdés egyértelművé tette a magyarság megőrzésének kon-
textusát, viszont a válasz ettől tudatosan eltekint, és a kulturális sokszínűség 
értékét jelöli meg. Ebben a csoportban ellenvélemény nem merült fel, azon-
ban a témához mások nem szóltak hozzá.

Szűkszavúan bár, de a sepsiszentgyörgyi csoportban is megjelent a pozi-
tív kontextus:

„A komfortzóna kiszélesítése, alkalmazkodás meg barátkozás.”
Az asszimiláció tehát ezen nézőpont szerint két népcsoport egymáshoz 

közelebb kerülése, itt még a többség-kisebbség narratíva sem jelent meg.

b) Az alkalmazkodás mint pozitívum
Az egybefonódás diskurzusától némileg eltér, de alapvetően pozitív kon-

textusa miatt az összefonódás narratívájához kapcsolható az alkalmazkodásé:
„Maga az alkalmazkodókészség nekem egy pozitív dolgot jelent. Lehet, 

hogy helyzet, de az sose rossz egy embernek, hogy alkalmazkodik […].”
„Nem azt jelenti, hogy el kell hagyja önmagát, megmaradsz te, aki vagy, 

meg ahonnan jöttél, de tudsz alkalmazkodni.” (Sepsiszentgyörgy)
Szemben az összefonódási elmélettel, e szerint az asszimiláció egyéni jel-

lemzőnek tekinthető, és a hatása személyiségjegyként nyilvánul meg.

c) Összeolvadás
Az egybefonódás neutrálisabb kontextusban is megjelent a komáromi cso-

portban:
„Beolvadás, mármint hogy így összeolvad a két ilyen nép.”
A1: „Hogy most államvizsgára pont tanultunk egy ilyen tételt, ami erről 

szólt, a globalizáció, nemzetköziesedés satöbbi, és ott én abból indultam ki, 
hogy ott teljesen így pozitívnak vettük. Mert hát, hogyha így azt nézzük, hogy 
egy vállalat vagy…”

A2: „Próbálnák nem úgy tanítani. […]”
A1: „És ott ugye úgy vettük, hogy vállalatok szempontjából, hogy ez tök jó 

dolog, merthogy segíti, hogyha így mondjuk, egy magyar vállalat átmegy Szlo-
vákiába, akkor segíti, hogy könnyebben működjön, meg ilyesmi. Úgyhogy azért 
mondom, hogy ez attól függ, hogy hogyan közelítsük meg magát a témát.”

A megszólaló a szélesebb nemzetközi kontextusát próbálja adni az asszi-
milációs jelenségnek, amelyet aztán a csoport egyik véleményvezére gyor-
san ellenpontoz, és a fentről jövő, tudatos asszimilációs törekvéseknek tulaj-
donítja. Nem alakul ki konszenzus, pusztán a nézőpontok sokfélesége marad 
megkérdőjelezetlen. Azonban a megszólalás második részéből kiderül, hogy 
a pozitív kontextust itt a globalizáció gazdasági szempontja jelenti, amely így 
legitimálhatja az etnikai asszimilációt, illetve racionális(abb) magyarázattal 
kecsegtet.
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Hasonló, az összefonódást természetes jelenségként leíró narratíva bom-
lik ki egy munkácsi megszólalónk állításaiból is:

Moderátor: „De hogyha asszimilálódok, akkor elveszítem azt, amit régeb-
ben…”

„Nem feltétlenül, mert megtartja a saját dolgait az ember, de közben még 
felveszi azokat is, ahova kerül. Olyan, mintha összekevernénk két gyurmát, te-
szem fel kéket meg rózsaszínt, ugyanúgy megmarad.”

Ezen narratíva szerint tehát az asszimiláció az identitás megkettőzéseként 
értelmezhető, amely nem jár veszteséggel.

d) A folyamat kétirányúságának kiemelése
Elsősorban a vegyes házasságok kapcsán több csoportban is felmerült a 

„fordított” asszimiláció lehetősége, amikor is a többségi félhez tartozó idomul 
szokásaiban és nyelvhasználatában a magyarsághoz. Ám ezek inkább egyé-
ni példák voltak, nem pedig jelenségként érzékelt tényezők. A kolozsvári cso-
portban viszont általánosabb szintre emelte a csoportkonszenzus a fordított 
asszimiláció lehetőségét:

A1: „Ha így belegondolok, a fiatal generáció az így van, hogy nagyon sok 
idegen szót, legyen az román vagy angol vagy akármi, kever. De ott van az is, 
hogy a románok is átvesznek egy-két szót.” 

A2: „Szerintem ez már lassan trend, hogy minél jobban keverjük a két nyel-
vet, vagy nem tudom, de így az utcán ha végigmész, nem tudod eldönteni, 
hogy ha valaki beszél, ilyen nagyon keverten, nem tudod eldönteni, hogy az 
most épp magyar, aki román szavakat használ, vagy román, aki magyar sza-
vakat használ. Szóval így.”

Moderátor: „Tehát olyan is van, hogy román és magyar szavakat használ?”
A2: „Hát nem tudom, az akcentusából nem lehet megállapítani, hogy az 

most magyar vagy román. A hangsúly, az olyan, mint a román nyelvnél, de 
használ magyar szavakat is. Akkor most…” 

Moderátor: „Mások is figyeltek meg ilyen helyzeteket?”
A3: „Na igen, vannak azok az emberek, hogy »na jó, beszélünk«, »nagyon 

jól beszél magyarul« [román akcentussal kiejtve], s akkor nem tudom, hogy 
most ez román osztályba járt, román, vagy magyar, csak nagyon sokat beszélt, 
használta a román nyelvet, s akkor így keveredett – úgy nem tudom eldönteni, 
és végül kiderült, hogy román.”

Az iménti idézetben tehát kifejezetten a többségi és a kisebbségi csoportok 
egymáshoz való közeledéseként értelmeződik az asszimiláció, azaz egy köl-
csönös, kétirányú folyamatként, amelynek minőségileg más kimenete lesz, 
mint az egyéb narratívák értelmezési keretei szerint. Ez ugyanis nem pozití-
vumként értelmezi az összefonódást, hanem az együttélés természetes vele-
járójaként, amely az etnikai-nemzetiségi határok átjárhatóságát kölcsönösen 
lehetővé teszi a határmegvonás nehezebbé és bizonytalanabbá válásával. Ez 
a nézőpont nemcsak Kolozsváron jelent meg, hanem a vajdasági tömbben is, 
ahol viszont a nyelvi és kulturális kölcsönhatások diskurzusába ágyazódott.

4. Objektív fogalom természetesen végbemenő jelenségek leírására

Az asszimilációval kapcsolatos narratívák egy másik formája a teljesen 
neutrális jelenségként való leírás. Erre már előbb is láthattunk példát, és azt 
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is láthattuk, hogy az értéksemleges megjelenítés a kisebbségi magyar közös-
ségekben általában normaellenes, ezért gyakran ki van egészítve a negatív 
diskurzus megjelenítésével. Erre láthatunk példát a komáromi csoportban, 
ahol egy megszólaló az általános jelentést elkülöníti a magyarokra vonatko-
zó specifikumoktól.

„Az asszimiláció, az alapvetően szerintem egy természetes folyamat is ön-
magában, és ilyenkor nem rossz, de itt a mi esetünkben egy felülről gerjesztett 
dologról van szó sok esetben. Természetes mellett nyilván. És éppen ezért ne-
kem is negatív.”

a) Identitásváltás
Az értéksemleges megközelítések egyik legérdekesebb válfajával a 

királyhelmeci csoportban találkoztunk, ahol az egyik résztvevő igen szűksza-
vúan „identitásváltás”-ként értelmezte az asszimiláció fogalmát. A rövid ma-
gyarázat így szólt:

„Hát én csak röviden ennyit írtam, amit hosszabban ki lehet fejteni, hogy 
beolvadni vagy azonosulni egy közeggel.”

Moderátor: „A kettő ugyanaz?”
„Már majdnem igen, talán. Valakinél igen.”
Az adott közeggel való azonosulás, csakúgy, mint az identitásváltás képe 

nélkülözi a többség-kisebbség viszonyrendszerének beemelését a fogalom 
magyarázatába, így az asszimiláció jelenségét nem a kényszer narratívájába 
helyezi. Ez a megközelítés csak ebben az egy esetben jelent meg a fókuszcso-
portos beszélgetések során.

b) Beilleszkedés
A nagybányai csoportban a fogalmat kevéssé ismerő, nagyobbrészt gim-

nazista fiatalok a beilleszkedés fogalmát jelölték meg konszenzuálisan az asz-
szimiláció jelentéseképpen:

„Szerintem be lehet illeszkedni, hogyha magyar is vagy, a románok közé.”
A megszólalásból, amely nagyjából reprezentálja a csoportkonszenzust, 

nem derül ki a beilleszkedés kontextusa, azonban a „be lehet illeszkedni” 
szókapcsolat az asszimilációt mint természetes lehetőséget értelmezi.

5. „Fordított” asszimiláció

Mint már jeleztük, a tömbben élő magyarság körében több helyen is fel-
merült (noha általában nem az asszimiláció kérdésköréhez kapcsolva) a 
többségi nemzet helyi szinten kisebbséginek számító tagjainak alkalmazko-
dása a magyar többséghez. A megszólalások zömében az alkalmazkodás a 
magyar nyelv megtanulását jelenti, de néhány szöveghelyen ezen túlmutató 
narratívák is előkerültek:

„Az én édesanyám például tökéletesen asszimilálódott a magyarok közé, 
mert ő egyébként ukrán származású, de ő mindig… van mondjuk testvérével 
nem mindig, de néha-néha ukránul beszélget, főleg ha azt akarja, hogy én ne 
értsem, amit mond. De, de egyébként ő már életének […] hetven-nyolcvan szá-
zalékát legalább magyarok között töltötte, magyarul beszél, a magyar ünnepe-
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ket tiszteli, és a magyar ünnepeknek a jelentésével, mindennel tisztában van.” 
(Beregszász)

Az alkalmazkodás kontextusát az előbbi megszólalásban a kulturális ha-
sonulás percepciója is övezte. Ezt a jelenséget egy adai (vajdasági tömb) hoz-
zászólás is hasonlóképpen jellemzi:

„Ha valaki elköltözik, vagy ideköltözik hozzánk, Vajdaságba, akkor biztos, 
hogy benne van az a kényszer is, hogy átvegye valahogy ezt a kultúrát, átvegye 
a nyelvet, átvegye a szokásokat.”

A magyar többségű területre költöző többségi nemzeti tehát nemcsak a 
nyelv, hanem a kultúra és szokások terén is egyfajta gravitációs teret feltéte-
lez a magyarságnak, amely, noha explicite nem mutatkozik meg, nyilvánva-
lóan az asszimilációs jelenségek mozgatójaként jelenhet meg.

Az asszimilációra ható tényezők

A fókuszcsoportos beszélgetések során alapvető célunk volt az asszimi-
lációt gyorsító és lassító tényezők percepciójának vizsgálata. A következők-
ben megpróbáltuk csoportosítani és tipizálni a különböző csoportokban fel-
merült tényezőket

1. Nyelv
Az asszimilációhoz kapcsolt tényezők közül a nyelv volt a leggyakrabban 

előforduló fogalom. Az asszimiláns egyértelműen a többségi nyelv beszélője, 
és a magyart mindenképpen töri, míg az asszimilációnak ellenálló legalább 
magyar közegben magyarul beszél (látni fogjuk, az alkalmazkodás megítélé-
sében és kívánatos mértékében vannak különbségek, azonban jellemzően a 
túlzottnak ítélt nyelvi alkalmazkodást is negatív értékítélet övezi). 

„Szlovákul akarunk beszélni, akkor nem kell [az asszimiláció ellen ten-
ni]. Ha magyarul akarunk továbbra is beszélni, akkor lehet, hogy kéne vala-
mit tenni.”

Az idézet jó példája a domináns diskurzusnak: noha az idézet előtt a cso-
portban már mélységében beszéltek a résztvevők az asszimiláció jelentésré-
tegeiről, az asszimiláció megítélésére vonatkozó kérdés (tehát egy újabb as-
pektus felvillantása) többek számára is evidensen a nyelvet mint jellemző té-
nyezőt tette szemponttá:

„Szerintem ez nagyon fontos, hogy megtartsuk a saját anyanyelvünket, és 
tovább fejlesztjük és éljük” (Kolozsvár). 

A kolozsvári középiskolás diák megszólalása túlmegy a nyelv identitás- és 
közösségképző erején, és az életet szervező alapvető tényezővé teszi, amely 
nemcsak az összetartozást fejezi ki, hanem a mindennapi élet tudatos egyéni 
választásait emeli közösségi dimenzióba. A nyelvhasználat kérdése a tömb-
ben élő magyarságnál spontán módon kevésbé kapcsolódott össze az asszimi-
lációval, jellemzően inkább a nyelvtudás előnyeit észlelték. Azt mindenkép-
pen fontos kiemelni, hogy ez a viszony alapvetően Erdély-specifikus, hiszen 
itt a tömbmagyarság, főleg Székelyföldön, olyan többségben van, ami a hét-
köznapokban is lehetővé teszi a magyar nyelv zavartalan használatát. A töb-
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bi régióban, hiába nevezhető tömbnek, nincs ilyen arányú magyar populáció, 
így ez a jelenség nem kap hangsúlyt.

„Amik segítik az asszimilációt, az a nyelv elsősorban, ami mindenképpen 
segíti az asszimilációt. Tehát hogy segíti – ki hogy veszi fel azt, hogy segíti. Aki 
nem akar asszimilálódni, az nem fog. Tehát…”

Moderátor: „De ön azt mondta, hogy maga jól tud ukránul.”
„Nem mondtam azt, hogy annyira jól tudok ukránul. […] Mert a nyelv az 

egyféle alkalmazkodást jelent.”
A párbeszéd jól jelzi az identifikáció értelmezését: a nyelvnek az identi-

tást meghatározó ereje a határmegvonások terén is érvényesül, ebben az eset-
ben a többségi nyelv ismerete a magyar identifikációt megkérdőjelező ténye-
zőként is értelmeződhet.

Fontos megjegyezni, hogy ebben a kérdésben nem volt konszenzus, a cso-
port egyik résztvevője jelezte, hogy a „bármilyen” nyelvtudás mint többlet-
ismeret és eszköz alapvetően csak pozitívum. Feltételezhető tehát, hogy a 
nyelv szerepe azoknál jelenik meg asszimilációs tényezőként, akik ehhez 
a többség-kisebbség problematikáját kapcsolják, és akik szerint a többségi 
nyelv ismeretének megkövetelése az identitáspolitika része. Másrészt a szór-
ványban élőknél a nyelvtudás hiánya közvetlenebb problémákat is jelenthet. 
Egy nagyszőlősi megszólaló az asszimilációra ható tényezők között a család 
és a közösség szerepén keresztül a nyelvtudás problémáiról beszél:

„Mert hát az velem úgy volt, hogy ide jártam a magyar iskolába, és aztán 
gimnáziumba átmentem az ukránokhoz. Mert hát nekem az édesanyám ma-
gyar, édesapám ukrán. És nagyon nehezen tudtam beilleszkedni, nagyon ne-
héz volt, hogy befogadjanak, meg volt, hogy megszóltak, hogy nem tudom tisz-
tán meg jól mondani a dolgokat, és hát ez még mindig nem múlt el teljesen. 
Meg azzal is csúfoltak azért, hogy én minek vagyok magyar. Szóval azért ez 
elég nehéz volt.”

A megszólalásból az látszik, hogy kisebbségi környezetben a többségi 
nyelv hiányos tudása erős asszimilációs nyomást helyez az azt elszenvedő-
re, így kialakulhat az asszimiláció szükségszerűként való megélése. Másrészt, 
ahogyan a kolozsvári csoport egy megszólalásából látható, a jó nyelvtudás 
asszimilációs kockázatot jelenthet:

„Nyelveknek mindig volt előnye, most is van, lesz is tovább. Persze szavak 
keverése, asszimiláció, ez ilyen társaságba a más nyelv használata, ez árthat 
az egésznek.”

A negatív kimenetet ugyanezen csoportban így értelmezték:
„Szerintem is nagy előny az, hogy alapból két nyelvet tudunk. Sokan mind 

a kettőt anyanyelvi szinten. De arra kell figyelni tényleg, hogy ne keverjük eze-
ket össze, mert az nem is szép, és nagyon nagy esély van arra, hogy inkább a 
magyart felejtjük el, mint a románt.”

A megszólalás illeszkedik a csoport domináns narratívájába, amely sze-
rint a nyelvtudás alapvetően pozitívum, azonban az asszimilációs kockázatot 
éppen a többség-kisebbség viszonylatában értelmezi, azaz ezen narratíva sze-
rint a többségi környezetben a kisebbségi nyelvtől való, akár ideiglenesnek 
vagy részlegesnek gondolt eltávolodás is nyelvvesztéssé válhat.

A magyar nyelv tudatos használatát sok helyen az asszimiláció ellen való 
védekezés eszközeként említették.
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„Szintén a nyelv kell ahhoz, hogy ezt lassítsuk, mert hogyha nem akarunk 
ukránul beszélni, akkor nem fogunk. […] Ehhez csak akarat [kell].” (Bereg-
szász)

Ahol a magyarság településen belül is kisebbségben van, ott a nyelv és a 
nyelvtudás, illetve ennek hatása a mindennapi életre még erőteljesebben je-
lentkezik a válaszadók tudati spektrumában. Nagyszőlősön (ahol a magyar-
ság jelentős kisebbségben van) mindenki viszonylag magas szintű nyelvtu-
dásról számolt be:

Moderátor: „Borzasztó magas számok [a nyelvtudás szubjektív értékelése], 
hallottam én itt Kárpátalján jóval alacsonyabb számokat is, mondjuk példá-
ul Beregszászban.”

A1: „De hát ott a magyarok élnek többségben.”
Moderátor: „Tehát akkor az, hogy milyen környezetben él valaki, az meg-

határozza a nyelvtudását?”
A2: „Természetesen. Még a szomszéd is meghatározza, úgy értem, hogy a 

szomszéd egy gyermekkel hogyan beszél.”
E párbeszédből az látszik, hogy a megszólalók szerint magától értetődő és 

elkerülhetetlen a többséghez való nyelvi alkalmazkodás olyan környezetben, 
ahol a mindennapi létet a többségi nyelvhasználat teszi lehetővé. Ami miatt 
ez kiemelendő, az a szomszéd gyerek képének felidézése, amely a nyelvi ido-
mulást a társadalmi integráció keretei közé helyezi, így egy többé-kevésbé tu-
datos integrációs stratégiává emeli. A tömbben élő magyarságnál a nyelvis-
meret hiánya az asszimilációt lassító tényezőként értelmeződhet:

„Hát hogy nem érezzük úgy, hogy megfelelő a nyelvtudásunk arra, hogy el 
tudjunk mondani olyan dolgokat, amiket szeretnénk. És ez már eleve gátol-
ja.” (Ada)

2. Párválasztás, család
A vegyes házasságok szerepe minden csoportban szóba került, ebben sze-

repe volt a moderátori vezérfonal instrukciójának is. A megszólalók saját éle-
tére vonatkoztatva alapvetően kétféle narratívát figyelhettünk meg. Ezeket te-
rületi egységek szerint nem érdemes külön vizsgálni, ugyanis nem minden-
hol merült fel, azonban feltételezhetően a beszélgetésekben kirajzolódókét 
narratíva dominánsnak tekinthető.

