
 

 

Az erdélyi magyarság kutatója 

  

Interjú Veres Valérral 

  

Gyermekkor, iskolák 

1972. április 4-én születtem Baróton, ez egy kisváros Kovászna megyében, Háromszéken, 

Székelyföld déli részén. Gyermekkorom nagy részét Nagybaconban töltöttem. Gyakorlatilag 

az egész családom, apai, anyai részről egyaránt innen származik. Barót és Nagybacon 

nyelvileg teljesen homogén magyar környezetet biztosított. Barót Háromszék nyugati határán 

van, Brassó megye közelében, ahol az Olton túl azonban már színromán település következik, 

mára roma lakossággal (Ágastonfalva). 

 Nagyszüleim falusi gazdálkodó emberek voltak. Anyám családja lófő székely származású, 

ami kisnemesnek felel meg, egy nagyobb földbirtokkal. Ám anyai dédnagyapám a vagyonát 

elzálogosította, kölcsönt vett fel rá, amit nem tudott visszafizetni, így 1913-ban majdnem 

mindenüket elárverezték. Anyai nagyszüleim már átlagos falusi gazdálkodóként éltek. Apám 

ágán a dédszülők viszonylag szegények voltak. Nagyapám azonban élni való ember volt és 

sok földet összevásárolt, nagy családi házat vásárolt, ahol a gyermekei felcseperedtek. A 

kommunizmus bevezetésekor kuláknak nyilvánították, pedig ő úgy gondolta, hogy nem is 

igazán gazdag. Kétségtelen, hogy jól forgatta a pénzt, mezőgazdasági felszerelései és 

tejfeldolgozó gépei voltak, de egyszerű, szerény életvitel jellemezte őket. A kulákság 

következtében a gyerekek nem tanulhattak tovább. Egy nagynénémnek sikerült csak érettégi 

utáni képesítést szereznie egy pénzügyi technikumban, aki jelentős szerepet játszott az 

életemben. Amikor gimnáziumba kerültem Sepsiszentgyörgyön, ez a nagynéném akkorra már 

egyedül élt, és én nála laktam középiskolás éveim alatt. Hatalmas családi könyvtára volt, 

rengeteget olvastam ott. 

 Szüleimet már az államszocialista iparosítás hulláma az ipar felé sodorta. Így apám az 1960-

as években már Brassóba került, ahol elektrotechnikus-szerelő képesítést szerzett, és egy 

szaküzemben dolgozott, anyám is szabó-varrónőként dolgozott egy ideig magánzóként vagy 

önállóként, aztán egy textilipari egységbe került alkalmazottként, amikor éppen nem minket 
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nevelt a lánytestvéremmel. Mindkét szülő erős deprivációként élte meg, hogy nem tanulhatott 

tovább, a második világháború utáni szegénység, illetve a kulákká nyilvánítás 

következményeként, ezért a gyermekeik továbbtanulását fontosnak tartották. 

 Az általános iskolát magyar tannyelven végeztem. Az iskolában az első osztálytól kezdve 

mindenki tanul románt is mint tantárgyat. Heti négy órában tanultunk egész végig román 

nyelv és irodalmat. Elemiben egy speciális tanterv keretében még figyelembe vették, hogy 

meg kellett tanulnunk a nyelvet, de az ötödik osztálytól már úgy tanítottak, mint a román 

anyanyelvűeket. Emlékszem, hogy a 8. osztályos anyagban már olyan nehéz és elvont 

nyelvezetű novellákat tanítottak, hogy alig néhány gyerek értette meg. Nekem nagy passzív 

szókincsem alakult ki románul, mindent értettem, de elég rosszul beszéltem. Tanulmányi 

szempontból ennek nem volt jelentősége a magyar nyelvű osztályban. Így aztán aktív román 

szókincsem, beszédkészségem még 18 éves koromban is erősen gyenge volt. (Ez mára persze 

sokat változott, Kolozsváron volt alkalmam használni a román nyelvet.) 

 Az általános iskola után Sepsiszentgyörgyre a Matematika-Fizika Líceumba, mai és régi 

nevén a Székely Mikó Kollégiumba kerültem 1986-ban. Az a folyamat, ami már jóval 

korábban elkezdődött, hogy mindent a reáltudományoknak rendeltek alá és 

szellemtudományokat nem tanítottak, még az én időmben is érvényesült, sőt, a romániai 

kommunizmus utolsó 4–5 éve még sötétebb volt a magyarellenes politika szempontjából, de 

más szempontból is. A magyar nyelvű oktatást évről-évre szűkítették. Az oktatás profiljában 

csak reál és technikai profilú osztályokat engedélyeztek. Háromszéken, ahol a lakosság 75 

százaléka magyar ajkú, a magyar nyelvű filológia osztály nem működött, románból is csupán 

egy. A kisebb számú kémia-biológia profil mellett a nagy többség matematika-fizika, 

mechanika és elektrotechnika osztályokban tanult. 

 A líceumban magyar tannyelvű osztályba kerültem, ami nagy dolog volt, mert már nagyon 

kevés magyar tannyelvű osztályt indítottak (iskolánként egy osztályt). Mind az 

osztálytársaim, mind a tanáraim nagyon jó képességűek, értelmesek voltak. A legnagyobb 

hatást osztályfőnököm, József Álmos, filozófia tanárom, Király Béla és Kádár Gyula 

gyakorolta rám. Kádár történelmet tanított, de csak az utolsó évben. Nem mindenben értettem 

vele egyet, mert eléggé radikális nézetei voltak, de a lelkesedése rám is átragadt. Akkora én 

már több demográfiai munkát elolvastam, statisztikákat tanulmányoztam, például hogy 

hogyan alakult az erdélyi városok etnikai összetétele a 19. század végén, a 20. század elején. 

Néha vitába is szálltam vele, ha én másképp tudtam bizonyos történeti demográfiai adatokat. 

Középiskolai tanulmányaim során minden tantárgyat kedveltem, kivéve a kémiát. 

  

Egyetemi tanulmányok és közéleti szereplések 

1990-ben érettségiztem. A nyolcvanas évek restriktív oktatáspolitikája az egyetemekre is 

nagymértékben hatott, ami azt jelentette, hogy gyakorlatilag beszüntették a 

társadalomtudományi képzést.[1] Az évtizedes kihagyás után nehezen indult újra a 

társadalomtudományi képzés, mert nem voltak tanárok. Azt is tudni kell, hogy akkoriban attól 

függően, hogy az ember egyetemre megy, vagy sem, hosszú vagy rövid katonai időt kellett 

eltöltenie, de a letöltendő katonaköteles időt 1990 után már az egyetem utánra tették. Ezért 

nagyon fontos volt, hogy egyetemre menjek (merthogy nem volt kedvem hosszú 

katonáskodásra). Már 1990-ben szerettem volna szociológiára jelentkezni, de a szokásos nyári 
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felvételiken még nem volt szociológia. Azt ígérték, hogy ősztől indul, de biztosat senki sem 

tudott, ezért jelentkeztem a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Matematika-Informatika Karára 

informatikát tanulni románul. Magyarul akkor még pár évig nem engedélyezték. Az első 

perctől érzékeltem azonban, hogy én ezt nem szeretném csinálni. Nem csak azért, mert 

kényszerből mentem oda, hanem rájöttem, hogy ez számomra nagyon unalmas tevékenység. 

Láttam, hogy az, hogy egész nap különböző programokat, folyamatokat futtassak le a gépen, 

nem fog menni. Ezért már év közben azon mesterkedtem, hogy hogyan tudnék szociológiára 

átmenni. Közben bejártam órát hallgatni a filozófusokhoz. Annak a néhány, maximum négy-

öt diáknak, aki bekerült 1990-ben a társadalomtudományi szakokra magyarul tanulni, tehát 

filozófiára, szociológiára, pszichológiára, összevontan tartottak néhány órát magyarul, mint 

például filozófiát. Egyed Péter tanította az ókortörténetet, és erre én is bejártam. Nagyon 

magas szintű órákat tartott és nagy hatással volt rám. Az is közrejátszott a váltásban, hogy az 

informatika szakon nem lehetett magyarul tanulni. A szociológusképzés végül elindult 1990-

ben, de csak román nyelven, mert magyar nyelvű szociológiára talán ketten, ha jelentkeztek. 

1991-ben egy 10 fős csoport indult, őket már jelentős részben magyarul tanították. 

 Az átmenet a szociológiára nem volt olyan egyszerű, mert 1990 előtt két helyre nem járhatott 

az ember csak akkor, ha az egyik esti szak volt. 1990 után nagyon lassan kezdett átalakulni a 

rendszer. Ha az informatikát otthagyom, akkor vissza kell fizetnem az ösztöndíjat. Azt 

mondták, hogy csak hivatalos transzferrel lehet átmenni, ami azt jelentette, hogy „viszem 

magammal” a helyemet. Végül 1992-től kezdhettem el szociológiát tanulni egy 15 fős 

csoportban. 

