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Koltozesi szandek
Az Eur6pa Tanacs tamogat<isavaI az elmult evekben komplex felmeTeskeszillt a Maros- Tisza regi6
rersegeben. A romaniai Bansagban, a magyarorszagi Csongrad
megyeben es ajugoszlaviai Vajdasagban vegzett felmeres soran

nek, es alig tiz szazaIekuk alliga
azt, bogy semmikeppen sem kolwzne el. A koltozesi h'\ilam egyik
telepillesrol a masikra mintegy tiz
szazalekkal nagyobb, mint azonos
telepiilesen beliil egyik utcib61 a
moisikba. Ugyanilyen aranyban

tovabbi tizenldlene szazaIekuk va16sziniileg elkoltozne, vagyis oszszesen esaknem nyolcvan szazalekuk eserelne lak6helyet a jobb
elet- es munkafeltetelek remeny.,..
hen.
A Magyarorszagon

Ha ez3ltal javitarui «;let- vagy munkakoriilmenyeit
szinte biztosan val6szfmileg
18
egy szomszedos utcolba 42
44
27
egy molsiktelepillesre
44
27
az orszolgmolsreszebe
46
18
egy masik orszagba
60
16
egy masik fOldreszre

es jugo-

II
,c

elkoltOzne-e? %

nem val6szfml semmikepp
18
22
10
19
19
10
23
13
14
10
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&szesen 907 szemely velemenyet
kertilk ki a regi6 heiyzerer61,' az
etnikai viszonyok alakulasar61, a
sziil6helyhez val6 kot6desrol, az
elvandorlas szandekar61, Valamint az emberi kapcsolatok was
aspektusair61. Ez alkalommal a
szil16foldhoz Val6 ragaszkodasr61, pontosabban az elvandorIasi
szandekr61 klvanunk
roviden

szamot odDi.

'

ALTALANOSJELLEMZ6K
A koltOresi szandekra vonatkoz6 kerdes Igy hangzott: Ha ezaItal
javitana elet- vagy munkakorillmenyeit, szivesen elkoltozne-e on-

kolwznenek az orszag was reszroe
a jobb elet- es munkakorii\menyek remenyeben.
A megkerdezettek wbbsege,
akar was orszagba is elkoltozne,
ha ezaItal javulnanak elet- vagy
munkakoriilmenyei.
Koziililk
negyvenhat szazaIek szinte bizonyosan, tizennyolc szazalek pedis
val6szlm1leg kivandoroln.a. Huszonharom szaza\ek nom targa ezt
val6szlnunek, es mind&sze tizenharom' szazaIek zoiIja ki ennek a
lehet6seget.
A legnagyobb vonzerot Amerika es Ausztralia gyakorolja a re-

sz\aviaban eM emberek kevesehb
remenyt ft1znek a szomszedos utcakhoz es v;irosreszekhez, am meg
kOziililkis a !akossag fde koltOzne.
Magyarorszagon
huszonldlene,
jugoszlaviaban harminoot szaza\ek szinte biztosan lakhdyet csereIne, huszonharom, illetve tizennegy szazaIek p<;dig val6szlmileg.
Meg szembetunobb az egyes orszagok kozotti kiilonbseg, ha az
otthonukhoz tagaszkod6kat hasonllguk &sze. Romaniabana
megkerdezetteknek mindossze az
ot szazale~ veli ugy, bogy semmikeppen sew admi feljelenlegiott.:,
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Ha ezaltal javitarui elet- vagy munkakoriilmenyeit,
elkoltozne-e a szomszedos utcaba? (%)