1. Saját életében nem tudja elképzelni a vegyes házasságot. Ennek jellem-
ző indokai:

a) A kulturális különbségek
„Még hogyha nem is ennyire ilyen nemzeti szempontból nézem, de […] 

szerintem eleve az, hogy szlovák közül megint kicsit ilyen más gondolkodá-
sú, minden, és nem tudom, kapcsolat az mennyire lenne tartós, mennyire ér-
tenénk meg egymást.”

b) Az elvi kérdések
Noha expliciten az elvi kérdések szerepe nem jelent meg, valószínűsíthe-

tő, hogy a többséget ellenségként tekintő diskurzus, amelyről előbb írtunk, a 
többségi nemzethez tartozók köréből való párválasztást nemcsak praktikus 
vagy kimondottan identitásstratégiai kérdések miatt ellenzi, hanem mind-
ezt erkölcsileg is kétesnek tekinti. Erre a diskurzusra egyébiránt inkább köz-
vetett példákat tapasztaltunk: a szülők, nagyszülők attitűdjeinek ismertetése 
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során. A már idézett zselízi radikálisabb alanyunk is hasonló értelmű meg-
szólalásokat tett.

c) A gyerekvállalás kérdései, a magyarság átörökítésének veszélyei
„Hát, mondjuk politikai [ellentétek] vagy ilyen, hogy a gyerekemet milyen 

iskolába írassam, és hát jobb ezeket kikerülni.” (Komárom)
2. Nem tartják kizártnak a vegyes házasságot 
Az emögött meghúzódó tipikus érv a romantikus szerelem képzete, amely 

nem nemzetiségfüggő. A nagybányai és a kisoroszi csoportban (ahol azon-
ban jellemzően fiatalabbak, gimnazisták vettek részt) ez általános volt. (Hi-
potézisként felvethető, hogy idősebb életkorban a nemzetiségtől független, 
romantikus kapcsolatok elfogadottsága alacsonyabb lehet, valamint az idő-
sebb generációknál feltehetőleg a családi traumák még intenzívebben jelen 
vannak). Megjegyzendő viszont, hogy az így válaszolók jelentős része is fon-
tosnak tartotta a magyar identitás átörökítését. A vegyes házasságokban rejlő 
esetleges pozitívumok egyedül a vajdasági fókuszcsoportokban jelentek meg 
(igaz, a beszélgetés az identitásbeli bizonytalanságok felől mozdult végül po-
zitív irányba):

A1: „Az is érdekes, hogy van ilyen funkciójuk, ilyen hídfunkciójuk a vegyes 
hazaságoknak. Nem új csoportot hoznak létre, hanem mindkettőt összekötik. 
Ilyen köztes, ilyen réskitöltő.” 

A2: „Hallottam, hogy mindkét karácsonyt ünneplik, tehát a magyar kará-
csonyt és aztán a szerbet is, ez is olyan érdekes nekem, hogy nem döntötték 
el, hogy akkor most csak a magyar vagy a szerb karácsony, hanem mindket-
tőt ünneplik.” (Ada)

Az iménti párbeszéd tehát a vegyes házasságokat nem az asszimiláció 
kontextusába helyezi, hanem a bikulturalitás pozitív képét kapcsolja hozzá, 
részben az összekötő szerep (a párbeszéd lehetősége), részben pedig a kultu-
rális sokszínűség narratíváját felhasználva.

A következőkben a párválasztást és az asszimiláció kapcsolódási pontjait 
strukturáló tényezőket ismertetjük.

a) Lokalitás
Az asszimilációt gyorsító és lassító tényezőknél a lokalitás viszonylag rit-

kán jelent meg direkten, inkább utalások és más témákkal összefüggő, má-
sodlagos tényezők mentén jött szóba. Jellemzően a párválasztással, illetve 
olykor a munkavállalással kapcsolatban merült fel. 

„Ha én benősülnék Odesszába, akkor biztos, hogy én tanulnék meg ukrá-
nul vagy oroszul. De hogyha ő jön ide, akkor tutira ő lesz magyar.”

A Beregszászról származó idézet azt mutatja, hogy megszólalónk (egyete-
mi hallgató fiú) számára egyértelműen a lokalitásból fakadó etnikai-nemzeti 
realitások határozzák meg az alkalmazkodás kereteit. A magyarság kulturális 
és földrajzi távolságából eredő asszimiláció eszerint nemcsak szükségszerű, 
hanem praktikusan szükségletet is feltételez, hiszen az érvényesülés, a bol-
dogulás feltétele. Azonban az állítás második része a kölcsönösségre helye-
zi a hangsúlyt, és hasonló „asszimilációt”, alkalmazkodást várna el, ha a pár-
ja költözne magyarlakta területekre. Ez a vélekedés egyfajta (legalábbis vélt 
vagy vágyott) kiegyenlítettségét jelzi az erőviszonyoknak, az alkalmazkodás 
ugyanis nem az ország, hanem a szűkebb régió etnikai és kulturális viszonya-
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inak megfelelő követelmény. Itt érdemes visszautalni a korábban megfogal-
mazott hipotézisre: ehhez hasonló vélekedések sokkal jellemzőbbek voltak 
azokon a területeken, ahol a több nemzetiség békés együttélésének jelentő-
sebb történeti hagyományai vannak.

A lokalitás értelmezésének másik lehetősége a tömb és a szórvány vi-
szonylata. Noha az attitűdök általános tendenciája nem világlott ki a fókusz-
csoportokból, nyilvánvaló, hogy a szórvány ilyen szempontból jobban ki van 
téve az asszimilációs hatásoknak. Erre utaló megszólalást a kisoroszi csoport-
ban találhatunk:

A1: „Úgy gondolom, hogy itt Bánátban jobban [jellemző, hogy vegyes há-
zasságból szerb gyerek születik]. Bácskában volt két olyan osztálytársam is, 
akinek az egyik szülő szerb volt, és mégis magyar általános iskolába, magyar 
középiskolába, plusz Magyarországra megy egyetemre is.” 

A2: „Itt, Bánátban, hogyha olyasvalami van, hogy az egyik szülő szerb, a 
másik szülő magyar, akkor biztos, hogy inkább a szerbbe fog menni.”

A megszólalásokban a tömb és a szórvány helyzetének összehasonlítá-
sa található, a csoportkonszenzus szerint a vegyes házasságok a szórványban 
biztosabb utat jelentenek az asszimiláció felé, mint a tömbben.

b) Társadalmi nemek
Gyakran előkerült az anya és az apa eltérő szerepe a vegyes házasságok-

ban. A megkérdezett fiatalok jellemzően a hagyományos családmodellt ala-
pul véve gondolták el mindennek a hatásait, és a (később részletezendő vaj-
dasági helyzet kivételével) magyar anyák esetében tulajdonítottak nagyobb 
valószínűséget a magyarság megőrzésének. Ennek legfőbb elemeiként az ott-
honi nyelvhasználatot és az iskolaválasztást tekintették. Mivel a hagyomá-
nyos családmodell szerint az anya a gondozómunkák fő letéteményese, így 
ő tölt több időt a gyerekkel, így ha az anya magyar, a nyelvtudás átörökítése 
magától értetődőbb a vegyes házasságokban is. Erre példát is láthattunk egy 
felvidéki csoportban:

„Édesanyám magyar, édesapám azt mondta, hogy mivel édesanyám fog 
velem tanulni majd az alapiskolában, ő magyarul nem tud, vagy tud persze, 
de mivel anyuka fog velem tanulni, ezért olyan iskolába fogok járni, és olyan-
nak fognak nevelni, mint anyukát.” (Zselíz)

Azonban egyik másik felvidéki csoportban egy részleges ellenpéldáról is 
beszámolnak:

„Nekem van egy ismerősöm, anyuka, aki szlovák alapiskolába járt, úgy, 
hogy a bátyja magyar alapiskolába járt, tehát ott is a szülők ezt nagyon elron-
tották, hogy az egyik gyereket ilyenbe, a másikat olyanba íratták. Aztán persze 
hozzáment egy erős magyar identitású férfihoz, és természetesen magyar is-
kolába jártak a gyerekek. De ez megint olyan, hogy olyan erős identitás volt a 
férjben, hogy aztán magyarba jártak a gyerekek, mert ez se van mindenhol.” 
(Komárom)

Ez az idézet több szempontból is érdekes. Egyrészt itt a férfi identitástu-
data jelentette az ösztönzést az iskolaválasztásban, másrészt ez egy nagyon is 
atipikusnak mondható „vegyes” házasság, ugyanis mindkét fél magyar, csak 
az egyikük már elindult az asszimiláció útján. A helyzet csak elemzésünk 
szempontjából atipikus, mivel mindkét felvidéki csoportban többen is beszá-
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moltak ilyenről, és feltételezhetően máshol is vannak erre példák. Ám figye-
lemre méltó, hogy e téma a vegyes házasságok kontextusában is felmerült, és 
az asszimilációhoz vezető úton a szülők (vagy az egyik szülő) iskolai életútja 
is kulcsfontosságú. A többi régióval szemben a Vajdaságban a genderszerepek 
asszimilációs diskurzusa az apára koncentrál. A megszólalók tapasztalata 
szerint a szerb társadalom olyan erősen patriarchális, hogy a családi identi-
tás meghatározása szerb apa esetén jó eséllyel az ő hatáskörébe tartozhat, így 
abban az esetben minden vegyes házasság nagyon magas asszimilációs koc-
kázattal jár.

c) Szülői attitűdök
A megkérdezett határon túli fiatalok körében több csoportban is komoly 

asszimilációs veszélyként jelent meg (főképp az iskolaválasztás kérdéseivel 
átfedésben) a szülők olyan esetleges megfontolása, amely szerint a gyerekük 
a többségi környezetben jobban érvényesülhetne állami óvoda, iskola válasz-
tásával.

Érdekes és máshol kevésbé jellemző vélekedést hallhattunk a nagyszőlősi 
csoportban (itt újra jelezni érdemes, hogy Nagyszőlős erős ukrán többségű te-
lepülés, ráadásul az idézett megszólaló férje ukrán):

„Hát az van, hogy eléggé el van az terjedve, hogy ukrán iskola, azért, hogy 
könnyebb legyen érvényesülni, mert hát mégiscsak Ukrajnában lakunk... és 
hát ez eléggé elterjedt itt sajnos. De közben meg már azért nem teljesen úgy 
van, a tananyag az már egy szinten van az ukrán iskolával. Szerintem az úgy 
van, hogy ha a család az magyarul beszél a gyermekkel, akkor az fog tud-
ni mindent magyarul, függetlenül attól, hogy ukrán iskolás vagy orosz iskolás 
vagy bármilyen.”

A1: „Szerintem hogyha bekerül egy román a családba akkor már egy kicsit 
elrománosodik.”

A2: „Szerintem is.”
A1: „Egy kicsit jobban.”
A2: „Akkor már a gyermeknek is a román szokásokat tanítják meg.”
A1: „Igen.”
A2: „Nem tudja megtanulni a magyar szokásokat, hagyományokat, és el-

vesztődik.”
A3: „Hát de ha a másik fele, akkor…”
A2: „Ha magyarul oktatják, akkor normális, hogy tovább megy az.”
A3: „Ha a másik fél olyan, és ő tényleg azt akarja, hogy a gyermeke meg-

tanuljon, a hagyományokat vagy a nyelvet, akkor nem fog elrománosodni.”
A párbeszéd jól mutatja a csoportkonszenzus kialakulásának folyamatát 

és a polarizált vélemények közti szakadék csökkenését. A kiinduló véleke-
dés a vegyes házasságokat nyilvánvaló asszimilációs tényezőnek vélte, ám 
az egyéni hozzáállás jelentőségével való érvelés álláspontjának újragondolá-
sát eredményezte. Ebből az látszik, hogy a vegyes házasságot egyértelmű asz-
szimilációs veszélyként tekintő diskurzus az egyéni erőfeszítések és az eb-
ben rejlő felelősségek diskurzusává alakítható (noha megjegyzendő, hogy A3 
megszólaló utolsó idézett mondatában a „ha” feltételes kötőszó és a „tény-
leg” módosítószó használata arra utal, hogy a nézőpont átvétele nem teljes).
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A vegyes házasságoknak a szülői attitűdökkel összefüggő megítélése po-
zitív kontextusban is előjött (illetve legalábbis megengedőbb hangvétellel):

„Szerintem addig, ameddig a gyermeket úgy nevelik, hogy egészséges kap-
csolat van a két fél között, hogy tisztelik egymást és egymás kultúráját és nyel-
vét, és a gyermeknek is megtanítják mind a kettőt, addig szerintem egy pozi-
tív dolog, mivel ő is úgy születik, hogy két nyelvet ismer, két kultúrához tarto-
zik, csak persze nem kell keverni, és szerintem nem kell egyiket sem elhanya-
golni.”

Az iménti megszólalás, amely tulajdonképpen a kolozsvári csoportkon-
szenzust is reprezentálja, a vegyes házasságot a megfelelő szülői attitűdök 
mentén értékesnek tekinti, amennyiben az a család kulturális sokszínűségét 
növeli. A véleményeket itt az egyéni választás kérdése strukturálta: az egyik 
megközelítés szerint mindkét kultúra fenntartása a kívánatos, míg a másik 
szerint a választás szabadságának megteremtése a legfontosabb. Ez a válasz-
tás azonban családi és személyes körben értelmeződik, a többségi kultúra és 
társadalom az értelmezési horizonton kívül esik.

Érdekes és az előbbi megközelítésektől némileg eltérő asszimilációs folya-
matot rajzolt fel az egyik kolozsvári résztvevő:

„Hát hogyha a szülő most így magyarnak oktatja a gyerekét, akkor magyar 
lesz, de hogyha eltér ettől, és asszimilálódik a szülő, akkor a gyermek is asz-
szimilálódik.”

A megszólalás az asszimiláció ezen fajtáját egy generációkon átívelő fo-
lyamatnak írja le, amelyben a szülők asszimilációja a gyerek asszimilációjá-
nak előfeltétele.

3. Iskola

A szülői attitűdök előbbi témájánál említettük az iskolaválasztás szerepét 
is. Ez szintén mint a szocializáció egyik legfontosabb terepe az asszimilációt 
gyorsító és lassító tényezőként is szerepelhet, attól függően, hogy milyen ta-
nítási nyelvű iskolát választanak a gyereknek. Egyértelmű, hogy megszólaló-
ink valamennyi csoportban alapvető jelentőségűnek ítélték az iskolaválasz-
tást a magyarság fenntartásának szempontjából. De fontos megjegyezni, hogy 
lényegében az alap- és középiskolai szint jelentősége volt megkérdőjelezhe-
tetlen, az egyetemet nyelvi kérdésekben csak a már meglévő nyelvtudás (il-
letve annak hiánya) kontextusában említették:

„A magyar nyelvű oktatás, az anyanyelvi oktatás az addig nagyon fontos, 
amíg az öntudatod ki nem alakul. Amikor te már egy érett ember vagy, akkor el 
tudod választani a tanulást az öntudattól, ami így ha mondjuk szerb általános 
iskolába jársz, akkor szerbbé neveledsz, szerintem. Amikor egyetemista vagy, 
akkor már tudod, hogy szerb vagy magyar vagy, akkor már mindegy, hogy an-
golul tanulsz-e, vagy angol egyetemre jársz.”

Az iskolaválasztás problematikája – a nyelven túl – az identitásválasz-
tással kapcsolható össze. Sok esetben – leginkább Ukrajnában és Szlovákiá-
ban – a tananyag kérdésével is összefüggött. Két dimenziót érdemes elkülöní-
teni: egyrészt az oktatási színvonal kérdését, másrészt magának a tananyag-
nak a tartalmát. Az oktatási színvonallal kapcsolatban általánosan megálla-
pítható, hogy a megkérdezettek, több esetben már csak felmenőik tapasztala-
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taira hivatkozva, romló tendenciákról számoltak be. A magyar nyelvű intéz-
mények korábbi nívója gyakorlatilag minden régióban fakulni látszik, ám en-
nek oka és magyarázata régiónként eltérő. A tananyag tartalmával kapcsolat-
ban arról számoltak be – főképp a kárpátaljai és a felvidéki régióban –, hogy 
az irodalom- és történelemoktatás erősen eltér, ami a további iskolai életutat 
is befolyásolhatja. Amennyiben valaki magyar iskolában kezdte tanulmánya-
it, sok esetben egészen más szempontú és hangsúlyú tananyagot sajátít el, 
így ha később esetleg állami iskolában folytatná, mindenképpen korrepetá-
lásra-felzárkóztatásra szorul. Felmerült továbbá az is, hogy szintén ezekkel 
a tárgyakkal kapcsolatban egészen más az otthoni vélekedés, ami ugyancsak 
nehezíti a helyzetet.

„Szerintem is nagyon nagy szerepet játszik, mivel abban a korban már vá-
lasztanak egy utat, és szerintem az már úgy kezdődik, hogy egy román lépés 
úgymond, hogy egy lépés a román nyelv fele s a román közösség fele, s akkor 
nehéz onnan kijönni, s ott ragad.”

Ez a Kolozsvárról származó megszólalás az iskolaválasztás következmé-
nyeit útfüggőnek tételezi: a többségi iskola választása fokozatos eltávolodást 
jelent a magyar identitástól, amelynek összefüggő elemei a nyelv-, a kultú-
ra- és a közösségváltás. Mindazonáltal a többségi iskolába járás egy szöveg-
helyen pozitív kontextusban is szóba került, e kontextus szintén a nyelvta-
nuláshoz kötődik:

„Nagybánya etnikai realitásait is figyelembe kell venni: a magyarság nagy 
létszámbeli kisebbsége a helyi érvényesülést feltételezhetően valóban a román 
nyelv ismeretéhez köti.” 

Ugyanezen jelenség másik következményére szintén a nagybányai cso-
portban látunk példát:

„Én is első osztálytól magyarul tanulok, és örülök, hogy a szüleim ezt vá-
lasztották, mint hogy a román iskolába küldtek volna. És szerintem még egye-
temen is magyar nyelven fogok tanulni, és nagyon fontosnak tartom. És több 
mint valószínű, hogy nem itt fogok érvényesülni Romániában, hanem más-
hol.”

Az előbbi vélemény a magyar nyelvű oktatásban részesülés következmé-
nyeivel való megküzdési módot mutatja a szórványban: a lakóhely elhagyá-
sát valószínűsítő narratívát. Látható tehát, hogy a jövőbeli érvényesülésnek 
két tipikus útja rajzolódott ki: a román környezethez alkalmazkodás, illetve 
ezzel szemben a lakóhely megváltoztatása.

Jellemző probléma volt (elsősorban a Felvidéken és Erdélyben), hogy a 
magyar iskolákban a többségi nyelv tanításának a módszerei a megszólalók 
szerint alacsony színvonalúak. Így azon szülők, akiknek a számára a többségi 
nyelv hiánytalan ismerete elengedhetetlenül fontos, nagyobb valószínűség-
gel választhatják a többségi iskolát. Az állami iskola tehát a magyar közegből 
való kikerülésként értelmeződik megszólalóink számára. Ennek motivációja 
jellemzően a gyerek jobb érvényesülése a többségi közegben. Ebből a szem-
pontból kivétel volt a sepsiszentgyörgyi csoport egy megszólalója, aki arról 
számolt be, hogy a magyar iskolákban még a román nyelv oktatása is maga-
sabb színvonalú (ez egyébként egy érdekes, fordított irányú asszimiláció le-
hetőségét is felveti, amelyre számos olyan utalásból is lehet következtetni, 
amelyek magyarul beszélő román ismerősökre vonatkoznak).
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A magyar oktatásból való kimaradás elsősorban a nyelvtudás kérdésével 
kapcsolódott össze a fókuszcsoportokban, az egyéb kulturális és tudásbeli té-
nyezők szerepe ennek jelentősen alárendelve jelent meg:

„Meg azt mondják, hogy majd hozzátanulja a magyar történelmet gimná-
ziumban, ha érdekli. De ezt nem lehet pótolni, hogy az anyanyelvén tanul, 
meg az anyanyelvének a nyelvtanát. Nem lesz benne az a felelősségtudat.”

A zselízi idézet azt mutatja, hogy a lexikálisan megtanulható ismereteknél 
jóval fontosabb a felnövekedést körülvevő magyar környezet, amely a nyelv-
tudást (és áttételesen az egyéb kulturális jellemzőket is) alapvető tulajdon-
sággá tudja tenni. Hasonló magyarázatok figyelhetők meg egy kiráyhelmeci 
résztvevőnél is:

„A szülő azt hiszi, hogy helyesen cselekszik, hogy ezzel majd a gyerekének 
majd könnyebb lesz, de az nem gondol arra, hogy ezzel elvágott valamit, amit 
lehet, hogy már a gyerek soha többet nem kap vissza.”

Az idézet az iskolaválasztás hosszú távú hatásainak megítélését is mutat-
ja. Ez a nézőpont szembeállítja a rövid távú vagy kevésbé értékes hasznokat 
a magyarság megőrzéséből fakadó kulturálistőke-többlettel. A királyhelmeci 
csoportban még egy fontos szempont jelenik meg, amelyhez fontos tudnunk, 
hogy a településen jelentős magyar többség van. A tanárként dolgozó meg-
szólaló a szlovák iskola hatásairól a következőket mondta:

„Az a gyerek, aki nem az anyanyelvén tanul, tehát most konkrétan szlo-
vákokról beszélünk, szlovák iskolába íratja, ott egy komoly identitászavarral 
küszködő egyén kerül abból az iskolából. Ő már nem tudja azt, hogy most ma-
gyar-e vagy szlovák, mert magyar közegben lakik, a család magyar, mindenki 
magyarul beszél a városban, magyarul beszélnek, az iskolában pedig erőszak-
kal szlovákul beszél, és akkor nem tudja, hogy most akkor mi van.”

