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A MAGyAORSZÁGI ÉS ERDÉLyI MAGyAROK 

INDENTITÁSÁNAK VIZSGÁLATÁRÓL

2014 tavaszán kezdtem el kutatásomat, amelyben magyarországi és erdélyi magyarokat kér-
deztem meg nemzeti identitásukról, nyelvhasználatukról, és egymásról alkotott véleményük-
ről. A kutatás végül egy tudományos diákköri dolgozatban öltött testet. A kutatásom során 
Magyarországon 161 darab kérdőívet töltettem ki, Székelyföldön pedig 105-öt. A magyaror-
szági kérdőívek nagy részét, 60%-át a Jászságban töltettem ki (Jászárokszállás, Jászberény, 
Jászapáti, Jászágó), a maradék 40%-ot pedig Budapesten és környékén töltötték ki a válasz-
adóim. Az erdélyi kérdőívek kitöltetésében két székelyföldi lány nyújtott számomra nagy 
segítséget. Nekik köszönhetően Székelyföldön 5 településen, azon belül is 11 helyszínen 
töltötték ki a kérdőíveimet.

Ez a kutatás 2014 márciusában fogalmazódott meg bennem, amikor a Szent István Egye-
tem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar erdélyi hallgatókat fogadott egy cserediák 
programmal. A Kollégiumi esték II. „C” tantárgyon ezek a cserediákok is részt vettek, és 
egy 52 perces kisfilmet néztünk meg, amely a romániai magyarságról, az őket érintő ne-
gatív diszkriminációról szólt. Különösen érdekesnek találtam, hogy az erdélyi cserediákok 
ehhez a témához saját tapasztalatokat fűztek hozzá, és egyre érdekesebbé vált számomra 
ez a téma. Az egyik lány e témával kapcsolatban mondott egy példát, amely az volt, hogy 
az ő testvérére az iskolában rászóltak, hogy ne telefonáljon magyarul. Személy szerint ne-
kem is, és véleményem szerint az összes Magyarországon élő magyarnak nehéz elképzelnie, 
hogy valaki magyar, magyar az anyanyelve, és mégis rászólnak, hogy ne használja ezt a 
nyelvet. Véleményem szerint sok magyarországi magyar elképzelni sem tudja, hogy mi-
lyen egy másik országban magyarként kisebbségben élni, és ez is ösztönzött arra, hogy a 
kutatásomat elkészítsem és bemutassam Magyarországon, hogy a székelyek nap mint nap 
milyen problémákkal küzdenek, főképp magyarságuk miatt. A kutatásom során az erdélyi 
mintával kapcsolatban ki kell emelni, hogy a kérdőívek kitöltetése Székelyföldön történt. 
Az erdélyi magyarok vonatkozásában egy speciális esetet említhetünk meg, hiszen az erdé-
lyi magyar kisebbség Székelyföldön egy tömbben él, ezen belül is két megyében. Ez a két 
megye Hargita és Kovászna. Hargita megye lakosságának 82,9%-a, illetve Kovászna megye 
lakosságának 71,6%-a magyar. Ez egy speciális helyzet, mert jelentős többségben vannak itt 
a magyarok, ami a hétköznapjaikat is megkönnyíti. A jelentős többség miatt – hiába telt el 
már közel száz év a trianoni döntés óta – a magyarok meg tudták őrizni magyarságukat, és 
csak nagyon kismértékben jellemző rájuk az asszimiláció. 

Kutatásomban dr. Sebők Balázs főiskolai docens konzulensemként sokat segített. Mun-
kám során vizsgálom a magyarországi magyarok és az erdélyi magyarok identitását, is-
mereteit és véleményeit egymásról, ezenkívül nagy hangsúlyt fektetek még arra is, hogy a 
magyarországi magyarok és az erdélyi magyarok milyen véleménnyel vannak egymásról. 
Bemutatom továbbá azt, hogy az erdélyi magyarokat milyen gyakran éri negatív diszkrimi-
náció magyarságuk miatt, illetve a magyarországi magyarok véleményét is kikérem erről a 
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témáról. Végül pedig egy igazán fontos és igazán magyar témával szeretném zárni munká-
mat. Bemutatom, hogy az általam megkérdezett erdélyi magyarok éltek-e a magyar kormány 
2010. évi döntésével, és magyar állampolgárok lettek-e. Ebben a kérdésben természetesen 
kikérem a Magyarországon élő magyarok véleményét is.

Kutatásomban kvantitatív kutatási módszert alkalmaztam. Két kérdőívet készítettem, 
amelyből az egyiket a magyarországi magyarokkal töltettem ki, a másikat pedig az Erdély-
ben élő magyarokkal. Mindkét kérdőív 47 kérdésből áll, felépítésük egyforma, viszont a 
kérdések nem teljesen egyeznek meg. A kutatásomban átlagos emberek véleményére vol-
tam kíváncsi. A teljes reprezentativitás elérése a kutatás során számomra szinte lehetetlen 
volt, de törekedtem a véletlenszerű mintavételre. A helyszíneket önkényesen választottam 
meg, de a helyszíneken az emberek megkérdezése véletlenszerűen zajlott. A helyszín mellett 
az időpontokra is figyeltem, volt ahol hétköznap, volt ahol hétvégén jártam a kérdőíveket 
kitöltetni, illetve figyeltem arra is, hogy kb. délután 2 órától este 6-7 óráig töltessem ki a 
kérdőíveket, hogy aki délután 4-ig vagy este 6-ig dolgozik, az is a mintámba kerülhessen. 
Ezzel a lépéssel is próbáltam esélyt adni mindenkinek arra, hogy kifejthesse véleményét az 
általam kutatott témában. Az egész országos lefedettséget nem tudtam elérni – és ez szerin-
tem egy főiskolai hallgató számára szinte lehetetlen –, de az Észak-Alföld régióból kilépve 
a Központi régióban is töltettem ki kérdőíveket (pl.: Budapest). Magyarországon én töltet-
tem ki a kérdőíveket 8 településen, (Jászapáti, Jászágó, Jászárokszállás, Jászberény, Buda-
pest, Gödöllő, Kistarcsa, Szolnok) és 12 helyszínen kértem fel embereket, akik válaszoltak 
a kérdéseimre. Erdélybe nem tudtam kiutazni, de szerencsémre két egyetemista lány, akik 
Székelyudvarhelyen tanulnak, elvállalták a kérdőívek kitöltetését. Erdélyben a két lány 5 
településen (Brassó, Csíkmadaras, Csíkszereda, Marosvásárhely, Székelyudvarhely) és 11 
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helyszínen töltette ki a kérdőíveket. Őket is kértem arra, hogy az időpontok kiválasztása is 
változatos legyen, hogy minél több ember tudjon a mintámba kerülni és a kérdéseimre vála-
szolni. A kérdőív mellett a kutatásomban szerepel a vonatkozó szakirodalmak ismerete is.
Magyarországon összesen 161 értékelhető kérdőívet kaptam vissza, a 161 főből 97 fő nő 
és 64 fő férfi, vagyis a kérdőívek 60 %- át nők, 40%-át férfiak töltötték ki. Erdélyből 105 
értékelhető kérdőívet kaptam vissza. Itt a kitöltők 82%-a nő (86 fő) és 18%-a férfi (19 fő). 
Mindkét országban a 18-30 év közöttiek töltötték ki legtöbben a kérdőívemet, Magyarorszá-
gon 34%, Erdélyben 72%.  Utánuk következnek a 31 és 46 év közöttiek. Ebből a csoport-
ból a kérdőívemet kitöltötte Magyarországon 30%, Erdélyben 15%. A 46 és 60 év közötti 
kategóriába Magyarországon 30% tartozik, míg Erdélyben csak 11%. A 61 és 75 év közötti 
kitöltőm már jóval kevesebb, Magyarországon 5%, Erdélyben pedig 2%. 75 évnél idősebb 
kitöltőm Erdélyben nem volt, Magyarországon pedig 2 fő. Az életkorokat tekintve a fiatalok 
vannak többségben, illetve az aktív korúak. Elsősorban az ő véleményükre voltam kíváncsi, 
valamint arra, hogy az erdélyi magyarok, hogy élik meg kisebbségi helyzetüket, és a ma-
gyarországi magyarok ezt hogyan és milyennek látják.

