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Identifi kációs narratívák 
Magyarországra áttelepült erdélyi 
diplomások élettörténeteiben*

Tanulmányomban egy 2005–2007 között végzett kvalitatív 
   kutatás eredményeit ismertetem, amelynek alanyai a rend-

szerváltás környékén Erdélybõl Magyarországra települt diplomások vol-
tak. A kutatás során az önazonosság-képzõdés folyamatait vizsgáltam az 
élettörténeteken, és az élettörténetekbe ágyazódott vándorlástörténete-
ken keresztül. 

Richard Jenkins szerint a szociális identitás sok szereplõ együttes 
cselekvésének eredményeként, azonosulások és azonosítások dialekti-
kus folyamatában jön létre. A szimbolikus határok megvonása során az 
embereket kategóriákba soroljuk, és ezekhez a kategóriákhoz azonossá-
gokat és különbözõségeket rendelünk. Noha a hatalmi egyenlõtlensé-
gek jelentõsen leszûkítik az így létrehozható lehetséges csoportdefi níció-
kat, a szereplõknek mindig módjukban áll ezeket a domináns társadalmi 
képzeteket befolyásolni, alakítani. Éppen ezért Jenkins az azonos-
ság-önazonosság jelenségeit inkább identifi kációként, semmint identi-
tásként nevezi meg, jobban hangsúlyozandó, hogy inkább folyamatok-
ról és nem statikus állapotokról érdemes az azonosság-különbözõség 
viszonyrendszerében gondolkodni.1 Jon Fox hasonló megközelítésben 
vizsgálta az etnikailag szegmentált munkaerõpiacon boldogulást keresõ 
erdélyi vendégmunkások identifi kációs narratíváit. Tapasztalatai szerint 

 * Jelen tanulmány a szerzõ 2007-ben írt szakdolgozatának rövidített változata. 
Segítségükért köszönettel tartozom Feischmidt Margitnak, Neumann Eszternek 
és Sik Domonkosnak.

1 Jenkins, Richard: Social Identity. 2nd ed. London, Routledge, 2004. 19–28.
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a  munkaerõpiaci helyzet egyenlõtlenségei és a két ország hivatalos kultú-
rájának eltérései az azonosság és másság magyarországiakat és erdélyieket 
elválasztó képzeteit hozzák létre. A vendégmunkások a különbségeket 
etnikai kategóriákban értelmezik, ami részben az erdélyi magyar kisebb-
ségi társadalom átetnicizált közéleti diskurzusaival, valamint a magyar 
politikai szereplõk ambivalens diskurzusaival magyarázható.2 Az erdé-
lyi magyarokat és a magyarországiakat elkülönítõ etnikus kategóriák-
ról írt Feischmidt Margit is a román–magyar határátlépés történeteirõl 
szóló tanulmányában.3 Pulay Gergely szintén romániai vendégmunká-
sok identifikációs stratégiáit vizsgálta, rámutatott az idegen állampol-
gárságból adódó egyenlõtlen munkaerõpiaci helyzet szerepére az etnikai 
azonosulás és elkülönbözõdés folyamataiban.4 

Dolgozatomban én is a szimbolikus határképzés mechanizmusait 
vizsgálom Budapesten élõ erdélyi származásúak vándorlástörténetei-
ben. Míg az említett szerzõk fõként vendégmunkásokra koncentráltak, 
addig jelen tanulmány fókuszában az 1990-es évek fordulóján Magyar-
országra áttelepült diplomások élettörténetei állnak. A kutatás során arra 
kerestem a választ, hogy interjúalanyaim  – a közös kultúrnemzeti hova-
tartozás ellenére  – mennyiben különítik el magukat a befogadó közeg-
tõl, és ha igen, milyen formában. A különbözõ élethelyzetekben a ván-
dorlás számos értelmezése lehetséges: a  vándor önmagát felismerheti 
mint állampolgárságában különbözõt; mint keletrõl nyugatra, vidékrõl 
nagyvárosba érkezõt; vagy akár mint helyi társadalmak között közleke-
dõt. Fox és Pulay úgy vélték, hogy a vendégmunkások a különbségeket 
etnikus kategóriák segítségével értelmezték, az erdélyiséget a jobb, iga-
zabb magyarsággal kapcsolták össze. Ehhez képest érdekes kérdés, hogy 
vajon diplomás interjúalanyaink esetében visszaköszönnek-e a vendég-
munkások körében fellelhetõ reprezentációk, vagy ha nem, milyen alter-
natív identifi kációk jelennek meg.

Az azonosság-különbözõség képzeteit azon tapasztalatok kontextu-
sában érdemes vizsgálni, amelyek életre hívják e képzeteket, amelyeknek 

2 Jon Fox: National identities on the move: Transylvanian Hungarian labour 
migrants in Hungary. Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 29, no. 3, 2003. 
449–466.

3 Feischmidt Margit: A határ és a román stigma. In: Kovács Nóra  – Osvát 
Anna  – Szarka László (szerk.): Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás 
kérdéskörébõl III. Budapest, Akadémiai, 2005. 43–58.

4 Pulay Gergõ: Etnicitás, állampolgárság és munkaerõpiaci kategorizáció. Regio, 
2006. 2. sz. 25–42.
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értelmezéseként ezek az önazonosságok és kategóriák (vagy inkább ön-
azonosítások és kategorizációk) megjelennek. Az említett elemzésekben az 
erdélyiek és magyarországiak különbözõségének képzete jelentõs részben 
a vendégmunkások idegen állampolgárságához, és az abból adódó munka-
erõpiaci egyenlõtlenségekhez köthetõ. A bizonytalan jogi helyzetben 
a munkások munkaadóikkal szemben kiszolgáltatottá válnak, megalázta-
tások tárgyává lesznek; a magyarországi munkavállalók körében pedig az 
alacsonyabb béreik, és a csökkenõ munkalehetõségek miatt érzett félelem 
gerjesztenek ellenszenvet. Az elutasítások feloldását a vendégmunkások el-
szigeteltsége is akadályozza: a munkahelyeken többnyire erdélyiek dolgoz-
nak együtt, a szálláshelyek pedig gyakran vendégmunkás-lakások.5 

Az áttelepült diplomások társadalmi státuszuk, munkaerõpiaci hely-
zetük, és kapcsolati hálójuk tekintetében is különböznek az idõszaki 
migráns vendégmunkásoktól: másfajta kibocsátó környezetbõl indul-
nak, és másfajta befogadó környezetbe érkeznek. Amennyiben sikerült 
képzettségüknek megfelelõen elhelyezkedni  – márpedig ez a diplomások 
esetében valószínûbb, mint más csoportokban6  – sem az alacsony státu-
szú munka, sem munkaerõpiaci és lakóhelyi elszigeteltség nehézségei-
vel nem kellett megküzdeniük; az 1990-es évek elejének kevésbé szigorú 
bevándorlási szabályozása következtében pedig a magyar állampolgárság 
megszerzése is kisebb akadályt, kiszolgáltatottságot jelentett a munka-
erõpiacon.7 Feltehetjük a kérdést: ilyen eltérõ körülmények között meny-
nyiben jelennek meg hasonló reprezentációk; a szegmentált munkaerõ-
piaci környezet hiányában milyen magyarázatokat találunk a hasonlósá-
gokra, illetve milyen egyéni és társadalmi tényezõk magyarázhatják az 
identitásnarratívák különbségeit?

Az Erdélybõl áttelepülõk migrációs tapasztalatairól az 1990-es évek 
közepéig több kvantitatív kutatáson alapuló tanulmány is született.8 
Gödri Irén 1998-as tanulmányában Romániából Magyarországra települt 

5 Fox (2003) i. m.; Pulay (2006) i. m.
6 Tóth Pál Péter: Haza csak egy van? Menekülõk, bevándorlók, új állampolgárok Magyar-

országon. Püski, Budapest, 1997. 143.
7 Tóth Judit: Kívánatos immigránsok? Az állampolgársági és idegenrendészeti 

törvényrõl. In: Sík Endre  – Tóth Judit (szerk.): Jönnek? Mennek? Maradnak? Buda-
pest, MTA PTI. Nemzetközi Migráció Kutatócsoport Évkönyve, 1994. 98–110.

8 Tóth (1997) i. m.; Szakáts Mária Erzsébet: Az Erdélybõl áttelepült magyarok 
otthonképe. In: Sik Endre  – Tóth Judit (szerk.): Táborlakók, diaszpórák, politikák. 
MTA PTI, 1996. 91–126. 
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értelmiségiek migrációs motivációit vizsgálta kvalitatív  módszerekkel.9 
Az utóbbi tíz évben  – az áttelepülõk számának csökkenését és stabilizá-
lódását követõen  – azonban a jelenség kikerült a tudományos érdeklõ-
dés középpontjából. Gödri és Tóth 2002-es hiánypótló felmérése a kör-
nyezõ országokból érkezõ, többségében magyar nemzetiségû bevándor-
lók10 társadalmi-gazdasági helyzetérõl, beilleszkedésérõl rajzolt átfogó 
keresztmetszeti képet, a kérdõíves módszertan azonban nem adott lehe-
tõséget arra, hogy az identitásalkotás kérdéseirõl fi nomabb felbontású 
képet kapjunk. 2002-ben Kovács Éva és Melegh Attila elemezte az át-
települtek identitásnarratíváit, felfi gyelve az etnicitás fogalmaiba ágya-
zott migrációs elbeszélésekre.11 

Hozzájuk hasonlóan én is élettörténeti elbeszéléseket elemeztem. 
Olyan budapesti embereket kerestem, akik 1989 és 1991 közt önállóan, 
felnõttként (legalább 25 évesen) települtek át Magyarországra.12 Részt-

9 Gödri Irén: Romániai magyar értelmiségiek kivándorlásának motivációs háttere 
és ideológiai vonatkozásai. Regio, 1998, 3. sz. 75–99. 

10 A vizsgálat célpopulációja a környezõ országokból érkezett 2002-ben bevándo-
rolt státuszt kapott egyének csoportja, akik 92%-a magyar nemzetiségûnek val-
lotta magát. Gödri Irén  – Tóth Pál Péter: Bevándorlás és beilleszkedés. A szomszédos 
országokból Magyarországra irányuló bevándorlás az ezredfordulón. KSH NKI Kutatási 
Jelentések 80. 2005/3. Budapest, 2005. 

11 A szerzõk etnocentrikus vándorlásnarratívának nevezték el azokat az elbeszélé-
seket, amelyekben a vándorlás az etnikai identitás megõrzésével illetve elveszté-
sével kapcsolódik össze. Kovács Éva  – Melegh Attila:  „Lehetett volna rosszabb is, 
mehettünk volna Amerikába is. Vándorlástörténetek Erdély, Ausztria és Magyar-
ország háromszögében. In: Sik Endre (szerk.): Diskurzusok a vándorlásról. MTA 
PTI, Budapest, 2000. 93–154.