Látható, hogy a magyar többségű területen élő megszólaló számára termé-
szetes a szlovák iskolába járó magyar identitászavarának feltételezése, amely 
már nemcsak kulturálistőke-deficitet, hanem ehhez hozzáadódó társadalmi 
tőkebeli elmaradást vagy legalábbis nehézségeket is vélelmez.

Alapvetően eltérő helyzetet tapasztalhattunk a szórvány olyan települése-
in, ahol magyar iskola választása nem megoldható: 

A1: „De hogyha a lakhelyet nézzük, ahol nincsen magyar iskola, a gyerek-
nek muszáj szerbül, erre már én nem tudok mit mondani, hogy mi lenne a 
megoldás.” 

A2: „El kell költözni.” 
A3: „Csak nem mindenki teheti meg, hogy ide-oda költözzön.” 
A2: „Mást nem bírsz.” 
Moderátor: „Tehát ott nem lehet megmaradni, ahol nincs magyar iskola, 

ahol nagyon kevesen vannak?”
A4: „Nem igazán, csak nehezen.”
Az iménti, kisoroszból származó párbeszéd a szórványnak az iskolavá-

lasztási stratégiáját, illetve kényszereit mutatja. Azon településeken, ahol a 
magyarság túl kicsi létszámú egy iskola fenntartásához, szükségszerűség a 
költözés vagy az ingázás. Ez azonban egy olyan pluszenergia-befektetés, ame-
lyet nem engedhet meg magának minden család. Ez a körülmény így tovább 
erősítheti az asszimilációs folyamatokat.
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4. Személyes erőfeszítések, identitás
Változó hangsúllyal, de az asszimiláció ellen ható tényezők felsorolásánál 

minden régióban felmerült a személyes küzdelmek, akarat és erőfeszítések 
szerepe. A kárpátaljai csoportokban ez részben az egyéb választások hátteré-
ben meghúzódó tényezőként jelent meg, viszont Munkácson egészen konk-
rétan személyes döntések hatásával hozták összefüggésbe az asszimiláció jö-
vőbeli alakulását:

„Az ember saját magát gátolja. Ha én azt mondom, hogy nekem nem kell 
az ukrán, és én nem akarom, akkor ki tudja gyorsítani, megsegíteni azt, hogy 
én asszimilálódjak, ha én azt mondom […]. Ha nagyon megerőltetnénk ma-
gunkat mi, magyarok, akkor még élnének itt magyarok szerintem, de ha így 
folytatjuk, mint a vegyes házasság, akkor nagyon hamar.”

Az egyik felvidéki csoportban a bátorság fogalma került elő mint az asszi-
milációt lassítani képes tényező:

„A bátorság nem azt jelenti, hogy valaki nem fél, hanem fél, csak tudja, 
hogy meg fog oldódni, ha lesz gondja. Ha valaki magyar, kevésbé tud szlová-
kul, és bátor, akkor majd megoldom, valahogy úgyis megcsinálom, ahogy min-
dent, szerintem ez a bátorság, Nem vesznek föl ebbe a munkába, jó, akkor 
megpróbálom legközelebb. Tanulok egy kis szlovákot, legközelebb jobb lesz, 
küzdeni kell érte.”

A megszólaló tehát az asszimilációs nyomással szembeni ellenállást egy-
értelműen személyes erőfeszítésnek láttatja, amely a kényelmi szempontok-
nak való ellenállásban és az esetlegesen nehezebb út választásában testesül 
meg. A csoportkonszenzus az identitás feladását a jellem gyengeségeként ér-
tékelte, illetve egy – bizonyos szempontból radikális véleményeket is megfo-
galmazó – véleményvezér megszólalása az alkalmazkodás kérdését földrajzi 
keretek között értelmezte:

„Nekem nem a nyelvekkel van gondom, hanem hogy például elmész Né-
metbe dolgozni, akkor nem hozzád fog a német alkalmazkodni, hanem neked 
kell megtanulni. Ugyanúgy a tótja jön a hegyekből, nyit valamit, ő jött a he-
gyekből, nem én mentem utána föl.”

Ez a diskurzus tehát az alkalmazkodás kereteit a történelmi Magyaror-
szág határainak figyelembevételével értelmezi. Az azon kívüli alkalmazkodás 
(bármilyen többséghez) elvárható, ám azon belül önfeladás. 

Az alkalmazkodás kérdése a vajdasági tömbben egészen más kontextus-
ban jelent meg, ahol a helyi szintű alkalmazkodás is pozitívnak értelmező-
dött, amíg az identifikáció nem kérdőjeleződik meg, azaz az alkalmazkodás 
nem jár törvényszerűen a magyar identitás elhagyásával.

„Én azt mondom, hogy beolvadásra nincs szükségünk. Meg kell tanulni 
együttműködni a szerbekkel, egyáltalán nem ellenségek semmilyen szempont-
ból. Ha megtanuljuk a nyelvüket, előbb-utóbb szerintem jól kijöhetünk velük. 
És valahogy el kell érni, hogy egyenértékűnek tekintsenek magukkal.”

A megszólaló tehát itt tulajdonképpen egyfajta emancipációt tűz ki célul, 
tehát hogy a kölcsönös megértés egyenértékűséghez vezethet, s ez csökken-
ti az asszimilációs kockázatokat, hiszen így az együttélés egy egészen más di-
menzióba kerül.

A komáromi csoportban azonban a személyes felelősség egy másik dis-
kurzusa is felmerül – ez több egyéb csoportra is (inkább implicite) jellemző 
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volt –, egy tágabb kontextusba helyezve relativizálja az egyéni szerepvállalás 
és választás lehetőségét/jelentőségét, és az annál „nagyobb” tényezők (politi-
ka, hatalom, tőke…) mögé sorolja:

„Persze így mindenki tud tenni érte, hiszen ha vannak ismerősei, akik 
azon dilemmáznak, hogy hova írassák a gyerekeiket, és akkor nekik elmond-
ják, hogy így milyen jó lenne magyar iskolába, szóval tényleg, bárki tud tenni 
érte. De szerintem a legnagyobb hatalom akkor is a politikusok kezében van 
ilyen szempontból.”

A királyhelmeci csoportban, de ez jellemző az egész felvidéki régióra is, 
az egyéni erőfeszítések hiánya jelenik meg markánsan. Ez egyszerre vala-
miféle magyarázat az egyre gyorsuló asszimilációs folyamatokra, és önvád, 
amelyben felmerül az egész szlovákiai magyarság felelőssége. 

„Ha van egy cégem, és tudom azt, hogy egy olyan környezetben van a cé-
gem, ahol biztos, hogy az adófizetők nyolcvan, hát sőt, meg merem kockáztat-
ni, kilencven százaléka magyar, aki odahordja a pénzét, és nem írom ki az ő 
nyelvükön azt, hogy mit tudom én, nyitva tartás, vagy akármi mást? Szerin-
tem ez butaság. Merthogy ha itt élne német kisebbség, vagy orosz vagy akár-
milyen más, akkor az ő nyelvükön is mint vállalkozó persze, hogy kiírom, hát 
hiszen az forgalmat jelent, és egy gesztus a vásárlók felé, hogy igen, a ti nyel-
veteken is ki van írva.”

A megszólaló az erőfeszítések hiányát nemcsak elítélendőnek, de 
kontraproduktívnak is tartja. Így ebben a narratívában összekapcsolódik az 
erkölcs és a racionalitás, illetve megjelenik egy olyan másik, ez esetben gaz-
dasági-szakmai szempont, amely felülírhatja az elhatárolódás igényét és az 
ezzel kapcsolatos elvárásokat.

Több szöveghelyen is láthattuk (és látni fogjuk), hogy a kolozsvári csoport 
különösen individualista nézőpontból közelítette meg az asszimiláció prob-
lematikáját. Szinte minden kérdéskörben felmerült az egyéni felelősség kér-
dése: a nyelvhasználatot, a közösségek megválasztását és az identitás megőr-
zését illetően is. Az egyéni erőfeszítések hiányát az egyik megszólaló a kénye-
lem diskurzusába helyezte:

„Amire nem figyelünk oda adott esetben, hogy inkább román környezetben 
dolgozunk, inkább román barátaink vannak, nem olvasunk magyarul, nem 
beszélünk sokat magyarokkal, vagy nem nézünk utána. S az érdektelenség, 
amit láttam jó pár embernél, hogy á, engem nem érdekel, mi vagyok, mit érek 
ezzel, azzal sem érek semmit, hogy román vagyok, és azzal sem érek semmit, 
hogy magyar vagyok. Szerintem azért kell tartozni valahova.”

A megszólaló azonban nem az oda nem figyelést tekinti asszimilációs 
kockázatnak, hanem mindezt az identitástudat hiányának értelmezési kere-
tébe utalja, így az egyéni erőfeszítés jelen kontextusban egyértelműen magára 
az identitásmunkára utal (beleértve a többségi identitás kialakítását-fenntar-
tását is). Az identitásmunkának az ennyire közvetlen egyéni felelősségi kör-
be utalása a többi csoportra nem volt jellemző.

Az adai csoportban a többségi előítéletesség jelent meg mint az asszimi-
lációt gátló tényező:

„Előítélet, mert az nagyon sok helyen jelen van, meg valahogy talán min-
denkibe benne van egy kicsit, és próbáljuk eltüntetni, de lehet, hogy ez mindig 
ott lesz, az előítélet. Tehát hogy, mit tudom én, például hogy nem fogok barát-
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kozni szerbekkel, mert azt hallottam róluk, hogy ilyenek meg olyanok. És én 
nem akarok olyan lenni. Szerintem ez azért tudja gátolni az asszimilációt.”

5. Munkahelykeresés
Mindegyik régióban alapvető tapasztalat a megszólalóinknál, hogy hely-

beli munkát megfelelő (többségi) nyelvtudás híján nagyon kis eséllyel lehet 
találni.

„Nagyon kevés olyan munkahely van Kárpátalján, ahol ukrán nélkül is le-
het érvényesülni. Szinte alig.” (Beregszász)

„Tegyük fel, hogy ha valaki jogot tanul, és hazamegy az ő kisvárosába, itt 
van Felek, Erdőfelek, román közösség, de ő magyar, és ott született, akkor ő hi-
ába akar ott Feleken jogász lenni, magyar nyelvű jogász, hogyha nincs magyar 
kliense. Tehát vagy azt választja, hogy akkor ő elhagyja a magyarságát, vagy 
azt, hogy elköltözik.” (Kolozsvár)

„A diákok nem azt nézik, hogy milyen nyelven folytatják, hanem pályavá-
lasztás szempontjából választanak.” (Nagybánya)

Az előbbi három megszólalás a jelenség kétféle megközelítését takarja. 
Az első általános jellemzőként láttatja a munka miatti kényszerű asszimilá-
ciós döntések meghozását, míg a másik kettő összetettebb tényezőként tekint 
erre, amelynél az egyéni választások szerepe nagyobb. A kolozsvári megszó-
lalás szerint mindegyik választás valamilyen érték (szülőföld vs. anyanyelv) 
feladásával párosul, míg a nagybányai egyszerű instrumentális döntésről, de 
mindhárom megközelítés közös pontja a kényszer jelenléte, illetve a döntési 
lehetőségek korlátozottsága.

A munkakeresésből fakadó asszimilációs kockázatok visszavezetnek a ko-
rábban említett tényezőkhöz: az iskolaválasztás és a nyelvhasználat kérdése-
ihez, így a munkakeresés áttételes kockázatként jelenik meg (nem is központi 
az asszimilációról folyó diskurzusokban). A kárpátaljai csoportokban ez (bár 
kis hangsúllyal) jellemzően kényszerként fogalmazódott meg, Felvidéken pe-
dig a kényszerdiskurzus megjelenése mellett bizonyos helyeken ezt a szem-
pontot is átitatta a lustaságból és a kényelemből asszimilálódás diskurzusa:

„Félénkség és érdek, amit már mondtak előttem, én is ezt gondolom, hogy 
sokan érdekből: gyerek többet fog keresni, gyereknek jobb lesz majd.” (Zselíz)

6. Létszám
Érdekes módon a magyarság számának kérdése viszonylag kevés helyen 

került elő az asszimilációra ható tényezők között. Korábban láttuk, hogy az 
asszimilációról való gondolkodás egyik kerete a „fogy a magyar” diskurzusa, 
ám a létszám, a gyerekvállalási hajlandóság az asszimilációhoz kapcsolva rit-
kán és kevéssé hangsúlyosan jelent meg, azonban egyértelműen a szórvány-
hoz köthetően.

„…itt szórványhelyzetben ez egy sajátos probléma. Tehát itt nemcsak a jo-
gok kiharcolása a kérdés, hanem a létszám.”

A nagybányai megszólalás pontosan ezt jelzi: a szórványhelyzetben élők 
tudati fókuszában nyilvánvalóan sokkal erősebben összekapcsolódik az ér-
dekérvényesítési lehetőségek kérdése a magyarság szemszerűségével.

A népességfogyás mint alapvető európai probléma nem tematizálódik az 
asszimilációs diskurzusokban, ugyanakkor áttételesen mégis gyakran megje-
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lenik, hiszen az elvándorlás lehetősége – akár iskolaválasztás, akár jobb mun-
kalehetőségek keresése miatt – alapvetően ebbe a problémakörbe kapcsoló-
dik be.

7. Kultúra
A magyar kultúra szerepe az asszimiláció témáját boncolgatva szintén vi-

szonylag kevéssé hangsúlyosan jelent meg, leszámítva a nyelv kérdéskörét.

a) A kultúra átadása a családban
Noha a nemzeti büszkeség kérdésköre nagyon sokaknál kapcsolódott a 

magyar kultúrához és hagyományokhoz, az asszimiláció és a kultúra ápolása 
(vagy annak hiánya) között relatíve kevesen említettek összefüggéseket. Azaz 
feltételezhető, hogy a kulturális hagyományokból és jellegzetességekből ere-
deztethető identitástudat általában nem közvetlenül kapcsolódik össze a ma-
gyarság megőrzésének kérdéskörével. A nem közvetlen kapcsolódás legfőbb 
oka feltételezhetően a szülők és a család szerepének tulajdonított kiemelt je-
lentőség, amely magában hordozza a szocializációs folyamatokban rejlő kul-
túraátadást. Ezt a tényszerűen kezelt helyzetet jól mutatja a következő kolozs-
vári hozzászólás:

„Nevelés. A magyar identitást is kell neveljék a szülők, nemcsak azt, hogy 
megtanulni magyarul, hanem tudni, miért.”

A kultúra explicit megjelenésére az egyik kárpátaljai csoportnak a fogal-
mat jól ismerő két egyetemi hallgató tagja által elmondottak hozhatók példa-
ként. Ők a hagyományőrzést is az asszimiláció ellen hatni képes jellemző-
ként jelölték meg.

Felvidéken, a zselízi csoportban is téma volt a nemzeti ünnepek megtar-
tása:

„Vagy egyszerűen bármilyen magyar ünnep, azzal is növeljük a nemze-
ti identitást a magyarokban. Úgyhogy már ez olyan pont, hogy… megint ez 
a nevelés. Hogy a szülő elviszi a kisgyereket ezekre az ünnepekre, akkor már 
gyerekkortól kialakul, hogy igen, magyar vagyok, és hasonló. Szerintem ez az 
egyik alapvető dolog, amivel lehet ellene tenni.”

A családi kultúraátadás egyik specifikus diskurzusa az identitás átadását 
teszi explicite a középpontba:

„Az identitásmentes nevelés, mondjuk, amikor a szülők reggeltől estig dol-
goznak, aztán a gyerek ott a tévé előtt ül […], hogy a gyerekre fordított idő el-
hanyagolása és, ami nagyon ártalmas, az a román óvoda és iskola, illetve az 
olvasás hiánya. Az irodalmi, tehát hogy a magyarságot például könnyű meg-
szeretni azáltal is, hogy magyar irodalmat olvas az ember, tehát ezeknek a hi-
ánya ez teljesen felgyorsítja.”

A sepsiszentgyörgyi megszólalás – noha több tényezőt emel be – alapvető-
en a gyerekre fordított idő, illetve a kultúraátadás hiányát emeli ki asszimilá-
ciós veszélyként, amelynek következtében a gyerek a magyar helyett a több-
ségi kultúrába szocializálódik, hiszen nincs meg a családi kontroll, amely se-
gítene abban, hogy az iskolában elhangzottakat helyesen integrálja a szemé-
lyiségébe.

b) A kultúra átadása az iskolában
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A kultúra szerepét leginkább expliciten egy komáromi iskolai tanító emel-
te ki, tanítói tevékenységével összefüggésben:

„Valami pozitívat kell nekik adni. Azért, mert most bennünket szétszed-
tek, megvertek, legyőztek, kevesen vagyunk, asszimilálódunk, ezért ő nem fog 
akarni magyarnak lenni, mert nem fogja tizenegy-két-három évesen átérez-
ni azt, hogy ebben mi pozitívum van, vagy mi erő vagy akár kulturális több-
let. Hanem azt kell mondani neki, hogy gyerekem, mi vagyunk a tudás népe.”

Az asszimiláció ebben a narratívában erősen összefügg a kisebbségi érzés-
sel, amely ellen egyfajta kultúrfölény képzetének átadásával és megerősítésé-
vel lehet küzdeni. Fontos jelezni, hogy ez a narratíva az asszimilációs nyomás 
fogalmát sem engedi értelmezni (ez természetesen a megszólalónál nem állt 
össze koherens egésszé, más megszólalásaiban más megközelítés is megje-
lent), ugyanis itt az asszimiláció egy „pull” folyamat eredménye, azaz inkább 
választás, mint kényszer. Ezt a narratívát azért fontos kiemelni, mert részben 
átfedésben áll az érdek szemléletével, amely szintén „pull” tényező. Azonban 
míg az érdekből való asszimilálódás a kisebbségi közösség megítélése szerint 
alapvetően negatív, az értékalapú legfeljebb hibás, ami ellen a magyarság-
hoz kapcsolódó értékek hangsúlyozásával lehet és kell fellépni. Itt még meg-
jegyzendő, hogy a kultúra explicit megjelenései más szöveghelyeken is legin-
kább az oktatáshoz kapcsolódnak. Azaz összességében megállapítható, hogy 
az identitás tágabb kontextusának átadása családi felelősség, ám a kultúra és 
a hagyományok továbbvitele jellemzően az oktatási rendszerhez rendelődik.

c) Kölcsönös ismeretek
Az előbbiektől eltérő narratívával találkozhatunk egy kolozsvári megszó-

lalásban:
„Két kultúrát össze… vagyis úgy értem, hogy különbözőek, és mindeniknek 

megtanulni a sajátosságait. Nem összekeverni őket.”
A megszólaló a kölcsönös ismereteket jelölte meg az asszimiláció ellen 

ható tényezőként, amely így mind a kisebbségi, mind a többségi csoport szá-
mára lehetővé teszi a saját kultúra megőrzését, és a csökkenti az előítéleteket, 
ezzel teremtve esélyt a párbeszédre és a békésebb, toleránsabb együttélésre. 
Az iménti idézet azért is fontos, mert megjelenik benne az a lelki „pozíció” is, 
amely által nem egy végtelenségig tartó ellentéteken alapuló régióként tekint 
otthonára, hanem van víziója és reménye ennek a feszültségekkel terhelt kö-
zegnek a kibékíthetőségére.

d) Összemosódó kulturális szokások
Az asszimiláció egyik lehetséges módjaként a többségi társadalom szoká-

sainak, ünnepeinek átvétele is felemlítődött a kisoroszi csoportban. Ebben 
nyilván az ortodox egyházi dominanciának van leginkább szerepe, valamint 
annak, hogy államvallásként egyszerűen kikerülhetetlen az ezeken az alkal-
makon való részvétel:

A1: „Átvesszük a szerb ünnepeket. Gondolok most a Szent Szávára is. […]” 
A2: „Szerb karácsony, szerb újév.” (Kisorosz)
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8. Helyi magyar közösségek
Noha a helyi szervezetek, közösségek spontán említése kevéssé volt jel-

lemző általában véve az asszimilációt befolyásoló tényezők között (ez azért 
is aggasztó, mert a megkérdezett fiatalok maguk is jórészt tagjai ilyen csopor-
toknak), ám a kérdezői felvetések nyomán azért előkerült ennek jelentősége.

a) Egyházak
Azon régiókban, ahol a magyarság vallásilag is erősebben elkülönül a többsé-

gi társadalomtól, hagyományosan fontos szerepe volt az egyháznak az identitás-
tudat és a közösségi élet fenntartásában. A megkérdezett fiatalok esetében általá-
nosan felrajzolható tendenciákról semmiképpen nem beszélhetünk, sőt még ré-
giókon belül is igen nagy különbségeket tapasztalhattunk. Felvidéken kifejezet-
ten kevéssé jelent meg az egyházak figyelembevétele, még moderátori kérdésre is 
inkább olyan válaszok érkeztek, amelyek a múltra vonatkoztatták az egyház po-
zitív szerepét, vagy kifejezetten a pap nemtörődöm cselekedeteit emelték ki. A 
kolozsvári csoportban inkább az idősebb és falusi népességre hatónak vélték az 
egyházak tevékenységét, bár ez egyéni érintettségnek is nyilvánvaló függvénye:

„Hát, ha úgy vesszük, akkor az egyházaknál is van olyan, tehát vannak az if-
júsági csoportok meg ifjúsági programok meg olyanok, amik csak ifjúságnak szól-
nak, és nagymértékben magyarságról is szólnak. Tehát nem feltétlenül csak a bib-
liai dolgok, hanem úgy a magyarság is.”

