
KISS TA MÁS

TÁM PONT OK AZ ER DÉ LYI ET NI KAI 
RÉ TEG ZŐ DÉ SI REND SZER VIZS GÁ LA TÁ HOZ I.

Ta nul má nyunk egy na gyobb lép té kű, az er dé lyi et ni kai ré teg ző dé si rend szer
vál to zá sá ra fó ku szá ló vizs gá lat el ső ered mé nye it, il let ve hi po té zi se it fog lal ja
ös  sze. Az egyes nem ze ti sé gek/et ni ku mok kö zöt ti tár sa dal mi egyen lőt len sé -
gek vizs gá la tát több szem pont ból is idő sze rű nek és sür ge tő nek tart juk.
A 2002-es nép szám lá lást kö ve tő en Er dély ben meg élén kül tek a de mog rá fi ai,
nem ze ti ség-sta tisz ti kai vizs gá la tok. Ezek el ső sor ban a ter mé keny sé gi ma ga -
tar tás, a ha lan dó ság nem ze ti sé gi kü lönb sé ge i re, a mig rá ció (et ni kai és nem
et ni kai ter mé sze tű) moz ga tó ru gó i ra, il let ve az as  szi mi lá ci ót meg ha tá ro zó té -
nye zők re fó ku szál tak. Ugyan a vizs gá la tok igye kez tek a de mog rá fi ai fo lya -
ma to kat tá gabb tár sa dal mi kon tex tus ban vizs gál ni, az egyes et ni ku mok tár -
sa dal mi po zí ci ó i ról, il let ve az et ni kai egyen lőt len sé gek ről még sem ren del ke -
zünk át fo gó kép pel.1 Ez a hi á nyos ság már csak azért is szem be öl tő, mi vel a
két vi lág há bo rú kö zöt ti er dé lyi tár sa da lom tu do má nyos gon dol ko dás egyik
fő fó ku sza az egyes et ni ku mok tár sa dal mi po zí ci ó i ra irá nyult.2

Vizs gá la tunk el ső sor ban az er dé lyi et ni kai ré teg ző dé si rend szer 1989 utá -
ni hely ze té re és vál to zá sa i ra kon cent rál. En nek el le né re – ha nem is olyan
súllyal, mint az em lí tett pe ri ó dust – az elem zés so rán szük sé ges (1) az
1880–1910 kö zöt ti, (2) a két vi lág há bo rú kö zöt ti, (3) a kom mu nis ta pe ri ó dus
alat ti vál to zá so kat is érin te ni.3 Je len ta nul mány – amely, a vizs gá lat je len le gi
ál lá sá ból adó dó an, szük ség kép pen váz la tos – há rom rész re ta go ló dik. Az el -
ső rész rö vi den ös  sze fog lal ja azt az el mé le ti ke re tet, ame lyen ke resz tül az et -
ni kai ré teg ző dés prob lé ma kö rét tár gyal ni sze ret nénk. A má so dik rész meg -
pró bál ja az el múlt év ti ze dek ben tör tént vál to zá so kat egy faj ta tör té ne ti táv lat -
ba he lyez ni. A ku ta tás je len le gi fá zi sá ban az 1880–1910 kö zöt ti, il let ve a két
vi lág há bo rú kö zöt ti pe ri ó dus vál to zá sa it tud juk fel vá zol ni, míg a kom mu nis -
ta rend szer alat ti vál to zá sok elem zé sé vel adó sak ma ra dunk. Az előb bi két
pe ri ó dust is csu pán a szak iro da lom, il let ve a pub li kált adat for rá sok alap ján
áll mó dunk ban tár gyal ni. En nek el le né re ez a rész tám pon tul (és el len pon tul)
szol gál hat a har ma dik rész ben vá zol tak hoz, ahol az 1977-es, 1992-es és 2002-es
nép szám lá lás ok alap ján pró bál juk meg be mu tat ni az et ni kai egyen lőt len sé -
gek vál to zá sa it. Eb ben a Minnesota Population Cen ter IPUMSI adat bá zi sa i ra
tá masz ko dunk, ame lyek a ne ve zett ro má ni ai nép szám lá lás ok 10%-os min tá -
ját tar tal maz zák.
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A vizs gá lat so rán a tár sa dal mi po zí ci ók és az etno-demográfiai fo lya ma -
tok kö zöt ti kap cso la tot rész le te sen ele mez ni fog juk. Je len ta nul mány azon -
ban az et ni kai tér szer ke zet vál to zá sát ter je del mi kor lá tok okán nem tár gyal -
ja. En nek a hi á nya ta lán ab ban mu tat ko zik meg a leg éle seb ben, ami kor a két
vi lág há bo rú kö zöt ti et ni kai ré teg ző dé si rend szer tár gya lá sá ról a 20. szá zad
utol só ne gye dé re vál tunk. A két pe ri ó dus kö zött ugyan is az et ni kai tér szer -
ke zet nagy mér ték ben meg vál to zott. A kom mu nis ta pe ri ó dus ban ko ráb bi je -
len tő sé gét el ve szí tet te a zsi dó, majd a né met kö zös ség, a más et ni ku mok tól
nagy ban el té rő ci gány né pes ség pe dig Er dély má so dik leg szá mo sabb ki sebb -
sé gé vé vált. Ta nul má nyunk ban el ső sor ban a ma gya rok tár sa dal mi po zí ci ó i -
nak a vál to zá sá ra fó ku szá lunk, amit – fent em lí tett etno-demográfiai fo lya -
ma tok mi att – a ro má nok mel lett a tör té ne ti rész ben a né me tek hez (il let ve
ahol ada tol ha tó, a zsi dók hoz), a nép szám lá lá si adat bá zis ok elem zé sé ben pe -
dig a ci gá nyok hoz ha son lí tunk. 