A kutatásomban nagy hangsúlyt fektettem a nemzetiségi kérdésre. A magyarországi kér-
dőívben a kitöltő nemzetiségére külön nem tértem ki, mert ebben az esetben a nemzetiség 
szinte egyértelmű. Az erdélyi válaszolók nagy többsége, 83%-a magyar identitásúnak vallja 
magát, csak 2% tartja magát románnak, ahogy a lenti diagrammon is jól látszik. A magyar-
román kettős identitás a válaszolók 14%-ára jellemző, amely nem túlzottan meglepő, hiszen 
közel száz éve élnek magyarokként Romániában, illetve a szocialista időszakban több asz-
szimilációs lépést is tett az állam a magyarok beolvasztására. Például: támogatták a vegyes 
házasságokat egy román és egy magyar között, szerették volna elérni, hogy az iskolákban 
csak románul lehessen tanulni, a Romániában élő magyarokat román lakta területekre so-
rozták be sorkatonának, és a Ceausescu-rendszerben azokat a magyar neveket, amelyeket 
tükörfordítással át lehetett ültetni románra, már románul anyakönyvezték. A magyarok ez 
elleni tiltakozásként eredeti magyar neveket adtak gyermekeiknek (pl.: Előd, Hunor), mert 
ezeknek nincs román megfelelőjük, és nem tudják a nevüket „elrománosítani”. Ez csak né-
hány példa volt, de ennél sokkal több intézkedés irányult a magyarok ellen, így csoda, hogy 
az elmúlt 90 évben csak ennyi magyart jellemez a kettős, magyar–román identitás.
A következő kérdésben a házastárs nemzetiségére kérdeztem rá. A magyarországi kitöltők 
közül 67% válaszolta azt, hogy magyar a házastársa, és 32%-nak még nincs. Egyetlen kivétel 
egy férfi volt, aki azt válaszolta, hogy az ő felesége székely-magyar. Az erdélyi kitöltők köré-
ben sem eltérőbb a helyzet. A kitöltők 56%-ának még nincs házastársa, 41%-nak magyar, il-
letve 1 csángó és 1 székely házastársat említettek még, de ők is a magyarokhoz sorolandóak. 
Az erdélyi válaszolóknál, ha csak azokat vesszük figyelembe, akiknek van házastársa, akkor 
a válaszolók 98%-ának magyar házastársa van, ez az adat nagyon hasonló Csepeli és társai 
1999. évi kutatásához, amelyben ők azt kapták eredményül, hogy az erdélyi magyarokra 

1 Csepeli Gy. Et al. (1999.) A nemzeti- etnikai identitás változatlansága és átalakulása. Kisebbségkutatás. 8. évf. 
4. sz. 499–514 o.
2 Hermann G. és mások (2012.) A székelység története. Székelyudvarhely
Ennél a kérdésnél 1 nő válaszolta azt, hogy „nem”, a többiek igennel feleltek, tehát az általam vett minta szinte 
100%-a magyar anyanyelvűnek tartja magát. 
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inkább jellemző a homogén házasság (96 %).1 Román házastársa csak egyetlen nőnek van. 
A kutatásom is tükrözi azt, amelyet többen is megfogalmaztak már, most én Thuróczy János 
krónikástól szeretném idézni: „Azt is fontosnak tartom leírni, hogy más nemzetségekkel sem 
keverednek, és őrzik szigorú erkölcseiket.” 2 Ez az idézet is alátámasztja kutatásomat, hogy 
az erdélyi magyarok leginkább csak magyar párt választanak, nem szívesen házasodnak ro-
mánnal (persze ma már, a XXI. században léteznek kivételek).

A szülők nemzetiségét tekintve mindkét esetben magasan a magyarok állnak. Az erdélyi 
kitöltők 95%-ának magyar az édesapja és az édesanyja is, a magyarországi kitöltők még ezt 
is túlszárnyalták, itt 97% válaszolta azt, hogy édesapja és édesanyja is magyar. Az erdélyi 
kitöltők esetében a felmenőket tekintve 2 román édesapa és 3 román édesanya található.
A nyelvhasználat elsősorban az erdélyi válaszolók esetében fontos. Itt az első kérdésem az 
volt, hogy: „ön magyar anyanyelvűnek tartja magát?” 

Fontosnak találtam beletenni az erdélyi kérdőívekbe, hogy milyen tanítási nyelvű isko-
lában tanultak a válaszolók. Az általános iskolai tanulmányaikat a válaszolók 98%-a magyar 
tanítási nyelvű általános iskolában végezte. Csak 2 fő tanult román általános iskolában. A 
kérdőívet kitöltők 94%-a középiskolai tanulmányait is magyar nyelvű iskolában végezte. 
Középiskolai tanulmányoknál 5 fő tanult román nyelven, és 1 fő tanult román– magyar két 
tannyelvű középiskolában. A magyarországi kérdőívben is volt egy kérdés arról, hogy a ma-
gyarországi magyarok szerint az Erdélyben élő magyarok hány százaléka tanul magyar nyel-
ven az iskolában. Fent már említettem az erdélyi adatokat, hogy az erdélyi magyarok 98%-a 
magyarul tanult az általános iskolában, illetve 94%-a középiskolában is. 