szinte biztosan
val6szimileg
nem val6szfml
semmikeppen

Magyarorszag
29

Romania

23
18
30

19
16
5

n

f
jugoszlavia
35

60

14
19
32
,

nan, ahol el? Ha igen, hova kolwzne legszivesebben? 1. Egy
szomszedos utciba vagy v~rosreszhe. 2. A kozseghen (megyeben,jarashan) egy moisik telepiile.re. 3.
Az ormg was reszehe. 4. Egy masik eur6pai orszagba. 5. Eur6pan
klviil egy masik foldreszre. A koloozes szandekat az alabbi valaszlehetOsegek vaIamelyikenek a beka-,
rikazasavaI lehetett megadni: 1 -,
szinte biztosan elkoltozne, 2 - va16szinuleg, 3 - nom val6szlnu, 4 semmikeppen, 5 - egyeb vaIasz.
Amint az a meBekelt tablazat
(1.) adataib6llatszik, a regi6 lake>inak wbbsege a jobb elet- es munkakorillmenyek remenyeben szlvesen elkoltozne valamely nomsredos utciba vagy varosreszbe.
TlZennyolc szoizalek val6szlniileg,
negyvenket szazaIek pedis szinte
bizonyosan. Tovabbi tizerinyolc
szazalek nom targaezt val6szlnunek, s mindassze huszonket szazalek nyilatkozik ugy, hogysemmikeppen sem kolwzne el onnan,
aholjelenleg el.
Meg nagyobb aranyban koltoznenek a kozsegen (jarason, megyen) beliil egy masik telepiilesre.
A megkerdezettek negyvennegy
szazaIek szinte biztosan elkoltozne, huszonhet szazalek pedis val6. -,
0'0,
1'0'
0"

gi6 !ak6ira. Amegkerdezettek
wbb mint haromnegyede, lenne
hajiand6kivandorolni a tengeren
tUlra. Hatvan szazaIekuk szinte
biztosan, tizenhat szazaiekuk pedig val6szlniileg. TlZennegy nazalek nom larga eztval6szlnunek, es
alig tlz szazalekot tesz ki azoknak
az aranya, akik semmikeppen sew
vennenek vandorhotot a keziikbe.
A rentiek alapjan altaianossagkent elmondhaguk, bogy a regi6
lak6it nagyfoku mobilitoisikeszseg
jeBemzi. Negy szemely koziil'haram elkoltozne, tulajdonkeppen
barhova, ahol javulnanak elet- es
munkakoriilmenyei,
elsosorban
azonban a tengeren tulra. Ez a
rendklviil
nagyfoku
koltOzesi
szandek felettebb elgondolkodtato, s taian ez jelenti az egyik legnagyobb problemat a regi6 jovoje
'szempongab61.
AZ EGYES ORSZAGOK
KOZOTTl KULONBSEGEK.
A koltOzesi szandekot illetoen a
regi6n beliil az egy\'s orszagok lak6i kozott szembetUnc5 kiilonbsegek tapasztalhatOak. A szomszedos
utca vagy varosresz a'Romaniaban
elc5kszamara bizonyul a legvonz6bbnak. Hatvan szazalekuk szin-

,

banal, bogy egy szomszedos utciba vagy var9sreszbe koltozzon,
rnIg Magyarorszagon harmine,
jugosz\aviahan pedis harmincket
szazaIek ezemek az aranya.
(FoIytatUakeddi ldmuald>aD)
Dr. H6DI SUulor
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Ha ezaItaljavitana
elkoltozne-e

Koltozesi ,szandek
Egy masik telepillesre val6 koltOreslehet6seget
illetOen a helyzet hasonl6 az el6z6hoz. ,Romaniaban
a
megkerdezettek
nyolcvanegy szwleka nyilatkowtt
ugy, bogy adott
esetben elkOltozne, ezen beliil otvennyole szazaIek szintebiztosan,
~huszonl1arom
szazalek pedig val6sZ{mlleg. Magyarorszagon
es Jugaszlaviaban egyarant otvenot szazalek koltOzne, a .szinte biztosan" es a
. val6sZ{mlleg" -gel valaszo16k aranya
is hason16keppen oszlik meg. Az el6z6hoz kepest a felere (Magyarorszagon, harmine szazalekr61 tireD'
negyre,Jugosiliviaban
harminckettOr61 tizennyolcra) csokken viszont

azoknak a s:iama, akik semmikeppen sem koltOznenek el jelenlegi
lakhelyiikr6l. Romarnaban valtozatlanul mindossze ot szazaIek ragaszkodik tovabbrais otthonahoz.
Az orszag mas resze a vajdasagiak szamara a legkevesbe vonz6.
Amfg Romaniaban ,a megkerdezettek otvenhet szaZa1ekaszinte bizlosan elkoltozne az orszag mas reszebe, ha ezaJtaljavult$1ak elet- vagy
munkafeltetelei, Magyarorszagon
negyvenegy. Jugoszlaviaban pedig
csak harmineot szazaIekkoltozne el.
A biztosan es a val6sz{nuen elkOltO.ok egyiittes aranya azonban mindharom orszagban meghaladja az ot-