12 Ez az idõszak több szempontból is viszonylag homogénnek tekinthetõ: a kilépés 
idõbeli struktúrája (Kiss Tamás  – Csata Zsombor: Migrációs potenciál Erdély-
ben. Erdélyi Társadalom 2003. 2. sz. 7–38.; Horváth István: A romániai magyar 
kisebbség Magyarországra irányuló mozgása. Korunk (2) 2002. 31–48.), az át-
telepedés motivációi (Horváth i. m.; Gödri  – Tóth i. m. 72–73.), a magyar állam 
befogadási hajlandósága, a kibocsátó és fogadó társadalom attitûdjei (Enyedi 
Zsolt  – Fábián Zoltán  – Sik Endre: Nõttek-e az elõítéletek Magyarországon? 
In: Kolosi Tamás  – Tóth István György  – Vukovich György (szerk.): Társadalmi 
Riport  – 2004. TÁRKI, Budapest, 2004.) az 1990-es évek elejéig hasonló min-
tázatot mutat. Anélkül, hogy megfeledkeznénk arról, hogy a 89–91 közötti idõ-
szakot kettévágja a rendszerváltás cezúrája (melynek hatásaival ebben a kutatás-
ban nem tudtam külön foglalkozni), úgy gondolom, hogy a vizsgált idõszakot, 
a felsorolt szempontok szerint egységesnek tekinthetjük. Ezt támasztja alá az is, 
hogy az áttelepedési hullám ekkor tetõzött (Horváth i. m.; Hárs Ágnes: Népes-
ségmozgások Magyarországon a XXI. század küszöbén. In: Lukács Éva  – Király 
Miklós (szerk.): Migráció és Európai Unió. AduPrint, Budapest, 2001.). Az életkori 



Identifi kációs narratívák… 139

vevõ megfi gyelést folytattam, illetve hét interjút készítettem egy erdé-
lyi migránsokat tömörítõ budapesti szervezet diplomás tag jaival.13 
További kilenc interjúalanyomat az iwiw internetes kapcsolatépítõ hon-
lapon keresztül kerestem meg.14 A két különbözõ csatorna az áttelepül-
tek eltérõ csoportjához vezetett el: míg a migráns szervezeten keresz-
tül olyan emberek engedtek életükbe betekintést, akik nem szakadtak el 
a migráns közösségektõl, az iwiw segítségével a migráns hálózatokhoz 
nem kötõdõ beszélgetõtársakhoz is jutottam.15 

Kutatásom során két kérdésbõl indultam ki. Elsõként arra voltam 
kíváncsi, hogy az áttelepülõk mennyiben ismerik fel magukat a befogadó 
közegtõl különbözõként, és ha igen, milyen formában (ez lehet az állam-
polgárság, földrajzi származás, etnicitás, lokális identitások). Másrészt azt 
próbáltam feltárni, hogy mi a szerepük e kategóriáknak az elmesélt tör-
ténetekben és az identitásképzésben. A vándorlástörténeteknek, és a raj-
tuk keresztül létrejövõ kollektív identifi kációs formáknak kettõs szere-
pét vizsgáltuk. Egyrészt tudósítanak arról, hogy a beszélõ hogyan látja 
a folyamatot, amely során új lakhelyén gyökeret eresztett: megteremtette 
a létfeltételeit és a megélhetését, létrehozta új társas kapcsolatait, alkal-
mazkodott új értékekhez, normákhoz, kialakult otthonosság-érzete. 
Tükrözi tehát az új környezetbe való beilleszkedésének egy szubjektív 
tapasztalatát. Kiinduló hipotézisem tehát az volt, hogy az egyéni élet-
események, az új társadalmi környezetben való boldogulás, annak sike-
rei-kudarcai kapcsolatban lesznek azzal, ahogyan az egyének a kollektív 

megkötés is szükségesnek mutatkozott, hiszen az alkalmazkodás,  beilleszkedés 
 folyamatai  generációnként gyökeresen eltérnek  – a generációs különbségek elem-
zése szintén meghaladta volna a vizsgálat kereteit. Fontos volt továbbá, hogy 
Budapest legyen a lakhely, ugyanis a beilleszkedés jelenségei feltehetõleg egy 
kisebb település esetében jelentõsen eltérnek  – ennek vizsgálata egy külön kuta-
tás tárgyát képezhetné.

13 Jelenlegi, vagy nyugdíjazásuk elõtti legutolsó foglalkozásuk alapján vegyészek, 
gépész-, és villamosmérnökök, illetve egyikük tanár. 

14 Az iwiw keresõjében a román nyelvtudásra és a budapesti lakcímre rákeresve az 
összes megjelenõ azonosítóra elküldtem egy felkérõ levelet (amely az áttelepe-
dési idõszak kritériumát is tartalmazta), a pozitívan válaszolók kb. felével sikerült 
interjút készíteni. 

15 Az iwiw-en keresztül fõként 55 év alattiak kerültek be a vizsgálatba; foglalkozásuk 
szerint fõként számítástechnikai szakemberek, mérnökök (3 informatikus, 2 gépész-
mérnök, egy építész), valamint egy orvos, egy szociális munkás és egy tanár.
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kategóriákat használják.16 Másrészt azonban nem feledkezhetünk meg 
arról sem, hogy ezekrõl a tapasztalatokról retrospektíven értesülünk az 
áttelepülést követõen másfél évtized elteltével. Ez azt jelenti, hogy való-
jában arról kapunk képet, hogy a jelen perspektívájából konstruált élet-
történetben hogyan jelenik meg a vándorlástörténet, illetve az általa 
létrehozott kollektív kategorizációs formák. Az élettörténetbe ágyazott 
vándorlástörténet tehát nem csupán a beilleszkedés szubjektív tapasztala-
tának a lenyomata, hanem egy olyan eszköz, vonatkoztatási keret, amely 
segítségével az interjúalanyok nem migráció-specifi kus tapasztalatai is 
elbeszélésre, értelmezésre kerülhetnek.17

A fentiek tükrében elsõként megvizsgálom, hogy az 1990-es évek 
elején Magyarországra települõ diplomás interjúalanyaim hogyan látják 
magukat a munka világában: a munkaerõpiaci egyenlõtlenségek mennyi-
ben részei az élettörténeteknek, illetve mennyire jelenik meg a kiszolgál-
tatottság és létbizonytalanság tapasztalata. Látható lesz, hogy szinte kizá-
rólag sikertörténeteket mutatnak be: munkával, munkahelyi interakci-
ókkal kapcsolatos történeteik szakmai sikereik és elismerésük és/vagy 
sikeres anyagi boldogulásuk lenyomatai. 

A vándorlástörténetek jelentõs részében a tartós munkaerõpiaci 
egyenlõtlenségek tapasztalata nélkül is meg jelennek az erdélyieket 
a magyarországiaktól elválasztó narratívák. A második részben meg-
próbálom rekonstruálni, hogy a munka világába sikeresen beilleszkedve 
hogyan teremtõdhetnek meg mégis ezek a szimbolikus határok. Igyek-

16 A beilleszkedés, és fõleg az integráció/asszimiláció többszörösen terhelt fogalmak 
a migráció-szociológiában. (Lásd. pl. Adrian Favell: Integration policy and integ-
ration research in Europe: a review and critique. In: T. Alexander  Aleinikoff  – 
Doug Klusmeyer (eds.): Citizenship Today: Global Perspectives and Practices. 
 Washington, DC, Brookings Institute  – Carnegie Endowment for International 
Peace, 2000. 349–399.) Jelen dolgozat szemlélete szerint beilleszkedni nem egy, 
nemzetállami keretben elképzelt társadalomba lehet, hanem bizonyos intézmé-
nyekbe, szervezetekbe, kapcsolathálókba, szubkultúrákba; átvéve és ugyanakkor 
alakítva azokat a normákat és magatartásmintákat, amelyek a bennük való rész-
vételhez szükségesek. Ennek megfelelõen ebben a tágabb értelemben a beillesz-
kedés nem feltétlenül migráció-specifi kus fogalom. Mégis indokolt a migráció 
esetén hangsúlyosan problematizálni, mivel a lakóhely-váltás esetén a beilleszke-
dések problémája átfogóan, halmozottan jelentkezik.  

17 Ezen kutatási kérdések vizsgálatára félig strukturált interjúk készítése látszott 
alkalmasnak. Az interjú elsõ lépéseként a migráció témájának megjelölésével éle-
tének elmesélésére kértem a beszélõt; ezt követõen a kutatás által kiemelt témákra 
részletesebben is visszakérdeztem. 
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szem feltérképezni, hogy milyen egyéni és társadalmi tényezõk befolyá-
solhatják az azonosság és különbözõség felismerését, és azt, hogy ezek 
milyen keretben kerülnek bemutatásra.

Anyagi boldogulás, szakmai fejlõdés

Durkheimnek A társadalmi munkamegosztásról c. könyve óta a szocio-
lógia egyik alaptézise, hogy az egyének a munka világán keresztül ágya-
zódnak be a modern társadalmakba. Noha az utóbbi évtizedek egyik 
nagy szociológiai vitája azt boncolgatja, hogy vajon a nyugati társadal-
mak középosztálya számára a munka mennyiben maradt meg társa-
dalmi kulcskategóriának, és milyen szerepet tölthet be az egyén kohe-
rens élettörténetének és énképének megalkotásában, az továbbra is bizo-
nyos, hogy jelentõs részben meghatározza az egyén identitását, a módot, 
ahogy saját magára, életére, illetve a társas környezetére tekint.18 Elsõ-
ként azt vesszük szemügyre, hogy interjúalanyainkat milyen tapasztala-
tok érték életük során a munka világában, e tapasztalatokat miként értel-
mezik, illesztik be egyéni élettörténetükbe. A történetek elemzése során 
nem szabad szem elõl tévesztenünk, hogy interjúalanyaink az 1990-es 
évek fordulóján kettõs átmenetet éltek át: egyrészt az államszocializ-
mus  – kapitalista piacgazdaság átmenetét, másrészt az áttelepülés jelen-
tette átmenetet. 

Az interjúalanyok mindannyian egyetemet, vagy fõiskolát végeztek. 
Fõként mûszaki értelmiségiek, de van köztük orvos, szociális munkás 
és tanár is. Az iskola elvégzése után mindannyian munkába álltak, és az 
1980-as évek végéig végzettségüknek megfelelõ pozíciót töltöttek be az 
iparban, az oktatásban vagy az egészségügyben. Az 1990-es évek elején, 
a szocialista ipar leépülése miatt vagy önszántukból, bízva a piacgazdaság 
feltáruló lehetõségeiben (egyesek még az áttelepülés elõtt, mások csak 
utána) bizonytalan munkaerõpiaci helyzetbe kerültek. Ebben a helyzet-
ben volt, aki az eredeti szakmájában próbált boldogulni, és volt olyan is, 
aki újabb képesítéseket szerzett, vagy új szakmát választott. Amint azt 
a következõkbõl látni fogjuk, interjúalanyaink többsége úgy érzi, hogy 
mindezt sikeresen tette. Néhány kivételtõl eltekintve a foglalkozási/

18 Claus Offe: Work: The Key Sociological Category? In: Claus Offe: Disorganized 
Capitalism. Cambridge, The MIT Press, 1985. 129–150; Schnapper, Dominique  – 
Petit, Philippe: Contre la fi n du travail. Textuel, Paris, 1997.
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munkavállalói történeteket sikertörténetekként mesélik el, méghozzá az 
egyéni boldogulás sikertörténeteiként.19

 Az esetek legnagyobb részében (12 esetben) olyan  „karriertörténe-
teket” találunk, melyekben a munka- és munkahely-változtatások során 
egyre elõnyösebb munkaerõpiaci helyzetbe került az elbeszélõ. A fejlõdés-
történeti narratívákat elõadó interjúalanyaink elégedetten számoltak be 
karriertörténetükrõl, a jelenben sikeresként mutatták be magukat és törté-
neteikben a siker általában egy lineáris fejlõdéstörténet végállomása.20 

Leggyakrabban interjúalanyaink magukat szakértõként, elismert 
munkaerõként mutatták be. Adott munkakörbeni nélkülözhetetlen-
ségükrõl, a munkahelyi ranglétrán elfoglalt elõkelõ helyrõl és szakmai 
elismertségrõl szóló történetek jellemezték ezeket az önbemutatásokat. 
A munkával kapcsolatos sikernarratívák másik fajtája az anyagi boldo-
gulás, a jó kereset, a jó élet anyagi lehetõségeinek megteremtésérõl szólt. 
Egy esetben a sikerességrõl szóló történetnek részét képezi a hivatástudat, 
a küldetés-szerep, és annak sikeres betöltése. 

A munka világában történõ változások vizsgálatával párhuzamosan 
azt is megfi gyelhetjük, hogy az áttelepülés hogyan illeszkedik a törté-
netbe: mennyire jelent törést, cezúrát, vagy éppen ellenkezõleg, hogyan 
simul bele a munkáról szõtt élettörténet folytonosságába. A történetek 
többségében a migráció egy töréspontot jelöl. Interjúinkban ennek két 
lehetséges oka merült fel: vagy azért, mert a munkanélküliség és sze-
génység tapasztalatát vonja maga után, vagy azért, mert a szakmai hozzá-

19 A magas iskolázottság mellett ezt részben magyarázza, hogy 15 évig Magyar-
országon élni önmagában elõfeltételezi, hogy sikerült egzisztenciális alapokat le-
rakni  – valószínûsíthetjük, hogy azok többsége, akiknek ez nem sikerült, még az 
1990-es évek elején vagy tovább vándoroltak, vagy visszatértek Erdélybe. A be-
vándorlók kibocsátó társadalomba visszatérõ, vagy más országokba továbbván-
dorló mozgásáról pontos adatok nem ismertek. 