Ehhez képest a magyarországi kitöltők közül, csak 10% válaszolta azt, hogy az erdélyi 
magyarok több mint 76%-a magyarul tanul. A legtöbben (32%) azt választották, hogy az 
erdélyi magyarok 26-50%-a tanul magyar nyelven. Már itt rögtön megmutatkozik, hogy mi, 
magyarországi magyarok nem rendelkezünk kellő ismerettel társainkról, és igazából konkrét 
ismeretünk nincs is arról, hogyan élnek a magyarok Romániában.  
Szerettem volna választ kapni arra is az erdélyi kitöltőimtől, hogy önbevallás alapján milyen 
szintűnek érzik magyar nyelvtudásukat. Erre a kérdésre a válaszokat az alábbi táblázat tar-
talmazza:

a.) Magyarul beszédben és írásban is jobban fejezem ki magam, mint 
románul

91% 96 fő

b.) Magyarul beszédben jobban fejezem ki magam, mint románul 3% 3 fő

c.) Magyarul is tökéletesen beszélek, de románul 
jobban fejezem ki magam

1% 1 fő

d.) Nagyon jól beszélek magyarul, de a román 
nyelv sokkal jobban megy

2% 2 fő

e.) Elég jól tudok magyarul, de nyelvtudásom nem tökéletes 3% 3 fő

f.) Csak keveset tudok magyarul 0 0 fő
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1. számú táblázat

Kíváncsi voltam arra is, hogy a kérdőívemet kitöltők közül hányan beszélnek románul. A 
válaszolók 85 %-a beszél románul és 15 %-uk nem. Gereben Ferenc 1999. évi kutatásában a 
válaszadók 98%-a beszéli a román nyelvet.3 Ez a két adat jól tükrözi, hogy a magyarok nagy 
többsége rá van kényszerülve arra, hogy megtanulja és használja a román nyelvet. Ez után 
következett az a kérdés, hogy hol tanulták meg a román nyelvet és miért? Itt nem is kevesen 
73 fő (70%) óvodában, iskolában tanulta meg a román nyelvet. Második helyen áll az, hogy 
román barátoktól, ismerősöktől sajátították el a román nyelvet, harmadik helyen áll az, hogy 
otthon, a családban. Ezen kívül az „egyéb” kategóriában még különbözőbb variációkkal ta-
lálkoztam: 2 fő a katonaságnál tanulta meg a román nyelvet, volt, aki az egyetemen vagy 
diákmunka során, és volt olyan is, aki a televízióból sajátította el a román nyelvet. A válaszo-
lók 67%-a érzi úgy, hogy kötelezték a román nyelv megtanulására, és 31% mondta azt, hogy 
a saját döntése volt. Ennél a kérdésnél kaptam egy egyéb választ. Az illető azt válaszolta, 
hogy „Beleszülettem, már az utcán is ragadtak rám a román szavak.” Vagyis ő úgy gondol-
ja, hogy ebben az élethelyzetben, amikor az ember magyarként Romániában él, kisebbségi 
sorban, nem tehet mást, kénytelen elsajátítani a román nyelvet és ez véleményem szerint is 
így van. Itt szeretnék Gereben Ferenc könyvéből idézni egy részletet, ahol ő azt kérdezte 
interjúja alanyától, hogy üzletben, vagy hivatalban milyen nyelvet használ. „Magyarul és 
románul. Románul abban az esetben, ha román anyanyelvű a beszélgetőpartnerem. Például 
egy ügyvédnővel ügyeim intézése során kölcsönösen kedveskedtünk egymásnak: ő román 
lévén én románul beszéltem, ő pedig magyarul szólt hozzám.” Ezek nagyon szép sorok, azt 
tükrözik, hogy egy többnemzetiségű területen milyen jól meg tudnak férni a nemzetiségek 
egymás mellett. Itt a békét, és a kedvességet a kölcsönösség adja. Mind a két fél megtanulta 
az ott élő másik nemzetiség nyelvét. Nem egyszerűbb lenne ez, mint az örökös harcok, viták 
és sértegetések?

A magyarországi kérdőív következő részében arra a kérdésre, hogy: „Ön szerint a széke-
lyek is magyarok?” 89% válaszolta azt, hogy igen, ők is magyarok, ami egy jó eredmény. A 
szakirodalmakban többen azt fogalmazták meg, hogy a székelyek a hunokkal rokon türk nép 
utódai, akik a honfoglaló magyarokkal érkeztek a Kárpát- medencébe. Más vélemény szerint 
a székelyek egyszerűen magyarok. 

Ezt alátámasztani látszik az a tény, hogy nem ismerünk semmilyen forrást, mely azt iga-
zolná, hogy a székelyek valaha is más nyelven beszéltek mint a magyarok. Továbbá az is 
különös, hogy egységes székely nyelvjárás nincs. Itt említeném még meg azt is, hogy a 
régészek arra figyelmeztetnek bennünket, hogy a kora középkori székelyföldi leletek, épít-
kezési, temetkezési szokások semmiben sem különböznek a magyarokétól. Szeretném még 
megemlíteni László Gyula régész kettős honfoglalás elméletét. Szerinte a székelyek azok 
a magyarok, akik jóval a honfoglalás előtt, 670 táján érkeztek a Kárpát-medencébe. Több 
elmélet is született a székelyek eredetével kapcsolatban, és ez a kérdés még máig vitatott 
kortárs tudósok körében, de véleményem szerint a székelyek is magyarok, mert csak emel-
lett szólnak bizonyítékként régészeti leletek, és ez ellen semmi. A magyarországi magyarok 

3Gereben F. (1999.) Identitás, kultúra, kisebbség. Budapest: Osiris kiadó (127–131.o.)
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közül 155 fő gondolja úgy, hogy az erdélyi magyarok ismerik a magyar himnuszt, ami egy jó 
adat, mert az erdélyi magyarok százszázalékosan azt válaszolták erre a kérdésre, hogy igen, 
ismerik a magyar himnuszt. Ezzel ellentétben a magyarországi magyaroknak csak 68%-a 
ismeri a székely himnuszt, de csak a válaszolók 45%-a tudná elénekelni, ha szükség lenne 
rá. Ezt az erdélyi magyarok jól megérezték, mert legtöbbjük azt válaszolta (39%), hogy a 
Magyarországon élő magyarok 26-50%-a ismeri a székely himnuszt. Véleményem szerint 
ez alacsony szám, és szerintem a magyarok 75%-ának legalább ismernie kellene a székely 
himnuszt, amely szintén a magyarokról szól. 

