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KOLOZSVÁR 
EGYÉNISÉGFORMÁLÓ SZEREPE 
A SZÉKELYFÖLDI EGYETEMISTÁK KÖRÉBEN

Munkám során kvalitatív módszerek-
kel kutattam a Kolozsváron élõ, egyetemi
oktatásban részt vevõ erdélyi fiatalokat.
Elsõsorban a Székelyföldrõl származók-
kal készítettem mélyinterjúkat, és spon-
tán megnyilvánulásaikra alapozva (re-
mélve, hogy így az információk relevan-
ciája is biztosított) igyekeztem feltárni
életük fontos színtereit, (nemzeti) identi-

tásuk jegyeit és a számukra fontos érté-
keket megfogalmazni. E munkán belül
vizsgáltam Kolozsvár és a szülõföld ér-
téktartományainak viszonyát, pontosab-
ban: mindkettõ szerepét életfelfogásuk és
egyéniségük formálódásában.

Kolozsvár fontos egyetemi központ,
mind a román, mind pedig a magyar
szellemi élet meghatározó színtere. Kuta-



tásaim során egyértelmûen kiderült,
hogy a székelyföldi régióból érkezõ fiata-
lokban mélyreható nyomot hagy Kolozs-
vár, esetenként akár meg is változtathat-
ja életüket az õket itt ért számos hatás.1

A mélyinterjúk készítése során el-
hangzott vélemények, információk kiér-
tékelése és egyfajta értékrendszerbe való
rendezésekor fogalmazódott meg a „Ko-
lozsvár mint fontos állomás” kifejezés.
Azért vélem találónak, mert visszaadja
mindazt, amit Kolozsvár nyújt e fiatalok
számára. A gazdag történelmi múlt, a
változatos magyar kulturális élet nemze-
ti identitás- és önértéktudatukat egy-
aránt erõsíti. E közegben joggal érzik azt,
hogy szellemi látókörük sokat szélesed-
het, hogy számtalan egyéniségformáló
élménnyel és szakmai tapasztalattal gaz-
dagodhatnak:  

„Itt rengeteg lehetõség van a szabad-
idõ hasznos eltöltésére, gondolok itt arra,
hogy tudok válogatni a színház, mozi,
opera vagy egyáltalán egy csomó hely
közt, ahova le tudok menni esténként.
Nem vagyok betokosodva két-három
helyre, mert sajnos például, ahonnan 
én jövök – Udvarhelyen –, ez a jellemzõ,
hogy egész egyszerûen, ha lejár a munka,
nincs, amit csinálj. Kolozsvár ilyen szem-
pontból nagyon jó hely. Itt nagyon aktív a
magyar kulturális élet, és ez normális is.
Hiszen ha a lakosság számát is nézzük, itt
háromszor annyi magyar él, mint mond-
juk Udvarhelyen. Így igény is sokkal több
van a színes kulturális életre, és ezt Ko-
lozsvár mindig is ki tudta elégíteni.”2

Társadalmi, kulturális és etnikai ho-
vatartozásukról alkotott elképzeléseiket
illetõen is jelentõs az a periódus (3–6
év), amelyet Kolozsváron töltenek, figye-
lembe véve, hogy 18–25 év közti korosz-
tályról van szó, és hogy sokszor itt talál-
koznak elõször olyan „egyéniségformá-
ló” helyzetekkel, mint a nemzeti identi-
tásukkal kapcsolatos dilemmák felmerü-
lése, szülõvárosuktól és annak habitusa-
itól való elszakadás, számukra idegen
nyelvi-kulturális környezet. A további-
akban a kolozsvári élet ezen aspektusai-
ra fogok kitérni a Székelyföldrõl érkezõ

egyetemisták perspektívájából, arra töre-
kedve, hogy átfogó képet nyújtsak Ko-
lozsvár és a szülõföld viszonyáról ebben
a tekintetben. 

