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1.	  A	  kutatás	  paraméterei	  
 

Az alábbi kutatási jelentésben bemutatásra kerülő idősoros összehasonlító 
elemzés az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági magyarság értékrendjének, 
aktuális kisebbségi életkörülményeinek, valamint közösségi szintű perspektíváinak 
szociológiai vonatkozásait vizsgálja.  

A jelentésben elemzett, az említett magyar közösségek körében reprezentatív 
mintán regisztrált információk a határon túli magyar kisebbségkutatás történetében 
első ízben teszik lehetővé, hogy a mintegy másfél évtizednyi idő alatt – 1997-től 2011-
ig – végbement társadalmi változásokat egzakt összehasonlító adatok alapján 
monitorozzuk. 

Kutatássorozatunk módszertana hangsúlyozottan „alkalmazott” – leíró, illetve 
idősoros és regionális összehasonlító – jellegű. Célunk, hogy a közeljövő 
nemzetstratégiáját, valamint kisebbségvédelemi intézkedéseit kidolgozó intézményes 
struktúrák számára tudományosan megalapozott, hiteles információk álljanak 
rendelkezésre a határon túli magyarság valós életviszonyairól. 

 
Kutatásunk paraméterei a következők: 

 
 A KárpátPress és a B-Fókusz Intézet (BFI) 2011. február 4. és március 18. között 
szociológiai adatfelvételt végzett a felvidéki magyarság körében. A vizsgálat folytatása 
annak, a BFI által 1994 és 2008 között végzett kutatássorozatnak, melynek során négy 
határon túli magyar közösség körében (Erdélyben, a Felvidéken, Kárpátalján és a 
Vajdaságban) vizsgáltuk a határon túli magyar társadalmi lét (értékrend, identitás, 
életfeltételek, asszimilációs és migrációs folyamatok stb.) különböző aspektusait.  
 Jelen kutatás során a megkérdezettek körét felnőtt korú, magukat magyar 
nemzetiségűnek valló erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági, 18 éven felüli magyar 
válaszadók alkották, akiknek a kutatási mintán belüli részaránya szociodemográfiai 
változók szerint megegyezik a legutóbbi népszámláláskor regisztrált alapsokasággal. 
(Lásd: 1-4. táblázat – A kutatási mintasokaságok reprezentativitása) 
 Mintavételi módszerként az úgynevezett kvótás mintaalakítást használtuk. Ez a 
módszer biztosítja, hogy a felnőtt korú erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági 
magyaroknak szociodemográfiai változók szerint csaknem 100%-os esélyük legyen a 
megkérdezettek körébe való bekerülésre. Következésképpen a mintasokaságot alkotó 
válaszadók megoszlása mind a négy vizsgált régióban nemek, korcsoportok, iskolai 
végzettség, településnagyság és területi/közigazgatási egységek (regionális kutatási 
körzetek) szerint a táblázatokban látható statisztikai hibahatáron belüli pontossággal 
követi az érintett országok legutóbbi népszámlálásainak az ottani magyarságra 
vonatkozó arányait.  
A kutatási pontok (települések) száma:  

Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság Összesen 
46 140 32 79 297 

 
A feldolgozás kritériumainak megfelelt kérdőívek száma: 

Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság Összesen 
978 654 550 551 2733 
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1.0. A kutatás mintasokaságainak reprezentativitása (%) 
 

 
ERDÉLY 

 
Kérdőívszám: 978 

 
Kutatási pontok (települések) száma: 46 

 
SZOCIO-

DEMOGRÁFIAI 
VÁLTOZÓK 

ALAP- 
SOKASÁG 

MINTA-
SOKASÁG 

 
ELTÉRÉS 

SÚLYOZOTT 
MINTA-

SOKASÁG 

 
ELTÉRÉS 

 
NEMEK SZERINT 

férfiak 47,3 47,4 0,1 47,3 0 
nők 52,7 52,6 -0,1 52,7 0 

KORCSOPORTOK SZERINT 
18-34 évesek 32,3 30,3 -2,0 32,5 0,2 
35-54 évesek 32,1 30,7 -1,4 32,1 0 

55 év fölöttiek 35,5 38,7 3,2 35,4 -0,1 
ISKOLAI VÉGZETTSÉG SZERINT 

általános 31,6 36,1 -4,5 34,6 3,0 
szakmunkás 21,3 20,4 0,9 20,2 -1,1 

érettségi 33,5 32,3 1,2 33,5 0 
felsőfokú 13,6 11,1 2,5 11,7 -1,9 

TELEPÜLÉSTÍPUSOK SZERINT 
2000 alatt 32,2 29,7 2,5 29,4 -2,8 
2-10.000 21,6 25,3 -3,7 25,1 3,5 

10-100.000 23,1 23,4 -0,3 23,7 0,6 
100.000 fölött 23,1 21,7 1,4 21,8 -1,3 

RÉGIÓK SZERINT 
Székelyföld 47,3 48,0 -0,7 46,9 -0,4 

Közép-Erdély 13,1 14,0 -0,9 13,8 0,7 
Partium 24,2 26,0 -1,8 24,3 0,1 

Dél-Erdély/Bánság 15,3 12,0 3,3 15,0 -0,3 
 
 
A mintaalakítás forrása: a 2002-es romániai népszámlálási adatok alapján 
(“Recensamantul populatiei si locuintelor 2002 , 18-27 martie 2002 – Structura etnica si 
confesionala, Volumul 4., Institutul National de Statistica, Bucuresti, 2003”) 
továbbelemzett adatok. 
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FELVIDÉK 

 
Kérdőívszám: 654 

 
Kutatási pontok (települések) száma: 140 

 
SZOCIO-

DEMOGRÁFIA
I 

VÁLTOZÓK 

ALAP- 
SOKASÁG 

MINTA-
SOKASÁG 

 
ELTÉRÉS 

SÚLYOZOTT 
MINTA-

SOKASÁG 

 
ELTÉRÉS 

 

NEMEK SZERINT 
férfiak 48,1 48,1 0 50,3 +2,2 

nők 51,9 51,9 0 49,7 -2,2 
KORCSOPORTOK SZERINT 

18-34 évesek 28,6 31,9 +3,3 29,4 +0,8 
35-54 évesek 36,7 39,1 +2,4 40,3 +3,6 

55 év fölöttiek 34,7 29,0 -5,7 30,3 -4,4 
ISKOLAI VÉGZETTSÉG SZERINT 

általános 37,2 38,1 +0,9 
 

37,2 0 

szakmunkás 31,3 20,6 -10,7 31,3 0 
érettségi 26,1 27,8 +1,7 26,1 0 
felsőfokú 5,4 13,6 +8,1 5,4 0 

TELEPÜLÉSEK NAGYSÁGRENDJE SZERINT 
falu 42,9 38,9 -4,0 39,5 -3,4 

nagyfalu/ 
kisváros 

51,7 54,0 +2,3 53,8 +2,1 

nagyváros 5,4 7,1 +1,7 6,7 +1,3 
 
A mintaalakítás forrása: Sčítanie ľudu, domov a bytov 2001, Štatistický úrad SR, 2002, 
www.statistics.sk/webdata/slov/scitanie  
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KÁRPÁTALJA 

 
Kérdőívszám: 550 

 
Kutatási pontok (települések) száma: 32 

 
SZOCIO-

DEMOGRÁFIA
I 

VÁLTOZÓK 

ALAP- 
SOKASÁG 

MINTA-
SOKASÁG 

 
ELTÉRÉS 

SÚLYOZOTT 
MINTA-

SOKASÁG 

 
ELTÉRÉS 

 

NEMEK SZERINT 
férfiak 47,0 46,4 -0,6 46,7 -0,3 

nők 53,0 53,6 +0,6 53,3 +0,3 
KORCSOPORTOK SZERINT 

18-34 évesek 41,0 43,0 +2,0 42,8 +1,8 
35-54 évesek 26,0 25,0 -1,0 24,0 -1,0 

55 év fölöttiek 33,0 32,0 -1,0 33,2 -0,8 
ISKOLAI VÉGZETTSÉG SZERINT 

általános 43,0 35,9 -7,1 43,0 0 
szakmunkás 12,0 11,5 -0,5 12,0 0 

érettségi 40,0 37,9 -2,1 40,0 0 
felsőfokú 5,0 14,7 +9,7 5,0 0 

TELEPÜLÉSTÍPUSOK SZERINT  
falu 72 72,9 +0,9 75,1 +3,1 

város 28 27,1 -0,9 24,9 -3,1 
 
A mintaalakítás forrása: 
„A Kárpátaljai Statisztikai Hivatal közleményei az 2001. évi népszámlálásról.”  
Ungvár, 2002 
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VAJDASÁG 

 
 

Kérdőívszám: 551 
 
 

Kutatási pontok (települések) száma: 79 
 

SZOCIO-
DEMOGRÁFIAI 

VÁLTOZÓK 

ALAP- 
SOKASÁG 

MINTA-
SOKASÁG 

ELTÉRÉS SÚLYOZOTT 
MINTA-

SOKASÁG 

 
ELTÉRÉS 

 
NEMEK SZERINT 

férfiak 46,5 48,2 +1,7 48,5 +2,0 
nők 53,5 51,8 -1,7 51,5 –2,0 

KORCSOPORTOK SZERINT 
18-34 évesek 18,8 18,8 – 19,6 +0,8 
35-54 évesek 39,2 38,9 -0,3 37,7 -1,5 

55 év fölöttiek 42,0 42,3 +0,3 42,7 +0,7 
ISKOLAI VÉGZETTSÉG SZERINT 

általános 54,0 49,1 -4,9 54,0 0 
szakmunkás 21,2 19,9 -1,3 21,2 0 

érettségi 17,8 16,3 -1,5 17,8 0 
felsőfokú 7,0 14,7 +7,7 7,0 0 

TELEPÜLÉSTÍPUSOK SZERINT 
falu 21,0 20,5 -0,5 20,2 -0,8 

nagyközség/ 
kisváros 

57,3 55,9 -1,4 56,8 -0,5 

nagyváros 21,7 23,6 +1,9 23,0 +1,3 
 
A mintaalakítás forrása: 
„Popis stanovništva, domaćnistava, stanova i poljoprivrednih gazdinstava” 
Statistički bilten, Novi Sad, 2002. godine 
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1.1. Módszertani útmutató 
 
 A regisztrált adatok elemzése során a gyakorisági (százalékos) megoszlásokon, 
valamint az átlagértékek (és transzponált átlagértékek) használata mellett a következő 
elemzési módszereket alkalmaztuk. 
 
Faktoranalízis – olyan komplex algebrai módszer, amely alkalmas egy konkrét 
megfigyeléssor mögötti általános dimenziók – például értékrendtípusok – 
meghatározására. Ezek az általános dimenziók – úgynevezett faktorok – számított 
dimenziók, melyek úgy jönnek létre, hogy bizonyos tapasztalati változók (például 
kijelentésekkel való egyetértés vagy egyet nem értés) egymás között erősen 
korrelálnak. A faktorok meghatározására a főkomponens-elemzést alkalmaztuk. Az 
eredményeket Varimax módszerrel forgattuk. A vonatkozó táblázatok a forgatás révén 
kiválasztott, 1-nél nagyobb saját értékkel rendelkező faktorokat tartalmazzák. Ez a 
statisztikai módszer az egyes faktorértékeket az úgynevezett főkomponenshez (a 
legmagasabb értéket mutató faktorhoz) viszonyítja, s ezek szerint sorolja be a 
válaszadókat az egyes identitástípusokba. Ez az oka annak, hogy az analízis nem fedi 
le a megkérdezettek (vagy esetünkben azok alcsoportjainak) teljes körét, hiszen az 
egyes kialakított faktoroknak nem megfelelő (azokkal nem koherens) véleményeket a 
tárgyalt elemzési módszer nem veszi figyelembe. Mintáinkban azonban a válaszok 
besorolásának mértéke mindegyik vizsgált alcsoport esetében magasnak mondható 
(50-70% közötti), így a körvonalazott értékrend- és identitástípusok mennyiségileg is 
megfelelnek az elemzés követelményeinek. 
 
 A vizsgált tematikai egységek elemzése során külön figyelmet szenteltünk a 
válaszadók anyagi-szociális helyzetének, melyet aszerint vizsgáltuk, hogy a 
válaszadók milyen ingatlannal, valamint háztartásukban hányféle tartós fogyasztási 
cikkel rendelkeznek. A kapott értékeket – „van” válaszokat – összeadva a 
megkérdezetteket egy új változóban négyfokozatú ordinális skálába soroltuk az alábbi 
csoportosítás szerint: 0-6=szegény, 7-11=alsó-közép, 12-16=felső-közép és 17-
21=gazdag. 
 
 A válaszadók anyagi-szociális helyzetét az elemzés során a fentieken túl egy 
újabb háromfokozatú skála segítségével munkapiaci helyzet szerint is nyomon 
követjük. A létrehozott változó az alábbiak szerint csoportosítja a válaszadókat: 
1=stabil munkapiaci helyzet (mindig volt munkája, nem volt még soha munkanélküli); 
2=enyhe munkanélküli érintettség (rövid- vagy hosszabb ideje volt munkanélküli, de 
az adatfelvétel idején volt munkája, illetve még csak rövid ideje nincs munkája); 
3=válságos munkanélküli érintettség (már hosszabb ideje nincs munkája, illetve az 
elmúlt két évben egyáltalán nem volt munkája). 
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1.2. Bevezetés 
 

A BFI 1994 óta zajló kutatásai hangsúlyozottan „alkalmazott” céllal kerültek 
megvalósításra annak érdekében, hogy elősegítsék a határon túli magyar közösségek 
valós helyzetének feltárását, önismeretének kiszélesítését, valamint érdekvédelmének 
stratégiai megalapozását. Következésképpen kutatásaink fő célkitűzését a mai napig a 
határon túli magyar közösségekben zajló társadalmi folyamatok szociológiai 
háttérokainak feltárása jelenti, ami csupán folyamatos monitorozás segítségével 
valósítható meg. Az említett folyamatosság megszakadása szempontjából mondható 
igen sajnálatosnak, hogy a kilencvenes évek közepe óta felépített, és négy környező 
országban is biztos szakmai alapokon álló kezdeményezésünket a 2002-ben visszatért 
posztkommunista-neoliberális hatalom ellehetetlenítette, további tevékenységünket 
megakadályozta. 

Ez az oka annak a kardinális hiánynak, hogy az eltelt közel egy évtized során a 
határon túli magyarság körében végbement társadalmi folyamatokról regionális 
összehasonlító empirikus szociológiai felmérések alapján semmilyen információval 
nem rendelkezünk.1 Ez a hiány még inkább sajnálatos annak fényében, hogy egy olyan 
időszakban nem folytatódhattak kutatásaink, mialatt a határon túli magyar közösségek 
addig elképzelhetetlen fontosságú változásokat éltek meg. Ezek többek között a 
státustörvény által biztosított kedvezmények, illetve a magyarigazolvány hatása, az 
EU-csatlakozás (Szlovákia, Románia), és az arra való felkészülés (Szerbia, részben 
pedig Ukrajna) következtében átrendeződött bel- és geopolitikai viszonyokhoz való 
alkalmazkodás, a kettős állampolgársággal kapcsolatos sikertelen népszavazás 
következményei a magyar-magyar viszonyban, valamint a magyar állampolgárság 
lehetőségének megvalósult törvényi biztosítása. Ezek a teljesség igénye nélkül 
felsorolt események alighanem alapjaiban változtatták meg a határon túli magyarság 
életkörülményeit, aminek azonban számos – csupán tudományos eszközökkel 
követhető – társadalmi „utórezgéseit” mind ez ideig sűrű információs homály fedte. 
 Noha az említett hiány utólag már nem pótolható, 2011 elején lehetőség nyílt a 
közel egy évtizeddel ezelőtt megszakadt kutatássorozat folytatására. Ennek első 
fázisaként az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági magyarság közéleti és nemzeti 
értékrendjét, valamint azokat a körükben zajló folyamatokat vizsgáltuk, melyek 
közvetlen, vagy közvetett kihatással lesznek az érintett közösségek helyzetének 
közeljövőbeli és hosszú távú távlati alakulására, ezen belül kiemelten a közösségek 
tagjainak szülőföldjükhöz való kötődésére.2 
 Elemzésünkben ezúttal is minimális, csupán a legszükségesebb elméleti 
vonatkozásokat említjük, a bemutatásra kerülő tendenciák tehát kizárólag az 

                                                
1 E tekintetben a felvidéki régió jelenti az egyetlen kivételt, ahol eseti megbízások alapján 
2006 és 2008 között egy-egy migráció-, asszimiláció- és értékrendkutatást sikerült 
realizálnunk. 
2 Kutatássorozatunk következő felmérésének terepmunka-fázisa már folyamatban van, 
melyben a határon túli magyarság körében zajló asszimilációs folyamatok helyzetét 
vizsgáljuk egy 15 évvel ezelőtt készült BFI kutatás adataival való idősoros összehasonlítás 
alapján. 
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összességében 2733 határon túli magyar megkérdezett empirikus adatokkal igazolható 
véleményeit tükrözik. 

 

1.3. Közéleti értékrend a határon túli magyarság körében3 
 

1.3.1	  Általános	  közéleti	  érdeklődés	  

 
 A megkérdezettek saját közösségük közéletéhez való viszonyát többféle 
vonatkozásban vizsgáltuk, az általánostól számos konkrét kérdéssoron át az érintettek 
valós közéleti/politikai aktivitásáig. Ezek közül elsőként egy önbesoroló, önértékelő 
általános kérdéssel kapcsolatban regisztrált adatsort mutatunk be, amely összességében 
egy, a határon túli magyar közélettől való markánsan elforduló tendenciát körvonalaz. 
1. táblázat 
Milyen mértékben foglalkoztatják Önt közössége, (az erdélyi, felvidéki stb. 
magyarság) helyzetével kapcsolatos kérdések? (%) 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Nagyon nagy mértékben 18,7 25,2 18,6 21,9 

Nagy mértékben 42,6 40,6 48,5 49,0 
Nem tudja 10,8 8,1 5,3 7,5 

Nem nagyon 21,8 19,0 23,2 18,4 
Egyáltalán nem 5,0 4,0 2,6 3,2 
Nem válaszolt 1,1 3,1 1,8 – 

Összesen 100 100 100 100 
Átlag (2011)* 3,49 3,65 3,58 3,68 
Átlag (1999)* 3,73 3,98 3,74 3,81 

* 5-ös skála (1-egyáltalán nem….5-nagyon nagy mértékben) 
 
 Amint azt az idősoros átlagértékek mutatják, a vizsgált, több mint egy 
évtizedben a válaszadók közéleti/politikai érdeklődése mindegyik régióban jelentősnek 
mondható arányban csökkent. Mindez a százalékos megoszlások tükrében még inkább 
szembeszökő, hiszen 1999 óta a válaszadók közügyek iránti érdeklődése mintegy 10-
15%-kal csökkent, miközben a közösségük életével kapcsolatos kérdésektől elfordulók 
részaránya közel ugyanilyen arányban nőtt. Ami azt jelenti, hogy jelenleg már minden 
negyedik-ötödik felnőtt korú határon túli magyar tekinthető részben, vagy teljesen 
apolitikus – közössége jelene és jövője iránt közömbös – beállítottságúnak, s ez 
csaknem kétszerese az 1999-ben mért szintnek. 
 Az említett negatív tendencia elsősorban a társadalmi ranglétra alsó felében, 
illetve alján található rétegek kiugróan passzívvá vált magatartásának köszönhető. 
Ezen, egyre bővülő társadalmi csoportok közé elsősorban az alacsonyabb iskolai 
végzettséggel rendelkezők, a szegény és alsó-közép anyagi viszonyok között élők, 
valamint a tartós munkanélküli státusúak számítanak. Az említett rétegekbe tartozók 
                                                
3 A fejezetben tárgyalt kérdéssorok gyakorisági (százalékos) megoszlásait lásd: Melléklet 
102-103 oldal 
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esetében a közügyek iránti érdektelenség mindegyik régióban immáron 30-40% között 
mozog, ami egyfelől nagyságrendekkel meghaladja a korábban mért értékeket, 
másrészt pedig közelít egy olyan kritikus szinthez, ami akár belátható időn belül 
kétségessé teheti az érintett csoportok tagjainak bármilyen szintű megszólítását 
(mobilizálását) a közösségi célok érdekében. 

A közéleti érdeklődéssel kapcsolatban az egyetlen relatíve pozitív fejlemény a 
fiatal korosztály (18-35 évesek) hozzáállása terén tapasztalható. Noha a vizsgált 
vonatkozásban aktivitásuk még mindig elmarad az összminta átlagától, elmondható, 
hogy a BFI kutatásai által korábban tapaszalt mértékben – amikor az említett 
anyagilag-szociálisan leszakadó rétegekhez hasonló arányú apolitikus véleményt 
formáltak – jelenleg egyik régióban sem jellemzi őket a közügyektől való drasztikus 
mértékű elfordulás. Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy a fiatal korcsoportba tartozók 
relatíve növekvő közéleti érdeklődése egyelőre pusztán azt jelenti, hogy a vizsgált 
vonatkozásban némiképpen kiegyenlítődni látszik az évtized elején mért 
szakadékszerű távolság a fiatalok, valamint a közép- és időskorúak között. 
 Összességében viszont elmondható, hogy a határon túli magyarság közélete 
iránti elkötelezettség mindegyik régióban erőteljesen tovább gyengült az elmúlt tíz 
évben, ami figyelmeztető jel a bevezetőben említett „közösségi keretekből való 
kiszakadás” további eszkalációja szempontjából. 
 

1.3.2.	  Közéleti	  aktivitás	  

 
 A fentieknek némiképpen ellentmondó adatsorokat kaptunk viszont a 
megkérdezettek közéleti szerepvállalásával (aktivitásával) kapcsolatban.  
 

1. ábra 
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Jelmagyarázat: 
„Részt vesz/vett-e Ön aktívan valamelyik erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági magyar 
szervezet munkájában?” 
1-művelődési egyesületekben, kulturális csoportokban 
2-civil szervezetekben 
3-politikai pártokban 
 
 Az ebben a formában általunk első ízben vizsgált tevékenységek ugyanis sajátos 
összképről tanúskodnak, régiók szerint pedig igen számottevő eltéréseket mutatnak. 
Ezek közül leginkább figyelemre méltó, hogy az erdélyi válaszadók bizonyultak a 
legkevésbé aktívnak, ami – ismervén az ottani kulturális és civil szférának a többi 
régióhoz képest virulensebb és kiterjedtebb szervezeti formáit – igen meglepő 
fejleménynek mondható.  

A felvidéki válaszadók esetében – eltérő előjellel – ugyancsak váratlan 
megoszlásokat tapasztaltunk, akik különösen a civil szférában mutattak kiugróan 
intenzív – az erdélyi arányt csaknem négyszeresen(!) meghaladó – aktivitást. A 
37,4%-osnak bizonyult magyar civil szervezetekben való felvidéki részvétel 
alighanem erősen eltúlzott, túldimenzionált véleményeket takar4, hiszen az adott 
régióban különösen gyenge a civil szféra érdekérvényesítő képessége, a meglévő ilyen 
szervezetek pedig jellemzően hierarchizáltak (CSEMADOK, Pedagógus Szövetség 
stb.).5 A kárpátaljai és vajdasági megoszlások az előbbieknél sokkalta „életszerűbb” és 
kiegyensúlyozottabb közéleti aktivitást tükröznek. Különösen igaz mindez az utóbbiak 
esetében, hiszen a vajdasági magyarság hagyományosan igen magas fokú kulturális 
tevékenységéről ismert, emellett pedig az utóbbi időszakban az autonómia-
törekvésekkel kapcsolatban tanúbizonyságát adta bátor politikai elkötelezettségének.6 
 Ami az egyes társadalmi rétegek közéleti aktivitása közötti különbségeket illeti, 
az adatok mindegyik vizsgált régióban közel hasonlóképpen szóródnak. A fiatalok – 
igazolván imént megfogalmazott fenntartásainkat – az összminták átlagánál néhány 
százalékponttal mindenütt kevésbé mutatkoztak aktívnak, míg a szociális-anyagi 
helyzetük tekintetében hátrányos helyzetűek és az iskolázatlanabbak igen jelentős 
mértékben, 10-15%-kal kevésbé vesznek részt a vizsgált közéleti tevékenységekben az 
átlagnál. Velük szemben a legaktívabb rétegeknek a középkorosztály tagjai7, valamint 
a felső két vagyoni és képzettségi kategóriába tartozók bizonyultak. 

                                                
4 A jelenség alighanem a kérdezés során történt értelmezési problémákra vezethető vissza. 
Lehetséges, hogy a válaszadók a civil szférában való aktivitásuk közé egyéb tevékenységeket 
is besoroltak, mint például a különböző kulturális ünnepségeken, falunapokon stb. való 
részvételt. 
5 A felvidéki civil szervezetekben való kiugróan magas részvétel annál is inkább kétséges, 
mert kutatásunk számos fontos vonatkozásával kapcsolatban látni fogjuk, hogy az érintett 
magyar közösség számít a legkevésbé képesnek nemzeti identitása megőrzésére és kisebbségi 
jogai megvédésére, amely vészjósló állapot ilyen kiugrónak vélt (deklarált) közéleti aktivitás 
mellett aligha jöhetne létre. 
6 Az autonómiatörekvésekhez való viszonnyal külön fejezetben, a vajdasági Magyar Nemzeti 
Tanács megítélésével pedig külön alfejezetben foglalkozunk.  
7 Előző kutatásaink során jellemzően még az idős (55 éven felüli) korosztály számított a 
leginkább aktív rétegnek (különösen a választási részvétel, valamint a pártokhoz való viszony 
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1.4. Az autonómiaformákhoz való viszony8 
 
 A határon túli magyarság eddiginél hatékonyabb kisebbségi érdek-
képviseletének megújításával kapcsolatban nem megkerülhető az érintett közösségek 
tagjainak az önrendelkezéshez, illetve a különböző autonómiaformákhoz való 
viszonya, mindenkori igényszintje sem. A kisebbségben élő magyar közösségek 
önrendelkezésének problematikája immáron több, mint húsz éve mind a politikai, 
mind a tudományos diskurzus kiemelt toposzai közé tartozik, emellett pedig az érintett 
országok – elsősorban Szlovákia – közéletének leginkább stigmatizált 
tabutematikájának tekinthető. A kérdéssel kapcsolatban tehát mind a közéletben, mind 
szakmai szinten tömény manipuláció, ennek részeként pedig a többségi politikai erők 
részéről folyamatos hisztériakeltés zajlik, amivel szemben ez ideig sem a határon túli 
magyar, sem az anyaországi intézményi struktúrák nem találtak adekvát választ. 

Következésképpen kutatássorozatunk során az említett „manipulatív” sík 
helyett elsősorban maguknak az érintetteknek a hozzáállását monitorozzuk, melynek 
alapján a határon túli magyarok autonómiatörekvésekhez való viszonya az elmúlt 
évtizedben az alábbi tendenciák szerint alakult. 

2. ábra 

 
Jelmagyarázat: 
1 – Szerbia, Szlovákia stb. vegyesen lakott területeinek egészére (az ott élő szerbekre, 
szlovákokra stb. is) kiterjedő autonómia 
2 – a vajdasági, felvidéki stb. magyarság egészére kiterjedő kulturális autonómia 

                                                                                                                                                   
szempontjából). Mostani adataink ezzel szemben a középkorosztály relatív aktivizálódását 
mutatják. A tendencia egyértelműen pozitív megítélését azonban jelentősen rontja, hogy az 
8 A fejezetben tárgyalt kérdéssorok gyakorisági (százalékos) megoszlásait lásd: Melléklet 
104-105. oldal 
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3 – a tömbben élő vajdasági, felvidéki stb. magyarság területi autonómiája 
4 – egyáltalán nincs szükség autonómiára 
5 – nem tudja/nem válaszolt 
 A különböző autonómiaformák elfogadottságára vonatkozó alapkérdésünkre 
régiók szerint egymástól számottevően eltérő igényszinteket regisztráltunk (2. ábra), 
amelyek idősoros összehasonlításban még inkább változatos és eltérő előjelű 
tendenciákra utaló összképet mutatnak. (2-3. táblázat). 
 A multi-etnikus – egész régiókra (Erdély, Vajdaság stb.) kiterjedő – autonómia 
megítélésének tekintetében alapvető eltérés látszik a vajdaságiak, valamint a másik 
három régióban élők között. Amíg ugyanis az előbbiek körében az egész Vajdaság 
autonómiájával a megkérdezettek kétharmada ért egyet (ami 2000 óta 14%-os 
növekedést jelent), Erdélyben, Kárpátalján és a Felvidéken a tíz évvel ezelőtt 
regisztrált megoszlásokhoz képest egyaránt jelentősen csökkent a tárgyalt 
autonómiaforma támogatottsága. A felvidékiek esetében például a vajdaságinál 
nyolcszor(!) kevesebben látnák csupán jónak hasonló multi-etnikus autonómia 
létrejöttét (mindössze 8%). 
2. táblázat 
Ön szerint milyen önrendelkezési forma (autonómia) felelne meg leginkább a 
kárpátaljai/vajdasági magyarságnak? (%) 

Kárpátalja Vajdaság  
2000 2011 2000 2011 

Kárpátalja/Vajdaság vegyesen lakott 
területeinek kiterjedő autonómia 

33,7 10,2 51,1 64,9 

A kárpátaljai/vajdasági magyarság egészére 
kiterjedő kulturális autonómia 

29,9 33,2 17,7 14,2 

a tömbben élő kárpátaljai/vajdasági 
magyarság területi autonómiája 

15,4 17,3 17,7 6,9 

egyáltalán nincs szükség autonómiára 4,6 9,1 4,9 1,5 
nem tudja 16,6 25,0 7,9 10,7 

nem válaszolt 0,6 5,3 0,8 1,8 
Összesen 100 100 100 100 

 
 A multi-etnikus autonómia elsöprő mértékű vajdasági elfogadottságának 
(64,9%) nyilvánvaló történelmi előzményei vannak, hiszen a vizsgált régiók közül 
egyedül az ott élő magyarságnak lehetnek konkrét tapasztalatai a néhány évtizedes 
Tito-i autonómiáról. Amely függetlenül az akkori speciális jugoszláv – a szovjet 
birodalmi zónához képest csupán féldiktatórikus, és a nyugat felé relatíve nyitott – 
társadalmi berendezkedéstől, aránylag hosszú időszakon keresztül a II. világháború 
utáni korszak virágkorát jelentette a vajdasági magyarság számára (különösen 
gazdasági szempontból). Amennyiben mindehhez hozzávesszük, hogy Szerbia az EU-
csatlakozás – ezen belül pedig különösen az EU-vízummentesség fenntartása – 
reményében jelenleg hajlandó bizonyos engedmények megtételére, elmondhatjuk, 
hogy a vajdasági magyarságnak van a legreálisabb esélye egy számára előnyös, a 
közösségi létet megerősítő autonómia megszerzésére. Végeredményben ez az esély 
tükröződik a válaszadók idézett mértékű igényszintjében, valamint – ahogyan azt a 
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későbbiekben látni fogjuk – optimizmusában az autonómia belátható időn belüli 
megteremtésével kapcsolatban. 
 A többi vizsgált régióban azonban közel sem ilyen egyértelmű, illetve kedvező 
a helyzet, amit az alábbi adatsorok is tükröznek. 
 A vizsgált bő egy évtized alatt a kárpátaljai autonómiaigények terén 
regisztráltuk a legcsekélyebb változásokat. Az egyetlen számottevő módosulást a 
Kárpátalja egész területére, az ott élők egészére kiterjedő autonómiaformával 
kapcsolatban tapasztaltuk: 33%-ról 10%-ra csökkent az ezt a formát támogatók 
részaránya, emellett pedig a másik két opció elfogadottsága néhány százalékponttal 
nőtt.  
 Ezek az adatok végeredményben ugyanazt a relatív állandóságot, illetve 
mozdulatlanságot tükrözik, amit a pártpreferenciákkal kapcsolatban a kárpátaljaiak 
közéleti értékrendjében már megtapasztaltunk.  
3. táblázat 
Ön szerint milyen önrendelkezési forma (autonómia) felelne meg leginkább az 
erdélyi/felvidéki magyarságnak? (%) 

Erdély Felvidék  
2000 2011 2000 2011 

Románia/Szlovákia vegyesen lakott 
területeire kiterjedő autonómia 

57,9 22,2 11,9 8,0 

Az erdélyi/felvidéki magyarság egészére 
kiterjedő kulturális autonómia 

14,4 30,2 41,6 24,7 

a tömbben élő erdélyi/felvidéki magyarság 
területi autonómiája 

14,1 20,5 12,1 6,8 

egyáltalán nincs szükség autonómiára 3,3 7,0 18,1 26,3 
nem tudja 9,1 18,4 13,7 23,3 

nem válaszolt 1,2 1,7 2,6 10,8 
Összesen 100 100 100 100 

 
 Az erdélyi magyarság körében ezzel szemben a tizenegy évvel ezelőtti 
autonómiaigények teljes mértékben átstrukturálódtak. Mintegy két és félszeresével 
esett vissza az össz-erdélyi autonómia elképzelést támogatók aránya (58-ról 22%-ra), 
miközben megduplázódott a kulturális (30,2%) és a 20%-ot meghaladó szintre 
emelkedett a területi autonómiát kívánók részaránya. Ezek az alapvetően megosztottá 
vált vélemények leginkább a kérdéssel kapcsolatos bizonytalanságot tükrözik, amiben 
a mindenkori romániai belpolitikai helyzeten kívül minden bizonnyal az erdélyi 
magyar pártok eddigi autonómiapolitikája is részes. Elsősorban az RMDSZ-é, 
melynek történetében az autonómiához való ellentmondásos (döntően: elhessentő) 
viszonya a mai napig különösen „kilógó lólábként” van jelen az erdélyi magyarság 
közéletében.  
4. táblázat 
Ön szerint az erdélyi magyar közösség érdekeit mi szolgálná jobban? 

 Esetszám % 
az RMDSZ által készített, a kulturális autonómiát célzó  kisebbségi 

törvénytervezet 
490 50,5 

az MPP és az SZNT által javasolt, a kulturális autonómia mellett a 134 13,8 
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területi autonómiát célzó  autonómia törvénytervezet 
nem tudja 314 32,3 

nem válaszolt 33 3,3 
Összesen 971 100 
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 Ennek egyik mintapéldáját láthatjuk a 4. táblázat adatsoraiban, melyet 
„RMDSZ-effektusként” definiálhatunk. Ez alatt azt értjük, hogy míg általános 
megközelítésben a válaszadók csupán 30%-ban értettek egyet a kulturális autonómia 
ötletével, amikor ugyanerre a koncepcióra mint RMDSZ kezdeményezésre kérdeztünk 
rá, már minden második megkérdezett értett egyet a tárgyalt autonómia-opcióval. 
Mindez egyértelmű jele annak, hogy erdélyi válaszadóink közéleti értékrendjét 
döntően a pártpreferenciák határozzák meg. Ami ugyan – mint az alábbi grafikon 
megoszlásaiból látható – éppúgy érvényes a másik két párt szimpatizánsainak 
vonatkozásában is, ám az RMDSZ elsöprő mértékű előnye miatt a megkérdezettek 
abszolút többsége esetében érvényesül a domináns párt elképzeléseihez való 
túlkompenzált igazodás. 

3. ábra 

 
Jelmagyarázat: 
1 - az RMDSZ által készített, a kulturális autonómiát célzó  kisebbségi törvénytervezet 
2 - az MPP és az SZNT által javasolt, a kulturális autonómia mellett a területi autonómiát 
célzó  autonómia törvénytervezet 
 
 A biztos pártválasztók véleményeit tükröző 3. ábra adatsorai szemléletesen 
érzékeltetik az elmondottakat: az RMDSZ szimpatizánsai a területihez képest csaknem 
nyolcszor(!) nagyobb arányban választották a kulturális autonómiát, az MPP választói 
számára ugyanolyan mértékben bizonyult elfogadhatónak mindkét megoldás, míg az 
EMNT-ra szavazók közül több mint minden második részesítené előnyben a területi 
autonómia megteremtését (hétszer nagyobb arányban, mint az RMDSZ szavazói). A 
pártszimpátiák szerint alapvetően megoszló autonómiaformákhoz való viszony 
összességében mégis határozottan egyirányú (felbillenő) tendenciát tükröz – a kulturális 
autonómia elfogadásának dominanciáját – hiszen amíg az RMDSZ-re voksolók a 
mintasokaságnak 87, a másik két párt szimpatizánsai együtt is mindössze 13%-át teszik ki. 
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5. táblázat 
Mi a véleménye az RMDSZ által készített kisebbségi törvény tervezetéről? 

 Esetszám % 
segíti az erdélyi magyarok jogainak bővítését,  különösen a 
kulturális  jogok területén 

384 39,6 

nem segíti az erdélyi magyarok jogainak bővítését, csak az 
RMDSZ érdekeit szolgálja 

105 10,8 

nem ismeri a törvénytervezetet 431 44,4 
nem válaszolt 50 5,2 

Összesen 970 100 
 
 Az RMDSZ kisebbségi törvénytervezetével kapcsolatos vélemények főbb 
vonalaiban az imént elmondottakat bizonyítják. A tervezetet elfogadók részaránya 
négyszer nagyobb az azt ellenzőékénél, miközben a „párthűség” ugyanúgy tetten 
érhető: az RMDSZ szavazók közül csaknem minden második nyilatkozott pozitívan 
(47,5%), az MPP szimpatizánsok közül már csak minden harmadik (33,3%), a SZNT 
hívei pedig csupán 28%-ban értettek egyet. Ugyancsak figyelemre méltó, hogy a 
megkérdezettek fele nem hallott a törvénytervezetről, vagy nem kívánt válaszolni a 
kérdésre. 
 Az erdélyi válaszadók autonómiához való viszonya ezzel együtt a 2000-ben 
realizált kutatásunk adatsoraihoz képest végeredményben inkább kaotikusnak és 
bizonytalannak mondható semmint letisztultnak. Mindez, „a valahol mindig félúton” 
jellegű problémakezelés egyébként – amint azt látni fogjuk – az erdélyi magyarság 
értékrendjét sok egyéb vonatkozásban is jellemzi.  
 Végeredményben elmondható, hogy a jelenleg relatíve „felpuhult” erdélyi 
autonómia-igények leginkább a pártprogramok mentén tűnnek kimozdíthatónak az 
eddiginél eredményesebb érdekképviselet megteremtésének irányába. Bemutatott 
adataink ugyanis azt valószínűsítik, hogy az egyre alacsonyabb és szerteágazó szinten 
nivellálódó igényeket főként az RMDSZ-hez fűződő pártkötődés határozza meg az 
erdélyi magyarság túlnyomó többségének körében. 
 
 Az autonómiaigények szempontjából középutas, „tétova” erdélyi helyzethez 
képest a Felvidéken sajnálatosan egyértelmű tendenciákat tapasztaltunk. 
 A felvidéki válaszadók saját önrendelkezésükhöz való viszonya ugyanis az 
egyik legpontosabb fokmérője az ottani magyar közösség megrendült identitásának és 
szétroncsolt közösségi értékrendjének. Szemben azzal, amit a többi régióban élők 
körében tapasztaltunk, a felvidéki megkérdezettek még a tíz évvel ezelőtt regisztráltnál 
is drasztikusabb mértékű érdektelenséget tanúsítottak az autonómia kérdésével 
kapcsolatban (2. ábra): összességében abszolút többségük – csaknem kétharmaduk – 
elutasította az önrendelkezés bármely formáját (26,3%), illetve nem tudott, vagy nem 
kívánt véleményt nyilvánítani (34,2%). 
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 Az önmaguk helyett beszélő számok mögött egyfelől ugyancsak pártpolitikai 
hatások is meghúzódnak. A 4. ábra adatsorai szerint a megkérdezettek közül minden 
negyedik választotta az „egyáltalán nincs szükség autonómiára” opciót9, ami a 
MOST/HÍD támogatóinak körében – visszatükrözve a párt nyíltan autonómiaellenes 
ideológiáját – már csaknem 40%-ot tesz ki. 
 

4. ábra 

 
Jelmagyarázat: 
1 - Szlovákia vegyesen lakott területeire kiterjedő autonómia 
2 – a felvidéki magyarság egészére kiterjedő kulturális autonómia 
3 - a tömbben élő felvidéki magyarság területi autonómiája 
4 - egyáltalán nincs szükség autonómiára 
 
 Az említett párt szimpatizánsai mellett azonban az MKP-ra szavazók is igen 
nagyfokú érdektelenséget tanúsítanak az autonómia kivívása iránt: mind a multi-
etnikus, mind a területi autonómiaformát alig több mint 10%-uk támogatja, emellett 
pedig a kulturális autonómiát választók részaránya sem haladja meg sokkal körükben 
az egyharmadot. 