Szak iro dal mi tám pont ok

A ’90-es évek től kez dő dő en a ki sebb sé gi ma gyar né pes ség re rep re zen ta tív
survey vizs gá la tok fon tos sze re pet töl töt tek be az er dé lyi ma gyar kö zös ség
meg is me ré sé ben,4 a ki ala kult ku ta tá si gya kor lat még is je len tős fél re ér té sek
for rá sá vá vált. A ma gya rok ra vo nat ko zó adat bá zis ok ugyan is meg erő sí tet ték
és pla u zi bi lis sé tet ték a ki sebb sé gi ma gyar tár sa dal mak ko ráb ban is lé te ző el kép -
ze lé sét,5 il let ve eze ket ön ma guk ban vizs gál ha tó en ti tá sok ként tün tet ték fel.
Ter mé sze te sen lé tez nek olyan té mák, ame lyek nek a ki sebb sé gi kö zös sé gek re
szű kí tett vizs gá la ta in do kolt. Ki sebb sé gi min tán úgy vizs gál hat juk pél dá ul a
ma gyar kö zös sé gek mé dia fo gyasz tá sát vagy po li ti kai op ci ó it, hogy az így ka -
pott ered mé nyek ér tel me zé se el vé gez he tő a több sé gi/or szá gos ada tok kal va -
ló ös  sze ve tés nél kül is. Hi ba azon ban a ki sebb sé gi ma gyar kö zös sé ge ket min -
den szem pont ból kü lön ál ló (és ön ma gá ban ele mez he tő) ki sebb sé gi tár sa dal -
mak nak te kin te ni. 