Mindezek ellenére, másik pólusként
– a fiatalok számára nagyon fontos kö-
telékként – megjelenik a szülõföld,
amely hozzájárul azon attitûd kialaku-
lásához, hogy minden eddig felsorolt
értéke ellenére Kolozsvár egy állomás
maradjon számukra. Ahogy az elõbbi
részletbõl is kiderül, valamelyest meg-
változik a szülõvárosukról kialakult
kép: felmérik annak szerényebb adott-
ságait, mikor a kulturális élet színterei-
rõl vagy a továbbtanulási, szakmai 
fejlõdési lehetõségekrõl van szó, de
hosszú távú jövõképükön – miszerint
otthon akarnak élni és tevékenykedni –
nem változtat. A szülõföld iránti köte-
lék szorosabb, az „otthon” adta lehetõ-
ségek vonzóbbak a fiatalok számára.

„Hosszú távon otthon akarok élni,
Kézdivásárhelyen. Mert otthon ember
vagyok. Itt csak egy egyetemista vagyok,
de otthon ember vagyok. [...] De talán az
van az egész hazamenés mögött, hogy
otthon akarok bizonyítani. És az otthoni
környéket ismerem, otthon tudom, hogy
milyenek az embereknek a szokásai, az
elvárásai, és úgy érzem, hogy azoknak
kell megfelelni.”3

A beszélgetések során világosan ki-
rajzolódott néhány olyan elem, mely vá-
laszt ad arra a kérdésre, miért csak egy
idõszakra (néhány éves periódusra) van
igényük a székelyföldi magyar fiatalok-
nak megtapasztalni a kolozsvári életet, a
város által nyújtott lehetõségeket;
ugyanakkor mi az, ami szülõföldjükre
való hazatérésük után is nyomatékosan
jelen marad életükben mint a „kolozsvá-
ri élet hagyatéka”.

Elsõsorban a magyar nyelv használa-
táról, mûvelésérõl, továbbadásának le-
hetõségérõl kell említést tenni. A szülõ-
földre való hazatérés és a jövõbeli ott-
hon kiválasztásának legfontosabb ele-
meként jelenik meg a mélyinterjúkban a
magyar nyelv. A Kolozsváron élõ legtöbb
székelyföldi fiatal számára ez elenged-
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hetetlen a boldoguláshoz és az „otthon”
érzésének megteremtéséhez. Ennek elle-
nére az egyetem kiválasztásakor nem a
magyar közösségek tudatos keresése, ha-
nem a szakmai elõmenetel élvez priori-
tást ennek a korosztálynak a köreiben.
Éppen ezért sok erdélyi magyar fiatal vé-
gez/végzett román nyelven egyetemet,
többségük azért, mert nem létezik azon a
szakterületen magyar oktatás, vagy nem
ítélték megfelelõnek annak színvonalát.
Mégis, a legtöbb beszámoló alapján, itt
is fellelhetõ a magyar fiatalok kisebb kö-
zösségeinek kialakulása, ez is elsõsor-
ban a közös anyanyelvnek köszönhetõ. 

„Sajátossága az évfolyamunknak,
hogy egy nagyon jó kis magyar csapatot
tud magáénak. Mi magyarok jól összeve-
rõdtünk ott. Az elején sokan nem is tud-
tunk románul, és akkor persze hogy egy-
más társaságát kerestük. Ez azért is egy
zárt társaság, mert lekorlátolja az egé-
szet, hogy nem tudunk vagy nem beszé-
lünk románul. Vagyunk úgy tizenné-
gyen, akik így együtt vagyunk. Egy év
után már költöztünk is össze egymással,
együtt mentünk kirándulni, kocsmázni,
mindenhova. Ez egy nagyon jó dolog
szerintem. [...] Magyar közösségben van
közös téma, amit mi megértünk, és má-
sok, például a románok nem értenének
meg. Ilyen témák például a nemzetiségi
hovatartozás, hogy a Székelyföldrõl
származunk...”4

Mint láthatjuk, még abban az eset-
ben is mondhatni zártnak bizonyul a
Székelyföldrõl származó fiatalok közös-
sége, ha mindennapjaikat Kolozsváron
ugyan, de számukra idegen környezet-
ben, más kulturális közegben töltik. En-
nek legjelentõsebb eleme az anyanyelv,
az „otthoni emlékek” és szokások – ezen
szokásoknak köszönhetõ, hogy úgy vé-
lik, a közös háztartásban való élés is gör-
dülékenyebben menne, akárcsak a kom-
munikáció. A román nyelv használatát a
mindennapi folyamatok akadályaként
élik meg. 