A felvidéki magyarok esetében tehát a pártpreferenciák az erdélyinél némileg 
csekélyebb – noha nagyságrendileg így is számottevő – szegregációs távolságról 
árulkodnak a különböző autonómiaformák elfogadásával, illetve elutasításával 
kapcsolatban, aminek nyilvánvaló oka, hogy az autonómiát elutasító MOST/HÍD párt 
mellett mind ez ideig az MKP sem fogalmazott meg és dolgozott ki egyértelmű 
autonómiakoncepciót. 
 
                                                
9 Ez három-, három és félszer haladja meg az erdélyi és kárpátaljai hasonló értékeket, és 
tizenhatszor(!) több a Vajdaságban mértnél. 
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 A bemutatott adatok alapján elmondható, hogy a határon túli magyarság 
értékrendje közösségük önrendelkezésével kapcsolatban egyfelől alapvetően 
megosztott, melyben leginkább az óvatos, illetve elhárító attitűd dominál (utóbbi 
kiugró mértékben a Felvidéken, részben pedig Erdélyben és Kárpátalján), kivéve a 
vajdasági magyarokat, akik – az említett történelmi tapasztalatoknak, valamint Szerbia 
jelenlegi sajátos geopolitikai helyzetének köszönhetően – relatíve letisztult autonómia-
igényeket fogalmaztak meg. 

A problematikával kapcsolatban eddig megismert, s a legtöbb régióban 
ellentmondásoktól terhes autonómia-viszonyulásokat kontrollkérdések segítségével 
tovább vizsgáltuk, amelyekkel kapcsolatban az eddigi, regionálisan eltérő tendenciák 
még inkább visszaigazolódtak. 

5. ábra 

 
Jelmagyarázat: 
1 – a magyarok lakta községekben és városokban helyi népszavazás útján történő megoldást 
2 – a meglévő magyar társadalmi szervezetek és párt(ok) által kijelölt (delegált) személyekből 
álló „magyar parlament” felállítását 
3 – egyik formát sem támogatná 
4 – nem tudja/nem válaszolt 
 
 Leginkább a felvidékieké, hiszen körükben egyfelől a többi régióhoz képest 
nagyságrendekkel kevesebben támogatják az autonómia létrehozásának 
legdemokratikusabb módját (a népszavazást), emellett pedig összesen megdöbbentő 
arányban, (65%) hárították el a kérdésre a választ, illetve nem támogatnák egyik 
formát sem (20%-os növekedés). Esetükben a közvetlen népszavazásos módszer 
elfogadásának 2000-hez képest több mint felére csökkenése (6. táblázat) már 
önmagában is szemléletes példája a felvidéki magyarság körében tapasztalható erősen 
érdekvédelmi-deficites értékrendnek és a közösségi szintű önvédelem krónikus 
meggyengülésének. 
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6. táblázat 
Ön az autonómia létrehozásának (megteremtésének) melyik formáját támogatná? 
(%) 

Erdély Felvidék  
2000 2011 2000 2011 

a magyarok lakta községekben és 
városokban helyi népszavazás útján 

történő megoldást 

64,5 44,4 51,1 23,4 

a meglévő magyar társadalmi szervezetek 
és párt(ok) által kijelölt (delegált) 

személyekből álló „magyar parlament” 
felállítását 

14,8 22,5 13,4 11,6 

egyik formát sem támogatná 7,0 12,9 19,6 29,9 
nem tudja 12,4 18,3 14,1 22,2 

nem válaszolt 1,3 1,9 1,8 12,9 
Összesen 100 100 100 100 

 
 A másik három területen ugyan a többség kétszer-háromszor inkább választotta 
a népszavazás útján megvalósítandó autonómiaformát a pártok által delegált testülettel 
szemben, ám a tíz évvel ezelőtti állapothoz képest ennek ellenére mindenütt jelentős 
visszaesésről beszélhetünk (Erdély: 20%, Kárpátalja 23%, Vajdaság 11%), 
 
7. táblázat 
Ön az autonómia létrehozásának (megteremtésének) melyik formáját támogatná? 
(%) 

Kárpátalja Vajdaság  
2000 2011 2000 2011 

a magyarok lakta községekben és 
városokban helyi népszavazás útján 

történő megoldást 

68,8 45,3 68,8 57,7 

a meglévő magyar társadalmi szervezetek 
és párt(ok) által kijelölt (delegált) 

személyekből álló „magyar parlament” 
felállítását 

6,6 9,0 6,6 21,1 

egyik formát sem támogatná 8,3 14,7 8,3 6,6 
nem tudja 14,9 25,7 14,9 12,2 

nem válaszolt 1,4 5,3 1,4 2,4 
Összesen 100 100 100 100 

 
 A táblázatok adatsoraiban tükröződő idősoros tendenciák közül figyelmet 
érdemel még, hogy ezekben a kiugró pártdominanciák két területen is vissza-
igazolódtak: Erdélyben és a Vajdaságban jelentősen nőtt ugyanis a pártok által kijelölt 
autonómiatestület iránti bizalom (utóbbi régióban 2000 óta a háromszorosára: 21,1%). 
 Az önrendelkezés iránti elkötelezettség legdirektebb mutatója, hogy maguk az 
érintettek milyen mértékben vállalnának személyes kiállást az autonómia 
létrehozásával kapcsolatban, amit autonómiablokkunk lezárásaként vizsgáltunk. 
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6. ábra 

 
 
 A grafikon, valamint a 8-9. táblázatok adatsorai ezzel kapcsolatban az eddig 
megismert tendenciák fényében kevés meglepetést tartogatnak. A legkevésbé – nem 
meglepő módon – a felvidékiek lennének hajlandók magukat regisztráltatni egy, a 
népszavazás érdekében készítendő listán. Ezt a lépést egy évtizeddel ezelőtt még a 
többi régióban most tapasztalt mértékben vállalták volna (57,1%), mára azonban 
részarányuk mintegy 20%-kal csökkent, miközben a listára való felvételt elutasítóké 
megduplázódott (22,6%) 
 
8. táblázat 
Egyet értene-e azzal, hogy az autonómiával kapcsolatos esetleges népszavazás 
érdekében felvegyék Önt (regisztrálják) a magyar nemzetiségű román/szlovák 
állampolgárok e célból készült listájára? (%) 

Erdély Felvidék  
2000 2011 2000 2011 

igen 76,9 58,8 57,1 39,7 
nem 11,5 26,0 11,2 22,6 

nem tudja 8,6 9,1 31,1 19,3 
nem válaszolt 3,0 6,1 0,6 18,5 

Összesen 100 100 100 100 
 

A jelzett negatív tendencia aligha magyarázható csupán a közélettől való 
nagyfokú elfordulással, illetve felvidéki magyar „demokrácia-deficittel”. A személyes 
kockázatvállalás egyértelmű visszaesése alighanem az utóbbi – különösen az EU-
csatlakozást követő – évek szlovákiai magyarellenes atrocitásaival is magyarázható, 
hiszen – amint azt elemzésünk egy későbbi fejezetében látni fogjuk – a válaszadók 
igen magas arányban érzik maguk és családjuk helyzetét nemzetiségük miatt 
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különböző fokon veszélyeztetettnek az említett események következtében. 
Mindazonáltal a jelzett mértékű óvatosságot önmagában ez a szempont sem igazolja.10 
Valószínűbb, hogy több komponens (a közéleti passzivitás, a pártstruktúra terén 
meglévő kaotikus állapot, valamint az atrocitások és a kormányzati szintre emelt 
magyarellenes politika) együttes hatására változtak meg az idézett mértékben a 
problematikával kapcsolatos mutatók negatív irányban. 
 Az autonómia kivívásában való személyes felelősségvállalás tekintetében 
Erdélyben is a felvidékihez hasonló tendenciákat regisztráltunk. Ottani válaszadóink 
ugyanis az egy évtizeddel ezelőtti szinthez képest már csupán közel 20%-kal 
kevesebben lennének hajlandóak listára vetetni magukat (77-ről 59%-ra való 
csökkenés), ami azonban még ennél is váratlanabb, hogy az összes vizsgált régió közül 
Erdélyben a legmagasabb az elutasítók részaránya (26%, ami több mint kétszerese a 
2000-ben mért szintnél). Ez a kiugróan magas elutasító magatartás egyébként 
kizárólag az RMDSZ szimpatizánsoknak köszönhető, hiszen a másik két pártra 
szavazók körében az elutasítók részaránya csupán 15% körüli. 
9. táblázat 
Egyet értene-e azzal, hogy az autonómiával kapcsolatos esetleges népszavazás 
érdekében felvegyék Önt (regisztrálják) a magyar nemzetiségű ukrán/szerb 
állampolgárok e célból készült listájára? (%) 

Kárpátalja Vajdaság  
2000 2011 2000 2011 

igen 75,9 57,2 60,5 74,4 
nem 8,9 19,0 22,4 13,3 

nem tudja 11,8 16,3 10,7 11,0 
nem válaszolt 3,4 7,4 6,4 1,3 

Összesen 100 100 100 100 
 
 A kérdéssel kapcsolatos kárpátaljai idősoros megoszlások kísértetiesen 
hasonlók az erdélyihez: 2000 óta közel 20%-os csökkenést regisztráltunk a listára 
kerülést elfogadók, és 10%-os növekedést az azt elutasítók esetében. 
 Az eddigi három régióban tapasztalt egyértelműen negatív tendenciákhoz 
képest az eltelt évtizedben a most vizsgált vonatkozásban is egyedül a Vajdaságban 
mutatható ki egyértelmű pozitív fejlemény. Az ott élő válaszadóknak immáron 
háromnegyede iratkozna fel a tárgyalt listára (74,4%, ami 15%-os növekedés 2000-hez 
képest), és mindössze 13,3%-uk utasítaná el ezt a lépést (9%-kal kevesebben, mint 
tették volna tíz évvel ezelőtt).11 
                                                
10 Több mint jelzés értékű azonban a jelenlegi szlovákiai viszonyok szempontjából, hogy az 
érintetteket immáron több éves teljes jogú EU-polgárként továbbra is a Mečiar-, illetve Fico-
korszakhoz hasonló – illetve sok szempontból még annál is nagyobb – mértékű óvatosság és 
félelemérzet jellemzi. 
11 A most vizsgált kérdés csupán a vajdaságiak esetében nem számít hipotetikus felvetésnek, 
hiszen a közelmúltban százezres nagyságrendben vállalták listára vételüket a MNT 
létrehozásával kapcsolatban. Ami egyébként joggal tartható igen meglepő és váratlan 
fejleménynek, hiszen a pusztító polgárháború időszaka – mikor a délvidéki magyarságról 
egészen más természetű listák készültek – túl közeli ahhoz, hogy az érintettektől elvárható 
lenne ekkora mértékű nyílt személyes felelősségvállalás. 
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 A határon túli magyarság autonómiával kapcsolatos hozzáállásának kérdéskörét 
annak bemutatásával zárjuk, hogy a válaszadók milyen esélyt adnak az autonómia 
közeljövőbeli megvalósulásának. 

7. ábra 

 
Jelmagyarázat: 
* 100-as skálára transzponált átlag (1-biztosan nem …100-biztosan igen 
 
 A kérdéssel kapcsolatban az eddig elmondottak fényében idősorosan 
számottevően meglepő eltéréseket nem tapasztaltunk. 2000-hez képest a kárpátaljaiak 
elvárásai nem változtak, míg a felvidékieké pesszimistábbak, a vajdaságiaké pedig 
relatíve optimistábbak lettek. Egyedül az erdélyi pozitív várakozások mondhatók 
némiképpen illuzórikusnak (11%-os növekedés), hiszen az előzőekben láthattuk, hogy 
körükben a vizsgált időszak alatt nagyon sok vonatkozásban inkább gyengült, mintsem 
erősödött az autonómia megteremtéséhez szükséges társadalmi támogatottság 
mértéke.12 
 
 

                                                
12 A kisebbségi léttel kapcsolatos ehhez hasonló sajátosan ellentmondásos viszony egyébként 
egyedül az erdélyi magyarságra jellemző. Mind eddigi kutatásaink, mind a mostani 
adatfelvételünk során számtalan vonatkozásban volt tetten érhető ugyanis, hogy az erdélyi 
magyar értékrendben látszólag konfliktusmentesen megférnek egymás mellett egymásnak 
merőben ellentmondó tendenciák (amit egyébként már a kilencvenes évek második felében 
„illuzórikus-pragmatizmusként”, definiáltunk). Ezt példázza a most idézett nagyfokú 
optimizmus is az autonómia kivívásával kapcsolatban, de utalhatunk arra is, hogy az RMDSZ 
annak ellenére képes volt támogatottságának növelésére, hogy – mint elemzésünk korábbi 
fejezetében kiderült – a közélettől való elfordulás az elmúlt évtizedben az erdélyi magyarság 
körében is igen jelentősen növekedett. 
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 Elemzésünk autonómiaformákat tárgyaló fejezetét a vajdasági Magyar Nemzeti 
Tanács (MNT) létrehozásával kapcsolatos vélemények rövid áttekintésével zárjuk. Ez 
az önrendelkezés-kezdemény, mint köztudott, döntően a VMSZ égisze alatt jött létre, 
ezért különösen érdekes, hogy a válaszadók vajon ugyanolyan arányban támogatják-e 
az MNT-t, mint azt a VMSZ választási pártpreferenciáival kapcsolatban tapasztaltuk. 
MNT1. táblázat 
Ön Mennyire tartja fontosnak a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) megalakulását a 
vajdasági magyarság problémáinak megoldása szempontjából? 

 esetszám % 
Korszakalkotó kisebbségi vívmánynak tartja, ezzel 

lényegében megvalósult a személyi autonómia 
143 26,4 

Az elképzelés jó, de a vajdasági magyarság nem jól élt a 
lehetőséggel 

171 31,5 

Kirakatintézménynek tartja 78 14,4 
Nem tartja életképes próbálkozásnak 40 7,4 

nem tudja 101 18,6 
nem válaszolt 9 1,7  

Összesen 542 100 
 
 A feltett kérdésre a válasz, hogy a megkérdezettek differenciáltabban közelítik 
meg az MNT megítélését: ugyan az 50%-ot meghaladja azok részaránya, akik helyes 
lépésnek tekintik a létrejöttét, ám közülük a többség (31,5%) már úgy véli, hogy a 
benne rejlő lehetőségeket még nem sikerült megfelelően kihasználni. Emellett azok 
aránya sem elhanyagolható, akik szerint az MNT csupán kirakatintézmény és nem 
életképes próbálkozás (21,8%). 
 Nagyjából ugyanezek az arányok mutatkoznak azzal kapcsolatban is, hogy 
vajdasági válaszadóink mennyire elégedettek az MNT eddig munkájával, illetve a 
testületbe megválasztott tagokkal. Eszerint magának az MNT-nek a teljesítményével 
minden második megkérdezett elégedett (teljes mértékben azonban csupán 9,9%), 
emellett kevesebb, mint 20% bizonyult elégedettnek. A testület tagjai esetében ugyan 
néhány százalékponttal csekélyebb az elégedettek részaránya, ám összességében 
elmondható, hogy a vajdasági magyarok az MNT-vel kapcsolatban is tanúbizonyságát 
adták az önrendelkezés iránti magas fokú elkötelezettségüknek, ami nagyságrendekkel 
meghaladja a többi régió magyarjainak autonómia-igényszintjét. 
 Ez utóbbi állítást bizonyítja, hogy a válaszadók 70%-a vállalta listára vételét az 
MNT létrehozásával kapcsolatban, és a nem regisztráltak között is minden harmadik 
(34,3%) szívesen vállalta volna a listára vételét, ám ez ügyben nem kereste meg őket 
senki. A listára feliratkozóknak csaknem fele (48%) egyébként döntését azzal 
indokolta, hogy „jogainkat (az autonómiát) csak személyes vállalással vívhatjuk ki”, 
25%-uk pedig azzal, hogy megbízik a névjegyzéket kezelő magyar szervezetben. 
 Az MNT-vel kapcsolatos véleményekről összességében elmondható, hogy az 
általános szinten kedvező fogadtatás ellenére józanul kritikus hozzáállás is jellemzi a 
válaszadókat, akik csupán az autonómia kezdeti lépésének tekintik a történteket. 
Következésképpen az MNT testületének és vezetőinek további lépéseitől függ, hogy 
az érintettek igényei szerint tartalommal töltsék meg a többi régióban élő magyarság 
helyzetéhez képest jelentősen kedvezőbb esélyekkel rendelkező vajdasági magyar 
autonómiát. 
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1.5. A haza fogalomhoz való viszony, a nemzeti értékrend változása 
és az asszimilációs érintettség megítélése13 
 
 A megkérdezettek eddig áttekintett közéleti/politikai értékrendje – valamint az 
annak részeként felfogható autonómiához való viszonya – áttételesen már érzékeltette 
a határon túli magyarság nemzeti gyökereihez való kötődésének különböző fokozatait, 
amelyek regionálisan számottevően eltérő – azonban döntően negatív – tendenciákat 
mutattak. Miután az organikus értékek megőrzése, szinten tartása, vagy az azoktól való 
eltávolodás döntő faktorként határozza meg a vizsgált közösségek jövőjét, a nemzeti 
identitás és értékrend kérdéskörét – a kutatássorozatunk kezdete óta alkalmazott, s az 
időbeli összehasonlítást lehetővé tévő gyakorlatunknak megfelelően – további 
kérdéssorok segítségével vizsgáltuk. 
 A határon túli magyar identitás kialakulása és megléte a vizsgált közösségek 
társadalmi erőterén kívüli kényszerítő tényezők eredménye. A normális esetben 
egybeeső (valamint egymást kiegészítő és kölcsönösen erősítő), az állampolgársághoz, 
a nemzethez és a hazához kötődő identitás-komponensek a vizsgált határon túli 
magyar közösségek tagjainak vonatkozásában irrelevánsak, s az általános gyakorlathoz 
képest sajátos természettel bírnak: egymástól elkülönülten, a kisebbségi identitás 
különböző tartományaiban jelennek meg. 
 Ez a sajátos identitás esetükben azt jelenti, hogy a határon túl élő magyarok 
identitása tartalmilag két identifikációs minőségi szintre oszlik: az úgynevezett lét-
identitásra és a státus-identitásra. Az identitásdefiníciók szempontjából az utóbbi (a 
többségi államhoz való állampolgári lojalitás) számít kevésbé problematikusnak, 
amely a kisebbségben élők – esetünkben az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági 
magyarok – identitásának állampolgári vetületét tartalmazza. Annak a ténynek a 
tudomásul vételét, akceptálását14, hogy az érintettek (önhibájukon kívül) nem a saját 
nemzetük által állami szuverenitás rangjára emelt politikai közösségnek a tagjai (noha 
felmenőik hosszú évszázadok során még azok voltak). A BFI korábbi felméréseinek 
eredményei azt bizonyították, hogy az idézett vonatkozásban a kisebbségben élő 
magyarok különösebb konfliktusok nélkül képesek identitásuk részévé tenni a fenti 
értelemben vett státus-identitásukból következő elvárásokat: egyénként és 
állampolgárként betagozódnak a fennálló társadalmi-politikai viszonyok („státus”) 
keretei közé. Úgyszintén előző kutatásaink szerteágazó adatsorai bizonyítják azonban 
azt is, hogy állampolgári meghatározottságukkal szembeni lojalitásuk nem terjed ki 
egyben identitásuk egyéb domináns elemeire is. 
 Ennek okai a kisebbségben élő magyarok lét-identitásának specifikumaiban 
keresendők. Amíg ugyanis állampolgárként elfogadják az utódállamokkal szembeni 
hierarchikus viszonyt, a lét-identitásként definiált értékrendjük toleranciaszintjét már 
többségük – elsősorban az asszimilációban kevésbé érintett rétegek – esetében 
meghaladja a kisebbségi közösség tagjaként való azonosulás az – ebben a minőségben 

                                                
13 A fejezetben tárgyalt kérdéssorok gyakorisági (százalékos) megoszlásait lásd: Melléklet 
106-115. oldal 
14  A tárgyalt vonatkozásban Románia, Szlovákia, Ukrajna és Szerbia törvényeinek betartását, 
az állampolgári kötelezettségek tiszteletben tartását (katonai szolgálat, adózás stb.). 
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számukra már objektíve hátrányos társadalmi státussal bíró – többségi hierarchiával, 
valamint kulturális kötődéssel. 
 A vizsgált közösségek tagjai identitásának eme domináns része tehát sajátos 
entitásként jelenik meg. Miután identitásuk az államban nemzeti, a nemzetben állami 
meghatározottságuk, a haza fogalmában pedig mindkét ambivalencia folytán nem 
definiálható, egyéb vonatkozási pontokat keresve megjelenik egy, a szülőföld 
különböző (tágabb-szűkebb) meghatározásaira redukált értékkategória, mint a határon 
túli magyar lét-identitás meghatározó eleme. A magyar kisebbségek kollektív 
identitása ezzel – mintegy a létét meghatározó kényszerű koordinátákra adott válaszul 
– virtuálisan zárójelbe teszi mind a többségi nemzettel és állammal (Romániával, 
Szlovákiával stb.), mind az anyaországgal (Magyarországgal) való azonosulást, s 
ezekhez csupán a fenti értelemben vett kettős identitása egyes részelemein keresztül 
kötődik. 
 Kérdésfelvetésünk szempontjából mindez azt jelenti, hogy noha kutatásaink 
eddigi tapasztalatai szerint a határon túli magyarság tagjai egyéni (formális) szinten a 
redukált státus-identitás kategóriával jellemezhetők, értékrendjük prioritásait 
elsősorban – és egyelőre – a közösségi lényként megélt lét-identitás elemei adják. 

A nemzeti identitás egyik legfőbb fokmérőjének kisebbségben tehát a haza 
fogalmához – pontosabban a státus-, illetve létidentitás dimenziókhoz – való viszonyt 
tekinthetjük, amivel kapcsolatban az alábbi idősoros összehasonlító adatok állnak 
rendelkezésünkre. 

8. ábra 

 
Jelmagyarázat: 
1 - Romániát, Szlovákiát, Ukrajnát, Szerbiát 
2 - Erdélyt, a Felvidéket, Kárpátalját, a Vajdaságot 
3 - A szűkebb szülőföldjét 
4 - Magyarországot 
5 - Európát 
6 - Úgy érzi, nincs igazi hazája 
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 A 8. grafikon és a 10-11. táblázatok adatsorai három régió tekintetében is 
analóg tendenciákat tükröznek: az erdélyi, kárpátaljai és vajdasági válaszadók 1997 
óta lényegesen szorosabban kötődnek a magyarok által lakott makrorégiókhoz 
(Erdélyhez, Kárpátaljához és a Vajdasághoz), mint szűkebb szülőföldjükhöz. A 
növekedés/csökkenés mértéke mindegyik régióban 20% körüli. Mindez igen 
számottevő átrendeződésre utal a válaszadók hazafogalomhoz való viszonyában, ami 
azonban nem mondható pozitív fejleménynek. A szűkebb értelemben vett 
szülőföldnek, mint a kisebbségi lét-identitás szempontjából kardinális fontosságú 
hazafogalomnak (úgy is, mint identitásteremtő és -fenntartó vonatkozási pontnak) 
jelzett mértékű leértékelődése ezért kutatásunk egyik legfontosabb és 
legfigyelmeztetőbb tanulságaként értékelhető. 
10. táblázat 
Ön az alább felsoroltak közül mit érez leginkább hazájának? (%) 

Erdély Felvidék  
1997 2011 1997 2011 

Romániát/ Szlovákiát 6,4 14,3 11,0 32,4 
Erdélyt/a Felvidéket 46,6 68,9 16,6 33,7 

Magyarországot 0,6 1,3 2,2 0,9 
A szűkebb szülőföldjét 38,0 10,3 54,0 17,2 

A teljes magyar nyelvterületet 3,0 2,6 6,1 5,5 
Az egész Kárpát-medencét – 1,2 – 2.3 

Európát 1,6 0,5 2,0 5,5 
Úgy érzi, nincs igazi hazája 2,6 0,6 6,8 3,2 
nem tudja/nem válaszolt 1,2 0,2 0,5 1,4 

Összesen 100 100 100 100 
 
11. táblázat 
Ön az alább felsoroltak közül mit érez leginkább hazájának? (%) 

Kárpátalja Vajdaság  
1997 2011 1997 2011 

Ukrajnát/Szerbiát 0,9 4,5 10,0 5,1 
Kárpátalját/a Vajdaságot 49,1 70,0 49,0 67,5 

Magyarországot 5,5 2,9 0,6 1,6 
A szűkebb szülőföldjét 30,7 10,0 30,2 11,1 

A teljes magyar nyelvterületet 4,3 2,4 4,7 4,5 
Az egész Kárpát-medencét – 3,6 – 4,2 

Európát 0,9 1,3 1,2 1,1 
Úgy érzi, nincs igazi hazája 8,3 4,5 3,1 4,0 
nem tudja/nem válaszolt 0,3 0,7 1,2 0,9 

Összesen 100 100 100 100 
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 A megkérdezettek hazához való viszonya terén bekövetkezett eddig tárgyalt 
változásokhoz képest adataink még inkább aggasztó tendenciákat tükröznek azzal 
kapcsolatban, hogy 1997 óta a válaszadóink milyen mértékben tekintik hazájuknak azt 
az országot, amelyben élnek. Már az erdélyiek kapcsán is figyelmet érdemel, hogy 14 
év alatt megduplázódott a Romániát hazájuknak tekintők részaránya (14,3%), ami 
váratlan fordulat ugyan, ám az ott élők többségének lét-identitás szilárdságát érdemben 
nem, vagy csupán kis mértékben módosítja. 
 Koránt sem ez a helyzet azonban a felvidéki magyarsággal kapcsolatban, akik 
immáron ugyanakkora – egyharmad-egyharmad – arányban tekintik hazájuknak 
Szlovákiát és a Felvidéket. (8. ábra) Az állampolgári lojalitás (a státus-identitás) ilyen 
brutális mérvű behatolása a kisebbségi lét-identitás struktúrába még akkor is 
elképesztő fejlemény, ha a felvidékiek esetében erre utaló jeleket előző kutatásaink 
alkalmával már bőségesen dokumentáltunk.  

Mostani adataink bizonyos, az asszimiláció által leginkább érintett társadalmi 
rétegek esetében még kirívóbb fokú elszakadást mutatnak a lét-identitás most vizsgált 
elemeitől. A nemzeti identitást megtagadó MOST/HÍD sikeres választási szereplése 
például minden bizonnyal összefüggést mutat azzal, hogy szimpatizánsai már a 40%-
ot meghaladó mértékben tekintik hazájuknak Szlovákiát, mellettük pedig a felvidéki 
magyarság derékhadát képező középkorúak (38,6%), az egyre bővülő réteget 
képviselő anyagilag-szociálisan leszakadók (37,4%), valamint a már több 
vonatkozásban is negatív példaként említett kelet-szlovákiaiak (43%) tekintik 
elsősorban identitásuk részének a szlovák államhoz való kötődésüket. 

Ezek a megdöbbentő arányú megoszlások egyértelmű bizonyítékát mutatják 
annak, hogy a felvidéki magyarság már napjainkra elért annak határára, hogy a 
nemzeti gyökereit – ennek folyományaként pedig nemzeti közösségét – fenntartó lét-
identitása háttérbe szoruljon az állampolgári státus-identitás mögött.  

A felvidékiek hazafogalomhoz való viszonyával kapcsolatban bemutatott 
tendenciák tehát mindenképpen vészjósló tüneteket és tendenciákat tükröznek. 
Olyannyira, hogy noha ezt a kérdéssort a BFI több mint másfél évtizedes múltra 
visszatekintő kutatássorozata során mind ez ideig a vizsgált társadalmi („identitás-
változási”) folyamatok leírása szempontjából csupán kiegészítő, „puha változóként” 
kezeltük, a kérdés további idősoros nyomon követése az eljövendő kutatási fázisokban 
alighanem egyre inkább „kemény változóként” válik majd megkerülhetetlenné. 
 A Felvidéken tapasztalt identitás-roncsolódási folyamatok annál is inkább 
kirívóak, mert hasonló nagyságrendű és irányú fejlemények a másik három régióban 
nem tapasztalhatók. Különösen igaz mindez az EU-integrációból kimaradt kárpátaljai 
és vajdasági magyarság esetében, akiknek államukhoz való kötődése továbbra is 
minimális szinten maradt (a vajdaságiak esetében például 1997 óta a felére csökkent, 
egyedüliként a vizsgált régiók közül). 
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A határon túli magyarság organikus értékeitől való különböző fokú elszakadása 
ugyan kutatássorozatunk számtalan tematikájával kapcsolatban bizonyítást nyert, a 
haza fogalom kapcsán most elemzett töréspontok és negatív tendenciák nagyságrendjét 
azonban ezek csupán részben igazolják. Különösen igaz mindez a felvidékiek 
esetében, hiszen sem az őket érő folyamatos repressziók, sem a körükben az ország 
EU-csatlakozása után extrém arányban tömegessé vált külföldre (egyre inkább a 
nyugat-európai és tengeren túli országokba) irányuló munkaerő-migrációs folyamatok, 
sem az igen számottevő asszimilációs identitáskopás (nyelv- és nemzeti értékrend 
váltás)15 nem indokolják a szülőföldhöz való kötődés idézett mértékű meglazulását.  

Mindez a válságosnak méltán nevezhető folyamatok rendszeres szociológiai 
elemzését (tehát folyamatos monitorozását) teszi szükségessé. Elemzésünk következő 
fejezeteiben ezért néhány további fontos, a határon túli magyar közösségek életét 
befolyásoló társadalmi jelenség kapcsán igyekszünk választ találni a most vázolt 
fejlemények háttérokaira. 

Mindenekelőtt azt vizsgáljuk, hogy az imént körvonalazott, erőteljesen 
meglazulni látszó szülőföldhöz való kötődés következtében is gyengülő nemzeti 
identitáskopásnak maguk az érintettek mennyire vannak tudatában  
12. táblázat 
Ön szerint mennyire súlyos kérdés az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági 
magyarság beolvadása (asszimilációja)?* 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
jelenleg még kis mértékű 18,7 15,4 19,7 9,5 

még nem jelentős, de rövidesen 
felgyorsulhat 

13,3 17,1 21,5 15,9 

még visszafordítható folyamat 17,4 19,6 29,6 24,9 
Hosszú távon visszafordíthatatlan folyamat 24,4 16,6 10,6 27,1 

évtizedeken belül bekövetkezik a teljes 
beolvadásunk 

7,0 8,4 6,6 12,3 

nem tudja 18,1 19,1 11,1 9,3 
nem válaszolt 1,1 3,7 0,9 0,9 

Összesen 100 100 100 100 
Átlag* 2,85 2,81 2,57 3,18 

* 5-ös skála: 1-kis mértékű….5-évtizedeken belül bekövetkezik a teljes beolvadásunk 
 
 Kérdésünk valójában arra vonatkozott, hogy a válaszadók mekkora asszimilációs 
nyomást éreznek, mellyel kapcsolatban elmondható, hogy leginkább a vajdaságiak, 
legkevésbé pedig a kárpátaljaiak tartanak a beolvadási folyamat eszkalációjától: előbbiek 
több mint kétszer nagyobb arányban tartják visszafordíthatatlannak az asszimilációt és 
valószínűbbnek a teljes beolvadást (39,4%) a Kárpátalján élőkhöz képest (17,2%). Mindez 
amiatt mondható váratlan fejleménynek, mert – amint arra már utaltunk, és még látunk is 

                                                
15 A BFI 1996-os, négy országra kiterjedő asszimilációkutatásának megismétlésére ez ideig 
csupán a felvidéki magyarság körében nyílt mód (2007-ben). Lásd: „Asszimilációs folyamatok 
a felvidéki magyarság körében” BFI, Kutatási jelentés, 2007. A most vizsgált határon túli 
magyar közösségek körében asszimiláció célkutatásra a közeljövőben sor kerül, amivel 
reményeink szerint a magyar kisebbségkutatás eddigi legkirívóbb mulasztását sikerül majd 
pótolnunk. 
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rá bőségesen példát – a vajdasági magyarság a többi régióban tapasztaltnál igen sok 
szempontból relatíve határozottabb identitásőrző értékrendről tett tanúbizonyságot. 
 Az asszimilációs nyomás érzékelése tekintetében az idősoros adatok ugyancsak 
számos ellentmondást rejtenek.  
 
13. táblázat – Ön szerint mennyire súlyos kérdés az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai 
és vajdasági magyarság beolvadása (asszimilációja)?* 
(Idősoros transzponált átlagok** 1997-2011) 

 1997 1999 2000 2001 2008 2011 
Erdély n.a. 43,4 42,4 46,5 44,2 46,4 

Felvidék 48,2 45,7 50,4 46,7 53,7 45,5 
Kárpátalja 40,9 45,1 42,8 43,5 n.a. 39,6 
Vajdaság 56,2 61,6 62,7 53,9 n.a. 54,7 

* A kérdésre válaszolni tudók körében 
** 100-as skála: 1-kis mértékű…….100- évtizedeken belül bekövetkezik a teljes 
beolvadásunk 
 
 Ezek között elsőként a felvidékiek álláspontja érdemel említést, akik csaknem 
10 átlagponttal bizonyultak optimistábbnak, mint 2008-ban. Miután ekkora fokú 
optimizmusra a Felvidéken zajló negatív fejlemények nem adnak okot, esetükben 
alighanem vagy egyfajta elhárító attitűdről beszélhetünk (minél inkább részese valaki a 
vizsgált asszimilációs folyamatnak, annál inkább hajlamos bagatellizálni annak 
veszélyeit), vagy a közösségükkel szembeni meglazult viszonyuknak köszönhetően 
egyre szélesebb társadalmi rétegek már nem is érzékelik a maguk körül zajló 
folyamatokat. 
 Ugyancsak eléggé atipikusnak mondható az erdélyi válaszadók asszimiláció 
percepciója is, esetükben azonban a több mint egy évtizeden keresztül megfigyelhető 
mozdulatlanság vet fel kérdéseket. Elsősorban azt, hogy az ezzel kapcsolatos adatsor 
egyáltalán nem tükrözi az erdélyi magyarságot ért jelentős változásokat, így például az 
uniós csatlakozás nyomán megváltozott társadalmi-gazdasági folyamatok, vagy a 
korábbinál szabadabb utazási lehetőségek folytán megnövekedett külföldi 
munkavállalás stb., hatását az asszimilációra, 
 Végeredményben mindegyik régióról elmondható, hogy a válaszadók inkább 
bizonytalanok a beolvadási folyamat mértékének megítélésével kapcsolatban, s az 
asszimiláció közösségi szintű veszélyeinek – a vajdaságiakon kívül – kevésbé vannak 
tudatában. 
 Az elmondottak természetesen különböző szinten érvényesek a vizsgált 
közösségek egyes alcsoportjaira, melyek leginkább nemzeti identitásuk szilárdsága, 
illetve szakadozottsága függvényében érzékelik az asszimiláció hatásait. Miután a 
most bemutatott adatsorok a vártnál csekélyebb mértékben engedtek csupán 
betekintést a határon túli magyarság értékrendjét meghatározó folyamatokba, ezeket a 
nemzeti értékrend struktúra terén regisztrált változások segítségével vizsgáljuk tovább. 
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1.5.1.	  A	  nemzeti	  értékrend	  változása	   	  

 
Minden emberi közösség rendelkezik egy komplex értékrenddel (rendező 

elvként funkcionáló zsinórmértékkel), ami történelmileg öröklött mintákat jelent, 
melynek alapján az egyének, illetve társadalmi csoportok (családok, mikro- és 
makroközösségek stb.) életvitelüket megszervezik és magatartásukat kialakítják. 
Ennek az értékrend alapú folyamatnak a vezérlője az úgynevezett identitás, (magyarul: 
önazonosság-tudat), amelyet az érintett közösség (és annak tagjai) immunrendszer-
felelősének tekinthetünk. Amennyiben az identitás bármilyen okból megrendül, 
különböző elemei, tartópillérei szétszakadoznak, az egyén is és a közösség is elveszíti 
természetes immunrendszerét. 

Ez az állapot egyébként nem kisebbségi helyzetben az anómia fogalmával 
írható le, ami ugyancsak az organikus értékrendelemekhez való viszony krónikus 
meglazulását jelzi. A szakirodalom által anómiaként ismert jelenség tehát azt az 
állapotot jelzi, mikor a társadalmat alkotó egyének jelentős részének meglazult, vagy 
nincs (ön)azonosságtudata. 

A határon túli magyarság körében általunk vizsgált asszimilációs 
folyamatoknak sok esetben ugyanilyen a természetük, azzal a különbséggel, hogy a 
többségi társadalomban az értékrendvesztés nem jár együtt az eredeti nyelvi és 
kulturális közegből való kiszakadással (nem jár annak megtagadásával), és egy másik 
etnikum, illetve nemzet közösségi értékeihez, illetve kultúrájához, nyelvéhez, 
szokásaihoz stb. való idomulással. 

A továbbiakban a fenti értelemben vázlatosan definiált értékrend egyik – 
számunkra legfontosabb – típusának, a nemzeti értékrendnek egy évtized alatt 
bekövetkezett módosulásait vizsgáljuk határon túli magyarság körében.16 Elsőként 
tehát a magyar nemzeti közösséghez való tartozás kötelékének szilárdságát tükröző 
nemzeti értékrendtípusokat és azok dimenzióit tekintjük át a korábbi BFI kutatások 
során alkalmazott kérdéssor segítségével.  

A nemzeti értékrendelemek változása terén tapasztalható módosulásokat a 9-10. 
grafikonok adatsorai tartalmazzák. Ennek alapján eléggé világos tendenciaként 
fogalmazható meg, hogy amíg az eredeti identitást erősítő elemek stagnáló, vagy 
némiképpen csökkenő, a nemzeti önazonosság szempontjából negatív konnotációkkal 
bírók – néhány kivételtől eltekintve – túlnyomórészt erőteljesen növekvő megoszlást 
mutatnak.  

A nemzeti értékrend szempontjából pozitív állításokhoz való viszony (9. ábra) 
az elmúlt évtized során egy vonatkozásban módosult számottevően mindegyik 
régióban. A magyarság megtartásáért való politikai szerepvállalás a Vajdaságban 6, a 
Felvidéken 8, Kárpátalján 13, Erdélyben pedig 16 átlagponttal csökkent. Mindez 
logikus következménye a közéleti érdeklődéssel kapcsolatban már részletezett negatív 
tendenciáknak, és újabb adalék amellett, hogy a válaszadók egyre szélesebb rétegei 
fordítanak hátat közösségi érdekeik megőrzésének.  

                                                
16 Az általános értékrendtípusok terén tapasztalt változásokat a következő alfejezetben 
tárgyaljuk. 
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A mostani adatsorokkal kapcsolatban figyelmet érdemel, hogy a székelyföldi 
válaszadók még a leginkább csökkenő erdélyi átlagnál is kevésbé kívánnak 
magyarságukért politikai felelősséget vállalni (mindössze 56 átlagpont, szemben a 
partiumiakkal, akik esetében ugyanez az érték 74 átlagpontot tesz ki). Ugyancsak az 
erdélyi nemzeti értékrend relatív gyöngülésére utal, hogy a többi régióhoz képest itt 
bizonyult a legnagyobbnak a magyarságuk megtartása iránt felelősséget érzők 
visszaesése: a mintegy 10 átlagpontos csökkenés tíz év alatt számottevőnek mondható. 
Különösen igaz mindez a székelyföldiekre, akiknek körében már nem éri el a 80 
átlagpontot a kérdéssel kapcsolatban pozitívan nyilatkozók részaránya. 