A beregszászi csoportban a magyar közösségekre vonatkozó moderátori kér-
dés egyértelműen az egyházak témaköréhez vezette a beszélgetéseket, amelyek-
ben a közösségi aktivitások és kapcsolatok fenntartójaként végül konszenzuálisan 
az egyházakat és a magyar iskolákat jelölték meg. Érdekes, hogy a másik kárpátal-
jai csoportban ez jóval kevésbé hangsúlyosan jelenik meg (elképzelhetően a be-
regszásziban több erősebb egyházi kötődésű fiatal volt), az egyházak ott elsősor-
ban a szertartási nyelvek által kapcsolódnak a magyarság fennmaradásához, a 
közösségi élet asszociációja gyengébb.

„Igen, igen, szerintem is a család meg hát részben a felekezet is, mert itt ná-
lunk van a református meg a katolikus egyház, és az mind magyar nyelven, mind-
két helyen magyar nyelven folyik a tanítás.”

A nagyszőlősi idézetből tehát nemcsak az látszik, hogy az egyházak a nyelv 
által kapcsolódnak a magyarsághoz (azaz a közösségiség kevésbé jelenik meg), 
hanem az is kétségtelen, hogy a magyarság fennmaradását elsősorban a nyelvkö-
zösség fenntartásában értelmezik, szemben a kárpátaljai tömbbel, ahol a cserké-
szet mint intézmény a mindennapok meghatározó építőeleme.

A magyar szertartási nyelvű egyházak közösségépítő és így asszimilációt gát-
ló szerepe elsősorban a szórványban és különösképpen Erdélyben jelent meg. Az 
egyházak által szervezett ifjúsági programok rendszeres látogatása csak a nagy-
bányai csoportban vetődött fel (természetesen az egyházhoz köthető mozgalmak 
hatása, elsősorban a cserkészet közösségszervező ereje jóval többször előkerült, 
azonban általában csak az abban közvetlenül érintettek számoltak be erről).

b) Civil szervezetek
A civilszervezetek legfőképpen az anyagi ráfordításokon és a közösség-

szervezési (ebbe beleértve a kulturális programok szervezését is) tevékenysé-
geken keresztül jelentek meg. Az erdélyi csoportokban számos magyarorszá-
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gi és helyi civil szervezetet említettek a résztvevők, név szerint is, az egyéb 
helyszíneken inkább általánosságban került szóba ezeknek a szervezeteknek 
a fontossága. A vajdasági és a felvidéki szórványban általános téma volt a 
kifejezetten magyar fiataloknak szánt programok hiánya, gyakori percepció, 
hogy a magyar programokon jellemzően idősebbek vesznek részt, míg a fia-
taloknak szólókat csak több település magyar szervezetei tudják együtt meg-
szervezni. A topolyai csoportban emellett a meglévő civilszervezetek politi-
kai átitatottságát említették mint visszatartó tényezőt:

„Vannak ilyen próbálkozások, de mind megeszi a politika […], szerintem 
ez az Origo is valamilyen szinten erre próbálkozás, de egyszerűen csak akkor 
kapsz pénzt, hogyha párttag leszel, a pártba ha belemész, és akkor csinálod.”

c) Politikai szervezetek
A politika szerepét később elemezzük, de érdemes jelezni, hogy egy szö-

veghelyen a politikai szervezetek is megjelentek mint a fiatalokat közösség-
gé szervező tényezők:

„Tehát a fiatalok, úgy látom, hogy inkább most két szervezetbe tömörülnek 
vagy próbálnak aktívkodni. És hát mind a kettő politikai alapon szerveződik. 
Tehát talán ez a hozadéka annak, hogy azért Magyarországon történt egy na-
gyon erős nemzeti váltás.”

A komáromi megszólaló a magyarországi változásokkal magyarázza a fia-
taloknak a politika iránt tapasztalható fokozottabb nyitottságát és mozgósít-
hatóságát.

d) Önszerveződő közösségek
Az önszerveződés, pontosabban az összetartás hiánya nagyon erősen fel-

merült a felvidéki csoportokban, a zselíziben több helyen is, sok szempont-
ból, és gyakran az erdélyi területeken élő magyarokkal szembeállítva jelent 
mindez meg:

A1: „Szerintem nagyon lényeges pontra tapintottatok rá, az összetartás, 
mert ez lehet a legnagyobb probléma, amiért fogyunk.”

A2: „Összetartás nincs.”
A3: „Benne vagyok a politikában, hát egyszerűen azért van az az MKP meg 

a Most párt is, mert azok nem tartottak össze.”
A1: „Igen, mert a magyar ember annyira a másik torkának esik, hogy az hi-

hetetlen. Nehogy már a másiknak jobban menjen bármi is.”
Moderátor: „Ez helyi sajátosság, vagy a magyarországi magyarok is?”
A1: „Ugyanaz, csak itt kiélezettebb.”
A3: „Nem tudom, de nálunk ez nagyon jellemző, itteni magyaroknál, hogy 

mink abszolút nem tartunk össze.”
Mint látható, teljes csoportkonszenzus alakult ki az összetartás hiányá-

ról, amely számos közegben megjelenik, a mindennapi élet színtereitől a po-
litikáig. Korábbi szöveghelyeken a megszólalók a magyar rendezvényeken 
való részvétel hiányát is kiemelték. Ezen tényezők egyértelműen a felvidé-
ki magyar közösség dezorganizációjának észleléseként foglalhatók össze, és 
nagyon hasonló megszólalások voltak tapasztalhatók Királyhelmecen is. A 
„felvidéki közösség” szóhasználat itt nem véletlen, mert a zselízi csoportban 
is kivételként említették Csallóközt, és ezt a komáromi csoport tanúságai is 
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megerősítették. Ott ugyanis csoportkonszenzusként jelent meg az összetartás, 
valamint ténylegesen működő közösségről is beszámoltak. Az összetartás hi-
ányának diskurzusa a vajdasági szórványban is megfigyelhető volt:

„Egy ilyen alapvető példa, ha egy ilyen rossz dolog történik, vagy bűncse-
lekmény vagy valami hasonló, és például van egy tízes magyar társaság vagy 
egy tízes szerb társaság, és abból a tízből egyvalaki csinálta, akkor a magyarok 
közül inkább senki nem jelentkezik, szerbek közül meg mindenki fog jelentkez-
ni, hogy én voltam.” (Topolya)

Az összetartás hiánya itt a többségi nemzettel szembeállítva jelenik meg 
(egy korábbi szöveghelyen politikai kontextusban is), és az összefogás hiá-
nyát is magában foglalja, valamint az érdekérvényesítés gátjaként értelmező-
dik. Ezzel részben összefüggésben a megszólalók megnevezték a kisebbség 
összetartozás-tudatának hiányát is, amely miatt a pusztán a magyarság köré 
szerveződő (tehát nem tematikus) közösségi kezdeményezések nem tudnak 
fennmaradni. Emellett a megszólalók az önszerveződés gátjának tulajdonítot-
ták az érdektelenséget is:

„Ezt mondják, hogy nincs semmi, és ezt főleg a fiatalok mondják, ez látszik 
is, mert a mi programjainkra is eljön öt általános iskolás meg tizenöt öregasz-
szony. Fiatalokat nem érdekli.” (Topolya)

Az erdélyi csoportokban, főképp a szórványban jelentős átfedéseket talál-
hattunk a civilszervezetek és az önszerveződő közösségek között. Többen is 
beszámoltak nagyon kis költségvetéssel dolgozó, önkéntességen alapuló ifjú-
sági szervezetekről, amelyek közösségi programokat szerveznek magyar kor-
osztályuknak. Egyértelmű, hogy ez a fajta önszerveződés tipikus stratégiája a 
szórványban élő fiataloknak – a fókuszcsoportok tanúsága szerint főképp Er-
délyben –, azonban más példákat is láthattunk:

„Nekem van egy ilyen bandám, vagyis társaságom, vagyunk tizenöten, 
szoktunk bulizni így magunk közt.”

A megszólalás Kisoroszból, a Vajdaságból származik, és egy olyan diskur-
zus kontextusában jelent meg, amely a kisebbségi közösségek hiányát a fiata-
lok rendkívül alacsony számával indokolta. Látható viszont, hogy még ilyen 
környezetben is van törekvés a közösségi élet fenntartására, azonban mind-
ez a komolyabb programok szervezését már gátolja, és leginkább a szórako-
zás vágya hozza létre. Egy későbbi szöveghelyen az anyagi lehetőségek és a 
tömbben élő magyarok, illetve az ottani szervezetek segítőkészségének hiá-
nya is felmerül:

„Ez rossz nekünk, hogy nem igazán tudunk eljutni szórakozni. Ott van 
minden, lényegébe, vajdasági magyar, mi ha akarunk elmenni szórakozni 
olyan helyre, ahol csak magyarok vannak, akkor önköltségen kell lényegében, 
hogy eljussunk.”

A közösségi élet szervezett kereteinek kérdésköre érdekes módon csak a 
Vajdaságban vetette fel hangsúlyosan a szórakozási lehetőségek témáját (de 
ez részben magyarázható az eltérő moderátori instrukciókkal is). A topolyai 
csoportban konszenzuálisan kiemelt jelentőségűként érzékelték a résztvevők 
mindezt:

„Egy magyar alapú, magyar szórakozóhely legyen, az nagyon fontos. Hát, 
az ember így elsiklik fölötte, hogy á, a szórakozás, azt ne vegyük ebbe a témá-
ba. De igen. De igen.”
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e) A kisebbségi lét percepciója
A sepsiszentgyörgyi csoportban az előbbiektől gyökeresen eltérő 

narratívája jelent meg a kisebbségi közösségek asszimilációs jelenségeinek:
„Igaz az, hogy nagyon sok mindent megtesz például a román állam, hogy 

ez működjön, vagyis hogy beolvadjon a magyar kisebbség. De nem, szerin-
tem mégis a magyar kisebbség tudat alatt, saját akaratából olvad be. És azért 
van ez, mert ugyanez van a cigányoknál is, amúgy, hogy abban a pillanat-
ban, amikor elkezdi kisebbségnek érezni magát, holott nem kisebbség, mert 
otthon van, abban a pillanatban a román is elkezdi kisebbségként látni, és ab-
ban a pillanatban megszületik benne ez a kisebbségi frusztráció érzete, ami 
ellen próbál cselekedni, de egy nagyon erős rész, vagy úgy, hogy, tisztelet a ki-
vételnek, vagy úgy, hogy verik a mellüket, vagy úgy, hogy megpróbálnak beol-
vadni. Szerintem ez egy tudat alatti működés is, védekezés is, ezt látom. […] 
én nem tudom elhinni, komolyan mondom, lehet, hogy én vagyok a naiv, hogy 
egy egész nép olyan hülye, hogy ilyen szerencsétlenek vezessék meg, és ezek 
miatt történjen meg.”

A megszólalás itt nem az egyéni felelősséget helyezi középpontba, hanem 
az emberi közösségnek az abban való felelősségét, hogy egy spontán behódo-
lási folyamat (egyfajta konformitás) vezet az asszimilációhoz. Ezen narratíva 
szerint a beolvadás magára a kisebbségi tudatra, annak kifejezetten címke jel-
legére adott egyik tipikus válasz (a másik az erős szembenállás a többséggel, 
és az identitás hangos vállalása).

9. A többségi társadalom
Noha a többségi nemzet jellemzően annak politikai elitjével és a politikai 

csatározások mezejével azonosítódott a megszólalóink számára, néhány he-
lyen a többségi nemzethez tartozó emberek szerepe is megjelent az asszimi-
lációt befolyásoló hatások között. Az asszimilációt gyorsító tényezők percep-
ciójára tipikus példa lehet egy zselízi megszólalás:

„Kedvesebben nézzenek rá az emberek, mert szlovák. Ismerek olyat, aki 
magyar gimibe járt, és azt mondja, hogy elfelejtett szlovákul. És csak szlovákul 
beszél, hihetetlenül palócos kiejtéssel.”

A megszólaló a többségi társadalom pozitív válaszát emeli ki az asszimi-
lációs tényezők megjelenésének okaként. Fontos jelezni, hogy – noha expli-
cite ez a szempont relatíve kevés szöveghelyen jelent meg – a korábbiakban 
sokat idézett megszólalások a kényelmi szempontokról ezzel is összefüggés-
ben vannak, hiszen pontosan a beilleszkedés különböző aspektusaira utal-
nak. Ám létezik egy ezzel homlokegyenest ellentétes narratíva is, amely sze-
rint nem a többségi társadalom pozitív válasza jelenti az asszimilációs hatást, 
hanem pontosan az előítéletesség:

A6: „Hogyha azzal szembesül, hogy magyarként valamiben hátránya van, 
vagy hogy azért őt lenézik, kiközösítik, akkor valószínűleg hogy megtagadja 
azután, hogy magyar. [...]”

A7: „Sok ember van, igen, akiben nincs meg az a kitartás, hogy ha törté-
nik valami kellemetlen, akkor nincs meg az a kitartás, hogy én akkor is ma-
gyar vagyok, hanem elbújok, s inkább leszek egy román, vagyis hogy román-
nak vallom magam.”
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A többségi társadalom előítéletességének kérdése a második megszólaló-
nál visszacsatolódik az egyéni felelősség narratívájába (az idézet a kiemelke-
dően individualista kolozsvári csoportból származik): e szerint az asszimilá-
ció a könnyebb út választása, az identitás feladása a sikeresebb érvényesülé-
sért. A többségi társadalom előítéletességére adott reakciókat azonban nem 
minden megszólaló utalta az egyéni felelősség körébe:

„Nem akar kirekesztett lenni, mert sajnos ilyen az élet, hogy mindenkinek 
kell valamilyen társadalmi csoportba tartoznia.” (Ada)

Ez a megszólalás az asszimilációt a közösséghez tartozás alapvető igényé-
vel magyarázza (a nagy számbeli kisebbségben élők esetén), és így egy sajná-
latos, de nem elítélendő jelenségként értelmezi.

Mindazonáltal a többségi asszimilációs nyomás általában (és főképp a 
szórványban) az ellenálló identitás diskurzusát idézte fel a megszólalókban. 
De vannak példák a többségi társadalom asszimilációt lassító szerepének ész-
leléséről is. Nagyszőlősön egy résztvevő a baráti társaságok szerepét említve 
így fogalmazott:

„Hogy fogadnak el, hogy elfogadnak-e magyarnak. Segítik azt, hogy tanulj 
ukránul, nem az, hogy egy szót rosszul mondasz, akkor kinevetnek, hanem ki-
javítanak, és így segítenek.”

A megszólaló szerint tehát az asszimiláció ellen hathat egy emancipáció-
ra nyitott többségi közösség. Ez a nézőpont a felvidéki csoportokban is meg-
jelent. Itt a megszólaló az előítéletes megnyilatkozások számbavétele során 
műveltségi, és sokkal kevésbé etnikai kérdésként állította be mindezt:

„Igen, maga a világ úgy működik, hogy beprogramozzák az agyunkat. És 
aki nem gondolkodik, aki nem néz ki egy kicsit abból, hogy mit sugároz pél-
dául a média, az zombiként működik, mindent befogad. És ugyanígy, ha meg-
kérdeznénk néhány szlovák nemzetiségű embert, hogy miért, mi a kifogásod a 
magyarok ellen, nem tudna mély választ adni, vagy még felületeset sem. Csak 
azért, hogy lehessen ilyen mellveregető, meg ki vagyok, mi vagyok. Legtöbb he-
lyen, például a Színművészeti Egyetemen Pozsonyban az, hogy a barátnőm 
magyar gimnáziumból, magyar kiejtéssel ment oda szlovákul, az ott egy plusz-
pont volt, a különlegesség. Szóval ott, ahol megérett a kultúra, a műveltség, a 
művészet, ott ilyen probléma nincs.”

„Túl sok jó dolog nem szokott az átlagnak az eszébe jutni. Természetesen 
vannak köztük nagyon okos, értelmes emberek, akik tudják azt, hogy sok száz 
éven keresztül egy hazában éltünk, egy országban. Meg aztán van egy csomó 
agymosott, aki jobban fél tőlünk, mint a gyilkos szomszédjától, aki ott lakik a 
kertje mellett, és mégis attól fél, hogy Komáromban a magyarok majd mit fog-
nak csinálni.”

Az iménti két, egymástól független (az első Zselízen, utóbbi Komáromban 
hangzott el) megszólalás kísértetiesen hasonlít. Különbség, hogy az elsőben 
azért észre lehet venni, hogy az első és az utolsó mondat a legfontosabb. Az 
agyunk beprogramozásának képe itt csak áttételesen utal egy interetnikus vi-
szonyokat befolyásoló tényezőre, közvetlenül egy mindettől függetlenül léte-
ző jelenségre, amely ellen a megfelelő kulturális és műveltségi hátterűek fel 
tudják venni a harcot, és így a manipulációknak ellen tudnak állni. Ezen ma-
nipulációknak csak egyik, bár nem elhanyagolható eleme e diskurzus sze-
rint a politika által gerjesztett nemzetiségi kérdés. A második megszólalás 



HAZA A MAGASBAN

123

az agymosás képét már egyértelműbben a többségi társadalomhoz asszociál-
ja, és nem általános jellemzőként, hanem kifejezetten az interetnikus viszo-
nyok befolyásolójaként láttatja, azonban a műveltség ebben a narratívában is 
az előítéletesség elleni védelmet nyújtó tényező.

A többséghez való alkalmazkodás narratíváján belül is jellemző különbsé-
geket tapasztalhattunk a szórványban és a tömbben. Míg a magyar többségű 
területeken gyakran előkerülő történet a többségié, aki megtanul magyarul, a 
szórványban ez egyáltalán nem jellemző, sőt a közösségi alkalmazkodás is a 
többségi nemzethez tartozót segíti:

„Most egy téma eszembe jutott. Egy példa, hogy mi most vagyunk ugye ma-
gyarok, barátok, és idejön hozzánk egy szerb, mi átváltunk szerbre. Ez nálunk 
így van, mert ő szerb, és ő nem érti. De mondjuk én egy magyar vagyok, és oda-
megyek a szerb társaságba, neköm kő átváltani megint, őmiattuk. Ez most egy 
külön téma, de... Eszembe jutott és mondom.” 

Moderátor: „Ez jó így?” 
„Nem tudom, mi megszoktuk. Szóval én úgy érzem, ha most köztünk van 

itt valaki, és ő nem érti, és én tudom azt a nyelvet, vagy mindannyian tudjuk, 
akkor én átváltok, és beszélek úgy, hogy ő is úgy értse.”

A vajdasági szórványban élő megszólaló itt az alkalmazkodás kérdését 
kapcsolja az asszimilációt gyorsító tényezőkhöz, és a „többség kisebbségben 
is többség” narratívája rajzolódik ki. Azaz a szórványban a vegyes közössé-
gek esetén mindig a többségi nyelvhasználókhoz alkalmazkodnak, figyelem-
be véve a magyarok jobb nyelvtudását és a többségiek magyarnyelv-tudásá-
nak (illetve az annak megszerzésére irányuló motivációnak) a teljes hiányát.

10. A mindennapi élet közegei
Noha a nyelvtudásról már beszéltünk, ám a mindennapi érvényesülés ne-

hézségei is alapvetően ehhez kapcsolódnak. Míg azonban a nyelvtudásból fa-
kadó identifikációs tényezők egy központi elemét adták az asszimilációról al-
kotott diskurzusoknak, a mindennapi élet közegeinek ilyen szempontú em-
lítése jóval kevésbé hangsúlyos a megszólalásokban, és általában nem is a 
nyelv témájával kapcsolatban kerül elő (sokkal gyakrabban kapcsolódott a 
munkakereséshez, az adminisztrációhoz, az ügyintézéshez). 