Ha ezaltaljavitami elet- vagy munkakorulmenyeit,
,

.rinte

biztosan

val6szfniileg
nem val6szlnt1
semmik~ppen

elkOltozne-e
Magyarorszag
31
24
31
14

egy masik telepiiJesre?
RonWUa
58
23
14

.

5

(%)
Jugoszlavia
'32
23
27
18

Ha ezaItaljavitana elet- vagy munkakorulmenyeit,
elkoltozne-e az orszag masik reszebe? (%)
Magyaroszag
mnte biztosan
41
32
val6szfniileg
nom val6sz(nt1
18
9
semmik~ppen

RonWUa
57
23
14
6

JugoszIavia
35
25
27
13

yen szazaIekot;
Magyarorszagon
hetvenharom,
Romaniaban
nyolevan, Jugoszlaviaban
hatvan szazalek. Magyarorszagon esJugosiliviaban ugyanakkor
tovabb csokken
azoknak az aranya, akik semmikeppen sem koltOznenek el jelenlegi
lakhelyiikr6l.
A legnagyobb meglepetessel ketsegldvill a mas orszagba val6 koliliresre vonatkow adatak szolgalnak.
A felmeres aITa a kiilonos jelensegre
hlvja eel a ligyelmet, bogy Magyarorszagon j6val er6sebb a Idvandorlasi hajlam, mint Romaniaban vagy
Jugoszlaviaban.
Magyarorszagon
a
megkerdezettek
88 szazaIeka nyilatkowtt ugy, bogy sz{vesen kivandarolna egy masik eur6pai orszagba;
69 szazalek ..szinfe bizlosan", 19 "va16sz{mlleg". Romarnaban
valame-'
lyest mersekeltebb
a kivandorlasi
hajlam. Hatvan szazalek fontolga\ja
a Idtelepedes gondolatati koziiliik
48 szazalek szinte biztosan vandorbolot fogna, 12 szazalek pedig val6sZ{ndnek tar\ja azt. Jugoszlaviab61 a
megkerdezettek
42 szazaIeka vandorolna
Id: koziiliik 21 szazalek
gondolja ezt bizlosnak, a masik 21
val6sZ{mlnek tar\ja. Vagyis Jugaszlaviaban egyharmaddal
kevesebben fognanak vandorbotot a keziikbe, mint Magyarorszagon
es felt
annyian, mint Romaniaban. A leg- ,
dobbenetesebb adat talan az, bogy
Magyarorszagona
megkerdezettek- ,

,

-

szinte biztosan

val6szfniileg

,

nem val6szlnt1
semmik~ppen

"

~agyarorszag
69
19
8
4

elet- vagy munkakorulmenyeit,
egy masik orszagba? (%)
,
",oH,-

"
,

,

nek mindossze 4 szazaIeki tar\ja Idzartoak, bogy egy masik eur6pai orszagba koltOzzijn,tnfg Romaniaban
18, Jugosiliviaban pedig ,19 szmlek ezelrnek az aranya.'
.Az igazi meglepetesek amnban
csak ezutan kovetkeznek. Arra a
kerdesre, bogy ha ezaltal javlw,a
elet- vagy munkakoriilmenyeit, sz{vesen kikoltOzne-e Eur6pan Idvi1l
egy masik fOldreszreiMagyarorszagoDa megkerdezettek kilencvenhat
szazaIeka adott igenl6 valaszt!
,

Ha ezaItal javitana
,

Magyarorszag
84
12
val6.zfniileg
nom val6szlnt1
3
1
semmik~ppen
szinte biztosan

Nyolcvannegyszazalekuk szinte biztosan Idkoltozne, tovabbi tizenket
szazalek val6sz{ndleg,harom szmlek bizonytalan, es gyako~latilagegy
sz3zaiekotsem (0,99 %) errel awkoak az aranya, aldk ezt kizannak
tar\jak. RomAniabanhasonl6 a helyzet, bar a Idvandorlasi szandek a