Még mindig a nyelv kérdésénél ma-
radva elérkeztünk a második fontos
elemhez, mellyel a Kolozsvár–szülõföld

viszony alakulása magyarázható a kin-
cses városban tanuló magyar egyetemis-
ták esetében. A kommunikációs nehéz-
ségek, azok a román nyelvvel kapcsola-
tos frusztrációk, melyek sok fiatalban ki-
alakultak, már az iskola és fõleg a Ko-
lozsváron eltöltött egyetemi évek alatt,
nagymértékben befolyásolják mind a ro-
mán közösséghez, mind a román nyelv-
hez való viszonyulásukat. Mondhatni
minden interjú során felbukkant, hogy
alanyaim meglátása szerint (is) elképzel-
hetetlen az élet, legyen szó az egyetemi
évekrõl vagy (számukra) a késõbbiekben
a munkavégzés lehetõségérõl, amennyi-
ben nem vállalják, hogy ezt románul kell
megvalósítani: 

„Ahogy egy teljesen magyar környe-
zetbõl felkerülsz egy román környezet-
be, akkor nyilván keresed a hozzád 
hasonlókat, s azokkal tartasz össze,
azért is, mert kevesen vagyunk. Ha nem
is tudatosan, de így van. Meg amúgy is,
mi ilyen nagyon magyar környezetben
növünk fel, s szükség van arra, hogy
tudjad, hogy ha kilépsz onnan, máshol
mi vár: hogy felkapják az emberek a 
fejüket arra, adott esetben, hogy magyar
a neved. Megvan másban ez a naciona-
lizmus...”5

Ebben az esetben azonban hátrány-
ban érzik magukat, felbukkannak ben-
nük nemzeti kisebbségükbõl fakadó ne-
gatív élmények, amelyekkel legtöbben
elõször kolozsvári éveik alatt találkoz-
tak. Az idevágó beszámolók sokaságából
is kikövetkeztethetõ, hogy ez a téma – a
román közösséggel való mindennapi
kapcsolat, így a román nyelv használata
is – szerves részét képezi az erdélyi ma-
gyar fiatalok életének, és legyen szó az
egyetemükrõl, a barátaikról (azok kivá-
lasztásáról), a társadalmi élet különféle
területeirõl, mindenképpen felbukkan.
Elsõsorban azt élik meg negatívumként,
hogy nemzeti identitásuk tisztelete nem
egyértelmû más közösségek számára, és
valószínûleg a román nyelvtudás megfe-
lelõ foka is azért élvez ekkora prioritást
életükben, mert bizonyítani szeretnék a
többségben lévõ csoportok számára,110
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hogy õk maguk is fontos részét képezik a
körülöttük zajló folyamatoknak. 

Ehhez a ponthoz kapcsolódik továb-
bá a Kolozsváron való munkavállalás le-
hetõsége, gondolata is. Bár interjúala-
nyaim többsége belátja, kecsegtetõbb a
kolozsvári szakmai érvényesülés lehetõ-
sége, két fontos érték mégis szembesze-
gül ezzel az elképzeléssel: egyrészt úgy
érzik, szülõföldjükért, azon régió fejlõ-
déséért felelõsek, és céljaik közt szerepel
annak a zónának a fejlesztése. Másrészt
ezt a döntést a biztonság és a kényelem
is meghatározza: olyan emberekkel dol-
goznának együtt a jövõben, akikkel is-
merik egymást, egy nyelvet beszélnek,
egyazon környezetbõl származnak. 