„Szlovák közeg, barátok, kollégák, vagy ki hol él, mert az meghatározza 
a mindennapjait, és szerintem az gyorsítja legjobban, ha az ember minden-
nap szlovákul beszél. A másik pedig a média. Szlovák zenét hallgat. Szerin-
tem ízlés kérdése, ki milyen zenét hallgat, de ha sok szlovák tévét néz, sok szlo-
vák nótát hallgat, akkor előbb-utóbb az lesz neki természetes, ezáltal gyorsab-
ban beolvad. A gátló tényezőkhöz pedig azért nem írtam, mert szerintem pont 
ugyanezek, csak fordítva gátolhatja. Ha van olyan média, olyan újság, olyan 
tévé, ami a magyar közeget meg tudja szólítani, van mit olvasni, van kihez 
szólni, vannak barátai, akkor az gátolhatja. Lehetnek itt szobrok, lehet ez, az, 
de ha nincsenek barátai, akkor nem lesz magyar.”

A Zselízből származó idézet mindazonáltal erre a megközelítésre példa. A 
megszólaló Pozsonyban tanuló egyetemista a mindennapjait keretező kultu-
rális-társadalmi beágyazottságok asszimilációt gyorsító (illetve fordított eset-
ben lassító) szerepét emelte ki. Hasonló, de ellenkező irányú megszólalást a 
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vajdasági tömbben találhatunk, amely számos, jelen elemzésben külön tag-
lalt tényező leírását egy általános kontextusba helyezi:

„Több mindent lehet csinálni magyarul is.” (Ada)
Az iskola, a civil szervezetek és a közösségi élet szempontjai tehát ebben 

a megszólalásban összegezve jelennek meg mint a mindennapi életet kerete-
ző tényezők, és a „magyarul” végzett tevékenységek könnyű elérhetőségét az 
asszimilációt természetes módon lassító jelenségek közé sorolja, hiszen ez 
egyet jelent a „szabadon” vagy „önmagamként” jellemzőkkel.

A topolyai csoportban a mindennapi élet közegeinek egy különleges as-
pektusa jelent meg, ami máshol nem, és a nagy magyar többségű területeken 
valószínűleg alapvetően nem jellemző:

„Szerintem az is fontos, hogy lakásban laksz-e vagy kertes házban. De ko-
molyan. A lakásban a szomszédok közel vannak. Általában szerbek laknak la-
kásban.”

A megszólaló jelen esetben a lakókörnyezet szerepét emeli ki, amennyi-
ben vannak tipikusan többségi környékek és lakhatási módok (egy későbbi 
hozzászólásban ezt a betelepítéseknek tulajdonítják), és az ilyen környezet-
ben az asszimilációs kockázatot nagyobbnak tartják.

A választott közösségek és az azon belüli dinamikák szempontja szintén 
a mindennapi élet közegeinek témájához kapcsolódik (noha az önszervező-
dő magyar közösségeket korábban már említettük, azokat intézményesültsé-
gük miatt nem itt nem elemezzük). A baráti társaságok szerepe sokszor fel-
merült, bár inkább áttételesen, a nyelvhasználattal kapcsolatban. A kolozsvá-
ri csoportban viszont ennél konkrétabban is az asszimiláció kérdésköréhez 
kapcsolták mindezt:

„Ami segíti [az asszimilációt], az a környezet, az, hogy milyen környezetet 
választasz, magyar baráti kör, román baráti kör. Az, hogy mennyire befogadó 
a személy, mennyire képes egy másik kultúrát befogadni. Tolerancia. Az is. Az 
is, hogy megtanulja az adott nyelvet.”

A megszólaló itt tulajdonképpen tételesen megjelöli a mindennapi élet 
közegeit, és a nemzeti/nemzetiségi jellemző szerint differenciál. Fontos ki-
emelnünk, hogy ebben a narratívában a környezet, a társaság az, ami választ-
ható, így az egyéni felelősség kérdése nem tűnik el, ellenben a másik fél fele-
lőssége is megjelenik, akire vonatkoztatva a befogadás és a tolerancia jelenik 
meg kívánatos tulajdonságként. A baráti körök nemzetiségi összetételének 
szerepe a kisoroszi csoportban is előkerült:

„Nagyon sokan vannak olyanok, akik szerbek, példálkozok, szerbekkel ba-
rátkozik, és teljesen úgy... szerintem teljesen el. Az miatt, hogy szerbek a bará-
tok, és mindent úgy csinál, mindent velük. Elfelejti, szerintem akaratlanul, el-
hagyja, elhanyagolja, elfelejti.”

Eszerint a többségi környezet a mindennapokat keretező közösségekben a 
kisebbségi identitás önkéntelen elvesztéséhez vezet. Egy későbbi megszóla-
lás ugyanezen csoportból ennek a motivációit is jelzi:

„Én meg a volt osztálytársnőm középiskolába jártunk szerbül, és én meg ő 
voltunk magyarok ketten. És akkor beilleszkedtünk ketten könnyebben a szer-
bek közé, nem magam voltam. Sokkal könnyebb volt így beilleszkedni nekem.”
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Az identitás feladásának motivációja tehát a beilleszkedési vágy, amely a 
fiatalok közösségeiben nyilvánvalóan kifejezetten erős, így az identitás expli-
cit feladását („nem magam voltam”) is elképzelhetővé teszi.

Van egy, az előbbivel némileg ellentétes narratíva is, amely a környezetet 
kevésbé tekinti választhatónak, és éppen ezért sokkal fontosabb elvárásként 
fogalmazódik meg a magyar többségű helyek, klubok, intézmények megléte:

Moderátor: „Mi a fontosabb? Az, hogy színház legyen, ilyesmi, vagy pedig 
legyen magyar kocsma?”

A1: „Mindkettő.”
A2: „Nem lehet elválasztani.”
A3: „Az, hogy legyen egy hely, nem az, hogy bemegyek, és a többség szerb.” 

(Topolya)
Mint ahogy már láthattuk, az egyik, a mindennapi életet keretező közeg 

a média. A komáromi csoportban is felmerül mindez, azonban érdekes vita 
alakul ki, ahol az asszimiláció és a globalizáció folyamatai párhuzamosan je-
lennek meg:

A1: „Ha nagyon sok szlovák tévét nézünk meg a gyerekkel, akkor neki […] 
[szlovák figura] lesz a példaképe, nem Rózsa György, nem tudom, akárki, vagy 
Rákóczi vagy tök mindegy.”

A2: „Hamarabb lesz Lady Gaga a példaképe, mint Jánosik. Hát nem való-
színű, hogy Jánosik lesz a példaképe, ha sok szlovák tévét néz.”

A vita lényege a média hatása az asszimilációra. Míg az első megszólaló 
narratívája a többségi társadalom „asszimilációs hálójába” utalja a többségi 
médiát is, a másik a globalizáció negatív értelmezési tartományába, ahol asz-
szimiláció helyett amerikanizációról vagy uniformizálódásról beszélhetünk. 
A média szerepét övező negatív attitűdök jórészt e két narratívába illeszthe-
tők, de a globalizáció diskurzusa a társadalmi változások problematikájában 
is megjelenik, amelyről később írunk.

Eltérő nézőpontok
Ami az egyik népnek pozitív, az könnyen lehet egy másiknak negatív tör-

ténelmi esemény, ami a kölcsönös meg nem értés esetén szintén konfliktus-
növelő tényezővé válhat, így – az egyik beregszászi megszólaló szerint – a 
többségi állam és lakosság részéről érezhető asszimilációs nyomás gyökere 
is lehet:

„Mi segíti és gyorsítja az asszimilálódást? Az, valamilyen szinten, nem fel-
tétlenül […] a mi részünkről, hanem az ukránoknak a részéről, ez a, nem tu-
dom, hogy lehet-e félretájékozottságnak nevezni, de például az ukrán történe-
lemben rengeteg olyan dolog van, amiről hogyha én ukrán lennék, én is azt 
gondolnám, hogy ez a magyar nép egy köcsög.”

Noha közvetlenül nem kapcsolódik a témához, a megszólaló itt kifejezet-
ten az asszimilációt gyorsító tényezők között sorolta fel ezt, a „félretájékozta-
tottságot”. Az egyik erdélyi csoportban azonban ez a jelenség explicite is asz-
szimilációs kockázatként értelmeződik:

„Fontos a történelemhamisítás szerintem, úgy nő fel magyar gyerek, hogy 
meg van győződve, hogy a román az ötezer éves nép, amivel meg lehet győ-
ződve, hogy ezzel nem biztos, hogy baj van, de hogy nem is tudja, hogy akár a 
magyar is lehet annyi. Szerintem egyik sem, de hogy nagy ferdítések vannak.”
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Az eltérő történelemszemlélet (ami nézőponttól függően történelemhami-
sításként is értelmeződhet) és világkép tehát a magyarok és a többségi társa-
dalom közötti szakadékként (vagy annak egy részeként) értelmeződik, illet-
ve az asszimilációs nyomás egyik elemeként. Ez lehetne az asszimiláció ellen 
ható tényező is, mert kölcsönösen fenntarthatja a csoportkohéziót, kárpátal-
jai megszólalónk mégis gyorsítóként észleli (és ellenvélemény abban a cso-
portban nem hangzott el, noha külön nem is tértek ki ennek az asszimilációt 
gyorsító hatására, csak egyéb konfliktusos helyzetek felsorolása következett 
egy másik megszólaló részéről). Azaz a kisebbségi létből származó feszültsé-
gek kettős szerepe nem reflektált, de a kettősség jelen van. A magyarság erő-
teljesebb megélése az identitásformáló tényezők között egyértelműen pozitív, 
és mint ilyen az asszimiláció ellen hatóként értelmeződhet, ellenben a több-
ség által a magyarsághoz kapcsolt (tudatos hangolásból vagy szükségszerűen 
eltérő szemléletből származó) negatív ítéletek az asszimilációs nyomás (ész-
lelésének) erősítéséhez vezethetnek.

11. Pénz
Több csoportban is felmerült, hogy a kisebbségi magyar közösségek fenn-

maradása pénzbeli támogatással is segíthető. A közösségi élet és a minden-
napok megkönnyítése egyrészt a helyben maradást, másrészt a magyar intéz-
mények fennmaradását segítheti az erről beszélő megszólalók szerint. A pénz 
szerepét hangsúlyosabban a kifejezetten rossz anyagi helyzetű környékeken 
vetették fel, egyébiránt jellemzően a magyar állam szerepével és támogatá-
si lehetőségeivel kapcsolatban említették, jellemzően pozitív vagy neutrális 
kontextusban. Utóbbira példa az amúgy erős nemzeti elkötelezettségű komá-
romi alanyunk véleménye:

„Nyilván ők döntik el, hogy hozzánk például mennyi támogatás jön, hogy 
mennyi rendezvényt tudjunk megszervezni. Tehát ez nagyon függ attól, most 
akkor kapunk-e pénzt arra, vagy nem kapunk pénzt. Ha nem kapunk pénzt 
arra, akkor nem lesz, ha kapunk pénzt, akkor lesz. Tehát hogy a kormánytól 
függ, hogy az mennyire tartja fontosnak ezeket a dolgokat.”

A szöveg, szemben a csoport más tagjai által megfogalmazottakkal, a kö-
zösségi élet fenntartását határozottan a magyar állam felelősségeként ér-
telmezi, és pénzkérdésként láttatja, az egyéni erőfeszítések szerepét figyel-
men kívül hagyja. Ez természetesen nem feltétlenül jelent élesen elkülönülő 
narratívákat, sokkal valószínűbb, hogy az eltérő kontextusok (jelen esetben a 
pénzé) eltérő narratívába illeszkednek.

Az anyagi helyzetnek az asszimilációval való másik kapcsolódási pontja 
a magyar többségű területek gazdasági helyzetének kérdése. A legtöbb cso-
portban terítékre kerültek ilyen témák, azonban ezeket általában nem kap-
csolták közvetlenül az asszimilációs kockázatokhoz. Az egyik kivétel Sepsi-
szentgyörgy:

„Itt személy szerint például Szentgyörgyön azt látom, hogy elég közel va-
gyunk Brassóhoz, ami román vidék, és tehát […] Hargita megyével azért va-
gyunk ilyen szempontból egyszerűen hátrányba, mert Brassó közel van hoz-
zánk, és sokkal jobbak a gazdasági feltételek, mint Szentgyörgyön. Tehát amíg 
itt akármelyik nagyobb cégnél keresel 1600 lejt, addig ugyanolyan kaliberű 
cégnél ugyanolyan beosztásban ott keresel 2600 lejt.”
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A megszólaló a régiók gazdasági helyzetét asszimilációs „push” tényező-
ként értelmezi, amely előidézi a többségi környezetbe kerülő magyarság erő-
sebb asszimilációs kockázatát. Ugyanezen jelenség viszont egyéni szinten 
„pull” tényező is lehet:

„Az életkörülményeken kellene javítani elsősorban, tehát magán az élet-
színvonalat, tehát például most saját esetemről beszélve, ugye fiatal vagyok, 
meg a tudásaim is kamatoztathatnám, de már olyan szinten kiábrándultam 
az egész helyzetből, hogy nem szeretném, mindenképp külföld felé szeretnék 
nyitani, meg hogy ott is telepedjek le.”

Látni kell, hogy az asszimiláció problémaköre itt a helyi közösséghez tar-
tozás feladását hozta magával, és kevésbé az identitásváltás kontextusába 
épült. Azonban a megszólalás a rossz gazdasági helyzetnek az egyéni dönté-
sekre gyakorolt hatását mutatja, azt, amikor a racionalitás az érzelmi szem-
pontok fölé helyeződik.

Az egyik beregszászi csoportban a pénz, illetve az anyagiak szerepe más 
szempontból is felmerült.

„Kárpátalja tekintetében még, az a gazdasági jólét. Minél magasabb pozí-
cióba helyezkedik el valaki, minél nagyobb a felhalmozott vagyona, annál in-
kább olvad be a tömegtársadalomba.”

A megszólaló egyetemi hallgató fiatal itt az anyagilag felemelkedők társa-
dalmi státusának változására utal. Hasonló jelenség észleléséről Topolyán is 
beszámoltak („ha sok pénzed van, akkor gazdag szerb haverokat akarsz”). Az 
itt leírt jelenség nem ismeretlen a kisebbségkutatás terén, általában a több-
ségi társadalom is kevésbé áll a kiemelkedők útjába, ha azok nem jelenítik 
meg mindennapjaikban a lenézett, illetve stigmatizált csoportjukhoz tarto-
zást. Kvantitatív adatok híján természetesen arról nem tudunk beszámolni, 
hogy a jelenség mennyire elterjedt, de tény, hogy több alanyunk is érzékelte 
és jelzi: érdemes erre valós problémaként tekinteni.

Ám a topolyai csoportban a jó anyagi helyzet nem kizárólag a megalkuvás 
eredményeként fogalmazódott meg, hanem annak lehetőségeként, hogy az 
egyéni választás eredménye dönti el a jobb pozíció morális értékét.

„Ha sok pénzed van, két irányba bírsz menni. Tartozhatsz ilyen kávézós kis 
szerb haverokhoz, fölvágsz. Vagy pedig többet áldozol a kultúrára, a magyar 
nyelv megismerésére, magyarországi utazásokra. Két oldal felé lehet menni.”

A későbbi kifejtésből az is kiderült, hogy az egyéni preferenciákon túl a 
pénz megszerzésének módját is döntőnek vélték a megszólalók: amennyiben 
magyaroktól, magyarokkal kapcsolatos tevékenységből származik, akkor fel-
tételezésük szerint valószínűbb az asszimilációs út elkerülése.

A zselízi csoportban a Csallóköz specifikus helyzetére utalt az egyik meg-
szólaló, jelezvén, hogy mivel ott több forrás áll rendelkezésre, nagyobb ösz-
szetartást tapasztal:

„Ha úgy nézed, van egy kis anyagi vonzatuk [Csallóközben], tudnak miből 
összefogni, ünnepeket csinálni, mi meg nem tudunk az MKP-ből, sokszor nehe-
zen tudunk megszervezni egy Trianont is, már nem is tudom, mennyi kis pénz 
kellett hozzá, és azért, mert nincs itt munkalehetőség, és nincs anyagi vonzat. 
Nincs financiális része a dolognak, ez miatt is hanyatlik.”
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A megszólalás azt jelzi, hogy a magyar identitást fenntartó közösségi-kul-
turális események az asszimiláció ellen tudnak hatni, azonban ezeknek a 
megszervezéséhez is anyagi forrásokra van szükség.

12. Politikai akarat

a) Helyi szinten
Alapvetően passzivitás jellemző, ez részben generációs jelenség is.
„Többiek is úgy gondolják, tehát hogy nincs akkora erejük, és akkor ezért 

inkább már bele se kezdenek abba, hogy érvényesítsék az akaratukat.” (Be-
regszász)

A helyi magyar pártok tevékenységének megítélésével kapcsolatban egy-
értelműen pozitív (és asszimilációt lassító) véleménnyel csak a munkácsi 
csoportban találkoztunk. Jellemzően inkább széttartó hatásokat észlelnek. 
Ritkán – feltételezhetően az erősebb elköteleződésű megszólalók – egy-egy 
pártot nevesítve kiemeltek, ám ebben sehol nem tapasztaltunk egyetértést a 
csoporton belül. A munkácsi csoport abban is kivétel, hogy a helyi magyar 
pártokat konkrét megnevezés nélkül, általánosítva tekintette az asszimiláci-
ót lassítónak.

b) Magyarországon
Magyarország, ez esetben konkrétan a magyar állam szerepének megítélé-

se sem egységes. Általában két eltérő irányból közelítő vélekedést tapasztal-
tunk: a magyar állam szerepének jelentéktelenségét fogalmazták meg néhá-
nyan, illetve többen pozitívumként emelték ki a (főleg pénzbeli) támogatáso-
kat. Előbbire példa a beregszászi megszólalás:

„Magyarország nem tud sokat segíteni rajtunk. Igaz, az, hogy támogatnak 
bennünket, az nagyon jó, tényleg, az remek [a háttérből helyeslés]. De hogy-
ha ilyenekről van szó, hogy a nyelvet hogy tudjuk használni egy hivatalban, 
akkor abba nem tudnak beleszólni, mert azt az ukrán állam szabja meg, hogy 
mit tehetünk meg egy hivatalban, és mit nem.”

A csoportban azonban nem alakult ki konszenzus, ám az ellenérv nem az 
anyagiak kontextusát emelte be, hanem a politikai érdekérvényesítés gyenge-
ségére mutatott rá:

„Szerintem van, van szerepe, mert ez ad súlyt a helyi közösség mögé, kár-
pátaljai magyar közösség mögé, mely nem mindegy, hogy 150 ezer maroknyi 
magyarság egy 40-42 milliós országban, vagy egy tízmillió mögötte áll még. S 
hát igazából hogyha egy határozott magyarországi politikai akarat is e mögött 
a szándék mellett van, akkor én úgy gondolom, hogy még ha nem is óhajtják 
olyan szinten, de kénytelen az ukrán vezetőség mindenféle labilitás ellenére 
legalább meghallgatni…”

A magyar állam szerepének megítélésében kulcskérdés volt a kettős ál-
lampolgárság, illetve pontosabban a magyar állampolgárság könnyített meg-
szerzésének lehetősége. Alapvetően a jellemző hozzáállás ezzel kapcsolat-
ban mindenütt a távolságtartás volt. Az Európai Unión kívüli országok ál-
lampolgárainak természetesen sokkal inkább vonzó, de leginkább mint lehe-
tőség, amely praktikus előnyökkel jár, nem mint egy elvontabb identitáskép-
ző tényező. Hogy mindez érdek vagy érték, arról hasonló vélekedések jelen-
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tek meg, mint a MOZAIK2011 kutatás során. Azaz a fiatalok körében az ér-
zelmi viszonyulás kevéssé jellemző, inkább a gyakorlati hasznosság kontex-
tusa figyelhető meg.

„Valamilyen szinten szerintem bizonyos mértékben ez inkább pozitívabb 
irányba tolja el a magyarság megítélését, igazából presztízzsé teszi, akár már 
csak azért is, mert európai uniós, és megéri magyarnak lenni.”

Az állampolgárság pusztán gyakorlati előnyökért való megszerzésének 
megítéléséhez hozzákapcsolódott maga a bürokratikus folyamat, amellyel el-
nyerhető ez a státus. Minden régióban felmerült, hogy a metódus és az elvá-
rások szempontrendszere lehetőséget biztosít a visszaélésre, ami sokakat el-
tántorít, és alapvetően is devalválja a kettős állampolgári minőség presztí-
zsét. Így az asszimilációlassító hatását kevésbé tartják valószínűnek, feltéte-
lezve, hogy a magyar állampolgárság megszerzése esetükben hosszabb távú 
attitűdbeli változásokkal nem jár.

