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PA P M E L I N DA

A Nemzeti identitás és Magyar-
országhoz való viszony az er-
délyi magyarok körében című 

felmérés eredményeit tegnap ismertet-
te Kiss Tamás szociológus, a Nemzeti 
Kisebbségkutató Intézet kutatója, va-
lamint Toró Tibor, a Sapientia EMTE 
oktatója, a Bálványos Intézet kutatási 
igazgatója. Elhangzott: a 2012 óta vég-
zett hasonló közvélemény-kutatások 
eredményeihez viszonyítva jelentős 
eltérések is felfedezhetők az erdélyi 
magyarok identitásának alakulása 
tekintetében. A legújabb, június-jú-
liusban papíralapon, személyesen 
lekérdezett felmérés eredményei arra 
utalnak, hogy az erdélyi magyarok 
körében kezd „kikopni” a transzilva-
nista identitás, és a regionális identi-
tás, illetve a magyar nemzethez való 
tartozás kerül előtérbe.  Ezt jelzi töb-
bek között, hogy míg 2016-ban arra a 
kérdésre, hogy mit tekint hazájának, 
a válaszadók 15 százaléka nevezett 
meg Erdélynél kisebb régiót, addig 
idén már 37 százalékuk döntött a ki-
sebb tájegység vagy település mellett. 
A szülőföldre vonatkozó kérdésnél 
ennél is nagyobb volt az eltérés, ott a 
kisebb régiókat megnevezők aránya 
összességében túltett a szülőföldként 
Erdélyt megnevezők arányán, magya-
rázta kérdésünkre Kiss Tamás. Mint 
mondta, ezzel párhuzamosan az is 

látható, hogy egyre többen hangsú-
lyozzák a magyar nemzethez való tar-
tozást az identitás viszonylatában, így 
ez a két nézet háttérbe szorítja a koráb-
ban egyre erősödő transzilvanizmust. 
„A virtuális Erdély-projekt rovására 
erősödik a regionális identitás, illet-
ve a magyar nemzethez való tartozás 
érzése” – vonta le a következtetést a 
szociológus.

Mint mondta, a regionális identitás 
erősödése valamennyi régió esetében 
kimutatható, még ha erősségét tekint-
ve lehetnek is különbségek. De erő-
södik a kisebb egységekhez, például 

településekhez való tartozás érzése 
is, mely Székelyföld esetében például 
a regionális identitás rovására megy: 
inkább vallja magát gyergyóinak va-
laki, mint székelyföldinek. Ezzel pár-
huzamosan még mindig jóval többen 
vannak azok, akik inkább Erdélyt 
tekintik hazájuknak, mint Romániát. 
1997-ben a megkérdezettek 68 száza-
léka Romániát nevezte meg hazájá-
nak, és csupán 17 százalék Erdélyt, 
idénre az első halmazba tartozók ará-
nya 10 százalékra csökkent. A szülő-
föld tekintetében 1997-ben is más volt 
az arány, az abszolút többség, 57 szá-

zalék Erdélyt tekintette annak, idén ez 
az arány 43 százalék, és a regionális 
identitások összege túltesz rajta. Kide-
rült, ez a nemzeti büszkeségre vonat-
kozó kérdésekre adott válaszokból is 
visszaköszön, ez is jobban kötődik a 
különböző településekhez, régiókhoz 
(például Székelyföldön a székely zász-
ló fontosabbá válik, mint a magyar).

Új elem: a magyar 
állampolgárság

Kiss Tamás szerint bizonyos elemek 
stabilaknak mondhatók, például 
konszenzus van azzal kapcsolatban, 
hogy az erdélyi magyarság a magyar 
nemzet része, és területi felfogásban 
a román nemzetnek is részét képezi, 
román fennhatóság alatt áll. Utóbbi 

nem feltétlenül jelent érzelmi azo-
nosulást. A kutatásba új elemként 
bejött a magyar állampolgárság 
kérdésköre is, és kiderült, a megkér-
dezettek között többséget képeznek 
azok, akik szerint „az igazi magyarok 
magyar állampolgárok is”. A Magyar-
országhoz, illetve Romániához való 
viszonyt vizsgálva kiderült, míg Ro-
mánia tekintetében nem változott az 
informáltság, Magyarországról kevés 
és egysíkú az erdélyi magyarok in-
formációja, a főbb magyar ellenzéki 
pártokat sem tudják felsorolni, az 
ellenzéket homogén közegnek, az 
ellenzéki politikusokat egyöntetűen 
ellenszenvesnek tartják – vázolta az 
eredményt Toró Tibor.

