ROMATANULMANYOK

H6di Sandor
Regi6kutatas.
Beszamo16 egy osszehasonlit6

vizsgalatr61

Az Eurapa Tamics timogatisaval a temesvari Szorvany Alap{tvany 1996 telen
es 1997 tavaszan a magyarorszagi Csongrad megyeben, a romaniai Bansagban
es a jugoszlaviai Vajdasagban felmerest vegzett, amelynek soran oszszesen
907 szemely velemenyet kerte ki a ma harom orszaghoz tartoza regia helyzeter6l, az etnikai viszonyokral, a sztilOhelyhez vala kot6desr6l, illetve az elvandorlas szandekaral, valamint az emberi kapesolatok mas aspektusairal. Az
adatok feldolgozasara es a reszjelensegeket vizsgala tanulmanyok megirasara
meg esak ezutan kertil sor. Ez alkalommal magat a mintit szeretnenk bemutatni, valamint a felmeres egyik vonatkozasaral: a sztil6fOldhoz vala ragaszkodas
es a nemzeti hovatartozas kozotti osszefiiggesekr6l kivanunk roviden szamot
adni.
A minta leirdsa
A regia hat teleptilesen kertilt sor adatfelvetelre. Magyarorszagon: Bekesesaban es Banhegyesen, Vajdasagban: Adan es Szabadkan, Romaniaban:
Temesvaron es Varjason. A minta nehany globalis jellemz6je: a megkerdezett
szemelyek eletkora 16-84 ev kozott volt, az atlageletkor 42,2 ev. Nemek szerinti megoszlas szerint 446 fern es 458 n6 vett reszt a felmeresben, harom szemely
nemere vonatkozalag nines regisztralt adat. Csaladi allapot szerint a megkerdezettek 63 szazaleka el hazassagban vagy elettarsi viszonyban, 29 szazaleka n6tlen, illetve hajadon, 7,5 szazaleka ozvegy, mig 5 szemely (0,5 szazalek) eseteben hianyzik a esaladi allapotra vonatkoza valasz. Vallasi hovatartozasat illet6en a 907 f6'O6lramai katolikus 453, ortodox hitu 231, evangelikus 90, reformatus 74, gorog katolikus 18, egyeb vallasll 6, nines megkeresztelve 30 szemely,
es nines adat 5 szemely eseteben. Nemzetisegi megoszlas szerint 475 (52,37%)
magyar, 134 (14,77%) roman, 133 (14,66%) szlovak, 104 (11,46%) szerb, 19
(2,09%) horvat, 6 (0,66%) roma, 36 (3,96) pedig egyeb nemzetisegu.
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A kot6des

intenzitdsa

A felmeres - egyebek mellett - annak megismeresere ininyult, bogy vajon
egyforma mertekben ragaszkodnak-e a regi6 ktilonboz6 nepei ahhoz a terseghez, amelyben elnek: lak6helyi komyezetiikhoz, sajat teleptilesiikhoz, az adott
kozseghez (megyehez, jarashoz), a regi6hoz, az orszaghoz es Eur6pahoz? Mihez kot6dnek inkabb? Mely nepnek, rnilyen mertekben jelent otthont a lak6heir, hazat az orszag? Mit jelent Eur6pa szamukra? Stb.
Kot6des

a lak6helyhez

A kot6des intenzitasat egy ertekskalan kapott valaszok atlaga fejezi ki. (1 gyengen, 2 - kozepesen, 3 - er6sen kot6dik.) Lassuk e16szor a lak6helyhez va16kot6dest a terseg harom orszagaban ktilonbOz6 nemzetisegekre vonatkoz6an.
A lak6helyhez val6 kbt6des
Nemzetiseg
Magyar
Szerb
Szlovak
Roman
Horvat
Roma