 Szociológiaképzés valamilyen formában azért korábban is létezett. A történelem-filozófiai 

karon volt 4–5 román tanár, akik a Kar keretében tanítottak valamit. 1990 kezdett kiépülni az 

önálló tanszék, amelynek Ion Aluas lett a vezetője. Az ő érdeme a magyar tanári kar kiépítése 

is. Neményi Ágnes, Gáll Ernő, Horváth István, Magyari Tivadar, Mezei Elemér 1990-ben 

került a tanszékre, Magyari Nándor pedig 1992-ben. Horváth István és Magyari Tivadar a 

nyolcvanas években kezdték el románul a filozófia szakot, amelynek keretében 

specializálódtak szociológiára. Hamarabb be is fejezték az egyetemet, hogy tudjanak 

elkezdeni tanítani. Magyari Nándor szintén filozófiát végzett, majd kulturális antropológiára 

specializálódott a csíkszeredai Kulturális Antropológiai Munkacsoport keretében. 

Szociológiaelméletet és minőségi módszertant, interjúkészítést tanított. Tivadar pedig 

kvantitatív kutatásmódszertant és kommunikáció-szociológiát tanított nekünk. A tananyag egy 

kisebb részét azonban románul tanultuk. Érzékelni lehetett, hogy ennyi magyarul tanítani tudó 

tanárt is milyen nehezen szedtek össze. Rotariu professzor tanította a demográfiát románul, de 

az erdélyi civilizációtörténetet, a romániai szociológiatörténet is románul tanították. Az 

oktatásmódszertannál választani lehetett, hogy románul vagy magyarul tanuljuk-e. 

Emlékszem, egy nagyon szimpatikus tanár, Diaconu Monica vetette fel az első óra elején, 

hogy aki magyarul szeretné tanulni, az minden következmény nélkül átmehet, de sok más 

szakkal együtt kell tanuljuk a tárgyat. Annyira szimpatikus egyéniség volt, hogy a 

csoporttársaimmal összenéztünk, és maradtunk. Nem is bántuk meg. Az oktatás didaktikáját 

azon a nyelven szokták elsajátítani, amilyen nyelven az ember tanítani fog, de ebben a kezdeti 

időszakban még erre is alig voltak tanárok. 

 Ami a szociológia iránti érdeklődésemet illeti, már gyermekkoromban megfigyeltem azt, 

hogy az előítéletesség, az etnikai csoportok közötti viszonyok alakulása milyen sok szubjektív 

elemet tartalmaz. Amikor a történelemtanárommal vitatkoztam, már abból is érzékelni 

lehetett, hogy az embereket mennyire befolyásolják az előzetes élményeik. Az egyetemen 

Horváth István, aki a tanári karból a legmeghatározóbb hatással volt rám, tanított egy olyan 
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tantárgyat, hogy az etnikumközi viszonyok szociológiája. Emlékszem, ez volt az a tantárgy, 

amelyet olyan jó minőségben jegyzeteltem le, hogy minden kollégám ebből készült. Ez az 

érdeklődésem aztán konkretizálódott. A tanszék mellett 1990-ben létrehozták az Etnikumközi 

viszonyok kutatóközpontot (CCRIT), amelynek tagja, majd vezetője volt Horváth István, a 

kezdetben meg Ion Aluas. Az etnikumközi viszonyok, illetve az erdélyi magyarság mint 

kisebbség kutatása kiemelt területe lett és maradt a tanszék érdeklődésének. 

 Az egyetemmel párhuzamosan a kilencvenes évek elején bekapcsolódtam a kolozsvári 

magyar ifjúsági szervezet, a MADISZ (Magyar Demokrata Ifjak Szövetsége), valamint a 

KMDSZ (Kolozsvári Magyar Diákszövetség) tevékenységébe is. Az utóbbiba kevésbé, mert a 

két szervezet között volt némi feszültség akkoriban. 

 1990-ben a MADISZ létrehozta a MISZSZ-t (Magyar Ifjúsági Szerveztek Szövetsége), amely 

országos szövetség volt. A MISZSZ-nek nagyon jó és szoros magyarországi kapcsolatai 

voltak a Fidesz-szel. Ennek a MISZSZ-nek lettem 1992-ben a főtitkára. Ebben az időben a 

MISZSZ valamiféleképpen az RMDSZ ifjúsági szervezetének számított (később eltávolodott 

az RMDSZ-től). MISZSZ főtitkári minőségemben kerültem be az RMDSZ mozgalomba is a 

kilencvenes évek első felében. Az ifjúsági szervezet országos vezetésének részeként kerültem 

be az RMDSZ országos tanácsába; úgy hívták: Küldöttek Országos Tanácsa. Ez egy kb. 80–

100 fős nagy testület volt, 10–15 fiatal küldöttel, akik között ott voltam én is. A Tanácson 

belül oktatási és ifjúsági kérdésekkel kezdtem foglalkozni. Az együttműködésem az RMDSZ-

szel azután is megmaradt, hogy már nem volt ilyen közérdekű funkcióm és egyfajta 

informális oktatási szakértőként működtem. Formális tevékenységgé ez a közelmúltban vált; 

2011–12-ben kormányszinten voltam az RMDSZ-es miniszterelnök-helyettes (Markó Béla) 

oktatási tanácsosa. Ez idő alatt készült el az a felsőoktatási törvény, ami ma is érvényben van, 

s amelynek alapján nagyobb autonómiát kapott jogi szinten az állami magyar nyelvű 

felsőoktatás (a BBTE-n ez meg is valósult). 

  

Kutatások  

Kutatási munkásságom az ifjúságkutatással vette kezdetét még egyetemista koromban. 

Közéleti szereplésemhez kapcsolódott, hogy érdekelni kezdett ez a téma. A MISZSZ 1993 

táján egy Erdély szintű reprezentatív ifjúságszociológiai felmérést kezdeményezett, amely 

Magyarországról kapott ehhez támogatást. Ennek a felmérésnek a szervezését vállaltam, és 

közben diákként alkalmam volt részt venni egy igazi, nagyszabású vizsgálatban. A vizsgálat 

az erdélyi magyar fiatalok munkaerő-piaci helyzetét, kulturális fogyasztását és szervezeti 

életét vizsgálta kérdőíves módszerrel. 

 A másik fő kutatási téma az egyetemi tanulmányaimhoz kapcsolódott. Kérdőíves kutatást 

végeztem csak magyarok között Háromszéken, a szülőföldemen és Kolozs megyében, ahova 

kerültem, amelynek a végén összehasonlító elemzést készítettem a Kolozs és Kovászna 

megyei magyarok identitásáról és a románokhoz való viszonyáról. A szakdolgozatomat is 

ebből a témából írtam. Gáll Ernő, aki jelentős alakja volt az erdélyi szociológiának és 

filozófiának, eljött a védésemre. Az emlékirataiban megírta, hogy ígéretesnek tartotta a 

szakdolgozatot, és nyugdíjas létére eljött a védésre, hogy meghallgassa, ami nagyon jól esett, 

bár nem részletezte ezen túl, mi tetszett benne. Ám később megtudtam, az ő szakmai 

véleményének fontos szerepe volt, hogy megkapjak egy akkoriban nagy presztizsű egyéves 

MTA kutatási ösztöndíjat. 
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 Akkoriban még nem készült ilyen kutatás, különösen nem erdélyi által, így minden, amit 

megállapítottam, érdekes és új volt.  A székelyföldi és a közép-erdélyi két megye magyarsága 

körében végzett vizsgálat több lényeges megállapításra adott lehetőséget. Kimutattam, hogy a 

románokkal való fizikai együttélés (etnikailag vegyes vidék Kolozs megye) nem segíti elő az 

irántuk tanúsított előítéletesség csökkenését, és az a feltételezés, miszerint a háromszékiek 

(székelyek) előítéletesebbek lennének, nem igazolódott be. 

 A nemzeti szimbolika kapcsán a vizsgálatból kiderült, hogy a kanonizált nemzeti 

szimbólumok Erdélyben is elsőbbséget élveznek. A piros-fehér-zöld zászló és a magyar 

Himnusz, valamint a fiatalok esetén a nemzeti dal messze kiemelkedik a  többi szimbólum 

népszerűségi átlagából. A székelyföldiek esetén viszonylag magas a székely népviseletnek és 

a székely himnusznak a szimbólumértéke is, de nyilvánvalóan elmaradnak a zászló és a 

Himnusz mögött. Az egyetemes magyar nemzethez való tartozás tehát a szimbolikában 

fejeződik ki leginkább. 

 Március tizenötödikét mint nemzeti ünnepet a lakosság háromnegyede megünnepli, de a 

„rituálékban” való részvétel jóval alacsonyabb, és társadalmi csoportonként, illetve régiónként 

eltérő eloszlást mutat; legtöbben a székelyföldi városiak közül vesznek részt. A válaszolók 75 

százaléka érzi azt március 15-én, hogy büszke a magyarságára, 15 százalékuk nem érez 

semmit, és szinte senki nem válaszolta azt, hogy félne. Az ünnepek „megtartásának” 

vizsgálata azt mutatja, hogy a vallásos és a családi ünnepek után nem sokkal elmaradva a 

március tizenötödikét mint nemzeti ünnepet is megtartják, míg sem a régi (május 10.) sem az 

új (december 1.) román nemzeti ünnep nincs „megtartva”, azaz nem számít ünnepnek a minta 

95 százaléka számára. 