20 Voltak azonban ettõl eltérõ felépítésû narratívák is. Három esetben nem találtam 
a foglalkozási mezõben értelmezhetõ karriertörténetet. Ezek közül két interjú-
alany vagy olyan vándor-történetként meséli el munkáinak történetét, melyben 
a térbeli helyváltoztatás a munkával kapcsolatos siker-kudarc szempontok nél-
kül kerül elbeszélésre, vagy pedig olyan boldogulás-történetként, melyben már 
a puszta létfenntartás biztosítása a sikeresség élményét nyújtotta, így itt idõbeli 
fejlõdésrõl nem esett szó. Egy harmadik interjúalanyunk számára a munkával 
kapcsolatos történetek nem állnak össze az idõdimenzió mentén értelmezhetõ 
folyamattá. Esetében az állandó munkanélküliséggel való küzdelem, illetve az 
idõszakos, nehéz fi zikai munkák magyarázzák a munkával kapcsolatos siker és 
elégedettség-történetek hiányát, a munkáról szóló történetek töredezettségét.  
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értés, a kivívott szakmai elismerések hirtelen leértékelõdnek vagy eltûn-
nek. Ha megvizsgáljuk, hogy interjúalanyaink hogyan értelmezik ezeket 
a nehézségeket és megoldásukat, azt találjuk, hogy a karriernarratívák 
esetében fõként individuumként, aktív egyéni cselekvõként jelenítik meg 
magukat interjúalanyaink. A felmerülõ nehézségek nem tematizálódnak 
a magyarországi munkaadók és munkavállalók, valamint a bevándorlók 
szembenállásaként. Azok a hátrányok, amelyekkel az áttelepülés során 
szembesülnek, és amelyek a szakmai lemaradás, a ranglétrán való lecsú-
szás, a szakmai újrakezdés kényszerének kategóriáiban értelmezõdnek, 
nem vonják maguk után a kollektív azonosságok megidézését. Az el-
beszélések középpontjában az áll, hogy egyéni erõfeszítésekkel hogyan 
sikerül ezeket a hátrányokat leküzdeni, olyan egyéni döntéseket, aspi-
rációkat feltételezõ kategóriákban megfogalmazva, mint a versenyképes 
tudás, folyamatos tanulás, átképzések, önfejlesztés. 

Az ember átjön, és rájön, hogy nemcsak a világot nem érti, hanem nincs 
versenyképes tudása sem, elhalad a világ mellette, és nem halad sem-
mire. Én három évig dolgoztam egy szervizcégnél, ahova jöttem. Utána 
munkanélküli lettem, elkezdtem tanulni. Hát számítástechnikát. Mivel 
otthon is szerszámgéptervezõ voltam, itt azért még egy félévet felvettem 
ilyen számítógépes tervezést. Aztán rájöttem arra, na és akkor a sorsom 
úgy hozta, hogy újságnál helyezkedtem el, hirdetésszervezõként. Szá-
mítástechnikai lapot csináltunk. Ott is az volt, hogy az ember beszél 
valamirõl, amit nem ért. Aztán ezért beiratkoztam a Gábor Dénesre, és 
elvégeztem. Kopaszon, õsz hajjal, õsz szakállal. Csak úgy néztek, hogy 
mi van. És én azt hiszem, hogy még egy-két évem van, hogy tanulás-
sal olyan mértékû versenyképes tudást szedjek össze. Szándékom volt 
még egy MA-t rátenni, még nem tettem le róla. Gondoltam, jövõre itt 
a Mûegyetemen elkezdem a Mastert. Igyekszem utolérni, hogy legye-
nek lehetõségeim. (Gyula)

A szakmai önmegvalósítás mellett, azokkal összefonódva találjuk 
az anyagi biztonság megteremtésének sikertörténeteit. Ahogy azt fent 
is említettük, az anyagi nehézségek, a létbizonytalanság elleni küz-
delem több interjúban meg jelenik, ezek azonban a „szakmai elõre-
haladás” narratívákhoz hasonlóan nem vezetnek ahhoz, hogy vála-
szolóink etnikai vagy más kollektív kategóriák segítségével jelenítsék 
meg magukat. Az anyagi nehézségekrõl szóló szövegek legtöbbször 
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egyéni küzdelmeket mutatnak be, arról szólnak, hogy rengeteg mun-
kával, kitartó próbálkozással, rátermettséggel hogyan sikerül végül 
úrrá lenni ezeken a helyzeteken. Ezekben a történetekben irrelevánsak 
a  csoportazonosságok: sem az eltérõ állampolgárság, sem a származás 
különbségei nem tematizálódnak. 21

Itt kezdõdött a szokásos dolog, amit mindenki végig jár, álláskeresés, 
szocialista vállalatoknál, kevés fi zetésekért. Mint mérnök 8500 forin-
tot kerestem, aztán villanyszerelõként 10000 forintot. 2 bõröndöm volt, 
amivel eljöttem otthonról, az egész vagyonomat mindig magamnál tar-
tottam. A kollegák gyerekeinek matek korrepetálást tartottam, így sike-
rült félretenni 5000 Ft-ot. Vicces volt a dolog. Mit meséljek. […] Még 
konduktornak, a Petõ intézetbe is jelentkeztem, azt hittem menetjegy-
kezelõ, el nem tudom mondani mikre jelentkeztem. Végül bejött az 
ötös a lottón, felvettek Gödöllõre egy kft-hez, indulófélben levõ kft volt. 
Onnantól kezdtem révbe érni. (Bálint)

Önmagában is érdekes, hogy  – a fentiekkel szemben  – interjúink 
harmadában a migráció és az azt követõ idõszak belesimul a munkával 
kapcsolatos élettörténetbe: a fejlõdéstörténetek közül néhány esetben 
a migráció és az azt követõ idõszak nem jelentett törést, mélypontot vagy 
átmeneti, bizonytalan állapotot: a szakmai elõrejutás illetve a szakmai 
pályaív magától értetõdõ követése, illetve a jobb anyagi helyzet szem-
pontjai kapcsolódnak ezekhez a helyváltoztatásokhoz. 

Közben elkezdtem dolgozni egy mûszergyártó cégnél, itt Budapesten, 
és nagyon tetszett. Ez is volt az egyik fõ oka, hogy itt maradtam, mert 
egybõl olyan érdekesnek láttam a munkát, ahhoz képest, amit otthon 
csináltam. (Attila)

Jelentõsen eltér az anyagi sikerek és a szakmai önmegvalósítás kar-
riertörténeteitõl az a keret, amelynek segítségével egyik interjúalanyunk 
a foglalkozási mezõben elfoglalt helyét értelmezi. A hivatástudat nar-

21 Interjúalanyaink közül egyetlen egy mutatta be a szakmai és anyagi nehézségek 
legyõzésének mai napig tartó kudarcát: János, akinek munkáról szóló történe-
tei töredezettek és a szegénységrõl, munkanélküliségrõl, nehéz, alacsony státusú 
munkákról szólnak, Kolozsváron a magyarok ellen, Budapesten pedig az erdé-
lyiek ellen táplált elõítéletekben látja gyökerezni problémáit. 
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ratívát egy magyartanártól halljuk arról, hogy elõbb az erdélyi magyar 
kisebbségi kultúra ellen fellépõ diktatórikus rendszerben majd abból 
a rendszerváltás utáni Magyarországra érkezve hogyan próbál pedagó-
gus szakemberként az értékek védelmében, illetve a magyar kultúra és 
identitástudat szószólójaként fellépni. Küldetéstudat narratívájának köz-
ponti eleme a „magyar identitástudat” és Magyarország, illetve Erdély 
lakosainak ehhez való viszonya. 

1989 szeptemberében telepedtem át, megkínzottan, megfáradtan érkez-
tem Magyarországra, ahová hitem szerint csak a pedagógusi mivolto-
mat hoztam, amirõl azt hittem, hogy az érték, ahol aztán szembesültem 
azzal, hogy nem úgy érték, ahogy azt én gondolom. […] 89 októberében, 
egy volt egyetemi tanárom mondta, hogy keresnek egy gimnáziumba 
félállásba magyartanárt, megjelentem, örömmel fogadtak, a legrosszabb 
osztályokat leadták, azt vállaltam, úgyhogy volt egy félállásom, január 
egytõl teljes állásban dolgoztam már, és azóta is ott vagyok. Nyugdíjas 
tanárként, egészen tavalyig teljes állásban, közalkalmazotti jogviszo-
nyom teljes megtartása mellett, idéntõl félállásban. Megkezdett osztá-
lyokat pedagógiai erkölcsösség az, hogy végigviszi az ember, várhatóan 
jövõre is félállásban fogok dolgozni. Nem tudok az iskolától elszakadni, 
megtartóerõ volt számomra és az is maradt az iskola. […] Itt nagyon sok 
a látvány, kevés a tartalom, nem beszélve a magyarországi tartalmi ele-
mekrõl, identitástudatról, ami nem érték. Ez nem érték. Lehet, hogy 
iskolánként változik, és az amit elmondok, az nem a mi iskolánkra jel-
lemzõ, hanem az egész magyarországi oktatási rendszerre. (Árpád)

Az anyagi helyzetrõl szõtt elbeszélések helyhez kötött kollektív 
identitásokat is megidézhetnek: amennyiben a boldogulás tapasztalata 
a társas környezet elutasításával kapcsolódik össze, megjelenhet a sike-
res, minden környezetben boldoguló erdélyiekre irigy magyarországiak 
toposza. Ehhez kapcsolódóan paradox módon az egyéni (anyagi/szakmai) 
elõrejutás szövegeiben is fellelhetõ az erdélyinek lenni kollektív kategó-
riája, méghozzá az  „egyedül is mindig jól boldoguló erdélyiek” képé-
ben. Ennek alaposabb bemutatása azonban már a következõ rész tárgya, 
ugyanis az anyagi és szakmai irigység impulzusai interjúalanyaim szá-
mára soha nem a munkahelyi környezetükbõl  – munkatársaiktól, felet-
teseiktõl  – érkeznek, hanem a személyes ismeretségi körön kívülrõl: sze-
mélytelen interakciókból, a tágabb közvélemény részérõl.  
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Láthattuk, hogy a munka világában boldogulás egyéni törté-
netei interjúalanyaink esetében jelentõsen eltértek a vendégmun-
kás léttel járó tapasztalatoktól. Élettörténetük elmesélése során 
 azonban  – a  vendégmunkásokhoz hasonlóan  – több interjúalanyunk 
számára központi jelentõséget kapott a magyarországiaktól való elkü-
lönbözõdés, amely különbséget a kultúra nyelvén  – sokszor az etnicitás  – 
segítségével fogalmazták meg. A következõkben azt vizsgáljuk, hogy 
a vendégmunkásokhoz képest milyen hasonlóságok illetve különbsé-
gek fedezhetõk fel abban, ahogy interjúalanyaink önazonosságukat meg-
határozzák; továbbá arra is választ keresünk, hogy milyen társadalmi és 
egyéni tényezõk magyarázhatják ezek megjelenését.

Ennek megfelelõen a kategorizációs minták elemzése során fi gyel-
münk fókuszában állt egyrészt a különbségtevés tartalma, a különbö-
zõség alapjául szolgáló dichotómiák, másrészt a különbségtevés helye, 
kontextusa az élettörténetben. Azokat a tapasztalatokat írjuk le, amelye-
ket interjúalanyaink jellemzõen a magyarországi–erdélyi kategóriarend-
szer megidézésével interpretálnak. Ezek olyan események, élethelyzetek, 
amelyek az azonosság-másság történeteit beágyazzák, az élettörténethez 
horgonyozzák. Ezzel párhuzamosan az ezekhez kapcsolódó esszenciali-
záló narratívákat is bemutatjuk. 

Elsõként a társas kapcsolatok kiépítésének nehézségei, kudarca és az 
ezekhez kapcsolódó különbözõség-narratívák kerülnek bemutatásra. Ezt 
követõen azokat a történeteket mutatjuk be, amelyek a kívülrõl érkezõ 
kategorizáció elbeszélései, azon tapasztalatoké, amelyek során a beszélõ 
a környezete szemében Másikként tételezõdik. Részletesen elemez-
zük a külsõ kategorizáció azon helyzeteit, amelyeket az etnikai elutasí-
tás, a nemzeti szolidaritás megtagadásának tapasztalataiként mesélnek el 
interjúalanyaink, valamint az etnikai sérelmi narratívát, amellyel interjú-
alanyaink ezeket a helyzeteket értelmezik. Végezetül megkísérelünk 
számba venni néhányat azon tényezõket és mechanizmusok közül, ame-
lyek az azonosság és különbözõség e történeteinek létrejöttét vagy éppen 
hiányát magyarázhatják.
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Közösségközpontúság és individualizáció

 A belföldi illetve nemzetközi migrációs mozgások rendszerint inkább 
iparosodott és modernizálódott területek, fõként városok felé irányulnak.22 
Emiatt a migráns-élettörténetek különbözõség-tapasztalatának egyik alap-
motívuma az életvilágok individualizációs-modernizációs tengelyen meg-
élt különbözõsége. Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor erdélyi beván-
dorlók történeteiben részletesen elemezte ezeknek az individualizációs 
különbségeknek az elemeit.23 A közösségi értékek, a közösségi részvétel 
háttérbe szorulása az egyéni boldoguláshoz képest (a magánélet informális 
és a munka jóval formálisabb társas kapcsolatainak különválása, az anyagi 
javak felértékelõdése a közösségi szolidaritással szemben, az idõbeosztás 
és idõfelhasználás szabályozottsága, annak emberi kapcsolatokra gyakorolt 
hatása) gyakori alapja a különbözõség elbeszélésének.24 

Itt mindenki fut a pénze után, el van havazva, nincs idõ semmire. Olyan 
barátság, mint régen, olyan nincs. […] Kertes házban mindenki tolja 
a fûnyírót, vágja az ágakat, de a munkahelyen sem lehet igazi barátságo-
kat kötni. Biztos van, akinek sikerül, nekem nem. Olyan, hogy összejár-
junk a kollegákkal, olyan nincs. Megint visszajutottam oda, ahol kezd-
tem, önzõ nép. Még az idõt is sajnálja egyik a másiktól. (Bálint)

Az elkészített interjúk alapján nehéz választ adni arra a kérdésre, 
hogy az így elbeszélt individualizációs különbségek milyen földrajzi 
helyekhez, vagy társadalmi csoportokhoz köthetõk. A narratívákat vizs-
gálva azt találjuk, hogy noha interjúalanyaink mindannyian erdélyi váro-
sokból, megyeszékhelyekrõl érkeznek Budapestre, érdekes módon az 
individualizáció mértékének különbsége jellemzõen nem értelmezõdik 

22 Douglas S. Massey  – Joaquin Arango  – Graeme Hugo  – Ali Kouaouci  – Adela Pel-
legrino  – J. Edward Taylor: Theories of International Migration: A Review and 
Appraisal. Population and Development Review, No. 3, 1993. 431–466.