Ez a tár sa dal mi ré teg ző dé si po zí ci ók vizs gá la ta so rán vá lik leg in kább
egy ér tel mű vé, az önál ló en ti tás ként el kép zelt er dé lyi ma gyar tár sa da lom ban
ugyan is igen ne he zen ér tel mez he tő a ré teg ző dés kér dé se, il let ve a stá tu szok rend -
sze re. Ho gyan be szél het nénk a ki sebb sé gi ma gyar tár sa da lom ré teg ző dé sé -
ről, ami kor ne héz el kép zel ni, hogy a mo bi li tás és a stá tusz rep ro duk ció stra -
té gi ái min den eset ben ezen az el kép zelt en ti tá son ke resz tül va ló sul nak meg?
A ki sebb sé gi kö zös sé gek tár sa da lom szer ke ze té vel fog lal ko zó ku ta tók ter mé -
sze te sen fel is mer ték ezt a prob lé mát. Gyurgyík Lász ló (2004) pél dá ul a szlo -
vá ki ai ma gya rok ré teg ző dé si hely ze tét vizs gál ta és eh hez kap cso ló dó an be -
szélt a ki sebb sé gi ma gyar tár sa da lom torz szer ke ze té ről. A torz szer ke zet ná la
a több ség re jel lem ző, il let ve or szá gos ada tok hoz vi szo nyít va ér tel mez he tő.
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Amen  nyi ben – mond ja – kü lön bö ző di men zi ók men tén ös  sze ha son lít juk a
(szlo vá ki ai) ki sebb sé gi ma gyar né pes ség sta tisz ti kai jel lem ző it az or szá gos
(szlo vá ki ai) ér té kek kel, az előb bi ked ve zőt le nebb hely ze tét fog juk kons ta tál -
ni. Va gyis az or szá gos át lag hoz vi szo nyít va a ma gya rok na gyobb ré sze él pe -
ri fé ri kus jel le gű te le pü lé se ken, na gyobb ré szük is ko lá zat lan, egy ben ke ve -
seb ben van nak az egye te met vég zet tek, több a mun ka nél kü li, az inak tív, ami -
hez ked ve zőt len kor szer ke zet já rul. Mind ez Gyurgyík sze rint az zal függ ösz -
sze, hogy a ki sebb sé gi tár sa da lom de mog rá fi ai és tár sa dal mi rep ro duk ci ó ja a
tá gabb (több sé gi) tár sa dal mon, il let ve egy ide gen nem zet ál la mi té ren be lül
va ló sul meg. En nek a té tel nek, amel  lyel ma gunk is egyet ér tünk, a vizs gá lat
so rán ki emelt sze re pet szá nunk. Ugyan ak kor úgy vél jük, hogy a ki sebb sé gek
– és akár par ti ku lá ri san a ma gyar ki sebb ség – tár sa dal mi po zí ci ó i nak a vál -
to zá sát fo gal mi lag adek vá tab ban meg tud juk ra gad ni, ha a ki sebb sé gi tár sa -
da lom (torz vagy nem torz) szer ke ze te he lyett az et ni kai egyen lőt len sé gi
rend szert ál lít juk kö zép pont ba. Ezért, mi e lőtt az em pi ri kus elem zést meg -
kez de nénk, rö vi den vá zol juk, hogy a tár sa dal mi ré teg ző dés szak iro dal ma
eh hez mi lyen le het sé ges fo gó dzó kat nyújt a szá munk ra.

Az et ni kai ré teg ző dé si rend szer
Ha az et ni kum kö zi vi szo nyok, il let ve a tár sa dal mi ré teg ző dés szak iro dal mát
egy aránt át te kint jük, egy ér de kes ket tős ség be üt kö zünk. Egy részt az et ni -
kum kö zi vi szo nyok iro dal má ban a cso por tok kö zöt ti aszim met ri ák nak, alá-
fö lé ren delt ség nek kulcs sze re pe van. Az ese tek nagy több sé gé ben ez az asz-
im met ria ha tá roz za meg a cso port kö zi vi szo nyo kat a leg kü lön bö zőbb te rü le -
te ken, a min den na pi in ter ak ci ók tól a diskurzív és in téz mé nyes struk tú rá kig.
Az aszim met ria for rá sa, hogy a tár sa dal mi lag re le váns erő for rás ok az egyes
et ni ku mok kö zött egyen lőt le nül osz la nak meg. En nek meg fe le lő en az et ni -
kum kö zi vi szo nyok iro dal má ban a tár sa dal mi és gaz da sá gi egyen lőt len sé -
gek vizs gá la ta exp li ci te vagy imp li ci te fo lya ma to san na pi ren den van. Ez zel
szem ben a tár sa dal mi ré teg ző dés vizs gá la tá ban az etnicitás – ha nem is hi -
ány zik tel je sen – sem mi kép pen nem köz pon ti ka te gó ria. 