„Ők csak érdekből csinálják végig ezeket a dolgokat, tehát őket semmi nem 
köti a magyarsághoz, csak az EU-ba szeretnének egy nyitott kaput, egészség-
ügyi támogatást.” (Beregszász)

A1: „Vannak olyan barátaim, akiknek megvan a kettős állampolgárság, és 
azért csinálta meg, hogy tudjon kimenni Amerikába vagy máshová. Megcsi-
nálta, és kiment.” 

A2: „Sokan csak azért csinálják meg, mert a világ kinyílik előttük. Másért 
nem annyira.” (Nagybánya)

„Van egy jaszinyai srác, aki nyugodtan mondja azt mellettem, hogy ő nem 
fél attól, hogy elviszik katonának, mert ha valami, akkor csak átmegy, és ak-
kor visszajön a magyar útlevéllel, hogy ő már milyen régen magyar állampol-
gár. Alig tud magyarul. Oké, nekem meg sehol nincs még magyar állampolgár-
ságom, és ilyen erővel engem akkor vihetnek, holott én magyar vagyok. És ak-
kor egy ukránt meg nem visznek el azért, mert ő magyar?”

Az idézet egy beregszászi hallgatótól származik, és az állampolgársággal 
járó kettősségek tételmondatát tartalmazza: „És akkor egy ukránt meg nem 
visznek el azért, mert ő magyar?” A szóhasználat itt a nemzetiség és az állam-
polgárság lehetséges különjárását jelzi. Ennek a vetülete az állampolgárság-
gal nem (feltétlenül) rendelkező magyarokra pozitív (az, hogy az állampolgár-
sággal járó gyakorlati előnyök helyett valaki a nemzetiségi azonosulás gyak-
ran nehezebb útját választja, más szöveghelyeken is nyilvánvaló pozitívum-
ként említődött), és e csoport egyértelműen ingroupként jelenik meg. De az 
állampolgárság nem jelenti a magyarok közösségébe való automatikus beso-
rolódást. A „magyar ukrán” tehát az opportunista, gyakorlati előnyökért ál-
lampolgárrá váló, a magyarsághoz érzelmileg nem (igazán) kötődő személy. 
Ugyanezen narratíva Erdélyben is megjelent:

„Románnak is mondják magukat, de a nevük magyar, és ez szerint kérték.” 
(Nagybánya)

A másik kárpátaljai csoportban szintén vegyes volt az állampolgárság kér-
désének megítélése. Többségben vannak az előbbi narratíva (az opportuniz-
mus) képviselői, azonban az egyik megszólaló az érzelmi kötődés lehetősé-
gét is felveti:



ME.dok • 2015/2

130

„Aki felveszi, annak lehet, hogy ez azt jelenti, hogy jobban kötődik, vagy 
azt érzi, hogy jobban számíthat Magyarországra. Ilyesmi lehet, nem tudom, 
talán.”

A megszólalást azért érdemes idézni, mert noha nem zárja ki egy eltérő 
narratíva meglétét, azt a sajátjáétól érezhetően eltávolítja (a határozatlanságot 
kifejező „lehet”, „talán” módosítószavak hangsúlyozásával), és megkérdőjele-
zi a racionalitását. A kárpátaljai vélekedésekhez nagyon hasonlókat tapasz-
taltunk Erdélyben is, igaz, ott az opportunizmus negatív diskurzusa nem me-
rült fel, ehelyett a csoportkonszenzus tulajdonképpen jelentéktelen formali-
tásnak vélte, és az állampolgárság felvételét illetően csak az idősebb korosz-
tály nosztalgikus érzelmeit tekintette releváns érvnek.

Ebből fakadóan tehát a kárpátaljai megszólalók körében az állampolgár-
ság felvételének megítélése igencsak vegyes: a racionális érvek opportuniz-
musként, az érzelmi érvek pedig irracionálisként értelmeződtek jellemzően. 
Pontosan ez volt a helyzet az erdélyi szórványban is, ahol a csoportkonszen-
zus a nemzetiséget és az állampolgárságot egymástól független tényezőkként 
határozta meg („a nemzetiség nem kell összekötődjön az állampolgársággal”), 
és azok is, akik már igényeltek állampolgárságot, csak annak gyakorlati hasz-
nossága miatt tették ezt. 

Hasonlóan vegyes a megítélés a Felvidéken is, ahol ismeretes politikai 
csatározások övezték mindezt, és sokan helytelennek tartották az időzítést. 
Ez a jelen diskurzust is uralta, és a megszólalók meglehetősen szkeptikusok 
voltak a magyar állampolgárság asszimilációt lassító hatását illetően:

A1: „Kevesen nagyon, ha föl is lehetne venni, nagyon kevesen vennék föl.”
A2: „Nekem is az a tapasztalatom, hogy á, minek, mire megyek azzal, ab-

ból nem lesz semmi haszna, valaki ezt is mondta.”
A zselízi csoportban uralkodó diskurzus tehát az állampolgárságot inkább 

technikai és kevésbé érzelmi kérdésnek tekintik. Sőt az egyik megszólaló ki-
fejezetten rosszallóan jegyezte meg, hogy a magyarországi munkavállalásnál 
nagy előnyt jelent, azaz a nemzetiség helyett az állampolgárság figyelembe-
vétele kifejezetten bántó tényezőként jelent meg. Komáromban kevésbé volt 
negatív kontextusa az állampolgárság kérdésének, bár a helytelen időzítést 
ott is szóba hozták. 

A1: „Biztos van egy csomó ember, akinek ez rengeteget jelent, hogy ő most 
felveheti a magyar állampolgárságot. Ismerek ilyen öregembereket, akik tény-
leg sírva veszik át az okmányokat, tehát tényleg egy ilyen, nem tudom, ilyen 
katarzisszerű valamit élnek át. Bennem ez nincs meg mondjuk, tehát én jól ér-
zem magam magyarnak anélkül is, hogy meglenne az állampolgárság, főleg 
hogy tudom, hogy milyen cirkusz ment körülötte. De biztos, hogy mondjuk az 
erdélyiek tömegesen vették fel, én úgy tudom, tehát valakinek ez biztos, hogy 
inkább pozitív, mint negatív. És amit P. mondott, az is tuti, hogy így van, hogy 
a párbeszéd, ami elindult, meg a hisztérikus reakciók az egyik és másik oldal-
ról azért nagyon sok mindent megvilágítottak.”

A2: „Igen. Én még azt, tegyük hozzá picit így ironikusan, hogy még az a 
szerencse valahol, hogy a szlovákok erre úgy reagáltak, ahogy reagáltak. Mert 
ha nem úgy reagáltak volna, akkor nem lenne mire ráfogni azt, hogy itt a Fel-
vidékről a négyszázötvenezer magyarból szerintem tízezertől több nem vette 
volna fel az állampolgárságot.”
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Az idézett párbeszéd az állampolgárság gesztusvoltát két szinten láttatja. 
Egyrészt romantikus-érzelmi tényező jelenik meg, másrészt a felfokozott re-
akciókra adott ellenállás gesztusa, amely a fiatalabbak számára is jelentőséget 
adhat az állampolgárság igénylésének.

c) A többségi nemzetet adó államé
Az asszimilációt gyorsító tényezők között szinte mindegyik csoportban 

konszenzus volt abban (de legalábbis ellenvélemény sosem adódott), hogy az 
adott ország politikai akarata mindenképpen negatívan hat a magyarok min-
dennapjaira és azonosságuk megőrzésére. Általában a politikai csatározások-
ról való figyelemelterelés, a bűnbakképzés jelenik meg a helyi többségi állam 
és a politika asszociációs hálójában. Ami ennek következményeként az asz-
szimiláció felé ható tényező lehet egyes megszólalók vélekedése szerint, az 
az interetnikus viszonyok negatívvá válása, amelyet bizonyos állami politi-
kák is szíthatnak. Az általános diskurzustól eltérőt Sepsiszentgyörgyön talál-
hattunk, ahol a tudatos betelepítések politikáját is említette az egyik résztve-
vő, Ceauşescuhoz kapcsolva, azonban azóta is jellemző, a magyarság pozíci-
óját rontó jelenségként. A betelepítések politikája ezen túlmenően csak Topo-
lyán jelent meg, hasonló diskurzusban, de a betelepítések mentén a vajdasá-
gi diskurzus a többségi nemzethez tartozókat is szegmentálja:

„Hát azért azok a szerbek között is látszik a különbség. Hát most nem min-
denki szerb, aki itt született, meg aki ugye idejött, betelepített. Nagyon látszik. 
Akik itt születtek, azok tudnak magyarul valamennyire, meg nincs közöttük az 
a nagy ellenségeskedés, nem annyira bunkók.”

A megszólalásból látható, hogy a békés együttélés felrúgása a helyi kon-
textusokat nem ismerő betelepítetteknek van tulajdonítva (egy későbbi meg-
szólalás még a betelepítés ideje szerint is különbséget tesz, és a később bete-
lepítetteket jelzi problémásabbnak), és ez alátámasztja azt a feltételezésünket, 
hogy ahol az együttélésnek történelmi hagyományai vannak, ott az asszimilá-
ció kockázata alacsonyabb, a népek egymás mellett élése zökkenőmentesebb.

Azon kevés, az adott ország politikáját asszimilációt lassítónak feltéte-
lező diskurzusok egyike a csakazértis-gondolatot állítja középpontba. Noha 
konszenzuálisan minden csoportban az említett vélekedés volt tapasztalha-
tó, több helyen is felmerült, hogy az ezzel szembeni ellenállás egy reziszten-
sebb identitástudatot eredményezhet, és az asszimilációs tendenciák tudato-
sításával járhat.

„Persze ha nem támogat, akkor mi így ukránosodunk persze, de az is le-
het, hogy ha minket így nem támogat, akkor mi annak ellenére is meg csak 
azért is így terjedünk meg erősödünk, hogy annál is inkább fenntartsuk a kul-
túránkat.”

A nagyszőlősi idézet pontosan ezt a kettősséget jelzi, igaz, mindez nem 
egyértelműen a csakazértis-mentalitás általánosságát mutatja, inkább csak le-
hetséges identitásstratégiaként jelenik ez meg. Az explicite nacionalista moz-
galmak és pártok percepciója azonban minden erről véleményt alkotó szerint 
erősíti az identitást:

„Ezek a dolgok, tudjuk a kilencvenes években a politikai helyzetet, ezek a 
nemzeti öntudatot mint nemzeti öntudatot csak növelik. Úgynevezett sündisz-
nóeffektust vált ki.”
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A topolyai megszólaló a sündisznóeffektus képével írja le a támadások ál-
tal kontextuálisan aktivált magyar identitástudatot, amely így a külső hatá-
sokra helyeződik előtérbe.

A másik diskurzus, amely a többségi állam asszimilációt lassító szerepét 
taglalja, hipotetikus. Az adai csoportban az egyik megszólaló a kisebbségi jo-
gok erős képviseletét nevezte meg az asszimilációt lassító tényezők között:

„Ha az állam elismeri a népcsoportot, hogy kulturális nemzet is legyen, és 
politikai jogokat is ad neki, akkor az jelentősen csökkenti.”

Az állam felelősségének kérdése erőteljesen megjelent a felvidéki csopor-
tokban is. A megszólalók (teljes konszenzusban) az áldozat hibáztatásának és 
a figyelemelterelésnek a szempontját emelték be. Az egyik (doktori tanulmá-
nyait végző) megszólaló tágabb perspektívába helyezte mindezt:

„Minél jobban ütik a magyart, annál jobban próbál kitartani.” (Komárom)
A megszólalás itt a regionális eltérésekre és a tömb-szórvány különbsé-

gekre is reflektál, és az ellenálló identitás jellemzőjét emeli ki, amely ellenál-
lás viszont csak az explicit és szándékos asszimiláló törekvések esetén jele-
nik meg, szemben az organikus folyamatokkal (amelyekre példaként az Őrvi-
déket hozta, és az érdekből való asszimilálódással magyarázta).

A komáromi csoportban egy másik szempont is megfogalmazódott, amely 
az államiságot reprezentáló területi integritást állította középpontba:

„Szerintem itt területről van szó. Tehát nem is annyira zavarja őket, hogy 
mi magyarul beszélünk, csak azt tudják, hogy ha itt nem lesznek magyarok, 
akkor biztos, hogy ez a terület soha többé nem fog önállósulni vagy Magyaror-
szághoz tartozni. Ami azért ha most megnézzük európai viszonyokat Krímtől 
Skóciáig, akkor nem olyan egyértelmű, hogy ez itt így mindig így fog maradni.”

A magas végzettségű véleményvezér megszólaló itt a politikai akaratot 
a tágabb értelemben vett hatalmi-nemzetépítési törekvésekhez kapcsolja, és 
részben történelmi kontextusba ágyazza az asszimilációs nyomás indokát. 
Ezen narratíva szerint az egykori magyar területek megtartásának legbizto-
sabb módja a beolvasztás, amely járulékos hasznokkal is szolgál: „Hát nekik 
fontos, hogy nagy területről szedjenek adót.”

d) Az Európai Unióé
Noha viszonylag kevés szöveghelyen jelent meg, világosan kiderült, hogy 

az EU-t tudatos összeolvasztó intézménynek tekintik. Erre a sepsiszentgyör-
gyi csoportban hallhattunk példát:

„Én ezt teljesen generáltnak érzem, és nemcsak Romániáról beszélünk, ha-
nem Európa-szinten is. Tehát attól kezdve, hogy 2014–2020-as stratégiák mind 
mobilitásalapúak […], ez nemcsak Románia-szinten működik, hanem most 
már kezd uniós szinten is, tehát, hogy uniós szinten is kezdik, hogy az embe-
rek minél átjárhatóbbak legyenek, s ezt azért csinálják, hogy az emberek mi-
nél szétebb szórják a népeket. Merthogy abba a pillanatba van tudatod, tehát 
hogy nemzetiség tudatod, van egy közösség a hátad mögött, mert a nemzet az 
közösséget jelent, és erős vagy.”

Az EU tehát ezen narratíva szerint saját érdekében tudatosan gyengíti a 
nemzettudatot. Ez nemcsak a kisebbségi magyar közösségek fennmaradását 
érinti, hanem a sajátjáét is. Az unió e szerint az európaiak lojalitását a ha-
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gyományos nemzeti kötődések lerombolásával kívánja létrehozni, amely így 
azok dezorganizációjához vezet.

13. Társadalmi változások
A társadalmi változások kérdésköre ritkán jelent meg, azonban érdekes, 

hogy az egyik kárpátaljai csoportban a múlt romanticizáló felértékelése a 
kézművesmesterségek hanyatlásán keresztül (is) magyarázta az asszimiláci-
ót. Konszenzus alakult ki a csoportban a tömeggyártott termékek kártékony 
volta miatt. Az egyik megszólaló így fogalmazott:

„Ők [a mesteremberek] nem azért panaszkodnak, hogy »hát elmegy az a 
hülye pulya tanárnak tanulni«, hanem azért, hogy a fiatal nem akarja ezzel a 
koszos, büdös, sok porral meg munkával járó mesterséget űzni. Hanem inkább 
elmegy seftelni a határra, meg egyebek. […] itt a hozzáállással van legfőkép-
pen probléma, meg azzal, hogy sok mindent nem is igényelnek, nem tudom, 
mert erről is beszámoltak sokan, hogy inkább kidobják azt […], amit még meg 
lehetne javítani, és nem is kerülne sokba, de inkább kidobják, és megveszik 
az újat, ami csicsa meg divatos, meg egyebek. És minden, minden egyes mes-
terember, akivel találkoztam, arról panaszkodott, hogy neki igazából normá-
lis utánpótlása nem lesz, sőt például cipészekből […], most már olyan negy-
ven, majdnem ötven települést így bejártam már, és cipész például nagyon ke-
vés faluban van.” (Beregszász)

A megszólalás látszólag csak az öreg mesteremberek nézőpontjának át-
vétele és a (poszt)modern társadalmak kritikájának egy jellemző módja. Ám 
itt más is meghúzódhat a háttérben. Nem véletlen, hogy ezek a problémák 
az asszimiláció kérdéskörében merültek fel, hiszen a csoport több megszó-
lalójánál is mindez a hagyományos közösségek bomlásának képzetével jár 
együtt (lásd ebben a megszólalásban a határba seftelni menő fiatal példáját, 
aki ezzel nemcsak a könnyebb és erkölcsileg kérdésesebb utat választja, de 
egyúttal a közösségi életből is kiszakad, rontja a magyarok létszámbeli és kul-
turális pozícióját a szülőhelyén). Részben hasonló diskurzus bontakozott ki 
Királyhelmecen is:

„Most mindenki a számítógép előtt ül, az elfogadott, ez most már tény. Nem 
tudom, én mondjuk, én mindig szerettem így inkább kint a természetben, vagy 
személyesen beszélgetni az emberekkel, mintsem csak chaten vagy interneten. 
Meg én nem is vagyok nagyon netfüggő, de tudok sokat, aki igen, vagy inkább 
játszik.”

Moderátor: „De ez miért segíti, vagy miért gyengíti az asszimilációt?”
„Hát ez szerintem nem is csak az identitástudatot, de úgy alapjában véve 

a kommunikációt rombolja […] tehát az emberek között.”
A megszólalás a hanyatló jelen diskurzusával érzékelteti a társadalmi vál-

tozások negatív hatását. Látni kell, hogy némi különbség van a kétféle meg-
közelítés között. Utóbbi ugyanis tágabb kontextusba helyezi az asszimilációt, 
és a közösségiség hanyatlásával magyarázza. Részben hasonló narratíva tű-
nik fel a sepsiszentgyörgyi csoportban is, ahol az online jelenlét a hagyomá-
nyos közösségek gyengítőjeként értelmeződik:

„Kicsit az az érzésem, hogy ezzel az online világgal, vagy nem tudom, hogy 
mivel, közösségek, tehát, hogy nincsenek, a nemzet mögött nincsenek közössé-
gek. Valamikor a nemzet egy közösséget jelentett, tehát egy nyelvi közösséget, 
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egy gondolkodási közösséget, egy emberi közösséget, egy hagyományközössé-
get, és ezek a közösségek már ebben a formában megszűntek lenni, és valami 
lufi lett belőle, hogy egy PR-fogás igazából.”

Ha tehát a társadalmi változásoknak a közösségi életet gyengítő vonásai 
vannak a mindennapi élet spektrumában, azok is az asszimilációt gyorsító té-
nyezőkként értelmeződhetnek.

A magyarság jövője

Jelen fejezetben azt tekintjük át, hogy a megszólalóink miképpen látják a 
kisebbségben élő magyarság helyzetének jövőbeli alakulását az asszimilációs 
folyamatok fényében. E helyen ismét hasznosabbnak látjuk régiónként vizs-
gálni a válaszokat, hiszen egyrészt az értelmezési kereteket is lényegesen be-
folyásolja a történelmi-politikai kontextus, másrészt a válaszok is alapvető-
en itt érvényesek.

Kárpátalja

Moderátor: „Miért nem lehet megállítani az asszimilációt?”
„Mert mi Ukrajnához tartozunk.” (Beregszász)
Ez egy kontextusából kiragadott idézet (a magyar állam támogatásával 

kapcsolatos, amely megszólalónk szerint csak lassítani tudja az asszimiláci-
ót, megállítani nem), azonban jól jelzi a geopolitikai realitások szerepét a jö-
vőkép tekintetében. Az Ukrajnához tartozás a megszólalónk számára tulaj-
donképpen egyenértékű az asszimilációs nyomással. Ez pedig pesszimista jö-
vőképet vázol fel, amellyel szemben csak a helyi magyarság erős összetartá-
sa adhat reményt.

A nagyszőlősi csoportban teljesen más kontextusban merül fel a megma-
radás kérdése. Az említett asszimilációértelmezések közül az egyéni erőfeszí-
tés narratívája határozta meg a teljes csoport diskurzusát:

„Már most is az van, hogy eléggé sok a vegyes házasság, és szerintem ak-
kor még több lesz, és minden csak azon múlik majd, hogy te mit gondolsz, vagy 
hogy akarod, hogy a gyermeked vigye tovább a magyar nyelvet, beszéljen majd 
magyarul, vagy ne.”