A következő kérdés megegyezett mind a két kérdőívben, amely az volt, hogy van-e kü-
lönbség az erdélyi magyarok és a magyarországi magyarok között. Az erdélyi magyarok 
egyöntetűen (86%) azt válaszolták, hogy igen, van különbség a két csoport között, és közü-
lük 73% szerint az erdélyi magyarok javára. A magyarországi magyaroknál már megoszlott 
a válasz. A válaszolók 50%-a szerint van különbség és 50%-uk szerint nincs különbség a két 
csoport között. Akik azt mondták, hogy van különbség, azok közül is 76% szerint a magyar-
országi magyarok javára szól ez a különbség. 
Ez esetben a két csoport véleménye eltérő, amely eltérő szemléletmódjuknak és eltérő élet-
helyzetüknek tudható be. A következő kérdés is ehhez hasonló volt. Így hangzik: „ön szerint 
van-e különbség a magyarországi magyarok viselkedéseiben, megnyilvánulásaiban a kül-
földön élő magyarokkal kapcsolatban? Az erdélyi magyarok 76%-a és a magyarországi ma-
gyarok 56%-a szerint van, vagyis a többség úgy érzi, hogy van különbség. Ennél a kérdésnél 
a válaszolók kifejthették véleményüket. Most ezekből szeretnék idézni néhányat:

– „Vannak, akik sajnálják az anyaországtól elszakadtakat, vannak, akik semlegesek, 
    és vannak, akik azt hiszik, hogy a határon túl élő magyarok megszállják, 
    kihasználják Magyarországot.”
– „Szerintem a kisebbségben élő magyarok jobban értékelik a magyarságot.”
– „Vannak, akik nem látnak különbséget magyar és magyar között. Vannak, akik 
    többre tartják a határon túli magyarokat, és vannak a „tahók”, akik nem tudják, 
    hogy a határon túl is beszélik a magyart.” (erdélyi magyarok véleményei)

A fentiekben, az Erdélyben kapott válaszokból idéztem, a következő részben pedig a ma-
gyarországi magyarok véleményeiből szeretnék idézni.

– „Van, aki a külföldön élő magyarokat teljesen a másik országhoz sorolja.”
– „A magyarországi magyaroknak minden természetes, a külföldön élő magyarok 
    sokkal büszkébbek magyarságukra.” (magyarországi magyarok véleményei)

A fenti részben néhány olyan idézetet emeltem ki, amelyek igazán szépek, rátapintanak a lé-
nyegre. Már a fenti idézetekben is jól érzékelhető, hogy átlagosan két-három csoportot külön-
böztetnek meg a kérdőív kitöltői a magyarországi magyarok viselkedésével kapcsolatban. 
Átlagosan ez jellemző három csoport:

– Elfogadók
– Elutasítóak, lenézők
– Zárkózottak, tájékozatlanok
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Az első csoport az „elfogadók”, megértik és elfogadják, hogy külföldön is élnek magya-
rok, és ők is ugyanolyanok, mint mi, akik az anyaországban élnek. Az „elutasító, lenéző” 
csoport véleményét valószínűleg a kevés háttérismeret, esetleg előítéletes vagy sztereotip 
nézetek alakítják. Ők az a csoport, akik nem ismerik kellően a külföldön élő magyarokat, 
illetve a külföldi magyarok élethelyzetét, de mégis ítélkeznek felettük. A „zárkózottak, tájé-
kozatlanok” csoportja pedig azokat foglalja magába, akik elzárkóznak e téma elől, közöm-
bösek a külföldi magyarok iránt, és véleményem szerint ők is kevés háttérismerettel ren-
delkeznek a külföldi magyarokkal kapcsolatban. Ennél a résznél kérdeztem meg az erdélyi 
magyarokat arról, hogy véleményük szerint őket Magyarországon érné-e megkülönböztetés 
erdélyi magyarságuk miatt. A megkérdezettek 24%-a válaszolta azt, hogy igen, érné őket 
megkülönböztetés erdélyi magyarságuk miatt, és a kérdőívet kitöltők 24%-ának már volt 
is ilyen tapasztalata. A válaszolók 33%-a szinte biztos benne, hogy érné megkülönböztetés 
magyarsága miatt, 30%-uk pedig csak kis esélyt lát erre. Sajnos csak a válaszolók 8%-a érzi 
és gondolja úgy, hogy őket a magyarországi magyarokkal egyenértékűnek kezelnék Magyar-
országon. Itt is látszik, hogy a magyarországi magyarok közül sokan különbséget tesznek 
magyar és magyar között, azért mert máshol született, vagy mert a magyar nyelv másik 
nyelvjárását használja. Ebben az esetben is csak azt tudom mondani, hogy sok magyarorszá-
gi magyar kellő ismeret hiányában vagy esetleg tévesen berögzült sztereotipikus téveszmék 
ismerete miatt nézi le az erdélyi magyarokat.

4 http://www.hhrf.org/kisebbsegkutatas/kk_2005_01/cikk.php?id=909
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Az erdélyi magyarok állampolgárságával kapcsolatban két nagy mérföldkő volt Magyaror-
szágon. Ezt a témát a Magyarországon 2004. 12. 05-én megtartott népszavazással szeretném 
kezdeni. Ezen a népszavazáson Magyarország lakosaiból 8 millió fő volt szavazásra jogo-
sult, de csak 3 millió fő vett részt a szavazáson. 52%-uk igennel, 48%-uk nemmel szavazott, 
így a népszavazás eredménytelenül zárult, mert sem az igen, sem a nem szavazatok száma 
nem érte el az érvényességhez szükséges 25%-ot.4 Az általam választott mintától is megkér-
deztem, hogy ki vett részt a 2004. évi népszavazáson.   

A fenti, 1. számú diagramm is jól mutatja, hogy az általam vett minta kedvezőbb ered-
ményt mutat, mint az országos adatok, mert országosan a szavazóképes lakosság 62,5%-a 
nem vett részt a népszavazáson, nálam ez csak 45%.

Már ez egy nagy csapás volt az erdélyi magyarok számára, ugyanis a magyarországi 
magyarok igazából nem is érezték szívügyüknek a külföldön élő magyar kisebbség sorsát. 
Kérdőívemben rákérdeztem, hogy a kitöltők közül ki vett részt ezen a népszavazáson. A 
kérdőívemet kitöltők 45%-a szavazhatott volna, de mégsem ment el szavazni a külföldön 
élő magyar kisebbséggel kapcsolatban. Az általam vett minta még kicsit jobb eredményt is 
mutat, mint az országos, mert országosan a szavazóképes lakosság 62,5%-a nem vett részt a 
népszavazáson, nálam ez csak 45%. Ezek után rákérdeztem arra is, hogy ha most lenne egy 
népszavazás ugyanebben a kérdésben, ki menne el szavazni, és miként szavazna. Itt már 
kicsit jobb eredményt kaptam, mert a kitöltők 60%-a mondta azt, hogy: „Igen elmennék, és 
a külföldön élő magyarok magyar állampolgársága mellett szavaznék”. Csak 12% válaszol-
ta azt, hogy: „Igen elmennék, de a külföldön élő magyarok magyar állampolgársága ellen 
szavaznék”, viszont 28% közömbös e témával kapcsolatban, ők azt válaszolták, hogy nem 
mennének el szavazni, mert annyira nem érdekli őket ez a téma. Ennél a kérdéskörnél is 
látszik, és jól elhatárolódik az a három csoport, amit a fentiekben már leírtam. 