  

Az egyetem befejezése után Magyarországon  

Az egyetem után megkaptam egy egyéves magyar akadémiai ösztöndíjat, és kimentem Pestre 

az ELTE Szociológiai Intézetének Kisebbségszociológiai Tanszékére, ahol Csepeli György és 

Örkény Antal „gondozásába” kerültem. 1997-ben kisebbségszociológiai továbbképzésemet itt 

végeztem. A tanszék nagy nyitottsággal fogadott, frissen végzett diákként kulcsot kaptam 

abba az irodába, ahol Csepeli és Örkény székelt, dolgozhattam a számítógépükön. Akkoriban 

még nem volt annyira elterjedve a számítógép, mint ma. Nagy dolog volt, hogy volt a 

gépeken SPSS, akkor tanulgattuk, és emlékszem, hogy meglehetősen nehéz volt még 

használni a DOS-os verziót. 

A tanszéken működött az Ethnic Minority Studies program angolul, amelynek óráiba szintén 

belehallgattam. Ez egy olyan ösztöndíj volt, amellyel bármit lehetett csinálni az adott 

szakterületen, olvasni, órákra járni. Én úgy értelmeztem, hogy ez az ösztöndíj hozzásegít 

ahhoz, hogy felkészüljek a doktori iskolába való jelentkezéshez. Következő évben el is 

kezdtem a doktori képzést az ELTÉ-n. Itt volt ugyan egy kis gubanc az ösztöndíj körül. Az 

Erdélyi Múzeum Egyesület volt Kolozsváron az az intézmény, amely a magyar állami 

ösztöndíjasokra javaslatot tett akkoriban. Mivel már megítélték nekem egy évvel korábban azt 

az egyéves akadémiai ösztöndíjat, amivel kinn voltam Budapesten, úgy gondolták, hogy 

túlságosan „jól járok”, ha megkapom a doktori ösztöndíjat is, pedig a pontszámom alapján 

nekem kellett volna odaítélniük. A probléma végül is megoldódott. Besegítettem egy olyan 

erdélyi nyári egyetem szervezésébe, amelyen oktatási miniszterként Magyar Bálint is 

előadott. Így tudtam meg, hogy maradtak szabadon államközi ösztöndíjak, amit Bukarestben 
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kellett megpályázni. Bukarestben döntöttek, de az ösztöndíjat a magyar állam utalta ki és 

fordítva. A magyarországiak Budapesten pályáztak, és a román állam folyósította a pénzt. 

Végül is jobban jártam, mert nem kellett a Márton Áron Kollégiumban, ebben a határon túli 

magyaroknak „gettósított” közegben laknom. Az ELTE Kollégiumban laktam az Ajtósi Dürer 

soron, magyarországiakkal együtt és ezt így találtam rendjén. Így lehet megismerni egy 

erdélyinek a magyarországi fiatalokat, és fordítva. Ha mindig gondosan elkülönítenek, akkor 

a kölcsönös megismerés elmarad. 

 Időközben a kolozsvári Szociológia Tanszék és az ELTE Kisebbségszociológia Tanszéke 

hivatalosan is felvette egymással a kapcsolatot. Ebben szerepe volt annak, hogy én kikerültem 

Budapestre, és megismerhettem az embereket, és összehoztam ezt a kapcsolatot.  Az 

együttműködés a tanszékek között a Kárpát-kutatásban csúcsosodott ki. Az erdélyi és a 

felvidéki népesség körére is kiterjesztettük a vizsgálatot. Gyakorlatilag ez volt az első 

identitáskutatás a határon túli magyarokról. A koncepció kidolgozásában már részt vettem én 

is, de a státuszomat tekintve 1997 nyarán még PhD hallgató sem voltam, tehát a nevem csak 

periférikusan jelenhetett meg a kutatási jelentésekben, kiadványokban. 

A doktori iskolában a szakdolgozati témámat fejlesztettem tovább Csepeli György 

témavezetésével. El kell mondjam, hogy nagyon sokat tanultam ebben a doktori iskolában. 

Ugyanis a mi szociológus képzésünk akkor volt kialakulóban, nagyon az elején voltunk még, 

és voltak benne „lyukak”. A doktori képzés nagyon alapos képzés volt; az ELTÉ-s diákok 

nem is nagyon örültek, mert sok minden ismétlés volt, de nekem nagyon jót tett. Nagy hatást 

gyakorolt rám a magyar szociológusok közül Csepeli György, Gábor Kálmán (ő nem a 

doktori iskolán keresztül), Örkény Antal, Némedi Dénes, Felkai Gábor, Angelusz Róbert, 

Székelyi Mária. Gábor Kálmánról külön kell szót ejtenem. Őt az ifjúságkutatások alkalmából 

ismertem meg. Szegeden oktatott és az Oktatáskutató Intézetben volt főállásban. Több 

kutatást végeztünk együtt az egyetemi tanulmányaim kezdetétől Gábor Kálmán haláláig: 

Tanuló fiatalok Magyarországon és Erdélyben (1997, 2005), Mozaik 2001, Sziget- és 

Félsziget-kutatások. Gábor Kálmán folyamatosan tartott kurzusokat Kolozsvárott, ezért aztán 

ez a kapcsolat kiterebélyesedett egészen addig, hogy a végzettjeink közül, akik az 

ifjúságszociológia iránt érdeklődtek, egyeseket még alkalmazott is Pesten. 

 A doktori disszertációban a magyarok és a románok nemzeti identitását és egymáshoz való 

viszonyát vizsgáltam a társadalmi rétegződés kontextusában, az egész erdélyi régióra 

kiterjedően. Miután a Kárpát-vizsgálatban „kiinaskodtam” magam, 2000-ben pályáztam egy 

saját identitáskutatásra a Soros Alapítvány Research Support Scheme programjához. Prágában 

működött a központ, ahová a pályázatot be kellett nyújtani. A megítélt összegből két 

reprezentatív mintát lehetett venni, az erdélyi magyarokra és románokra külön-külön 800–900 

fős mintát vettem. A Kárpát-kutatás korábbi kérdőívéből vettem át kérdéseket, de egyes 

témákat némiképp másként operacionalizáltam. Beletettem egy történeti tudat részt is, ami a 

Kárpátban nem volt. A vizsgálat lehetővé tette a Kárpát-vizsgálat óta eltelt 4 év 

összehasonlítását a 2000. év viszonyaival. A doktori disszertáció ennek a kutatásnak az 

alapján készült. 

 A doktori disszertáció megírása során az erdélyi magyar kisebbségi nemzeti identitás 

természetes (spontán) formájának elemeit – csakúgy, mint az erdélyi románok nemzeti 

identitásának esetében – operacionalizáltam, és kérdőíves módszerrel elemeztem. A magyar 

nyelvű almintában néhány százalékot tett ki a kettős magyar–román vagy román identitásúak 

aránya, ezek válaszait leszámítva a természetes kultúrnemzeti identitás elemei a 

szakirodalomban jelzett sajátosságokat mutatják: a pozitív szociális identitás megléte, a saját 
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csoport pozitív sztereotipizációja, a pozitív érzelmek a nemzeti ünnepek, szimbólumok 

kapcsán. A tudatos nemzeti identitás szintjéhez tartozó attitűdöket ismerők köre a magasabb 

iskolázottsággal rendelkezők rétegéből került ki, arányuk pedig hasonló a Csepeli György 

által megfigyelt magyarországi adatokhoz. A nemzetre vonatkozó tudás hierarchikus 

eloszlását jól lehetett szemléltetni az erdélyi adatokon: az értelmezéseket illetően az alacsony 

iskolázottságú társadalmi rétegek nagyobb része nem tudott válaszolni. Az érvényes válaszok 

azt mutatják, hogy a történelmi ismeretek tekintetében a magyar történeti tudat hagyományos, 

„esszencialista” típusú értelmezései dominálnak Erdély etnikai viszonyainak történeti 

alakulását illetően. A szimbolika tekintetében az erdélyi magyarok ismeretei alapvetően nem 

különülnek el a magyarországiakétól, ám a kulturális személyiségeket illetően van egy erdélyi 

rétege az identitásnak, a történelmi személyiségek esetében nem mutatható ki egy jól 

elkülönülő Erdély-centrikusság, hanem megfigyelhetők anakronisztikus és helyi hatások a 

preferenciákat illetően (hun-tudat, Gábor Áron személye mint háromszéki szimbólum, stb.). 