A csoportdinamika ezután érdekesen alakult. A kezdeti optimista hangvé-
telt követően (amikor a csoportkonszenzust az előbbi idézet reprezentálta) a 
moderátori kérdések és főképp az ukrán férjjel rendelkező alany megszólalá-
sa („mi a szüleimnél lakunk, ami azért jó is, de én a férjemmel ukránul beszé-
lek, meg a fiammal is, amikor ott az apja, de ha nincs, akkor magyarul, és mi-
vel ott vannak a szüleim, azért könnyebb, meg gyakrabban beszélek vele ma-
gyarul, meg ők is magyarul beszélnek, de ha már külön leszünk, akkor keve-
sebbet fogok szerintem, akkor inkább ukránul fogok”) nyomán egy gyökeresen 
eltérő jövőkép tárul elő: 
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„Maradnak ezek az ünnepek, hogy húsvét meg karácsony meg a templom-
ba járás, és akkor majd ez fog tudni segíteni.”

A megszólalásból a kulturális identitástudat mérföldkövei rajzolódnak ki 
mint a magyarság fennmaradásának letéteményesei, azonban ez már jóval in-
kább egy lazább, kulturális sajátosságok mentén szerveződő közösség képét 
kódolja, mint természetes és nem feltétlenül negatív jövőképet.

A munkácsi csoportban a jövőképnek egy nagyon érdekes és egyedi dis-
kurzusa bontakozott ki:

A1: „Ezer éve is éltek itt magyarok, száz év múlva miért ne élnének ma-
gyarok? […]”

A2: „Ez az igazi őshaza. Itt jöttek be a magyarok.”
Az idézett megszólalások a magyarság fennmaradását történelmi perspek-

tívába helyezik, és a múlt által kódolt tényezőnek tekintik. Noha a véleke-
dés nem volt általános a csoportban, az erről folyó párbeszédben a személyes 
döntések felelősségének mezejébe sorolták a fennmaradást.

Felvidék

A zselízi (tehát nem magyar többségű településen felvett) csoportban egy-
fajta optimista pesszimizmus volt tapasztalható a helyi magyarság jövőjét il-
letően. A diskurzust a várakozás uralta, bár megjegyzendő, hogy elsősorban a 
radikálisabb véleményt képviselők szólaltak meg.

„Nem fogunk elveszni, de itt azért valami nagy változás már nagyon érik, 
én úgy érzem. Nem tudom megmondani, azt sem tudom, hogy nagyon rossz-e 
lesz, de valami érik, javában meg fogja változtatni a történelmet.”

A megszólalás ezt a fajta várakozást jelöli, amely feltételezhetően a je-
len kilátástalannak ítélt helyzetére reflektál (a jövőre vonatkozó kérdés köz-
vetlenül a helyi magyarság dezorganizáltságáról folyó párbeszéd pesszimista 
hangvétele után merült fel), és valamiféle változást tételez.

Királyhelmecen a magyarság jövőjét a nyelvhasználaton keresztül értel-
mezték:

A1: „Végül is már lassan száz éve itt vagyunk, és még mindig vagyunk, úgy-
hogy bízzunk benne, hogy ez így marad, bár jobb lenne, ha jobb lenne a hely-
zet itt, mint amilyen most. De ez nemcsak személyfüggő, ugye ez gazdaság, po-
litika, és minden más lesz, de attól szerintem még a magyarok itt élni fognak.”

Moderátor: „És milyen nyelven fognak egymással beszélni?”
A1: „Hát szerintem úgy, mint eddig. Magyar és szlovák.”
A2: „Szlovmagyarul.”
Az idézetben a „szlovmagyar” játékos szóalkotás a humor eszközével ba-

gatellizálja és teszi emészthetővé a feltételezett asszimilációs folyamatokat, 
amelyek jelen esetben kevésbé tűnnek negatívnak, inkább egy természetes 
alakulást kódolnak. Ez alapján óvatosan, de feltételezhető, hogy ha az asszi-
milációról való beszéd kontextusa pozitív vagy neutrális (ne feledjük, a be-
szélgetésrészlet kiindulópontja az volt, hogy lesznek-e még magyarok), ak-
kor a természetes (azaz nem felülről kényszerített) asszimilációs folyamatok 
megítélése sem feltétlenül negatív.
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Erdély

A jövőre vonatkozó kolozsvári diskurzust, a felvidékihez hasonlóan, az 
összes csoportban „optimista pesszimizmus” uralta, amelyet a népességfo-
gyás narratívája keretezett. Ám ezt nem végletes, nulla végpont felé tartó fo-
lyamatként láttatták:

A1: „Kevesebben, de még mindig itt leszünk.”
A2: „Kommunizmus most már nincs, szóval annyira nem fogunk elfogyni.”
A3: „Még lehet.” 
A2: „Ha így megy tovább a rendszer, akkor igen. Ha valami nagyon radiká-

lis megtörténik, akkor lehet, hogy nem.”
A4: „Ez tőlünk is függ.” (Kolozsvár)
A megszólalások jól jelzik a csoportkonszenzust a magyarság fogyásáról, 

amely viszont nem annyira gyors, hogy belátható időn belül eltűnjön a né-
pesség. A párbeszédből két elemet érdemes kiemelni. Az egyik megszólaló 
a kommunizmushoz köti a felgyorsított asszimilációt, de megvalósítására a 
központosított parancsuralmi akarat híján kevesebb esélyt lát. A másik pe-
dig felveti egy radikális változás lehetőségét, s az erre való reakciót a párbe-
széd zárásaként szintén az egyéni felelősség mezejébe rendeli (itt megint ér-
demes emlékeztetni: a kolozsvári csoport feltűnően individualista volt). Ér-
dekes módon a radikális változás képe (igaz, irrealitásként kezelve) Nagybá-
nyán is megjelent:

„Hát, ha addig nem tör ki egy harmadik világháború, akkor biztosan.”
Ezt azért fontos jelezni, mert a tulajdonképpeni bizonyosságot ezek sze-

rint mégiscsak átlengi egy általánosabb, váratlan veszélyre való felkészültség 
kontextusa, és ez a nézőpont nem egyedi. 

Mindemellett szintén felbukkant az egyén felelősségének kérdése:
„Hát, szerintem akik tényleg magyarnak akarnak maradni, és az utódaik is 

azt akarja, hogy maradjanak magyarnak, akkor csakis magyarnak fognak ma-
radni szerintem, és fogják folytatni.” (Nagybánya)

Ebben a megszólalásban részletesebben is kibontódik mindez, de egy, a 
magyarságnál szűkebb körre vonatkoztatva, a nagyon erős identitástudatú-
akra. Azaz látható, hogy a fokozatos asszimiláció narratívája megjelenik, de 
ezen narratívában is létezik egy „kemény mag”, amelyik képesek fenntartani 
és továbbadni a magyar identitást.

Vajdaság

A jövőről szóló diskurzus az összes csoport közül a vajdasági szórványban 
a legpesszimistább. A megszólalók magukra vonatkoztatva válaszolták meg a 
kérdést, és ebből általánosítva vezették le a helyi magyarság – utánpótlás hí-
ján bekövetkező – elfogyását:

A1: „Én nem. Elmegyek innen.” 
A2: „Csak öregek, szerintem.” 
A3: „Ötven év múlva szerintem az öregek mink leszünk. Ha mi nem távo-

zunk.”
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A4: „Szerintem nagyon sok fiatal el akar innen menni.” 
A4: „Már elment nagyon sok fiatal.” 
Moderátor: „Magyarországra vagy nyugatabbra?”
A5: „Még tovább.”
A3: „És nem is az a rossz, hogy innen, hanem tiszta magyar faluk. Én pél-

dául Csantavérről hallottam, hogy onnan rengetegen elmentek Németország-
ba, és azt hallottam, hogy ott segítik egymást, összetartanak, és hogyha van 
szabad munka, akkor hazatelefonálnak, hogy van szabad munkahely, egyva-
laki jöjjön, és akkor Csantavérről főpakol valaki, és megy Németbe dolgozni. 
Kint dolgoznak pár hónapig, aztán vesznek egy kis lakást, és kiviszik az egész 
családot.” (Kisorosz)

A párbeszédben a jövőkép a migrációs kényszer kontextusában jelenik 
meg, amely azonban nemcsak a szórvány tekintetében pesszimista, hanem a 
migrációra ösztönző gazdasági-társadalmi tényezők és az ebből fakadó folya-
matok fényében a magyar többségű települések kiürülését is feltételezi. A to-
polyai beszélgetésben erősebben megjelenik a Magyarországra költözés lehe-
tősége, amely szintén gyengíti a helyi szintű fenn- és megmaradás esélyeit.

Az elvándorlás diskurzusa a tömbben élő csoportban is felmerült, a kér-
désre adott egyik első válasz így szólt:

„Ha nem vándorol ki mindenki. Úgy tűnik, hogy így rohamosan csökken a 
lakosság száma.” (Ada)

A jövőképpel kapcsolatos elképzeléseket tehát a tömbben is alapvetően a 
rossz anyagi helyzet miatti migráció lehetősége tematizálja.

Az asszimiláció megítélése a budapesti 
csoportban

Az előbbiekben már láthattuk, hogy a Magyarországra költözött hatá-
ron túli fiatalok esetében a közvetlen identitásképző tényezők jóval inkább 
a magyarországi magyarok viszonylatában jelentek meg, és a közösségiség a 
lokalitástól függetlenül is erősebb volt, legyen szó akár a tényleges csoport-
tagságokról, akár a „határon túli magyarokról” mint hipotetikus közösségről. 
Éppen ezért az asszimiláció kérdésköre is sokkal inkább az anyaországi több-
ség felé értelmeződött, mint a születési ország többsége felé. A magyarorszá-
giakhoz való asszimiláció kontextustól függően pozitív és negatív jelentéstar-
talmat is hordozott. A beilleszkedés és a mindennapok diskurzusában a ma-
gyarországi magyarok általi határmegvonásokat (nemcsak az esetleges előíté-
letes vagy tudatlan megnyilatkozásokat, hanem a mindennapi élet tapaszta-
latainak és értelmezési tartományainak eltéréseit) negatívumként, a minden-
napokat nehezítő, kellemetlen tényezőként észlelték. A kisebbségi léthez fű-
ződő saját viszonyukat jellemzően értékesnek tekintik, így tehát az asszimi-
láció a magyarországi magyarok felé szintén identitásvesztésként értelmező-
dik. Nagyon érdekes, hogy többeknél mindez a problémakör összekapcsoló-
dott a kettős állampolgárság kérdésével is:



ME.dok • 2015/2

138

A1: „Én meg azt mondanám, hogy én magyarnak éreztem és érzem is fo-
lyamatosan magam, nem fog megváltozni. Valószínűleg kívülállónak kicsit ne-
hezebb a magyar, nyilván nyelvi botlások, tehát a nyelvi nehézségek mindig is 
lesznek. De például én nem leszek sohasem magyarországi. Hiába vagyok ket-
tős állampolgár lassan. Persze nincs még személyim, amíg nem vallom kettős 
állampolgárnak magam. De nem leszek magyarországi. Merthogy nem ez ha-
tározza meg a magyarságomat tehát.”

A2: „Nagyon sokáig támadtak engem, hogy ó, már itt élsz két éve Magyar-
országon, itt van, ilyen könnyű, itt vannak a papírok, miért nem csináltad 
meg? Attól még nem leszek magyarabb, hogy magyar állampolgár vagyok. Ma-
gyarországi viszont, tehát én nem is akarnék ennyire asszimilálódni, tehát, 
hogy nekem ez az erdélyi magyarság elég, ez magamnak, a lelkecskémnek 
pont elég.”

A párbeszéd jól reprezentálja a csoport általános véleményét: a megszó-
lalók a származási országtól függetlenül a magyar állampolgárságot nem tart-
ják identitáselemnek, sőt második megszólalónk esetén a magyarországiak-
hoz való asszimilálódáshoz egy lépés lehet az állampolgárság felvétele. Az 
„elpestiesedés” diskurzusa kevésbé negatív kontextusban is megjelent, és a 
beilleszkedés sikerességével függött össze, azonban az identitáselemek fel-
adása ebben a kontextusban is hozzákapcsolódott:

„Én bármennyire is szeretnék magyarországi magyar lenni, nem leszek. 
Még ha otthon azt is mondják, hogy de elpestiesedtél, vagy nagyon átvetted 
az ottani szokásokat. Én legbelül érzem, meg itt is érzem a közérzetem, hogy 
azért nem leszek magyarországi magyar, de félreértés ne essék, én büszke va-
gyok […] vajdasági magyar létemre.”

Az asszimilációs diskurzus az iménti megszólalásban pozitívabb kontex-
tusban jelenik tehát meg, és a beilleszkedés vágyához kapcsolódik, amellyel 
a kisebbségi identitás megőrzése némiképp szemben áll. Az idézet ezen túl-
mutatóan megjeleníti annak a nehézségét is, hogy a határon túli magyarság-
hoz hozzátartozik a hontalanság és az örök kívülállás paradigmája is, amely 
nem rendeződik Magyarországon sem, és ez az ellentmondás nem oldható fel 
megnyugtatóan. Az asszimilációs folyamat leglátványosabb hordozójaként a 
budapesti csoport is elsősorban a nyelvet említette, a magyarországi (buda-
pesti) nyelvhasználati szokások átvételét és a részleges eltávolodást hazai di-
alektusoktól. A származási ország többségi nyelvének ismerete egyértelmű-
en és konszenzuálisan haszonként és idegennyelv-ismeretből fakadó többlet-
ként értelmeződik.

„Nekem a szerb nyelvvel mindig odahaza kellemetlen élményeim voltak, 
tehát főleg akkor, amikor nem tudtam úgy, ahogy kellett volna szerb környezet-
ben, viszont külföldön mindig csak pozitív.”

A Magyarországra költözés okai között elsősorban gazdasági, részben pe-
dig az oktatásban való részvétellel kapcsolatos indokok merültek fel, és a visz-
szatérés lehetőségét is kifejezetten a megélhetési feltételektől tették függővé:

„Szerintem legtöbben úgy vagyunk ezzel, hogy az otthon az egy biztos pont, 
fix pont. Ha valami történik, oda haza tudunk menni. Ennyi. És itt pedig csi-
náljuk.”

A megszólalásokban a születési helyhez való kötődés elsődlegessége je-
lenik meg, és a magyarországi léthez a szükségszerűséget kapcsolja. A visz-
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szatérés lehetőségét senki sem zárta ki, azonban ez inkább vágyként fogalma-
zódott meg, amelynek realitásában maga a megszólaló is erősen kételkedik.

„Tudom, hogy hiába azt mondjuk, hogy hazamegyünk, az én ismeretsé-
gi köröm, annak a kilencven százaléka úgy is tudja, hogy nem megy haza.”

A többségi identitás kérdése

Fontos tapasztalat volt, hogy a Budapestre költözés a származási ország 
többségéhez fűződő identitáselemek erősödéshez is vezethet, amely szintén 
az asszimilációt elkerülni vágyó diskurzus keretein belül értelmeződik:

A1: „Nekem Magyarországon szerintem a román identitásom egy kicsit töb-
bet fejlődött, mint a magyar. Mert vannak ezek a huszonpár éves tapasztala-
tok, ha eljössz külhonból, másképp látod az otthoni világot, más szokások erő-
södnek fel, ugye. Van ez a fajta idegenérzet, tehát hogy alien, és nyilván plusz 
[…] az, hogy én olyan magyar vagyok, aki nem magyarországi, és ez ilyen ref-
lexszerűen benne van a zsigereimben […]. Hát a romániai népszokások vagy 
megszokások, így a szleng, ami persze közös nyelv egymás között, hogy most 
blődségeket románul mondunk egymásnak és, akkor nem értik a kívülállók. Ez 
egy ilyen belső poénrendszer, ami. Tényleg az ilyen apró hétköznapi gesztu-
sok, amik otthonról maradtak meg. És ami teljesen ellentétes, az ügyrendezés, 
ami teljesen ellentétes az ittenivel, és akkor az tűnik közelebbinek.”

Moderátor: „Ez veled is hasonló?”
A2: „Szerintem mindenképp ez egy plusz. Maga az, ahogy te mondtad, azt 

én úgy értem, hogy az erdélyi származású, de igazából én örülök a román szó-
nak is, ha hallom Budapesten. És akkor odamegyek és magyarázok.”

A párbeszéd tehát a származási országbeli többségi nyelvtudást és iden-
titáselemeket három szempontból tartja értékesnek: egyrészt a mindennapok 
folytonosságának fenntartása narratívájába helyezi; másrészt a többségi nem-
zet elképzelt közösségéhez való tartozást tartja fenn (lásd például: örülés a ro-
mán szónak); harmadrészt pedig az egy területi egységről származók közössé-
giségének szimbólumrendszerét tekintve.

Az asszimiláció diskurzusai

A budapesti csoportban az asszimiláció vegyes értéktulajdonításokkal je-
lent meg. Fontos, hogy a résztvevők többségének tudati spektrumában nem-
csak a jelenség, hanem a szó maga is erősen implikálta a magyarországiak-
hoz való beolvadást. A következőkben csak a magyarországi csoportban jelen 
lévő specifikumokat elemezzük, ugyanis számos, a többségi nemzetre uta-
ló megszólalás narratíváját már vizsgáltuk, és az itteni megszólalások ilyen 
szempontból nem jelentettek újdonságot. A magyarországi környezethez való 
asszimilálódás kérdése azonban izgalmas eredményeket hozott.

Míg a magyarországi magyarsághoz való asszimilálódás jellemzően spon-
tán folyamatként és kevésbé negatívként értelmeződött, addig a többségi ál-
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lam kontextusában ez részben kívülről irányítottként és egyértelműen nega-
tívumként. 

„Hogyha otthoni viszonylatban nézzük, vagy asszimiláció, akkor nekem 
sokkal negatívabb élményeim vannak. Tehát bármennyire is akartam én, hogy 
elfogadjanak, szerb környezet engemet, ugye egyrészt nyelvi hátrányaim vol-
tak, nem úgy beszéltem a nyelvet, ahogy kellett. És ez is nagyban hozzájárult, 
viszont itt azért sokkal könnyebb asszimilálódnom, noha ha nem is fogok soha 
teljesen, de azért sokkal mást jelent. Sokkal pozitívabb, mert ugye új dolgokat 
tapasztalok meg satöbbi.”

A megszólalás a többségi nemzetbe és a magyarországi környezetbe való 
asszimilálódást állítja szembe, és a többségi viszonyuláson túl a motiváció 
szempontját emeli be. A magyarországi környezetbe való asszimilálódás ezen 
narratíva szerint a megismeréssel kapcsolódik össze, és spontán megy végbe, 
míg a többségi nemzet esetében ezt a beilleszkedési kényszer és az elvárások 
teljesítésével kapcsolatos frusztráció keretezi.

A magyarországiakhoz való asszimiláció jellemző diskurzusai a követke-
zők voltak:

1. Asszimiláció mint megismerés
„Sokkal pozitívabb, mert ugye új dolgokat tapasztalok meg.”
2. Az identitások többszörösségében rejlő pozitívumok
„Fontos, hogy szituatíve lehessen cserélgetni az identitásokat, és a többszö-

rösség pozitívumot jelent, akkor meg így fogok eljárni. Nem biztos, hogy látok 
különbséget, nyilván könnyebb egy külhoni magyarnak asszimilálódni az or-
szágba, mint egy kínainak, bár ha megtanulja a nyelvét úgy törni, akkor nem 
fog semmi se látszani rajta, akkor senki se fogja megkérdőjelezni, hogy ő mi-
lyen magyar.”

3. Az identitás megőrzése, az asszimiláció elutasítása
„Lehet különbséget tenni az asszimiláció és az adaptáció között. Én nem 

óhajtok asszimilálódni, nem is fogok, tök mindegy, ki mit gondol, max annyira 
adaptálódtam, hogy a szlovák jövevényszavak helyett a magyar irodalmi meg-
felelőjét használom.”

Az asszimilációra ható tényezők észlelésének vonatkozásában jelentős 
különbségeket nem tapasztalhatunk a magyarországi és a származási ország-
beli helyzet között, de a központi narratíva ebből a szempontból a közösségé, 
a mindennapi életé. Ennek több aspektusa is megjelent:

1. Párválasztás
„Vegyes házasság ugyanúgy asszimilációt eredményezhet.”
2. A magyarországi környezetben eltöltött idő
„Kicsit nehéz a külhoni magyaroknak egy olyan közegbe becsöppenni, ahol 

egyedül vagy, és meg kell oldja. De ez bárhol bárkivel, bármilyen országba 
csöppensz, ahol egyedül vagy, akkor hamar asszimilálódsz, vagy hamar felta-
lálod magad.”