Az elfogadók csoportja szavazna a külföldi magyarok mellett, az elutasítóak, lenézők 
csoportja szavazna ellenük, és van a zárkózottak, tájékozatlanok csoportja, akik nem men-
nének el szavazni. 
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A 2004. évi népszavazás kudarca ellenére 2010-ben a magyar kormány meghozta azt a 
döntést, hogy azok a magyarok, akik tudják igazolni magyar gyökereiket, megkaphatják a 
magyar állampolgárságot. Ez a döntés megosztotta a magyar társadalmat, nem mindenki 
értett vele egyet. Ez a téma kapcsolódik dolgozatom témájához, ezért én is rákérdeztem 
a kérdőívben, hogy kinek mi a véleménye a kormány 2010. évi döntéséről. A magyarok 
többsége 76%-a nem ellenzi a kormány döntését. Csak 19% ért teljes mértékben egyet ez-
zel a döntéssel, de 57%-uk is adna a valóban magyaroknak magyar állampolgárságot. Csak 
8% ellenzi teljesen ezt a döntést, illetve 10% elégedetlen vele. Az alábbi diagramm nagyon 
jól szemlélteti a magyarországi magyarok véleményét a kettős állampolgárság kérdésével 
kapcsolatban.

Dobos Ferenc kutatásában, 2011-ben az erdélyi magyarokat kérdezte meg a kormány 
döntéséről. Az erdélyi magyarok 90,4%-a ért egyet a kormány döntésével és tartja helyes-
nek. Csak az erdélyi magyarok 1,8%-a válaszolta azt, hogy ez nem volt jó döntés a kor-
mány részéről.5 A következő kérdésem is még ehhez kapcsolódik, amelyben azt kérdeztem, 
hogy: „Ha az Ön kezében lenne a döntés, adna-e magyar állampolgárságot a külföldön élő 
magyaroknak?” A válaszolók 74%-a itt is azt felelte, hogy adna magyar állampolgárságot, 
és csak a kitöltők 26%-a felelte azt, hogy nem adna ilyen lehetőséget. Ehhez a kérdéshez 
kapcsolható a következő kérdésem, ami így hangzott: „A 2011-es romániai népszámlálá-
son 1 234 746 fő, a lakosság 6,5%-a vallotta magát magyarnak. Ön szerint az 1 234 746 
főnek hány százaléka érdemli meg valóban a magyar állampolgárságot?” A legtöbben azt 
válaszolták, hogy az ott élők több mint 76%-a megérdemli a magyar állampolgárságot, ezzel 
is egyetértve a magyar kormány döntésével, és megadva a kisebbségben élő magyaroknak 

5 Dobos F. (2011.) Szociológiai kutatások a határon túli magyarság körében: Értékrend és életmódváltozások az erdé-
lyi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági magyarság körében. 1997–2011
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azt a lehetőséget, hogy ők is igazi magyarként élhessenek. Szerettem volna azt is megtudni, 
hogy az általam vett minta tagjai éltek-e a magyar kormány döntésével és magyar állam-
polgárok lettek-e. Az erdélyi válaszadók 66%-a (69 fő) már magyar állampolgár, viszont 
34% (36 fő) még nem. A következő kérdésem erre irányult. Így szólt: „Szeretne-e Ön 
magyar állampolgár lenni?” Ennél a kérdésnél a 36 főből 34 fő válaszolt igennel, vagyis 
az általam vett mintából szinte mindenki szeretne élni a kormány ezen intézkedésével, ha 
még nem tette meg, és szeretne román– magyar kettős állampolgár lenni. 

A következő fontos témában az erdélyi magyarokat érő diszkriminációról kérdeztem a 
kérdőívemet kitöltőket. Az erdélyi magyarok esetében 67 főt (64%) már ért negatív meg-
különböztetés magyarsága miatt. Ez egy várható adat volt véleményem szerint, és a ma-
gyarországi kitöltők is így gondolták, ugyanis 99%-uk azt válaszolta a következő kérdés-
ben, hogy az erdélyi magyarokat éri diszkrimináció. 

A következő kérdés is ide kapcsolódik, amelyben az erdélyi magyaroktól azt kérdez-
tem, hogy milyen gyakran éri őket negatív diszkrimináció, és megkérdeztem erről magyar-
országi magyarokat is.  

Erdélyben nem túl gyakori a magyarokat érő diszkrimináció. Az általam vett mintából 
a legtöbb embert (40 fő) csak nagyon ritkán, negyedévente, félévente éri negatív diszk-
rimináció. A magyarországi magyarok kicsit kritikusabbnak látták ezt a helyzetet, mert 
a legtöbb kitöltő (33%) azt válaszolta, hogy havonta, kéthavonta éri diszkrimináció az 
Erdélyben élő magyarokat. A magyarországi válaszok közül második helyen pedig 32%-
kal áll az, hogy az erdélyi magyarokat hetente- kéthetente éri negatív megkülönböztetés. 
Szerencsére az általam vett minta ettől kedvezőbb eredményeket mutat.
A következő két kérdés ebben a témában csak az erdélyi magyarokra vonatkozott, amely-
ben konkrét példákat hoztam diszkriminatív élethelyzetekre. 

Az első kérdés így szólt: „Előfordult-e már, hogy pl. tömegközlekedési eszközön rászól-
tak Önre, hogy ne beszéljen magyarul?” A válaszolók 23%-ával (24 fő) már előfordult ez 
az eset, amely szerintem egy magyarországi magyar számára egyenesen elképzelhetetlen. 
A következő kérdés is a fent említetthez hasonló volt: „Előfordult-e már Önnel, hogy vala-
hol, például boltban, nem szolgálták ki, mert magyarul kérte a megvásárolandó terméket?” 
Itt is hasonló az arányszám, a válaszolók 24%-a (25 fő) járt már így. Ehhez a kérdéshez 
egy erdélyi nő írt egy rövid kommentárt, amit most szeretnék idézni is. „Nem fordult még 
elő, mert ha tudom, hogy románok vannak a boltban, akkor románul kérem a terméket.” Ez 
egy egészen picit szintén megdöbbentő, hogy a magyarok Erdélyben jobbnak látják a ro-
mán nyelvet használni, ezzel is elkerülve a konfliktushelyzeteket. Véleményem szerint ez 
egy elég ritka dolog, és egyetlen magyarországi magyarnak sem kell azon gondolkodnia, 
hogy ha bemegy egy boltba, akkor ott használhatja-e az anyanyelvét, vagy más nyelven 
kell kérnie valamit. 