A másik fontos tematizáció a román—magyar együttélés jellegére vonatkozik, azt 

konfliktusosként fogalmazza meg. Egy „jó román” vagy „jó magyar” hisz a konfliktus 

meglétében. Az elemzések szerint az etnikai konfliktus meglétének észlelése a nemzeti 

ideológiai tematizáció függvényeként értelmezhető, kisebb mértékben pedig a mindennapi 

élettapasztalatokból leszűrt tényítéletként. A konfliktuspercepció hátterében a 

bűnbakképzésnek is nevezhető, kifelé hárító oktulajdonítást találjuk, ami a maga módján erős 

kapcsolatot mutat a nemzeti etnocentrizmussal és a Bogardus-féle etnikai társadalmi 

távolságtartással Az is kimutatható volt, hogy a nemzeti identitásprofilok nem gyakorolnak 

közvetlen hatást a konfliktuspercepcióra, csak áttételesen, az etnocentrizmuson és a 

társadalmi távolságtartáson keresztül. A különböző hatásokat összefoglalva, Katherine 

Verdery fogalmával élve, azt mondhatnánk, hogy a román—magyar konfliktus észlelését a 

nacionalista elemekkel terhelt nemzeti identitás magyarázza a legerősebben. Az összetett 

társadalmi státusnak mérsékelt, közvetett hatása van a konfliktus érzékelésére. A 

konfliktuspercepció erős ideológiai meghatározottságát mutatják a társadalmi környezet 

további változói is, mint a magyarok aránya a településen, illetve a megyében, míg az etnikai 

diszkrimináció percepciójának közvetlen hatása minimális, az ideológiailag konstruált kifelé 

hárításhoz képest. A kifelé hárítás a magyarok esetében részben megmagyarázható lehet a 

kisebbségi helyzettel, a románok esetében viszont világosan látható, hogy kisebb arányban 

látnak konfliktust, ám akik látnak, azok rendszerint a másik etnikumot hibáztatják érte, és 

tőlük várják az első lépést a konfliktus feloldásához. 

 A változás jelének tekinthető, hogy a fiatalabbak (16–30 év közöttiek), ha észlelik is a 

román–magyar konfliktus meglétét, inkább hisznek a konfliktus megoldhatóságában, mint az 

idősebbek, akiknek nagy része 1997-ben nem hitte, hogy a román—magyar konfliktus 

megoldható lenne, bár az idő múlásával ez a nézet is változik. Az iskolázott román rétegekhez 

tartozók nagy része hisz a konfliktus megoldhatóságában, ami azt mutatja, hogy a románok 

racionálisabban fel tudják dolgozni a konfliktust, mint a magyarok, akiknél a magasabb 

iskolázottsággal inkább a konfliktus megoldhatatlanságát mutató válaszok aránya emelkedik. 

A konfliktus szerepének csökkenése a fiatalok nemzeti identitásában összefüggésben áll a 

nemzeti sztereotípiák polarizáltságának mérsékelődésével is. 

 A disszertációt románul is megvédtem Kolozsváron, de a könyv sajnos nem jelent meg 

románul. Azt gondoltam, ha Magyarországon az Akadémiai Kiadó adta ki, akkor a román 

kéziratot a neves Polirom kiadóhoz adom le. De addig ültek a kéziraton, míg megváltozott a 

kiadó szerkesztői stábja, s így végül nem lett belőle semmi. Azóta is készülök, hogy románul 

írjak egy könyvet ebben a témában. Most jelent meg egy összehasonlító tanulmányom az 
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erdélyi magyarok identitásról egy a romániai nemzeti identitásról szóló román nyelvű 

kötetben a Poliromnál, úgyhogy van valami, ami megjelent e témában románul is, de egy 

teljes könyv is elkelne. 

 Ha a két kutatási témát, az ifjúságkutatást és a kisebbségi identitás kutatását nézzük, akkor az 

„első szerelem” mindenképpen a kisebbségkutatás volt. De közéleti szerepléseim az ifjúsági 

mozgalmakban nagy lendületet adtak munkásságomban az ifjúságkutatásnak. Hiszen ezek a 

mozgalmak nagy súlyt helyeztek arra, hogy megismerjék az ifjúságot. És végül is az 

ifjúságnak is van nemzeti identitása. Így aztán a két téma összekapcsolódhatott, de külön is 

futott. Először egy a Soros Alapítvány által finanszírozott középiskolás kutatásból készítettük 

tanulmánykötetet, amelyet magyarul és románul is megjelentettünk. Ezt a „Nemzeti vagy 

nemzedéki integráció? Erdélyi középiskolások átalakulásban” című tanulmánykötetet én 

szerkesztettem, fiatalabb kollégáim, első tanítványaim voltak a többi szerzők. A kötetet a 

budapesti Új Mandátum adta ki, románul pedig a kolozsvári Limes. A következő lényegesebb 

ifjúságkutatási munka a Mozaik 2001 nevű, a határon túli magyarok és a mellettük élő 

többségi fiatalok körében végzett ifjúságkutatás eredményeként megjelent a „Perifériából a 

centrumba” című tanulmánykötet. Ezekben a kötetekben is vizsgáltam, elemeztem a fiatalok 

nemzeti identitásának sajátosságait, a román–magyar viszony alakulását, és emellett egy új 

kutatási irányom is kialakult: más, sajátos ifjúságszociológiai témát is vizsgáltam, a fiatalok 

önállósodásának életkori alakulását a társadalmi struktúra tükrében. 

  

Visszatérés Kolozsvárra – harc a magyar felsőoktatás önállósodásáért 

A PhD fokozat megszerzése után visszatértem Kolozsvárra. Érdekes módon nálam a 

magyarországi kinnmaradás sosem merült fel. Voltak pillanatok, amikor megfordult a 

fejemben, de éreztem, tudtam, hogy számíthatok Kolozsváron állásra, és ott is számítanak 

rám. Nem is építettem ki Magyarországon olyan kapcsolatokat, amelyek egy hosszú távú ott-

tartózkodást biztosítottak volna. Csak tanulni akartam, és ezen a területen mindent meg is 

kaptam. Az a pozitív légkör, ami engem akkor körülvett, a mai napig meghatározza a 

Magyarországhoz való viszonyomat mind az ELTE Szociológiai Intézetében, mind pedig az 

Oktatáskutató Intézet Ifjúságkutató Műhelyében. 

 Visszatérésem után bekapcsolódtam a szakmai közéletbe. Már egyetemista koromban 

kialakult egy szakkollégiumi mozgalom Kolozsváron, amit Cs. Gyimesi Éva kezdeményezett, 

és ebbe kapcsolódtam be. Ennek keretében hoztuk létre a Max Weber Szakkollégiumot, 

amelynek a vezetője lettem. Egyetem után, 1998-ban kollégáimmal együtt megalapítottuk a 

Max Weber Társadalomkutató Alapítványt. Az Alapítvány segítette a szakkollégiumot, de az 

egyetemen a szociológia képzés magyar tagozatának is a szakmai háttérintézménye lett. Tehát 

nagyon sok olyan kutatást, amely az egyetemi körökön belül intézményileg nehezen lett volna 

bonyolítható, az Alapítvány keretében végeztünk el. Az Alapítványnak jelentős szerepe volt a 

2000-es évek folyamán a társadalomkutatásokban, köztük az ifjúságkutatásban, ami a 

legfontosabb vonal volt, továbbá az identitás, az etnikumközi kapcsolatok vizsgálatában és a 

népességkutatásokban. Az évtized második felében Csata Zsombor gazdaságszociológiai 

kutatásaival, a vállalkozások beágyazottságának vizsgálatával Péter László és Pásztor 

Gyöngyi városi szegénységkutatásaival, a slumosodás kutatásával, valamint Kiss Dénes falu- 

és valláskutatásaival bővült a paletta. 
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 A közéleti tevékenységem másik iránya a doktori tanulmányok vége felé indult el. 

Létrehoztuk a Romániai Magyar Doktoranduszok és Fiatal Kutatók Szövetségét (RODOSZ), 

aminek a vezetője lettem. Az én korábbi ifjúságpolitikai közéleti tevékenységem így kissé 

professzionálisabb formában tovább folytatódott. Ez a szervezet szorosan együttműködött a 

magyarországi Doktoranduszok Szövetségével, a DOSZ-szal is. Tudományos konferenciákat 

szerveztünk, egy olyan projektet indítottunk, amely felmérte a doktoranduszok helyzetét. 

Szervezetünk elég jelentős szerepet töltött be abban, hogy az erdélyi magyar fiatal értelmiség 

státusát erősítse Erdélyben. A szakmai szervezeteket az idősebb erdélyi szaktekintélyek 

dominálták, ezért mindenképpen szükség volt a fiatalok véleményének, nézeteinek 

megjelenítésére, elismertetésére. 