Magyarorszag

Romania

Jugoszlavia

2,33
-

2,54

2,52
2,22

2,77
2,57
2,63
2,50

Ami a magyarokat illeti, akik szamosan elnek a hatarokkal szetszabdalt terseg rnindharom orszagaban, a romaniai Bansagban kot6dnek leginkabb lak6helyiikhoz (a kot6des intenzitasa 2,54), am csaknem ugyanolyan mertekt1 kot6des jellemzi a vajdasagi magyarokat (2,52), mfg az anyaorszagi magyarok (a
2,33-as atlagertekkel) latsz61ag kevesbe ragaszkodnak lak6helyiikhoz.
A kot6des intenzitasat tekintve azonban a Magyarorszagon e16szlovakok ragaszkodnak legjobban lak6helyiikhoz (2,77). Sorrendben a vajdasagi horvatok
kovetik 6ket (2,63), majd a romaniai romanok kovetkeznek (2,57). A romaniai es vajdasagi magyarok (2,54, illetve 2,52) es a romak (2,50) valahol a "kozepmez6ny" tajan helyezkednek el. Jelent6sen lazabb kot6des jellernzi az
anyaorszagban e16magyarokat (2,33), legkevesbe azonban a vajdasagi szerbek
ragaszkodnak ahhoz a komyekhez, ahol elnek (2,22-es atlagertekkel).
A fenti adatok kizar61ag azokra a szemelyekre vonatkoznak, akiknek a nem-
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zetisege azonos anyanyelviikkel, es a csahidban is azonos nyelven beszelnek.
A va16sagban azonban ennel sokkal tarkabb a kep: a nernzetiseg, az anyanyelv
es a csaladban leginkabb hasznalatos nyelv korantsem esik mindig egybe, ami
termeszetesen befolyassal van a kot6des intenzimsara is. A lak6helyi komyezethez va16 ragaszkodas tekinteteben ez esetben is a magukat ugyan magyar
nemzetisegunek val16, de szlovak anyanyelvu (bekescsabai) polgarok allnak a
lista elen, ugyanolyan ertekkel (2,77), mint ami a magyarorszagi szlovakokra
altalaban jellemz6. Igen magas a kot6desi indexiik (2,75) a magyar nernzetisegu, de roman anyanyelvu, es otthon romanul besze16 vatjasi polgarok, valamint a szerb anyanyelvu otthon leginkabb szerbiil besze16, am magukat mas
nemzetisegunek vall6 vajdasagi polgarok eseteben (2,68).
KOtodes az orszdghoz
Mer6ben mas a helyzet az orszaghoz val6 ragaszkodast illet6en. Bizonyos
ertelemben forditottja az el6z6nek. Az anyaorszagban e16 magyarok kot6desi
indexe az orszaghoz igen magas (2,85), a romaniai es a jugoszlaviai magyaroke viszont alacsony (2,35, illetve 2,22). Mig a magyarorszagiak sokkal inkabb
ragaszkodnak az orszaghoz, mint lak6helyiikhoz, a hawon hili magyar kisebbsegek eseteben a helyzet epp a forditottja ennek. Sokkal kevesbe kot6dnek az
orszaghoz, mint lak6helyi komyezetiikhoz, j611ehet ez ut6bbi kot6desiik is
mersekelt.
Az orszaghoz va16kot6dis
Nernzetiseg
Magyar
Szerb
Szlovak
Roman
Horvat
Roma