A kutatásomban kíváncsi voltam még arra is, hogy az erdélyi magyarok szerint Románia 
melyik városában vagy területén éri a legtöbb diszkrimináció a magyarokat. Én személy 
szerint Bukarestet, a román fővárost véltem annak a területnek, ahol leginkább megkülön-
böztetik a magyarokat, de az erdélyiek szerint Bukarest csak a 2. helyet foglalja el.
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1. Kolozsvár 31%

2. Bukarest 23%

3. Marosvásárhely 22%

4. Brassó 18%

5. Nagyvárad 6%

A fenti táblázatban is jól látható, hogy a válaszolók szerint Kolozsvár az a város, ahol a legtöbb 
megkülönböztetés éri a magyarokat, csak ezután jön Bukarest, Románia fővárosa, harmadik 
helyen pedig Marosvásárhely, a negyedik helyen Brassó, és az ötödik helyen Nagyvárad ta-
lálható. Kolozsváron a 2011-es népszámlálás adatai szerint csak a lakosság 16%-a magyar, 
így valóban nehéz lehet ott magyarként élni. Bukarestben a magyarok aránya 0,18%, ami ele-
nyésző. Marosvásárhely az a székelyföldi nagyváros, amely az erdélyi magyar tömb legnyu-
gatibb határán fekszik. Az évtizedek alatt folytatott román etnikum betelepülésének, illetve 
betelepítésének köszönhetően éppen a rendszerváltást követő években változtak meg az etnikai 
arányok. Ekkor volt az a pont a város történetében először, hogy a románok nem sokkal, de 
enyhe többségbe kerültek a magyarokhoz képest. Nem véletlenül ebben a városban alakult ki a 
nemzetiségek között összecsapás (1990. fekete március). Az általam a fentiekben említettek is 
jól bizonyítják, hogy Marosvásárhely egyfajta érdekes színtere a Székelyföldért folyó etnikai 
játszmáknak. Marosvásárhelyen a magyarok aránya 45%, Brassóban 7%, míg Nagyváradon 
23%. A fenti adatok összehasonlítása során nem jelenthetem ki, hogy a diszkrimináció és a 
magyarok száma egyenesen arányos, inkább a korábbi konfliktushelyzetekre, a politikai lázítá-
sokra vezethető vissza. (Pl.: a marosvásárhelyi fekete március)

A kérdőívek végén még öt kérdést tettem fel, amelyeket külön szeretnék elemezni. Az 
első kérdésben a magyarok és egyéb, a Kárpát-medencében élő etnikumok közötti konfliktus 
gyakoriságát vizsgáltam. A válaszolók egy ötfokú skálán értékelhették a népcsoportok közötti 
konfliktusokat 1-től (egyáltalán nincs konfliktus) 5-ig (nagyon gyakori a konfliktus, hetente, 
kéthetente előfordul). Ebben a kérdéskörben is eltér egymástól a magyarországi magyarok és 
az erdélyi magyarok véleménye.

A magyarországi magyarok szerint a leggyakrabban a magyarok és a cigányok között van 
konfliktus, illetve szeretném megemlíteni, hogy a válaszadók 60%-a azt válaszolta, hogy a ma-
gyarok és a cigányok között nagyon gyakori a konfliktus, hetente, kéthetente előfordul.

Ezen kívül még a magyar és szerb, illetve a magyar és szlovák közötti konfliktusokat írták 
a magyarok, de ez már ritkább. A kitöltők 37%-a mondta azt, hogy a magyarok és szerbek 
között időnként előfordul konfliktus, de nem túl gyakori. A magyarokkal és szlovákokkal kap-
csolatban is a fenti választ adták a legtöbben, de már csak a válaszolók 33%-a jelezte a két 
nép közötti időnkénti konfliktust. A fent már említett etnikumokon kívül még a magyarországi 
magyarok a magyar és horvát nép között látnak feszültséget, valószínűleg tévesen. Ebben az 
esetben a többség, 36% felelte azt, hogy szinte soha nem fordul elő konfliktus a két nép között, 
de egy-két kivétel akad. A magyarországi magyarok szerint a németekkel, az örményekkel és 
a bolgárokkal egyáltalán nincs konfliktus. A magyarországi magyarokkal ellentétben az erdé-
lyi magyarok békésebbek. Ők is a magyarok és cigányok között látják a legfőbb konfliktust. 
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A válaszolók 34%-a felelte azt, hogy magyarok és cigányok között viszonylag gyakoriak a 
konfliktusok, havonta, kéthavonta előfordulnak. A magyarok és románok közötti viszonyt már 
ettől békésebbnek ítélte meg a többség. Ebben az esetben 43% felelte azt, hogy a magyarok és 
románok között időnként előfordulnak konfliktusok, de ez nem túl gyakori. A fent említett két 
csoporton kívül az erdélyi magyarok és más népek között a többség szerint egyáltalán nincs 
konfliktus. 

Mint a fentiekben már írtam, a magyarországi magyarok és az erdélyi magyarok is egyaránt 
a cigány etnikummal látják leggyakoribbnak a konfliktusokat. Ezt alátámasztja Gereben Fe-
renc kutatása is, amelyet az 1999-ben kiadott könyve tartalmaz. „Olyan etnikum egy sem akadt, 
amelyikkel a magyarok kapcsolata minden országban egyértelműen negatívan alakult volna. 
Legközelebb ehhez a helyzethez a cigányság áll: róluk minden régióban negatív értékeket kap-
tunk. A legnegatívabbat épp Magyarországon, ahol nemcsak a romákkal, hanem a románokkal 
való kapcsolat is a legnagyobb negatív értéket mutatja.” 6 Gereben kutatása és az én kutatásom 
is hasonló eredményt ad, hiszen mindkét kutatásban a magyarok és cigányok közötti konf-
liktushelyzetet tartják leggyakoribbnak a válaszadók. Az én kutatásomban a magyarországi 
magyarok szerint viszont nem olyan negatív az eredmény a románokkal kapcsolatban, az én 
válaszadóim szerint nem túl gyakori a magyarok és románok közötti konfliktus, csak időnként 
fordul elő.

Mind a két kérdőívemben a 44. kérdés így szólt: „Ismeri Ön a „bozgor” kifejezést?” A 
„bozgor” kifejezés jelentése: hazátlan, hontalan, a románok használják ezt a kifejezést az er-
délyi magyarokra gúnyosan, lenéző éllel. Aki a bozgor kifejezést használja a magyarokra, az 
szándékosan akarja tiporni, megalázni az ott élő magyarokat.7 Az erdélyi magyarok 84%-a 
ismeri ezt a kifejezést, de a magyarországi magyaroknak a negyede sem, csak 24%-uk. 