 A következő lépés 2004-ben következett, amikor létrehoztuk a Kolozsvári Magyar Egyetemi 

Intézetet (KMEI), amelynek az igazgatója lettem. Ezt a pozíciót 2011-ig töltöttem be. Az 

intézet úgy jött létre, hogy nem csak a szociológiának, hanem más magyar nyelvű szakoknak 

is voltak a Babeş–Bolyai Egyetemen olyan szakmai-tudományos szervezetei, mint nekünk a 

Max Weber Alapítvány. Ezek a szervezetek alapították meg az Intézetet. Ez a szövetség 

önálló intézetként kezdett működni és az lett a feladata, hogy a BBTE magyar oktatásának és 

kutatómunkájának a színvonalát növelje, és az érdekeit összefogja, képviselje, erősítse. Az 

Intézetet egészen 2011-ig vezettem. Vezetésem alatt az Intézet igen jelentős intézménnyé 

nőtte ki magát. Úgy gondolom, hogy az Intézetnek jelentős szerepe volt abban, hogy a BBTE 

Magyar Tagozatának sikerült szakmailag megerősödnie, és mint Kar, intézményileg is 

önállóvá válnia. A magyar oktatók többsége ebbe az Intézetbe tömörült. Az egyetemi 

körülmények nem mindig tették lehetővé, hogy az oktatók formálisan összegyűljenek és 

mindent megbeszéljenek. A Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet erre lehetőséget adott, és 

sikerült meghatároznunk azokat a hiányosságokat, amelyek miatt nem tud önállóan működni a 

magyar tagozat. 

 2004-től rendszeresen pályáztunk magyarországi támogatásokra. A magyar állam jelentősen 

támogatta az Egyetemet az Intézeten keresztül. Így például több száz, magyar nyelvű 

egyetemi jegyzetet tudtunk kiadni néhány éven belül. A szakkollégiumi mozgalmat 

kiterjesztettük az egész egyetemre és minden szakterületre. Kialakítottunk egy belső pályázati 

rendszert, ahova mindenféle egyetemi, tudományos tehetséggondozó aktivitásra lehetett 

pénzért folyamodni. Egy összegben megpályáztuk az összeget Magyarországon, majd 

továbbpályáztattuk Erdélyben. Ez egy nagyon pezsgő és fontos időszak volt, amely nagyon 

sokat segített az egyetem (BBTE) magyar tagozatának a megerősödésében. 

 1997–2000 között doktoranduszként ingáztam Budapest és Kolozsvár között, és amikor 

otthon voltam, akkor oktattam az egyetemen. 2000-ben lettem főállású tanársegéd.  1990-ben 

önállóvá vált a Szociológia Tanszék, Ion Aluas volt a vezetője, és a tagjai is többségében 

románok voltak. Aluas halála után, 1993-tól Rotariu professzor vette át a tanszékvezetést. 

Rotariu professzorral, akárcsak Aluassal, a magyar oktatók jó együttműködést tudtak 

kialakítani. Az 1993 után indult évfolyamokon külön román és magyar nyelvű beiskolázási 

keretszámok voltak (ún. Bolyai helyek), és létrejött az egyetem magyar tagozata a legtöbb 

karon. A magyar tagozat keretében indult magyar tannyelvű képzéseken majdnem minden 

tantárgyat magyarul tanítottak (a specifikus tantárgyak kivételével, amilyen például a román 

eszmetörténet, románok története, stb). A BBTE keretén belül kialakult, jogilag (egyetemi 

Charta) formalizált magyar tagozat némi autonómiával rendelkezett, ám ez sokak által vitatott 

tény. A magyar oktatók, ha akartak, a magyar tagozathoz tartozhattak. A tanszékeken belül 

legálisan volt egy külön magyar rész, a tagozat (románul: linie), az választott magának egy 

vezetőt, aki kisebb státusú és hatáskörű vezetői szerepet töltött be, mint a tulajdonképpeni 
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tanszékvezető. Ezt a pozíciót egészen a teljes tanszéki önállósodásig Magyari Tivadar töltötte 

be. 

 Eltérően egyes más szakterületektől, ahol voltak feszültségek, nekünk ez az időszak 

etnikumközi szempontból problémátlan volt. Szakmai fejlődésünkben, kapcsolataink 

alakításában teljesen szabadok voltunk, szabadon dönthettünk a magyar nyelvű oktatás 

fejlesztésében és a tanári kar kiépítésében. 2011-re már 11 főállású magyar nyelvű tanárunk 

volt, a 14 román mellett. A román nyelvű oktatói többséget az indokolta, hogy 2–3-szor több 

diák tanul a román tannyelvű tagozaton, mint a magyaron. A diákvizsgálatok alapján azt 

láttuk, hogy az egyetemi hallgatók aránya azonos az erdélyi magyarok arányával (mindkét 

esetben 19 százalék). A szociológia szakon sokáig 2–3-szor több román diák tanult, mára ez 

az arány elérte az 1:5-öt. Ezek az arányok érthetők. Egyrészt a demográfiai okok miatt, 

másrészt azért, mert Csíkszeredában, a Sapientián is működtetnek magyar nyelven 

szociológia szakot. Ráadásul a Partium Keresztény Egyetemen is van magyar nyelvű 

szociológusképzés. Így nagyon szétaprózódnak a létszámok. Tehát nem azért van kevés 

diákunk, mert nem kapunk elég állami helyet. Annyi helyet kapunk, amennyi szükséges. 

 A szakmai előmenetelem következő lépéseként 2004-ben sikeres versenyvizsga után 

kineveztek adjunktusnak, 2008-ban pedig docensnek. Az általam tartott előadások azóta a 

társadalmi struktúra és rétegződés, demográfia és népességszociológia, valamint az 

ifjúságszociológia. Minden oktatónak több szakterülete van, hogy az egész oktatási kínálatot 

le tudjuk fedni magyar nyelven. 

A 2000-es évek vége felé az egyetemen kialakult az a nézet, hogy az önálló, kolozsvári 

központú, magyarországi finanszírozású és kezdeményezésű Sapientia Egyetem megjelenése 

az egyetemi oktatási térségben ellehetetlenítette a kolozsvári állami magyar egyetem teljesen 

önállóvá válásának eszményét. Kivenni a teljes magyar Bolyai részt az egyetemi struktúrából 

és önállóvá tenni, eléggé lehetetlen vágyálomnak tűnt, miután a magyar állam, a történelmi 

egyházak és az erdélyi magyar értelmiség egy része is egy másik egyetem felfutását 

támogatta. Az oktatók nagy része azzal értett egyet, hogy a helyzetet úgy lehetne rendezni, ha 

a szokásos egyetemi struktúrák szintjén válnának külön a magyar részek, tehát karok, 

intézetek és tanszékek szintjén. Csakhogy az egyetem fejlődése úgy alakult, hogy 21 kara jött 

létre. Tehát a karok úgy néztek ki, mint az ELTÉ-n az intézetek. Ezekből kellett volna 

kiszedni a magyarokat és összerakni két karrá. A tanárok többsége azonban felismerte, hogy 

az előrelépéshez előbb önálló tanszékekre van szükség. Mert tanszékeket könnyebb kivenni a 

karokból, és más kar alá rendezni. 

 A Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet keretében működött és működik egy Oktatáskutató 

munkacsoport, amelynek az alapítását én kezdeményeztem, és később én vezettem. Ez a 

munkacsoport 2009–2010-ben kidolgozott egy koncepciót arra nézve, hogy milyen módon 

kellene törvényileg szabályozni az egyetemi felsőoktatáson belül a magyar nyelvű oktatást 

ahhoz, hogy az intézményileg kielégítő legyen. Ebben megfogalmaztuk azokat a feltételeket, 

amelyeknek az alapján létre lehet hozni önálló tanszékeket, intézeteket és karokat is. Az, hogy 

ezt valaki elfogadja, elég illuzórikusnak tűnt, de mindenesetre mi letettük az asztalra. 

Fórumokat szerveztünk, egyeztettünk, végül is a tervezetet az RMDSZ a magáévá tette. Az 

RMDSZ 2010-ben újra kormányra került, és felkértek engem, hogy vegyek részt az új oktatási 

törvény kidolgozásának a munkálataiban. A törvény felsőoktatási részébe bele kellett 

dolgozni az általunk készített a koncepciót. Én ezt a feladatot elvállaltam, és 2010 és 2012 

között félállásban Markó Béla miniszterelnök-helyettesi kabinetjében, Bukarestben 

dolgoztam. Mivel a parlamenti többség elég ingatag volt, az új oktatási törvényt végül 
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parlamenti felelősségvállalással fogadták el, ami azt jelentette, hogy a miniszterelnök a 

Parlament előtt bemutatta a törvényt, és ezzel érvénybe lépett. Természetesen a parlamenti 

szakbizottságok már korábban megkapták, és tehettek hozzá javaslatokat, de a törvény utolsó 

változatát a kormány fogadta el. Ez az elfogadási forma nem a legdemokratikusabb, de a 

törvény az lett, amit sikerült egyeztetni, és kisebb módosításokkal a mai napig érvényben van, 

pedig egy másik koalíció van kormányon. 