9. ábra 

 
Jelmagyarázat: 
a – büszke vagyok arra, hogy magyar vagyok 
b – magyarnak lenni számomra természetes dolog 
c – magyarnak lenni számomra felelősség 
d – magyarnak lenni számomra politikai kihívás 
* 100-as skálára transzponált átlag (1-egyáltalán nem ért egyet…100-teljes mértékben 
egyetért 
 
 A nemzeti értékrend gyengülésének valódi arányait azonban a 10. grafikon 
adatsorai illusztrálják. Egyfelől Kárpátalján és a Vajdaságban továbbra is aggasztó 
mértékű magas szinten maradt (48-54 átlagpont között) azok részaránya, akik 
magyarságuk felvállalását hátrányként élik meg. Erdélyben az ekképpen vélekedők 
aránya csökkent, míg a felvidékiek esetében némi növekedés mellett nagyságrendileg 
a tíz évvel ezelőtti szinten maradt. Utóbbi adat egyfelől nehezen nevezhető 
életszerűnek, hiszen az eltelt évtized folyamatos repressziói ismeretében (az 
anyanyelvhasználat korlátozása és egyéb kormányzati, valamint törvényhozási szintű 
magyarellenes intézkedések) aligha valószínű, hogy mindennek ne lennének a tíz 
évvel ezelőtti helyzethez képest (amikor még az MKP kormányzati pozícióban volt) 
hátrányos következményei. 
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10. ábra 

 
Jelmagyarázat: 
a – magyarnak lenni számomra inkább hátrányt jelent 
b – magyarnak lenni számomra nem jelent semmi különöset, olyan, mint szerbnek, 
szlováknak, vagy más nemzetiségűnek lenni 
c – engem nem foglalkoztat a nemzetiségem, ez számomra nem érdekes 
d – veszélyes dolog ilyen kérdésekkel foglalkozni 
* 100-as skálára transzponált átlag (1-egyáltalán nem ért egyet…100-teljes mértékben 
egyetért 
 
 Sokkal valószínűbb tehát, hogy a magyarságukat hátrányként megélő felvidéki 
magyarok lényegében változatlan – a vizsgált időszakban számottevő gyarapodást nem 
mutató – részaránya a válaszadók jelentős részének asszimilációs érintettségére 
vezethető vissza. A beolvadás különböző fokozatait megélő rétegekhez tartozók 
ugyanis alighanem éppen nemzeti kötődéseik számottevő meggyengülése, illetve a 
többségi nemzethez való egyre fokozódó alkalmazkodásuk (konform magatartásuk) 
miatt érzik helyzetüket egyre kevésbé magyarságuk miatt hátrányosnak. 
 A felvidékiekről elmondottak nagyrészt az erdélyi nemzeti értékrendelemekhez 
való viszony tekintetében is relevánsnak bizonyulnak, ami a korábbi kutatásai 
előzmények ismeretében vaskos meglepetésnek számít. Ezalatt azt értjük, hogy 
Erdélyben mindegyik megtagadó értékrendelemmel kapcsolatban tetemes növekedést 
tapasztaltunk. Leginkább a „magyarnak lenni számomra nem jelent semmi különöset” 
(15 átlagpontnyi növekedés), valamint a „veszélyes dolog ilyen kérdésekkel 
foglalkozni” (növekedés: 12 átlagpont) opciókkal kapcsolatban. Ezek a beszédes 
megoszlások egyben igen komoly figyelmeztető jelek arról az erdélyi magyarság 
értékrendjében zajló – a hétköznapi tapasztalás számára láthatatlan – folyamatról, 
amely záros határidőn belül kétség kívül számottevő roncsolódáshoz vezethet az 
érintettek nemzeti tudatállapotában. 
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 A felvidékiek negatív nemzeti értékrendelemekhez való viszonya alighanem ez 
esetben sem tükrözi teljes mértékben a valós folyamatokat. Ugyan körükben is 
mindegyik vizsgált negatív elem növekedett az eltelt évtized alatt (különösen az, hogy 
„veszélyes ilyen kérdésekkel foglalkozni”: 11 átlagpontos növekedés), ezzel együtt 
kollektív megfélemlítettségük és asszimilációs érintettségük együttesen a grafikonon 
láthatónál sokkal nagyobb mérvű roncsolódásra enged következtetni a vizsgált 
vonatkozásban. (Amire sajnálatosan bőséges példát fogunk látni a továbbiakban.) 
 A kárpátaljaiak nemzeti értékrendje terén regisztráltuk a legcsekélyebb 
változást: a már említett magas fokú hátrányérzetük mellett leginkább az érdemel 
figyelmet, hogy körükben egyedüliként nem növekedett a „nem érdekel a 
nemzetiségem” megtagadó értékrendelem részaránya. 
 Ugyanezen negatív a mutatók a vajdaságiak esetében javuló, illetve a tíz évvel 
ezelőtti szinten stagnáló tendenciákat jeleznek: jelentősen csökkent azok részaránya, 
akik számára hátrányt jelent nemzetiségük, emellett pedig – szemben a többi régióban 
tapasztaltnál – egyedüliként az ő körükben lett 2001-hez képest kevesebb azok aránya, 
akik szerint „veszélyes ilyen kérdésekkel foglalkozni”.  
 Eltekintve azonban a vajdasági relatíve kedvező tendenciáktól, a nemzeti 
értékrendelemekhez való viszonyulások összességében igen nyugtalanító összképről 
árulkodnak.  
 Ezt bizonyítják a faktoranalízis segítségével kialakított nemzeti értékrend-
típusok is, melyek az alábbi kategóriákban különülnek el egymástól. 
14. táblázat  
Nemzeti értékrendtípusok a határon túli magyarság körében, 2011 (%) 
(főkomponens-elemzés) 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Szilárd nemzeti  29,1 33,1 25,2 26,8 

Megtagadó nemzeti  26,5 23,6 18,4 19,5 
Defenzív nemzeti – – 15,5 14,8 

 
 Mint látható, a váratlan erdélyi negatív tendenciák az elemzés ezen szintjén is 
visszaigazolódtak: a szilárd nemzeti típusba sorolhatók aránya immáron csupán 
kevesebb mint 3%-kal haladja meg a megtagadó nemzeti értékrendet képviselőkét.17 A 
felvidéki típusok között ez a távolság 10%-ot tesz ki a szilárd nemzeti értékrendűek 
javára, amit újfent óvatosan kell kezelnünk, hiszen a Felvidéken élők igen sok 
vonatkozásban adták tanújelét a kutatás egyéb altematikái kapcsán alapjaiban 
megrendült nemzeti identitásuknak. 
 A további két régióban a szilárd nemzeti értékrendűek mellett két típusban 
oszlanak meg a magyarságukhoz negatívan viszonyulók. A megtagadó típus mellett 
elkülönül a nemzetiségüket hátrányként megélőket és a kérdést veszélyesnek ítélőket 
tömörítő „defenzív” nemzeti értékrendtípus is. 
                                                
17 Amint arra a módszertani bevezetőben utaltunk, a faktoranalízis nem fedi le a 
megkérdezettek (vagy esetünkben azok alcsoportjainak) teljes körét, hiszen az egyes 
kialakított faktoroknak nem megfelelő (azokkal nem koherens) véleményeket a tárgyalt 
elemzési módszer nem veszi figyelembe. Ez az oka annak, hogy a most elemzett 
értékrendtípusokba csupán a megkérdezettek 55-60%-a került besorolásra. Mindez azonban a 
feltárt összefüggések relevanciáját nem csökkenti. 
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1.5.2.	  Az	  általános	  értékrend	  változása	  

 
 Az általános (emberi) értékekhez való viszonyt ez úttal is egy terjedelmes – 
tizenhét alkérdésből álló, az idősoros összehasonlítást lehetővé tevő – kérdésblokk 
segítségével vizsgáltuk. Válaszadóink a „mennyire fontos az Ön életében…?” 
kérdéssel kapcsolatban olyan általános kategóriákra válaszoltak, melyek a mindennapi 
lét és az emberi együttélés alapfogalmaira vonatkoznak. 

11. ábra 

 
Jelmagyarázat: 
* 100-as skálára transzponált átlagértékek (100-teljes mértékben egyetért…1-egyáltalán 
nem ért egyet) 
Mennyire fontos az Ön életében…? 
1. a pénz 
2. a munka 
3. a vallás 
4. a család 
5.a siker 
6. a szabadság 
7. az erkölcsi szabályok 
8. a megbecsülés 

9. az emberekkel való jó 
viszony 
10. az érvényesülés 
11. a mértékletesség 
12. mások véleményének 
elfogadása 
13. az anyagi javak 
megszerzése 

14. céljai elérése 
15. a másokon való 
segítés 
16. környezete, közössége 
problémáinak felvállalása 
17. hogy a magyar 
nemzethez tartozik 

 
 Amint az a grafikon adatsoraiból látható, a legtöbb értékrendelemmel 
kapcsolatban mindegyik régióban egymáshoz igen közeli értékeket regisztráltunk. 
Nagyságrendileg a legnagyobb eltéréseket a régiók között a vallás szerepével, a 
sikerhez való viszonnyal, valamint a szabadság fontosságával kapcsolatban 
tapasztaltunk. Eszerint a felvidékiek bizonyultak a leginkább szekularizáltnak – 
hasonlóan az eddigi felméréseink eredményeihez –, a kárpátaljaiak mondhatók a 
legkevésbé siker-, az erdélyiek pedig szabadság-orientáltnak. 
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 Az említett regionális eltérések azonban csupán kis mértékben árnyalják azt az 
összképet, melyet a kérdéskörrel kapcsolatban a BFI kutatások kezdete – a kilencvenes 
évek közepe – óta követünk nyomon. Következésképpen akkori megállapításaink 
túlnyomórészt a mai helyzetre is érvényesek.  

Eszerint a vizsgált négy magyar közösség felnőtt korú tagjai az országonként 
jelentősen eltérő társadalmi-gazdasági-politikai kondíciók ellenére alapvetően azonos 
viszonyulásokat mutatnak a különböző emberi alapértékek iránt. Az egyes értékrend 
elemek sorában olyan értékek szerepelnek vezető helyen, mint a család, a munka, a 
kitűzött célok elérése, az anyagi jólétre való törekvés, valamint a szabadság.  

A felsoroltak mellett közel hasonló arányban ítélték fontosnak az emberi 
együttéléssel kapcsolatos alapértékeket is, melyek közül az első helyre az emberekkel 
kialakított jó viszony került, amit a másokon való segítés, valamint a mások 
véleményének tiszteletben tartása követ.  

A relatíve magas pozitív választások között szerepel továbbá annak igénye is, 
hogy a megkérdezettek a magyar nemzet tagjának mondhassák magukat, noha ezzel 
kapcsolatban az erdélyi, illetve felvidéki magyarság körében igen jelentős, mintegy 10 
átlagpontot kitevő csökkenést regisztráltunk. (12-13. ábra) 
 Az előbbieknél kisebb támogatottságot élvező értékrend elemek sorában olyan 
kategóriák szerepelnek, mint az érvényesülés, az erkölcsi szabályok betartása, a 
kizárólagos anyagi fogyasztásra való törekvés, valamint a közösségi problémák 
felvállalása (annak igénye, hogy a megkérdezettek környezetében felmerülő 
problémákkal akkor is foglalkozzanak, ha ezek a válaszadókat közvetlenül nem 
érintik). Mindez arra utal, hogy a hagyományos értékek (az erkölcsi szabályok 
betartása, a vallás szerepe) ugyan továbbra is fontos részét képezik az érintettek 
értékrendjének, jelentőségük azonban már kimutathatóan háttérbe szorulóban van.
 A tárgyalt hagyományos értékek relatív térvesztésének egyik lehetséges kiváltó 
oka minden bizonnyal a fogyasztói magatartással kapcsolatos értékorientációk 
megjelenésében keresendő. Adataink e téren továbbra is azt mutatják, hogy ez 
utóbbiak (az anyagi javakhoz való hozzájutás, a siker és az érvényesülés) egyelőre 
ugyan nem váltak dominánssá megkérdezetteink értékrendjében, ám már a 
hagyományos alapértékekhez közel azonos súllyal vannak jelen a határon túli 
magyarság alapértékei között. Adataink alapján elmondható, hogy az általános 
értékrend terén olyan sajátos állapotot regisztráltunk, melynek lényege, hogy a 
hagyományos, illetve modernizációs/fogyasztási értékek a megkérdezettek 
értékrendjében egyelőre nem kioltják egymást, hanem egyfajta törékeny egyensúlyi 
helyzetet alkotnak. 
 A megkérdezettek teljes körére vonatkozó átlagértékek szintjén összességében 
azt találtuk tehát, hogy – túl a területenként tartalmilag közel azonos megítéléseken – a 
határon túli magyarság általános emberi értékekhez való viszonya a szűkebb, 
személyes (család, munka, megbecsülés, anyagi gyarapodás stb.) síkon inkább, a 
tágabb, makro-környezeti vonatkozásban azonban (segítségnyújtás, mások 
véleményének tiszteletben tartása, szolidaritás stb.) egyre kevésbé felel meg azon 
együttélési normáknak, melyekre a vizsgált nemzeti közösségek fennmaradását 
alapozni kellene. 
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12. ábra 

 
Jelmagyarázat: 
* 100-as skálára transzponált átlagértékek (100-teljes mértékben egyetért…1-egyáltalán nem ért 
egyet) 
Mennyire fontos az Ön életében…? 
1. a pénz 
2. a munka 
3. a vallás 
4. a család 
5.a siker 
6. a szabadság 
7. az erkölcsi szabályok 
8. a megbecsülés 

9. az emberekkel való jó 
viszony 
10. az érvényesülés 
11. a mértékletesség 
12. mások véleményének 
elfogadása 
13. az anyagi javak 
megszerzése 

14. céljai elérése 
15. a másokon való segítés 
16. környezete, közössége 
problémáinak felvállalása 
17. hogy a magyar 
nemzethez tartozik 

13. ábra 
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14. ábra 

 
Jelmagyarázat: 
* 100-as skálára transzponált átlagértékek (100-teljes mértékben egyetért…1-egyáltalán nem ért 
egyet) 
Mennyire fontos az Ön életében…? 
1. a pénz 
2. a munka 
3. a vallás 
4. a család 
5.a siker 
6. a szabadság 
7. az erkölcsi szabályok 
8. a megbecsülés 

9. az emberekkel való jó 
viszony 
10. az érvényesülés 
11. a mértékletesség 
12. mások véleményének 
elfogadása 
13. az anyagi javak 
megszerzése 

14. céljai elérése 
15. a másokon való segítés 
16. környezete, közössége 
problémáinak felvállalása 
17. hogy a magyar 
nemzethez tartozik 

15. ábra 
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 Az elmondottak tükröződnek a határon túli magyarság általános értékrendjének 
egy magasabb absztrakciós szinten való elemzése során is. A regionális összminták 
alapján bemutatott alapérték megoszlások ugyanis csupán arra adtak választ, hogy a 
vizsgálatba bevont alternatívák önmagukban, a többi kategóriától elkülönülten milyen 
elfogadottsággal és támogatottsággal bírnak. Miután azonban az egyes értékrend 
elemek nem elszigeteltek, hanem szerves kölcsönhatásban vannak egymással, melynek 
során az egyes elemek erősíthetik, illetve gyöngíthetik egymást, a továbbiakban – noha 
ezúttal csupán jelzésszerűen – azt vizsgáljuk, hogy a különböző értékítéletek 
egymáshoz való viszonyában megjelenő vonzások és taszítások milyen 
konfigurációkban (értékrendtípusokban) öltenek testet a határon túli magyar 
közösségek tagjainak körében.  
 Az adatelemzést főkomponens-elemzéssel végeztük (lásd: módszertani 
útmutató), melyek idősoros eredményeit az alábbi táblázat adatai szemléltetik.  
 
15. táblázat  
Általános értékrendtípusok változása a határon túli magyarság körében, 
1999-2011 
(főkomponens-elemzés, %) 

Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság  
1999 2011 1999 2011 1999 2011 1999 2011 

karrier/siker-orientált 10,9  13,7  13,8  25,8 17,3 
karrier/siker/fogyasztás-

orientált 
 17,8  15,6  15,9   

kizárólagos fogyasztói 6,2        
keresztény/konzervatív/nemzeti 7,3 12,2 7,4   10,2 6,4 11,5 

konzervatív  12,2  7,1 6,8 12,5   
konzervatív/közösség-orientált        11,8 

toleráns 21,3  24,3 11,5 20,8  10,7  
toleráns/közösség-orientált  16,7  11,0  10,7 7,2  

toleráns/liberális    8,8     
nemzeti liberális     7,2   8,2 

 
 A különböző életstratégiákat reprezentáló értékrendtípusok a vizsgált 
időszakban szerteágazó megoszlást mutatnak, ám bizonyos tendenciák ennek ellenére 
világosan kimutathatók. Ezek közül a legfontosabb, hogy 12 évvel ezelőtt még három 
régióban is (Erdély, Felvidék, Kárpátalja) a toleráns típus alkotta a vezető faktort 
(mindenütt a 20%-ot meghaladó arányban), jelenleg azonban ennek helyébe már 
mindegyik területen a karrier/siker/fogyasztás-orientált értékrendtípus lépett.  

Ezalatt az értendő, hogy a határon túli magyarság értékrendjében egyöntetűen 
és egyre inkább a „siker, érvényesülés, illetve fogyasztás” dominanciája érvényesül. 
Ez, a – haszonelvűség prioritását (túl)hangsúlyozó – szemlélet azonban azért vet fel a 
jövőt tekintve nyugtalanító kérdéseket mert egyre kevésbé nyitott a közösségi léttel 
kapcsolatos értékvilág, valamint az ezt a szférát érintő, fenntartó és erősítő személyes 
viselkedési minták felé. 
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1.6. A kettős állampolgársághoz való viszony18 
 
 Nemzetpolitikánk sarkalatos problematikái közül a kettős állampolgárság 
kérdése hosszú évek óta áll az érdeklődés homlokterében, ideológiai, jogi, párt- és 
geopolitikai viharokat kavarva. Kutatássorozatunkban – híven kitűzött céljainkhoz, 
amely szerint ideológiáktól függetlenül, kizárólag az empirikus adatokból leszűrhető 
tendenciákra támaszkodva értelmezzük a határon túli magyarság aktuális helyzetét és 
monitorozzuk a körükben zajló társadalmi folyamatokat – már a kilencvenes évek 
második fele óta követtük az ezzel kapcsolatos határon túli magyar véleményeket, 
igényeket. 
 Miután a 2011. január 1-jén meghozott törvény új helyzetet teremtett, ezért 
most különösen fontos egzakt ismeretekkel rendelkeznünk arról, hogy maguk a 
határon túli magyarok hogyan viszonyulnak a kettős állampolgárság kérdéséhez.19 
Ennek első lépcsőfoka annak tisztázása, hogy az érintetteknek milyen mértékben van 
egyáltalán tudomásuk a törvény megszületéséről. 
16. táblázat 
Hallott-e arról, hogy 2011. január elseje óta a határon túli magyarok számára 
lehetővé vált az, hogy egyszerűsített eljárással kérhessék a magyar 
állampolgárságot? (%) 
 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 

Igen 91,9 74,3 97,2 96,1 
Nem 6,8 22,2 2,4 3,3 

Nem válaszolt 1,3 3,5 0,4 0,6 
Összesen 100 100 100 100 

 
 Táblázatunk ezzel kapcsolatos adatai három régió (Erdély, Kárpátalja és Vajdaság) 
esetében elsöprő mértékű tudomást tükröznek a törvényről, a felvidékiek azonban 
megdöbbentő arányban „nem hallottak a törvény életbe lépéséről”: közülük több, mint 
minden ötödik választotta a „nem” opciót. Ez utóbbi – valamint a továbbiakban 
bemutatásra kerülő számtalan – adat persze sokkal inkább a felvidéki magyarság 
elképesztő mértékben erodálódott nemzeti identitását, valamint a többségi politika általi 
fenyegetettségét tükrözi, semmint a valós tényeket. Nyilvánvalóan elképzelhetetlen 
ugyanis, hogy az anyaország közvetlen közelében élő, oda a leggyakrabban utazó, 
döntően a magyarországi médiából tájékozódó felvidékieknek kevésbé (vagy egyáltalán 
ne) lennének információik az állampolgársági törvényről, mint például a Magyarországtól 
több száz kilométerre élő székelyeknek. 
 Tovább súlyosbítja az elmondottakat, hogy a felvidéki magyarság túlnyomó 
többségét kitevő nyugat-szlovákiai alrégió lakosai közül már minden negyedik, a fiatal 

                                                
18 A fejezetben tárgyalt kérdéssorok gyakorisági (százalékos) megoszlásait lásd: Melléklet 
116-125. oldal. 
19 Miután mindez az anyaországi népesség szempontjából sem érdektelen, a közeljövőben egy 
magyar-magyar kapcsolatokat vizsgáló magyarországi kutatás keretei között tervezzük a 
kérdés még részletesebb elemzését. 
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korosztály körében pedig csaknem minden harmadik (30,2%) megkérdezett válaszolt 
nem-mel a feltett kérdésre.20 
 Az említett felvidéki „anomáliát” nem számítva azonban elmondható, hogy a többi 
régióban csaknem a teljes magyar népesség értesült a kettős állampolgárság lehetőségéről. 
 Ami a valós igényeket illeti, ezek mai arányát nem tanulság nélkül való összevetni 
az 1999-es adatainkkal. 

16. ábra 

 
Jelmagyarázat: 
*1999 – „A magyar kormány az integrációs folyamat során (keretei között) tegye lehetővé a 
kettős állampolgárságot” 
*2011 – „Egyet ért-e Ön azzal, hogy a magyar parlament törvényt hozott arról, hogy minden 
magyar ember – éljen bárhol a világon – magyar állampolgársághoz juthasson?” 
 
 Akkor még csupán egy feltételezett állapotra (igényre) kérdeztünk rá, ám a 
válaszadók döntő többsége ennek ellenére igen határozottan kívánta, hogy 
Magyarország az integrációs folyamat keretei között tegye lehetővé számukra a kettős 
állampolgárságot. Mindennek akkoriban a mainál sokkal nagyobb fontossága volt az 
érintettek számára, hiszen 1999-ben Magyarországon – mint a térség minden 
szempontból vezető országán – kívül egyik szomszédos államnak sem volt halvány 
reménye sem belátható időn belül az EU-ba való bekerülésre. 
 Az idézett arányú elvárásokat azonban 12 évvel ezelőtt még igen jelentős 
szkepticizmus kísérte: amíg a kettős állampolgárság közeljövőbeli bevezetésében 
bízók részaránya egyik régióban sem haladta meg a 10%-ot, megközelítően minden 
negyedik megkérdezett bizonyult pesszimistának megvalósításának esélyeit illetően 
(leginkább az erdélyiek és a kárpátaljaiak). Miután a kérdéssel kapcsolatban 
                                                
20 Amely egyébként a kettős állampolgárságra vonatkozó kérdésblokk „legártalmatlanabb”, 
személyes érintettséget nem tartalmazó kérdése volt. 
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bizonytalanok hasonló részarányt képviseltek (közöttük az első két helyen a 
felvidékiek és a kárpátaljaiak) a legtöbben mindegyik vizsgált régióban azt az 
álláspontot képviselték, hogy a kettős állampolgárság megvalósulása csupán a távoli 
jövőben képzelhető el.  

A törvény azonban – az érintettek 1999-es várakozásaival ellentétben hamarabb 
– bő egy évtizeddel később megszületett, amely fejleménnyel három régióban 90% 
fölötti arányban értenek egyet a válaszadók. A felvidékiek körében a megkérdezettek 
kétharmada támogatja (azonban teljes mértékben már csupán kevesebb, mint minden 
második: 46,2%), 11,8%-a viszont elutasítja a törvény létrejöttét. A kettős 
állampolgárság megteremtésével legkiugróbb arányban a vajdaságiak értenek egyet: 
körükben a „teljes mértékben egyetértők” részaránya csaknem eléri a kilencven 
százalékot (88,7%), ami 20%-kal haladja meg az Erdélyben mért szintet, és csaknem 
kétszerese annak, amennyit a Felvidéken regisztráltunk. 
 A kettős állampolgárság intézményéhez való általános viszonyulásnál sokkal 
lényegibb információ, hogy a válaszadók milyen arányban és mikor készülnek élni a 
törvény által biztosított jogaikkal. 

17. ábra 

 
 
 
 A grafikonon látható regionális megoszlások ugyan igen jelentős különbségeket 
mutatnak, az eddig elmondottak fényében azonban ennek ellenére kevés meglepetést 
tartalmaznak. Semmiképpen nem meglepő például, hogy a felvidékiek között egyetlen 
egy sem akadt (vagy ha igen, eltitkolta), aki már kérvényezte volna az állampolgárság 
megadását, míg a többi területen a törvény életbe lépése után másfél-két hónappal már 
néhány százalékuk beadta a kérelmét (a legtöbben a vajdaságban: 5,8%). 
 Az állampolgárságot kérvényezni kívánók részaránya ugyancsak a vajdaságiak 
körében a legmagasabb (65%), akiket az erdélyiek követnek (60,2%), és a 
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kárpátaljaiak közül is több mint minden második válaszadó tekinthető potenciális 
magyar állampolgárnak (53%). 
 A felvidéki adatsor újfent önmagáért beszél: közel kétszer többen vannak 
körükben olyanok, akik nem fogják kérni az állampolgárságot (40,2%), mint akik igen 
(mindössze 22,3%, ami háromszor kevesebb a Vajdaságban mért szintnél), emellett 
pedig több mint egyharmaduk nem tudott, vagy nem akart válaszolni a kérdésre. 
(Nagyságrendileg közel hasonló mértékű bizonytalanságot még a kárpátaljaiak 
körében tapasztaltunk: 28,9%.) Az állampolgárság iránt legkevésbé érdeklődő 
felvidékiek között említést érdemelnek a nagyvárosiak (Pozsony és Kassa magyar 
lakói), akik csupán 13%-ban fogják kérelmezni azt (és csaknem 60%-ban biztosan 
nem), valamint a kelet-szlovákiai régióban élők, akiknél ugyanezek az arányok a 
következők: 16 és 53%. 
 Az állampolgárságot kérelmezni nem kívánók részaránya a többi régióban 15-
22% között mozog. Utóbbi adat az erdélyiekre vonatkozik, amelynek nagyságrendje – 
több mint minden ötödik erdélyi magyar nem érdeklődik az állampolgárság iránt – 
meglepetésnek mondható. Körükben az alábbi – tehát állampolgárságért folyamodni 
nem szándékozó – társadalmi rétegek felülreprezentáltak: a kisvárosiak (27%), a 
fiatalok (25%), leginkább pedig a tartósan munkanélküliek (30%), az általános iskolát 
végzettek (38,3%), valamint a szegények (39%). 
 A kérvények beadásának módjáról – kérdőívszerkesztés-egyeztetési okokból – 
egyedül Erdélyből vannak adataink. 
 
17. táblázat 
Amennyiben kérvényezni fogja a magyar állampolgárságot, milyen eljárásban 
tervezi azt megtenni? (Erdély) 
 Esetszám % 
a romániai lakhelyemhez legközelebb 
fekvő Demokrácia Központon keresztül 
fogom elindítani az ügyintézést 

489 51,5 

közvetlenül fordulok a  lakhelyem szerint 
illetékes magyar konzulátushoz 
Romániában 

129 13,6 

kiutazom Magyarországra és ott 
bonyolítom le az ügyintézést 

64 6,7 

Nem tudja 113 11,9 
Nem válaszolt 155 16,3 
Összesen 950 100 
 

Eszerint a kérelmezők többsége (51,5%) a lakhelyéhez legközelebb eső 
Demokrácia Központon keresztül fogja elindítani az ügyintézést (leginkább a 
székelyföldiek: 65%). Mindössze alig több mint 10%-uk fog a romániai magyar 
konzulátushoz fordulni Magyarországon pedig – érthetően – a partiumiak az erdélyi 
átlagnál kétszer nagyobb arányban kívánják majd kérvényüket leadni (12,4%).  
 A magyar állampolgárság megszerzése tekintetében jelentősen megoszló 
igények után azt vizsgáltuk, hogy az érintettek mikor kívánják kérelmeiket beadni.  
 Ezzel kapcsolatban régiók szerint alapvetően eltérő tendenciákat regisztráltunk. 
(18. táblázat) Az erdélyiek azonos arányban szándékoznak az állampolgárságért 
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folyamodni már a közeljövőben, valamint csupán több mint egy év múlva (egyaránt 
21%), a kárpátaljaiak esetében ez az arány inkább a „kivárók” többségét mutatja (15 és 
24%).  
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18. táblázat 
Ön mikor fogja kérelmezni a magyar állampolgárságot? (%) 
 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 

Több mint egy év múlva 21,0 19,3 24,3 14,1 
Egy év múlva 8,5 2,6 6,9 10,1 
Fél év múlva 8,5 3,6 7,2 15,6 

Fél éven belül 21,0 3,8 15,4 26,3 
Már kérelmezte 6,2 0,2 5,8 11,9 

Nem tudja 18,3 50,2 35,5 17,2 
Nem válaszolt 16,6 20,3 4,8 4,8 

Összesen 100 100 100 100 
 

A felvidékiek kérelmezési szándékának időpontja szerint talán még az 
eddigieknél is megdöbbentőbb „defenzív” hozzáállást tapasztaltunk: körükben ugyanis 
nem éri el a 10%-ot azoknak a részaránya, akik a következő két évben kérni fogják az 
állampolgárságot (a vajdaságiak esetében ez az arány 52%!), emellett pedig több mint 
70%-ban(!) nem tudtak, illetve nem akartak/mertek válaszolni a kérdésre.  
 Az állampolgárságért folyamodni szándékozók közül egyértelműen a 
vajdaságiak részéről várható a legnagyobb „roham” már a közeljövőben: csupán 14%-
uk tervezi kérelme beadását több mint egy év múlva, és körükben található a kérdéssel 
kapcsolatban legkevesebb bizonytalan válaszadó is (22%). A többi régióban a 
bizonytalanok részaránya ennél jóval nagyobb: a felvidéki drasztikusan magas mellett 
az erdélyi válaszadók 35, a kárpátaljaiak pedig 40%-ban nem döntöttek még kérelmük 
beadásának időpontjáról. 
 Miután a kettős állampolgársággal kapcsolatban eddig bemutatott adatsorok 
számottevő bizonytalanságról, illetve nyilvánvaló félelmekről is tanúskodnak, utóbbira 
egy konkrét kérdés formájában is rákérdeztünk. 

18. ábra 
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 A 18. ábra megoszlásai azt mutatják, hogy mindegyik régióban valóban létezik 
– noha eltérő mértékben – mind az említett bizonytalanság, mind a félelem a magyar 
állampolgárság felvételének lehetséges konzekvenciáival kapcsolatban.  
 E téren Erdélyben és a Vajdaságban mértük a relatíve kisebb fokú aggodalmat, 
ám így is meglehetősen magas, egyaránt csaknem 30%-ban tartanak attól, hogy 
családjuk hátrányt szenvedhet a magyar állampolgárság kérelmezése és felvétele miatt. 
Ez az arány a Felvidéken 57,9, Kárpátalján pedig 53%-ot tesz ki, ami már elementáris 
mértékű óvatosságot jelez az érintettek részéről.21  
 A fentiekre való tekintettel részletesen megvizsgáltuk azt is, hogy a magyar 
állampolgárságot kérelmezni nem kívánók milyen megfontolások alapján jutottak erre 
az álláspontra. 

19. ábra 

 
Jelmagyarázat: 
1 - ezért megfoszthatnak a román, szlovák stb. állampolgárságomtól 
2 - hátrányt jelentene az itthoni érvényesülésemben 
3 - számomra nem járna kézzelfogható személyes előnyökkel 
4 - a honosítási kérelem bonyolult, sok utánajárást igényel 
5 - anyagi helyzetem nem teszi lehetővé a költségek viselését 
* „igen” válaszok 
 

                                                
21 Az aggodalom mértéke ugyan remélhetőleg eltúlzott, a kérelmezéssel kapcsolatos fokozott 
óvatosság azonban a szomszédos országok titkosszolgálatainak ugyancsak fokozottnak 
mondható „figyelme” miatt alighanem indokolt. Mindezt nem csupán a szlovák kormány nyílt 
fenyegetései teszik szükségessé, de az is, hogy a kutatás adatfelvételnek időszakában az 
állampolgárságért folyamodó kárpátaljai magyarok az ukrán titkosszolgálat zaklatásának 
voltak – és valószínűleg vannak jelenleg is – kitéve. 
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 A tárgyalt lehetséges okok közül a jelenlegi állampolgárság elvesztésétől való 
félelem a legkevésbé az erdélyieket és vajdaságiakat, leginkább pedig a kárpátaljaiakat 
és természetesen a felvidékieket jellemzi: utóbbiak közül csaknem minden második, a 
magyar állampolgárságot kérelmezni nem szándékozó megkérdezett válaszolt igennel 
erre a kérdésre. (19. ábra)  

A fentieken túl, érdekes adalék az erdélyiek értékrendjét több szempontból is 
jellemző „látens óvatossághoz”, hogy körükben az állampolgárság esetleges 
elvesztésétől ugyan elenyészően csekély arányban tartanak (2,4%), mindemellett 
azonban megdöbbentő mértékben utasították el a kérdésre való válaszadást (43,8%, 
holott Kárpátalján és a Vajdaságban ez az arány mindössze 10% körüli, és a 
felvidékiek körében is csupán 17%-ot tesz ki). Közöttük leginkább az érettségizettek 
és diplomások (csaknem 60%-uk), a középkorúak (50%), a székelyföldiek és közép-
erdélyiek (53%), kiugró mértékben pedig a legtehetősebbek (66%).  
 Miután mindenütt hasonló tendenciákat mértünk azzal a kérdéssel kapcsolatban 
is, hogy a magyar állampolgárság felvétele hátrányt jelenthet-e a szülőföldön való 
érvényesülés szempontjából, elmondható, hogy az adminisztratív megtorlástól és 
egyéb hátrányoktól való félelem Kárpátalján és különösen a Felvidéken bizonyult 
jelentős visszatartó erőnek annak eldöntésében, hogy a válaszadók kérelmezik-e, vagy 
sem a magyar állampolgárságot. 
 Ami az állampolgárság igénylése szempontjából egyéb lehetséges visszatartó 
okokat illeti, mindegyik régióban meglehetősen magas egyetértéssel találkozott a 
magyar állampolgárságért folyamodni nem kívánók körében az az érv, mely szerint a 
válaszadó számára „nem járna kézzelfogható előnyökkel” a magyar állampolgárság 
megszerzése. A Vajdaságban ezzel kapcsolatban kiugróan magas fokú egyetértést 
regisztráltunk (50,7%), különösen az idősek (55%), a diplomások (60%) és a gazdagok 
(69,2%) körében. 
 Az igénylés technikai részletei (utánajárás), illetve annak járulékos költségei 
elsősorban Kárpátalján, különösen azonban a Vajdaságban látszanak számottevő 
visszatartó erőnek a magyar állampolgárság kérelmezése tekintetében. Mindez – 
tekintettel az egyszerűsített eljárásra és az igénylés ingyenességére – meglepő 
fejleménynek mondható. Mindazonáltal kétséges, hogy ezek a szempontok 
önmagukban akadályát képeznék az állampolgárság kérelmezésének. Sokkal inkább 
valószínű, hogy csupán kísérő jelenségei annak, hogy a határon túli magyarság 
körében jelentős arányban tartanak a magyar állampolgárság felvételét követő – mind 
ez ideig javarészt tisztázatlan – lehetséges negatív következményektől. 
 Az állampolgárság iránt egyelőre nem érdeklődők érvei mellett természetesen 
azt is megvizsgáltuk, hogy vajon milyen háttérokok motiválták azokat a határon túli 
magyarokat, akik élvén a törvényi lehetőséggel, magyar állampolgárrá kívánnak válni. 
Az ezzel kapcsolatos tendenciákat tükröző 20. ábra adatsorai sokkal kevésbé 
szóródnak az előzőekhez képest: három régióban három alkérdéssel kapcsolatban 
közel azonos arányban regisztráltunk „igen” válaszokat, míg a Felvidéken a többinél 
továbbra is nagyságrendekkel gyengébb kötődéseket tapasztaltunk. 
 Ami a részleteket illeti, az „ezzel megerősíteném a magyar nemzethez való 
tartozásomat” opciót a válaszadók a Vajdaságban, Kárpátalján és Erdélyben 74-82% 
közötti arányban fogadták el, s még ennél is magasabb fokú támogatást élvezett a 
„magyar vagyok, tartozom ennyivel őseimnek és utódaimnak” alternatíva. (78-86%) 
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20. ábra 

 
Jelmagyarázat: 
1 - ezzel megerősíteném a magyar nemzethez való tartozásomat 
2 - magyar vagyok, tartozom ennyivel őseimnek és utódaimnak 
3 - ezáltal végre megszűnnék másodrendű állampolgár lenni 
4 - ezáltal szükség esetén igénybe vehetném a magyarországi közintézmények (oktatás, 
egészségügy) szolgáltatásait 
5 - könnyebben kapnék munkavállalási, vagy vállalkozói engedélyt Magyarországon 
* „igen” válaszok 
 
 Ezek az adatok egyértelműen jelzik, hogy az állampolgárságot igényelni kívánó 
határon túli magyarok jelentős része számára ez az aktus elsősorban olyan érzelmi 
kérdés, amelynek igen erős identitásmegőrző dimenziói vannak. Figyelmet érdemel 
azonban, hogy még a magyar állampolgárságra pályázók között is igen magasnak 
mondható arányban találhatók olyanok, akik a két tárgyalt opciót – melyek a 
nemzethez való kötődésre vonatkoztak – elutasították. Kárpátalján és a Vajdaságban 
15%-nyian, ám a legnagyobb mértékben Erdélyben (24,5%), ami egy újabb adalék az 
erdélyi magyar értékrendnek a hétköznapi tapasztalás szintjén nem érzékelhető 
erodálásához. 
 A felvidéki kérelmezők körében a most tárgyalt vonatkozásban is megdöbbentő 
arányú identitáskopást regisztráltunk. Ugyanis kevesebb, mint 60%-uk érzi csupán, 
hogy a magyar állampolgárság megszerzésével „megerősítené a magyar nemzethez 
való tartozását”, s alig több, mint minden második fogadta el azt az állítást, hogy 
„magyar vagyok, tartozom ennyivel őseimnek és utódaimnak”. 
 Még ennél is elszomorítóbb azonban az, ahogyan a felvidékiek saját helyzetüket 
érzékelik. Csupán minden harmadik magyar állampolgárságot igénylő válaszadó értett 
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egyet azzal, hogy ezáltal „megszűnne másodrendű állampolgár lenni”22, ami indirekt 
bizonyítéka annak, hogy a felvidékiek jelentős része immáron az anómia olyan magas 
fokára jutott, ami egyre kétségesebbé teszi, hogy a maguk körül zajló folyamatokat 
képesek legyenek reálisan szemlélni (a közösségi szintű cselekvésről, ütőképes 
érdekvédelemről már nem is beszélve). Ezek között különösen az alábbi rétegek 
képviselői felülreprezentáltak: a fiatalok (27%), az érettségizettek (28,7%), a gazdagok 
(28,6%), valamint újfent a kelet-szlovákiaiak, mindössze 25%. 
 A felvidékiekkel szemben a magyar állampolgárság megszerzése a Kárpátalján, 
illetve Vajdaságban élő állampolgárságot igénylők többsége számára sokkal inkább 
oldaná, megkönnyítené jelenlegi hátrányosnak érzett helyzetüket. Mindez még akkor 
is érvényes, ha nem kevesebb, mint minden harmadik kárpátaljai igénylő szerint a 
magyar személyi igazolvány és útlevél birtoklása szülőföldjükön önmagában nem 
szüntetné meg másodrendű állampolgári létüket. 
 Ami az állampolgársággal járó (gyakorlati) előnyökhöz való viszonyt illeti, 
leginkább az erdélyiek és kárpátaljaiak számítanának arra, hogy magyar 
állampolgárként könnyebben jutnának munkához, illetve vállalkozói engedélyhez 
Magyarországon. Mindemellett ugyanezen két régió lakosai kívánnák a legnagyobb 
arányban igénybe venni a magyarországi közintézmények szolgáltatásait is (61-
65%)23. Ez az arány azonban alighanem erősen eltúlzott, hiszen a 
magyarigazolvánnyal járó kedvezményekkel kapcsolatban tíz évvel ezelőtt 
megfogalmazott határon túli magyar igények is24 utólag erősen túldimenzionáltnak 
bizonyultak. 
 Ezek a relatíve ellentmondásosnak tűnő tendenciák indokolták, hogy tovább 
vizsgáljuk: az érintettek vajon mit várnak személyes életükben a magyar 
állampolgárság megszerzésétől. (21. ábra) 
 Ezzel kapcsolatban visszaigazolódott az az imént bemutatott álláspont, mely 
szerint a válaszadók többsége számára a magyar állampolgárság elsősorban érzelmi 
kérdés. A most tárgyalt vonatkozásban mindez még azzal is kiegészül, hogy a határon 
túl élő leendő magyar állampolgárok többsége egyik régióban sem kíván igényt tartani 
semmilyen plusz előnyre.  
 A Magyarországon való tanulás, munkavállalás és vállalkozás terén 50 
átlagpont körüli érdeklődést regisztráltunk25 (kivéve a Vajdaságot, ahol a 
megkérdezettek ennél 20 átlagpontnál csekélyebb mértékű érdeklődést tanúsítottak). 
Ehhez képest a magyar útlevél iránti igény jóval meghatározóbb: 62-68 átlagpont 
közötti arányban szeretnék megszerezni azt erdélyi, kárpátaljai és vajdasági 
válaszadóink.26 
  

                                                
22 Mint látható, ez az arány Kárpátalján 62, a Vajdaságban pedig 70,8%, ami több mint 
kétszerese a felvidékinek. (A kérdésblokkból Erdélyben ez a kérdés kimaradt.) 
23 A magyarországi egészségügyi ellátás iránti potenciális igényekkel külön kérdésblokkban is 
foglalkoztunk, lásd: később. 
24 Lásd a BFI 2000/2001-es kutatási jelentéseit. 
25 A vendégmunka-vállalással és a migrációs potenciál alakulásával külön fejezetben 
foglalkozunk. 
26 Miután a szlovák „schengeni” útlevéllel ugyanolyan feltételekkel lehet utazni, mint a 
magyarral, a felvidéki kérdőívben ezt a kérdést kihagytuk. 
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21. ábra 