3. A származási közösségekkel tartott kapcsolat megszakadása
„Van itt olyan ismerősöm, akik mind a ketten kárpátaljaiak, itt tanultak, 

összeházasodtak, gyerek is van, csak otthon a szülők elhunytak, és már ez-
zel, sokkal kevesebbszer, évente hazamennek egyszer-kétszer, nem pedig ha-
vonta.”
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Összegzés

Megszólalóink nagyobb részének a nemzet mint elképzelt közösség a ma-
gyarságot jelentette. Már a megszólalások közvetlen elemzésénél is említet-
tük az elképzelt közösségek fogalmát, az összegzés első részében ennek el-
méleti kibontása mentén értelmezzük az eredményeket. Az elképzelt közös-
ségek elmélete Benedict Andersontól (2006) származik, és a következő pon-
tokban ragadható meg:

„[A nemzet] elképzelt, mivel még a legkisebb nemzet tagjai sem ismerhe-
tik meg a nemzet más tagjainak többségét […], elméjükben mégis létezik an-
nak a képe, hogy egyazon közösséghez tartoznak”. (Anderson 2006, 20)

A fókuszcsoportjaink tanúsága szerint az elképzelt közösségek több (egy-
mást nem feltétlenül kizáró) szinten értelmeződhetnek a „határon túli” ma-
gyarság számára:

1. A helyi kisebbségi közösség
Jellemzően tömbben, helyi szinten többségben élő magyarok percepciói-

ban jelent meg a közösségi tudatnak a lokális magyarsághoz való kapcsolá-
sa. Ez feltételezhetően a mindennapokat keretező, a közösségi életet erőtelje-
sen meghatározó helyi identifikációs elvárások következtében alakulhat így. 

2. A magyarság egésze
Jellemző, a nemzetről szóló diskurzus volt a magyarság egészének elkép-

zelt közösségként való percepciójáé, amely a kulturális sajátosságok, első-
sorban a nyelv közösségén alapult. Ez nem sorolható tipikus csoportokhoz, 
azonban jelezni kell, hogy a magyarországi magyarok részéről érzékelt előí-
téletes (vagy tudatlanságra utaló) megnyilvánulások erőteljesen ezen diskur-
zus ellen hatnak.

3. A kisebbségben élő magyarság
Jelen tanulmányunk egyik legfontosabb eredménye, hogy tipikus, nem 

pedig elszigetelt narratíva a „határon túli” magyarság elképzelt közösség-
ként való értelmezése. A „kisebbségi magyar” tapasztalatainak általánosít-
hatósága több szöveghelyen is megjelent (az eredmények alapján hipotézis-
ként felvethetjük, hogy a szórványban élők körében gyakoribb, hiszen a na-
gyobb magyar közösségek per definitionem csak elképzeltek lehetnek szá-
mukra), és egy kettős határmegvonáson alapul. Egyrészt a többséggel szembe-
ni kisebbségi tudaton, másrészt pedig a magyarországi magyarsággal szembe-
ni önmeghatározáson, amely éppen a kisebbségi tudatból fakad. Láttuk, hogy 
ezen narratívának tipikus megtestesítői/példái a székelyek és/vagy az erdélyi 
magyarok, feltehetőleg számbeli többségük, közismert kulturális világuk és 
identitáspolitikájuk miatt.

Az első és a harmadik diskurzus általában azzal jellemezhető, hogy a sa-
ját közösséget a magyarországi magyarok fölé értékeli. Hasonlóról számol be 
Zombory (2011) is, amikor arról ír, hogy „az egyéni nemzeti lokalizáció révén 
a »másból« »jobb« lesz, a lenézés hierarchiája megfordul”. Ez a diskurzus egy-
értelműen látszott a budapesti csoportban is, és a magyarországi magyarok 
említése szinte minden esetben igazolta ennek meglétét a fiatalok körében is.

A nemzet percepciója Anderson szerint nemcsak annak elképzelt voltán, 
hanem behatároltságán is alapul. „A nemzetet behatároltnak képzelik el, mi-
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vel még a legnagyobb is […] véges határokkal rendelkezik […], határvidéke-
in túl pedig más nemzetek élnek”. (Anderson 2006, 21). A kisebbségben élő 
magyarság szempontjából a behatároltság kérdése kulcsfontosságú, hiszen az 
éppenséggel olykor elképzelt közösségükön kívülre helyezi őket. Az ezzel 
való megküzdés már közvetlenül kapcsolható az asszimiláció kérdésköréhez. 
A következő tipikus stratégiákkal találkozhattunk:

1. A többségi nemzetet adó államhoz tartozás percepciója
Az asszimilációs folyamat tekintetében minden bizonnyal könnyítő hatá-

sú diskurzusként foghatjuk fel azt, ha a haza, az otthon képzete az államéhoz 
kapcsolódik, ugyanis a behatároltság szempontja itt már a többségi nemzet-
hez kapcsolódik. És valóban, ezen diskurzussal inkább a szórványban talál-
kozhattunk, ahol kevesebb lehetőség van a magyarság közösségi megélésére.

2. Helyi szintű határmegvonások
A helyi/regionális szinten többségben élő fiatalok körében tipikus diskur-

zus volt a magyarság és a „mások” elkülönítése, illetve a régió különleges-
ségének/különbözőségének hangsúlyozása. Ez egészen nyilvánvalóan párhu-
zamba állítható az elképzelt közösségiség harmadik narratívájával, és a ha-
tárokat a történelmileg vagy többségi-kisebbségi viszonyoknak megfelelően 
vonják meg, a kisebbségi közösségeket és a többséget elkülönítve. Ezt találta 
jellemzőnek Zombory (2011), kisebbségben élő magyarok életútinterjúit ele-
mezve:

„A »határon túl« diskurzusa által minduntalan véghezvitt határmegvo-
násra [a szerző által elemzett interjúk] viszont-határmegvonással reagálnak, 
amely során olyan magyar hovatartozást hoznak létre, amely térbelisége foly-
tán elkülönül a normaként előírt egységes magyar nemzettől. Az alkalmazott 
lokalizációs eljárások […] magyar hazákat konstruálnak, amelyekhez anélkül 
lehet odatartozni, hogy a magyar állam és a területe által meghatározott ma-
gyar nemzet részüket képezné.” (Zombory 2011, 274–275)

3. A történelmi Magyarország határainak érvényesként való elfogadása
A harmadik narratíva (amely a magyarság egészét elképzelővel állítható 

párhuzamba), nagyon ritkán jelent meg expliciten a megszólalásokban, és az 
„idősebb” fiatalok és/vagy a radikálisan gondolkodók körében volt megfigyel-
hető. Esetükben a nemzet határai a „Nagy-Magyarországéval” esnek egybe.

Nem nehéz tehát észrevenni, hogy az asszimiláció ellen ható diskurzusok 
mindig határmegvonásokon alapulnak, és a határokon belüli csoportot (amit 
egyszerűbben ingroupként emlegettünk eddig) pozitív tulajdonságokkal ru-
házzák fel az azokon kívüliekhez (outgruop) képest. Seyla Benhabib (1996, 
idézi de Cillia et al. 1999) ezt tágabb kontextusban értelmezi: „Mivel minden-
féle identitáskeresés magában foglalja a megkülönböztetést attól, hogy valaki 
micsoda és mi nem, az identitáspolitika mindig és szükségszerűen a különb-
ségek előállításának politikája.” (Benhabib 1996, 3) A kisebbségi magyar kö-
zösségek fiataljainak jellemző diskurzusa tehát a „határontúliság” imént idé-
zett értelmezése, viszont a határmegvonás a fiatalok esetében halványabb is 
lehet, és elszakadhat a „lokalizációs eljárások” alkalmazásától, amellyel a ki-
sebbségi lét ugyan ingroupként értelmeződik, de a többségi nemzetet adó ál-
lamhoz való tartozás is egy másikfajta identifikációs ingroup. Ez a megfigyelt 
jellemző jól mutatja, hogy a kisebbségi magyar fiatalok egy részénél a nemze-
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ti identifikáció kontextualitása nemcsak a magyarországi és a kisebbségi ma-
gyarság viszonylatában értelmezhető, hanem a többségi nemzetében is.

Anderson elméletének utolsó két szempontja a szuverenitás és a közössé-
giség, de ez a kettő a kibontás szempontjából egybeesik az előző kettővel. A 
szuverenitás szempontja az államhatalom elismerését jelenti, ez a behatárolt-
sággal függ össze, és az államhatalom megkérdőjelezőit csak a harmadik dis-
kurzus képviselői adják. A második diskurzus az autonómia kérdéskörét veti 
fel. A nemzetnek a közösségként való elképzelése a testvériesség képzetét kó-
dolja, ám ez tulajdonképpen ok-okozati viszonyban áll annak elképzelt voltá-
val, így külön kifejtést itt nem igényel. 

Nagyon fontos azonban a magyar mint kultúrnemzet diskurzusának fi-
gyelembevétele, ugyanis a „nemzet egységének eszméje, annak gyakran em-
legetett »kultúrnemzeti« (azaz: nem terülteti revizionista)” értelme a jelen ha-
tárokon kívül élők látószögéből „kizárólag a történelmi Magyarország szem-
pontjából merül fel” (Zombory 2011, 217). Láthattuk, hogy a magyarság ér-
tékéhez számos kulturális jellemző társul (elsősorban és kiemelten a nyelv). 
Ezek a legtöbb esetben nem kapcsolódtak a „határok minőségének” megvál-
toztatásának „európai programjához” (az unió által elhalványított határok – 
lásd Zombory 2011: 217–218.). Sokkal jellemzőbb diskurzus volt ellenben 
az, amelyik a „nemzet újraegyesítése, a »magyar–magyar kapcsolatok« intéz-
ményesítése” (Zombory 2011, 218) kérdésköréhez kapcsolódott. Megszólaló-
ink jellemzően pozitívként, az asszimilációt lassítóként értékelték a Magyar-
országról származó anyagi és egyéb támogatásokat, de egyértelműen nem tar-
tották mindezt elégségesnek, csak az egyéni erőfeszítéseket és a helyi közös-
ségek szerveződését könnyítőnek. Itt fontos kiemelni, hogy a magyar állam-
polgárság könnyített megszerzése a fiatalok számára nem értelmeződött az 
identitás megőrzésének mezejében, ezért esetükben asszimilációra ható té-
nyezőként sem vehető számításba. Összhangban azzal, amit a MOZAIK2011-
es kutatás eredményei is sugalltak (Déri 2011), az állampolgárság felvétele in-
kább a haszonszerzési, mint az identifikációs stratégiák között értelmeződik.

Érdekes gondolatkísérlet a nemzeti identitást Bourdieu habitusfogalmá-
nak (Bourdieu 2009) keretei közé illeszteni. De Cillia és szerzőtársai (1999) a 
nemzeti identitást egy olyan habitusként értelmezik, amely „közös képzetek, 
fogalmak és észlelési minták összefüggő rendszerében

a.) emberek egy adott csoportja által interszubjektíve vallott érzelmi atti-
tűdök;

b.) hasonló viselkedési diszpozíciók;
c.) amelyek mindegyikét »nemzeti« szocializáció által teszik belsővé.” (De 

Cillia–Reisigl–Wodak 1999, 153)
Ha a kisebbségi magyar identitást tehát ilyen habitusként próbáljuk fel-

fogni, a kulcs ehhez a megközelítéshez a nemzeti szocializáció kérdése. Mint 
láthattuk, az asszimiláció percepciójában és tényleges bekövetkezésében is 
alapvető tényező a családi és az iskolai környezet, amely a (kisebbségi) nem-
zeti habitust kialakítja és fenntartja. A (magyar) nemzeti identitást közép-
pontba állító diskurzusok alapvetően a (kisebbségi magyar) közösség fenn-
maradásának érdekeit helyezték előtérbe, míg a többségi iskolák választá-
sa mellett az individuális hasznok diskurzusa (nyelvtudás fejlesztése, jobb 
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munkaerőpiaci pozíció, könnyebb mindennapok) állt ki. Azonban az indivi-
duális hasznok diskurzusának is két alfaja különíthető el:

1. Azok, akik szórványban emellett álltak ki, valóban asszimilációs koc-
kázatnak voltak kitéve, hiszen ott a nemzeti habitus a családi közösségen kí-
vül nem (vagy csak nagyon korlátozottan) sajátítható el és tartható fenn. Ám 
számos esetben a fokozott kockázat egyfajta ellenálló identitáshoz vezetett. A 
kettősséget Bodó Barna (2011) így összegzi: „Amennyiben nem alakul ki a jel-
zett egyensúly [a kisebbségi és a domináns kultúra között], a kettős kötődés, 
akkor beszélünk asszimilációs helyzetről. Erre az egyik válasz az ellenállás, a 
születéssel kialakult identitásért vállalt harc, a másik az asszimiláció”. (Bodó 
2013, 202). Pontosan ezt figyelhettük meg jelen kutatásban is. A magyarsá-
gukhoz erősebben kötődők ellenálló identitást alakítottak ki, amely egyértel-
műen a többséggel szemben fogalmazódik meg, és az integrációval ellentétes 
identitásstratégiákat kódol.

2. A tömbben élők esetén a hasznosság diskurzusa nem feltétlenül jelenti 
a nemzeti habitus átalakulását, illetve a többségi nemzethez való kapcsolódá-
sának kockázatát, ott ugyanis a mindennapokat a magyar közösség keretezi, 
így a szocializációs közegek többsége feltételezhetően a magyarsághoz kap-
csolja a többségi iskolákba járó magyarokat is.

De Cillia és szerzőtársai öt szemantikai makroterületet különítenek el az 
osztrák identitás diszkurzív felépülésének vizsgálatánál (De Cillia et al. 1999, 
58), ezek alapján megpróbáljuk a kisebbségi magyar fiatalok identitásstraté-
giáit értelmezni.

1. A „homo hungaricus” és a „homo externus” képzete
A szerzők négy kritériumot fogalmaznak meg az ingroup azonosítására: 

egyrészt az érzelmi kötődését. Mindazonáltal egyszerűbb helyzetben vannak, 
mint mi a kisebbségi identifikáció vizsgálatánál, ugyanis ők az Ausztriához 
fűződő érzelmi kapcsolódást tekinthetik az egyik kritériumnak. Esetünkben 
a kapcsolódás alanya lehet a régió, a helyi magyar közösség, a teljes magyar-
ság, a történelmi Magyarország és a „határon túli” magyarság teljes köre. Mint 
láttuk, mindegyik kapcsolódási mód más és más határmegvonási stratégiá-
kat kódol, viszont általános a többségi nemzettől való elhatárolás, és gyakran 
megjelenik a magyarországi magyarokkal szembeni is. Azonban ez is mutat-
ja, hogy ebben az esetben a „homo externus” nem homogén, hanem kulturá-
lis közelség szempontjából is strukturálódik.

2. Egy kollektív politikai történet narratívája
Jelen kutatás nem tűzte ki célul a kollektív emlékezet és a történet 

narratívájának vizsgálatát, így erre vonatkozó következtetéseket megalapozat-
lan lenne levonni, ám nyilvánvaló, hogy az identifikáció, illetve az ingroup 
konstrukciója (a történelmi Magyarországhoz fűződő viszony, a saját régió-
hoz és a többségi nemzethez fűződő viszony) szerves összefüggésben van a 
történelem értelmezési kereteivel, és ebben sem kódol egységes narratívát. 
Azonban látható volt, hogy a fiatalok többsége nem vitatja a jelenlegi helyze-
tet, és történelmi adottságként tekint rá, még ha implicite több szöveghelyen 
is megjelent Trianon szarkasztikus megkérdőjelezése (erős, explicit érzelmi 
kapcsolódást csak nagyon kevés megszólaló fejezett ki).
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3. Egy közös kultúra diszkurzív felépítése
A kisebbségben élő magyarság kulturális identitástudatának központi ele-

me a nyelvtudás kérdése. A magyar nyelvű szocializációs közegek a min-
dennapi életben relatív hátrányt nyújtanak, hiszen „a domináns nyelv be-
szélői enyhe előnnyel bírnak minden alkunál és érvelésnél, mert ezek a saját 
anyanyelvükön zajlanak” (Csata 2014). A nyelvközösség felépítése tehát eb-
ből a relatív hátrányból indul, amelynek diszkurzív értékessé tétele egyrészt 
a többnyelvűségben rejlő pozitívumok mentén történik, másrészt pedig a ma-
gyar nyelv és a kultúra posztmateriális értékekkel való felruházásával, amely 
határmegvonó stratégia is.

A fókuszcsoportokból az látszik, hogy – a többi szemponttal ellentétben 
– a diszkurzíve felépített közös kultúra mindig a kultúrnemzeti koncepció-
hoz kapcsolódik, és az összmagyarság szintjén értelmeződik, legfeljebb helyi 
specifikumokkal egészül ki. Azaz feltételezhető, hogy az identifikációs ala-
pok leginkább univerzális eleme a nyelv, és az általánosított kulturális jel-
lemzők (amelyeknek az egyéni megítélései, sőt a nekik tulajdonított elemek 
is különbözőek lehetnek, ellenben az általánosíthatóság minden esetben kö-
zös feltételezés).

4. Egy kollektív jelen és jövő diszkurzív felépítése
Kutatásunk középpontját a jelen és jövő kérdésköre adta, az asszimiláció 

kontextusában. Az eredmények sommás összegzése tulajdonképpen lehetet-
len, azonban egyértelműen látszik, hogy jelen kutatás megerősítette a MO-
ZAIK2011 kutatás eredményeit, amennyiben „a szórvány jellemzője, azaz, 
hogy az itt élők külső támogatás nélkül képtelenek nemzeti identitásuk kul-
turális tartalmait újratermelni, képtelenek az etnikai reprodukcióra”, illet-
ve „a kisebbségi identitás egyetlen esetben nem veszélyeztetett: ha a vonat-
kozó kisebbségi közösség autonómiával rendelkezik” (Bodó 2013, 244). Ezen 
tanulságoknál most annyival tudunk továbbmenni, hogy feltételezhetjük, a 
nagy számbeli többség kisebbségi helyzetben is jócskán csökkenti az asszi-
miláció kockázatát, illetve az anyagi biztonság csökkenti az elvándorlás vagy 
az egyéni hasznok miatti beolvadás kockázatát.

5. Egy „nemzeti test” diszkurzív felépítése
Ez a szempont újfent olyan, ami kisebbségi közösségek tekintetében ne-

hezen értelmezhető. A szerzők szerint ez ugyanis „a nemzet területe, határa-
ival, természeti forrásaival és látképeivel, de területfejlesztési tervek materi-
alizálódott eredményeivel is” (De Cillia et al. 1999). A fókuszcsoportokból az 
állapítható meg, hogy ilyen nemzeti test tulajdonképpen nem kapcsolódik az 
identifikáció szintjeihez, ugyanis mind a többségi nemzet állama, mind Ma-
gyarország a megszólalók döntő többségének számára elválik a nemzeti kere-
tektől, és az identitás a politikailag a legritkább esetben szuverén regionális 
szinthez kapcsolódik, és ez egyértelműen sérülékenyebbé teszi a kisebbség-
ben élő magyarság identitását.
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Abstract
Bauer Béla–Déri András–Gyorgyovich Miklós–Pillók Péter:
Homeland in the Heights.
Research on the Formation of National Identity of Young People Living 

Beyond the Borders of Hungary

Keywords: young people, home, Hungarian national identity, 
assimilation

On behalf of the Research Institute for National Strategy Századvég 
Sociological Research Team did a comprehensive research on Hungarian 
young people living in the Carpathian Basin. The research focuses on the 
national identity, and the dynamics of its changing of young Hungarians 
living beyond the borders of Hungary, but we also came to know their 
opinion on being a Hungarian, on the concept of homeland and assimilation. 
The focus group discussions (13) were conducted by professionally trained 
moderators and local organizers in May and June 2014.  This study 
summarizes the results.

 

Rezumat
Bauer Béla–Déri András–Gyorgyovich Miklós–Pillók Péter:
Patria mai presus. 
Studiu despre formarea identităţii naţionale a tinerilor care trăiesc în 

afara graniţelor Ungariei

Cuvinte cheie: tineri, patrie, maghiarime, identitate naţională, asimilare

La solicitarea Institutului de Cercetare a Strategiei Naţionale, Grupul 
de Cercetare Sociologică Századvég a demarat un studiu amplu în rândul 
tinerilor maghiari din Bazinul Carpatic, care trăiesc în afara graniţelor 
Ungariei. Scopul principal al studiului a fost evaluarea identităţii şi 
conştiinţei naţionale şi a dinamcii acesteia la tinerii maghiari care trăiesc 
în afara graniţelor Ungariei, însă cercetarea a relevat şi opinia acestora 
despre maghiarime, patrie şi asimilare. Discuţiile din cadrul celor 13 focus-
grupuri au avut loc în lunile mai şi iunie 2014, cu ajutorul unor moderatori 
profesionişti şi organizatori locali. Studiul prezintă rezultatele cercetării. 
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