 A törvény szerint magyar „department”-eket hoztak létre, ami inkább intézetet és nem 

tanszéket jelent. A departmentekhez törvény szerint oktatási programok és önálló gazdálkodás 

tartozik. A rendszer leginkább ahhoz hasonlít, mint ami 1990 után az ELTE Szociológiai 

Intézetében működött. Ebben az önállósodásban és a struktúra kialakításában nagy szerepe 

volt Magyari Tivadar rektorhelyettesnek, akinek sikerült elérnie, és a rektor beleegyezését is 

megszereznie 17 magyar nyelvű intézet megalapításához. Így jött létre a mi intézetünk is, a 

Magyar Nyelvű Szociológia és Szociális Munka Intézet. Az intézet létrejöttekor Magyari 

Tivadar dékánhelyettesként és tagozatvezetőként ideiglenesen vállalta az intézetvezetést is. A 

vezetőválasztáskor engem a kollégák választottak meg, de ezt a rektornak jóvá kellett 

hagynia. 2012 áprilisától 4 évig én vezetem az intézetet. Jelenleg a karon három intézet van, 

egy román szociológia, egy szociális munka intézet, és egy magyar nyelvű, amelynek van két 

tanszéke, egy magyar szociológia és egy magyar szociális munka tanszék. 

 Az is eredményként könyvelhető el, hogy ezek után már nem csak szokásjog, hanem törvényi 

előírás alapján lett köteles a rektor a magyar oktatók által javasolt, a magyar oktatást 

képviselő két magyar rektorhelyettest kinevezni, és minden karon egy-egy dékánhelyettest. 

Jelenleg Sós Anna matematikus az egyik, az oktatási rektorhelyettes, aki a magyar tagozatot 

irányítja, a másik pedig Nagy László fizikus, aki az informatizálásért, értékelésért felelős. 

Kolozsváron lényegét tekintve megérett a helyzet a tagozati önállósodásra, amit 10 éves 

hosszú és kitartó építőmunka előzött meg a magyar tanárok részéről, és amihez nagyon fontos 

volt Magyari Tivadar jó tárgyalóképessége is. 

Meg kell azonban azt is említenünk, hogy ugyanezeknek a törvényes előírásoknak az alapján 

Marosvásárhelyen nem sikerült létrehozni ugyanígy az intézeteket. Az RMDSZ ekkor 

kierőszakolta, hogy önálló magyar kart hozzanak létre, de végül ebbe a kormánykoalíció bele 

is bukott, és azóta sincs sem önálló magyar kar, sem intézet a Marosvásárhelyi Orvosi és 

Gyógyszerészeti Egyetemen, de részleges magyar nyelvű oktatás továbbra is van, viszont a 

gyakorlati oktatás románul folyik, a román intézetvezetők irányítása alatt. Itt nem alakultak 

még ki korábban azok az önálló struktúrák, amelyek az önállósodás bázisát képezhették 

volna, nem volt elegendő magyar oktató. Mi a BBTE-n nagyon sok kritikát kaptunk menet 

közben, hogy sok felesleges, „informális” vagy „üres” lépést teszünk az önállósodás útján. De 

ezek készítették fel a román többséget és erősítették meg a magyar kisebbséget a formális 

önállósodásra. 

  

Oktatás, kutatások 

Ami a tudományos pályámat illeti, az az igazság, hogy pár évig, amíg a Kolozsvári Egyetemi 

Magyar Intézetet vezettem a doktori megszerzése után, a tanítás és a szakmai közéleti munka 

mellett a kutatómunka háttérbe szorult. Tovább bővült azonban a szakmai specializációm a 

társadalmi struktúra- és népességkutatás irányába, és az identitáskutatással párhuzamosan az 

erdélyi magyarok népességszámának alakulásával is kezdtem foglalkozni. 
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 Az egyetemre kerülésemkor először szemináriumokat vezettem társadalmi struktúra, 

rétegződés, mobilitás, demográfia, népességszociológia, ifjúságszociológia témakörben. 

Akkoriban még nem volt elegendő végzett szakoktatónk, és sok feladattal kellett egy 

embernek megbirkóznia. Ezek mellett a tárgyak mellett még tartottam olyan módszertani 

kurzusokat, mint bevezetés a statisztikába. Más szakokon, illetve karokon is oktatok, például 

a földrajzon. Sokáig oktattam a politikatudományi karon módszertant. A kisebbségszociológia 

a hivatalos tanrendben választható tárgy, amit diákkoromtól Horváth István oktat. A 

kisebbségszociológiai, illetve ifjúságszociológiai kutatásaimról az Ifjúságszociológia, illetve a 

Társadalmi struktúra tárgyak keretében beszélek. A doktori disszertációm témáját jelentő 

kutatást az erdélyi magyarok és románok nemzeti identitásáról a társadalmi rétegződés 

kontextusába ágyaztam be. A kisebbségi kérdést én általánosabb, illetve komplexebb 

megközelítésben vizsgálom; a társadalmi struktúra etnikai sajátosságai az egyik aspektus. A 

demográfiába is beépül az etnikai kérdés vizsgálata (pl. az erdélyi magyarság 

létszámcsökkenésének, az identitásnak és az asszimilációnak a kérdései). A kisebbségkutatás 

tehát itt is jelen van, de más módszerekkel közelítem meg a jelenséget. Az ifjúságkutatás 

szintén egy speciális szempontot ad, hiszen a fiatalok identitásának kialakulása a szocializáció 

folyamán ugyancsak fontos kérdés: milyen csatornákon és módszerekkel jutnak el hozzájuk a 

nemzeti eszmék. 

 A népességkutatás irányába terelt az a panelkutatás-sorozat is, ami a KSH 

Népességtudományi Kutatóintézetével együttműködésben valósult meg. Ezen a vonalon 

indítottunk el Horváth Istvánnal és Kiss Tamással egy európai szintű kutatássorozatba, a 

Gender és Generation Panel-ba kapcsolódó vizsgálatot. 2006-ban került sor az adatfelvétel 

első hullámára, ami „Az életünk fordulópontjai Erdélyben” címet kapta. Ebben az 

adatfelvételben a Max Weber Alapítvány, és az egyetemen, a BBTE Szociológia Kara 

keretében működő Etnikumközi Kutatások Kutatóközpontja vett részt. Az adatfelvétel során 

kitértünk nyelvpolitikai, demográfiai, valamint a társadalmi struktúra alakulását érintő 

kérdésekre is.  

 A vizsgálat során alkalmazott mintavételi mód több vonatkozásban eltért a korábbi erdélyi 

magyar felmérésekétől. A mintát a 2002-es népszámlálás adatai alapján Erdély 14 

megyéjében vettük, itt élt az erdélyi magyarok 98,3 százaléka. A kutatás címlistás rétegzett 

véletlen kiválasztással történt, a 14 megyében a 9 százaléknál nagyobb arányú magyarlakta 

településeken véletlenszerű mintát vettünk a választási címjegyzékekből, és azon belül a 

magyarul jól beszélő népességet kérdeztük le[2]. 

 A kutatás feldolgozását a „Párhuzamok. Anyaországi és erdélyi magyarok a századfordulón” 

című tanulmánykötetben jelentettük meg, Spéder Zsolt szerkesztésében, a KSH NKI 

„Kutatási jelentések” sorozat 86. számú kiadványaként, 2009-ben. Ebben a kötetben két 

tanulmányom jelent meg társszerzősen, és a magyarországi népességet hasonlítottuk össze az 

erdélyi magyarokkal. Az egyik tanulmány közös Spéder Zsolttal, ebben a gyermekvállalási 

szándékok alakulását és a családnagyság összehasonlító vizsgálatát végeztük el. 

 Mi itt két szándékváltozó összehasonlító elemzését végeztük el. Megvizsgáltuk, hogy 

mekkora a kívánt gyermekszám, és hogy a magyarországi és erdélyi kérdezettek 

meghatározott időszakon belül terveznek-e (újabb) gyermeket vállalni. Azt is tisztázni 

akartuk, hogy a két társadalomnak vannak-e olyan tagjai, akik egy gyermeket sem 

szeretnének („akaratlagos gyerektelenség”) vagy éppen nagycsaládot terveznek. Az 

eredmények alapján kimutattuk, hogy az erdélyi magyarok párkapcsolati magatartása és 

értékrendje a magyarországinál is tradicionálisabb képet mutat. Minden korosztályban 
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magasabbak a házasságkötési mutatók, és alacsonyabb a házasságkötés nélkül együtt élők 

aránya. A leglényegesebb különbség az erdélyi és az anyaországi magyarok között nemcsak, 

vagy nem elsősorban az együttélési formák gyakoriságában, hanem az egyes párkapcsolati 

formák megítélésében, az életforma választást meghatározó motivációban mutatkozik. Az 

eltérő motivációk hátterében nagy valószínűséggelaz itteni és az ottani magyarok eltérő 

vallásossága húzódik meg. Az erdélyi magyarok háromszor-négyszer nagyobb arányban 

vallják magukat igen vallásosnak, az egyház tanítása szerint. 

 A másik elemzést Monostori Judittal írtuk,  a címe: „A fiatal népesség rétegződése a vidéki 

Magyarországon és Erdélyben.” A fiatal (21–46 éves) korosztályok rétegződését motiváló 

tényezők között vannak hasonlóságok, de eltérések is Erdélyben és a vidéki Magyarországon. 