,

"

JugoazIavia
21
21
39
19

melyest mersekeltebb. A megkerdezettek hetvenot szazaIeka vandoroIna Id"ha tehetne. Koziiliik,hatvan
szazaIek szinte biztosan, tize~t szazalek val6szfndleg, tizennegy sz3zalek nom tar\ja ezt val6szfndnek, s
mindossze tizenegy szazalek nyilatkozik ugy, hogy semmikeppen sent
koltOzne Id a tengeren tUlra. Jugaszlaviaban tovabb mersekl6dik a
tengeren tUlra vagya,ko.ok szarna,
am a nepesseg tObb mint felt itt is
vandorbolot fogna. Harminchet

fold",szre?

magyarorszagihoz viswnrtva vala-

(

IlonWUa
48
12
22
18

elet- vagy munkakorulmenyeit,
masik

'kedd

elkoltOzne-e

eb'Y

(%)

RonWUa
60
15
14
11

JugoazIavia
37
21
23
19
'

szazalek szinte biztosan IdkOltOzne,
huszonegy
szazaIek val6szfndleg,
huszonharom
sz3zalek new iartja
val6sZ{ndnek, tizenkilene sz3zalek
vallja azt, bogy semmikeppen
koltOzne Id.

sem

(Folytaljak)
Dr. H6DI smdor
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Elkoltozne-e

Koltozesi szandek'
A KOLrozEsl SzANDEK A
AszomszCdutdba egyvarosreszbe val6 koltOzesihajlam a rommok '
REGlO EGYES NUEI
koreben
a legernsebb. Hetvenket
KOREBEN
bek utm felmeM a kerd&: Va-- szazaJekulr.sunte biztosan elIr.oltOzha ezzcljavlthatna aet- & munjOg a kivmdorIasi s.andekban mu- ne,
kakoriilmenyein. tizenket s.azale..
tatkow jelent6s killonbsegck az
kuk
val6szlmlleg. Sorrendbcon a
egyes ors.agok korott az adott ~Iam szlovakok
kovetik 6ket negyven, ilgazda.dgi helyzctevel es tArsadalmi- letve huszon6t
szazaJekos enekkcl.
politikai sajatossagaval alI-e ossze- I

desre jut azokb6l a v~1r.b6l
is,
amelyek a jelenlcgi lak6hclyhez val6
ragaszkodasra
vonatkoznalr.. A re>mmok korott mind6sszc kc!t szaza-

lc!Ir.vallja azt, bogy semmikeppen
sCl\lkoltOzne egy masilr. utciba vagy
Yarosreszbe. A magyarok es a szlovakok kozott e teren nines jelent6s
elteres: az el6bbiek huszoncgy, az
ut6bbialc huszonharom
szazaJc!Ir.a'
adott ilyen ertelmd v~aszt, mlg a
Elkoltozne-e a szomszedos utcaba? (%)
szerbck sokkal inkabb ragaszkodni
" latszaoalr. otthonukboz.
Negyvenrommok
szIovakok
szubck
cgy szazaJekulr. vallotta azt, bogy a
magyarok
jobb elet- es munkafcltc!tclek,reme..
szintc biztooan
36
72
40
31
nyeben semmilr.eppen Bern koltOzne
21
12
25
11
val6szlndlcg
egy Bzomszedos utclba vagy varos20
14
nem val6szlnd
14
17
resme. '
23
2
41
21
scmmikeppcn
Egy masiIr. telepillesre val6 kolwrest illet6en a helyzet hasonl6 az el6whOz. A rommok koltoznenek legfiigg&ben, vagy inkabb a killonboz6 Majd a magyarok kovctkeznek harsuveBebben masik tclepillesre: 67
nepek eletfelfogasaval es szemlelet- minchat, illetve huszonegy s.azalekszazaJek biztosan, 15 BzazaJek val6m6djaval? Lassuk hat, bogy milyen 1r.aI,s vegil1 a szcrbek za,jak a son.
sumllcg elkoltOzne. A roman;'kat
hasonl6sagok es elteresek figyelhe- Akik k6zw harminccgy szazaJc!lr.uk ezuttal is a szloYakok kovetik, 43, ilt6k mcg a regi6n belill az cgyes ne.. nyilatkozott ugy, bogy biztosan el- letve 25 szazaJekkal, majd a magyapek korott koltozesi s.andekot ille- koltOzne, tizenegy szazaJekuk pedig
rok 34, illetve 29 szazaJeklr.al es a
t6cn.
val6sumlleg. Ez a sorrend lcifejez6sort a szcrbek za,jak, akiknek 40
szazaJeka v~ol
a kc!nlesre igcnl6Elkoltozne-e egy masik telepiilesre? (%)
en. Kozil1iik 32 szazaJek biztosan cl-