Az etnicitás (mint elem zé si szem pont) mar gi ná lis hely ze te a tár sa dal mi
ré teg ző dés iro dal mán be lül an nak tud ha tó be, hogy az a szak te rü le tet ura ló
két leg fon to sabb pa ra dig ma, a funk ci o na liz mus és a mar xiz mus szem pont já -
ból egy aránt prob le ma ti kus. A funkcionalisták egyik alap té te le, ahogy Da vis
és Moore (1997:10–15) ki fej tet ték, hogy a tár sa dal mi egyen lőt len ség egye te -
mes szük ség sze rű ség, amin ke resz tül min den tár sa da lom el he lye zi és mo ti -
vál ja az egyé ne ket, fel kel ti az adott po zí ci ók meg szer zé sé nek és a ve lük já ró
fel ada tok el ve zé sé nek a vá gyát. Konk ré tab ban két té nye ző mi att van a tár sa -
da lom mű kö dé se szem pont já ból szük ség az egyen lőt len ség re: (1) a kü lön bö -
ző po zí ci ók a tár sa da lom szem pont já ból el té rő fon tos ság gal bír nak, (2) egyes
po zí ci ók be töl té sé hez pe dig rit ka ké pes sé gek re van szük ség, ame lyek vagy
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ve le szü le tet tek, vagy költ sé ges kép zés nyo mán ala kít ha tók ki. Ezért ezek hez
(a funk ci o ná lis szem pont ból lét fon tos sá gú, il let ve rit ka tu dást igény lő) po zí -
ci ók hoz ma gas szin tű tár sí tott jo gok, il let ve elő nyök kö tőd nek, ame lyek min-
d egy be épül nek az adott po zí ci ó ba. Mind ezt ta lá ló an sű rí ti a kö vet ke ző mon -
dat: „A tár sa dal mi egyen lőt len ség egy ön tu dat la nul ki ala kí tott esz köz, amel -
lyel a tár sa dal mak biz to sít ják, hogy a leg fon to sabb po zí ci ó kat a leg rá ter met -
tebb em be rek lel ki is me re te sen tölt sék be” (Davis–Moore 1997:12). A fen ti idé -
zet alap ján ta lán ért he tő, hogy az egyes tár sa dal mi po zí ci ók (ju tal mak) et ni -
ku mon ként egyen lőt len meg osz lá sa a funkcionalista el mé let szem pont já ból
ne he zen ma gya ráz ha tó prob lé ma. Egy részt, ha a ré teg ző dé si rend sze rek, il -
let ve az egyen lőt len sé gek a tár sa dal mak szük sé gel té ből fa kad nak, ak kor va -
jon az et ni kai egyen lőt len sé gek is eh hez kö tőd nek? Ma gá tól ér te tő dő-e pél -
dá ul, hogy a kü lön bö ző et ni ku mok el té rő mér ték ben vesz nek részt a kép zé -
si fo lya mat ban, amely ma ga sabb szin ten ju tal ma zott po zí ci ók be töl té sé hez
szük sé ges? Fon tos per sze ki emel ni, hogy a funkcionalista el mé le tek – ame -
lyek egy kon zer va tív tár sa da lom-el mé le ti ha gyo mány hoz kap cso lód nak –
nem a fenn ál ló tár sa dal mi egyen lőt len sé gi rend szert akar ják le gi ti mál ni.
Nem az egyen lőt len sé gek ak tu á lis for má it és mér té két, ha nem csu pán az
egyen lőt len sé gek lé tét te kin tik uni ver zá lis szük ség sze rű ség nek. En nek el le -
né re el mond ha tó, a funkcionalista ré teg ző dés el mé let nagy mér ték ben ig no -
rál ta az et ni kai egyen lőt len sé gek kér dé sét, az et ni kum kö zi vi szo nyok szo cio -
ló gi á ja pe dig nem igen hasz nált funkcionalista el mé le te ket.