 
Jelmagyarázat: 
a - számomra a magyar állampolgárság elsősorban érzelmi kérdés, ezért megszerzése esetén 
semmilyen előnyre nem tartok igényt 
b - elsősorban Magyarországon használnám ki ennek előnyeit (tanulás, munkavállalás, 
vállalkozás) 
c - hogy magyar útlevéllel sokkal szabadabban utazhassak 
d - ha a nemzetiségem miatt üldözés érne, könnyebben védelmet kapnék és végső esetben le 
tudnék telepedni Magyarországon 
* 100-as skálára transzponált átlag (1-egyáltalán nem ért egyet…100-teljes mértékben 
egyetért 
 
 Végezetül: a megkérdezettek szerint nem várt nagyságrendben jelentene a 
magyar állampolgárság megszerzése számukra biztonságot. Noha – amint azt 
elemzésünk egy további fejezetben látni fogjuk – a nemzetiségük miatt közvetlenül 
atrocitásokat elszenvedett válaszadók aránya mind ez ideig szerencsére nem jelentős, 
három régióban is meglepően sokan (52-55 átlagpont) nyilatkoztak úgy, hogy magyar 
állampolgárként számítanának Magyarország védelmére abban az esetben, ha 
bármilyen üldöztetésben lenne része a szülőföldjükön. Ez alól megint a felvidékiek 
jelentenek kivételt, akik csaknem 10 átlagponttal kevésbé osztották ezt a véleményt 
(csupán 43,9 átlagpont), ami – ismerve az ellenük folyó diszkriminatív és represszív 
állami politikát – újra azt bizonyítja, hogy értékrendjükből az egészséges – a 
realitásokat követni és számba venni képes – veszélyérzet igen alacsony fokra süllyedt, 
s ez a vizsgált tekintetben igen súlyos immunhiányról tanúskodik. 
 Az állampolgárság megszerzésének személyes jövőbeli vonatkozásait egy 
további kérdéssel pontosítottuk (19. táblázat), s a „hogyan változna meg az Ön élete, 
ha kettős állampolgár lenne?” kérdésre érkezett válaszok nemzetpolitikai szempontból 
is valóban igen fontos információkat hordoznak. 
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19. táblázat 
Hogyan változna meg az Ön élete azzal, ha kettős állampolgárságot kapna? (%) 
 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
semmit nem változtatna eddigi életemen 62,0 69,7 50,2 71,1 
gyakrabban átjárnék Magyarországra 16,6 6,5 25,3 18,8 
munkát vállalnék Magyarországon, de nem 
telepednék ott le 

5,6 6,3 10,7 3,1 

letelepednék Magyarországon, de jelenlegi 
lakhatásomat nem számolnám fel 

1,8 0,6 2,2 0,8 

felszámolnám az itteni lakhatásomat és 
végleg Magyarországon telepednék le 

0,4 0,3 1,5 0,6 

felszámolnám az itteni lakhatásomat és 
végleg egyéb külföldi országban 
telepednék le 

1,7 0,5 1,1 0,2 

Nem tudja 6,3 11,8 5,9 3,4 
Nem válaszolt 5,6 4,3 3,1 2,1 
Összesen 100 100 100 100 
Átlag* 10,5 6,7 14,7 7,2 
* 100-as skálára transzponált átlag: 1-semmit nem változtatna az életén a magyar 
állampolgárság…..100-végleg elköltözne szülőföldjéről 
 
 Elsősorban azt, hogy – egyes, a közéletünkben előforduló spekulációkkal 
szemben – a magyar állampolgárság megszerzése önmagában egyáltalán nem indítana 
el Magyarországra történő elvándorlási hullámot a határon túli magyarság körében. A 
táblázat adatsoraiból világosan látható, hogy az állampolgárság megszerzése 
következtében magyarországi (vagy egyéb országban való) letelepedést tervezők 
részaránya csupán töredékmegoszlásokban mérhető. Ezek alapján tehát biztosak 
lehetünk abban, hogy a szülőföldhöz való kötődést az állampolgárság ténye egyáltalán 
nem gyengítené. Relatíve ösztönözné ezzel szemben – leginkább a kárpátaljaiak 
körében – a gyakoribb magyarországi utazásokat, valamint az itteni munkavállalást. 
 Amint azt a táblázat utolsó sorában a regionális átlagértékek mutatják, a magyar 
állampolgárság megszerzése igen csekély mértékű direkt hatással bírna az érintettek 
személyes életére. A legkisebb változást a felvidékiek és vajdaságiak, a relatíve 
legnagyobbat az erdélyiek és kárpátaljaiak körében okozna. 
 Miután az imént érintőleg már említést tettünk arról, hogy milyen mértékű 
igények mutatkoznak a magyarországi közintézmények szolgáltatásai iránt, a kérdést 
az egészségügyi ellátással kapcsolatban részletesebben is megvizsgáltuk. (22. ábra és 
20. táblázat). Korábbi kutatási tapasztalataink alapján a megoszlások nem mondhatók 
meglepőnek: a kárpátaljai és erdélyi válaszadók túlnyomó többsége, a vajdasági és 
felvidékiek pedig 50% körüli arányban tartanának szükség esetén igényt magyar 
állampolgárként Magyarországon egészségügyi ellátásra.  
 Ezekkel – a túldimenzionáltnak méltán nevezhető – igényekkel kapcsolatban 
azonban újra szükséges annak hangsúlyozása, hogy az ilyen hipotetikus (egy elképzelt 
jövőbeli több ismeretlenes fejleménnyel kapcsolatos) kérdésre érkezett válaszok igen 
csekély eséllyel tükrözik a később bekövetkező valós folyamatokat. 
Következésképpen a grafikonon látható mértékű igények csupán általános 
megközelítésben tartalmazzák az érintettek elképzeléseit. 
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22. ábra 

 
 
20. táblázat 
Hajlandó lenne-e Ön ezért rendszeresen (havonta) egy bizonyos összeget befizetni a 
magyarországi társadalombiztosítási pénztárba (ahogyan ezt most Szerbiában, 
Ukrajnában stb. teszi)? (%) 
 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
igen, akár akkora összeget is, mint amit 
jelenleg Szerbiában, Ukrajnában stb. 
befizetek 

15,2 11,4 36,3 10,4 

igen, de az itt befizetett összegnek csupán 
a felét 

6,4 4,0 9,9 6,4 

igen, de az itt befizetett összegnek csupán 
a negyedét 

5,1 2,5 3,5 5,6 

igen, de az itt befizetett összegnek csupán 
10%-át 

9,4 3,4 5,4 10,6 

nem, ingyen (térítésmentesen) szeretném 
igénybe venni a magyarországi 
egészségügyi ellátást 

28,1 21,2 15,8 22,2 

rendelkezem az EU országokra kiterjedő 
egészség-biztosítási kártyával 

1,8 28,0 – – 

nem tudja 18,0 18,2 22,2 29,7 
nem válaszolt 15,9 11,2 6,9 15,0 

Összesen 100 100 100 100 
Átlag* 3,75 3,40 2,35 3,50 

*1-a teljes összeget fizetné…..5-ingyen szeretne magyarországi ellátáshoz jutni 
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 Ez az oka annak, hogy a problematikát egy sokkal konkrétabb szinten is 
teszteltük. A 20. táblázat adatsorai azt mutatják, hogy az egészségügyi ellátással 
kapcsolatban az általános megközelítés szintjén igen számottevőnek bizonyult igények 
miként alakulnának, amennyiben mindez a magyarországi egészségügyi pénztárba 
való rendszeres befizetésekkel párosulna. 
 A táblázat utolsó sorában látható átlagok azt szemléltetik, hogy erre, igen 
meglepően – az anyagi-szociális helyzetük szempontjából leghátrányosabb 
körülmények között élő – kárpátaljaiak lennének a leginkább hajlandók, legkevésbé 
pedig az erdélyiek. Utóbbiak – a felvidékiekkel, illetve a vajdaságiakkal egyetemben – 
kétszer annyian szeretnék ingyenesen igénybe venni a tárgyalt szolgáltatásokat, mint a 
havi teljes összegű befizetést vállalók. 
 Ezzel együtt túlnyomó többségben mindegyik régióban azok vannak, akik 
esetleges magyarországi ellátásuk fejében – ugyan különböző mértékben, de – 
hajlandóak lennének rendszeres anyagi áldozatra is. Miután azonban a kérdés eleddig 
még sem kormányzati, sem törvényhozói szinten nem került terítékre, a most 
bemutatott adatok csupán igen homályos kontúrok mentén mutatják a problematikával 
kapcsolatos valós tendenciákat. A kérdéskör napirendre tűzése esetén azonban a 
közeljövőben tervezett kutatásaink során tovább pontosíthatók lesznek a ma még 
csupán hipotetikus szintű/jellegű igények. 
 A magyarországi közszolgáltatások iránti potenciális igények mellett a 
következő „húsbavágó” – emellett pedig mind bel-, mind geopolitikai szempontból 
egyaránt neuralgikus – kérdés a leendő határon túli magyar állampolgárok 
magyarországi szavazati jogával kapcsolatos. Kutatásunkban ezért a problematikát 
fontosságának megfelelő súllyal kezeltük, aminek eredményét a következő grafikonok 
és táblázatok szemléltetik. 
 Ezekből mindenekelőtt a határon túli magyarok igen magas fokú 
megosztottsága látszik, akik az eddig tapasztaltaknál bizonytalanabbul viszonyulnak a 
számukra törvényileg biztosítani kívánt választójog intézményéhez. A 23. ábra ezzel 
kapcsolatos – meglehetősen nehezen értelmezhető – adatsorai egyfelől azt mutatják, 
hogy az érintettek a vártnál sokkal kisebb arányban értenek csupán egyet azzal, hogy a 
magyarországi parlamenti választásokon szavazati jogot kapjanak. Ez az igény csupán 
az erdélyiek esetében haladja meg némileg az 50%-ot, míg a vajdaságiak és 
kárpátaljaiak egyaránt 45%-ban, a felvidékiek pedig mindössze 33%-ban támogatják 
az ötletet. Utóbbiak fele utasította el a kezdeményezést, ami sokadik bizonyítéka a 
felvidéki magyarság értékrendje krónikus meggyengülésének. A szavazati jogot 
elutasító vajdaságiak 40,8%-os részaránya is vaskos meglepetésnek számít, hiszen a 
nemzeti identitással kapcsolatos eddig elemzett altematikákkal kapcsolatban a vártnál 
szilárdabb elkötelezettségről tettek tanúbizonyságot. 
 Mindezen túl a bemutatott – és regionális hovatartozásra való tekintet nélkül – 
igen számottevően megoszló vélemények annál is inkább tekinthetők releváns 
adatoknak, mert aránylag csekély arányú (mindössze 12-18% közötti) a kérdéssel 
kapcsolatban véleményt nem nyilvánító, vagy nem akaró válaszadók részaránya. Ami 
arra utaló jel, hogy az érintettek hozzáállása ez esetben sokkal kevésbé tekinthető 
bizonytalannak, mint azt a hasonló természetű (direkt politikai) kérdésekkel 
kapcsolatban tapasztalni szoktuk. 
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23. ábra 

 
 
 Miután a választójog bemutatott fokú elméleti elutasításának okairól empirikus 
adataink nincsenek – noha sejtéseink lehetnek27 –, ezért ennek boncolgatása helyett 
inkább lássuk, hogy régiók szerint mely társadalmi rétegek körében haladja meg az 
elutasítók részaránya a regionális átlagot. 
 Korcsoportok szerint említésre érdemes eltérések nem mutatkoznak, a közép- és 
idős korosztály azonban mindegyik régióban az átlagnál inkább hajlamos a választójog 
elutasítására. A vizsgált közösségek jövője szempontjából kardinálisan fontos fiatal 
nemzedék átlag körüli arányban bizonyult elutasítónak a kérdéssel kapcsolatban. 
Leszámítva a vajdasági 18-35 év közöttieket, akik közül csupán minden negyedik nem 
ért egyet a szavazati jog megadásával, viszont 50% fölötti arányban fogadják azt el.
 Az utóbbihoz hasonló megoszlásokat találtunk az erdélyi alrégiók szerint is: a 
székelyföldiek – ezúttal rácáfolva az eleddig sok tekintetben ellentmondásosnak 
bizonyult (az identitás szempontjából „puhuló”) értékrendjükre – ugyancsak 
erőteljesen szavazati jog-párti véleményt formáltak (60,4%), szemben a bánságiakkal, 
akik ugyanilyen arányban utasították el, hogy a magyar állampolgárságot szerző 
határon túli magyarok szavazati jogot kapjanak (59,6%). 
 A felvidéki alrégiók szerint hasonló meglepetéseket nem regisztráltunk: a 
leginkább szavazati jog-pártiaknak a nyugat-szlovákiaiak (37,7%), a legkevésbé pedig 
a keleti alrégió lakosai bizonyultak (drasztikusnak mondható 69,6%-os arányban). 

                                                
27 Ezek között minden bizonnyal a magyarországi fősodratú szociálliberális médiában 
nyilvánosságot kapott (sulykolt) ellenvélemények hatása is bőséges szerepet játszhat, ám a 
szomszédos országok – főként Szlovákia – nacionalista ellenpropagandájára „vevő” 
asszimiláns rétegek véleménye éppúgy közrejátszhat a választójogtól való ódzkodás 
bemutatott mértékű arányában. 
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 További érdekesség, hogy Kárpátalján a szórványban élők nagyságrendekkel 
kevésbé elutasítók a szavazati jog megadásával szemben (23,8%), mint a közösségük 
túlnyomó többségét kitevő tömb alrégió lakosai (40,9%). 
 Vagyoni helyzet szerint az alacsonyabb státusú rétegek mutatkoztak inkább 
fogadókésznek a szavazati joggal kapcsolatban, hasonlóan a gazdagokhoz 
(következésképpen az alsó- és felsőközéposztály tagjai bizonyultak elutasítóknak a 
regionális átlagokhoz képest). Az egyetlen kivételt újra a felvidékiek körében mértük: 
az ottani leggazdagabb réteghez tartozók csupán elenyésző, 29%-ban értenek egyet, és 
56,5%-ban utasítják el, hogy magyar állampolgárságuk mellé szavazati jogot is 
kapjanak. 
 Az eddig bemutatott – váratlannak méltán mondható – reakciókat még inkább 
megerősíteni látszanak azok a vélemények, melyek arra vonatkoznak, hogy az 
érintettek milyen mértékben kívánnának élni szavazati jogukkal. 

24. ábra 

 
 
 A grafikonon látható adatsorok szerint csupán egyetlen régió akadt (Kárpátalja), 
amelynek – immáron magyar állampolgársággal bíró – lakói többen szavaznának egy 
magyarországi parlamenti választás során, mint ahányan távol maradnának az 
urnáktól. E téren a legnagyobb megosztottság az erdélyiek és felvidékiek körében 
tapasztalható, ahol minden második potenciális magyar állampolgár nem kívánna részt 
venni a választásokon, emellett pedig csupán alig több mint harmaduk, illetve 
egynegyedük élne választójogával.  
 Szociodemográfiai változók szerint a regionális átlagok fölötti arányban a 
következők vennének részt a magyarországi választásokon: Erdélyben az idősek, a 
szakmunkások, a gazdagok, a közép- és dél-erdélyiek, a Felvidéken ugyancsak a 
szakmunkások, a gazdagok és a nyugat-szlovákiaiak, Kárpátalján a fiatalok, gazdagok 
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és szórványban élők, Vajdaságban pedig kiugró mértékben a fiatalok (49%), a 
gazdagok, illetve a bácskaiak. 
 A választásokon részt venni nem kívánók között a következő társadalmi rétegek 
felülreprezentáltak: Erdélyben a fiatalok28, az érettségizettek, a bánságiak (kiugró 
66%-ban), valamint a partiumiak, a Felvidéken ugyancsak a fiatalok (55,4%) és 
érettségizettek, a felső-középosztály tagjai, valamint drasztikus arányban a kelet-
szlovákiaiak (77,3%), Kárpátalján a szakmunkások és szegények, a Vajdaságban pedig 
az idősek, szakmunkások, valamint a bánátiak. 
 A társadalmi rétegek szerint régiónként erősen megoszló álláspontok 
végeredményben még kevésbé teszik átláthatóvá az érintettek magyarországi 
választójogához való viszonyát. Az önmaguk helyett beszélő számok mögötti 
háttérokok feltárása ezért további kutatásaink feladata lesz. Már most megjósolható, 
hogy a „mi az oka annak, hogy nem élne választójogával?” kérdéssel kapcsolatban 
igen tanulságos válaszokat fogunk regisztrálni, melyek részben, vagy egészben 
képesek lesznek eloszlatni a jelenleg még igen sűrű információs homályt. 
 A „ki képviselje Önt a magyarországi parlamentben?” kérdés (amely kérdőív-
szerkesztési okokból csupán Erdélyben került lekérdezésre) arra keresi a választ, hogy 
a választáson részt venni kívánók milyen jelöltre szavaznának legszívesebben.  
21. táblázat 
Amennyiben, mint leendő magyar állampolgár,  élne szavazati jogával, kire szavazna 
a legszívesebben, hogy Önt képviselje a magyarországi parlamentben? (Erdély) 
 esetszám % 
romániai magyar pártok által állított jelöltek listájára 129 20,8 
magyarországi pártok által állított jelöltek listájára, 
ha a jelöltek erdélyi származásúak 

74 11,9 

magyarországi pártok által állított jelöltek listájára, 
akkor is, ha a jelöltek nem erdélyi származásúak 

75 12,1 

független, nem pártok által jelölt személyekre 19 3,1 
nem tudja 113 18,2 
nem válaszolt 211 34,0 

Összesen 621 100 
 
 Ezzel kapcsolatban elsősorban a nagyfokú tanácstalanságra kell felhívnunk a 
figyelmet, ugyanis a válaszadók 52,2%-a nem tudott, vagy nem kívánt válaszolni a 
kérdésre. Mindez alighanem annak a jele, hogy az érintettek számára igen távoli 
eshetőség egyelőre csupán érdeklődésük perifériáján helyezkedik el, ami abból a 
szempontból érthető reakció, hogy a magyarországi választásokon való határon túli 
részvétel részletei alig, vagy egyáltalán nem kerültek a társadalmi diskurzus 
homlokterébe. 
 A kérdésre válaszolók – tehát a megkérdezettek kevesebb mint fele – egyébként 
közel azonos arányban látnának szívesen romániai (20,8%), illetve magyarországi 
pártok 24%) által delegált jelölteket.  
 A határon túli leendő magyar állampolgárok szavazati jogával foglalkozó 
kérdésblokkunkat a pártpreferenciák áttekintésével folyatatjuk. (22. táblázat) 
                                                
28 Akik ugyanolyan arányban nem szavaznának, mint a vajdasági hasonló korcsoportba 
tartozók igen. 
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22. táblázat 
Ha Ön szavazati joggal bíró magyar állampolgár lenne, melyik pártra adná 
szavazatát a következő magyarországi választásokon? (%) 
 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 

Fidesz (Orbán Viktor) 50,5 42,2 61,3 73,3 
Jobbik (Vona Gábor) 2,2 3,2 3,8 3,1 
KDNP (Semjén Zsolt) 0,2 1,1 3,3 1,1 
LMP (Schiffer András) 0,4 1,2 0,7 1,3 

MSZP (Mesterházy Attila) 2,2 3,2 2,0 0,7 
egyikre sem 15,0 15,1 7,7 – 

nem ismeri a magyarországi pártokat 17,2 16,0 7,5 – 
nem tudja 9,7 13,8 10,4 9,1 

nem válaszolt 2,8 4,1 3,3 11,3 
Összesen 100 100 100 100 

 
 Az egyes pártok támogatottságával kapcsolatos egyértelmű megoszlások ez 
esetben is önmagukért beszélnek, és további kommentárt nem igényelnek. 
 Sokkal inkább figyelemre méltó, hogy mind Erdélyben, mind a Felvidéken 
összességében a megkérdezettek csaknem egyharmada nem szavazna egyik pártra 
sem, illetve állítása szerint nem ismeri a magyarországi pártokat. Ez utóbbi adatot nem 
árt azonban óvatosan kezelnünk, hiszen Kárpátalján ez az arány mindössze 15%, a 
Vajdaságban pedig egyetlen válaszadó sem akadt, aki ezt az opciót választotta volna. 
Mindebből az következik, hogy az erdélyiek és felvidékiek esetében közel sem puszta 
információhiányról beszélhetünk. Sokkal valószínűbb, hogy a magyarországi 
pártpreferenciák terén „elhessentő” magatartásuk az elemzésünk első fejezetében 
tárgyalt egyre gyengülő közéleti érdeklődés eredménye. 
 A kettős állampolgárság kérdéskörének áttekintését végezetül egy olyan – az 
eddigieknél kevésbé személyes vonatkozású – kérdéssor tárgyalásával zárjuk, amely 
arra keresi a választ, hogy a megkérdezettek szerint mindez milyen hatással lehet a 
határon túli magyar közösségek jövőjének alakulása szempontjából. (25. ábra) 
 Amint a grafikon adatsorain látható, bizonyos elvárások régiók szerint 
egymáshoz igen közeli tendenciákat tükröznek, néhány lehetséges fejleménnyel 
kapcsolatban azonban igen számottevő eltérések is mutatkoznak. 
 A magyar állampolgárság megszerzésétől három régióban is igen jelentős (70% 
körüli) mértékben várják azt válaszadóink, hogy megerősíti a nemzeti öntudatot, és 
megállítja az asszimilációt. A felvidékiek ez esetben (mint ahogy az egész kérdéssorral 
kapcsolatban) is szkeptikusabbnak bizonyultak, körükben csupán alig minden második 
megkérdezett értett egyet a tárgyalt opcióval. A magyar-magyar összetartozás 
megerősítésére vonatkozó alkérdésekre is hasonlóan magas arányú pozitív válaszok 
érkeztek. A legkevésbé – noha így is jelentős többségben – azzal értettek egyet, hogy 
az állampolgárság megszerzése megerősítheti az egyes határon túli magyar közösségek 
tagjai közötti összetartozást (belső kohéziót). 
 Régiók szerint az előzőeknél sokkal inkább szóródnak az azzal kapcsolatos 
válaszok, hogy a kettős állampolgárság következményeként „több magyar gyereket 
fognak magyar iskolába járatni”.  
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25. ábra 

 
Jelmagyarázat: 
1 - Megerősíti nemzeti öntudatunkat, és megállítja a beolvadásunkat (az asszimilációt) 
2 - Megerősíti a magyarországi és a határon túli magyarok összetartozását 
3 - Megerősíti a különböző országokban élő határon túli magyarok közötti összetartozást 
4 - Megerősíti az erdélyi, felvidéki stb. magyar közösségek tagjai közötti összetartozást 
5 - Több magyar gyereket fognak magyar iskolába járatni 
6 - Nem lennénk ennyire kiszolgáltatva a román, szlovák stb. politika önkényeskedésének 
7 - Ösztönözné a határon túli magyarok Magyarországra történő kivándorlását 
8 - Ösztönözné a határon túli magyarok nyugati országokba történő kivándorlását 
9 - Olyanok is fogják kérni az állampolgárságot, akik eddig magyar származásuk ellenére 
elszakadtak gyökereiktől 
10 - Növelni fogja a többségi nemzetek és a határon túli és magyarok közötti feszültséget 
* „igen” válaszok 
 

E téren a legoptimistábbnak a kárpátaljaiak és erdélyiek bizonyultak (62-65%), 
rajtuk kívül még a vajdaságiak is 50% fölötti arányban osztották ezt a nézetet, ám a 
felvidékiek közül csupán alig több, mint minden harmadik válaszadó értett egyet a 
magyar állampolgárság és a felvidéki magyar iskolák várható megerősödése közötti 
közvetlen összefüggéssel. 
 A magyar állampolgárság lehetővé tételének egyik legfőbb célja – kimondva, 
kimondatlanul –, hogy az évtizedekig intézményes oltalom nélkül élő határon túli 
magyarok immáron magyar állampolgárként formális védelemben is részesülhessenek. 
Az érintettek ezzel kapcsolatos igényei ugyan nem mondhatók túldimenzionáltnak, ám 
mindegyik régióban nagyságrendekkel többen számítanak arra, hogy az 
állampolgárság megszerzése nyomán csökkeni fog az utódállamok politikai nyomása a 
közösségükre, illetve annak tagjaira, azoknál, akik nem értettek egyet ezzel a 
felvetéssel. 
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 A magyar állampolgárság kihatását a szülőföldről való várható elvándorlásra29 
ugyancsak eltérően ítélik meg az egyes régiók válaszadói. Ez a fejlemény ugyan 
elsősorban a schengeni útlevélhez jutó kárpátaljaiak, illetve vajdaságiak (részben pedig 
a már EU-állampolgár erdélyiek) számára hozhat jelentős fordulatot, akiknek szabad 
mozgása államuk nemzetközi státusa miatt a mai napig relatíve (Vajdaság), illetve 
erősen (Kárpátalja) korlátozott. Mindebből logikusan az következne, hogy a két 
említett régióban élők esetében valószínűbb az időszakos, illetve végleges elvándorlás 
ugrásszerű növekedése.  

Adataink ezzel szemben azt mutatják, hogy leginkább az erdélyi válaszadók 
tartják valószínűnek a migráció fokozódását (mind Magyarországra, mind egyéb 
külföldi országba) a magyar állampolgárság megszerzésének következményeként 
(egyaránt 44%), míg ettől a legkevésbé az ugyancsak EU-tagország, Szlovákia magyar 
polgárai tartanak (9-16%). Végeredményben tehát a kárpátaljaiak és vajdaságiak a 
vártnál kisebb arányban feltételezik, hogy jelentős migrációs hullámot okozna 
körükben a magyar állampolgárság megszerzése.30 
 Számottevően szóródó adatokat tapasztaltunk az „olyanok is fogják kérni az 
állampolgárságot, akik eddig magyar származásuk ellenére elszakadtak gyökereiktől” 
kérdéssel kapcsolatban is. Ez a vélemény leginkább a vajdaságiakat és kárpátaljaiakat 
jellemzi (78,7 és 74,5%) és az erdélyiek többségi is hasonlóan vélekedett (61,5%). 
Szemben a felvidékiekkel, akik csupán 30% alatti arányban értettek egyet azzal, hogy 
az „elszlovákosodottak” is igényelni fogják a magyar állampolgárságot. 

A kettős állampolgárság lehetséges hatásait vizsgáló blokkunk utolsó kérdése 
egy érzékeny pontra, arra vonatkozott, hogy a megkérdezettek mennyire tartanak attól, 
hogy az állampolgárság megszerzése további feszültségekhez vezethet a többségi 
társadalom és a határon túli magyarok között. Adataink tanúsága szerint ezek a 
félelmek elsősorban Kárpátalján (46,2%), leginkább pedig – amint az az eddigiek 
alapján biztosra vehető volt – a Felvidéken (48,1%) mondhatók számottevőnek. 
Erdélyben csaknem minden harmadik megkérdezett értett egyet ezzel a felvetéssel, 
ami akár – negatív értelemben – meglepőnek is mondható. Mint ahogy az is váratlan 
adat – ezúttal azonban pozitív vonatkozásban –, hogy a néhány éve még súlyos 
polgárháborús időszakot átélt vajdasági magyarok tartanak legkevésbé attól, hogy 
magyar állampolgárságuk miatt kiéleződhetnek a szerb-magyar ellentétek. 
 
 
 
 

                                                
29 A külföldi vendégmunka-vállalás, illetve migrációs potenciál terén bekövetkezett 
változásokkal elemzésünk 1.8. fejezetében foglalkozunk. 
30 Ez a vélemény természetesen nem releváns maguknak a válaszadóknak a konkrét 
kivándorlási szándékait illetően, melyek valós arányait részletesen az említett fejezetben 
elemezzük. 
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1.7. A többségi-magyar együttélés, és a határon túli magyarsággal 
szembeni diszkrimináció megítélése 31 
 
 Az interetnikus együttéléssel és a határon túli magyarságot sújtó 
diszkriminációval kapcsolatban regisztráltuk a kutatás leginkább árulkodó adatsorait, 
melyek bemutatásra kerülő megoszlásai egzakt paraméterek alapján engednek 
bepillantást az érintettek hétköznapi szinten megélt társadalmi közegébe. 
 Mint látható, egyértelműen az erdélyi magyarok ítélték meg a legkedvezőbben a 
román-magyar kapcsolatokat: mind a négy vizsgált vonatkozásban 60 átlagpont fölötti 
javulásról számoltak be. Mögöttük alig elmaradva a vajdaságiak is pozitívan értékelték 
a szerbekkel való együttélés alakulását az ismeretségi körükben, illetve a 
munkahelyükön, ám a településükön, illetve országosan ennél már sokkal kevésbé 
elégedettek. 

26. ábra 

 
Jelmagyarázat: 
a - ismeretségi körében 
b - munkahelyén 
c - településén (falujában, városában) 
d - összességében (országosan) 
* 100-as skálára transzponált átlag (1-sokat romlott…100-sokat javult) 
 

                                                
31 A fejezetben tárgyalt kérdéssorok gyakorisági (százalékos) megoszlásait lásd: Melléklet 
126-134. oldal 
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 A kárpátaljaiak a vajdaságiakhoz képest csupán néhány átlagponttal találták 
kedvezőtlenebbnek az ukrán-magyar együttélés alakulását az elmúlt öt évben, ám 
összességében (országosan) ők bizonyultak a legkritikusabbnak. 
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 Amint az várható volt, a felvidékiek minősítették relatíve a legrosszabbnak a 
környezetükben tapasztalt szlovák-magyar együttélés alakulását. Körükben például 
egyetlen megkérdezett sem akadt, aki szerint a vizsgált időszakban sokat javult volna 
ismeretségi körében a helyzet. Mindazonáltal a felvidékiek reakciója ez esetben is 
tartalmaz egy nehezen magyarázható elemet: relatíve legkedvezőbbnek ugyanis 
összességében (országosan) tartják az interetnikus kapcsolatok alakulását (56,4 
átlagpont), ami – ismervén az elmúlt évek súlyosan diszkriminatív szlovák politikáját 
– erősen illuzórikus hozzáállásnak tűnik és újfent arra utal, hogy a felvidéki magyarok 
természetes veszélyérzete a megrendült közösségi kohézió következtében egyre 
minimálisabb szintűnek mondható. 
 Látván a jelenlegi megítéléseket, tanulságos lehet azokat összevetni egy korábbi 
időpontban (1999-ben) regisztrált állapottal. 

27. ábra 

 
Jelmagyarázat: 
a - ismeretségi körében 
b - munkahelyén 
c - településén (falujában, városában) 
d - összességében (országosan) 
* 100-as skálára transzponált átlag (1-sokat romlott…100-sokat javult) 
 
 A 12 évvel ezelőtti adatsorokkal való összehasonlítás régiók szerint egyértelmű 
tendenciákat tükröz: a vizsgált több mint egy évtized alatt a válaszadók megítélése 
szerint Erdélyben, illetve a Vajdaságban javultak érdemben az emberek közötti 
interetnikus viszonyok, Kárpátalján közel az 1999-es szinten maradtak (nem először 
igazolva az egyéb vonatkozásban már említett ottani relatív „változatlanságot”), a 
Felvidéken pedig csupán némiképpen romlottak (ami a realitásokhoz képest alighanem 
ugyancsak túlzott optimizmusra vall).  
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 Az idősoros összehasonlítás alapján tehát elmondható, hogy a többségi-magyar 
együttélés szempontjából pozitív változást az erdélyiek és vajdaságiak éreznek 
leginkább. Ennek hátterében egyfelől nyilvánvalóan Románia EU-taggá és az erdélyi 
magyarok EU-polgárokká válása, másrészt az játszik szerepet, hogy 1999-ben a 
vajdaságiak gyakorlatilag még háborús körülmények között éltek, amihez képest nem 
meglepő, ha jelenleg lényegesen jobbnak ítélik meg a szerb-magyar együttélés 
alakulását. 
 Végeredményben a kérdés általános szintű megközelítése kapcsán dominánsan 
pozitív tendenciákat regisztráltunk, amelyek ha „paradicsomi” állapotot nem is 
tükröznek, kedvező fejleményként értékelhetők. Mindazonáltal a határon túli 
magyarság valós helyzete ennél sokkal bonyolultabbnak és sokkal kevésbé 
megnyugtatónak bizonyult, amikor kisebbségi helyzetüket az előbbinél konkrétabb 
dimenziók – a velük szembeni többségi diszkrimináció, a magyarellenes atrocitások és 
a nyelvhasználat elleni pressziók – mentén vizsgáltuk. 
 Ezek közül elsőként az erdélyi és kárpátaljai válaszadók azzal kapcsolatos 
reakcióit mutatjuk be, hogy milyen mértékűnek ítélik a magyarellenes 
cselekményeket, illetve, hogy ők maguk, illetve családtagjaik voltak-e már részesei 
magyarellenes megnyilvánulásnak.32 
 A 28. ábra adatsorai ezzel kapcsolatban nem kis meglepetést tartogatnak, hiszen 
– noha ebből a két régióból jött eleddig a legkevesebb hír a felvidékihez, vagy a 
vajdaságihoz mérhető magyarellenes atrocitásokról, tehát ennek ellenére – az 
erdélyieknek 42, a kárpátaljaiaknak pedig 60%-a szerint érték már támadások 
közösségük tagjait nemzetiségük miatt a közelmúltban. Az pedig ugyancsak a vártnál 
jelentősen magasabb negatív részarány, hogy az erdélyi válaszadók (vagy 
családtagjaik) több mint tíz százaléka, a kárpátaljaiakénak pedig 17,7%-a (tehát több 
mint minden hatodik) volt már részese magyarellenes atrocitásnak. 
 Ami a felvidéki és vajdasági közismert magyarellenes támadások közösségi 
szintű utóhatásait illeti (23. táblázat), elmondható, hogy az érintetteknek csupán alig 
több mint húsz százaléka nem tulajdonít ezeknek semmilyen jelentőséget, ám a 
maradék 75-80% különböző ellenlépések megtételét szorgalmazza. Elsősorban az 
egységes politikai fellépést tartanák szükségesnek,33 emellett pedig relatíve magas 
fokú illúziókat táplálnak az iránt is, hogy az EU, vagy egyéb nemzetközi fórumok 
jelenthetnek védelmet számukra (Felvidék: 16,9, Vajdaság: 10,6%). 
 A leginkább pesszimista nézetet, az utolsó opciót 16,5 és 18,2%-ban elfogadók 
képviselik, akik szerint „önmagunkon kívül senki védelmére nem számíthatunk”. Még 
inkább beszédes a problematikával kapcsolatban azonban – valamint a magyar-magyar 
kapcsolatok tekintetében is – az az adat, hogy az érintettek a legkevésbé Magyarország 
védelmében bíznak (mindössze 2,2 és 3,8%-ban). 

A bemutatott adatok végeredményben azt bizonyítják, hogy a tárgyalt 
atrocitások az említett magyar közösségek életében igen számottevő – és mielőbbi 
orvoslást kívánó – rizikófaktorként vannak jelen, amit a családi szintű érintettséggel 
foglalkozó kérdésünkre érkezett válaszok nyomatékosan megerősítenek. 
                                                
32 Az atrocitásoknak inkább kitett felvidékiek, illetve vajdaságiak ezzel kapcsolatos 
véleményeit egy másfajta skálán mértük, amit a következőkben elemzünk. (Lásd: 23. táblázat) 
33 A Felvidéken 35,5, a Vajdaságban pedig 46,6%-ban, ami visszaigazolja a pártstruktúrához 
való viszonnyal kapcsolatban korábban bemutatott tendenciákat. 
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28. ábra 

 
Jelmagyarázat: 
1 - Ön szerint az elmúlt években érték-e támadások az erdélyi és kárpátaljai magyarokat 
nemzetiségük miatt? 
2 - Ön, vagy családtagja volt-e részese bármilyen magyarellenes megnyilvánulásnak? 
*  „igen” válaszok 
23. táblázat 
Ön szerint a bekövetkezett magyarellenes támadások és egyéb atrocitások/ügyek 
milyen hatással vannak a felvidéki és vajdasági magyarok életére?  

 Felvidék Vajdaság 
nem kell vele törődni, az ilyesmi bármikor 

és mindenütt előfordulhat 
10,0 10,6 

nem kell vele törődni, mert jogállamban 
élünk, és az elkövetők elnyerik 

büntetésüket 

8,8 6,0 

a felvidéki és vajdasági magyarságnak 
egységesen fel kell lépnie ez ellen a 

belpolitikai életben 

35,5 46,6 

a felvidéki és vajdasági magyarság 
képviselőinek Magyarországon kell 

védelmet keresni 

2,2 3,8 

a felvidéki és vajdasági magyarság 
képviselőinek nemzetközi fórumokon (az 

EU-ban) kell védelmet keresni 

16,9 10,6 

saját magunkon kívül senkinek a 
védelmére nem számíthatunk 

16,5 18,2 

nem tudja 6,5 2,4 
nem válaszolt 3,7 1,8 

Összesen 100 100 
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 Az alábbi táblázat, valamint a 29. grafikon adatsorai – ugyan regionálisan eltérő 
arányban, ám – mindenütt azt jelzik, hogy a vizsgált magyar közösségek tagjainak 
immáron jelentős része nem érzi magát biztonságban, emellett pedig mindennapi életét 
különböző fokon kénytelen korlátozni az egyre ellenségesebb többségi környezetben. 
24. táblázat 
Önre és családjára milyen hatással voltak/vannak a magyarellenes események? (%) 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
ugyanúgy biztonságban érezzük magunkat, 

mint eddig 
65,6 49,0 59,9 48,8 

már felmerült a családon belül, hogy 
esetleg óvatosabbnak kell lennünk a 

jövőben, ha román, szlovák stb. 
környezetbe kerülünk 

19,4 29,9 18,0 36,5 

okosabbnak tartjuk, ha ezek után szerb, 
ukrán stb. környezetben nem beszélünk 

egymással magyarul 

2,4 5,7 3,7 2,5 

előfordulhat, hogy amennyire lehet, 
kerülni fogjuk a románokkal, szlovákokkal 

stb. való közvetlen kapcsolatot 

2,8 3,2 2,9 2,9 

amennyiben a magyarellenes 
cselekmények sűrűsödni fognak, a jövőben 

megfontoljuk, hogy jelenlegi 
lakóhelyünkről elköltözzünk (tisztán 

magyarok lakta területre, esetleg más 
országba) 

1,6 0,5 1,5 2,0 

nem tudja 8,1 5,1 6,3 4,5 
nem válaszolt – 6,6 7,7 2,7 

Összesen 100 100 100 100 
Átlag* 11,3 15,5 12,3 16,2 

* 100-as skálára transzponált átlag: 1-biztonságban érzik magukat…100-akár el is 
költöznének lakóhelyükről 
 

Relatíve kevésbé mindez az erdélyieket és a kárpátaljaiakat jellemzi (65,6 és 
60%-ban érzik magukat továbbra is biztonságban34), a felvidékiek (49%) és a 
vajdaságiak (48,8) közül azonban már csupán kevesebb, mint minden második 
válaszadó érzi magát nemzetisége miatt jelenleg biztonságban. Az idézett tendenciák 
végeredményben azt jelzik, hogy az utóbbi évek magyarellenes eseményeivel szemben 
leginkább a felvidéki (ám éppúgy a többi régióban élő) magyarság is egyfelől – amint 
utaltunk rá – egységes válaszreakciók meghozatalát várja35, miközben a mindennapi 
életvitel szintjén számottevő mértékben egyre inkább a befelé fordulás taktikáját 
választja. Ezt példázza, hogy a vajdaságiak és felvidékiek immáron jóval több, mint 

                                                
34 Ami csupán a többi régióval való összehasonlításban mondható kedvezőbb aránynak, 
hiszen jogállamban egyetlen ilyen esetnek sem lenne szabad előfordulnia... 
35 Noha ugyanakkor egyúttal paradox – és koránt sem megnyugtató – módon rohamosan 
fordít hátat a közösségi érdekek védelmének (amire regionális megoszlásra való tekintet 
nélkül ugyancsak sajnálatosan bőséges példát láttunk eddigi elemzésünk során). 
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40%-a számol azzal, hogy saját és családtagjainak mindennapi életvezetésére 
különböző mértékben kihatással lesznek a vizsgált negatív fejlemények (amely 
tendencia egyébként Erdélyben, illetve Kárpátalján is a megkérdezettek több mint 
egynegyedére érvényes). 