23 Kapitány Gábor  – Kapitány Ágnes: Kultúrák találkozása  – Kultúraváltás. In: Sik 
Endre  – Tóth Judit (szerk.): Táborlakók, diaszpórák, politikák. Budapest, MTA PTI, 
1996. 67–95.

24 Az individualizáció jelenségeinek, folyamatainak értelmezése nem tartozott 
a kutatás fókuszához, annak mélyreható elemzése egy további kutatás tárgyát 
képezheti.
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a vidéki város  –  fõváros ellentétpár segítségével.25 Az azonosság-másság 
fenti történeteiben legtöbbször dichotóm erdélyi-magyarországi szembe-
állítást találunk.

A különbözõség tapasztalatának alapját képezheti az a társadalmi vál-
tozás, amely a második világháborút követõen kezdõdött, és az azt követõ 
évtizedekben teljesedett ki Magyarországon. Hankiss Elemér és kutatócso-
portja az 1970-es évek végén kezdték el értékszociológiai  vizsgálódásaikat, 
amelynek eredményeit az atomizáció és individualizáció fogalmaival írták 
le.26 Míg a depolitizáció és klientelizáció a romániai kommunista diktatúra 
évtizedeit is jellemezték,27 a második gazdaság által lehetõvé tett fogyasz-
tói értékrend térhódítása, az anyagi javak életcéllá tett birtoklása az 1990-es 
évekig csak Magyarországon következett be.  

A különbségek, amelyek a földrajzi elmozdulás, a helyváltoztatás tör-
téneteivel kerülnek elbeszélésre másfajta társadalmi folyamatok tükrei is 
lehetnek. A rendszerváltást követõ demokratikus átalakulások, és a piac-
gazdaság megjelenése együtt járt a társadalmi dezintegráció bizonyos 
jelenségeivel, a bizalmatlanság növekedésével, a nem vérségi kapcsolatok 
fellazulásával.28 Interjúalanyaink az 1990-es évek fordulóján változtattak 
lakóhelyet  – a vándorlás során észlelt különbségeket tovább erõsíthették 
ezek az 1990-es évek elejétõl végbemenõ strukturális változások is.  

Ahogy az a fenti részletbõl is látszik, ezekkel a másság-történetek-
kel interjúalanyaink legtöbbször a személyes kapcsolatok kiépülésének 
kudarcát értelmezik. A beszélõ a saját csoportját felértékeli, a külsõ cso-

25 Korábban néhány interjút készítettem Budapesten tanuló egyetemistákkal; ese-
tükben a különbségek egyik központi interpretációs keretét adta a vidék-nagy-
város oppozíció. 

26 Hankiss Elemér: Kelet-európai alternatívák. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest, 
1989. 53–58.

27 Bodó Julianna Marc Garcelon elméletét idézi; bemutatja, hogy a romániai kom-
munista diktatúra alatt az egyének az állam uralma elõl a privát szférába mene-
külve egy tradicionális életvilágot hoznak létre, amely életvilágot a kölcsönös 
függõségek hálója szövi át. Bodó Julianna: A nyilvános és a privát. In: Bodó Juli-
anna (szerk.): Miénk a tér? Szimbolikus térhasználat a székelyföldi régióban. Pro-Print, 
Csíkszereda, 2000. 161–184.

28 Angelusz Róbert  – Tardos Róbert: A kapcsolathálózati erõforrások átrendezõdé-
sének tendenciái a kilencvenes években. In: Kolosi Tamás  – Tóth István György  – 
Vukovich György (szerk.): Társadalmi Riport 1998. TÁRKI, Budapest, 1998. 
237–257; Utasi Ágnes: A társadalmi integráció és szolidaritás alapjai: a bizalmas 
kapcsolatok. Századvég, 2002. 2. sz. 3–25; Dávid Beáta  – Albert Fruzsina: Kit 
nevez Ön barátnak? A barátság szociológiai megközelítésben. Századvég, 2005. 4. 
sz. 91–127.
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porthoz pedig negatív jelzõket társít (önzõ, magánakvaló, pénz-központú). 
Mindezzel párhuzamosan esetenként meg jelenik az  „individualista” 
magyarországiakkal szembeállított  „közösségibb” román képe.  „A román 
olyan, hogy ha az utolsó darab kenyere van, azt is megosztja a szomszédjával, itt 
nem.” (Bálint) Az etnicitás fogalmának a helye ebben a különbség-nar-
ratívában az, hogy kijelöl egy referencia-pontot a társadalmi távolsá-
gok értelmezéséhez: egy már korábban ismert Mi-Õk viszony kereté-
ben helyezi el a „Mások”, a külsõ csoport egy újabb kategóriáját. Ugyan-
akkor, ezzel egyidõben a narratíva maga is módosítja és újraértelmezi 
a referenciaként idézett Mi-Õk viszony jelentését: a román és az erdélyi 
kategóriák az új kontraszt által közelebb kerülnek egymáshoz.

Az individualizációs különbségek említése során a határmegvonás 
egyéb formáival is találkoztunk. Interjúalanyaink egy része szintén 
tematizálta a kibocsátó és befogadó közeg közösségéhez való eltérõ viszo-
nyát egy asszimilációt elbeszélõ narratíva segítségével folyamatában be-
mutatva azt, ahogy maga a beszélõ kategóriát váltott, és átkerült az egyik 
csoportból a másikba.  

A másik [furcsaság volt],  hogy valakihez csak akkor mész el, ha elõ-
ször felhívod, és nem az hogy jövünk, hanem mikor jöhetünk, és ha azt 
mondja, hogy egy hónap múlva, akkor egy hónap múlva. Fõleg azok-
kal, akikkel volt kapcsolatom Romániában, velük megváltoztam, ilyen 
szempontból. Anyám csinálja, hogy van kulcsa hozzám, és akkor néha 
ott van. És pár éve megemlítettem neki, hogy jó lenne, ha telefonálna, 
amikor jön, és halálra megsértõdött. Õ meg azt nem bírja felfogni, hogy 
mért kell telefonáljon. Én meg azt nem bírom, hogy nem szól. Az elején 
ezek voltak, amiket így. (Melinda)

Az elutasított és befogadott erdélyi

A politikai színtéren a határon túli magyarokról ellentmondásos 
kép alakult ki az utóbbi két évtizedben. Miközben 1988 óta a hivata-
los politika a diskurzus szintjén felkarolta a kisebbségben élõ határon 
túli magyarságot, a kulturális nemzet fontosságát hangsúlyozva, a szülõ-
földön való boldogulás eszméjét hirdetve újra és újra akadályokat állí-
tott a szabad vándorlás elé. A politikai közbeszéd bevándorlás-ellenes-
sége erõsödött a státustörvény, és még inkább a kettõs állampolgárság 
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körül zajló politikai csatározások idején.29 A politikai kettõs kommuni-
káció mellett a gazdasági folyamatok sem kedveztek az Erdélybõl érkezõk 
megítélésének: a rendszerváltást követõ gazdasági nehézségek, a növekvõ 
létbizonytalanság az erdélyieket övezõ kezdeti szimpátia csökkenéséhez 
vezetett.30 A kedvezõtlen közhangulatot fokozták azok a médiában meg-
jelenõ mûsorok, amelyek a külföldieket és vendégmunkásokat rendsze-
resen deviánsként mutatták be. 

A következõkben olyan történetekrõl lesz szó, amelyekben interjú-
alanyaink arról számolnak be, hogy a személyes környezetük õket ide-
gennek, máshonnan (Erdélybõl, Romániából) származónak tekintette.

Ahogy azt fent már említettem, a létbiztonság megteremtése, az 
anyagi boldogulás történetei összekapcsolódhatnak a környezet elutasí-
tásának a tapasztalatával. Többen számolnak be arról, hogy anyagi, szak-
mai sikerességük irigységet váltott ki környezetükben. 

Az egyik kislány azt mondja, õ azért nem szereti az erdélyieket, […] 
azért mert jönnek, mondja az egyetemista volt a kislány, és aztán már 
azonnal vezetõk akarnak lenni. Azt mondja, utálom õket, mert min-
denki vezetõ szeretne lenni. Van egy ilyesmi, van ismerõsöm is, adja 
a névjegykártyáját, nem tudom hányfajta igazgató, na most lehet hogy 
valamennyire igaz, de meg vagyok gyõzõdve, hogy nem mindenki. 
(Árpád)

Ezek a történetek egyaránt tükrözik az 1990-es években a létbizony-
talanságába sodródott emberek sikeresekkel szemben érzett frusztráci-
óit; az erdélyieket övezõ, az 1990-es évek elejétõl romló közhangulatot; 
valamint beszélgetõtársaink hajlandóságát arra, hogy az elutasítottságu-
kat mint az idegennek szóló elutasítottságot interpretálják. 

A munkahelyüket erdélyiektõl féltõ magyarországiak toposza mind-
össze két interjúban jelenik meg. Feltételezhetjük, hogy ennek részben 
az az oka, hogy interjúalanyaink legálisan vándoroltak be, és telepedtek 

29 Kántor Zoltán: Nemzet, nacionalizmus, státustörvény. In: Tamás Pál  – Erõss 
Gábor  – Tibori Tímea (szerk.): Nemzetfelfogások. Új Mandátum  – MTA SZKI, 
Budapest 2005; Kántor Zoltán  – Majtényi Balázs: A „kettõs állampolgárság”  – 
népszavazás, politikai vita, érvek. In: Bodó Barna (szerk.): Romániai Magyar 
Évkönyv 2004/2005. Temesvár, Szórvány Alapítvány  – Marineasa Kiadó, 2005. 
213–228; Feischmidt Margit válasza. Fórum a kettõs állampolgárságról. Kisebb-
ségkutatás, 2005. 1. sz. 33.

30 Enyedi  – Fábián  – Sik (2004) i. m. 
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le, nem az illegális, szakképzetlen munkaerõt is foglalkoztató szegmen-
tált munkaerõpiacon helyezkednek el; a középosztálybeli (mûszaki) dip-
lomás pozíciókban kisebb a létbizonytalanság, az alkalmazottak kevésbé 
pótolhatóak illetve kevésbé felcserélhetõek egymással, mint a vendég-
munkásokat is jelentõs számban foglalkoztató iparágakban. Ezzel magya-
rázható, hogy amennyiben valaki be is számol ilyen tapasztalatról, az 
nem a munkaerõpiaci verseny személyesen megélt fenyegetése, hanem 
egy általánosabb társadalmi diskurzus leképezõdése: nem interjúalanya-
ink munkahelyén, munkatársaikkal, feletteseikkel való interakciói során 
jönnek létre, hanem a tágabb társadalmi környezetbõl érkeznek. 