A ré teg ző dés ku ta tá sok má sik nagy el mé le ti ha gyo má nyát, a mar xiz must
már sok kal gyak rab ban hasz nál ták az et ni kum kö zi vi szo nyok kal fog lal ko zó
ku ta tók. En nek el le né re a mar xis ta el mé le ti ha gyo mány nak az et ni kum kö zi
egyen lőt len sé gek vizs gá la tá ba va ló be il lesz té se sem prob lé ma men tes. A prob -
lé mák el ső sor ban a mar xi osz tály el mé let né hány alap vo ná sá val áll nak ös  sze -
füg gés ben. A mar xis ta osz tály el mé let (kri ti ku sai sze rint) a ter me lé si mód, az
osz tály, il let ve a tör té ne ti fej lő dés egye te mes és abszt rakt mo dell jén alap szik,
így nem iga zán hasz nál ha tó az egyes tár sa dal mak et ni kai/nem ze ti sé gi vagy
fa ji meg osz tott sá gá nak a vizs gá la tá ra.6 A kri ti ku sok a mar xis ták osztály-
redukcionizmusát eme lik ki. Ez alatt azt ér tik, hogy a mar xi el mé let ből ki in -
du ló mo del lek az et ni kai vagy fa ji meg osz tott sá got vagy az osz tály ala pú
szem ben ál lás ból és ki zsák má nyo lás ból ve ze tik le, vagy amen  nyi ben az azo -
nos (mun kás) osz tály hoz tar to zók kö zöt ti et ni kai szem ben ál lás ról van szó,
mint a „ha mis tu dat” for má já ra mu tat nak rá. A mar xis ta in dít ta tá sú tár sa da -
lom ku ta tók mind azo nál tal nagy mér ték ben hoz zá já rul tak az et ni kai egyen -
lőt len sé gek és do mi nan cia-vi szo nyok meg ér té sé hez. Solomos (1986) há rom
olyan mar xis ta me ga la po zott sá gú irányt em lít, ame lyek túl lép nek az osztály-
redukcionizmuson. Ezek az et ni kai/fa ji vi szo nyok re la tív au to nó mi á já nak és
az au to nó mi á já nak mo dell je,7 il let ve az Edna Bonacich (1972) ál tal kí nált ket -
tős mun ka erő-pi a ci el mé let. E mel lett Bourgois mun kás sá gát ér de mes ki -
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emel ni, aki sze rint az „osz tály és az etnicitás ugyan an nak a [tár sa dal mi
egyen lőt len sé ge ket ki ter me lő – KT] ma te ri á lis tár sa dal mi fo lya mat nak a ré -
szei” (Bourgois 1988:329).

A fent em lí tett ku ta tók a mar xis ta ala pú meg kö ze lí tést (vagy an nak egyes
ol va sa ta it) az et ni kai egyen lőt len sé gek vizs gá la tá ban hasz nál ha tó esz köz zé
fej lesz tet ték. En nek el le né re Marx ré teg ző dé si mo dell je – amely a tár sa dal -
mi egyen lőt len sé gek vizs gá la tá ban a ter me lé si rend ben el fog lalt po zí ci ó ra
össz pon to sít – egy di men zi ós nak ne vez he tő. Az etnicitás és tár sa dal mi
egyen lőt len ség kap cso la tá nak vizs gá la ta si ke re sebb le het, amen  nyi ben va la -
mi lyen több di men zi ós mo dell ke re té ben tör té nik. A kö vet ke zők ben a le het -
sé ges al ter na tí vák kö zül Gerhard Lenski mo dell jét vá zol juk, amely exp li cit
mó don tár gyal ja az etnicitást mint a tár sa dal mi ré teg ző dés egy (le het sé ges)
di men zi ó ját.8