29. ábra 

 
Jelmagyarázat: 
1 - semmilyennel/nem foglalkozunk vele 
2 - óvatosak leszünk és nem fogunk román, ukrán stb. környezetben magyarul beszélni 
3 - ha lehetséges, elkerüljük a szlovákokat, szerbeket stb., és szükség esetén akár 
szülőföldünkről is elköltözünk 
4 - nem tudja 
 

Következésképpen mindkét vonatkozásban a (kényszerű) „összezárás” elem 
érhető tetten, ami egyúttal a társadalmi térben egyre szűkülő lehetőségekhez vezethet – 
ennek következtében pedig a konform magatartás, illetve a saját gyökerektől elforduló 
asszimiláns viselkedésmód térnyerésében ölthet testet – a határon túli magyarság egyre 
szélesebb rétegeinek körében. 
 Még inkább ezt a – határon túli magyar lét egyre szervesebb részeként 
megjelenő – csapdahelyzetet illusztrálják az azokra a kérdéssorokra érkezett válaszok 
is, melyek immáron nem a magyarellenes atrocitások, hanem a hétköznapi 
diszkrimináció szintjén mutatják be a vizsgált közösségek tagjainak életviszonyait. 
 Ennek első lépcsőfokaként az „Önt, vagy családtagját ért-e hátrányos 
megkülönböztetés magyarsága miatt” kérdésre érkezett válaszmegoszlásokat 
értékeljük. (25. táblázat, 30. ábra) Eszerint a most vizsgált általános szinten a relatíve 
legkisebb diszkriminációs nyomást az erdélyiek és a vajdaságiak érzik. Velük szemben 
a felvidékiek és kárpátaljaiak körében már azok vannak többségben, akiket ért 
valamilyen hátrányos megkülönböztetés, emellett pedig egyre gyakrabban, vagy 
rendszeresen tapasztalnak ilyet. 
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25. táblázat 
Önt (vagy családtagját) ért-e hátrányos megkülönböztetés magyarsága miatt? (%) 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
soha semmilyen hátrányos 

megkülönböztetést nem tapasztaltunk 
67,4 41,7 43,6 61,0 

ilyet csak elvétve tapasztaltunk 20,4 43,5 41,6 31,3 
egyre gyakrabban tapasztalunk ilyet 3,1 6,2 8,7 3,8 

rendszeresen tapasztalunk ilyet 1,6 1,1 1,1 2,4 
nem érintkezik ukránokkal, szlovákokkal 

stb. 
4,5 1,9 2,2 0,4 

nem tudja 0,9 2,8 0,7 1,1 
nem válaszolt 2,2 2,9 2,0 2,4 

Összesen 100 100 100 100 
Átlag* 11,9 21,5 22,1 14,0 

* 100-as skálára transzponált átlag: 1-nem érte hátrányos megkülönböztetés … 100-
rendszeresen tapasztal hátrányos megkülönböztetést 

 
30. ábra 

 
Jelmagyarázat: 
1 - soha semmilyen hátrányos megkülönböztetést nem tapasztaltunk 
2 - ilyet csak elvétve tapasztaltunk 
3 - egyre gyakrabban, és rendszeresen tapasztalunk ilyet 
4 - nem érintkezik a többségi nemzet tagjaival, illetve nem tudja/nem válaszolt együtt 
 
 Miután a bemutatott szintű diszkriminációs nyomás mindegyik régióban 
jelentősnek mondható – hiszen minden negyedik erdélyi és minden harmadik 
vajdasági válaszadó is beszámolt az őt vagy családtagját ért hátrányos 
megkülönböztetésről – a következőkben megvizsgáljuk, hogy leginkább mely 
társadalmi csoportok érintettek a nemzetiségük miatti diszkriminációban.  
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 Ezzel kapcsolatban regionálisan igen számottevő szóródásokat tapasztaltunk. 
Amíg például Erdélyben és a Vajdaságban az iskolázottabb rétegeknek volt inkább 
megkülönböztetésben részük, a felvidéki diplomásoknak a legkevésbé. További 
érdekesség, hogy amíg a legvagyonosabb kárpátaljaiak csupán átlag alatti mértékben 
érzik magukat diszkrimináltnak, a több régióban élő felső-középosztályba tartozóknak, 
illetve gazdagoknak egyaránt magasan átlag fölötti arányban volt/van 
megkülönböztetésben részük. A tekintetben azonban egységes a kép mindegyik 
régióban, hogy a legrosszabb vagyoni helyzetben lévők mélyen átlag alatt éreznek 
csupán diszkriminációs nyomást.36  
 Tömb-szórvány szerint egy kivétellel ugyancsak azonos – és egyben 
meglepetést nem tartogató – tendenciát regisztráltunk: mind a Vajdaságban és 
Kárpátalján, mind Erdélyben a szórványlakosoknak nagyságrendekkel inkább volt 
részük diszkriminációban. Ez a különbség Erdélyben a legkirívóbb, ahol a székelyföldi 
aránynál (6,4 átlagpont) kétszer-háromszor gyakoribb hátrányos megkülönböztetésről 
számoltak be a partiumi, dél-erdélyi és bánsági válaszadók.  

A felvidéki ezzel kapcsolatos adataink – melyek szerint a válaszadók tömbben 
és szórványban ugyanakkora diszkriminációs nyomást észleltek – újra az ott élők 
egyre szakadozottabb értékrendjének bizonyítékai, ezért esetükben az 
anyanyelvhasználat korlátozása terén tapasztalható tendenciákat – a nyelvtörvénnyel 
kapcsolatban – egy külön kérdés segítségével a későbbiekben tovább pontosítjuk.  
 Előbb azonban ugyancsak pontosításra vár, hogy a hátrányos megkülönböztetés 
mértékével kapcsolatban imént bemutatott erősen negatív tendenciák hogyan festenek 
az egyes konkrét élethelyzetekben. Terjedelmes kérdéssorunk arra kereste a választ, 
hogy válaszadóinknak milyen mértékű diszkriminációban volt/van részük a 
mindennapi kapcsolataik során. (31. ábra)  
 Amint az várható volt, legkevésbé a megkérdezettek ismeretségi körében 
fordult elő ilyen, noha tekintettel arra, hogy ismeretségi körüket az emberek 
túlnyomórészt szabad elhatározásuk alapján alakítják ki, az összességében 9-11 
átlagpontnyi arány meglehetősen magasnak mondható. 
 Az előzőnél lényegesen magasabb – emellett pedig a legtöbb esetben 
regionálisan számottevően eltérő – „diszkriminációs-indexeket” mértünk azonban az 
összes többi alkérdéssel kapcsolatban. A munkavállaláskor, illetve munkahelyen 
tapasztalt hátrányos megkülönböztetés tekintetében mindenütt közel hasonló, és 
egyben meglehetősen magas arányokat mértünk. Leginkább a kárpátaljaiak és 
vajdaságiak körében, akik csaknem 40%-ban tapasztaltak már ritkán, illetve gyakran 
diszkriminációt a létbiztonság szempontjából legfontosabb helyszínen, a munkahelyen. 
Ez a magas diszkriminációs szint alapvetően meghatározója a kisebbségi létnek, amely 
direkt asszimilációs nyomásként nehezedik az érintettekre.37 

                                                
36 Mindez alighanem annak köszönhető – 2007-es felvidéki célkutatásunk adatai legalább is 
egyértelműen ezt mutatták–, hogy mivel ez a réteg az egyik leginkább érintett az 
asszimilációs folyamatban, kevésbé érzi hátrányos megkülönböztetésnek, ha például olyan 
közegben sem beszélhet az anyanyelvén, ahol eddig az még természetes volt (például 
bevásárláskor, orvosnál, hivatalokban stb.). Az asszimiláció különböző fokozatai, valamint a 
diszkrimináció összefüggéseivel folyamatban lévő asszimilációkutatásunk során bővebben 
foglalkozunk. 
37 Következésképpen nemzetstratégiai szempontból kiemelt fontossággal kezelendő. 
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31. ábra 

 
Jelmagyarázat: 
a - ismeretségi körében 
b - munkavállaláskor 
c - munkahelyén 
d - iskolában 
e - hivatalokban 
f - orvosnál, kórházban 
g - bevásárláskor 
h - utazáskor 
i - egyéb alkalommal (közterületeken, kulturális és sportrendezvényeken stb.) 
* 100-as skálára transzponált átlag (1-soha…100-gyakran) 
 
 Az iskolai hátrányos megkülönböztetés aránya ennél csupán alig néhány 
átlagponttal marad el, ami leginkább a kárpátaljai és felvidéki viszonyokra jellemző, 
ugyanis az előbbi régióban a megkérdezettek 34, az utóbbiban pedig 28%-a számolt be 
őt ért iskolai diszkriminációról. 
 A legnagyobb fokú hátrányos megkülönböztetéssel a válaszadók mindegyik 
régióban egyértelműen a hivatalokban találkoztak. A kárpátaljaiak mindennapjait 
mindez extrém mértékben jellemzi, hiszen 77%-uknak volt már része hivatali 
diszkriminációban (mindössze csupán 17-uknak nincs ilyen negatív tapasztalata), ám 
50% fölötti arányt mértünk ezzel kapcsolatban a Felvidéken és a Vajdaságban is. 
Ehhez képest az Erdélyben regisztrált hivatali diszkrimináció foka némiképpen 
alacsonyabb: körükben csupán 28%-ot tesz ki azok részaránya, akiket hivatali 
ügyintézésük során sérelem ért magyarságuk miatt. 
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 A határon túli magyarság hátrányos megkülönböztetése szempontjából az 
orvosnál, illetve a kórházi kezelések során megtörtént esetek is igen számottevőek, 
amit elsősorban újra a kárpátaljaiak (64%) és a felvidékiek (41%) tapasztaltak meg 
kiugróan magas arányban, míg ennél a Vajdaságban némileg (30%), Erdélyben pedig 
lényegesen kevesebben (17,4%) számoltak be velük megesett hasonló történésekről. 
 A bevásárláskor és utazáskor tapasztalt diszkriminációval kapcsolatos 
megoszlások régiók szerint továbbra is igen jelentős eltéréseket és az előbbiekhez 
közeli nagyságrendet tükröznek: leginkább a kárpátaljaiak és a felvidékiek érzik 
magukat hátrányosan megkülönböztetve a most tárgyalt élethelyzetekben, aminél a 
Vajdaságban kevéssé, Erdélyben pedig relatíve jobb a válaszadók kérdéssel 
kapcsolatos tapasztalata. 
 Végezetül: a közterületeken és rendezvényeken (ahol a közelmúltban a legtöbb 
magyarellenes atrocitás történt) előfordult diszkriminációkkal kapcsolatos adataink 
úgyszintén aggodalomra okot adó tendenciákat mutatnak. A három régióban is 35-
40%-os részarány figyelmeztető adat a felvidéki, kárpátaljai és vajdasági magyarság 
egyre csökkenő biztonsága szempontjából.  
 Erdélyben ez esetben is némiképpen kedvezőbb állapotot regisztráltunk, ám az, 
hogy az erdélyiek az összminta szintjén mindegyik vizsgált kérdéssel kapcsolatban 
kedvezőbb tapasztalatokról számoltak be, alighanem Székelyföld mintán belüli 
dominanciájából, valamint speciális helyzetéből fakad. A masszív tömbben élő 
székelyföldiek homogén etnikai környezete – amihez fogható nagyságrendű 
tömbrégiók másutt nincsenek – ugyanis objektíve kizár több olyan élethelyzetet, amely 
vegyes etnikumú társadalmi közegben diszkrimináció forrása lehet. Ezt bizonyítja, 
hogy a Székelyföldön kívüli erdélyi alrégiókban élők nem ritkán a székelyföldinél 
kétszer-háromszor nagyobb fokú hátrányos megkülönböztetést tapasztaltak mindegyik 
imént bemutatott vonatkozásban. 
 A nemzetiségi okokra visszavezethető, válaszadóink által megélt 
diszkriminációval kapcsolatban összességében elmondható, hogy a konkrét esetek 
kapcsán mért diszkriminációs indexek közel sem mutattak annyira kedvező képet 
egyik régióban sem, mint ahogyan azt a megkérdezettek az ezzel összefüggő első 
általános szinten feltett kérdésre adott válaszaikban megítélték. (31. ábra) 
 Ez az oka annak, hogy elemzésünk ezen fejezetét azzal zárjuk, hogy a határon 
túli magyarok anyanyelvhasználata – mint a többségi nemzetek számára az egyik 
legfőbb diszkrimináció-forrás – terén tapasztalható helyzetet részleteiben is 
bemutassuk. 
 Ezzel kapcsolatban először nyílt módunk a Fico-Slota-féle – leplezetlenül 
magyarellenes – nyelvtörvény hatásainak monitorozására,38 ezért elsőként röviden azt 
vizsgáljuk, hogy mindez mennyiben korlátozza az egyébként is sok szempontból 
megrendült identitású felvidéki magyarság anyanyelvhasználatát. 
 Amint az a 26. táblázat adatsorából látható, a felvidéki válaszadók véleménye 
erősen megosztottnak bizonyult a kérdéssel kapcsolatban: kereken annyian vannak 
ugyanis, akik mindennapjaikban eleddig nem érzik a diszkriminatív nyelvtörvény 
hatását, mint azok, akik viszont anyanyelven való kommunikációjukat különböző 
szinten korlátozva érzik (egyaránt 46%).  
                                                
38 Legutóbbi felvidéki kutatásunk még a nyelvtörvény meghozatala előtt, 2008 februárjában 
zajlott. 
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26. táblázat 
Hátrányos-e az Önnek, hogy Szlovákiában a nyelvtörvény több esetben tiltja az 
anyanyelv használatát a felvidéki magyarok számára? 

 esetszám % 
nem, továbbra is ugyanúgy használhatom 
az anyanyelvemet mindenütt, mint eddig 

290 46,0 

kis mértékben hátrányos 213 33,8 
egyre többször kell szlovákul beszélnem ott 

is, ahol nem régebben még magyarul 
lehetett 

72 11,4 

szinte már csak otthon beszélhetünk 
szabadon magyarul 

3 0,5 

nem tudja 11 1,7 
nem válaszolt 42 6,7 

Összesen 631 100 
 
 Az anyanyelvhasználatukat különböző fokon törvényileg korlátozva érzők 
csaknem 50%-os részaránya már önmagában is elegendő indokul szolgálhatna ahhoz, 
hogy a felvidéki magyarság érdekvédelmi szervezetei – valamint a magyar kormány – 
mind bel- és geopolitikai szinten, mind a nemzetközi emberjogi fórumokon 
folyamatosan napirenden tartsák az etnikai diszkrimináció ezen kirívó formájának 
témáját. Egyes társadalmi rétegekhez tartozók azonban még az említett átlagnál is 
számottevőbb mértékben érzik úgy, hogy anyanyelvhasználatukat a szlovák 
nyelvtörvény erőteljesen korlátozza. Ezek elsősorban a társadalmi ranglétra alsó felén 
elhelyezkedők – az általános iskolát végzettek (48,9%) és a legszegényebbek (48,5%) 
–, az idősek (48,1%), a közép-szlovákiai alrégióban (52,7%) és – a felvidéki 
magyarság túlnyomó többségét kitevő – falun élők (48,2%), valamint a szórvány 
régiók lakosai (49,1%).  
 Mindezek tükrében lássuk, hogy az imént a hátrányos megkülönböztetés 
kapcsán vizsgált különböző élethelyzetekben miként fest a határon túli magyarság 
anyanyelv-használati gyakorlata. A 32. ábra adatsorai vaskos meglepetést tartogatnak, 
hiszen annak ellenére, hogy Erdélyben, Kárpátalján és a Vajdaságban nincs érvényben 
a szlovákiaihoz hasonló magyarellenes nyelvtörvény, mindegyik említett régió lakosai 
sokkal, illetve relatíve kevésbé használják (használhatják) anyanyelvüket, mint a 
felvidékiek.39 
 Ami a részleteket illeti, leginkább egyértelműen a vajdaságiak és kárpátaljaiak 
anyanyelvhasználata korlátozott, akik mind a kilenc élethelyzetet tekintve magasan a 
másik két régióban mért részarány fölött számoltak be arról, hogy nem használhatják 
anyanyelvüket.  
 

                                                
39 Ezzel kapcsolatban immáron sokadszor kell felhívnunk a figyelmet arra, hogy a Felvidéken 
élő magyarok fokozott asszimilációs érintettségük következtében egyre kevésbé képesek 
helyzetük reális megítélésére. Amennyiben tehát a rájuk vonatkozó mostani adatsorokat 
összevetjük a nyelvtörvény kapcsán imént bemutatott kirívóan magas diszkriminációt tükröző 
arányokkal, nem kétséges, hogy az érintettek különböző élethelyzetekben való 
anyanyelvhasználata közel sem mondható a legjobbnak a többi régióban élőkhöz képest. 
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32. ábra 

 
Jelmagyarázat: 
a - ismeretségi körében 
b - munkavállaláskor 
c - munkahelyén 
d - iskolában 
e - hivatalokban 
f - orvosnál, kórházban 
g - bevásárláskor 
h - utazáskor 
i - egyéb alkalommal (közterületeken, kulturális és sportrendezvényeken) 
* 100-as skálára transzponált átlag (1-soha…100-gyakran) 
 
 Mindez legnagyobb mértékben a hivatalokban és az orvosi ellátás során 
jellemzi őket. Az előző esetben mért 70-72, az utóbbiban pedig 64-66 átlagpont extrém 
mértékű nyelvkorlátozásra vall, ami azt jelenti, hogy az említett két régióban az 
érintettek 80% körüli, illetve még azt is meghaladó arányban nem használhatják az 
idézett helyeken – ritkán, vagy soha – anyanyelvüket. E téren Erdélyben és a 
Felvidéken sem sokkal jobb a helyzet, ahol mind a hivatalokban, mind az orvosnál 55-
60%-ban kényszerülnek válaszadóink a többségi nyelvet használni. 
 Közel hasonló mértékű nyelvi diszkriminációról tanúskodnak a 
legmindennapibb helyszíneken való nyelvhasználatra vonatkozó adataink is. A 
bevásárláskor, utazáskor, és a közterületeken való tartózkodás során 30 és 60 átlagpont 
közötti arányban nem anyanyelvükön kommunikálnak a megkérdezettek, ami a 
legtöbb esetben azt jelenti, hogy az említett alkalmakkor válaszadóink már többször 
kényszerülnek ukránul, szerbül, stb. beszélni, mint magyarul. 
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Különösen kirívónak tűnik például, hogy utazásaik során a vajdasági magyarok 
75, a kárpátaljaiak pedig 70%-ban ritkán, vagy soha nem használják anyanyelvüket.40 
 Nem sokkal megnyugtatóbb a helyzet a munkavállaláskor, illetve a 
munkahelyen való anyanyelvhasználat tekintetében sem. Különösen az előbbi esetben 
mondható aggasztónak, hogy a magyar nemzetiségű munkára jelentkezők Kárpátalján 
és a Vajdaságban 50% fölötti, a Felvidéken 45, Erdélyben pedig 43%-os arányban nem 
használhatják anyanyelvüket.  
 Az önmaguk helyett beszélő adatsorok a nyelvhasználat terén összességében 
mindegyik régióban sokkal súlyosabb diszkriminációra utalnak, mint azt korábban a 
hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatban láttuk. A nyelvhasználatukat a többi 
régióhoz képest mindegyik vizsgált vonatkozásban legkevésbé korlátozottnak érző 
felvidéki vélemények mindennek csupán látszólag mondanak ellent. Ismervén ugyanis 
az érintettek nemzeti identitásával és kisebbségi érdekvédelmével kapcsolatos 
krónikus arányú „immunhiányát” (ami számos egyéb vonatkozásban bizonyítást 
nyert), ez esetben is annak a vészjósló tendenciának a térnyerését láthatjuk, mely 
szerint a felvidéki magyarság igen számottevő része számára hovatovább a 
diszkriminatív állapot elfogadása válik normává az organikus értékrend megőrzése 
helyett. Csupán ezzel magyarázható ugyanis, hogy a helyzetük romlása – törvényi 
korlátozása – ellenére képesek azt relatíve jónak érzékelni, minősíteni. 

Adataink tükrében tehát ez az állapot méltán nevezhető – méghozzá regionális 
különbségekre való tekintet nélkül – válságosnak, amely helyzet feloldása (enyhítése) 
igen komoly feladatokat ró mind a határon túli magyarság politikai és civil 
érdekképviseletére, mind az alakuló új nemzetstratégia készítőire. A készülő stratégiai 
programban azért is szükséges prioritásként kezelni a problematikával kapcsolatos 
megoldási lehetőségeket, mert a magyarellenes diszkrimináció fokozódása még egy 
további súlyos következménnyel járhat. Vagy EU-állampolgárság, vagy pedig a 
magyar állampolgárság (a magyar útlevél által biztosított lehetőségek) előnyeit 
kihasználva olyan rétegek is a szülőföldről való időszakos, vagy végleges eltávozás 
mellett dönthetnek, akik a jelenleginél „normalizáltabb”, kevésbé diszkriminatív 
körülmények között ezzel a lehetőséggel nem számolnának. 
 Az említett lehetséges szcenárió növekvő esélyei miatt elemzésünket a 
szülőföldön való megmaradás szempontjából kardinális kérdéssel, a külföldön való 
munkavállalás, illetve az elvándorlási potenciál mértékének vizsgálatával folytatjuk. 

                                                
40 Noha ez a részarány a felvidékiek esetében „csupán” 38%-ot tesz ki, a mindennapi 
tapasztalat azt mutatja, hogy az ottani régió lakosai nagyságrendekkel kevésbé mernek 
utazáskor magyarul beszélni, mint tették azt évekkel ezelőtt. Ennek a folyamatnak adta 
szemléletes példáját Száraz Dénes, aki publicisztikájában a Felvidék.ma hírportálon 2011. 
januárjában a következőket írta: „Egy naponta Érsekújvárból Pozsonyba ingázó barátom 
megfigyelte, hogy az utazók többsége kb. Galántáig magyarul beszél, aztán Szencig még 
keveri a magyart a szlovákkal és lecsendesedik, Szenc után pedig átvált szlovák nyelvre. A 
pozsonyi villamoson valószínű, hogy már gondolkodni se mernek magyarul. (…) A hazafelé 
vezető úton fordított a folyamat. Galántánál kezdődik az összefüggő magyar beszéd... Csak 
nem a nyelvtörvény érezteti hatását?” 
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1.8. A vendégmunka-vállalás és a migrációs potenciál változása41 
 
 Másfél évtizedes múltra visszatekintő kutatássorozatunkban mindvégig kiemelt 
figyelmet szenteltünk a határon túli magyarság körében megnyilvánuló elvándorlási 
potenciál kérdésének, melyet a külföldön való vendégmunka-vállalás 
problematikájával együtt vizsgáltunk. Eddigi kutatási eredményeink a vizsgált 
vonatkozásban azt jelzik, hogy a szülőföldtől való (időszakos, vagy végleges) 
elszakadás az esetek többségében kétlépcsős folyamat eredménye. Az első fokozat 
során/alatt az úgynevezett „migrációs burok” (a családi, rokoni interperszonális körhöz 
tartozó külföldön élők, dolgozók) hatására megnő a külföldön való munkavállalás 
iránti igény (esély), ezt követően pedig az érintettek külföldön való munkavállalása 
generál még fokozottabb elvándorlási hajlandóságot a családi, baráti, ismeretségi 
körön belül. 

33. ábra 

 
 
 Ezt a folyamatot érzékeltetik a jelenlegi helyzetet az 1999-es állapottal 
összevető idősoros adataink a határon túli magyarok Magyarországon való 
munkavállalásával kapcsolatban.42 Mint látható a Magyarországon vendégmunkát 
vállalók részaránya két régióban (Erdély és Vajdaság) a tizenkét évvel ezelőtti szinten 
stagnál, Kárpátalján némileg csökkent, míg a felvidékiek körében három és 
félszeresére nőtt.  
                                                
41 A fejezetben tárgyalt kérdéssorok gyakorisági (százalékos) megoszlásait lásd: Melléklet 
135-139. oldal 
42 A felvidékiek esetében csupán 2001-ből áll rendelkezésre az első adat, mert körükben a 
kilencvenes években a külföldön (ezen belül elsősorban Magyarországon) végzett 
vendégmunka még olyannyira ritka jelenség volt, hogy az általunk használt reprezentatív 
mintában nem érte el a mérhető szintet. 
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Ez utóbbi adat már jelzi, hogy a vendégmunka-vállalás a felvidéki magyarság 
körében – összevetve a többi határon túli magyar közösséggel – több szempontból is 
atipikus folyamatként zajlik. Amíg ugyanis Erdélyben, Kárpátalján és a Vajdaságban 
már a kilencvenes évek elejétől-közepétől intenzív munkaerő-elvándorlást 
tapasztaltunk (családi szinten mintegy 20-25%-ost), a Felvidéken – mint jeleztük – 
csupán statisztikailag alig érzékelhetően csekély arányban volt elterjedt a külföldön 
való vendégmunka-vállalás. Ez a tendencia az évtized közepén aránylag igen rövid idő 
alatt radikálisan megváltozott és 2006-ban az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai 
szerint már mintegy 25-30 ezerre volt tehető a Magyarországon legális 
munkaviszonyban dolgozó felvidékiek száma. 
 Mindez már önmagában is drasztikus mértékű mobilitást jelentett a vizsgált 
vonatkozásban, ám Szlovákia EU-csatlakozása még ennél is példátlanabb 
vendégmunka-vállalási hullámot indított el a felvidéki magyarság körében. Ezúttal 
azonban a célország már nem Magyarország volt, hanem a nyugat-európai országok. 
27. táblázat 
Van(nak)-e az Ön szűkebb családjában olyan személy(ek) (egy háztartásban élő 
családtagok) aki(k) munkavállalás céljából egyéb külföldi országban 
tartózkodik(nak)? (%) 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Nincsenek 87,1 77,1 94,6 93,9 

Vannak 11,2 21,8 4,5 5,2 
Nem válaszolt 1,7 1,1 0,9 0,9 

Összesen 100 100 100 100 
 

34. ábra 

 
 
 A táblázat és grafikon adatsorai azt az elképesztő folyamatot illusztrálják, hogy az 
évtized elején regisztráltakhoz képest a felvidéki magyar közösség tagjai körében a 
külföldi munkavállalás aránya 2011-re immáron megnyolcszorozódott(!). 
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 Mindez azt jelenti, hogy jelenleg immáron a felvidéki magyar családok csaknem 
40%-ában vannak külföldön dolgozó családtagok (amiből a többség már nem 
Magyarországon, hanem idegen nyelvterületen él). Az elmondottak a felvidéki 
magyarság várható népességfogyásának szempontjából érdemelnek kiemelt figyelmet. 
Mint tudjuk a 2001-es népszámlálások adatai alapján a kilencvenes években a 
felvidéki magyarság számaránya mintegy 10%-kal csökkent, az Erdélyben, illetve 
Vajdaságban élőkhöz hasonlóan. Amíg azonban az utóbbi két régióban a csökkenés 
hátterében erőteljes – akkori kutatási adataink által prognosztizált – munkaerő-
migrációs (valamint elvándorlási) okok húzódtak meg, addig a felvidéki magyarság 
kilencvenes évekbeli fogyása még csaknem kizárólag a – BFI akkori kutatásai által 
ugyancsak előre jelzett – felgyorsult asszimilációs folyamatoknak volt köszönhető, és 
abban a népszámlálás idején a külföldi munkavállalás, illetve szülőföldről való 
végleges elvándorlás nem játszott érdemi szerepet. 
 Látván azonban a felvidéki magyarok elmúlt évekbeli robbanásszerű munkaerő-
vándorlási mutatóit, az elemzésünk időpontjában zajló szlovákiai népszámlálás 
eredményeire a leírt folyamat minden bizonnyal döntő – és nyilvánvalóan negatív –
hatással lesz. A külföldön való vendégmunka-vállalás tényéből ugyan automatikusan 
nem következik, hogy az érintettek elhagyják szülőföldjüket és elveszítsék nemzeti 
identitásukat, ám ennek veszélye esetükben – különösen az idegen nyelvi közegben 
dolgozókéban – mindenképpen nagyobb, mintha a szülőföldjükön maradtak volna. 
 Az elmondottak éppúgy érvényesek a többi régióban tapasztalt munkaerő-
migrációval kapcsolatban is, noha nem ugyanilyen mértékben. Az erdélyi 
vendégmunkások száma az elmúlt bő egy évtized alatt megduplázódott, így jelenleg 
már minden negyedik erdélyi magyar családban található külföldön dolgozó családtag, 
ami ugyancsak komoly kihatással lehet az erdélyi magyarság lélekszámának 
alakulására. Annál is inkább, mert amint az az alábbi táblázatban látható, az erdélyi 
vendégmunkások csaknem 40%-a nem kíván visszatérni a szülőföldjére (eddig csupán 
13,5%-uk települt végleg haza), ami regionális összehasonlításban a legrosszabb 
mutató. Igaz a többi régióban sem megnyugtatót a helyzet, hiszen a felvidéki 
vendégmunkások közül minden harmadik, a vajdaságiak közül minden negyedik, a 
kárpátaljaiak közül pedig minden ötödik nem kíván visszatérni szülőföldjére. Az 
egyetlen egyértelműen pozitív tendencia a vajdasági vendégmunkások esetében 
figyelhető meg, akiknek az 50%-a tért vissza eddig szülőföldjére. Mindez azonban 
alighanem a háborús viszonyok elmúltával magyarázható, ám gazdasági, vagy egyéb 
kényszer következtében – mint az hamarosan látni fogjuk – körükben is újra 
tömegessé válhat a külföldi munkavállalás. 
28. táblázat 
Van(nak)-e az Ön szűkebb családjában olyan személy(ek) (egy háztartásban élő 
családtagok) aki(k) külföldi munkavállalás után visszatértek a szülőföldjükre? (%) 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
igen, végleg hazatelepültek 13,5 18,2 19,4 50,0 

egy időre hazajöttek, de már újra 
tervezik, hogy visszamennek külföldre 

37,3 37,8 48,4 23,5 

nincsenek, végleg külföldön 
maradtak/fognak maradni 

38,9 29,4 19,4 26,5 

Nem válaszolt 10,3 14,7 12,9 – 
Összesen 100 100 100 100 
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 A bemutatott adatok összességében igen vészjósló tendenciákat tükröznek, és 
egyben azt mutatják, hogy a határon túli magyarságnak belátható időn belül akár 
tekintélyes hányada is kiszakadhat időlegesen, vagy végleg abból a természetes 
közegből, környezetből és közösségből, amibe beleszületett. 
 A vendégmunka jelenlegi nagyságrendjével kapcsolatos főbb sarokszámok 
áttekintése után röviden azt vizsgáljuk, hogy a külföldön munkát vállaló határon túli 
magyarok a jövedelemszerzésnek mely formáit választották, illetve a megszerzett 
jövedelem mekkora hányadát képezi a család költségvetésének. 

35. ábra 

 
Jelmagyarázat: 
1 – magyar-ukrán, szerb stb. közös vállalkozásból 
2 – munkavállalási engedéllyel dolgozik 
3 – engedély nélkül vállal munkát 
4 – nem egészen szabályos módon köt üzleteket 
* a Felvidékről nincs korábbi adat 
 
29. táblázat 
Milyen módon jutnak jövedelemhez egyéb országban (nem Magyarországon?) (%) 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Közös vállalkozásból 6,0 9,5 8,0 16,1 

Munkavállalási engedéllyel dolgozik 79,3 75,0 80,0 77,4 
Engedély nélkül vállal munkát 1,7 7,4 12,0 3,2 

Nem egészen szabályos módon köt 
üzleteket 

– – – 3,2 

Nem válaszolt 12,9 8,1 – – 
Összesen 100 100 100 100 
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 Ami a Magyarországon való jövedelemszerzést illeti, a 35. ábra idősoros adatai 
azt mutatják, hogy a vizsgált több mint egy évtized alatt a határon túli magyarok 
vendégmunkás státusa alapvetően megváltozott. 1999-ben az erdélyi Magyarországon 
munkát vállalóknak több mint a fele dolgozott feketén (56,6%) és csupán kevesebb 
mint 30%-uk végzett legális munkát. A kárpátaljaiak ugyanakkora arányban végeztek 
feketemunkát és dolgoztak engedéllyel, míg a vajdaságiak elsősorban 
vállalkozásokban vettek részt, engedély nélkül dolgoztak, és csaknem 20%-ban 
„kötöttek nem egészen szabályos módon üzleteket”. 
 A mai helyzetet ezzel szemben az jellemzi, hogy adataink szerint csaknem 
teljesen megszűnt az illegális munkavállalás, és mindenütt nagyságrendekkel megnőtt 
– szinte kizárólagossá vált – az engedéllyel végzett munka Magyarországon. (A 
kárpátaljaiak körében 75,6%, a vajdaságiakéban 71,4%, a felvidéki vendégmunkások 
66,9, az erdélyiek pedig 55,1%-ban végeznek jelenleg legális munkát.) Mindez a 
munkavégzés és jövedelemszerzés „kifehéredésén” túl egyben azt is jelenti, hogy az 
anyaországban gyakorlatilag megszűnt a határon túlról érkező magyar munkaerő 
nagyfokú kiszolgáltatottsága, ami 1990-től sokáig jellemezte a munkapiac ezen 
szegmensét.43 
 Az egyéb külföldi országokban való jövedelemszerzés regionális 
összehasonlításban egymáshoz igen közeli tendenciákat tükröz. (29. táblázat) Dominál 
az engedéllyel történő munkavégzés (75-80%), következésképpen csupán 
elhanyagolható mértékű a feketén foglalkoztatottak részaránya. (A kisszámú 
kárpátaljai Nyugat-Európában dolgozókat nem számítva, akik ott is a 10%-ot 
meghaladó mértékben végeznek feketemunkát.) 
 A külföldi vendégmunka-vállalással indítékaival kapcsolatban fontos szempont, 
hogy az idegen közegbe való távozás felvállalása milyen mértékű anyagi haszonnal jár 
az érintettek számára. Ezzel kapcsolatos adatainkat a 36. ábra szemlélteti44, melyek 
három régió esetében azt mutatják, hogy a vendégmunkás-családok költségvetésében a 
külföldön szerzett jövedelem igen számottevő mértékű. Ezen belül az erdélyiek (79,4 
átlagpont) és kárpátaljaiak (51,5) körében még a magyarországi jövedelem teszi ki a 
nagyobb részt, ám a felvidékiek (55,3 átlagpont) és vajdaságiak (33,3) esetében már a 
nyugati-országokban szerzett jövedelem bizonyult nagyobb arányúnak. Ez utóbbi 
adatok jelzik azt, a hamarosan bemutatásra kerülő tendenciát, mely szerint a 
vendégmunka-vállalás célországai terén alapos átrendeződés figyelhető meg: 
mégpedig az anyaország háttérbe szorulása a nyugat-európai országokkal szemben. 
 Végeredményben tehát elmondható, hogy a vendégmunkásokkal rendelkező 
családok számára a külhonban megszerzett jövedelem olyan jelentős részét teszi ki a 
családi költségvetésnek, hogy a más országban való munkavégzés alighanem még jó 
ideig számottevő kényszertényezőként lesz jelen a vendégmunkás-családok életében. 

Ezt támasztják alá az arra a kérdésre érkezett válaszmegoszlások is, melyek arra 
vonatkoznak, hogy az érintettek külföldi munkavállalásból származó jövedelmüket 
eddig mire fordították. (37. ábra) 

                                                
43 Aminek emblematikus jelképe volt a Moszkva-téri emberpiac, melyről számos szociológiai 
esettanulmány is készült. 
44 „Amennyiben a család eddigi külföldi országból származó jövedelemforrása megszűnne, 
becslése szerint milyen mértékben csökkenne a család összjövedelme?” 
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36. ábra 

 
* 100-as skálára transzponált átlag: 1-egyáltalán nem… 100-teljes mértékben 

37. ábra 

 
Jelmagyarázat: 
1 - a mindennapi megélhetés 
biztosítására 
2 - tartós fogyasztási cikkek beszerzésére 
3 - személygépkocsi vásárlására 
4 - ingatlanvásárlásra, építkezésre 

5 - szórakozásra, üdülésre, utazásra 
6 - hosszú távú befektetésre 
7 - továbbtanulásának finanszírozására 
8 - adósságok rendezésére 

* 100-as skálára transzponált átlag: 1-egyáltalán nem… 100-teljes mértékben 
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 Amint látható, a külföldi jövedelmek felhasználásának gyakoriságát illetően 
valóban magasan a „mindennapi megélhetés biztosítása” vezet (75-78 átlagpont), amit 
a „tartós fogyasztási cikkek beszerzése” követ (55-63). Az egyértelmű tendencia 
relevanciáját még inkább növeli, hogy regionális eltérésekre való tekintet nélkül 
mindenütt ugyanazon nagyságrendben fordítják az érintettek vendégmunkából 
származó jövedelmük legnagyobb részét az említett célokra. Egyértelmű tehát, hogy 
elsősorban a mindennapi szükségletek kielégítése dominál a vizsgált kérdéssel 
kapcsolatban. Következésképpen, azok a határon túli magyarok, akik fejüket más 
országban való vendégmunkára adják, ezt döntően primer egzisztenciális okok miatt 
teszik. Az elmondottakon kívül ezt támasztja alá, hogy mindezen túl jövedelmüket 22-
31 átlagpontnyi arányban felhalmozott adósságaik rendezésére is fordítaniuk kell. 
 Indirekt módon a vendégmunkából származó anyagi erőforrások jelentős 
hányadának mindennapi egzisztenciális célokra való felhasználását jelzi az is, hogy az 
érintettek a felsorolt opciók közül jövedelmüket a legcsekélyebb mértékben hosszú 
távú befektetésre (vállalkozás indítása, fenntartása, részvényvásárlás stb.) költik (a 
Vajdaságban és Kárpátalján alig 12-15 átlagpontnyi arányban), és az 
ingatlanvásárlásra, illetve építkezésre fordított anyagiak sem érik el egyik vizsgált 
régióban sem az 50 átlagpontot (Kárpátalján még a 30-at sem). 
 Utóbbiakat leszámítva relatíve magas a külföldön szerzett jövedelemből 
személygépkocsit vásárlók részaránya (41-48 átlagpont), valamint azt a szórakozásra, 
üdülésre és utazásra – elsősorban felvidéki, illetve vajdasági – felhasználóké. 
 A külföldi vendégmunkából származó jövedelmek tehát – egyetlen kivételtől 
eltekintve – a vártnál csekélyebb arányban szolgálnak távlati, stratégiai célokat az 
érintett családok jövője szempontjából. Az említett kivételt az jelenti, hogy a tárgyalt 
jövedelmek viszonylag számottevő részét fordítják továbbtanulás finanszírozására.45 
Ez elsősorban a vajdaságiakat, a felvidékieket és az erdélyieket jellemzi (45-55 
átlagpont), ám a kárpátaljaiak körében mért 37 átlagpont is arra utal, hogy a 
vendégmunkás családok jövedelmük egy részét a társadalmi mobilitás szempontjából 
kardinálisan fontos oktatási célokra fordítják. 
 Az elmúlt időszak munkaerő-migrációs helyzetével kapcsolatos tendenciák 
áttekintése után a következőkben azt vizsgáljuk, hogy e téren milyen változások 
várhatók a közeljövőben: vajon mekkora mértékű további vendégmunka-vállalás 
jellemzi majd a közeljövő fejleményeit a határon túli magyarság körében?  

A kérdéssel kapcsolatban elsőként az úgynevezett „migrációs burok” jelenlegi 
mértékét vizsgáltuk, melyet a 38. ábra adatsorai szemléltetnek. Eszerint 
Magyarországon élő családtagokkal, közeli rokonokkal, vagy barátokkal a legnagyobb 
arányban a kárpátaljai válaszadók rendelkeznek (80%), akiket 20-25%-kal elmaradva 
követnek a többi régióban élők. Ez az anyaország-orientáció a kárpátaljaiak esetében – 
amint azt hamarosan látni fogjuk – igen szilárd vendégmunka-migrációs buroknak 
bizonyul.  

Mindez már kevéssé mondható el a többi régió potenciális vendégmunka-
vállalóiról, akik ugyan nagyságrendileg egyelőre még kiterjedtebb magyarországi 
interperszonális kapcsolatrendszerrel rendelkeznek, ám körükben a nyugat-európai és 
tengeren túli országokban élő személyes kapcsolatok egyre bővülnek. 
                                                
45 Kérdőív-terjedelmi okokból nem volt módunk annak vizsgálatára, hogy mindez milyen 
arányban vonatkozik a válaszadónak, vagy gyerekeinek továbbtanulására. 
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38. ábra 

 
Jelmagyarázat: 
* „igen” válaszok 
1 - Magyarországon 
2 - Nyugat-Európában 
3 - tengeren túli országban 
 
 Különösen igaz mindez a vajdaságiak esetében, akiknek – sok évtizedes, a Tito-
korszakig visszamenő, majd a polgárháborús évek alatt kényszerűen tömegessé váló – 
vendégmunkás és migrációs „hagyományai” következtében nyugat-európai kapcsolatai 
jelenleg meghaladják a 40, a tengeren túli országokban élőké pedig csaknem eléri a 
25%-ot. Mellettük azonban az „egyéb” országokban személyes kapcsolatokkal 
rendelkező erdélyiek és felvidékiek részaránya sem mondható csekélynek (27 és 20%). 
Összességében tehát – a kárpátaljaiak dominánsan Magyarország-orientált kapcsolat-
rendszerén kívül – a vendégmunka-vállalás szempontjából döntő migrációs burok 
inkább a szülőföldről való időleges, vagy végleges elvándorlás növekedését, semmint 
csökkenését valószínűsíti. 
 Ezt illusztrálja a 30. táblázat, amely a vendégmunka-vállalás terén közeljövőben 
várható változások arányaiba enged betekintést. Ebben az adatsorban a leginkább 
figyelemre méltó adat, hogy a felvidéki megkérdezettek közül csupán alig több mint 
minden második válaszolt az „Ön tervezi-e,hogy külföldre menjen munkát vállalni?” 
kérdésre egyértelmű nem-mel, emellett pedig 35% körüli arányban foglalkoznak 
különböző szinten a külföldi vendégmunka gondolatával. Ilyen – vagy akár 
megközelítően hasonló – arányú munkaerő-migrációs robbanás ugyan emberi számítás 
szerint természetesen nem elképzelhető, azonban ez az adat több mint jelzésértékű a 
felvidéki magyarság szülőföldjéhez való kötődésének vészes meglazulása 
szempontjából. 