A rendszerváltás utáni időszakban összeszűkült és átstrukturálódott a munkaerőpiac, ezzel 

párhuzamosan megjelent a munkanélküliség, amely sokak életében tartóssá vált. A 

felsőoktatás expanziója egyfelől pozitív jelenség, másfelől sokak számára egyfajta 

parkolópályát kínált, menekülést a munkanélküliségtől. Magyarországon ez a folyamat előbb 

kezdődött el, de az általunk vizsgált korosztályok esetében Erdélyben is jól láthatóan egyre 

növekszik azoknak az aránya, akik diplomát adó iskolába járnak vagy már diplomát szereztek. 

 A háztartás és a munkaerő-piaci helyzet szerint inkább a hasonlóságok, mint a különbségek 

dominálnak. Erdélyben valamivel magasabb azoknak a háztartásoknak az aránya, amelyeknek 

nincs foglalkoztatott tagja, vagy csak egy van, és nem él mellette olyan személy, aki 

bármilyen társadalmi jövedelemmel rendelkezne. A foglalkoztatottság településtípusok 

szerinti differenciái Erdélyben nagyobbak, falun nagyon alacsony a foglalkoztatottság. Az 

erdélyi magyarok átlagos foglalkoztatottsági rátája megegyezik a vidéki Magyarországéval, 

de a falvakban mutatkozó sokkal alacsonyabb, míg a megyeszékhelyeken jóval átlag feletti. 

További különbség, hogy az erdélyi társadalom sokkal rurálisabb jellegű, ennek 

következtében több a mezőgazdaságban fő- vagy mellékállásban dolgozó. Végül, de nem 

utolsósorban jelentős külömbség, hogy az erdélyi magyarok körében nagyobb a depriváltak 

aránya, és a jövedelmi helyzetük is jobban elmarad az átlagtól, mint Magyarországon. Ezt a 

kérdést tovább vizsgáltam a kutatás második szakasza során. 

 A kutatás második szakaszára 2008–2009-ben került sor, ennek a megrendelője és 

jogtulajdonosa a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, lebonyolítója pedig a Max 

Weber Társadalomkutató Alapítvány volt, a BBTE Magyar Szociológia tanszékének 

közreműködésével. Ennek alapján Magyarország és Erdély magyarsága vonatkozásában 

végeztem összehasonlító társadalmi-struktúra kutatást egy közel 4000 fős, 19–75 éves 

népességre reprezentatív erdélyi magyar mintán, és egy több mint 11 000 fős magyarországi 

mintán. A kutatás során a konzulensem Spéder Zsolt volt, a feldolgozáshoz pályáztam néhány 

hónap Domus ösztöndíjat 2011-ben és 2012-ben. 

 A tanulmányban a társadalmi rétegződés konceptualizálása főleg neoweberiánus ihletésű, a 

társadalmi viszonyok vizsgálatában megpróbáltuk mind a foglalkozási szerkezeten alapuló, 

mind pedig az életmódra és az anyagi helyzetre épülő megközelítést alkalmazni. Az 

elemzésben felhasznált társadalmi rétegséma az Andorka-féle hagyományra épült, az aktív 

népesség besorolása a foglalkozási státust, az inaktív népesség esetében a kérdezéskor 

aktuális munkaerő-piaci pozíciót vettük alapul, ezért a nyugdíjasok vagy munkanélküliek 

önálló csoportot alkotnak. A tanulmány első részében e séma alapján hasonlítjuk össze a két 

népesség helyzete közötti eltéréseket munkaerőpiac, képzettség, jövedelmi viszonyok, anyagi 

helyzet, lakáshelyzet és fogyasztás-életmód elemek szerint. 
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 A kutatás során komplexebb módszertant használtam, egy státusindexet szerkesztettem, és 

regresszióelemzéssel megvizsgáltam, vajon a különböző társadalmi erőforrások és szocio-

demográfiai jellemzők hogyan magyarázzák a társadalmi státuszhelyzetet a két népesség 

körében. Az inaktív népesség relatív helyzete rosszabb Erdélyben, és az egyenlőtlenségek is 

nagyobbak, a képzettség szerepe meg kisebb a státusszerzésben, mint Magyarországon, bár a 

két ország közötti eltérések mértéke jelentősen csökkent 2000 óta. 

 A vizsgálat során kimutatható volt, hogy Magyarország és Erdély között a jövedelmi 

átlagkülönbségek csökkentek 2000 és 2009 között, az erdélyi átlagjövedelmek a 

magyarországi 50 százalékáról mintegy 20 százalékára csökkentek. A belső egyenlőtlenségek, 

különbségek Erdélyben nagyobbak, a szegények relatíve szegényebbek, a gazdagok 

gazdagabbak, mint Magyarországon, és ez nem is változott lényegesen, sőt, Magyarországon 

kissé csökkentek az egyenlőtlenségek ezen időszakban, míg Erdélyben stagnáltak vagy 

növekedtek. A fogyasztás, életmód terén viszont az erdélyiek nem állnak rosszabbul a 

magyarországiaknál, az életükkel, jövedelmükkel való elégedettség terén pedig egyenesen 

jobban állnak. A kutatás eredményeinek Erdélyben elég nagy sajtóvisszhangja volt, a Duna 

TV-ben is volt az eredményekről egy kis beszélgetés, különösen a jövedelmek csökkenése és 

az elégedettség közötti eltérések váltottak ki érdeklődést. 

 2007-ben került sor ennek a korszaknak az egyik legnagyobb kutatására, a „Kárpát Panel: a 

Kárpát-medencei magyarok társadalmi helyzete és perspektívái” című szociológiai 

panelvizsgálatra, amelyet Papp Z. Attilával vezettünk. A kutatás feldolgozásához 

megpályáztam és megkaptam egy kétéves Bolyai János ösztöndíjat az MTA-tól (2008–2010 

között). 

 A Kárpát Panel erdélyi kutatás első hullámát 2007-ben 900 fős reprezentatív erdélyi magyar 

mintán végeztük kérdőíves módszerrel. Ebben a fázisban párhuzamosan sor került a 

szlovákiai, a vajdasági és a kárpátaljai magyarságra kiterjedő, valamint egy magyarországi 

kontrollmintás kérdőíves vizsgálatra is. A második hullámra 2010-ben csak Erdélyben került 

sor (890 fő). A kérdőíves felmérés az erdélyi magyarok nemzeti identitását, Magyarországhoz 

és a többséghez való viszonyát, vallásosságát, a nemi egyenlőtlenségeket és munkaerő-piaci 

viszonyait, lakáskultúráját vizsgálta. 

 A mintavétel során 2010-ben megkérdezett 890 magyar anyanyelvű személy a tág értelemben 

vett Erdély 15 megyéjében élt (kimaradt Krassó-Szörény megye a magyarok alacsony 

létszáma miatt). A mintavétel módja a következő volt: a 2007. évi reprezentatív mintában 

szereplő populációból indultunk ki, kibővítve a jelzett esetszámig, az eredeti (2007. évi) 

mintavételi pótlisták szabad kvótás betartásával. Az eredeti 2007. évi minta a háztartások 

szintjén többlépcsős véletlen kiválasztással történt, a kérdezőbiztosok szabad kvótás 

módszerrel választották ki a háztartásokban a válaszadókat. [3] 

 A kutatás másik empirikus forrása egy fókuszcsoportos vizsgálat volt a nemzeti 

identitásminták társadalmi működéséről. Összesen 6 helyszínen végeztünk 10 fókuszcsoport-

interjút 2009-ben,[4] ezek: Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda, Marosvásárhely, Mezőbánd, 

Kolozsvár, Nagyvárad. A fókuszcsoportok kialakításakor figyelembe vettük az iskolai 

végzettséget, a nemet, az életkort és a településtípust. Egy-egy fókuszbeszélgetésen 8–9 fő 

vett részt, és átlagosan 2 órát tartott, magyar nyelven. 

 A kutatást Erdélyben a kolozsvári Max Weber Társadalomkutató Alapítvány és az MTA 

Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézete (2007-ben) végezte, a Babeş–Bolyai 
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Tudományegyetem Szociológia Tanszékével együttműködésben, a Szülőföld Alap és az MTA 

Határon Túli Magyar Tudományos Ösztöndíjprogramja támogatásával. 

 A Panel-vizsgálat adataiból több tanulmány született, 2012-ben pedig sikerült összeállítani 

egy átfogóbb és mélyebb elemzéseket tartalmazó kötetet „Szociológiai mintázatok” címmel, 

melyet a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet kiadója adott ki. Több angol nyelvű 

tanulmány is jelent meg, illetve van megjelenés alatt. 