A to váb bi ak ban hasz nált et ni kai ré teg ző dé si rend szer ki fe je zés Lenski et ni -
kai osz tály rend szer (ethnic class system) fo gal má hoz kö tő dik. Lenski ugyan is
az elem zés há rom szint jét kü lön böz te ti meg: a tág ér te lem ben hasz nált osz -
tály (class),9 az osztályrendszer10 (class system) és az el osz tá si rendszer11 (dis-
tri butive system) fo gal mát. Ki emelt je len tős ség gel bír szá munk ra, hogy sze rin -
te van nak olyan hely ze tek, ami kor az et ni kai cso por to kat ha tal mi osz tá lyok -
nak, az et ni kai hi e rar chi át pe dig et ni kai osz tály rend szer nek kell fel fog nunk.
„Amíg ezek a [fa ji, et ni kai, val lá si – KT] cso por tok ir re le ván sak az el osz tá si
fo lya mat szem pont já ból sem mi eset re sem te kint he tők osz tá lyok nak vagy
stá tusz-cso por tok nak. Ha azon ban a ben nük va ló tag ság a fon tos és szű kö -
sen ren del ke zés re ál ló erő for rás ok hoz va ló hoz zá fé rés ben je len té keny sze re -
pet ját szik, nem te kint het jük őket más nak. Ami kor eze ket a cso por to kat osz -
tá lyok nak ne vez zük, nem ál lít juk, hogy ezek nem ér tel mez he tők más ként is,
még csak azt sem, hogy más osz tály-for mák kal azo no sak len né nek. Azt
azon ban igen, hogy em be rek egy olyan cso port ját je lö lik, akik egy, az erő for -
rás ok el osz tá sá ban sze re pet ját szó tu laj don ság – ez eset ben a faj, az et ni kum,
il let ve a val lás – szem pont já ból kö zös po zí ci ó ban he lyez ked nek el”12 (Lenski
1966:496).

Más részt ki eme li, hogy az egyes ha tal mi osz tá lyok nak (így adott eset ben
az egyes et ni ku mok nak) van nak kö zös ér de ke ik, ne ve ze te sen, hogy sa ját erő -
for rá sa i kat meg véd jék, il let ve nö vel jék, a kon ku rens osz tá lyok erő for rá sa i -
nak ér té két pe dig csök kent sék. Ez esélyt je lent a kö zös osz tály hely zet tu da -
to sí tá sá ra és az együt tes cse lek vés re, azon ban en nek az esély nek a va ló ra vá -
lá sa nem szük ség sze rű. En nek a té tel nek ki emelt je len tő sé ge van az et ni kum -
kö zi vi szo nyok te kin te té ben. Lenski azt mond ja ugyan is, hogy a több et ni ku -
mú tár sa dal mak ban – ahol az et ni kum a ha ta lom egyen lőt len meg osz lá sá nak
egyik (de nem egyet len) for rá sa – az egy et ni kum hoz tar to zók ké pe sek
ugyan a kö zös tár sa dal mi, il let ve po li ti kai cse lek vés re, de en nek meg va ló su -
lá sa nem kö vet ke zik be szük ség sze rű en. Mi u tán a ha tal mi aszim met ri ák nak
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van nak egyéb for rá sai is, el kép zel he tő, hogy a kö zös tár sa dal mi, il let ve po li -
ti kai cse lek vés az et ni kai ha tá ro kat át metsz ve más kri té ri u mok alap ján va ló -
sul meg. Ilyen kri té ri um le het a mar xi ér te lem ben vett osz tály vagy akár a ne -
mi ho va tar to zás. A ki sebb sé gi eli tek ál ta lá ban ab ban ér de kel tek, hogy az et -
ni kai vá lasz tó vo na lak men tén in teg rál ja nak és moz gó sít sa nak, míg az egyéb
kri té ri u mok men tén tör té nő ta go ló dás ban az egy sé get ve szé lyez te tő té nye -
zőt lát hat nak. 