 83 

30. táblázat 
Ön tervezi-e, hogy külföldre menjen munkát vállalni? (%) 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
egyértelműen nem 67,8 51,4 61,6 78,4 

a következő években esetleg igen 17,5 23,6 19,1 13,4 
már a közeljövőben igen 6,0 4,3 4,0 2,5 

igen, már eldöntötte 3,5 7,1 2,7 0,7 
nem tudja 4,2 12,7 12,2 4,5 

nem válaszolt 1,0 0,9 0,4 0,4 
Összesen 100 100 100 100 

 
 A Felvidéken tapasztaltnál azonban a többi régióban sem sokkal rózsásabb a 
helyzet, hiszen Erdélyben a válaszadók 29, Kárpátalján pedig 25,7%-a számít a jelenlegi 
szinten felül potenciális vendégmunka-vállalónak (s csupán a vajdaságiak esetében nem 
várható további tömeges vendégmunkás kiáramlás). 

Ezek, a szülőföldön való megmaradást igen számottevő arányban veszélyeztető 
tendenciák azonban nem csupán puszta nagyságrendjük miatt mondhatók 
megdöbbentőnek, hanem főként a külföldi vendégmunkát tervezők rétegzettsége miatt. 
Korábbi46 és jelenlegi adataink ugyanis egyértelműen azt mutatják, hogy a potenciális 
vendégmunkások között egyik régióban sem a kvalifikálatlan, hanem az iskolázottabb 
rétegek tagjai (az érettségizettek és különösen a diplomások) vannak túlnyomó 
többségben. A vizsgált vonatkozásban tehát a legfőbb veszélyt az „agyelszívás” és a 
középrétegek szülőföldről való elvándorlása jelenti, ami már a belátható jövőben 
számottevő hiányként jelenhet meg a határon túli magyarság gazdasági és szellemi 
életében egyaránt. Végeredményben tehát a határon túli magyarság derékhada 
mondható a leginkább veszélyeztetettnek a munkaerő-migráció és – távlatilag – a 
szülőföldről való elvándorlás tekintetében. 

Ezzel kapcsolatban a nemzeti identitás megmaradásának szempontjából további 
számottevő rizikófaktorként jelenik meg, hogy – amint arra már utaltunk – 
Magyarországot a határon túli magyar munkakeresők egyre kevésbé tekintik 
kizárólagos munkaerő-migrációs célországnak.47 Ezt az egyértelmű tendenciát 
bizonyítják a 39. grafikon adatsorai is, mely szerint a külföldi munkavállalás iránt 
érdeklődők egyetlen régión (Kárpátalján) kívül immáron nagyságrendekkel 
(háromszor-négyszer) inkább vállalnának munkát nyugat-európai, illetve tengeren túli 
országokban, mint Magyarországon. Amíg ugyanis az anyaországot munkavállalási 
célországként az erdélyiek, felvidékiek és vajdaságiak már csupán alig 20%-ban, vagy 
annál kisebb mértékben választanák, Nyugat-Európában 45-52, tengeren túli 
országokban pedig 6-10%-ban dolgoznának szívesen. 

Az említett tendencia csupán a kárpátaljaiak esetében fordított, akik (amint az 
imént láthattuk, az igen kiterjedt magyarországi „migrációs buroknak” köszönhetően) 
kétszer nagyobb arányban választanák vendégmunka-célországként az anyaországot, 
mint más országokat. 
 
                                                
46 Lásd: „Vendégmunka-vállalás és migrációs potenciál a felvidéki magyarság körében 
(2006)”, BFI, kutatási jelentés. 
47 10-12 évvel ezelőtt Magyarország szerepe e tekintetben még elsöprő mértékű volt. 
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39. ábra 

 
Jelmagyarázat: 
1 - Magyarországon 
2 - Európai Uniós országban 
3 - tengeren túli országban 
4 - nem tudja/nem válaszolt 
 
31. táblázat 
Mi a legfőbb oka annak, hogy külföldön szeretne munkát vállalni? (%) 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Otthon nem talál megfelelő munkát 10,7 19,4 12,6 7,5 

A jobb megélhetés és jövedelem miatt 64,5 40,9 55,1 52,8 
Hosszú távú befektetésre kell a pénz 6,0 3,2 1,9 5,0 

Kalandvágyból 6,0 6,2 4,7 3,8 
Mert magyarsága miatt hátrányok érték 0,6 – 2,3 0,6 
Családja, barátai, ismerősei tanácsára 1,6 1,9 1,4 0,6 
Hosszú távon végleg el szeretne költözni 

Romániából, Ukrajnából stb. 
3,1 1,3 3,7 1,9 

nem tudja 7,5 5,4 7,9 8,2 
nem válaszolt – 21,8 10,3 19,5 

Összesen 100 100 100 100 
 
 A vendégmunka-vállalást tárgyaló alfejezetünket annak rövid áttekintésével 
zárjuk, hogy az érintettek milyen motivációkkal indokolták külföldön való 
munkavállalási szándékukat. Az ezzel kapcsolatos adatsorok egyértelmű (és 
kutatásaink kezdete óta lényegében változatlan) tendenciát tükröznek: a döntések 
hátterében túlnyomórészt anyagi megfontolások állnak. Ez leginkább az erdélyieket 
jellemzi (64,5%), de a kárpátaljai és vajdasági potenciális vendégmunka-vállalók is 
50% fölötti arányban választották ezt az opciót. 



 85 

 A migráció terén várható folyamatok legdirektebb mutatója, hogy – szemben a 
vendégmunka-vállalással, amely, mint láttuk, csupán részben jelent végső szakítást a 
szülőfölddel – a határon túli magyar közösségek tagjai milyen arányban, valamint 
mennyire „elszántan” foglalkoznak a végleges elvándorlással.  
32. táblázat 
Önben felmerült-e már az a gondolat, hogy végleg kivándorol Romániából, 
Szlovákiából, Ukrajnából, Szerbiából? (%) 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
egyáltalán nem 72,8 70,9 65,6 72,6 

foglalkozom a gondolattal 18,2 16,9 16,0 15,0 
szívesen elmennék, de nincs rá 

lehetőségem 
4,6 5,1 11,1 9,5 

igen, a döntés már megszületett 2,1 0,6 2,7 0,9 
nem tudja – 0,2 – – 

nem válaszolt 2,4 6,4 4,6 2,0 
Összesen 100 100 100 100 

Átlag* 12,1 10,9 16,7 13,1 
* 100-as skálára transzponált átlag: 1 - egyáltalán nem … 100 - a döntés már megszületett 
 
 Ezzel kapcsolatban jelen kutatásunk során a 32. táblázatban látható 
részarányokat regisztráltuk, mely szerint az egyes régiókban az elvándorlási potenciál 
nagyságának alakulása egymáshoz igen közeli részarányúnak bizonyult: 
összességében a válaszadók 23-29%-a foglalkozik különböző szinten szülőföldje 
elhagyásának gondolatával. Ezen belül pedig a döntést már meghozók száma csupán 
töredékmegoszlásokban mérhető. 
 Amennyiben a mostani állapotot összevetjük a tizenkét évvel ezelőtt 
tapasztalttal, meglepőnek mondható tendenciák figyelhetők meg. (40. ábra) Eszerint 
három régióban jelentős arányban csökkent szülőföldjük végleges elhagyásával 
foglalkozók aránya: Erdélyben az 1999-ben mértnél 8%-kal kevesebben készülnek 
jelenleg az elvándorlásra, a kárpátaljaiak és vajdaságiak körében pedig ez az arány 
még számottevőbb, egyaránt mintegy 20%-ot tesz ki. 
 Az elvándorlási potenciál utóbbi két régióban való nagymértékű – egyébként 
örvendetes – megcsappanását kutatásunk egyéb vonatkozású adatai nem igazolják. 
Különösen nem a kárpátaljaiak esetében, akik – szemben például a balkáni háború 
időszakához képest konszolidáltabbnak mondható vajdasági helyzettel – a többi 
régióban élő magyarokhoz képest egyre inkább „leszakadó” közegben élnek, emellett 
pedig az utóbbi időben egyre nyíltabb diszkriminációt kell elviselniük (az anyanyelvi 
oktatás korlátozását, az emlékműégetéseket és egyéb közismert konfliktusokat). 
 Az erdélyi magyarok körében tapasztalható relatív migráció-potenciál 
visszaesés egyfelől alighanem az uniós csatlakozáshoz fűződő pozitív elvárások 
számlájára írandó (az arra való kivárásra, hogy javulni fog a helyzetük48), illetve arra, 
hogy az erdélyiek leginkább „elvándorlás-érzékeny” rétegeihez tartozók az elmúlt két 
évtizedben – mindegyik vizsgált régiót jócskán megelőzve – már elhagyták 
szülőföldjüket. 
                                                
48 Aminek azonban Romániának az IMF-fel való közelmúltbeli megegyezése alapján nincs 
sok esélye. 
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40. ábra 

 
Jelmagyarázat: 
1 - egyáltalán nem 
2 - foglalkozik a gondolattal 
3 - a döntés megszületett 
 
 A fentieken túl a problematikával kapcsolatos megválaszolandó kérdések közül 
még a felvidékiek migrációs-potenciáljának szinten maradása érdemel említést 1999-
hez képest. Noha az eddigiekben láthattuk, hogy a külföldi országokban való 
vendégmunka-vállalás az elmúlt években a felvidékiek körében robbanásszerűen 
eszkalálódott (több mint nyolcszorosára nőtt), ennek migrációs elszívó erejét azonban 
mostani adataink egyelőre nyomaiban sem látszanak tükrözni. Ezzel kapcsolatban a 
lehetséges – ám empirikusan nem bizonyítható – magyarázat az lehet, hogy az idegen 
országokban dolgozó felvidéki magyarok túlságosan kevés időt töltöttek még el 
külföldön ahhoz, hogy számottevően növekvő migrációs hullámot generáljanak. 
Miután azonban elemzésünk korábbi altematikáinak bemutatása során kellő 
bepillantást kaptunk a felvidékiek jelenlegi értékrendjét és identitását jellemző főbb – 
túlnyomórészt negatív – tendenciákba, félő, hogy a most bemutatott, aránylag kedvező 
állapot belátható időn belül – de akár már a közeljövőben – a visszájára fordulhat. Ez 
utóbbi lehetőséget igazolják majd hamarosan az elvándorlás célországaival 
kapcsolatban ismertetésre kerülő adatsorok is. 
 Mindenekelőtt azonban röviden tekintsük át, hogy a szülőföldjükről végleges 
elvándorlásra készülő határon túli magyarok milyen megfontolások alapján szánhatják 
(szánták) rá magukat erre a mind egyéni, mind családi szempontból igen fontos 
döntésre. A 41. ábrán látható ezzel kapcsolatos megoszlások kísértetiesen hasonló – 
noha regionálisan sokkal inkább szóródó – tendenciákat mutatnak az imént ismertetett 
vendégmunka-vállalás okait bemutató indítékokkal.  
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41. ábra 

 
 
 Lényegében továbbra is magasan az anyagi gyarapodás iránti igény bizonyult a 
határon túli magyar migrációs potenciál legfőbb mozgatórugójának. Régiók szerint 
egyértelmű, hogy ez a megállapítás legfőbbképpen az erdélyiek és vajdaságiak 
esetében állja meg a helyét, ám a kárpátaljaiak 57,1%-os részaránya is közel 
ugyanekkora nagyságrendet képvisel. A Felvidékről elvándorolni szándékozók 
motivációi ezekhez képest amiatt mondhatók sokkal kevésbé átláthatónak, mert az 
érintettek közül csaknem minden második nem válaszolt a kérdésre (46,7%).49  

Végezetül az 42-43. grafikonok segítségével azt vizsgáljuk, hogy az elvándorlás 
célországai szerint milyen változások érhetők tetten a határon túli magyarság körében. 
Az adatsorokból egyértelműen kiderül, hogy e téren csaknem az eddig vizsgált összes 
vonatkozáshoz képest is a legnagyobb fokú átrendeződés ment végbe az elmúlt bő egy 
évtized alatt. 1999-ben ugyanis még mindegyik régióban toronymagasan 
Magyarország szerepelt migrációs célországként (Kárpátalja 86%, Erdély 63%, de a 
Felvidéken és a Vajdaságban elvándorolni készülőknek is csaknem fele választotta 
volna az anyaországot). 

Ehhez képest jelenlegi adataink azt mutatják, hogy a Magyarországra készülő 
erdélyi migránsok aránya a korábban mért szint egyharmadára csökkent (23%), a 
felvidékiek is csupán ugyanekkora arányban választanák az anyaországot (24%), míg a 
vajdaságiak körében is 15%-kal csökkent az ide kivándorolni szándékozók részaránya 
(32%). Egyedül a kárpátaljai potenciális kivándorlók többsége választaná végleges 
letelepedési helyül továbbra is Magyarországot, ám a korábbihoz képest ők is már 
csaknem 25%-kal kevesebben (63%). 
                                                
49 Ami egyébként újabb – és immáron sajnálatosan megszámlálhatatlan – bizonyítéka a 
felvidéki magyarság ekkora mértékben indokolatlan félelemérzésének, illetve 
bizalmatlanságának. 
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42. ábra 

 
 

43. ábra 

 
 
 Mindennek logikus következményeként a Magyarországtól – mint domináns 
elvándorlási célországtól – való elfordulással fordított arányban mindegyik régióban 
megnőtt a nyugat-európai országokban letelepedni kívánók részaránya. A növekedés 
mértéke 13-15%, amely csupán a Vajdaságban marad el ettől (noha ott is az érintettek 
több mint egyharmada választana új letelepedési helyül nyugat-európai országot). 
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 Ezek az egyértelmű tendenciák egyfelől már önmagukban a szülőföldön való 
népességfogyás szempontjából jelentenek világos (erőteljesen negatív) jelzést. Az 
idegen nyelvterületre irányuló elvándorlási potenciál bemutatott mértékékű 
növekedése azonban az egy évtizeddel ezelőtti állapothoz képest egészen más 
dimenzióba helyezi a határon túli magyarság körében tapasztalható migrációs folyamat 
jellegét. Ezalatt azt értjük, hogy míg korábban a döntően Magyarországra irányuló 
kivándorlás esetében a migráció ténye nem járt a nemzettestből való kiszakadással, a – 
mint láthattuk – jelenleg nagyságrendekkel megnövekedett idegen nyelvterületre 
irányuló elvándorlási szándék azonban kétséget kizáróan igen. Adataink alapján tehát 
annak a veszélye az egy évtizeddel ezelőtt mértnél jóval (minimum 15%-kal) 
számottevőbb, hogy a határon túli magyarság körében várható elvándorlási hullám 
nyomán igen jelentős rétegek (átlag fölötti arányban leginkább a fiatalok és a 
képzettebbek) veszíthetik el tágabb-szűkebb értelemben vett nemzeti közösségükhöz 
való kötődéseiket már a belátható jövőben. 
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2. Összegzés 
 
Közéleti érdeklődés 
 

Idősoros adataink összességében egy, a határon túli magyar közélettől való 
markánsan elforduló tendenciát körvonalaznak, hiszen jelenleg már minden negyedik-
ötödik felnőtt korú határon túli magyar tekinthető részben, vagy teljesen apolitikus – 
közössége jelene és jövője iránt közömbös – beállítottságúnak, ami csaknem 
kétszerese az 1999-ben mért szintnek. 

Az idézett negatív tendencia elsősorban a társadalmi ranglétra alsó felében, 
illetve alján található rétegek kiugróan passzívvá vált magatartásának köszönhető. Az 
említettek körében a közügyek iránti érdektelenség mindegyik régióban immáron 30-
40% között mozog, ami egyfelől nagyságrendekkel meghaladja a korábban mért 
értékeket, másrészt pedig közelít egy olyan kritikus szinthez, ami akár belátható időn 
belül kétségessé teheti az érintett csoportok tagjainak bármilyen szintű megszólítását 
(mobilizálását) a közösségi célok érdekében, viszont – a MOST/HÍD analógiájára – 
alkalmassá válhat közösségellenes, identitásromboló manipulációk befogadására. 
 Összességében tehát elmondható, hogy a határon túli magyarság közélete iránti 
elkötelezettség mindegyik régióban erőteljesen tovább gyengült az elmúlt tíz évben, 
ami komoly figyelmeztető jel a közösségi keretekből való kiszakadás további 
eszkalációja szempontjából. 
 
Az autonómiához való viszony 
 
 A különböző autonómiaformák elfogadottságára vonatkozó alapkérdésünkre 
régiók szerint egymástól számottevően eltérő igényszinteket regisztráltunk 

A multi-etnikus – egész régiókra (Erdély, Vajdaság stb.) kiterjedő – autonómia 
megítélésének tekintetében alapvető eltérés látszik a vajdaságiak, valamint a másik 
három régióban élők között. Amíg ugyanis az előbbiek körében az egész Vajdaság 
autonómiájával a megkérdezettek kétharmada ért egyet, Erdélyben, Kárpátalján és a 
Felvidéken a tíz évvel ezelőtt regisztrált megoszlásokhoz képest egyaránt jelentősen 
csökkent a tárgyalt autonómiaforma támogatottsága. A felvidékiek esetében például a 
vajdaságinál nyolcszor(!) kevesebben látnák csupán jónak hasonló multi-etnikus 
autonómia létrejöttét (mindössze 8%). 

Összességében a vajdasági magyarságnak van a legreálisabb esélye egy 
számára előnyös, a közösségi létet megerősítő autonómia megszerzésére. Ez az esély 
tükröződik mind a válaszadók idézett mértékű igényszintjében, és a MNT melletti 
kiállásban, mind számottevő optimizmusában az autonómia belátható időn belüli 
megteremtésével kapcsolatban. 
 A vizsgált bő egy évtized alatt a kárpátaljai autonómiaigények terén 
regisztráltuk a legcsekélyebb változásokat. Ezzel kapcsolatos adataink 
végeredményben ugyanazt a relatív állandóságot, illetve mozdulatlanságot tükrözik, 
amit a pártpreferenciákkal kapcsolatban a kárpátaljaiak közéleti értékrendjében már 
megtapasztaltunk. 
 Az erdélyi magyarság körében ezzel szemben a tizenegy évvel ezelőtti 
autonómiaigények teljes mértékben átstrukturálódtak. Mintegy két és félszeresére esett 
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vissza az össz-erdélyi autonómia elképzelést támogatók aránya (58-ról 22%-ra), 
miközben megduplázódott a kulturális (30,2%) és a 20%-ot meghaladó szintre 
emelkedett a területi autonómiát kívánók részaránya. Ezek az alapvetően megosztottá 
vált vélemények leginkább a kérdéssel kapcsolatos bizonytalanságot tükrözik, amiben 
a mindenkori romániai belpolitikai helyzeten kívül minden bizonnyal az erdélyi 
magyar pártok eddigi autonómiapolitikája is részes. Elsősorban az RMDSZ-é, 
melynek történetében az autonómiához való ellentmondásos (döntően: elhessentő) 
viszonya a mai napig különösen „kilógó lólábként” van jelen az erdélyi magyarság 
közéletében. 
 Ezt bizonyítják azok az adatsorok is, melyek szerint az RMDSZ szimpatizánsai a 
területihez képest csaknem nyolcszor(!) nagyobb arányban választották a kulturális 
autonómiát, az MPP választói számára ugyanolyan mértékben bizonyult elfogadhatónak 
mindkét megoldás, míg az EMNT-ra szavazók közül több mint minden második 
részesítené előnyben a területi autonómia megteremtését (hétszer nagyobb arányban, mint 
az RMDSZ szavazói). A pártszimpátiák szerint alapvetően megoszló 
autonómiaformákhoz való viszony összességében mégis határozottan egyirányú 
(felbillenő) tendenciát tükröz – a kulturális autonómia elfogadásának dominanciáját – 
hiszen amíg az RMDSZ-re voksolók a mintasokaságnak 87, a másik két párt 
szimpatizánsai együtt is mindössze 13%-át teszik ki. 
 Az autonómiaigények szempontjából középutas, „tétova” erdélyi helyzethez 
képest a Felvidéken sajnálatosan egyértelmű tendenciákat tapasztaltunk. A felvidéki 
válaszadók saját önrendelkezésükhöz való viszonya ugyanis az egyik legpontosabb – 
és egyben legaggasztóbb – fokmérője az ott élő magyar közösség megrendült 
identitásának és szétroncsolt közösségi értékrendjének. Szemben azzal, amit a többi 
régióban élők körében tapasztaltunk, a felvidéki megkérdezettek még a tíz évvel 
ezelőtt regisztráltnál is drasztikusabb mértékű érdektelenséget tanúsítottak az 
autonómia kérdésével kapcsolatban: összességében abszolút többségük – csaknem 
kétharmaduk(!) – elutasította az önrendelkezés bármely formáját (26,3%), illetve nem 
tudott, vagy nem kívánt véleményt nyilvánítani (34,2%). 
 
A haza fogalomhoz való viszony és a nemzeti értékrend változása 
 

A határon túli magyarság nemzeti gyökereihez és szülőföldjéhez való 
kötődésének különböző fokozatait találtuk, amelyek regionálisan számottevően eltérő 
– azonban döntően negatív – tendenciákat mutattak. 

A nemzeti identitás egyik legfőbb fokmérőjének kisebbségben a haza 
fogalmához való viszonyt tekinthetjük, amivel kapcsolatban azt találtuk, hogy az 
erdélyi, kárpátaljai és vajdasági válaszadók 1997 óta lényegesen szorosabban kötődnek 
a magyarok által lakott makrorégiókhoz (Erdélyhez, Kárpátaljához és a Vajdasághoz), 
mint szűkebb szülőföldjükhöz. A növekedés/csökkenés mértéke mindegyik régióban 
20% körüli. Mindez igen számottevő átrendeződésre utal a válaszadók 
hazafogalomhoz való viszonyában, ami azonban nem mondható pozitív fejleménynek. 
A szűkebb értelemben vett szülőföldnek, mint a kisebbségi lét-identitás szempontjából 
kardinális fontosságú hazafogalomnak (úgy is, mint identitásteremtő és -fenntartó 
vonatkozási pontnak) jelzett mértékű leértékelődése ezért kutatásunk egyik 
legfontosabb és legfigyelmeztetőbb tanulságaként értékelhető. 
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 A megkérdezettek hazához való viszonya terén adataink még inkább aggasztó 
tendenciákat tükröznek azzal kapcsolatban, hogy 1997 óta a válaszadóink milyen 
mértékben tekintik hazájuknak azt az országot, amelyben élnek. Már az erdélyiek 
kapcsán is figyelmet érdemel, hogy 14 év alatt megduplázódott a Romániát 
hazájuknak tekintők részaránya (14,3%), ami váratlan fordulat ugyan, ám az ott élők 
többségének lét-identitás szilárdságát érdemben nem, vagy csupán kis mértékben 
módosítja. Koránt sem ez a helyzet azonban a felvidéki magyarsággal kapcsolatban, 
akik immáron ugyanakkora – egyharmad-egyharmad – arányban tekintik hazájuknak 
Szlovákiát és a Felvidéket. Az állampolgári lojalitás (a státus-identitás) ilyen brutális 
mérvű behatolása a kisebbségi lét-identitás struktúrába még akkor is elképesztő 
fejlemény, ha a felvidékiek esetében erre utaló jeleket előző kutatásaink alkalmával 
már bőségesen dokumentáltunk.  
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A nemzeti értékrend változása 
 

A nemzeti értékrendelemek változása terén tapasztalható módosulások kapcsán 
egyértelmű tendenciaként állapítható meg, hogy amíg az eredeti identitást erősítő 
elemek stagnáló, vagy némiképpen csökkenő, a nemzeti önazonosság szempontjából 
negatív konnotációkkal bírók túlnyomórészt erőteljesen növekvő megoszlást mutatnak 
mindegyik vizsgált régióban. 

A nemzeti értékrend szempontjából pozitív állításokhoz való viszony az elmúlt 
évtized során egy vonatkozásban módosult számottevően mindegyik régióban. A 
magyarság megtartásáért való politikai szerepvállalás a Vajdaságban 6, a Felvidéken 8, 
Kárpátalján 13, Erdélyben pedig 16 átlagponttal csökkent. Mindez logikus 
következménye a közéleti érdeklődéssel kapcsolatban már részletezett negatív 
tendenciáknak, és újabb adalék amellett, hogy a válaszadók egyre szélesebb rétegei 
fordítanak hátat közösségi érdekeik megőrzésének. 
 
Az általános értékrend változása 
 

A vizsgált négy határon túli magyar közösség tagjai az országonként jelentősen 
eltérő társadalmi-gazdasági-politikai kondíciók ellenére alapvetően azonos 
viszonyulásokat mutatnak a különböző emberi alapértékek iránt. Az egyes értékrend 
elemek sorában olyan értékek szerepelnek vezető helyen, mint a család, a munka, a 
kitűzött célok elérése, az anyagi jólétre való törekvés, valamint a szabadság.  

A relatíve magas pozitív választások között szerepel továbbá annak igénye is, 
hogy a megkérdezettek a magyar nemzet tagjának mondhassák magukat, noha ezzel 
kapcsolatban az erdélyi, illetve felvidéki magyarság körében igen jelentős, mintegy 10 
átlagpontot kitevő csökkenést regisztráltunk. 
 A hagyományos értékek relatív térvesztésének egyik lehetséges kiváltó oka 
minden bizonnyal a fogyasztói magatartással kapcsolatos értékorientációk 
megjelenésében keresendő. Adataink e téren továbbra is azt mutatják, hogy ez 
utóbbiak (az anyagi javakhoz való hozzájutás, a siker és az érvényesülés) egyelőre 
ugyan nem váltak dominánssá megkérdezetteink értékrendjében, ám már a 
hagyományos alapértékekhez közel azonos súllyal vannak jelen a határon túli 
magyarság alapértékei között. Végeredményben elmondható, hogy az általános 
értékrend terén olyan sajátos állapotot regisztráltunk, melynek lényege, hogy a 
hagyományos, illetve modernizációs/fogyasztási értékek a megkérdezettek 
értékrendjében egyelőre nem kioltják egymást, hanem egyfajta törékeny egyensúlyi 
helyzetet alkotnak. 
 Összességében azt találtuk tehát, hogy a határon túli magyarság általános 
emberi értékekhez való viszonya a szűkebb, személyes (család, munka, megbecsülés, 
anyagi gyarapodás stb.) síkon inkább, a tágabb, makro-környezeti vonatkozásban 
azonban (segítségnyújtás, mások véleményének tiszteletben tartása, szolidaritás stb.) 
egyre kevésbé felel meg azon együttélési normáknak, melyekre a vizsgált nemzeti 
közösségek fennmaradását alapozni kellene. 

A határon túli magyarság értékrendjében a főkomponens-analízis szintjén 
kialakult értékrendtípusok alapján egyöntetűen és egyre inkább a „siker, érvényesülés, 
illetve fogyasztás” dominanciája érvényesül. Ez a – haszonelvűség prioritását 
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(túl)hangsúlyozó – szemlélet azonban azért vet fel a jövőt tekintve nyugtalanító 
kérdéseket mert egyre kevésbé nyitott a közösségi léttel kapcsolatos értékvilág, 
valamint az ezt a szférát érintő, fenntartó és erősítő személyes viselkedési minták felé. 
 
A többségi-magyar együttélés, és a határon túli magyarsággal szembeni 
diszkrimináció megítélése 
 

Az „Önt, vagy családtagját ért-e hátrányos megkülönböztetés magyarsága 
miatt” kérdésre érkezett válaszmegoszlások szerint a most a relatíve legkisebb 
diszkriminációs nyomást az erdélyiek és a vajdaságiak érzik. Velük szemben a 
felvidékiek és kárpátaljaiak körében már azok vannak többségben, akiket ért 
valamilyen hátrányos megkülönböztetés, emellett pedig egyre gyakrabban, vagy 
rendszeresen tapasztalnak ilyet. 
 A legnagyobb fokú hátrányos megkülönböztetéssel a válaszadók mindegyik 
régióban egyértelműen a hivatalokban találkoztak. A kárpátaljaiak mindennapjait 
mindez extrém mértékben jellemzi, hiszen 77%-uknak volt már része hivatali 
diszkriminációban (mindössze csupán 17-uknak nincs ilyen negatív tapasztalata), ám 
50% fölötti arányt mértünk ezzel kapcsolatban a Felvidéken és a Vajdaságban is. 
Ehhez képest az Erdélyben regisztrált hivatali diszkrimináció foka némiképpen 
alacsonyabb: körükben csupán 28%-ot tesz ki azok részaránya, akiket hivatali 
ügyintézésük során sérelem ért magyarságuk miatt. 
 Adataink a nyelvhasználat terén összességében mindegyik régióban sokkal 
súlyosabb diszkriminációra utalnak, mint azt korábban az egyéb hátrányos 
megkülönböztetéssel kapcsolatban láttuk. A nyelvhasználatukat a többi régióhoz 
képest mindegyik vizsgált vonatkozásban legkevésbé korlátozottnak érző felvidéki 
vélemények mindennek csupán látszólag mondanak ellent. Ismervén ugyanis az 
érintettek nemzeti identitásával és kisebbségi érdekvédelmével kapcsolatos krónikus 
arányú „immunhiányát” (ami számos egyéb vonatkozásban bizonyítást nyert), ez 
esetben is annak a vészjósló tendenciának a térnyerését láthatjuk, mely szerint a 
felvidéki magyarság igen számottevő része számára hovatovább a diszkriminatív 
állapot elfogadása válik normává az organikus értékrend megőrzése helyett. Csupán 
ezzel magyarázható, hogy helyzetük nyilvánvaló – törvényileg korlátozott – romlása 
ellenére képesek azt relatíve jónak érzékelni. 
 
A kettős állampolgársághoz való viszony 
 
 A rendkívül szerteágazó – emellett pedig kiemelt aktualitással bíró – kettős 
állampolgárság altematikával kapcsolatban a következő főbb tendenciák érdemelnek 
figyelmet. 

Három régióban csaknem a teljes magyar népesség értesült a kettős 
állampolgárság lehetőségéről, a Felvidéken azonban a megkérdezettek csupán 
háromnegyede hallott róla. 

A kettős állampolgárság megteremtésével legkiugróbb arányban a vajdaságiak 
és kárpátaljaiak értenek egyet: körükben a „teljes mértékben egyetértők” részaránya 
csaknem eléri a kilencven százalékot, ami 20%-kal haladja meg az Erdélyben mért 
szintet, és mintegy kétszerese annak, amennyit a Felvidéken regisztráltunk.  
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Az állampolgárságot kérvényezni szándékozók részaránya ugyancsak a 
vajdaságiak körében a legmagasabb (65%), akiket az erdélyiek követnek (60,2%), a 
kárpátaljaiak közül pedig több mint minden második válaszadó tekinthető potenciális 
magyar állampolgárnak (53%). A Felvidéken azonban közel kétszer többen vannak, 
akik nem fogják kérni az állampolgárságot (40,2%), mint akik igen (mindössze 
22,3%). 

A kérvények beadásának módjáról csupán Erdélyből vannak adataink. Eszerint 
az ottani kérelmezők többsége (51,5%) a lakhelyéhez legközelebb eső Demokrácia 
Központon keresztül fogja elindítani az ügyintézést (leginkább a székelyföldiek: 65%). 
Mindössze alig több mint 10%-uk fog a romániai magyar konzulátushoz fordulni, 
Magyarországon pedig a partiumiak az erdélyi átlagnál kétszer nagyobb arányban 
kívánják majd kérvényüket leadni (12,4%).  
 Ami az állampolgársági kérelem beadásának várható időpontját illeti, az 
erdélyiek azonos arányban szándékoznak az állampolgárságért folyamodni már a 
közeljövőben, valamint csupán több mint egy év múlva (egyaránt 21%), a 
kárpátaljaiak esetében pedig ez az arány a „kivárók” többségét mutatja (15 és 24%). A 
felvidékiek körében nem éri el a 10%-ot azoknak a részaránya, akik rövidesen – tehát 
a következő két évben – fogják kérni az állampolgárságot. Az állampolgárságért 
folyamodni szándékozók közül egyértelműen a vajdaságiak részéről várható a 
legnagyobb „roham” már a közeljövőben, ugyanis csupán 14%-uk tervezi kérelme 
beadását több mint egy év múlva.  

Mindegyik régióban létezik – noha eltérő mértékben – mind bizonytalanság, 
mind aggodalom a magyar állampolgárság felvételének lehetséges konzekvenciáival 
kapcsolatban. E téren Erdélyben és a Vajdaságban mértük a relatíve kisebb fokú 
félelmeket, ám így is meglehetősen magas, egyaránt csaknem 30%-ban tartanak attól, 
hogy családjuk hátrányt szenvedhet a magyar állampolgárság kérelmezése és felvétele 
miatt. Ez az arány a Felvidéken 57,9, Kárpátalján pedig 53%-ot tesz ki, ami már 
elementáris mértékű óvatosságot jelez az érintettek részéről. 

A jelenlegi állampolgárság elvesztésétől való félelem relatíve kevésbé az 
erdélyieket és vajdaságiakat, leginkább pedig a kárpátaljaiakat, valamint természetesen 
a felvidékieket jellemzi: utóbbiak közül csaknem minden második megkérdezett 
válaszolt igennel erre a kérdésre. Az adminisztratív megtorlástól és egyéb hátrányoktól 
való félelem Kárpátalján és különösen a Felvidéken bizonyult jelentős visszatartó 
erőnek annak eldöntésében, hogy a válaszadók kérelmezni kívánják-e, vagy sem a 
magyar állampolgárságot. 

Mindegyik régióban magas egyetértéssel találkozott a magyar állam-
polgárságért folyamodni nem kívánók körében az az érv, mely szerint a válaszadó 
számára „nem járna kézzelfogható előnyökkel” a magyar állampolgárság megszerzése. 

Az igénylés technikai részletei (utánajárás), illetve annak járulékos költségei 
elsősorban Kárpátalján, különösen azonban a Vajdaságban látszanak számottevő 
visszatartó erőnek a magyar állampolgárság kérelmezése tekintetében. 

A magyar állampolgárságot igényelni kívánó határon túli magyarok jelentős 
része számára ez az aktus elsősorban olyan érzelmi kérdés, amelynek igen erős 
identitásmegőrző dimenziói vannak. A főbb motivációs tényezők a következők: a 
válaszadók a Vajdaságban, Kárpátalján és Erdélyben 74-82% közötti arányban 
fogadták el az „ezzel megerősíteném a magyar nemzethez való tartozásomat” opciót, s 



 96 

még ennél is magasabb fokú támogatást élvezett a „magyar vagyok, tartozom ennyivel 
őseimnek és utódaimnak” alternatíva. (78-86%) Ezzel szemben a felvidéki 
állampolgárságot igényelni kívánók kevesebb, mint 60%-a érzi csupán, hogy a magyar 
állampolgárság megszerzésével „megerősítené a magyar nemzethez való tartozását”, s 
közülük már csupán alig több, mint minden második fogadta el azt az állítást, hogy 
„magyar vagyok, tartozom ennyivel őseimnek és utódaimnak” (ami megdöbbentő 
arányú identitáskopásról árulkodik). 

A magyar állampolgárság megszerzése elsősorban a Kárpátalján, illetve 
Vajdaságban élő állampolgárságot igénylők többsége számára könnyítené meg 
jelenlegi hátrányosnak érzett helyzetüket. 

Ami az állampolgársággal járó (gyakorlati) előnyökhöz való viszonyt illeti, 
leginkább az erdélyiek és kárpátaljaiak számítanának arra, hogy magyar 
állampolgárként könnyebben jutnának munkához, illetve vállalkozói engedélyhez 
Magyarországon. Mindemellett ugyanezen két régió lakosai kívánnák a legnagyobb 
arányban igénybe venni a magyarországi közintézmények szolgáltatásait is. 

A magyar állampolgárság megszerzése önmagában egyáltalán nem indítana el 
Magyarországra történő elvándorlási hullámot a határon túli magyarság körében. Ezzel 
kapcsolatos adataink azt mutatják, hogy a magyar állampolgársághoz való hozzájutás 
következményeként magyarországi (vagy egyéb külföldi országban való) letelepedést 
tervezők részaránya csupán töredékmegoszlásokban mérhető. Következésképpen: a 
szülőföldhöz való kötődést a magyar állampolgárság ténye egyáltalán nem gyengítené.  

Az egészségügyi ellátás igénybe vételével kapcsolatos adataink szerint a 
kárpátaljai és erdélyi válaszadók túlnyomó többsége, a vajdasági és felvidékiek pedig 
50% körüli arányban tartanának szükség esetén igényt magyar állampolgárként 
Magyarországon egészségügyi ellátásra. Ezekkel – a túldimenzionáltnak méltán 
nevezhető – igényekkel kapcsolatban azonban újra szükséges annak hangsúlyozása, 
hogy az ilyen hipotetikus kérdésre érkezett válaszok általában igen csekély eséllyel 
tükrözik a később bekövetkező valós folyamatokat. Túlnyomó többségben egyébként 
mindegyik régióban azok vannak, akik esetleges magyarországi ellátásuk fejében – 
ugyan különböző mértékben, de – hajlandóak lennének rendszeres anyagi áldozatra is. 

A határon túli régiókban élő leendő magyar állampolgárok véleménye a 
szavazati jog megadásáról rendkívüli mértékben szóródik. Az érintettek egyfelől a 
vártnál sokkal kisebb arányban értenek csupán egyet azzal, hogy a magyarországi 
parlamenti választásokon szavazati jogot kapjanak. Ez az igény csupán az erdélyiek 
esetében haladja meg némileg az 50%-ot, míg a vajdaságiak és kárpátaljaiak egyaránt 
45%-ban, a felvidékiek pedig mindössze 33%-ban támogatják az ötletet. 

Az említett reakciókat még inkább megerősíteni látszanak azok a vélemények, 
melyek arra vonatkoznak, hogy az érintettek milyen mértékben kívánnának élni 
szavazati jogukkal. Adataink szerint csupán egyetlen régió akadt (Kárpátalja), 
amelynek – magyar állampolgárságot szerzett – lakói többen szavaznának egy 
magyarországi parlamenti választás során, mint ahányan távol maradnának az 
urnáktól. E téren a legnagyobb megosztottság az erdélyiek és felvidékiek körében 
tapasztalható, ahol minden második potenciális magyar állampolgár nem kívánna részt 
venni a választásokon, emellett pedig csupán alig több mint harmaduk, illetve 
egynegyedük élne választójogával. 
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A „ki képviselje Önt a magyarországi parlamentben?” kérdés (amely kérdőív-
szerkesztési okokból csupán Erdélyben került lekérdezésre) arra vonatkozott, hogy a 
választáson részt venni kívánók milyen jelöltre szavaznának legszívesebben. Ezzel 
kapcsolatban igen számottevő tanácstalanságot tapasztaltunk, ugyanis a válaszadók 
52,2%-a nem tudott, vagy nem kívánt válaszolni a kérdésre. A kérdést megválaszolók 
egyébként közel azonos arányban látnának szívesen romániai (20,8%), illetve 
magyarországi pártok 24%) által delegált jelölteket. 

A potenciális határon túli szavazók magyar pártokkal kapcsolatos preferenciái 
minden régióban egyértelmű tendenciát mutatnak: gyakorlatilag kizárólag a FIDESZ-
re szavaznának (a többi párt szavazói összesen sem teszik ki egyik régióban sem a 
biztos szavazók 10%-át). 

A kettős állampolgárság kérdéskörének lezárásaként azt vizsgáltuk, hogy a 
megkérdezettek szerint mindez milyen hatással lehet a határon túli magyar közösségek 
jövőjének alakulása szempontjából. Eszerint a magyar állampolgárság megszerzésétől 
három régióban is igen jelentős (70% körüli) mértékben várják azt válaszadóink, hogy 
megerősíti a nemzeti öntudatot, megállítja az asszimilációt, emellett pedig a magyar-
magyar összetartozás megerősödésére vonatkozó alkérdésekre is hasonlóan magas 
arányú pozitív válaszok érkeztek. Ugyancsak mindegyik régióban nagyságrendekkel 
többen számítanak arra, hogy az állampolgárság megszerzése nyomán csökkeni fog az 
utódállamok politikai nyomása a közösségükre. Ehhez képest sokkal inkább szóródnak 
az azzal kapcsolatos válaszok, hogy a kettős állampolgárság következményeként „több 
magyar gyereket fognak magyar iskolába járatni”. 