 A kutatás fő eredményei a következőkben foglalhatók össze: az erdélyi magyar népesség 

esetében a kultúrnemzeti kötődés, valamint az állampolgársági kötődés kisebbségi helyzetben 

valamiféle kettősséget képez az identitásban, de ezek Erdélyben nem egymás mellé 

rendelhető identitások, hanem kiegészítik egymást. A magyarságtudatnak mint kultúrnemzeti 

identifikációnak a primátusa megkérdőjelezhetetlen, és ebben lényeges változások időben sem 

történnek, ám a külhoni magyar állampolgárságról szóló nemzeti diskurzusviták az 

állampolgárság relatív fontosságát növelték a népesség egy szignifikáns csoportja körében. 

 Az erdélyi magyarok a magyarországi magyaroktól és a románoktól is elkülönülő, 

szociálpszichológiai értelemben vett ingroupként határozhatók meg. A csoportközi 

kategorizációk és sztereotipizációk is ezt a különállást erősítik meg. A magyarországi 

magyaroktól különálló ingroupként való önmeghatározás az elmúlt évtizedben (2010-re) 

felerősödött, ha az 1997. évi Kárpát-kutatás eredményeihez viszonyítjuk a válaszokat. 

Ugyanakkor, a különböző politikai folyamatok (a romániai magyarság kormányzati 

szereplése, a kormány támogatása, a magyar kormány határon túli politikája) szocializációs 

hatásának következtében a romániai magyarság a románságot jobban elfogadja, mint 8 vagy 

10 évvel korábban, csökkentek a társadalmi távolságok irányukban, még 2007 és 2010 

perspektívájában is, a román–magyar viszonyt kisebb arányban érzékelik konfliktusosnak 

2010-ben, mint korábban bármikor. 

 A magyarországi magyarokkal kapcsolatos előítéletek az 1990-es évek második feléhez 

képest azonban felerősödtek és a társadalmi távolságok is növekedtek 2007-ig, olyannyira, 

hogy a magyarországi magyarok és a románok átlagértékei a különböző indikátorokat illetően 

már nem különböznek szignifikánsan, ám némiképp megmaradt a magyarországi magyarság 

iránt érzett rokonszenv is, és 2010-re a viszonyulás nem romlott, sőt bizonyos 

vonatkozásokban inkább javult. 

 A románság nagyobb mértékű elfogadása, más válaszokkal összevetve rámutat arra, hogy az 

erdélyi magyarok nemzeti identitásának egyik sajátos dimenziója a romániaiság, amely a 

hazafogalom, az állampolgársághoz és a románokhoz való társadalmi viszonyrendszer 

együttes eredőjeként fogható fel. Az erdélyi magyarok identitásának ezen dimenziója érzelmi 

töltetét és relatív fontosságát tekintve elmarad a kultúrnemzeti természetű magyarságtudattól, 

ám azt árnyalja, jelentős mértékben regionális jellegűvé teszi. 

 Az erdélyi magyarság identitásában, nemzeti attitűdjeiben a legjelentősebb eltérések 

regionálisan figyelhetők meg. A magyarság arányában meglévő regionális eltérések és az 

ezzel összefüggő magyar kulturális, oktatási intézményrendszer megléte vagy hiánya, 

kiterjedtsége, valamint a románokkal való mindennapi interakció gyakorisága, a hivatalokban 

jellemző nyelvhasználat milyensége meghatározó: a székelyföldi és partiumi magyarok 

nagyobb arányban találják természetesnek magyar identitásukat, a szórványban pedig többen 

úgy élik meg ezt mint sajátos erőforrást, azzal együtt, hogy ritkán ugyan, de Észak-Erdélyben 

többen tapasztaltak etnikai diszkriminációt, mint a tömbmagyar vidékeken vagy Dél-
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Erdélyben. A többváltozós logisztikus regressziós modell értelmezése alapján az etnikai 

diszkrimináció megvalósulásának esélyét növeli emellett az észak-erdélyi – főleg városi – 

lakóhely, és ez nem változik lényegesen több kontrollváltozó bevonása mellett sem. 

Magasabb a nemzetiségi diszkrimináció észlelésének esélye azok körében, akik a hivatali 

ügyintézés során inkább a magyar nyelvet használják, helyi szinten. Ám a magyar hivatali 

nyelvhasználat mögött nem a román nyelv ismeretének alacsony szintje áll, mert annak nincs 

hatása a diszkrimináció percepciójára, hanem inkább a románokkal szembeni negatív 

előítéletesség (ellenszenvesek). Ezért feltételezhető, hogy a szubjektív diszkrimináció 

észlelése mögött egyes esetekben valójában a kisebbségi neurózis áll (amelynek 

kialakulásában ugyancsak közrejátszott valamilyen diszkriminatív, egyéni vagy közösségi 

élmény a közeli vagy távoli múltban). 

 A románokkal szemben a tömbben élő magyarok körében átlagosan nagyobb a társadalmi 

távolságtartás, ott kisebb a mindennapi interakciók sűrűsége, mint a szórvány- vagy 

szigetmagyarság körében Észak-Erdélyben, és még inkább az erőteljes szórványhelyzet 

jellemezte Dél-Erdélyben és Bánságban. A magyar szórványrégiókban kisebb mértékben 

érzékelik konfliktusosnak a román–magyar viszonyt akár országszinten, akár települési 

szinten, mint a tömbmagyarságon belül. 

 Közben alakult a magánéletem is, 2008-ban nősültem meg. A gyermekeim, két fiú, Dániel 

2010-ben és Ervin 2013-ban születtek. Feleségem Gergely Erzsébet-Emese, marosvásárhelyi 

születésű. Magyar-finn szakot, majd másoddiplomásként szociológiát végzett. Jelenleg éppen 

doktorál, és az erdélyi magyar közoktatás szövegértési teljesítménymérésével foglalkozik. 

 Ami engem illet, továbbra is érdekel az erdélyi magyarság és a románok együttélése. Ez a 

kérdéskör is beletartozik az identitásba. Az erdélyi magyarság igényli azt, hogy mind 

identitásában, mind intézményrendszerében nagyfokú önállósága és különállósága legyen a 

román lakosságtól. Viszont az is egyértelmű, hogy az együttműködést a románok 

intézményrendszerével fenn kell tartani. Ez egy egyensúly, ami most elég jó. Arra azonban 

jobban oda kellene figyelni, hogy a fiataljaink nyelvileg jobban felkészüljenek arra, hogy 

román közegben kell érvényesülniük. A román és az angol szaknyelvi kommunikáció még 

fejlesztésre szorulna. 

 Előre nézve a jövőbe szeretném a kutatásaimat a nemzetközi tudományos színtéren minél 

ismertebbé tenni. A Kárpát Panel során, néhány év szünet után újra elkezdtem az erdélyi 

magyarok identitásával foglalkozni. Ennek van most egy új aspektusa, az új nacionalizmus, 

amelynek képzetei, hatásai Erdélybe is átszivárognak. Szeretném ennek a kutatásnak az 

eredményeit önálló kötetben megírni. Azután szeretnék az erdélyi magyarok népesedéséről 

egy kutatást lebonyolítani és megírni, és a jövőre kitekintve prognózisok formájában is 

felrajzolni. 

  

Az interjút készítette és szerkesztette: Bindorffer Györgyi 
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Jegyzetek 

 

[1] Romániában az önálló szociológia- és pszichológiaképzés már 1973-ban megszűnt, az 

1980-as években még a filozófiaképzés keretében mellékszakként működő 

társadalomtudományi szakosodást is tovább korlátozták, a helyek számát csökkentették, új 

oktatókat nem vettek fel, és a magyar nyelvű képzést megszüntették a Babeş–Bolyai 

Tudományegyetemen. 

[2] A mintavételi leírásról lásd: Kiss Tamás–Kapitány Balázs: Magyarok Erdélyben: a minta 

kialakítása és az adatfelvétel. In Spéder Zsolt (szerk.): Párhuzamok a népesedési 

viszonyokban. Anyaországi és erdélyi magyarok az ezredfordulón. NKI Kutatási Jelentések, 

86. 2009. 

[3] A 2007-es vizsgálat mintavételi eljárásnak részletesebb leírást lásd Papp Z. Attila–Veres 

Valér (szerk.): Kárpát Panel. Gyorsjelentés. MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 

Budapest, 2007. 5–7. 

[4] A kutatás jogtulajdonosa a Max Weber Társadalomkutatásért Alapítvány, a 

terepmunkában részt vettek a Babeş–Bolyai Tudományegyetem diákjai. Az adatfelvétel és 

fókuszcsoportok a Szülőföld Alap támogatásával készültek. 
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 Szociológus, PhD (2004), egyetemi docens a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem 

Szociológia és Szociális Munkásképző Karán. 2012 óta a kolozsvári egyetemen működő 

Magyar Szociológia és Szociális Munkás-képző Intézet vezetője, tagja a Magyar Szociológiai 

Társaságnak, a Román Szociológiai Társaságnak és az Európa Szociológiai Társaságnak, 

valamint az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságnak. 2007-ben az 

Magyar Szociológiai Társaság Erdei Ferenc díjjal tüntette ki. A Max Weber 

Társadalomkutatói Alapítvány elnöke, az RMDSZ Iskola Alapítványának elnöke. 
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