Ezekben a helyzetekben az  „erdélyi” (tényleges vagy képzelt) negatív 
konnotációját a beszélõ a sokat dolgozó, a legnehezebb munkákat is el-
vállaló, talpraesett,  „jég hátán is elbodoguló erdélyi” képének segítségé-
vel kapcsolja össze. Ez a narratíva egyrészt a kiszolgáltatottság és kizsák-
mányolás helyzeteit értelmezi újra úgy, hogy cselekvõként, kompetens 
egyénként, nem pedig áldozatként mutatja be magát a beszélõ; másrészt, 
egy meritokratikus értékrendet idézve legitimációs alapot teremt az elõ-
nyösebb pozíció elfoglalásához. Ezt a legitimációs narratívát többfélekép-
pen fogalmazták meg beszélgetõtársaink. A következõ interjúrészlet azt 
mutatja be, hogy a beszélõ hogyan távolodott el ettõl a kezdetben elfoga-
dott helyzetértelmezéstõl, és hogy tette részben magáévá a külsõ csoport 
nézõpontját. 

Volt olyan taxis megjegyzés régebben, hogy az erdélyiek jobban élnek. 
Sõt volt egy olyan, aki azt mondta, hogy azért élnek jobban, merthogy 
elvállalnak olyan munkát, amit egy magyarországi nem vállalna el. Ezt 
õ rossz értelemben gondolta, én ezt nem gondolom, azt viszont gon-
dolom, hogy szerintem minimum két fajta erdélyi van: a szomorkodós, 
akivel én nem foglakozom. De az, aki akar valamit, azokban van egy 
ilyen megoldom, jég hátán is megélek, lehull a hó, nem esik kétségbe, 
merthogy egy magyarországi hajlamos rá. Sokkal nagyobb a tûrõképes-
sége, megoldó-képessége, talpraesettebb. Ugyanúgy, ahogy lehet nyo-
mulásnak venni, hogy rátörsz valakire, meg lehet úgy venni, hogy szia, 
itt jártam, bejöttem, ugyanúgy azt is lehet nyomulásnak venni. Mert 
ha ugyanezt levetíted egy török-német dologra, akkor nyilván a német, 
nem örül annak, hogy a török nyolc helyett tíz órát dolgozik. Mert nyil-
ván a munka értékét is rontja, és a németet ugye megérted. A magyarra 
meg azt mondod, hogy az erdélyit nem. Szóval ez nagyon, nem egy 
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egyértelmû dolog, hogy kinek van igaza. Vagy hogy van. Most már én 
is néha hajlamos vagyok, amikor az elején megvolt ez a sikersztori, és 
kvázi kipipáltam, hogy megcsináltam az életem, most már nem dicsek-
szem ennyire vele. Mert ezekben volt egy pár olyan kulcsmomentum, 
amikor a magyarországi azt mondta volna, hogy nem. (Melinda)

Az elutasítottság és kizárás tapasztalatai mellett interjúinkban meg-
jelennek a környezet általi elfogadás és befogadás elbeszélései is, azok 
a helyzetek, amikor a környezet szemében erdélyinek, székelynek 
lenni vonzó tulajdonság. Magyarországon a civilizálatlan és szegény 
Erdély képével párhuzamosan él az autentikus magyar kultúra bölcsõ-
jének Erdély-képe is.31 Ennek az Erdély-romantikának az eredménye az 
a rokonszenv, amelyrõl több beszélgetõtársam is beszámolt migrációs 
történetében. Ha elfogadja ezt a vonzalmat, ekkor ez kevéssé tematizá-
lódik, magától értetõdõ az élettörténetben.32 Ám erõteljesebb refl exió 
övezi akkor, hogyha a beszélõ ezt a romantikus vonzódást, annak elfoga-
dásával járó passzív szerepet visszautasítja:

Én ezt azért adtam fel, mert a papírférj-jelöltem33 belém szeretett, és 
én ezt nem akartam, hogy komolyan vevõdjék. Fõként azért nem, mert 
õ nem belém szeretett, hanem egy erdélyi menyecskébe. És tudtam, 
hogy én nem vagyok egy erdélyi menyecske típus, tehát én nem tudom 
prezentálni, amit õ belém álmodott ebbe a kapcsolatba…
Nem vagyok pl. házias. Ezt a pasit, egy táncházba vitt el valaki, turis-
taként voltam itt, és akkor mondták, hogy menjünk el a táncházba, és 

31 Ennek forrásai és csatornái pl. az Erdély-turizmus, a Duna TV mûsorai, vagy 
a Wass Albert kultusz. Feischmidt Margit: A magyar nacionalizmus autentici-
tás-diskurzusainak szimbolikus térfoglalása Erdélyben. In: Feischmidt Margit: 
Erdély-(de)konstrukciók. Tanulmányok. Néprajzi Múzeum  – PTE Kommunikáció- 
és Médiatudományi Tanszék, Budapest  – Pécs, 2005; Kürti László: The Remote 
Borderland. Transylvania in the Hungarian Imagination. State University of New York 
Press, New York, 2002.

32 Ha rákérdeztem, hogy jelentett-e hátrányt a származása, többször kaptam ellen-
kezõ választ: voltak már ilyenek, hogy mennyire szeretik az erdélyieket, hogy kimond-
ták, így. Meg voltak segítõkész emberek, pl. az az osztályvezetõ, aki engem felvett az elsõ 
munkahelyemre, õ is szimpatizált az erdélyiekkel, és szerintem ez is közrejátszott abban, 
hogy felvett. Nem tudom mennyire, remélem, hogy nem csak azért. (Attila)

33 Az 1980-as években igen nehéz volt a kitelepedés legális útját járni Romániában, 
a lehetséges egérutak egyike volt egy külföldivel formálisan kötött névházasság, 
más néven papírházasság. 
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akkor elmentünk, és ugye egy erdélyi a táncházban, akkor arról van az 
embernek egy elképzelése, hogy milyen típusú. Én meg nem vagyok 
ilyen. Én meg azt éreztem, hogy õ abba szerelmes, akit õ a táncházban. 
Hamis elképzelés. Hogy otthon fõzök, s népdalokat énekelek közben. 
Nem népies beállítottságú vagyok. (Melinda)
Interjúinkban a befogadás, a rokonszenv tapasztalatai kevésbé hang-

súlyosak, mint az elutasítottság sérelem-történetei; és amennyiben tár-
gyalásra kerülnek sem jellemzõ  hogy ezt a beszélõ valamilyen kollektív 
kategóriával kapcsolja össze.  Az erdélyiként való befogadás és elfoga-
dás történetei a fent említettek mellett azokról a helyzetekrõl szólnak, 
amikor interjúalanyaink egy magyarországi kisebbségi közegbe kerülve 
meleg fogadtatásra találnak. Ilyenkor a kisebbségi léthelyzetre irányuló 
szolidaritás keretében értelmezik pozitív élményeiket, eközben pedig 
szembeállítják azokat az általános magyarországi tapasztalataikkal. 

Végtelen rendes társaság volt ott a tsz-nél. Megjegyzem kilencvenöt 
százalékban horvátok voltak, nem magyarok, itteni horvát nemzetisé-
gûek, akiket a magyarok Kanizsa környékén nem szerettek, én viszont 
nagyon. Õk meg tudták érteni az én régebbi kisebbségi voltomat, mert 
õk érezték, ha nem is annyira, érezték, hogy õk itt kisebbségnek szá-
mítanak. […] Amikor mentem az utcán, igaz, hogy én is mindenkinek 
köszöntem, mindenki fogadta, százból kilencevöt megállt velem beszél-
getni, és hozzá hasonló dolgok. Én nem tudtam mindenkirõl, hogy ki, 
de rólam mindenki tudta. (Károly)

Ezek a befogadás-történetek összekapcsolódhatnak a kettõs kisebb-
ség etnikai sérelmi narratívájával, amelyet a következõ rész tárgyal.

Elutasítottság és etnicizálás  – a sérelmi narratíva 

Az elõzõekben láthattuk, hogy interjúalanyaink jellemzõen nem 
mutatják be magukat mint dolgozó migránsokat a különbözõség és azo-
nosság kategóriáival. Mégis, interjúink jelentõs részében a Fox és Pulay 
által leírt etnikai sérelmi narratíva központi elemként, hangsúlyosan 
van jelen. A migráns életutak egyik központi állomása azoknak az élet-
helyzeteknek, tapasztalatoknak az elmesélése, amelyeket interjúalanya-
ink a magyarságuk, a nemzeti szolidaritás megtagadásaként mutatnak be. 
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Ezek a történetek helyet adnak az azonosság-különbözõség etnicitásra 
épülõ esszencializáló elbeszéléseinek. 

A nemzeti kategóriákkal elbeszélt elutasítottság leggyakrab-
ban a „lerománozás”-helyzetek  – amelyben a beszélõt környezetében 
valaki a „román” jelzõvel illette  – bemutatásán keresztül jelent meg az 
 interjúkban. A lerománozás-narratívák elemzése, mint tényleges vagy 
vélt etnikai stigmatizáció tapasztalata szinte az összes hasonló témájú 
munkában helyet kapott az utóbbi idõben.34 A lerománozás-helyzetek 
mellett ilyenek a határátlépéskor és az idegenrendészeti bürokrácia,35 út-
vesztõiben átélt nehézségek (leghangsúlyosabban a magyar állampol-
gársági vizsga, illetve a hosszú és kiszámíthatatlan várakozási idõszak), 
amelyeket válaszolóink etnikai keretben  – magyarságuk elutasítása-
ként  – értelmezhetnek. Szintén ennek az esszencialista narratívának az 
egyik pillére a 2004. decemberében megrendezett népszavazás a hatá-
ron túli magyarok kettõs állampolgárságáról.  „Párhuzamot vonnék, hogy 
megint lerománozták a népet. A székelyeket. Megint lerománozták. Nagy tömeg-
ben lerománozták a testvérek. Vagy leszlovákozták? Vagy lejugózták? Mindegy 
hogy nevezzük.” (Gyula)

Ahogy azt a lerománozással kapcsolatban korábbi kutatások is leírták, 
számos interjúalany az etnikai szolidaritás megtagadásának tapasztalatát 
úgy oldotta, hogy az elutasító-elutasított szerepeket felcserélve a magyar-
országiakat egy új magyarságfogalom alá sorolta be. Ezekben a történe-
tekben a magyarországiak kevésbé magyarok, vagy egyáltalán nem azok, 

34 Rogers Brubaker  – Feischmidt Margit  – Jon Fox  – Liana Grancea: Nationalist 
Politics and Everyday Ethnicity in a Transylvanian Town. Princeton University Press, 
2006. 326–332.; Feischmidt Margit: A határ és a román stigma. i. m.; Fox (2003) 
i. m.; Pulay (2006) i. m.

35 Az idegenrendészeti hivatal egy olyan színtér, ahol a különbözõ nem magyar 
állampolgárságú egyének a magyar állampolgárság megszerzéséért egymás mel-
lett, és egymás ellen küzdenek. Az idõ és a tér kontrollja, a várakoztatás, sorbanál-
lás kényszere egy hatalmi teret hoz létre, ahol gazdasági tõkével rendelkezni (pl. 
megfi zetni egy ügyvéd költségeit) elõnyös pozíciót jelent. A hatalmi tér az etnikai 
hovatartozással összekapcsolódó gazdasági egyenlõtlenségekkel együtt az etni-
kai kategóriákban értelmezett alárendeltség tapasztalatát hozza létre, ez a fruszt-
ráció az etnocentrikus és xenofób gondolkodás mintáiban köszön vissza.  Volt 
olyan, hogy mentem a rendõrségre tartózkodási engedélyt meghosszabbítani, jött a ferde-
szemû,  „szia”  „szia” s adta oda a nemtudommit az ügyintézõnek, s intézte el, ment a dol-
gára  „szia”. Ugyanezt láttam az állampolgársági vizsgánál, ott állt egy kínai csajszi, tisz-
tán emlékszem erre, ilyen kis diplomata táskával, õ már a többiek útját egyengette, szó sze-
rint. (Bálint) Az idegenrendészet mint identifi kációs mechanizmusokat generáló 
hatalmi tér elemzése egy külön kutatás tárgya lehetne. 
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míg az igazi magyarság hordozóivá az erdélyiek, határon túli magyarok, 
székelyek válnak. 

Ezekben a narratívákban a nemzeti szimbólumok használatában ész-
lelt eltérések, a (magyar) magaskultúra ismerete és szeretete, illetve a nyu-
gati kultúrához való viszony a központi motívumok. A nemzeti szimbó-
lumok használata (kitenni a magyar zászlót, a magyar címert, népviseletet 
hordani, a Himnuszt átéléssel énekelni, nemzeti ünnepeket tisztelni) szá-
mos interjúalanyunk számára a magyarországi-erdélyi szimbolikus határ-
megvonás egyik eleme.  