Magyarorszag

Romania

Jugoszlavia

2,85
-

2,35

2,22
2,50

2,75
2,89
1,94
2,00

De nem csak a magyarorszagi magyarok ragaszkodnak az orszaghoz. A kot6des intenzitasa meg kifejezettebb a romaniai romanok eseteben (2,89). A vajdasagi szerbek eseteben viszont mersekeltebb (2,50) az orszaghoz va16ragaszkodas, ami nyilvanva16an a jugoszlaviai helyzettel s azon beliil Vajdasag statusanak rendezetlensegevel magyarazhat6. A magyarorszagi szlovakok er6s ko135
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t6dest (2,75) mutatnak az orszaghoz. A magyar nemzetisegu, de szlovak anyanyelvu bekescsabaiak kot6desi intenzitasa meg kifejezettebb (2,92). Vajdasagban leginkabb azok a szerb anyanyelvu polgarok ragaszkodnak az orszaghoz,
akik a csaladban is szerbiil beszelnek, de mas nemzetisegunek - tobben koztiltik pI. ,jugoszlavnak" - valljak magukat (2,68). Legkevesbe ketsegkivtil a vajdasagi horvatok kot6dnek az orszaghoz (1,94), ami a balkani esemenyek ttikretell nyilvanval6.
.
K6t6des

a telepiiLeshez,

ttijegyseghez

A telepiileshez, illetve a tagabb kozigazgatasi egyseghez (jarashoz, kozseghez, megyehez) val6 kot6des a lak6helyhez viszonyftva nem mutat lenyeges
tijdonsagot. Altalanos jellemz6kent talan annyit lehetne elmondani, bogy a kot6des intenzimsa a saj1ittelepiileshez valamelyest kifejezettebb, mint a lak6kornyezethez, de az elteres nem szamottev6. A tagabb komyezet (kozseg, jaras,
megye) a kot6des szempontjab61 nem jatszik kiilonosebb szerepet: a kot6des
intenzimsa tobbnyire marad a kozvetlen lak6komyezethez, illetve telepiileshez
val6 kot6desnek.
KOt6des Europtihoz
Az Eur6pahoz va16kot6des intenzitasa meglep6en magas ertekeket mutat a
regi6 mindharom orszagaban, s csaknem valamennyi nepneI. Ez al61 a vajdasagi magyarok es szerbek, illetve a ciganyok kepeznek kivetelt. Meg kell azonban jegyezni, bogy az Eur6pahoz val6 kot6des a vajdasagi magyarok eseteben
(2,49) magasabb az orszaghoz val6 kot6desnel (2,22), rnfg a szerbeknel fordftott a helyzet: az orszaghoz jobban kot6dnek (2,50), mint Eur6pahoz (2,34).
Eur6pahoz val6 kotffdes
Nemzetiseg
Magyar
Szerb
Szlovak
Roman
Horvat
Roma
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Magyarorszag

Romania

Jugoszlavia

2,81
-

2,79

2,49
2,34

2,89
2,85
2,68
2,00

Osszegzeskent elmondhatjuk, bogy a Wbbsegi helyzetben levo nepek erosebben kbtodnek az orszaghoz, mint kbzvetlen lakohelytikhbz, vagy ahhoz a
teleptileshez, amelyen elnek. Nyilvan azert, mert az orszagot, barhol is eljenek
azon beWI, a sajatjuknak erzik. A kisebbsegek eseteben mas a helyzet. Sokkal
inkabb ragaszkodnak ahhoz a kbmyekhez, ahol elnek, mig az orszaghatar akar
el is vandorolhat a fejtik fbliil, mint ahogyan ez mar Wbb lzben megesett veliik. Kivetelt kepeznek ez alol a magyarorszagi szlovakok, akik egyarant kbtodnek az orszaghoz es lakohelytikhbz, mi tbbb, Europahoz is. A ciganyok viszont a masik veglet, az orszag es Europa szamukra nem sokat jelent, viszont
egyarant kbzepes mertekben kbtodnek lak6helyi kbmyezettikhbz, a teleptileshez, amelyen elnek, illetve a szelesebb kbzigazgamsi egyseghez. Az eletterhez
val6 kbtodes es a nemzetiseg, illetve az anyanyelv kbzbtti bsszeftiggesek az elkbltbzesi szandek ftiggvenyeben vaInak igazan ertelmezhetove. A kbltbzesi
szandekr61 azonban egy ujabb elemzes kereteben kfvanunk szamot adni.