A kettős állampolgárság lehetséges hatásait vizsgáló blokkunk utolsó kérdése 
arra vonatkozott, hogy a megkérdezettek mennyire tartanak attól, hogy az 
állampolgárság megszerzése további feszültségekhez vezethet a többségi társadalom és 
a határon túli magyarok között. Ezek a félelmek elsősorban Kárpátalján (46,2%), 
leginkább pedig a Felvidéken (48,1%) mondhatók számottevőnek. Erdélyben csaknem 
minden harmadik megkérdezett értett egyet ezzel a felvetéssel, legkevésbé pedig a 
vajdasági magyarok tartanak attól, hogy magyar állampolgárságuk miatt 
kiéleződhetnek a szerb-magyar ellentétek. 
 
A vendégmunka-vállalás és a migrációs potenciál változása 
 

A Magyarországon vendégmunkát vállalók részaránya két régióban (Erdély és 
Vajdaság) a tizenkét évvel ezelőtti szinten stagnál, Kárpátalján némileg csökkent, míg 
a felvidékiek körében három és félszeresére nőtt. Az egyéb országokban való felvidéki 
vendégmunka-vállalással együtt az évtized elején regisztráltakhoz képest a felvidéki 
magyar közösség tagjai körében a külföldi munkavállalás aránya 2011-re brutális 
mértékben megnőtt: megnyolcszorozódott(!).Mindez azt jelenti, hogy jelenleg immáron 
a felvidéki magyar családok csaknem 40%-ában vannak jelenleg külföldön dolgozó 
családtagok (amiből a többség már nem Magyarországon, hanem idegen nyelvterületen 
él). 
 A felvidékiekkel kapcsolatban elmondottak éppúgy érvényesek a többi régióban 
tapasztalt munkaerő-migrációval kapcsolatban is, noha nem ugyanilyen mértékben. Az 
erdélyi vendégmunkások száma például a vizsgált bő egy évtized alatt 
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megduplázódott, így jelenleg már minden negyedik erdélyi magyar családban található 
külföldön dolgozó családtag. 
 Ami a határon túli magyarság körében ténylegesen meglévő elvándorlási 
potenciált illeti, az regionális összehasonlításban egymáshoz igen közeli 
részarányúnak bizonyult: összességében a válaszadók 23-29%-a foglalkozik 
különböző szinten szülőföldje elhagyásának gondolatával. 

Az elvándorlás célországai szerint a legnagyobb fokú átrendeződés ment végbe 
az elmúlt bő egy évtized alatt a határon túli magyarság körében a vizsgált bő évtized 
alatt. 1999-ben ugyanis még mindegyik régióban toronymagasan Magyarország 
szerepelt migrációs célországként (Kárpátalja 86%, Erdély 63%, de a Felvidéken és a 
Vajdaságban elvándorolni készülőknek is csaknem fele választotta volna az 
anyaországot). Ehhez képest jelenlegi adataink azt mutatják, hogy a Magyarországra 
készülő erdélyi migránsok aránya a korábban mért szint egyharmadára csökkent 
(23%), a felvidékiek is csupán ugyanekkora arányban választanák az anyaországot 
(24%), míg a vajdaságiak körében is 15%-kal csökkent az ide kivándorolni 
szándékozók részaránya (32%). Egyedül a kárpátaljai potenciális kivándorlók 
többsége választaná továbbra is végleges letelepedési helyül Magyarországot, ám a 
korábbihoz képest ők is már csaknem 25%-kal kevesebben (63%). 

Mindennek logikus következményeként a Magyarországtól – mint domináns 
elvándorlási célországtól – való elfordulással fordított arányban mindegyik régióban 
megnőtt a nyugat-európai (valamint a tengeren túli) országokban letelepedni kívánók 
részaránya. A növekedés mértéke három régióban is 13-15%-ot tesz ki, amely csupán 
a Vajdaságban marad el ettől (noha ott is az érintettek több mint egyharmada 
választana új letelepedési helyül nyugat-európai országot). 
 

******** 
 
 A határon túli magyarság értékrendjének az elmúlt bő egy évtized során 
bekövetkezett változásairól, jelenlegi helyzetéről, valamint jövőbeli kilátásairól szóló 
kutatási jelentésünkben vázolt főbb tendenciákat végezetül a 33. táblázat 
összehasonlító adatsorai segítségével szemléltetjük. 50 

 

                                                
50 A 33. táblázatban szereplő értékek nem statisztikai módszerrel (például regresszió-
analízissel) számított egzakt arányosságokat jelölnek, hanem az elemzésbe bevont – és a 
tematikus fejezetekben részletes adatsorok alapján tárgyalt – összes említésre érdemes 
tendencia szakmai megítélés alapján meghatározott dimenzióit tartalmazzák. Erre az 
összefoglaló módszerre (segédeszközre) az eddig elemzett szertágazó tendenciák és 
következtetések könnyebb – noha igen leegyszerűsített – áttekinthetősége kedvéért esett a 
választásunk. Amelyben a kutatási jelentésben tárgyalt változásokat aszerint láttuk el 
különböző fokozatú pozitív, illetve negatív előjellel, hogy azok a vizsgált közösségek 
fennmaradása, a válaszadók szülőföldön való megmaradása, valamint organikus identitásának 
megőrzése, illetve a kisebbségi érdekérvényesítés szempontjából mennyire tekinthetők 
konstruktív, vagy destruktív komponenseknek. Az időben relatíve változatlannak bizonyult 
tendenciákat 0 értékkel jelöltük. 
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33. táblázat – Határon túli magyar értékrend- és magatartás-módosulások 
(1997-2011) 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Közéleti érdeklődés – – – – – – – – – – – – 
Közéleti aktivitás – – – – – – + + 

Választói hajlandóság + + – – + 
A plurális politikai érdekképviselet  

iránti igény 
– – – – – – – – – – 

Autonómia igények + – – – – 0 + + + + 
A szülőföldhöz való kötődés – – – – – – – 

Az asszimilációs nyomás percepciója – – – – – – – – 
Nemzeti értékrend – – – – – – 
Általános értékrend – – – – 

A többségi-magyar együttélés + + – – – – – – + 
Diszkrimináció, anyanyelvhasználat + – – – – – – – – – – – 

A kettős állampolgársághoz való 
viszony 

+ + – – – – + + + + + + + + 

A szavazati joghoz való viszony 
(a magyarországi választásokon való 

részvételi hajlandóság) 

+ – – – – – – 

A külföldi vendégmunka-vállalás  – – – – – – – – – – 
Az elvándorlási potenciál – 0 – – – – 

 
Az összehasonlító elemzésünk egyik fő célkitűzésként megfogalmazott kérdésre 

– a határon túli magyarság vajon milyen mértékben ad azonos, illetve eltérő válaszokat 
a közösségüket és kisebbségi létüket ért kihívásokra – a választ több, a vizsgált 
közösségek differenciált társadalmi viszonyait, valamint az azon belüli különböző 
erőtereket tükröző szinteken kerestük. 

A táblázatban látható – kutatásunk tematikai egységei szerint összegzett és 
összehasonlított – töréspontok egyfelől azt mutatják, hogy csupán kevés 
vonatkozásban regisztráltunk teljes mértékben egyező tendenciákat az egyes 
közösségekhez tartozó válaszadók értékrendjében. Következésképpen elmondhatjuk, 
hogy a vizsgált régiókban élő közösségek tagjai egyre sajátosabb, csak rájuk jellemző 
életvezetési elveket követnek. 

Összehasonlító táblázatunk adatsorai ugyanakkor azt is szemléltetik, hogy a 
határon túli magyarokat a legtöbb értékrendelemhez regionális megoszlása való 
tekintet nélkül hasonló előjelű (pozitív, vagy negatív) viszony fűzi, s különbséget 
közöttük csupán a vizsgált kötődések intenzitásában regisztráltunk. Mindez 
végeredményben annak bizonyítéka, hogy a kisebbségi létből fakadó helyzetekre és 
állapotra adott közösségi válaszreakciók között regionálisan elsősorban nem 
strukturális, hanem csupán fokozatbeli eltérések mutathatók ki.  

Eme fokozatbeli különbözőségek alapján adataink egyértelműen arra utalnak, 
hogy a felvidéki magyarság értékrendje mondható a leginkább válságosnak, amit az 
elemzés során megszámlálhatatlan vonatkozásban dokumentáltunk. Ezt a vészjósló 
állapotot tükrözi, hogy a jelen táblázatban vizsgált 15 értékrendelem közül a 
felvidékiek csupán egyetlen vonatkozásban mutattak pozitív értékorientációt. 
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 A felvidékiekéhez leginkább közeli állapotot a kárpátaljaiak esetében 
regisztráltunk. Azzal a lényeges különbséggel azonban, hogy körükben nem 
tapasztalható az előbbi régióban élőket jellemző, az értékrend és identitás terén 
radikálisan romló folyamat. Következésképpen a kárpátaljai magyarok értékrendjét 
leginkább a relatív mozdulatlanság és az egyre romló körülményeik közötti szívós 
kitartás jellemzi. 
 Táblázatunk adatsora szerint az erdélyi értékrendstruktúra bizonyult a leginkább 
ellentmondásosnak. Mindez önmagában nem mondható váratlan fordulatnak, hiszen az 
erdélyiek körében kutatássorozatunk kezdetei óta azt tapasztaljuk, hogy értékrendjük 
középpontjában az a meggyőződés, illetve magatartás áll, mely szerint egymásnak 
ellentmondó (gyakran egyszerre radikális és konszenzuskereső, nyitott és bezárkózó 
stb.) stratégiákat választva is végeredményben nyereség könyvelhető majd el. 
Mindazonáltal mostani kutatásunk már több vonatkozásban is számottevő 
„repedéseket” talált az említett speciális erdélyi magyar értékrenden (elsősorban a 
közösségükhöz, illetve szülőföldjükhöz fűződő kötelékeik meglazulása terén). 
 A vajdaságiak értékrendje hasonlóképpen megosztott képet mutat, amelyben 
azonban számos nem várt pozitív tendencia is megtalálható. Elsősorban a közéleti 
aktivitásuk, valamint az autonómiatörekvések melletti szilárd kiállásuk, ami az 
egyébként továbbra is erőteljesen diszkriminatív és ellenséges interetnikus közegben 
igen figyelemre méltó fejleménynek mondható. 

Végeredményben azonban egyik vizsgált határon túli magyar közösség helyzete 
és kilátásai sem mondhatók megnyugtatónak. Olyannyira nem, hogy egyértelműen 
arra figyelmeztetnek: a helyzet még a küszöbön álló népszámlálások várhatóan igen 
drámai népességfogyást kimutató állapotánál is sokkal rosszabb. 

Következésképpen: adataink és a feltárt tendenciák alapján nem kétséges, hogy 
az idősoros összehasonlításban egyértelműen negatívnak bizonyult – sok tekintetben 
pedig immáron irreverzibilisnek tűnő – folyamatok már a közeljövőben csupán egy 
komplex válságkezelő nemzetstratégia keretei között lehetnek viszonylagos kontroll 
alatt tarthatók. 

Kutatássorozatunk folytatásával és a határon túli magyarság életviszonyainak 
folyamatos monitorozásával ehhez a stratégiai munkához kívánunk hozzájárulni, 
további szakmai segítséget nyújtva az érintett nemzeti közösségek körében zajló 
társadalmi folyamatokkal kapcsolatban fennálló évtizedes információs homály 
eloszlatásához. 
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3.	  MELLÉKLET	  

 
GYAKORISÁGI TÁBLÁZATOK 
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1.3. Közéleti értékrend a határon túli magyarság körében 
 
F1. Milyen mértékben foglalkoztatják Önt közössége, (az erdélyi, felvidéki stb. 
magyarság) helyzetével kapcsolatos kérdések? (%)  

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Nagyon nagy mértékben 18,7 25,2 18,6 21,9 

Elég nagy mértékben 42,6 40,6 48,5 49,0 
Nem tudja 10,8 8,1 5,3 7,5 

Nem nagyon 21,8 19,0 23,2 18,4 
Egyáltalán nem 5,0 4,0 2,6 3,2 
Nem válaszolt 1,1 3,1 1,8 – 

Összesen 100 100 100 100 
Átlag* 3,49 3,65 3,58 3,68 

* 5-ös skála (1-egyáltalán nem….5-nagyon nagy mértékben) 
 
F23. Részt vesz/vett-e Ön aktívan valamelyik erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és 
vajdasági magyar szervezet munkájában? (%) 
 
F231. Művelődési egyesületben, kulturális csoportokban 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Nem 82,3 61,9 70,1 60,9 
Igen 17,1 34,2 27,6 39,1 

Nem válaszolt 0,6 3,9 2,4 – 
Összesen 100,0 100 100 100 

 
F232. Civil szervezetekben 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Nem 88,5 60,0 79,3 75,4 
Igen 10,6 37,4 18,1 24,0 

Nem válaszolt 0,9 2,6 2,6 0,6 
Összesen 100,0 100 100 100 

 
F233. Politikai pártban 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Nem 90,9 85,5 89,4 83,8 
Igen 8,2 9,6 8,4 15,5 

Nem válaszolt 0,8 4,9 2,2 0,7 
Összesen 100,0 100 100 100 
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F7. Ha ezen a hétvégén parlamenti választások lennének országában, Ön elmenne-e 
szavazni? (%) 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Biztosan elmenne 54,6 55,7 45,1 56,4 

Valószínűleg elmenne 22,1 25,5 27,8 23,5 
Valószínűleg nem menne el 7,4 6,4 7,0 8,4 

Biztosan nem menne el 9,7 4,2 10,9 6,8 
Nem tudja 3,9 5,2 7,2 4,5 

Nem válaszolt 2,4 3,0 2,0 0,4 
Összesen 100 100 100 100 

Átlag* 3,30 3,44 3,18 3,36 
* 4-es skála (1-biztosan nem menne el….4-biztosan elmenne) 
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1.4. Az autonómiaformákhoz való viszony 
 
 
F51. Ön szerint milyen önrendelkezési forma (autonómia) felelne meg leginkább az 
erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági magyarságnak? (%) 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Szerbia, Szlovákia stb. vegyesen lakott 

területeinek egészére (az ott élő szerbekre, 
szlovákokra stb. is) kiterjedő autonómia 

22,2 8,0 10,2 64,9 

a vajdasági, felvidéki stb. magyarság 
egészére kiterjedő kulturális autonómia 

30,2 24,7 33,2 14,2 

a tömbben élő vajdasági, felvidéki stb. 
magyarság területi autonómiája 

20,5 6,8 17,3 6,9 

egyáltalán nincs szükség autonómiára 7,0 26,3 9,1 1,5 
Nem tudja 18,4 23,3 25,0 10,7 

Nem válaszolt 1,7 10,8 5,3 1,8 
Összesen 100 100 100 100 

 
F54. Ön az autonómia létrehozásának (megteremtésének) melyik formáját 
támogatná? (%) 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
a magyarok lakta községekben és 

városokban helyi népszavazás útján 
történő megoldást 

44,4 23,4 45,3 57,7 

a meglévő magyar társadalmi szervezetek 
és párt(ok) által kijelölt (delegált) 

személyekből álló „magyar parlament” 
felállítását 

22,5 11,6 9,0 21,1 

egyik formát sem támogatná 12,9 29,9 14,7 6,6 
Nem tudja 18,3 22,2 25,7 12,2 

Nem válaszolt 1,9 12,9 5,3 2,4 
Összesen 100 100 100 100 

 
F55. Vállalná-e, hogy az autonómiával kapcsolatos esetleges népszavazás érdekében 
felvegyék Önt (regisztrálják) a magyar nemzetiségű szlovák állampolgárok e célból 
készült listájára? (%) 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság* 
Nem 26,0 22,6 19,0 13,3 
Igen 58,8 39,7 57,2 74,4 

Nem tudja 9,1 19,3 16,3 11,0 
Nem válaszolt 6,1 18,5 7,4 1,3 

Összesen 100 100 100 100 
*„Legközelebb újra feliratkozna-e egy ilyen listára?” 
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F52. Ön szerint megvalósul-e az autonómia valamely formája a közeljövőben? (%) 
 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 

Biztosan nem  6,2 22,0 10,2 6,1 
Valószínűleg nem  18,5 35,0 34,8 20,4 

Nem tudja 28,5 21,2 35,3 23,6 
Valószínűleg igen 36,8 8,1 12,2 41,4 

Biztosan igen 9,2 3,9 3,8 7,2 
Nem válaszolt 0,8 9,8 3,7 1,3 

Összesen 100 100 100 100 
Átlag* 3,25 2,29 2,63 3,23 

*5-ös skála (1-biztosan nem….5-biztosan igen) 
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1.5. A haza fogalomhoz való viszony, a nemzeti értékrend változása és az 
asszimilációs érintettség megítélése 
 
B.1 Ön az alább felsoroltak közül mit érez leginkább hazájának? (%) 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Romániát, Szlovákiát, Ukrajnát, Szerbiát 14,3 32,4 4,5 5,1 

Erdélyt, a Felvidéket, Kárpátalját,  
a Vajdaságot 

68,9 33,7 70,0 67,5 

Magyarországot 1,3 0,9 2,9 1,6 
A szűkebb szülőföldjét 10,3 17,2 10,0 11,1 

A teljes magyar nyelvterületet 2,6 5,5 2,4 4,5 
Az egész Kárpát-medencét 1,2 2.3 3,6 4,2 

Európát 0,5 5,5 1,3 1,1 
Úgy érzi, nincs igazi hazája 0,6 3,2 4,5 4,0 

Nem tudja/nem válaszolt 0,2 1,4 0,7 0,9 
Összesen 100 100 100 100 

B11. Ön szerint kik tartoznak a magyar nemzet tagjai közé? Állampolgárságra való 
tekintet nélkül mindenki, aki… (%) 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Önmagát magyarnak vallja 45,3 51,6 34,7 42,2 

Beszél magyarul 7,1 5,4 5,1 5,6 
Magyar szülőktől származik, mindegy, 

hogy milyen a viszonya a magyar nyelvhez 
és kultúrához 

16,4 7,5 8,9 7,3 

Magyarul beszél, de emellett még nyíltan 
fel is vállalja magyarságát (pl. a határon 
túl is magyar iskolába járt és oda járatja 

gyerekeit) 

30,3 30,2 49,3 42,7 

Csupán a Magyar Köztársaság 
állampolgárai 

0,8 4,0 0,2 1,5 

Nem tudja/nem válaszolt 0,1 1,4 1,8 0,7 
Összesen 100 100 100 100 

H1. Ön szerint mennyire súlyos kérdés a felvidéki magyarság beolvadása 
(asszimilációja)? 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
jelenleg még kis mértékű 18,7 15,4 19,7 9,5 

még nem jelentős, de rövidesen 
felgyorsulhat 

13,3 17,1 21,5 15,9 

még visszafordítható folyamat 17,4 19,6 29,6 24,9 
hosszú távon visszafordíthatatlan folyamat 24,4 16,6 10,6 27,1 

évtizedeken belül bekövetkezik a teljes 
beolvadásunk 

7,0 8,4 6,6 12,3 

nem tudja 18,1 19,1 11,1 9,3 
nem válaszolt 1,1 3,7 0,9 0,9 

Összesen 100 100 100 100 
Átlag* 2,85 2,81 2,57 3,18 
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* 5-ös skála: 1-kis mértékű….5-évtizedeken belül bekövetkezik a teljes beolvadásunk 
1.5.1. A nemzeti értékrend változása 
 
B4. Mennyire ért Ön egyet az alábbi kijelentésekkel? (%) 
B41. Büszke vagyok arra, hogy magyar vagyok. 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Egyáltalán nem ért egyet  0,4 0,6 0,2 0,6 

Inkább nem ért egyet 2,3 2,5 2,2 3,3 
Nem tudja 3,9 3,7 1,5 3,7 

Inkább egyetért 24,3 23,4 19,6 18,0 
Teljes mértékben egyetért 69,1 69,7 76,5 74,5 

Összesen 100 100 100 100 
Átlag 4,59 4,59 4,70 4,62 

 
B42. Magyarnak lenni számomra természetes dolog. 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Egyáltalán nem ért egyet  0,5 0,3 0,2 – 

Inkább nem ért egyet 1,7 1,4 1,8 0,5 
Nem tudja 1,9 3,9 2,0 1,6 

Inkább egyetért 25,5 21,1 19,8 15,3 
Teljes mértékben egyetért 70,5 73,3 76,2 82,5 

Összesen 100 100 100 100 
Átlag 4,64 4,65 4,69 4,79 

 
B43. Magyarnak lenni számomra felelősséget jelent. 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Egyáltalán nem ért egyet  2,7 1,1 0,5 0,5 

Inkább nem ért egyet 3,7 2,9 2,4 2,4 
Nem tudja 6,2 8,1 4,9 4,0 

Inkább egyetért 31,6 31,3 29,1 23,0 
Teljes mértékben egyetért 55,8 56,6 63,0 70,1 

Összesen 100 100 100 100 
Átlag 4,34 4,39 4,51 4,59 

 
B44. Magyarnak lenni számomra politikai kihívás 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Egyáltalán nem ért egyet  11,8 7,0 6,9 6,1 

Inkább nem ért egyet 13,5 14,9 18,8 13,9 
Nem tudja 15,0 17,6 19,5 12,2 

Inkább egyetért 32,0 32,6 30,7 30,7 
Teljes mértékben egyetért 27,7 27,8 24,2 37,2 

Összesen 100 100 100 100 
Átlag 3,50 3,59 3,46 3,78 
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B45. Magyarnak lenni számomra inkább hátrányt jelent 
 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 

Egyáltalán nem ért egyet  35,1 36,0 18,3 24,2 
Inkább nem ért egyet 25,7 30,8 30,7 26,6 

Nem tudja 9,5 9,4 7,6 5,5 
Inkább egyetért 18,5 14,3 24,3 21,1 

Teljes mértékben egyetért 11,1 9,4 19,1 22,6 
Összesen 100 100 100 100 

Átlag 2,45 2,30 2,95 2,91 
 
B46. Magyarnak lenni számomra nem jelent semmi különöset, olyan, mint szerbnek, 
szlováknak, vagy más nemzetiségűnek lenni. 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Egyáltalán nem ért egyet  36,4 41,1 32,9 27,0 

Inkább nem ért egyet 25,8 23,8 33,8 22,0 
Nem tudja 9,0 10,0 5,6 8,9 

Inkább egyetért 16,0 15,2 17,1 16,3 
Teljes mértékben egyetért 12,8 10,0 10,5 25,7 

Összesen 100 100 100 100 
Átlag 2,43 2,29 2,38 2,91 

 
B47. Engem nem foglalkoztat a nemzetiségem, ez számomra nem érdekes. 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Egyáltalán nem ért egyet  53,6 62,5 55,7 55,0 

Inkább nem ért egyet 27,8 19,6 27,3 22,6 
Nem tudja 5,0 4,6 3,5 2,8 

Inkább egyetért 7,0 8,6 8,5 8,6 
Teljes mértékben egyetért 6,6 4,8 5,0 11,0 

Összesen 100 100 100 100 
Átlag 1,85 1,73 1,79 1,97 

 
B48. Veszélyes dolog ilyen kérdésekkel foglalkozni. 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Egyáltalán nem ért egyet  46,9 54,2 53,7 50,8 

Inkább nem ért egyet 25,4 14,2 20,8 22,1 
Nem tudja 10,5 10,4 10,0 10,5 

Inkább egyetért 8,8 9,6 8,7 9,3 
Teljes mértékben egyetért 8,3 11,7 6,8 7,3 

Összesen 100 100 100 100 
Átlag 2,06 2,10 1,94 2,00 
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B16. Mennyire ért Ön egyet az alábbi kijelentésekkel? (%) 
 
B161. Fontos, hogy az ember határozottan felvállalja magyarságát. 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Egyáltalán nem ért egyet  0,6 1,4 – 0,9 

Inkább nem ért egyet 2,5 3,2 1,5 3,3 
Nem tudja 5,0 7,2 4,2 2,9 

Inkább egyetért 25,0 24,6 26,6 20,9 
Teljes mértékben egyetért 66,8 63,6 67,7 71,9 

Összesen 100 100 100 100 
Átlag 4,55 4,45 4,60 4,59 

 
B162. A magyarok alapvetően nem különböznek a szomszédos népektől. 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Egyáltalán nem ért egyet  12,5 6,9 6,4 10,7 

Inkább nem ért egyet 17,4 15,5 16,3 13,8 
Nem tudja 10,4 9,0 9,3 8,4 

Inkább egyetért 31,7 27,6 34,6 27,0 
Teljes mértékben egyetért 28,0 41,0 33,5 40,1 

Összesen 100 100 100 100 
Átlag 3,45 3,80 3,72 3,71 

 
B163. A határon túli magyarok csak békétlenséget szítanak. 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Egyáltalán nem ért egyet  61,9 77,9 79,9 77,5 

Inkább nem ért egyet 23,9 11,2 15,5 16,5 
Nem tudja 7,4 6,9 2,7 2,4 

Inkább egyetért 4,3 2,8 1,3 2,7 
Teljes mértékben egyetért 2,5 1,2 0,5 0,9 

Összesen 100 100 100 100 
Átlag 1,62 1,38 1,27 1,33 

 
B164. A határon túli magyarok kiválóbbak a környező nemzetek tagjainál. 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Egyáltalán nem ért egyet  26,4 50,3 35,6 36,9 

Inkább nem ért egyet 23,3 22,9 29,4 23,2 
Nem tudja 14,7 13,7 13,0 14,1 

Inkább egyetért 21,8 9,2 14,6 14,6 
Teljes mértékben egyetért 13,8 4,0 7,3 11,3 

Összesen 100 100 100 100 
Átlag 2,73 1,93 2,28 2,40 
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B165. Az embernek minden körülmények között hűnek kell maradnia saját 
nemzetiségéhez. 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Egyáltalán nem ért egyet  3,3 1,8 0,5 2,2 

Inkább nem ért egyet 5,4 4,3 4,2 4,9 
Nem tudja 6,1 12,1 4,8 7,3 

Inkább egyetért 28,2 32,8 24,9 25,8 
Teljes mértékben egyetért 57,0 49,0 65,6 59,8 

Összesen 100 100 100 100 
Átlag 4,30 4,22 4,50 4,36 

 
B166. A határon túli magyarok túlságosan sok jogot követelnek maguknak. 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Egyáltalán nem ért egyet  49,3 65,1 61,9 68,4 

Inkább nem ért egyet 27,0 18,4 23,7 21,0 
Nem tudja 11,2 11,0 9,9 5,1 

Inkább egyetért 8,7 3,4 3,5 4,0 
Teljes mértékben egyetért 3,9 2,1 1,1 1,5 

Összesen 100 100 100 100 
Átlag 1,91 1,59 1,58 1,49 

 
B167. A határon túli magyarok nem értik meg, hogy aki Ukrajnában, Szerbiában 
stb. él, annak alkalmazkodnia kell a többségi nemzethez. 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Egyáltalán nem ért egyet  33,6 48,3 31,5 54,3 

Inkább nem ért egyet 30,9 17,7 31,5 20,0 
Nem tudja 10,9 13,0 9,7 5,5 

Inkább egyetért 18,7 12,4 17,8 8,9 
Teljes mértékben egyetért 5,9 8,6 9,5 11,3 

Összesen 100 100 100 100 
Átlag 2,32 2,15 2,42 2,02 

 
B168. A határon túli magyarok lenézik az többségi nemzet tagjait. 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Egyáltalán nem ért egyet  46,1 60,3 64,2 70,4 

Inkább nem ért egyet 26,5 21,5 19,9 16,5 
Nem tudja 12,5 8,1 4,9 4,5 

Inkább egyetért 10,7 7,1 7,9 5,6 
Teljes mértékben egyetért 4,2 3,1 3,1 2,9 

Összesen 100 100 100 100 
Átlag 2,00 1,71 1,65 1,54 
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B169. A határon túli magyarok nem értik meg, hogy aki Romániában, Szlovákiában 
stb. él, annak elsősorban a többségi nyelven kell beszélnie és érintkeznie másokkal. 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Egyáltalán nem ért egyet  40,1 50,7 39,1 56,3 

Inkább nem ért egyet 30,8 20,0 31,1 19,7 
Nem tudja 7,9 10,3 6,2 5,6 

Inkább egyetért 15,3 9,2 15,2 10,4 
Teljes mértékben egyetért 5,9 9,8 8,4 8,0 

Összesen 100 100 100 100 
Átlag 2,16 2,07 2,22 1,94 

 
B1610. A határon túli magyarok számára kollektív jogok biztosítása szükséges. 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Egyáltalán nem ért egyet  9,1 6,7 2,6 2,0 

Inkább nem ért egyet 9,5 7,3 1,5 3,5 
Nem tudja 19,9 24,2 21,0 14,4 

Inkább egyetért 23,8 23,9 26,7 18,9 
Teljes mértékben egyetért 37,7 37,9 48,3 61,2 

Összesen 100 100 100 100 
Átlag 3.71 3,79 4,16 4,33 

 
B1611. A határon túli magyarok számára elegendőek az egyéni polgári jogok. 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Egyáltalán nem ért egyet  24,1 26,7 29,3 38,2 

Inkább nem ért egyet 24,6 20,7 28,9 21,8 
Nem tudja 24,6 28,4 26,1 21,3 

Inkább egyetért 16,1 14,2 9,3 10,2 
Teljes mértékben egyetért 10,6 10,0 6,4 8,5 

Összesen 100 100 100 100 
Átlag 2,65 2,60 2,34 2,29 

 
B1612. A környező népek a magyarok munkájára és tudására támaszkodnak. 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Egyáltalán nem ért egyet  24,8 39,8 31,2 19,7 

Inkább nem ért egyet 21,6 21,6 26,1 18,2 
Nem tudja 24,4 22,3 24,4 24,1 

Inkább egyetért 19,1 10,7 11,7 22,8 
Teljes mértékben egyetért 10,0 5,6 6,4 15,1 

Összesen 100 100 100 100 
Átlag 2,68 2,20 2,36 2,95 
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1.5.2. Az általános értékrend változása 
Mennyire fontos az Ön életében…? (%)  
A11. A pénz (az anyagi jólét). 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Nagyon fontos 53,1 39,3 37,9 46,9 

Elég fontos 37,4 49,6 53,9 44,5 
Nem tudja 3,2 3,8 1,6 1,8 

Nem nagyon fontos 5,7 6,6 5,8 6,2 
Egyáltalán nem fontos 0,6 0,7 0,7 0,5 

Összesen 100 100 100 100 
Átlag 4,37 4,20 4,22 4,31 

A12. A munka. 
 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 

Nagyon fontos 60,2 63,2 66,7 72,9 
Elég fontos 30,0 31,7 29,1 24,2 
Nem tudja 2,3 2,5 1,6 1,3 

Nem nagyon fontos 6,0 2,0 2,4 1,3 
Egyáltalán nem fontos 1,5 0,6 0,2 0,4 

Összesen 100 100 100 100 
Átlag 4,41 4,54 4,59 4,68 

A13. A vallás. 
 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 

Nagyon fontos 56,3 27,2 51,4 35,5 
Elég fontos 28,3 27,5 33,3 36,1 
Nem tudja 5,1 10,6 0,2 7,1 

Nem nagyon fontos 8,8 23,1 10,1 17,1 
Egyáltalán nem fontos 1,4 11,5 2,0 4,2 

Összesen 100 100 100 100 
Átlag 4,29 3,35 4,21 3,81 

A14. A család. 
 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 

Nagyon fontos 86,6 86,5 89,8 93,8 
Elég fontos 11,8 11,0 9,1 4,9 
Nem tudja 0,9 0,9 0,7 0,9 

Nem nagyon fontos 0,7 1,4 0,4 0,4 
Egyáltalán nem fontos – 0,2 – – 

Összesen 100 100 100 100 
Átlag 4,84 4,82 4,88 4,92 

A15. A siker. 
 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 

Nagyon fontos 37,8 27,0 20,4 36,6 
Elég fontos 37,7 45,3 42,9 40,8 
Nem tudja 6,2 10,6 6,8 5,6 

Nem nagyon fontos 15,9 13,7 27,4 14,8 
Egyáltalán nem fontos 2,4 3,4 2,6 2,2 

Összesen 100 100 100 100 
Átlag 3,93 3,78 3,51 3,94 
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A16. A szabadság. 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Nagyon fontos 58,2 43,1 49,5 65,1 

Elég fontos 35,4 42,2 39,1 27,5 
Nem tudja 2,5 8,0 3,1 3,5 

Nem nagyon fontos 3,7 4,9 6,9 3,5 
Egyáltalán nem fontos 0,2 1,8 1,5 0,4 

Összesen 100 100 100 100 
Átlag 4,48 4,20 4,28 4,53 

A17. Az erkölcsi szabályok. 
 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 

Nagyon fontos 50,8 34,6 52,4 51,1 
Elég fontos 37,6 45,5 37,0 35,4 
Nem tudja 5,1 7,8 2,9 3,6 

Nem nagyon fontos 5,0 10,0 6,4 7,7 
Egyáltalán nem fontos 1,6 2,1 1,3 1,8 

Összesen 100 100 100 100 
Átlag 4,31 4,00 4,32 4,27 

A18. A megbecsülés. 
 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 

Nagyon fontos 51,8 34,6 42,9 55,1 
Elég fontos 38,4 48,5 47,8 36,1 
Nem tudja 3,8 8,7 2,4 2,9 

Nem nagyon fontos 4,5 6,8 6,4 5,5 
Egyáltalán nem fontos 1,6 1,4 0,5 0,4 

Összesen 100 100 100 100 
Átlag 4,34 4,08 4,26 4,40 

A19. Jó viszony az emberekkel. 
 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 

Nagyon fontos 56,2 41,0 51,6 66,7 
Elég fontos 33,6 43,4 40,1 25,3 
Nem tudja 3,4 6,7 1,5 2,6 

Nem nagyon fontos 6,0 7,6 6,2 5,1 
Egyáltalán nem fontos 0,8 1,2 0,5 0,4 

Összesen 100 100 100 100 
Átlag 4,38 4,15 4,36 4,52 

A110. Az érvényesülés. 
 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 

Nagyon fontos 42,8 32,2 26,0 42,2 
Elég fontos 39,4 46,6 50,5 41,3 
Nem tudja 6,0 7,7 6,8 5,5 

Nem nagyon fontos 10,2 11,3 14,8 9,0 
Egyáltalán nem fontos 1,6 2,2 2,0 2,0 

Összesen 100 100 100 100 
Átlag 4,12 3,95 3,83 4,12 
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A111. A mértékletesség. 
 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 

Nagyon fontos 49,9 32,4 40,5 56,0 
Elég fontos 40,7 45,8 48,4 37,5 
Nem tudja 7,0 12,8 5,1 3,1 

Nem nagyon fontos 7,4 8,5 5,7 2,7 
Egyáltalán nem fontos 1,0 0,5 0,4 0,5 

Összesen 100 100 100 100 
Átlag 4,19 4,01 4,22 4,45 

 
A112. Mások véleményének tiszteletben tartása. 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Nagyon fontos 42,7 26,4 30,1 48,5 

Elég fontos 43,0 51,8 55,8 41,3 
Nem tudja 5,1 9,8 3,8 4,4 

Nem nagyon fontos 7,6 10,6 9,1 5,8 
Egyáltalán nem fontos 1,5 1,4 1,1 – 

Összesen 100 100 100 100 
Átlag 4,18 3,91 4,04 4,32 

 
A113. Megszerezni (megvenni) mindent, amit akar. 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Nagyon fontos 35,3 21,6 25,0 27,7 

Elég fontos 32,5 36,6 38,9 47,6 
Nem tudja 8,0 9,2 6,9 4,2 

Nem nagyon fontos 20,6 29,7 26,1 19,0 
Egyáltalán nem fontos 3,6 4,7 3,1 1,5 

Összesen 100 100 100 100 
Átlag 3,75 3,42 3,56 3,81 

A114. Kitűzött céljai elérése. 
 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 

Nagyon fontos 48,6 37,7 43,0 48,5 
Elég fontos 36,1 46,2 44,3 42,7 
Nem tudja 4,0 7,2 3,8 3,8 

Nem nagyon fontos 9,6 8,2 8,2 4,6 
Egyáltalán nem fontos 1,7 0,8 0,7 0,4 

Összesen 100 100 100 100 
Átlag 4,20 4,11 4,20 4,34 

A115. A másokon való segítés. 
 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 

Nagyon fontos 47,8 30,0 45,2 56,5 
Elég fontos 42,4 51,2 47,0 34,7 
Nem tudja 3,7 9,1 2,2 3,7 

Nem nagyon fontos 5,4 8,6 5,5 4,4 
Egyáltalán nem fontos 0,7 1,1 0,2 0,7 

Összesen 100 100 100 100 
Átlag 4,31 4,00 4,31 4,41 
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A116. A közösségi problémák felvállalása. 
 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 

Nagyon fontos 22,2 9,3 12,2 19,0 
Elég fontos 29,7 34,7 46,2 42,3 
Nem tudja 12,4 20,4 12,4 8,8 

Nem nagyon fontos 26,4 28,8 26,2 25,2 
Egyáltalán nem fontos 8,9 6,8 3,0 4,7 

Összesen 100 100 100 100 
Átlag 3,31 3,10 3,38 3,45 

 
A117. A magyar nemzethez való tartozás. 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Nagyon fontos 56,7 48,3 59,3 66,0 

Elég fontos 32,6 33,8 32,7 26,2 
Nem tudja 2,9 7,6 3,3 3,1 

Nem nagyon fontos 5,7 7,0 3,3 3,3 
Egyáltalán nem fontos 2,1 3,3 1,5 1,5 

Összesen 100 100 100 100 
Átlag 4,36 4,16 4,45 4,52 
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1.6. A kettős állampolgársághoz való viszony 
 
KÁ01. Hallott-e arról, hogy 2011. január elseje óta a határon túli magyarok számára 
lehetővé vált az, hogy egyszerűsített eljárással kérhessék a magyar 
állampolgárságot? (%) 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Igen 91,9 74,3 97,2 96,1 
Nem 6,8 22,2 2,4 3,3 

Nem válaszolt 1,3 3,5 0,4 0,6 
Összesen 100 100 100 100 

 
KÁ02. Egyet ért-e Ön azzal, hogy a magyar parlament törvényt hozott arról, hogy 
minden magyar ember – éljen bárhol a világon – magyar állampolgársághoz 
juthasson? (%) 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Egyáltalán nem ért egyet 1,0 6,9 2,0 1,8 

Inkább nem ért egyet 0,8 4,9 1,1 1,3 
Inkább egyetért 20,9 20,1 10,1 4,2 

Teljes mértékben egyetért 69,4 46,2 81,5 88,7 
Nem tudja 6,1 18,3 4,4 3,6 

Nem válaszolt 1,7 3,7 0,9 0,4 
Összesen 100 100 100 100 

Átlag 4,63 4,06 4,74 4,80 
 

KÁ30. Ön kérni fogja-e a magyar állampolgárságot? (%) 
 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 

Nem 22,0 40,2 15,5 17,7 
Igen 60,2 22,3 53,6 64,9 

Már kérelmezte 2,7 – 2,6 5,8 
Nem tudja 12,6 30,6 27,3 10,8 

Nem válaszolt 2,5 6,8 1,1 0,9 
Összesen 100 100 100 100 

 
KÁ41. Ön mikor fogja kérelmezni a magyar állampolgárságot? (%) 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Több mint egy év múlva 21,0 19,3 24,3 14,1 

Egy év múlva 8,5 2,6 6,9 10,1 
Fél év múlva 8,5 3,6 7,2 15,6 

Fél éven belül 21,0 3,8 15,4 26,3 
Már kérelmezte 6,2 0,2 5,8 11,9 

Nem tudja 18,3 50,2 35,5 17,2 
Nem válaszolt 16,6 20,3 4,8 4,8 

Összesen 100 100 100 100 
Átlag 4,63 4,06 4,74 4,80 
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KÁ411.  Amennyiben kérvényezni fogja a magyar állampolgárságot, milyen 
eljárásban tervezi megtenni? (Erdély) 

 Esetszám % 
a romániai lakhelyemhez legközelebb 

fekvő Demokrácia Központon keresztül 
fogom elindítani az ügyintézést 

489 51,5 

közvetlenül fordulok a  lakhelyem szerint 
illetékes magyar konzulátushoz 

Romániában 

129 13,6 

kiutazom Magyarországra és ott 
bonyolítom le az ügyintézést 

64 6,7 

Nem tudja 113 11,9 
Nem válaszolt 155 16,3 

Összesen 950 100 
 

KÁ42. Ön milyen feltételek teljesülése esetén kívánja kérvényezni a magyar 
állampolgárságot? (%) 
KÁ421. Csupán akkor, ha valami miatt 

szükségem lesz rá 
Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 

Nem 45,5 27,4 44,8 57,3 
Igen 32,1 36,4 33,2 29,6 

Nem tudja 7,7 20,2 14,6 6,2 
Nem válaszolt 14,7 16,0 7,4 6,8 

Összesen 100 100 100 100 
 
 

KÁ.422. Csak akkor, ha biztos leszek 
benne, hogy emiatt semmi hátrány 

nem fogja érni a családomat 

Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 

Nem 48,3 13,3 29,2 57,7 
Igen 28,8 57,9 53,0 29,0 

Nem tudja 8,0 13,8 9,6 5,1 
Nem válaszolt 14,9 14,9 8,2 8,2 

Összesen 100 100 100 100 
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KÁ11. Ön azért nem fogja kérelmezni a magyar állampolgárságot, mert… (%) 
 