szintc biztosan
val6szlndleg
nem val6szlnd
scmmikeppcn

(

roagyarok
34
29
26
11

roromok

szlovakok

szubck

67
15
14
4

43

32
8
29
31

25

22
10

.

koltOzne es 8 pedig val6szlndleg.
Ez esetben is a szerbek ragaszkodnak lcginkabb a lak6helyiikhoz.
A magyarok tizcncgy, a szlovakok
tlz es a rommok negy szazaJekaval
szemben a szcrbck harminccgy w-

---

az orszag masik reszere?
roro:\liok

magyarok
szintc biztosan
val6szIndlcg
nem val6szIod
scmmikc!ppcn

zalc!Ir.anyilatozilr. ugy, bogy semmikc!ppen sem kOltOzne egy masilr. tolepillesre.
A rommok & a szlovakok kozcl
azonos armyban vallalnak, bogy a
jobb mcgelhet& remenyc!ben az or..ag
mas reszebc
koltOzzcnek.
Mindket naci6nalr. tobb mint a
nYQlcvan Bzaz..)eka nyilatkozott ebben az ertclemben.
A magyarok
mintcgy tlz szazaJekkal maradnak
alattulr., mlg a szerbek tObbsege nom
Buvesen koltozne. Huszonnyole B.azalekuk nem tartja ezt vaJ6sundnek.
ElkoltOzne-e

('le)

azIorikok

szcrbck

58
25
11
6

27
18
28
82

61
20
15
4

39
82
21
8

24., szerda

Egy oWik eur6pai oruag a Ma~aroruagon
a6 szlovakok szamara
blZOnyulleg{geretcscbbnck.
A szlovakok Ir.ilencvenot szazaJc!ka vc!li
ugy, bogy Bzintc biztosan (nyolcvan
szazaJek), illetve val6szlndlcg (tizcnot szazaJek) ellr.OltOzne, ha ezaItal javlthatna elct- vagy munlr.alr.Oriilme..
nyein. A rommok es a magyarok crr6l a kc!rdesr6l hasonl6an,velclr.cdka koltOzne szlvcsen mas oruagba.
a romanoknalr. az otvenlr.ilcnc szaza..
lc!ka. A szcrbck koltOzesi Ir.cdvej6val

egy masik orszagba?

(%)

,

szintc biztosan
val6szlndleg
oem val6szlnd
scmroikeppcn

.

nek, a magyarok hatvanhat szazaJe..

'

magyarok

roromok

Wovakok

44
22
22
12

52
7
27
14

80
15
8
2

harminekett6 pedig semmilr.c!ppen
sem menne az ors.ag mas rCszc!be.
A magyarok, szlovakok es rommok
r&zer6l viszont esak elenyesz6
wmban (nyale, hat & nc!gyszaza.la) tar1:Jakezt lcizartnak a maguir.
reszernl.

szcrbck
_19
12
85
34
\

lcisebb. Harminccgy szazalc!Ir.uIr.vc!li
ugy, bogy cgy masilr. oruagha Ir.iiltozne, harminciit szazaJek nern tartja ezt val6sundnck,
mlg harminenegy szazaJc!Ir. semmilr.c!ppcn lern
,koltOznc cl.
(Folytatjulr)
Dr. H6DI S6ador
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, ::},': ArilC:rih~ Ausztrilia'nagy vonzer6:-,,~"na. bogy semmiktppen sem ~ndorolna