Kiderült, hogy az erdé-
lyi magyarokat leginkább 
az erdélyi magyar politika 
érdekli, de ez iránt is csök-
ken az érdeklődésük: a 
2013-ban mért 46 százalék-
ról 37-re. A magyarországi 
politika iránt azok érdek-
lődnek jobban, akik szavazni 
is akarnak. A magyarországi politi-
kusokba vetett bizalom megközelíti 
az RMDSZ-ét, míg a román politiku-
sok iránt bizalmatlanok az erdélyi 
magyarok. Orbán Viktor neve is-
mertebb Erdélyben, mint Kelemen 
Hunoré. A felmérés szerint az erdélyi 
magyarok 60 százalékának van ma-
gyar állampolgársága, és egynegye-
dük továbbra sem szándékszik igé-
nyelni. 42 százalékuk részt szeretne 
venni a jövő tavasszal tartandó vá-
lasztásokon, a biztos szavazók közül 
83 százalék szavazna a Fideszre, 4 
százalék a Jobbikra és 10 százalék 
körüli a bizonytalanok aránya.

Feljövőben a regionális identitás
A transzilvanizmus rovására megy a változás a kutatók szerint

A kutatás eredményeit tegnap 

ismertették a szakemberek
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A három székelyföldi megye gaz-
daszervezeteit összefogó, 2019-

ben megalakult Székely Gazdaszer-
vezetek Egyesülete már az első évben 

jelentős adománnyal támogatta a 
gyermek- és öregotthonokat vagy 
más, szociális kérdésekkel foglalko-
zó civil szervezeteket. Szabó Árpád 
alelnök a Székelyhonnak elmondta, 
míg az első évben a három megyében 
összesen 60 tonna terményt gyűj-
töttek, 2020-ban már a száz tonnát 

is meghaladták. Idén ugyancsak ezt 
a célt tűzték ki maguk elé, hogy ga-
bonával, burgonyával, zöldséggel 
segíthessenek azoknak, akik erre 
rászorulnak. A gazdák szívesen ado-
mányoznak, Kovászna megyéből 
főleg krumplit – tavaly több mint 
tíz tonnát – kaptak a civil szerveze-
tek, aminek nagyon örültek, hiszen 
mindennapos eledelnek számít, a 
konyhán szinte nélkülözhetetlen 
alapanyag, hangsúlyozta az alelnök. 
Maros megyéből leginkább gabonát 

gyűjtöttek, hiszen a Mezőségen az 
terem nagy mennyiségben, és azt jut-
tatták Hargita és Kovászna megyébe, 
míg a Hargita megyeiektől zöldség, 
hagyma, pityóka érkezett.

Karácsony előtt végeznek

A gabonagyűjtés idén még tart, eddig 
20 tonna búzát már eljuttattak a civil 
szervezetekhez, és decemberig, kará-
csony előtt befejezik a gyűjtést és el-
készítik a számvetést – mondta Szabó 

Árpád. Múlt héten 12 tonna pityóka, 
800 kilogramm murok, 400 
kiló hagyma érkezett Maros 
megyébe. A Székely Gaz-
daszervezetek Egyesülete 
2019-ben jött létre azzal a 
céllal, hogy szaktanács-
adással segítse a három szé-
kelyföldi megye gazdálko-
dóit, közös irányt mutasson 
a székelyföldi agráriumnak, 
segítsen az új technológiák megis-
mertetésében és bevezetésében. 

Terményeket adományoznak a rászorulóknak
• Száz tonna terménnyel segíti idén is a Székely Gaz-
daszervezetek Egyesülete a Kovászna, Hargita és Maros 
megyei rászorulókat. 

• Egyre kevésbé tekintik szülőföldjüknek Erdélyt az erdélyi magyarok, helyette a 
regionális (székelyföldi, partiumi, bánsági stb.) identitás erősödik – derül ki a Bálvá-
nyos Intézet legújabb kutatásából, amelyet tegnap ismertettek.