Véleményem szerint ez tényleg egy igazán sértő kifejezés a magyarokra nézve, de valójá-
ban nem igaz. Igaz, hogy Románia főképp a románok országa és a magyarok ott kisebbségben 
élnek, de nem hontalanok, mert pár száz kilométerre fekszik anyaországuk, Magyarország.
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Végezetül a kérdőívemben 16 jó és rossz tulajdonságot soroltam fel. A magyarországi ma-
gyarokat és az erdélyi magyarokat is arra kértem, hogy jellemezzék egymást az általam fel-
sorolt tulajdonságokkal. 
Az erdélyi magyarok közül a legtöbben azt válaszolták, hogy beképzeltek vagyunk (37%), ezt 
követi második helyen az anyagias (34%) és harmadik helyen a büszke (29%) tulajdonság áll. 
Az első kettő teljesen negatív tulajdonság, de tapasztalataim szerint jellemző a Magyaror-
szágon élő magyarokra, főleg az anyagiasság. A büszke, mint tulajdonság lehet pozitív is, 
és reméljük, hogy az erdélyi magyarok itt a magyarok büszkeségére gondoltak, és pozitív 
jelentéstartalommal használták ránk a büszke jelzőt. Ezzel ellentétben a magyarországi 
magyarok nagy többsége első három helyen csak pozitív tulajdonságokat írt az erdélyi 
magyarokról.  Első helyen a becsületes áll 44%-kal, ezt követi a megbízható 35%-kal és 
végül az összetartó 21%-kal. 
Úgy gondolom mind a két csoport véleménye valós. Bennünk, magyarországi magyarokban 
lehet, hogy több hiba van, de könnyebb is megtalálni bennünk a hibát, főleg ha az ember 
egy-egy rossz tapasztalatra hagyatkozik.

Dolgozatom témájának kiválasztásakor még nem tudtam, hogy ennyi kérdésre választ fo-
gok kapni a két csoport tagjaitól. A dolgozatom elején felállított hipotézisekre választ kaptam.
Az első hipotézisem az volt, hogy a Magyarországon élő magyarok nem tekintik magukkal 
egyenértékűnek a Romániában élő magyar kisebbséget. Ezt alá is tudom támasztani a kuta-
tásom eredményeivel, hiszen a magyarországi kérdőívet kitöltők 75%-a válaszolta azt, hogy 
van különbség a két csoport között a magyarországi magyarok javára. Véleményem szerint 

6 Gereben F. (1999.) Identitás, kultúra, kisebbség. Budapest: Osiris kiadó
7 https://www.youtube.com/watch?v=Rvwl_I51LAk
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ez elgondolkodtató, mert lehet, hogy különbözik a két csoport, de szerintem nem lehet azt 
mondani, hogy az egyik jobb, mint a másik. Itt szeretnék még szólni arról, hogy az erdélyi 
magyarok 76%-a szerint az erdélyi magyarok javára van különbség, ha a két csoportot em-
lítjük, és ezzel a magyarországi magyarok 25%-a is egyetért. Szeretnék is idézni egy gondo-
latot egy magyarországi kitöltőtől: „A magyarországi magyaroknak minden természetes, a 
külföldön élő magyarok sokkal büszkébbek a magyarságra.” – írta egy Magyarországon élő 
magyar. Ehhez hasonló egy erdélyi magyar véleménye is, őt is szeretném idézni: „Szerintem 
a kisebbségben élő magyarok jobban értékelik a magyarságot.” A két vélemény két ország-
ból származik, de mégis tartalmilag megegyezik. Aki Magyarországon él, annak minden 
természetes, nem kell más nyelvet megtanulnia ahhoz, hogy a hétköznapjaiban boldogulni 
tudjon. Egy magyarországi magyar akármennyi ismerettel rendelkezik, csak elképzelni tudja 
egy Erdélyben élő magyar sorsát, de ezt csak akkor lehet megtudni, ha az ember személyesen 
tapasztalja meg. Itt meg kell említeni, hogy a szocialista időszakban hiába volt Magyar-
ország és Románia baráti szocialista ország, ennek ellenére a két állam magyarsága – fő-
leg a Ceausescu-rendszerben – el volt szeparálva egymástól. 1989-től, a rendszerváltástól 
megnyíltak az országhatárok, és folyamatosan közelebb kerülhettek a két országban élő 
magyarok egymáshoz. Az 1990-es években több kutató is foglalkozott a határon túl élő 
magyarokkal helyzetével. Úgy gondolom, hogy akár iskolákban, akár más programok ke-
retei között is szorgalmazni kellene, hogy az általam vizsgált két csoport közelebb kerül-
jön egymáshoz, és mélyebb ismereteket szerezzenek egymásról. 2010 óta a magyarországi 
kormány is támogatja a cserediák programokat a magyarországi és a határon túli magyarok 
között a közoktatásban, hogy minden magyarországi diák megtudja, megismerje és meg-
tapasztalja, hogy hol és hogyan élnek a határon túli magyarok. Emellett meg kell említeni 
a felsőoktatásban meglévő pályázati lehetőségeket a hallgatók számára. Az Erasmus és a 
Campus Hungary ösztöndíjprogramokkal a felsőfokú tanulmányaikat végző hallgatók is 
kiutazhatnak külföldre, akár a határon túli magyarokhoz is. Sportesemények szempont-
jából is próbálják közelebb hozni a magyarokat a határon túli magyarokkal. Egy nagyon 
szép kezdeményezést tett Kű Lajos, az Aranycsapat alapítvány elnöke és a Kárpátia Sport 
Polgári Társulat közösen. Minden évben az Aranycsapat Alapítvány támogatásával meg-
rendezik a Kárpát- medencei összmagyar Nemzeti Diákbajnokság felvidéki fordulóját 
labdarúgás, kézilabda, sakk és asztalitenisz sportágakban. A verseny célja, hogy a magyar 
nemzetet egyesítsék hittel, sporttal és kultúrával, valamint a legendás Aranycsapat em-
lékét ápolják. A verseny lehetőséget ad arra, hogy a felvidéki magyar diákok a sporton 
keresztül minden évben találkozzanak. A verseny érmesei továbbjutnak Magyarországra, 
ahol a Kárpát-medencei összmagyar Nemzeti Diákbajnokság döntőjében lehetőségük van 
felvenni a versenyt a többi határon túli magyar diákkal.
„A magyarok nem szívesen látnának vendégül egy erdélyi magyar családot, de az erdélyi 
magyarok szívesen látják a magyarországi magyarokat.” Így szólt a második hipotézisem, 
amelyben arra utaltam, hogy az erdélyi magyarok vendégszeretőbbek. Ezt az állásponto-
mat a kutatásom eredményei megcáfolják, mert a magyarországi magyarok és az erdélyi 
magyarok is egyaránt vendégszeretők, szívesen látnák vendégül a másik csoportot, szíve-
sen mennének vendégségbe a másik csoporthoz, illetve, ami a legfontosabb, jó vélemény-
nyel vannak egymásról. Mindkét csoport azt felelte, hogy a másik csoport szívesen látná 
őket vendégül, vagyis vendégszerető, kedves csoportnak tartják a válaszolók egymást
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A harmadik hipotézisem szerint gyakran éri diszkrimináció az erdélyi magyarokat ma-
gyarságuk miatt. Ezt a hipotézisemet is meg kell cáfolnom, mivel az általam vett 105 fős 
mintából 40 fő (38%) azt válaszolta, hogy csak nagyon ritkán éri negatív megkülönböztetés, 
félévente, évente egyszer fordul elő ilyen. Ez egy pozitívum, és számomra egy megnyugtató 
eredmény is, mert én arra számítottam, hogy gyakran éri diszkrimináció az erdélyi magyaro-
kat. Ezzel a véleménnyel nem voltam egyedül, hiszen a magyarországi kitöltők 80%-a is úgy 
gondolta, hogy gyakoribb az erdélyi magyarok hátrányos megkülönböztetése, mint féléven-
te, évente egyszeri alkalom. Itt szeretnék megemlíteni egy cikket, ami nemrég, 2014. 09. 04-
én jelent meg az origo internetes portálján. A cikk röviden arról szól, hogy székelyudvarhelyi 
kisdiákok (10-12 évesek) asztalitenisz tornára érkeztek Budapestre, ahol kiemelkedően tel-
jesítettek. A jó szereplésük miatt, és a jó teljesítményükből történő kizökkentés céljából a 
lelátók közönsége és az ellenfeleik is románnak titulálták őket. Edzőjük elmondta, hogy 
Magyarországon máshol nem, csak Budapesten szokott ez előfordulni, hogy lerománozzák 
őket. Ezt az esetet csak azért említettem meg, hogy ugyan Romániában nem éri az erdélyi 
magyarokat gyakran diszkrimináció, de itt a negatív ellenpélda. Nem kell messzire menniük, 
csak az anyaországba, hogy lerománozzák őket. Véleményem szerint ettől bántóbb dolog 
nem érhet egy erdélyi magyart, főleg egy erdélyi magyar sportolót. A sportban nincsenek 
ellenségek csak barátok, de mi magyarok a magyarokat is magunk ellen tudjuk hangolni. Itt 
tenném fel a kérdést, hogy ebben az esetben hol van a „fair-play” magatartás?