KÁ111. ezért megfoszthatnak a román, szlovák stb. állampolgárságomtól 
 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 

Nem 43,8 23,3 42,1 76,1 
Igen 2,4 45,2 19,6 4,5 

Nem tudja 9,9 14,5 25,4 9,0 
Nem válaszolt 43,8 17,0 12,9 10,3 

Összesen 100 100 100 100 
 

KÁ112. hátrányt jelentene az itthoni érvényesülésemben 
 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 

Nem 40,6 28,1 49,4 79,3 
Igen 5,2 37,2 16,0 4,7 

Nem tudja 9,6 15,7 22,4 6,7 
Nem válaszolt 44,6 18,9 12,2 9,3 

Összesen 100 100 100 100 
 

KÁ113. számomra nem járna kézzelfogható személyes előnyökkel 
 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 

Nem 17,0 23,7 25,4 30,0 
Igen 28,1 42,6 40,3 50,7 

Nem tudja 10,5 16,7 22,0 10,0 
Nem válaszolt 44,4 17,0 12,3 9,3 

Összesen 100 100 100 100 
 

KÁ114. a honosítási kérelem bonyolult, sok utánajárást igényel 
 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 

Nem 20,8 38,4 26,7 27,2 
Igen 25,4 21,7 39,4 50,3 

Nem tudja 9,0 21,7 20,8 12,6 
Nem válaszolt 44,8 18,3 13,1 9,9 

Összesen 100 100 100 100 
 

KÁ115. anyagi helyzetem nem teszi lehetővé a költségek viselését 
 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 

Nem 33,2 48,2 41,7 46,1 
Igen 12,5 16,7 26,0 35,1 

Nem tudja 9,2 14,9 18,7 9,1 
Nem válaszolt 12,5 20,2 13,6 9,7 

Összesen 100 100 100 100 
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KÁ3. Ön azért fogja kérelmezni a magyar állampolgárságot, mert… (%) 
 

KÁ31. ezzel megerősíteném a magyar nemzethez való tartozásomat 
 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 

Nem 24,5 22,5 15,6 15,4 
Igen 74,4 59,3 78,6 82,6 

Nem tudja – 6,1 1,9 0,6 
Nem válaszolt 1,1 12,0 3,9 1,4 

Összesen 100 100 100 100 
 

KÁ32. magyar vagyok, tartozom ennyivel őseimnek és utódaimnak 
 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 

Nem 20,3 26,6 15,7 11,8 
Igen 78,6 54,9 78,7 86,2 

Nem tudja – 6,6 1,9 0,6 
Nem válaszolt 1,1 11,9 3,8 1,4 

Összesen 100 100 100 100 
 

KÁ33. ezáltal végre megszűnnék másodrendű állampolgár lenni 
 Felvidék Kárpátalja Vajdaság 

Nem 46,4 32,3 27,0 
Igen 33,7 62,0 70,8 

Nem tudja 8,5 2,1 0,6 
Nem válaszolt 11,4 3,6 1,6 

Összesen 100 100 100 
 

KÁ34. ezáltal szükség esetén igénybe vehetném a magyarországi közintézmények 
(oktatás, egészségügy) szolgáltatásait 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Nem 33,4 36,3 32,1 47,1 
Igen 65,3 43,2 61,0 49,8 

Nem tudja – 8,8 3,0 1,6 
Nem válaszolt 1,2 11,7 3,8 1,4 

Összesen 100 100 100 100 
 

KÁ35. könnyebben kapnék munkavállalási, vagy vállalkozói engedélyt 
Magyarországon 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Nem 47,0 42,8 43,8 62,9 
Igen 51,8 36,3 49,5 34,0 

Nem tudja – 9,3 2,9 1,2 
Nem válaszolt 1,2 11,5 3,8 1,8 

Összesen 100 100 100 100 
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KÁ36. magyar állampolgárként mind a szülőföldemen, mind külföldön élvezhetném 
a magyar diplomácia védelmét 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Nem 33,9 33,3 42,9 36,9 
Igen 65,0 45,2 46,9 59,0 

Nem tudja – 10,0 6,3 2,5 
Nem válaszolt 1,1 11,4 3,8 1,6 

Összesen 100 100 100 100 
 

KÁ51. Mit vár Ön a magyar állampolgárság megszerzésének lehetőségétől személyes 
életében? (%) 

 
KÁ511. Számomra a magyar állampolgárság elsősorban érzelmi kérdés, ezért 
megszerzése esetén semmilyen előnyre nem tartok igényt 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Egyáltalán nem ért egyet 10,8 13,5 12,9 8,1 

Inkább nem ért egyet 8,7 15,5 11,6 6,5 
Semleges 5,8 4,4 3,2 4,5 

Inkább egyetért 18,0 9,6 15,9 13,2 
Teljes mértékben egyetért 42,4 30,8 37,9 60,7 

Nem tudja 4,6 11,7 11,6 3,6 
Nem válaszolt 9,5 14,4 7,1 3,4 

Összesen 100 100 100 100 
Átlag 4,36 4,30 4,09 4,37 

 
KÁ512. Elsősorban Magyarországon használnám ki ennek előnyeit (tanulás, 
munkavállalás, vállalkozás) 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Egyáltalán nem ért egyet 27,0 22,0 25,0 46,2 

Inkább nem ért egyet 9,6 11,6 11,8 9,1 
Semleges 7,4 3,4 3,0 3,7 

Inkább egyetért 17,2 9,6 14,3 9,1 
Teljes mértékben egyetért 23,9 23,5 27,2 20,1 

Nem tudja 5,5 15,7 11,4 7,1 
Nem válaszolt 9,3 14,2 7,3 4,7 

Összesen 100 100 100 100 
Átlag 3,61 4,02 3,57 2,74 
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KÁ513. Hogy magyar útlevéllel sokkal szabadabban utazhassak 
 Erdély Kárpátalja Vajdaság 

Egyáltalán nem ért egyet 19,0 16,3 19,7 
Inkább nem ért egyet 7,4 10,9 6,9 

Semleges 6,3 2,2 1,8 
Inkább egyetért 19,9 15,7 16,2 

Teljes mértékben egyetért 32,1 40,1 47,7 
Nem tudja 5,5 7,9 3,7 

Nem válaszolt 9,8 6,9 3,9 
Összesen 100 100 100 

Átlag 4,03 4,02 3,92 
 

KÁ514. Ha a nemzetiségem miatt üldözés érne, könnyebben védelmet kapnék és 
végső esetben le tudnék telepedni Magyarországon 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Egyáltalán nem ért egyet 22,6 24,7 21,4 25,7 

Inkább nem ért egyet 11,3 11,9 11,4 9,5 
Semleges 8,5 5,7 5,8 5,7 

Inkább egyetért 16,4 6,4 12,0 14,2 
Teljes mértékben egyetért 22,8 18,8 28,5 32,2 

Nem tudja 8,0 17,3 12,4 8,5 
Nem válaszolt 10,4 15,2 8,4 4,2 

Összesen 100 100 100 100 
Átlag 3,73 3,89 3,74 3,46 

 
KÁ510. Hogyan változna meg az Ön élete azzal, ha kettős állampolgárságot kapna? 
(%) 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
semmit nem változtatna eddigi életemen 62,0 69,7 50,2 71,1 
gyakrabban átjárnék Magyarországra 16,6 6,5 25,3 18,8 

munkát vállalnék Magyarországon, de nem 
telepednék ott le 

5,6 6,3 10,7 3,1 

letelepednék Magyarországon, de jelenlegi 
lakhatásomat nem számolnám fel 

1,8 0,6 2,2 0,8 

felszámolnám az itteni lakhatásomat és 
végleg Magyarországon telepednék le 

0,4 0,3 1,5 0,6 

felszámolnám az itteni lakhatásomat és 
végleg egyéb külföldi országban 

telepednék le 

1,7 0,5 1,1 0,2 

Nem tudja 6,3 11,8 5,9 3,4 
Nem válaszolt 5,6 4,3 3,1 2,1 

Összesen 100 100 100 100 
Átlag* 1,49 1,29 1,71 1,32 

* 1-semmit nem változtatna az életén a magyar állampolgárság…..6-végleg elköltözne 
szülőföldjéről 
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KÁ61. Egyetért-e Ön azzal, hogy a nem Magyarországon élő magyar állampolgárok 
is kapjanak szavazati jogot a magyarországi parlamenti választásokon? (%) 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Nem 36,5 49,2 36,3 40,8 
Igen 51,1 33,2 45,7 45,4 

Nem tudja 10,9 12,9 14,5 11,9 
Nem válaszolt 1,6 4,7 3,5 1,8 

Összesen 100 100 100 100 
 

KÁ62. Ön, mint Romániában, Szlovákiában stb., élő leendő magyar állampolgár 
kívánna-e élni szavazati jogával? (%) 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Nem 49,1 53,7 41,0 49,2 
Igen 36,6 28,3 43,8 38,2 

Nem tudja 11,8 12,3 11,7 10,8 
Nem válaszolt 2,5 5,7 3,5 1,8 

Összesen 100 100 100 100 
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KÁ2. Ön szerint milyen jogokat biztosít a magyar állampolgárság a kárpátaljai, 
vajdasági stb., magyarok számára? (%) 

 
KÁ21. Szavazati jogot a magyarországi parlamenti választásokon 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Nem 28,4 36,8 50,3 41,0 
Igen 47,1 32,8 21,1 31,3 

Nem tudja 24,1 30,4 28,6 27,7 
Nem válaszolt 0,4 – – – 

Összesen 100 100 100 100 
 
 

KÁ22. Lehetővé teszi magyar személyi igazolvány és útlevél igénylését 
 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 

Nem 5,1 18,3 8,0 4,8 
Igen 78,2 48,5 77,4 87,6 

Nem tudja 16,3 33,3 14,6 7,7 
Nem válaszolt 0,4 – – – 

Összesen 100 100 100 100 
 
 

KÁ23. Lehetővé teszi a magyar közintézmények szolgáltatásainak 
magyarországiakéhoz hasonló igénybe vételét (oktatás, egészségügy) 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Nem 8,4 12,1 23,5 21,3 
Igen 70,0 56,4 48,9 59,8 

Nem tudja 21,3 31,5 27,6 18,9 
Nem válaszolt 0,3 – – – 

Összesen 100 100 100 100 
 
 

KÁ24. Diplomáciai védelmet nyújt a külföldön tartózkodóknak 
 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 

Nem 15,5 26,2 21,3 22,7 
Igen 69,9 57,8 46,3 50,5 

Nem tudja 14,1 16,0 32,4 26,7 
Nem válaszolt 0,4 – – – 

Összesen 100 100 100 100 
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KÁ52. Mit vár Ön a magyar állampolgárság megszerzésének lehetőségétől a határon 
túli magyarság jövőjének alakulása szempontjából? (%) 

 
KÁ521. Megerősíti nemzeti öntudatunkat, és megállítja a beolvadásunkat (az 
asszimilációt) 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Nem 13,9 19,7 9,5 17,3 
Igen 67,8 53,0 69,8 69,4 

Nem tudja 13,1 17,7 17,4 11,3 
Nem válaszolt 5,2 9,6 3,3 2,0 

Összesen 100 100 100 100 
 

KÁ5221. Megerősíti a magyarországi és a határon túli magyarok összetartozását 
 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 

Nem 18,4 16,7 10,8 20,6 
Igen 69,0 61,0 75,7 69,6 

Nem tudja 7,2 13,4 11,0 7,8 
Nem válaszolt 5,4 8,9 2,6 2,0 

Összesen 100 100 100 100 
 

KÁ5222. Megerősíti a különböző országokban élő határon túli magyarok közötti 
összetartozást 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Nem 14,0 15,0 7,7 15,6 
Igen 74,6 62,5 76,1 76,7 

Nem tudja 6,3 13,8 13,5 5,9 
Nem válaszolt 5,2 8,7 2,7 1,9 

Összesen 100 100 100 100 
 

KÁ523. Megerősíti az erdélyi, felvidéki stb. magyar közösségek tagjai közötti 
összetartozást 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Nem 12,5 19,9 20,3 28,5 
Igen 75,8 54,7 61,3 61,1 

Nem tudja 6,3 16,9 15,0 8,5 
Nem válaszolt 5,4 8,5 3,4 1,9 

Összesen 100 100 100 100 
 

KÁ524. több magyar gyereket fognak magyar iskolába járatni 
 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 

Nem 21,5 30,6 14,8 25,8 
Igen 61,7 35,0 65,3 53,1 

Nem tudja 11,6 26,4 17,0 18,7 
Nem válaszolt 5,2 8,0 2,9 2,4 

Összesen 100 100 100 100 
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KÁ525. Nem lennénk ennyire kiszolgáltatva a román, szlovák stb. politika 
önkényeskedésének 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Nem 27,7 27,3 26,9 34,4 
Igen 47,6 41,5 46,4 45,6 

Nem tudja 18,1 21,7 22,5 17,6 
Nem válaszolt 6,6 9,5 4,2 2,4 

Összesen 100 100 100 100 
 

KÁ526. Ösztönözné a határon túli magyarok Magyarországra történő kivándorlását 
 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 

Nem 37,4 51,1 54,6 66,8 
Igen 43,9 16,2 23,7 20,2 

Nem tudja 13,3 23,6 17,9 10,4 
Nem válaszolt 5,4 9,1 3,8 2,6 

Összesen 100 100 100 100 
 

KÁ527. Ösztönözné a határon túli magyarok nyugati országokba történő 
kivándorlását 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Nem 38,2 56,9 56,5 48,0 
Igen 44,4 8,9 19,9 37,4 

Nem tudja 12,0 25,6 20,3 12,5 
Nem válaszolt 5,4 8,6 3,3 2,2 

Összesen 100 100 100 100 
 

KÁ528. Olyanok is fogják kérni az állampolgárságot, akik eddig magyar 
származásuk ellenére elszakadtak gyökereiktől 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Nem 20,7 27,8 6,1 8,5 
Igen 61,5 28,6 74,5 78,7 

Nem tudja 11,9 35,2 16,0 11,1 
Nem válaszolt 5,9 8,4 3,4 1,7 

Összesen 100 100 100 100 
 

KÁ529. Növelni fogja a többségi nemzetek és a határon túli és magyarok közötti 
feszültséget 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Nem 45,3 18,0 28,2 63,6 
Igen 32,5 48,1 46,2 17,8 

Nem tudja 16,5 23,0 22,2 16,0 
Nem válaszolt 5,7 10,9 3,5 2,6 

Összesen 100 100 100 100 
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1.7. A többségi-magyar együttélés megítélése és a nemzetiségi okok miatti 
diszkrimináció percepciója  
 
F10. Megítélése szerint hogyan alakult a románok, szlovákok, ukránok, szerbek és 
magyarok együttélése az utóbbi öt évben? (Felvidék: A Fico-kormány időszakában) 
Átlag: * 1-sokat romlott… 5-sokat javult 
F111. Ismeretségi körében 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Sokat romlott 0,7 10,3 0,4 1,1 

Kis mértékben romlott 4,5 13,9 7,1 6,6 
Nem változott 36,5 64,3 55,9 50,5 

Kis mértékben javult 34,6 2,6 19,7 25,8 
Sokat javult 20,5 – 9,9 14,7 
Nem tudja 1,4 6,7 3,2 0,8 

Nem válaszolt 1,9 2,2 3,8 0,6 
Összesen 100 100 100 100 

Átlag* 3,82 2,79 3,56 3,50 
 
F112. Munkahelyén 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Sokat romlott 0,7 9,8 ,9 1,9 

Kis mértékben romlott 4,6 17,7 6,4 7,9 
Nem változott 36,3 58,7 54,4 49,3 

Kis mértékben javult 32,3 2,9 19,4 22,2 
Sokat javult 17,3 0,2 9,2 15,9 
Nem tudja 3,5 7,8 4,3 1,2 

Nem válaszolt 5,4 2,9 5,5 1,6 
Összesen 100 100 100 100 

Átlag 3,97 2,81 3,65 3,52 
 
F113. Településén  (alujában, városában) 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Sokat romlott 0,7 10,9 1,9 2,1 

Kis mértékben romlott 5,6 21,7 9,6 13,9 
Nem változott 34,8 54,4 58,4 51,3 

Kis mértékben javult 38,1 2,9 16,8 22,3 
Sokat javult 17,2 0,5 6,8 9,4 
Nem tudja 1,7 7,3 2,8 0,7 

Nem válaszolt 1,9 2,3 3,6 0,4 
Összesen 100 100 100 100 

Átlag 3,78 2,72 3,39 3,25 
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F114. Összességében (országosan) 
 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 

Sokat romlott 2,1 25,1 3,5 5,8 
Kis mértékben romlott 9,8 26,3 19,5 18,1 

Nem változott 37,2 35,1 47,9 47,6 
Kis mértékben javult 34,2 1,7 13,2 20,7 

Sokat javult 12,1 0,3 4,6 4,3 
Nem tudja 2,4 9,4 5,9 3,0 

Nem válaszolt 2,3 2,2 5,4 0,6 
Összesen 100 100 100 100 

Átlag 3,60 2,32 3,29 3,03 
F11. Megítélése szerint hogyan alakul a szlovákok és magyarok együttélése jelenleg 
(A Radičová-kormány) időszakában? (%) Átlag: 1-sokat romlott… 5-sokat javult. 
F111. Ismeretségi körében 

 Esetszám % 
Sokat romlott 1 0,2 

Kis mértékben romlott 18 2,8 
Nem változott 474 73,7 

Kis mértékben javult 92 14,3 
Sokat javult 3 0,5 
Nem tudja 42 6,5 

Nem válaszolt 13 0,5 
Összesen 643 100 

Átlag 3,25 
F112. Munkahelyén 

 Esetszám % 
Sokat romlott 5 0,8 

Kis mértékben romlott 19 3,2 
Nem változott 418 69,9 

Kis mértékben javult 85 14,2 
Sokat javult 8 1,3 
Nem tudja 45 7,5 

Nem válaszolt 18 3,0 
Összesen 598 100 

Átlag 3,32 
F113. Településén (falujában, városában) 

 Esetszám % 
Sokat romlott 6 0,9 

Kis mértékben romlott 23 3,6 
Nem változott 444 68,7 

Kis mértékben javult 107 16,6 
Sokat javult 6 0,9 
Nem tudja 47 7,3 

Nem válaszolt 13 0,9 
Összesen 950 100 

Átlag 3,27 
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F114. Összességében (országosan) 
 Esetszám % 

Sokat romlott 4 0,6 
Kis mértékben romlott 30 4,6 

Nem változott 372 57,2 
Kis mértékben javult 156 24,0 

Sokat javult 15 2,3 
Nem tudja 61 9,4 

Nem válaszolt 12 1,8 
Összesen 950 100 

Átlag 3,37 
F1010. Ön szerint az elmúlt években érték-e támadások az erdélyi és kárpátaljai 
magyarokat nemzetiségük miatt? (%) 

 Erdély Kárpátalja 
Nem 51,2 34,2 
Igen 42,0 59,7 

Nem válaszolt 6,8 6,1 
Összesen 100 100 

F1011. Ön, vagy családtagja volt-e részese bármilyen magyarellenes 
megnyilvánulásnak? (%) 

 Erdély Kárpátalja 
Nem 68,6 80,1 
Igen 10,9 17,7 

Nem válaszolt 20,5 2,2 
Összesen 100 100 

F1010. Ön szerint a bekövetkezett magyarellenes támadások és egyéb 
atrocitások/ügyek milyen hatással vannak a felvidéki és vajdasági magyarok életére?  

 Felvidék Vajdaság 
nem kell vele törődni, az ilyesmi bármikor 

és mindenütt előfordulhat 
10,0 10,6 

nem kell vele törődni, mert jogállamban 
élünk, és az elkövetők elnyerik 

büntetésüket 

8,8 6,0 

a felvidéki és vajdasági magyarságnak 
egységesen fel kell lépnie ez ellen a 

belpolitikai életben 

35,5 46,6 

a felvidéki és vajdasági magyarság 
képviselőinek Magyarországon kell 

védelmet keresni 

2,2 3,8 

a felvidéki és vajdasági magyarság 
képviselőinek nemzetközi fórumokon (az 

EU-ban) kell védelmet keresni 

16,9 10,6 

saját magunkon kívül senkinek a 
védelmére nem számíthatunk 

16,5 18,2 

nem tudja 6,5 2,4 
nem válaszolt 3,7 1,8 

Összesen 100 100 
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F1020. Önre és családjára milyen hatással voltak/vannak a magyarellenes 
események? (%) 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
ugyanúgy biztonságban érezzük magunkat, 

mint eddig 
65,6 49,0 59,9 48,8 

már felmerült a családon belül, hogy 
esetleg óvatosabbnak kell lennünk a 

jövőben, ha román, szlovák stb. 
környezetbe kerülünk 

19,4 29,9 18,0 36,5 

okosabbnak tartjuk, ha ezek után szerb, 
ukrán stb. környezetben nem beszélünk 

egymással magyarul 

2,4 5,7 3,7 2,5 

előfordulhat, hogy amennyire lehet, 
kerülni fogjuk a románokkal, szlovákokkal 

stb. való közvetlen kapcsolatot 

2,8 3,2 2,9 2,9 

amennyiben a magyarellenes 
cselekmények sűrűsödni fognak, a jövőben 

megfontoljuk, hogy jelenlegi 
lakóhelyünkről elköltözzünk (tisztán 

magyarok lakta területre, esetleg más 
országba) 

1,6 0,5 1,5 2,0 

nem tudja 8,1 5,1 6,3 4,5 
nem válaszolt – 6,6 7,7 2,7 

Összesen 100 100 100 100 
Átlag* 11,3 15,5 12,3 16,2 

* 1-biztonságban érzik magukat…5-elköltöznének lakóhelyükről 
 
F1021. Önt vagy családtagját érte-e hátrányos megkülönböztetés magyarsága miatt? 
(%) 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
soha semmilyen hátrányos 

megkülönböztetést nem tapasztaltunk 
67,4 41,7 43,6 61,0 

ilyet csak elvétve tapasztaltunk 20,4 43,5 41,6 31,3 
egyre gyakrabban tapasztalunk ilyet 3,1 6,2 8,7 3,8 

rendszeresen tapasztalunk ilyet 1,6 1,1 1,1 2,4 
nem érintkezik ukránokkal, szlovákokkal 

stb. 
4,5 1,9 2,2 0,4 

nem tudja 0,9 2,8 0,7 1,1 
nem válaszolt 2,2 2,9 2,0 2,4 

Összesen 100 100 100 100 
Átlag* 11,9 21,5 22,1 14,0 

* 1-nem érte… 100-rendszeresen tapasztal hátrányos megkülönböztetést 
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F1022. Hol érte Önt, vagy családtagját hátrányos megkülönböztetés magyarsága 
miatt? (%)  
 
F10221. Ismeretségi körében 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Soha 49,1 68,1 75,4 68,5 

Ritkán 9,2 12,4 12,4 14,4 
Gyakran 0,8 0,4 1,7 1,4 

Nem tudja 19,3 7,1 4,4 2,1 
Nem érintkezik többségiekkel 21,6 12,0 6,1 13,7 

Összesen 100 100 100 100 
Átlag* 9,9 9,1 9,6 10,9 

(* 100-as skálára transzponált átlag: 1-soha…100-gyakran) 
 
F10222. Munkavállaláskor 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság* 
Soha 36,6 42,5 48,1 X 

Ritkán 16,1 26,3 26,2 X 
Gyakran 5,4 7,2 13,0 X 

Nem tudja 20,3 8,4 5,5 X 
Nem érintkezik többségiekkel 21,6 15,6 7,2 X 

Összesen 100 100 100 100 
Átlag* 23,8 27,2 30,4 X 

* A vajdasági adatbázisban a munkahelyre, illetve iskolára vonatkozó válaszokat 
összevonva a következő táblázat megoszlásai tartalmazzák. 
 
F10223. Munkahelyén 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Soha 35,8 44,1 57,1 37,5 

Ritkán 15,7 23,7 18,6 27,1 
Gyakran 6,1 6,7 9,7 12,4 

Nem tudja 20,6 9,2 5,8 2,1 
Nem érintkezik többségiekkel 21,8 16,2 8,9 21,0 

Összesen 100 100 100 100 
Átlag* 24,7 25,5 22,9 34,1 

F10224. Iskolában  
 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 

Soha 42,6 50,8 56,1 X 
Ritkán 11,2 19,5 23,2 X 

Gyakran 4,0 8,4 10,9 X 
Nem tudja 20,4 8,0 4,7 X 

Nem érintkezik többségiekkel 21,8 13,2 5,0 X 
Összesen 100 100 100 100 

Átlag* 17,3 23,7 25,5 X 
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F10225. Hivatalokban 
 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 

Soha 31,0 27,0 16,9 31,0 
Ritkán 16,1 38,4 39,6 32,1 

Gyakran 11,5 16,6 38,2 21,7 
Nem tudja 20,1 7,1 4,4 1,4 

Nem érintkezik többségiekkel 21,2 10,9 0,8 13,8 
Összesen 100 100 100 100 

Átlag* 33,9 43,9 61,4 44,8 
F10226. Orvosnál, kórházban 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Soha 41,1 41,1 30,7 54,5 

Ritkán 11,0 29,6 37,7 19,5 
Gyakran 6,4 11,5 26,6 10,6 

Nem tudja 20,3 6,7 4,2 1,7 
Nem érintkezik többségiekkel 21,2 11,1 0,8 13,7 

Összesen 100 100 100 100 
Átlag* 21,1 32,4 48,1 24,7 

F10227. Bevásárláskor 
 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 

Soha 43,2 47,3 40,2 55,1 
Ritkán 12,3 24,9 37,7 20,5 

Gyakran 3,4 10,5 16,8 8,2 
Nem tudja 19,7 6,3 4,2 1,7 

Nem érintkezik többségiekkel 21,4 11,1 1,1 14,4 
Összesen 100 100 100 100 

Átlag* 16,9 28,2 38,2 22,6 
F10228. Utazáskor 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Soha 41,9 47,7 42,6 50,2 

Ritkán 14,0 28,5 32,8 23,4 
Gyakran 2,7 6,1 18,2 10,3 

Nem tudja 20,3 6,5 5,0 2,1 
Nem érintkezik többségiekkel 21,1 11,3 1,4 14,1 

Összesen 100 100 100 100 
Átlag* 17,2 25,2 37,4 26,8 

 
F10229. Egyéb alkalommal (közterületeken, kulturális és sportrendezvényeken 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Soha 44,9 43,6 55,2 43,4 

Ritkán 10,7 31,0 24,6 34,1 
Gyakran 2,2 6,5 11,6 6,2 

Nem tudja 20,8 7,5 6,8 2,1 
Nem érintkezik többségiekkel 21,3 11,3 1,7 14,1 

Összesen 100 100 100 100 
Átlag* 13,9 27,6 26,7 28,2 
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NY1. Hátrányos-e az Önnek, hogy Szlovákiában a nyelvtörvény több esetben tiltja az 
anyanyelv használatát a felvidéki magyarok számára? 

 esetszám % 
nem, továbbra is ugyanúgy használhatom 
az anyanyelvemet mindenütt, mint eddig 

290 46,0 

kis mértékben hátrányos 213 33,8 
egyre többször kell szlovákul beszélnem ott 
is, ahol nem régen még magyarul lehetett 

72 11,4 

szinte már csak otthon beszélhetünk 
szabadon magyarul 

3 0,5 

nem tudja 11 1,7 
nem válaszolt 42 6,7 

Összesen 631 100 
 
NY2. Milyen gyakran fordul elő, hogy az alábbi helyeken nem használhatja az 
anyanyelvét? (%) 
 
NY21. Ismeretségi körében 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Soha 65,5 78,4 73,5 61,1 

Ritkán 21,2 12,3 18,1 28,1 
Gyakran 4,4 1,2 3,5 7,9 

Nem tudja 1,6 4,5 1,5 0,4 
Nem érintkezik többségiekkel 7,4 3,6 3,5 2,6 

Összesen 100 100 100 100 
Átlag* 17,1 8,9 13,9 23,2 

(* 100-as skálára transzponált átlag: 1-soha…100-gyakran) 
 
NY22. Munkavállaláskor 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Soha 45,1 39,3 31,4 25,6 

Ritkán 26,1 29,9 31,0 26,3 
Gyakran 17,0 15,0 24,0 25,2 

Nem tudja 4,4 8,6 3,7 3,2 
Nem érintkezik többségiekkel 7,4 7,3 10,0 19,8 

Összesen 100 100 100 100 
Átlag* 34,5 36,1 46,2 50,2 

 
NY23. Munkahelyén 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Soha 46,2 45,6 44,3 28,2 

Ritkán 25,1 25,7 26,0 26,4 
Gyakran 15,3 11,8 14,2 20,7 

Nem tudja 5,2 8,6 4,1 4,3 
Nem érintkezik többségiekkel 8,1 8,3 11,4 20,4 

Összesen 100 100 100 100 
Átlag* 32,7 30,2 32,7 45,4 
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NY24. Iskolában  
 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 

Soha 55,3 59,3 58,9 37,3 
Ritkán 22,6 19,3 20,2 17,5 

Gyakran 8,8 5,8 9,8 11,3 
Nem tudja 4,7 8,9 4,6 4,2 

Nem érintkezik többségiekkel 8,7 6,7 6,5 29,6 
Összesen 100 100 100 100 

Átlag* 23,8 19,2 23,1 30,9 
NY25. Hivatalokban 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Soha 28,2 29,9 10,5 13,4 

Ritkán 27,8 36,0 32,1 31,7 
Gyakran 37,0 26,7 54,5 53,6 

Nem tudja 1,6 5,9 1,8 0,4 
Nem érintkezik többségiekkel 5,4 1,6 1,1 0,9 

Összesen 100 100 100 100 
Átlag* 55,1 48,5 72,7 70,4 

NY26. Orvosnál, kórházban 
 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 

Soha 35,2 36,8 12,1 20,0 
Ritkán 29,3 35,4 41,7 31,8 

Gyakran 28,6 21,4 44,2 47,1 
Nem tudja 1,5 5,4 1,5 0,2 

Nem érintkezik többségiekkel 5,4 0,9 0,6 0,9 
Összesen 100 100 100 100 

Átlag* 46,8 42,1 66,5 63,8 
NY27. Bevásárláskor 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Soha 39,6 47,9 25,2 25,0 

Ritkán 30,5 34,4 47,0 39,3 
Gyakran 22,4 11,0 25,2 34,3 

Nem tudja 1,3 5,8 1,6 0,2 
Nem érintkezik többségiekkel 6,3 ,9 0,9 1,3 

Összesen 100 100 100 100 
Átlag* 41,1 30,7 50,2 55,1 

 
NY28. Utazáskor 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Soha 35,6 44,3 25,9 22,7 

Ritkán 33,1 35,2 41,0 34,4 
Gyakran 24,1 12,9 29,6 40,5 

Nem tudja 1,6 5,9 2,6 0,4 
Nem érintkezik többségiekkel 5,7 1,7 0,9 2,0 

Összesen 100 100 100 100 
Átlag* 33,8 33,5 52,1 59,3 
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NY29. Egyéb alkalommal (közterületeken, kulturális és sportrendezvényeken) 
 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 

Soha 47,6 50,2 38,8 30,0 
Ritkán 27,3 35,1 35,2 33,7 

Gyakran 17,0 5,6 19,7 32,6 
Nem tudja 1,9 6,7 3,7 0,9 

Nem érintkezik többségiekkel 6,3 2,4 2,6 2,8 
Összesen 100 100 100 100 

Átlag* 33,8 26,1 40,2 51,6 
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1.8. A vendégmunka-vállalás és migrációs potenciál változása 
 
D5. Van(nak)-e az Ön szűkebb családjában olyan személy(ek) (egy háztartásban élő 
családtagok) aki(k) munkavállalás céljából járnak át Magyarországra? (%) 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Nincsenek 84,2 82,3 83,0 93,9 

Vannak 14,2 17,0 16,2 5,5 
Nem válaszolt 1,6 0,7 0,8 0,6 

Összesen 100 100 100 100 
D8. Milyen módon jutnak jövedelemhez Magyarországon? (%) 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Magyar-ukrán, szlovák stb. közös 

vállalkozásból 
11,5 9,4 1,1 11,4 

Munkavállalási engedéllyel dolgozik 55,1 66,9 75,6 71,4 
Engedély nélkül vállal munkát 15,4 1,6 11,1 2,9 

Nem egészen szabályos módon köt 
üzleteket 

3,2 – 3,3 – 

Nem válaszolt 14,7 22,0 8,9 14,3 
Összesen 100 100 100 100 

D81. Amennyiben a család eddigi Magyarországról származó jövedelemforrása 
megszűnne, becslése szerint milyen mértékben csökkenne a család összjövedelme? 
(%) 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
1-25% 13,4 8,3 10,1 35,5 

26-50% 18,7 18,3 36,0 25,8 
51-75% 11,9 4,6 13,5 3,2 

76-100% 4,5 13,8 20,2 3,2 
Nem válaszolt 51,5 55,0 20,2 32,3 

Összesen 100 100 100 100 
 
D50. Van(nak)-e az Ön szűkebb családjában olyan személy(ek) (egy háztartásban élő 
családtagok) aki(k) munkavállalás céljából egyéb külföldi országban 
tartózkodik(nak)? (%) 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Nincsenek 87,1 77,1 94,6 93,9 

Vannak 11,2 21,8 4,5 5,2 
Nem válaszolt 1,7 1,1 0,9 0,9 

Összesen 100 100 100 100 
D80. Milyen módon jutnak jövedelemhez külföldön (nem Magyarországon?) (%) 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Közös vállalkozásból 6,0 9,5 8,0 16,1 

Munkavállalási engedéllyel dolgozik 79,3 75,0 80,0 77,4 
Engedély nélkül vállal munkát 1,7 7,4 12,0 3,2 

Nem egészen szabályos módon köt 
üzleteket 

– – – 3,2 

Nem válaszolt 12,9 8,1 – – 
Összesen 100 100 100 100 
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D810. Amennyiben a család eddigi egyéb külföldi országból származó 
jövedelemforrása megszűnne, becslése szerint milyen mértékben csökkenne a család 
összjövedelme? (%) 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
1-25% 14,2 8,9 18,2 13,3 

26-50% 20,8 22,6 18,2 40,0 
51-75% 7,5 11,3 9,1 – 

76-100% 13,2 19,4 9,1 6,7 
Nem válaszolt 44,3 37,9 45,5 40,0 

Összesen 100 100 100 100 
 
D8011. Van(nak)-e az Ön szűkebb családjában olyan személy(ek) (egy háztartásban 
élő családtagok) aki(k) külföldi munkavállalás után visszatértek a szülőföldjükre 
(családjukhoz)? (%) 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
igen, végleg hazatelepültek 13,5 18,2 19,4 50,0 

egy időre hazajöttek, de már újra 
tervezik, hogy visszamennek külföldre 

37,3 37,8 48,4 23,5 

nincsenek, végleg külföldön 
maradtak/fognak maradni 

38,9 29,4 19,4 26,5 

Nem válaszolt 10,3 14,7 12,9 – 
Összesen 100 100 100 100 

 
D8012. Családtagjai mire fordították a külföldi munkavállalásból származó 
jövedelmüket? (átlagok, 4-es skála: 1-egyáltalán nem…. 4-teljes mértékben) 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
a mindennapi megélhetés biztosítására  

(a háztartási kiadások fedezésére) 
3,25 3,30 3,35 3,34 

tartós fogyasztási cikkek beszerzésére 
(modern háztartási eszközök, műszaki 

elektronika) 

2,88 2,85 2,90 2,66 

személygépkocsi vásárlására 2,33 2,23 1,76 2,45 
ingatlanvásárlásra, építkezésre, nagyobb 

tatarozásra 
2,36 2,43 1,89 2,03 

szórakozásra, üdülésre, utazásra 2,09 2,61 1,64 2,44 
hosszú távú befektetésre (vállalkozás 

indítása, fenntartása, részvényvásárlás) 
1,72 1,84 1,43 1,36 

saját (vagy gyerekei) továbbtanulásának 
finanszírozására 

2,34 2,46 2,10 2,66 

felhalmozott adósságok rendezésére 1,69 1,91 1,86 1,62 
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E2. Ön tervezi-e, hogy külföldre menjen munkát vállalni? (%) 
 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 

egyértelműen nem 67,8 51,4 61,6 78,4 
a következő években esetleg igen 17,5 23,6 19,1 13,4 

már a közeljövőben igen 6,0 4,3 4,0 2,5 
igen, már eldöntötte (megtette) 3,5 7,1 2,7 0,7 

nem tudja 4,2 12,7 12,2 4,5 
nem válaszolt 1,0 0,9 0,4 0,4 

Összesen 100 100 100 100 
 
E3. Melyik országban dolgozna inkább szívesen? (%) 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Magyarországon 20,3 18,8 44,7 16,0 

Európai Uniós ország(ok)ban 52,6 45,4 23,8 46,0 
tengeren túli ország(ok)ban 10,0 6,0 3,4 9,2 

nem tudja 17,1 11,2 21,3 12,9 
nem válaszolt – 18,5 6,8 16,0 

Összesen 100 100 100 100 
 
E4. Mi a legfőbb oka annak, hogy külföldön szeretne munkát vállalni? (%) 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Otthon nem talál megfelelő munkát 10,7 19,4 12,6 7,5 

A jobb megélhetés és jövedelem miatt 64,5 40,9 55,1 52,8 
Hosszútávú befektetésre kell a pénz 6,0 3,2 1,9 5,0 

Kalandvágyból 6,0 6,2 4,7 3,8 
Mert magyarsága miatt hátrányok érték 0,6 – 2,3 0,6 
Családja, barátai, ismerősei tanácsára 1,6 1,9 1,4 0,6 
Hosszú távon végleg el szeretne költözni 

Romániából, Ukrajnából stb. 
3,1 1,3 3,7 1,9 

nem tudja 7,5 5,4 7,9 8,2 
nem válaszolt – 21,8 10,3 19,5 

Összesen 100 100 100 100 
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D1. Van(nak)-e Önnek vagy családjának külföldön élő tagjai, közeli rokonai vagy 
barátai, akikkel rendszeresen tartja a kapcsolatot? (%) 

D11.Magyarországon Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Nincsenek 38,1 44,4 19,3 40,0 

Vannak 61,5 55,0 80,2 59,7 
Nem válaszolt 0,4 0,6 0,5 0,3 

Összesen 100 100 100 100 
 

D12.Nyugat-Európában Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Nincsenek 71,0 77,7 88,7 59,0 

Vannak 27,2 20,3 10,4 40,9 
Nem válaszolt 1,8 2,0 0,9 0,1 

Összesen 100 100 100 100 
 

D13. Tengeren túli országokban Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Nincsenek 83,4 84,6 90,7 75,2 

Vannak 14,3 13,0 8,4 24,2 
Nem válaszolt 2,3 2,4 0,9 0,6 

Összesen 100 100 100 100 
 
D9. Önben felmerült-e már az a gondolat, hogy végleg kivándorol Romániából, 
Szlovákiából, Ukrajnából, Szerbiából? (%) 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
egyáltalán nem 72,8 70,9 65,6 72,6 

foglalkozom a gondolattal 18,2 16,9 16,0 15,0 
szívesen elmennék, de nincs rá 

lehetőségem 
4,6 5,1 11,1 9,5 

igen, a döntés már megszületett 2,1 0,6 2,7 0,9 
nem tudja – 0,2 – – 

nem válaszolt 2,4 6,4 4,6 2,0 
Összesen 100 100 100 100 

 
D10. Ön milyen okból hagyná-e el Romániát, Szlovákiát, Ukrajnát, Szerbiát? (%) 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Családegyesítés 4,9 3,9 13,3 10,3 
Jobb megélhetés 73,0 37,4 57,1 71,8 

Hátrányos kisebbségi helyzet 4,1 2,7 4,6 5,1 
Egyéb személyes okok 9,7 9,2 10,7 6,4 

nem tudja 8,2 39,8 5,6 0,6 
nem válaszolt – 7,1 8,7 5,8 

Összesen 100 100 100 100 
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D11. Amennyiben elhagyná szülőföldjét, melyik országban/térségben telepedne le 
legszívesebben? (%) 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
Magyarországon 23,1 24,2 63,2 32,7 

Nyugat-Európai országban 32,0 37,4 17,4 34,6 
tengeren túli országban 10,9 10,4 4,2 16,3 

nem tudja 12,4 18,0 10,0 12,4 
nem válaszolt 21,6 10,0 5,3 3,9 

Összesen 100 100 100 100 
 
A130. Hol helyezné el önmagát azon a skálán, ahol az 1-es azt jelenti, hogy soha, 
semmilyen körülmények között sem élne más országban, a 10-es pedig azt, hogy 
szívesen áttelepülne egy másik országba? (átlagok) 

 Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság 
2008 2,85 4,92 n.a. n.a. 
2011 3,06 3,78 3,64 5,12 

 
 
 