„Nem tudom, hogy mibõl kifolyólag,
de magyar környezetben képzelem el a
munkám. Fõleg, mert kényelmesebb, és
jobban felszabadít. Ezt én így vettem
észre. Például egy irodában hogy beszél-
getnék a munkatársakkal itt Kolozsvá-
ron, ha nem magyarok?... Mondjuk,
majdnem mindennap hallunk a tévében
az autonómiáról, én nem tudom elkép-
zelni, hogy ott vagyok egy irodában egy
román társaságban. Õk, tegyük fel, meg-
beszélik egymás közt errõl a dolgokat, és
akkor ott vagyok én... És akkor mi lesz?”6

Valójában az anyanyelven való mun-
kavégzés iránti vágy szoros összefüggés-
ben van a szülõföldön való letelepedés
és érvényesülés vágyával. Azok a dönté-
sek és választások, amelyek ezt létrehoz-
zák, sokszor nem tudatosak. Társadalmi
kapcsolatok vezénylik: az, hogy olyan
közösséget és magyar intézményeket vá-
lasztanak, ahol az egyének közös anya-
nyelvükön, magyarul beszélnek, nem
valamiféle tudatos nemzeti identitásbeli
vagy politikai, hanem mindennapi éle-
tükre vonatkozó döntés.7 Az ezen az ala-
pon való döntés megszületése az, ami
miatt annyira szilárd meggyõzõdéssé ko-
vácsolódik a fiataloknál, hogy Kolozsvár
egy állomás számukra, mely szellemi
épülésüket nagyban elõmozdítja, de
nem válik – hosszú távon – mindennapi
életük részévé. 

A harmadik – és egyben utolsó – ál-
talam meghatározott elem: a magyar
nyelv és kultúra átadásához megfelelõ
színtér kiválasztása. Ez az a pont, amely-
nél a mélyinterjúkban elhangzott beszá-
molók jelentõs hányada ugyanakkora je-
lentõséget tulajdonít Kolozsvárnak, mint
az alanyok szülõvárosának. A megkérde-
zett fiatalok számára az értékek átadása,
a következõ generációkban való tudato-
sítása kifejezett igényként fogalmazódik
meg. Meglátásuk szerint ehhez egyaránt
fontosak a szülõföldön, anyanyelvi kö-
zegben megélt mindennapok és a Ko-
lozsvár által nyújtott történelmi és kul-
turális élet megismerése, megélése. 

„Udvarhely ilyen szempontból is
mintaértékû. Vannak múzeumok, kápol-
nák és az elmúlt hat évben vagy három
szobrot, mûemléket is építettek. Például
ha egy idegennek vagy majd a gyerekem-
nek meg akarom mutatni a magyar törté-
nelmet vagy a város történelmét, akkor
ezekre az ilyen helyek jó lehetõségek: el-
magyarázod neki, hogy ki Csaba királyfi,
elviszed múzeumba, a városi könyvtár-
ba, megmutatod neki Tomcsa Sándor és
Orbán Balázs szobrát. Sok ilyesmire van
ott lehetõség.”8

Függetlenül az olyan változó ténye-
zõktõl, mint a székelyföldi fiatalok itt el-
töltött életszakaszának hossza vagy mi-
lyensége, a kolozsvári élet hagyatéka a
késõbbiekben is fellelhetõ a fiatal közös-
ség attitûdjében, világszemléletében: in-
terjúalanyaim többsége hangsúlyozta,
hogy biztos benne, gyermekeit egy tole-
ránsabb szemléletmódban fogja nevelni;
tudatosan tenni akar azért, hogy az etni-
kai hovatartozás kérdése ne negatív élmé-
nyeket és intoleráns reakciókat váltson ki
belõlük vagy román anyanyelvû kortársa-
ikból. Hasonlóan jelentõs értékként fogal-
mazható meg a kontinuitás iránti igény: a
kutatásom alatt megkérdezett székelyföl-
di fiatalok többsége úgy véli, Kolozsvár és
a kolozsvári (kulturális) élet megismerése
olyan életszakasz, melyet gyermekeiknek
is meg kell élniük. 

Kovács Zsuzsanna közelkép
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