'

i :-VelbIr a rtgi6 valamennyintptnek a szci:, ',ki. A magyarok kortben is mindossze
:' mtben. Olyannyira. bogy a szlovfikok ki"-; <nyole szfizaltk nyilatltozott Igy. Nem sok; : lencven~il~BC.'l',zfizalt~kik~ltOzne (ki~~' kal ragaszkod6bbak a ro~finok sem. ti' lencvenkttszoizaltka szmte blztosan. to-.~ ,zenntgy swaltkuk vtlte ugy. bogy sem-

:

:, 'vfibbi h~t szfizaltk,a pedig

;t{~;h~{~1;1i~~im~:~~~
i~f~

,

"""::'"",{j",,'j"',,,

1~~
~;~g:
,

magyarok

szinte biztos;J1:

"

v~16s~ng.lcg.
n.e~xa16swl\1

:miktppen

vaI6sz(mlleg),.i

.<..:""!::t,,?"'/:':."'.~'.t;L'."~',.:,'A\;',,.,.

~.. # ~'fd
~~
'
, ' ,!,omanok

, 54

,61

'10

,', 19
\.,

,22

;"<,,,,12, ",

'14

~ " sem1Ilikeppe~';;;\<~;:,)!.i, :
;t;,"";"r"':;;:',;"~'-;';:;';Ji:,.,7""'i'",,,,,,:""
:'ha errelehetc5stg
idnfilkozrii.IA

:
i

;

tulra.

nyolcvan

(hatvanegy

sem koltozne
",",'"

~;i~'?'~(~)

a tengereI;1 tul",

.

;~~~~~$;ij#~t:~t

szlovakok
92
7
1

~~~~'

szerbek
40
11
21
28

,
,
, ;",',
szlovfi,;'; ~ra. mIg a szerb~k hus7.onnyolc szoizaltka

kokutiniwagyarok vfigyakoznak
legin-:

'

,,; '; kfibb a tengeren
'; kuk kivfindorolna

,:

szfizale-'

szoizaltkuk:'

,

adott ilyen trtelmd vfilaszt.
A felmtr6i adatok alapjan azt ken
mondanunk. bogy a r~gi6 lak6i - nem-

-

1 ':szinte ,biztosan. tizenkilenc Szoi7.altkuk: : zeti hovatartocisukt61
fUggetleniil
nem
" :pedig vaI6sdmlleg). De a romfinok hat-~ ;trzik j61 magukat sziilc5foldjiikon. Rendvann~gy szoizal~ka is mc::nne (otvenn~gy,
klviili mtrttkben eI~gedctlenek tletfelte;'szfizal~kukszinte biztosan, tlz szoizal~kuIG)., tC:leikkel.s ha azon belathat6 id6n beliil
:,VaI6szIndleg). S6t, ez esetben a szerbek,
n,em sikeriil vfiltoztatni, aki oak tehet.
:tObbstgeis vfindorbotot fogna (negyven' , ,kivfindorol. elkoltO7.ik. S minthogy a re' , scizaltkuk szinte biztosan kikoltOzne. cl-:: gi6 n~pei S7.amfira tengeren tul jelenti
zenegy szfizaltkuk pedig vaI6srlndlcg).
vfigyaik netovfibbjfit. ftlc5, bogy akik a
;':'Azt,
I
bogy sz6 sine, ftlrecrtcsrc5l. tanuslt-: jobb megtlhetts trdektben egyszer a kejfik a sziilc5fOldhoz val6 ragas7.kodasra.
ziikbe vfindorbotot fognak, vtgtrvtnye~. : pontosabban ;mnak a hianyara vonatkosen elvesznc;k a tcrstg szamfira,
: :z6 vfilaswkis. A magyarorszfigiszlovfi.
(Vege)
;' ; kok kortben ptldfiul a megktrdezettek
: Dr. H6DI Sandor
:; ,:~i?zott c:gysem ak~~t, aki azt ~totta vo1,
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