A nemzeti ünnepeink, azokat mondjuk más tartalommal éljük itt meg, 
aki megéli. Aki a tökmagot köpi jobbra balra, amikor a Himnuszt ének-
lik, az biztos nem éli meg, az nem éli meg, mert mi mindig lelki vigyáz-
állásban álltunk, amikor meghallottuk a Szózatot vagy Himnuszt. Isko-
lában az történik, hogy nem éneklik a Himnuszt, hanem meghallgatják. 
(Árpád)

A határmegvonás másik eleme a magaskultúra, ezen belül a magyar 
magaskultúra ismerete és szeretete az erdélyiek és határon túli magya-
rok körében, ezzel szemben a magyarországiak, mint a nyugati (tömeg-) 
kultúra  „nyugati világba asszimilálódó” fogyasztói jelennek meg:  „általá-
ban mindig a többségi nemzethez szoktak asszimilálódni. Itt a mi helyzetünkben 
azt mondjuk, hogy a nyugati kultúrához.” (Árpád) Néhány esetben a nemzeti 
fogalomtárhoz való eltérõ viszonyulás tematizálásától egyenes út vezet 
ahhoz, hogy beszélgetõtársaink az erdélyiek jobb, igazabb magyarságát 
hangsúlyozzák. 

Nemrég voltunk külföldön, hát én elhatároztam, hogy ha megnyerem 
az ötöslottót, akkor elmegyek innen, valahová. Mert itt nem lehet meg-
maradni magyarnak. A magyart itt már csak második idegen nyelvként 
tanulják. Hazudnak az ember szemébe, töltik a mûsort a hülyeségekkel. 
Be sem kapcsoljuk, ott van letakarva. Nem tudom más hogy van ezzel, 
de én nagyon szomorúnak tartom. Lehet hogy más nem érti meg, de én 
másfél éve voltam itt, már rögtön kitettük a zászlót. Mert én 40 évig nem 
tehettem ki, mert vagy Romániában éltem, és ezért megöltek volna, vagy 
albérletben voltam. Most kint van. Nagyon szomorúnak tartom, hogy az 
emberek még az ünnepeken sem teszik meg, hogy kitegyék. Másikokat 
meg a Délvidéken ütik, ha magyarul megszólalnak. (Bálint)
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A nemzeti beszédmódra, az etnikai kategorizáció használatára való 
fogékonyság az erdélyi kisebbségi társadalom kontextusában többféle for-
rásból ered. Az utóbbi kétszáz évben a magyar és a román közbeszédben, 
kulturális életben és politikában jelentõs szerepet kaptak a nemzeteszme 
gyakran ellentmondó értelmezései.  A Ceauºescu-diktatúrában is igen 
erõteljes elem volt a nemzeti sovinizmus, ami a román állammal szemben 
erõs ellenállást gerjesztett a kisebbségi magyarságban; másrészt a kisebb-
ségi magyar társadalom is megteremtett egy kvázi nemzeti diskurzust 
a maga számára. Ez egyrészt a – helytõl és idõtõl jelentõsen függõ  – min-
dennapi etnikai kategorizációt36 jelenti,  „a kollektív mi-reprezentáció 
külön szótárát és grammatikáját”,37 másrészt jelenti egy erdélyi magyar 
intézményrendszer létrehozását. Kántor Zoltán ezt úgy fogalmazta meg, 
hogy az erdélyi magyar társadalom  „nemzetesülõ kisebbség”.38 

Más szerep jutott a nemzeti tematikának Magyarországon. A belpoli-
tikai csatározások során az 1980-as években, majd a rendszerváltás idején 
a magyar kulturális nemzet témája, a határon túl élõ magyar kisebbség 
helyzetének tematizálása eszközzé vált a rendszerváltó elit kezében, ame-
lyen keresztül kritizálhatta a fennálló rendszert.39 Ezt követõen is a poli-
tikai hadszíntér eszköztárának része maradt, mint egy olyan elem, amely 
segítségével a szereplõk magukat a politikai mezõben pozicionálhatják.40 
A nemzeti szimbólumok jelentései átalakultak a különbözõ politikai sze-
replõk kezében, létrehozva a nemzeti tematizáció egy plurális rendsze-
rét, amelyben egymás mellett, a legitim jelentésekért egymással küzdel-

36 A mindennapi etnicitás mûködésérõl természetesen nem beszélhetünk általános 
terminusokban: függ a településtípustól, a földrajzi helytõl, a település etnikai 
megoszlásától, a társadalmi-gazdasági státustól; emellett idõben is változik. Más 
lesz tehát az 1990-es évek elején egy székelyföldi faluban, és más az ezredforduló 
Kolozsvárján. Gagyi József (szerk.): Egy más mellett élés. A magyar–román, magyar–
cigány kapcsolatokról. KAM  – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja, 
Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 1996; Brubaker et al. (2006) i. m.

37 Biró A. Zoltán: Intézményesedési folyamatok a romániai magyar társadalomban 
1989–1995 között. In: Biró A. Zoltán: Stratégiák vagy kényszerpályák  – Tanulmányok 
a romániai magyar társadalomról. Pro-Print, Csíkszereda, 1998. 15–48.

38 Kántor Zoltán: Nationalizing Minorities and Homeland Politics. In: Balázs 
Trencsényi  – Constantin Iordachi  – Zoltán Kántor  – Cristina Petrescu  – Dragoº 
Petrescu (eds.): Nationalism and Contested Identities: Case Studies on Romanians and 
Hungarians. Regio Books. Budapest, Iaºi, 2001.  249–272.

39 Bárdi Nándor: Tény és való. A budapesti kormányzatok és a határon túli magyarok kap-
csolattörténete. Problémakatalógus. Kalligram, Pozsony, 2004. 97–98.

40 Szabó Ildikó: Nemzeti tematika és politikai szocializáció. MTA Doktori Értekezés. 
Budapest, 2006.
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met folytatva több nemzeti tematizációs nyelv is megjelent. Másrészt 
a határon túli magyarok maguk is a politikai szimbólumrendszer részévé 
 váltak.41 Valószínûleg pusztán a kisebbségi illetve többségi pozíció külön-
bözõsége önmagában elegendõ lett volna ahhoz, hogy az etnikai-nemzeti 
hovatartozás különbözõ jelentésekkel bírjon egyazon kulturális nemzet 
két tagja számára. A magyarországi illetve romániai és erdélyi politikai 
mezõ folyamatai ezeket a különbségeket azonban jelentõsen megnövel-
ték, és a jelentéseket diverzifi kálták.  Mindezek a folyamatok hozzájárul-
tak a nemzeti szimbólumok használatának kölcsönös félreértéseihez a be-
fogadó közeg különbözõ nemzeti nyelvet beszélõ tagjai és az áttelepülõk 
között, hiszen utóbbiak esetében továbbra is a kisebbségeit beolvasztani 
próbáló diktatúra emléke maradthatott a meghatározó irányzéka azok 
jelentéseinek, míg elõbbiek esetében e szimbólumok a napi politikai küz-
delmek, azonosságok és elhatárolódások eszközeivé váltak. 

A következõ interjúrészlet jól illusztrálja azokat a nehézségeket, 
amelyeket a kisebbségi helyzetbõl kikerülõk élhetnek át akkor, amikor 
szembesülnek a nemzetiség és etnicitás megváltozott jelentéseivel.

Ez a legnagyobb baj, itt mindenki lehet bármi, Magyarországon bárki 
lehet kínai, lehet román, lehet tót, vagy lehet mittudomén szerb, de ha 
azt mondom, hogy én márpedig magyar vagyok, akkor már magyar-
kodok. Miért? Miért? Mert tulajdonképpen ez van. Ez van. Ha én ki-
teszem a magyar szentkoronát, vagy a magyar címert, akkor engem 
leköpnek az utcán mer……Büdös magyar, s leköpnek. A taxisofõr, itt 
a sarkon. (Károly)

Ezek a tényezõk hozzájárulnak a nemzeti-etnikai fogalomhaszná-
lat félreértéseihez, így az állampolgárság és kulturális nemzet fogalmai-
nak ellentmondásos összemosásához, összemosódásához. A lerománo-
zás, a határátlépés, a bevándorlási ügyintézés és a kettõs állampolgársági 
népszavazás helyzeteiben az a közös, hogy mindegyikben az állampol-
gárság és etnikai hovatartozás, a politikai és kulturális nemzet ütközõ 
fogalmai állnak középpontban. Míg a magyarországi közember, illetve 
az állam képviselõiként fellépõ hivatalnokok a politikai nemzet fogal-
main keresztül értelmezik ezeket a helyzeteket, erdélyi interjúalanyaink 

41 Waterbury, Myra: Ideology, Organization, Opposition: How Domestic Political 
Strategy Shapes Hungary’s Ethnic Activism. Regio. Minorities, Politics, Society. Vol. 
9. 2006. 65–86.
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 számára mindez a magyar (kultúr)nemzeti identitásuk elutasítását jelent-
heti. Az 1990-es évek fordulóján Magyarországra vándorló  diplomás 
 emberek áttelepülésük elõtt a nemzetesülõ kisebbségi diskurzus cél-
közönségébe tartoztak  – számukra ez az elutasítás az önazonosság egyik 
központi idió máját érintheti. 

Másrészt a nemzet fogalomrendszerét mindennapi küzdelme-
ibe bevonó magyarországi politikai nyilvánosság ténylegesen kitermel-
heti az etnikai stigmatizáció gesztusait, jelentéseit is: Feischmidt Mar-
git a kettõs állampolgárság politikai vitája kapcsán refl ektál a politikai 
xenofóbia megnyilvánulásaira.42 Részben a nyilvánosság diskurzusaira 
épülve a mindennapi beszéd is mûködésbe hozhatja az etnikai kirekesz-
tés és stigmatizáció mechanizmusait: Fox és Pulay bemutatják, hogy 
a magyarországi munkások és az idegen állampolgárságú vendégmunká-
sok munkaerõpiaci pozíciójának viszonya hogyan tükrözõdik a „román 
stigma” mûködésében.43 

Az  „igazibb” magyarság narratívája tehát a vélt vagy tényleges nega-
tív külsõ kategorizáció sérelmi helyzetét hivatott orvosolni, a meg-
kérdõjelezett dimenzió mentén helyreállítva a sértett fél önértékelését. 
Ugyanakkor, az autentikus magyarság narratívája önmagában is létrejö-
het, a negatív külsõ kategorizáció tapasztalata nélkül: a nemzeti szimbo-
lika kisebbségi illetve többségi (plurális) használatának eltéréseit érzékle-
tesen kifejezheti. Ezen narratívák megalkotásához az erdélyi migránsok 
a magyarországi nyilvánosságban is elterjedt fent említett autentici-
tás-diskurzusok eszköztárából is meríthetnek. 

Meglepõ, hogy az autentikus magyarság esszencialista narratívájá-
ban alig tükrözõdik az a pluralitás, amellyel a magyar közéletben a nem-
zet témaköre tematizálódik. Elenyészõ az olyan utalások száma, amely 
a magyarországiak egyes csoportjai közt (pl. a „nemzeti érzelmûe-
ket” kiemelve) az etnicitás alapján tenne különbséget. További kutatá-
sokat kívánna választ találni, hogy magyarázhatja-e ezt a nem-migráns 
magyarországi kapcsolatok hiánya, vagy az, ha a narratíva az erdélyi-
ként átélt negatív tapasztalatokat értelmezi (és ez a központi szimbolikus 
határmegvonást az erdélyiek és egy külsõ csoport közt rögzíti).

Ahogy Pulay is bemutatta a „lerománozás” elbeszélések kapcsán, 
az etnikai elutasítottság narratív mintája nem szükségszerûen konkrét, 

42 Feischmidt Margit válasza. Fórum a kettõs állampolgárságról. i. m.
43 Fox (2003) i. m.; Pulay (2006) i. m.
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egyénileg átélt helyzetek lenyomata.44 Gyakran a saját, személyes tapasz-
talat hiányzik, mégis, a beszélõ ismeri és felhasználja az etnikai elutasí-
tottság történeteit saját helyzetének értelmezéséhez. Az etnikai sérelmi 
narratíva készen kapott minta, amely a személyes élettapasztalatoktól el-
vonatkoztatva alkalmas lehet az etnikai sérelmi helyzetektõl különbözõ 
személyes nehézségek interpretálására, elbeszélésére. Válasz lehet az ide-
gennek szóló elõítéletekre, a közvetlen társas környezetbõl érkezõ, vagy 
a tágabb közvélemény részérõl megfogalmazott elutasító gesztusokra. 
Interjúinkban az erdélyit gazdasági dimenziók mentén elkülönítõ, sze-
génységéért lenézõ, vagy annak sikerére irigy magyarországiak képe 
gyakran szervesen kapcsolódik az etnikai sérelmi narratívához. Az etni-
citás és a nemzet fogalmai erdélyi kisebbségi pozícióból érkezve meg-
felelõ keretet jelenthetnek nem etnikai kategóriák mentén létrejövõ el-
utasítás-helyzetek értelmezésére is.  