A negyedik hipotézisem kapcsolódik a harmadikhoz. Ebben azt fogalmaztam meg, 
hogy az erdélyi magyarokat rendszeresen érheti negatív megkülönböztetés magyarságuk 
miatt. Ezt a hipotézisemet alá tudom támasztani a kutatásom eredményeivel, ugyanis az 
erdélyi magyarok szerint ilyen terület Kolozsvár, Bukarest, Marosvásárhely, Brassó és 
Nagyvárad is, vagyis főleg azok a területek és települések, ahol románok és magyarok 
élnek együtt, de a románok vannak többségben. Ebben az esetben, amikor magyarok és 
románok élnek egy területen együtt, nehéz elkerülni a konfliktust. Itt meg kell említeni 
a történelmet is. A románok úgy tudják, és az iskolákban is azt tanítják, hogy ez az ő 
területük, évszázadok óta ott élnek. A magyar történelem ezzel ellentétben a magyarok 
területének tartja Erdélyt, amelyet 1920-ban, a trianoni békediktátum értelmében csatoltak 
el Magyarországtól Romániához. Itt máris ellentét merül fel a két nép között. Emellett a 
nyelvkérdés is igen érdekes. Az Erdélyben élő magyarok évszázadok óta ott élnek és ma-
gyar nyelven beszélnek. 1920. június 4-én született egy döntés, hogy ez a terület már nem 
Magyarországhoz tartozik, hanem Romániához, de ezzel az ott élő magyarokban semmi 
sem változott. Nem lehet elvárni, hogy egyszerre elfelejtsék a nyelvüket, a kultúrájukat, a 
hazájukat, nem lehet őket arra kényszeríteni, hogy egy új, mindaddig ismeretlen nyelvet 
tanuljanak meg, és használják anyanyelvükként. Ebben az esetben már az iskolai oktatáson 
is kellene változtatni. Mindkét népnek meg kell tanítani a valós történelmi eseményeket, 
azt, hogy egyik nép sem szerette volna ezt a sorsot, de mégis így alakult. Ha ez már sike-
rült, utána következhet csak a békés együttélés a két nép között.
Az utolsó hipotézisem így szólt: „Az erdélyi magyarok többsége élt a magyar kormány 
2010. évi döntésével, amely szerint a külföldön élő magyarok megkaphatják a magyar 
állampolgárságot.” Ezt a hipotézisemet is alá tudom támasztani, mert a 105 fős erdélyi 
mintámból 69 fő már magyar állampolgár is, és 34 fő válaszolta azt, hogy még nem ma-
gyar állampolgár, de szeretne élni ezzel a lehetőséggel. Ez szerintem egy nagyon jó dolog, 
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ugyanis majd száz éven keresztül ez a csoport is meg volt fosztva magyar állampolgársá-
gától. Az igaz, hogy a szocialista rendszerben (1949–1989 között) erre nem volt lehető-
ség, mert ott tilos volt nemzetiségi kérdésekről, problémákról beszélni is, de véleményem 
szerint a rendszerváltás után rögtön megérdemelték volna ezt a külhoni magyarok. Ennek 
ellenére 90 évet kellett várniuk a külföldön élő magyaroknak, hogy megkaphassák a ma-
gyar állampolgárságot, amely szerintem jó döntés volt a kormány részéről, és meg is illeti 
a határon túl élő magyarokat.

Végezetül szeretném elmondani, hogy dolgozatom megírása után eltűnt belőlem az a 
kép, miszerint az erdélyi magyarokat folyamatosan sérelmek és megkülönböztetések érik 
Erdélyben magyarságuk miatt. Ők egy idegen országban élnek, magyar kisebbségként, 
ezért szinte lehetetlen, hogy ne érje őket semmilyen sérelem, de minden megpróbáltatás 
ellenére ők az elmúlt száz év alatt is büszke magyarok maradtak. Magyarságtudatuk igen 
erős, néha némelyik Magyarországon élő magyarnak is példát tudnának mutatni, hogyan 
is kell magyarnak lenni, és azt is, hogyan kell értékelni, ha az ember magyarnak született. 
Ezekhez a gondolatokhoz kapcsolódik dolgozatom mottója is, és ezzel a mottóval szeret-
ném zárni írásomat:

„… Nagyon nagy baj, ha valaki nem ismeri, vagy elfelejti gyökereit, akkor koronája se 
lesz neki” 8

8 Gereben Ferenc: Identitás, kultúra, kisebbség című könyve. Részlet egy vajdasági interjúból.