Amikor a 16. kerületben esztékában elmentem orvoshoz, és egy 
adott pillanatban egy diplomás ember azt mondja nekem, egy diplo-
más embernek, hogy beszéljek már magyar akcentussal, ne románnal. 
Na ezt nem fogom neki elfelejteni. Ez volt 92-ben, 2 évvel azután, hogy 
itt éltem. Kijöttem 90-ben és elsõ hét azzal telt, hogy mentem intézni az 
iratokat, útlevél, személyi, hát a harmadik kerületi rendõrséghez men-
tem be, amikor jöttünk ki, azt mondja a rendõr elvtárs, feszített egy 
ekkora ember az ajtónál, mondja, na jobb a vajas kenyér, mint a zsíros 
kenyér? Szó szerint. Úgyhogy itt is megkaptuk. De az elõzõ az Ikarus-
ban is a fõnököm nem rosszindulatból, csak elszólásból volt, rákérdezett 
egyszer, hogy hogy is van az, hogy a román magyarok? (Bálint)

Egy másik jellegzetes példa a barátságok, társas kapcsolatok kudar-
cának összekapcsolása a magyarként való elutasítottság történeteivel. 
Az elbeszélésekben az elutasítás különbözõ társadalmi színtereken átélt 
tapasztalatai összefonódnak; ebben a sérelmi narratívában a magyarabb, 
kulturáltabb erdélyiek illetve a közösségibb, önzetlenebb erdélyiek ön-
reprezentációi kölcsönösen értelmezik, erõsítik, és legitimálják egymást. 

Fontos látnunk, hogy az interjúkban azok a témák, amelyekre az etni-
kai sérelmi narratíva építkezik, nem csupán az esszencialista különbözõ-
ség történeteiben kapnak helyet. Számos élettörténetben a  lerománozás, 

44 Pulay (2006) i . m. 
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az állampolgársági ügyintézés vagy a közélet bizonyos eseményei más-
fajta keretben kerülnek tárgyalásra, gyakran az otthon maradó, vagy át-
települt erdélyi ismerõsökkel, családtagokkal való feszültségek, konfl ik-
tusok kapcsán. Több interjúalany úgy beszélt a „lerománozásról”, hogy 
közben etnikai stigmatizáló hatásától megfosztotta a tapasztalatot: hivat-
kozott eközben a cselekvõ szándékaira („viccbõl mondta”,  „nem úgy 
mondta”) illetve a helyzet extremitására („részegek voltak”). Egy másik 
interpretációs stratégia volt a helyzet újraértelmezése a társadalmi pozí-
ció mentén. A társadalmi hovatartozással, iskolázatlansággal, butaság-
gal magyarázva a sértést a szerepek felcserélõdnek, a stigmatizálás aktusa 
jelentõségét veszti. 

Ugyanígy megtaláljuk a bevándorlási folyamat, vagy az állampolgár-
sági népszavazás alternatív értelmezéseit is. Az utóbbi esetében a nem-
zeti esszencialista beszédmóddal szemben leginkább a politikai játszma, 
politikai manipuláció narratívája jelenik meg.

Rám nagyon megsértõdtek az erdélyi ismerõseim, mert amikor szava-
zás volt, igen-nem izé, akkor nem mentem el szavazni. Hogyhogy nem 
mentél? S ha elmentem volna, és nemmel szavaztam volna, mit szóltál 
volna? Na mondom, ezért inkább el sem mentem. [Nevet] Hülye kér-
désre csak hülye választ lehet adni, akkor már inkább nem megyek el, 
tudod? […] De ezzel azért nem vagyok túl sûrû jelenség az erdélyiek 
körében. (Géza)

Ami közös ezekben a történetekben, az az, ahogy az erdélyi önazonos-
ságot aktiválják: a beszélõ véleménye megfogalmazása során gyakran ref-
lektálni kényszerül erdélyi mivoltára, arra, hogy véleménye eltér, miért tér 
el a beszélõ által dominánsnak érzékelt  „tipikus erdélyi” narratívájától. 

A sérelmi szövegekkel szemben megfogalmazott vélemények szim-
bolikusan elhatárolják a beszélõt az erdélyi kategóriájától. Éppen ezért 
ezek alkalmazása egy stratégia lehet a beszélõ részérõl, amellyel magát 
egy csoporttal azonosítani, vagy attól megkülönböztetni igyekszik; 
ugyanakkor ezek vállalása gyakran nehezen elbeszélhetõ feszültséget 
okoz az egyén önbemutatásában. A következõ interjúrészletben azt lát-
hatjuk, hogy a kettõs állampolgársági szavazás kapcsán hogyan próbálja 
a beszélõ egyszerre megfogalmazni szembenállását az áttelepedés során 
hátrahagyott közeg elvárásaival, és egyszerre elutasítani az állásfoglalást, 
ezzel elkerülve a konfl iktust.
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Ezért is nem jó az, hogy hogy mondjam, úgy érzem, nem szabad egy 
itt élõ magyar családtagnak egy ott élõvel politikai vitába bonyolódni, 
mert csak terheli a családi kapcsolatokat. […] Én az hogy 16 éve én itt 
élek, aki csak 5 évvel régebb is él itt, aki az elõzõ rendszerben is élt, 
annak inkább lehet beleszólása, én úgy érzem, nekem annyira nem. 
Nem éltem át, hogy milyen volt a 80-as években Magyarországon élni, 
hogy milyen volt utána, az egy más dolog. De új emberként becsöppen-
tem az országba, teljesen másképp élem meg én a mindennapokat, vagy 
éltem meg az elsõ jónéhány évet, mint egy itt született ember. Õ meg-
élt valamit, nekem van egy véleményem, de az, hogy elõtte milyen volt, 
és mennyi változás történt az országban, az jobban látja, aki itt élt mint 
én. A politika egy nagyon bonyolult dolog, és nem is szerettem sosem. 
És ha valaki foglalkozik vele, olyan tegye, aki ért hozzá. Mert így köny-
nyû, hogy nézem a tévét, és mondok valamit. Ezért is én kerülöm. Apu-
kám szokott idõnként mondani valamit, és akkor én mondom, hogy 
igen, úgy van. (Anna)

Az etnikai sérelmi narratíva lehetséges pilléreinek, az elutasítottság 
helyzeteinek ilyen értelmezései együtt járnak az esszencializáló etni-
kai különbözõség, az igazibb magyarság narratívájának hiányával. Más-
részt annak megidézésével párhuzamosan, együtt járhatnak az attól való 
explicit egyéni elhatárolódással. Az interjúkban megtalálható az etni-
kai esszencializáló narratíva egy olyan változata is, amely a magyar-
országi-erdélyi megkülönböztetést földrajzi határok mentén úgy írja felül, 
hogy a beszélõt elhatárolja az autentikus magyarság hordozóitól. Ekkor 
a magyarsághoz fûzõdõ viszony csoportok között érzékelt különbségei 
többször a Kelet-Nyugat diskurzív mintája szerint kerül tárgyalásra.45 
Ezekben a narratívákban a beszélõ a székelyeket jelöli meg mint a nem-
zeti szimbólumokhoz jobban kötõdõ csoportokat. A fokozott nemzeti 
érzés ekkor összefonódik a barbarizmus, primitívség képzeteivel. 

Az Erdély nyugati részén élõk sokkal nyitottabbak, tájékozottabbak, 
sokkal rugalmasabbak voltak, mint a székelység, akik egy elzárt közös-
ség, próbálta a saját hagyományait õrizgetni, és olyan csökönyösen, hogy 
néha mér ettõl volt hülye. […] 

45 Attila Melegh: On the East-West Slope. Globalization, nationalism, racism and 
discourses on Central and Eastern Europe. Central European University Press, 2006.
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Székelyföldön úgy volt egészen 90-ig, hogy kiderült utána, hogy minden 
második házban megvolt a magyar zászló elrejtve, meg mittudoménmi, 
mert én annyi régi magyar zászlót elõkerülni, 50–100 éves zászlók, olyan 
helyen õrizték, hogy képesek voltak 2 mestergerenda közé, ott vészelt át 
30–40 évet, elõvették, kibontogatták, magyarkodtak. Én mondjuk nem 
szerettem ezt sem igazából. Én nem vagyok híve ilyen túl nemzetieskedõ, 
sem magyar, sem román, sem egyéb, nem igazán szeretem. (Géza)

Minták és mintázatok

Az eddigiekben a migráns élettörténetek munkával kapcsolatos el-
beszéléseit vizsgáltuk meg, és azt találtuk, hogy ezek fõként individuális 
sikertörténetek. Ezt követõen olyan epizódokat azonosítottunk, amelyek-
ben jellemzõen a migrációhoz kötött kollektív azonosságok jelennek meg, 
mindenekelõtt az erdélyi-magyarországi megkülönböztetés. Ezek fõként 
a társas kapcsolatok kialakításának nehézségei, valamint a szûkebb-tágabb 
környezetbõl érkezõ elutasítás tapasztalatai kapcsán fogalmazódtak meg. 
A történetek helye, fontossága és értelmezései jelentõsen eltértek a külön-
bözõ élettörténetekben; jelen részben megkísérelünk rámutatni néhány 
olyan tényezõre, amely e különbségekkel kapcsolatban állhat. 

Elemzéseink során azt találtuk, hogy a kétféle módon  – az erdé-
lyi szervezeten keresztül illetve az internetes megkereséssel  – mintába 
került interjúalanyaink között jelentõs különbségek mutatkoztak. Míg 
munkájukról mindannyian individuális sikertörténeteket meséltek, a be-
fogadó közegben a társas kapcsolatok kiépítésének kudarca, az errõl szóló 
panaszok és csalódottság jellemzõbb az erdélyi szervezet tagjai körében. 
Az interjús módszer nem adott módot arra, hogy a társas beilleszkedést 
valamilyen objektív mércével mérve a kapcsolathálókat, kiterjedtségüket, 
sûrûségüket feltérképezzük, az azonban kijelenthetõ, hogy társas beillesz-
kedés szubjektív megítélése tekintetében különbségek találhatók a két al-
csoport között. Míg az interneten megtalált emberek vándorlástörténetük-
ben több barátságról, szoros társas kötelékekrõl számolnak be, illetve azok 
hiányát individualista nézõpontból, elégedetten tárgyalják, a szervezet 
tagjai számára a kapcsolatok, ha létrejönnek sem elegendõek, kielégítõek. 
Ez az eredmény nem váratlan fi gyelembe véve, hogy a migráns szervezetek 
részben a befogadó közeggel kiépített hiányos kapcsolatokat, az elveszett-
nek vélt közösséget pótolhatják. A szervezeti tagság tehát strukturálisan 
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tükrözheti a társas kapcsolatok kiépítésének egyéni kudarcát, vagy a társas 
normák, a közösségi értékrend térbeli makrotársadalmi különbségeit. 

Egy homogén migráns környezet megfelelõ közeget jelenthet a mig-
ránsokat személyesen érintõ elutasítás-tapasztalatok feldolgozására is, 
ez részben magyarázhatja, hogy a társas kudarcok mellett az erdélyinek 
szóló elutasítás sérelmei is inkább jelen vannak a szervezeti tagok élet-
történeteiben. Az erdélyiek szervezetének tagjai többségükben az etnikai 
sérelmi narratíva kereteit használva mutatták be magukat. Noha munká-
jukról õk is egyéni sikertörténeteket meséltek, ezek a migrációs élettör-
ténetben kisebb hangsúlyt kaptak az elutasítás, a társas kudarcok tapasz-
talatához képest. Utóbbiak gyakran a fent leírt etnikai-nemzeti keretben 
kerültek elbeszélésre, azaz beágyazódtak olyan kollektív identitásokhoz 
kötõdõ elbeszélésekbe, amelyek a magyarsághoz való viszony különbö-
zõségérõl, az erdélyiek  „igazibb” magyarságáról szóltak. Az erdélyiséget 
az igazibb magyarsággal felruházó narratíva az elutasítás és társas kudar-
cok élménye nélkül is elbeszélésre kerülhet, mint pl. a magyartanár 
Árpád hivatás-élettörténetében. 

Az etnikai sérelmi narratíva viszonylag egységes mintája részben 
azért jöhet létre, mert az erdélyiek diaszpóraközösségei (mint amilyen az 
általunk kiválasztott szervezet is) megfelelõ helyszínt biztosítanak a meg-
erõsödéséhez, fennmaradásához. Ahogy azt fent is láttuk, ezek a hely-
színek részben olyan emberek közösségei, akik kevéssé illeszkedtek be 
nem-migráns társas közegekbe, vagy kevésbé elégedettek meglévõ kap-
csolataikkal. Így az elutasítottság és különbözõség élményét a résztvevõk 
újra és újra átbeszélik, újra és újra megalkotva, frissen tartva az etnikai 
fogalmakkal értelmezett sérelmi történeteket. 46 A szoros társas kapcso-
latok hiánya megnehezíti, hogy ezek az általánosító esszencialista narra-
tívák a mindennapi tapasztalatok hatására megkérdõjelezõdjenek. 

Az internetes kapcsolatépítõ oldalon keresztül az identifi kációs nar-
ratívák szélesebb palettájával találkoztunk. Jellemzõen olyan elbeszélése-
ket találtunk, amelyekben az erdélyiség csak töredékesen vagy egyáltalán 
nem jelenik meg, az élettörténet,  – mind a munka, mind pedig a társas 
interakciók és beilleszkedés  – az életük irányítását kezükbe vevõ egyéni 
cselekvõkön kerülnek bemutatásra. Ezek az élettörténetek fõként  sikeres 

46 2005 tavaszán több hónapig rendszeresen látogattam az erdélyi migránsok szer-
vezetének közösségi eseményeit. A tagok egymás közti beszélgetéseiben rendsze-
resen megjelentek, tematizálódtak  – a közéleti eseményekre, vagy a személyes 
tapasztalatokra refl ektálva  – az azonosság és különbözõség narratívái.



164 ZAKARIÁS ILDIKÓ 

karriertörténetek, amelyek összefonódhatnak a társas beilleszkedés elé-
gedettség-történeteivel. Amennyiben érintik azokat a tapasztalatokat, 
 élethelyzeteket, amelyekre az etnikai sérelmi narratíva épül, interjúala-
nyaink gyakran az etnikai sérelmi narratívával szembehelyezkedve, attól 
elkülönülõ módon fogalmazták meg saját magukat. Az erdélyieket övezõ 
elõítéleteket a beszélõ is magáévá teszi (vagy legalábbis önkritikusan viszo-
nyul hozzájuk), a lerománozás személyes tapasztalata hangsúlyozva hiány-
zik, vagy stigmatizáló éle eltûnik, a közéleti-politikai események külsõ, kri-
tikai nézõpontból jelennek meg, az erõs magyarság-tudat pedig egy külsõ 
csoport attribútumává válhat. A beszélõ többféle határ-megvonási straté-
giát követhet: bemutathatja, hogyan kerül át egyik csoportból a másikba; 
a határt eleve úgy defi niálhatja, hogy õ az erdélyivel szemben, kvázi-ma-
gyarországiként jelenjen meg; vagy többnyire (vallási) univerzalista elvekre 
hivatkozva kerülheti, és tagadhatja a szimbolikus elhatárolódást.

Az iwiwre is örülök, hogy sikerült bejelentkezni, mert így sikerült azon 
keresztül leveleznem az egyik unokatestvéremmel, akivel majd 30 éve 
nem láttuk egymást. Õ kint van Svédországban. Amikor én Magyar-
országra jöttem, õ Svédországba. […] nem is tudom mikor találkoztunk, 
mert a szülõk nem voltak olyan jó viszonyban. De most az iwiwen sike-
rült. […] Alig hogy beléptem, a Gazdasági rádión beszélt az iwiw egy 
kitalálója, hogy szociológusok azért találták ki ezt, hogy a családtagok 
attól függetlenül, hogy hol vannak, megtalálják egymást. Hát, sikerült. 
Rákerestem a vezetéknevemre, így találtam rá. Négyet találtam, kettõ-
vel felvettem a kapcsolatot, a másik kettõ meg még nem válaszolt, majd 
meglátjuk. Mert ez a név nem egy elterjedt név, itt Magyarországon, 
Franciaországban vannak sokan, meg Szenegálban. Franciául meg kéne 
tanulni. […]
Ahogy azt mondtam, nekem ezen a Földön mindegy, hogy hol vagyok. 
Nekem ilyen szinten soha nem volt honvágyam. Mindenütt bárki-
vel a lehetõ legrövidebb idõ alatt próbáltam baráti viszonyt kialakítani, 
emberi hangnemben beszélni, tiszteletben tartva az álláspontját, de el-
várva azt, hogy õ is tiszteletben tartsa az enyémet. Mert ahol úgy lát-
tam, hogy nem, akkor odébbáltam. […] Ha hazamegyek, akkor is jól 
érzem magam, de most itt alakítottam ki az egzisztenciámat. De ha hol-
nap arról szólna a dolog, hogy menjek Szenegálba, az ottani név szerinti 
rokonokkal felvenni a kapcsolatot, és úgy érezném, hogy innentõl itt 
szeretném élni az életemet, akkor ott élném az életemet. Tehát. Nem 
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gondolkodnék rajta sokat, hogy jaj istenem most otthagytam Budapes-
tet, jaj istenem, ott hagytam Romániát. A Földön élek, nem? (Péter)

Azok a szimbolikus határ-megvonási stratégiák, amelyben a beszélõ 
magát mint atipikus erdélyit mutatja be, sokkal kevésbé öltenek egységes 
formát, mint a sérelem narratívák. Ennek egyik magyarázata, hogy tár-
sas kapcsolataikban sokkal kevésbé szegregált egyénekrõl lévén szó, ezek 
a történetek sokkal kevésbé kerülnek folyamatos átbeszélésre, és kevésbé 
öltenek intézményesült formát. 

Interjúalanyaink élettörténeteinek különbségei nem csupán a mig-
ráns szervezeti tagsághoz köthetõk. A migránsok életkora a migrációs 
idõszakban jelentõsen befolyásolhatja a társas kapcsolatépítési lehetõség-
teret, és részben magyarázhatja a fi atalabb interjúalanyaink sikeresebb 
társas beilleszkedését.47 Az életkor továbbá kapcsolatban állhat az etni-
kai-nemzeti kategóriarendszer használatával: fi atalabb korban elvándo-
rolva az egyén rövidebb ideig részesült az erdélyi  „nemzetesülõ” kisebb-
ségi tematika szocializáló hatásából. Hipotézisként megfogalmazható, 
hogy generációs különbségek is lehetnek a nemzetesülõ kisebbségi dis-
kurzusok iránti fogékonyságban. További kérdésként fogalmazható meg, 
hogy az identifi kációs mintákban mennyiben fedezhetõk fel regionális 
különbségek a származási hely szerint.

Elemzésünk végén fontos megjegyezni, hogy az iwiw-es tagság 
a kutatásban a migráns hálózatokhoz nem feltétlenül kötõdõ egyének 
elérésének eszközét jelentette. Ezzel azt tudtuk megvalósítani, hogy ne 
kizárólag migráns közösségeken keresztül, vagy hólabda-módszerrel  – 
tehát migránsok networkjein keresztül  – találjuk meg interjúalanyainkat. 
Az, hogy az iwiw-tagság milyen kapcsolatban áll az egyéni (szocio-ökonó-
miai, vagy kulturális) jellemzõkkel, vagy mennyiben jelent egyben közös-
ségi (akár migráns, akár migrációtól független közösségekben) tagságot, 
arról nem volt elõzetes informácyiónk, és a kutatás is csak kis részben volt 
alkalmas ennek feltárására.48 Éppen ezért az elemzés során  elsõdlegesen 

47 A 2002-ben bevándorolt népességre vonatkozóan az életkor és a kapcsolatháló 
összefüggéseirõl lásd Gödri  – Tóth (2005) i. m. 172., 177., 186. 

48 Eleve csak a román nyelvtudásukat feltüntetõk kerülhettek be az interjúalanyok 
közé; a jelentõs számú interjút visszautasítóról nem állt rendelkezésre információ. 
Másrészt a teljes iwiw-es populációt tekintve is fontos lenne ismerni, hogy milyen 
társadalmi rétegek érik el az oldalt, illetve milyen típusú közösségek ágyazódnak be 
a hálózatba, milyen típusú közösségi kommunikáció és cselekvés helyszíne. 
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nem a két alcsoport összehasonlításának a célja vezetett  – a két  alcsoport 
megkülönböztetése csupán akkor került elõtérbe, amint a migráns-kö-
zösséghez tartozás, vagy annak a hiánya mint az  identitásformák meg-
jelenésének egyik magyarázó eleme jelent meg. Ezzel azonban jelentõ-
sen leszûkítettük a magyarázatba bevont tényezõket. A jelenség komple-
xebb képét adná, ha a jövõben válaszolni tudnánk arra, hogy a szervezeti 
tagság, illetve az internetes elérés mögött  – a fent elemzett életkoron 
kívül  – milyen tényezõk mentén találunk homogén csoportokat. Így pél-
dául további kutatás tárgya lehetne, hogy a migráns szervezetnek vagy 
az internetes közösségépítõ oldal tagjának lenni mennyiben jelent hozzá-
férést esetleg szubkultúrákhoz, amelyek az életmódot, értékválasztásokat, 
az identifi kációs mintákat jelentõsen meghatározzák. 

Összefoglalás

Dolgozatomban megkíséreltem az 1990-es évek fordulóján Erdély-
bõl áttelepült diplomások két csoportjában megvizsgálni, hogy milyen 
származási helyhez kötött kategóriák játszanak központi szerepet a ván-
dorlástörténeteikben: milyen tartalommal telik meg az erdélyi-magyar-
országi ellentétpár, illetve milyen alternatív önazonossági formák jelen-
hetnek meg. Fox és Pulay erdélyi magyar vendégmunkások közt azt 
fi gyelték meg, hogy leginkább a magyar állampolgárság hiányából fakadó 
munkaerõpiaci egyenlõtlenségek és azok következményei hozzák létre 
a tapasztalatokat, amelyek segítségével az erdélyieket és magyarországia-
kat elválasztó szimbolikus határok létrejönnek. A két csoport különbö-
zõségét a vendégmunkások az erdélyiek erõsebb, igazibb magyarságát 
hangsúlyozva az etnicitás nyelvén fogalmazták meg. 

A diplomások, akikkel interjúkat készítettem, nem számoltak be 
a munkaerõpiaci helyzet hasonló egyenlõtlenségeirõl, mégis, köztük is 
megjelenhetnek a fenti önazonosságok. Az individualizációs különbségek, 
és a részben ennek következtében megtapasztalt nehézségek a társas kap-
csolatok kialakításában, valamint a negatív külsõ kategorizáció helyzetei (az 
erdélyieknek szóló, vagy akként értelmezett elutasító gesztusok a szûkebb 
személyes környezet vagy a tágabb magyarországi közvélemény részérõl) 
olyan tapasztalatok, amelyek az erdélyi-magyarországi megkülönböztetés 
pilléreivé válhatnak. Az etnicitás és nemzet kategóriáinak eltérõ kisebbségi 
és többségi szerepe az erdélyi magyar  „nemzetesülõ” kisebbségi társada-
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lomban, illetve a magyarországi plurális közéletben magyarázhatja részben 
az  „igazibb magyarság” autenticitás-narratíváit. 

Ez az etnikai esszencialista sérelmi narratíva azonban nem az egyet-
len identifi kációs minta interjúalanyaink élettörténeteiben. A vándor-
lástörténetek jelentõs részében a beilleszkedés  – beleértve a társas be-
illeszkedés  – egyéni individualista sikertörténeteit találjuk. Ezen inter-
júk jelentõs részébõl hiányoztak a negatív külsõ kategorizáció helyzetei, 
illetve a beszélõ azokat a sérelmi narratívától eltérõen értelmezte; továbbá 
megjelenhetnek az esszencialista etnikai autenticitás-diskurzusoktól való 
elhatárolódás narratívái. Az etnikai sérelmi narratívához hasonlóan utób-
biak is megidézik az  „erdélyi” kategória használatát: a beszélõ magya-
rázza, hogy saját narratívája miért atipikus, miért tér el az erdélyiekre jel-
lemzõ narratívától. Mindezek következtében az erdélyiek-magyarorszá-
giak esszencializáló megkülönböztetése kevésbé van jelen ezekben az 
élettörténetekben, és amennyiben szerepet is kap, ritkábban fogalmazó-
dik meg az etnicitás nyelvén.

Tanulmányom végén igyekeztem felvázolni néhány olyan tényezõ 
szerepét, amely az önazonosság ezen mintázatainak hátterében áll-
hat. A társas beilleszkedéssel összefüggésben a migráns szervezeti tag-
ság egy lehetséges oka és okozata az etnikai sérelmi narratívák létrejötté-
nek, fenntartásának. A migráció idõszakában jellemzõ életkor, valamint 
a generációs különbségek szintén jelentõs szerepet játszhatnak az identi-
fi kációs narratívák alakulásában.   