Ér de mes vé gig gon dol nunk, hogy mind ez nagy mér ték ben egye zik Rogers
Brubaker (2004) so kat idé zett „cso por tok nél kü li etnicitás” té te lé vel. Brubaker
sze rint vi lá gos ana li ti kai kü lönb sé get kell ten nünk az etnicitás elem zé se so -
rán a cso port és ka te gó ria kö zött. A ka te gó ri át a szo ci o ló gi ai elem zés vagy a
sta tisz ti kai re giszt rá ció hoz za lét re. A cso port alatt ez zel szem ben „olyan le -
ha tá rolt kö zös sé get ér tünk, amely nek tag jai köl csö nö sen hat nak egy más ra,
köl csö nö sen fel is me rik egy mást, egy más ra ori en tál tak, ha té ko nyan kom mu -
ni kál nak, szo li da ri tást érez nek egy más iránt, kol lek tív iden ti tás sal ren del -
kez nek és ké pe sek össz hang ban cse le ked ni” (Brubaker 2004:12). Az etnicitást
Brubaker sze rint az elem zés so rán ka te gó ri á nak kell te kin te nünk, ami ben,
leg jobb eset ben is csu pán ben ne van a cso port tá vá lás le he tő sé ge. El len ke ző
eset ben (va gyis ha az et ni ku mo kat cso port nak te kin tet nénk) ele ve reifikál-
nánk az et ni kai moz gó sí tás ban ér de kelt eli tek pers pek tí vá ját. Az ál ta lunk
hasz nált Lenski-féle mo dell sem mond mást, ami kor azt hang sú lyoz za, hogy
az együt tes po li ti kai és tár sa dal mi cse lek vés kü lön bö ző osz tály rend sze rek
(class system) men tén va ló sul hat meg, ame lyek kö zül az egyik et ni kai osz tály -
rend szer. 

Igen lé nye ges szá munk ra az osz tály rend szer és az el osz tá si rend szer (dis-
t ributive system) kö zöt ti kü lönb ség té tel. Er re min den több di men zi ós mo dell -
ben szük sé günk van, hisz az el osz tá si rend szer és az osz tály rend szer csak ab -
ban az eset ben esik egy be, ha egyet len ré teg ző dé si szem pont lé tét is mer jük
el (mint ahogy a mar xiz mus a ter me lé si esz kö zök höz va ló hoz zá fé ré sen ala -
pu ló osz tály rend szer ese té ben te szi). Lenski sze rint az elem zés so rán an  nyi
(ha tal mi) osz tály rend szert ér de mes meg kü lön böz tet ni, ahány szem pont ból a
tár sa da lom ban lé nye ges ha tal mi aszim met ri ák áll nak fel. A mo dern pi a ci tár -
sa dal mak ban leg in kább a va gyon, a jö ve de lem, az is ko lá zott ság, il let ve a fog -
lal ko zás ge ne rál ja egyen lőt len sé ge ket. Ezek mel lett azon ban más osz tály -
rend sze rek is lé tez nek. Ilyen pél dá ul a ne mi osz tály rend szer, de az et ni kai
szem pont ból plu rá lis tár sa dal mak túl nyo mó több sé ge et ni kai szem pont ból
is ré teg zett. Ez azt je len ti, hogy az egyes et ni ku mok kö zött a ha ta lom in téz -
mé nye sí tett (vagy nyers erő sza kon ala pu ló) for mái egyen lőt len mó don osz -
la nak meg. Lenski mo dell je azért le het na gyon hasz nos a szá munk ra, mert
egy szer re hasz nál ha tó az egyes et ni ku mok ré teg ző dé si po zí ci ó já nak le írá sá -
nak ke re te ként és a kü lönb sé ge ket oko zó tár sa dal mi és in téz mé nyes té nye -
zők meg ér té sé ben. 
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Vé gül Lenski azon meg jegy zé se is je len tő ség tel jes, hogy „a ha ta lo mért és
ki vált sá gért foly ta tott küz de lem nem csak az egyé nek és osz tá lyok kö zöt ti
küz de lem ből áll, ha nem osz tály rend sze rek, eb ből kö vet ke ző en a kü lön bö ző
el osz tá si el vek kö zöt ti küz de lem ből is.” (Lenski 1997:322–323). En nek a té tel -
nek a je len tő sé ge az et ni kai egyen lőt len sé gek re fó ku szá ló elem zé sek szem -
pont já ból kön  nyen be lát ha tó, hisz így ért he tők meg azok a küz del mek, ame -
lyek az et ni kai egyen lőt len sé gek (he lye seb ben az et ni kai osz tály rend szer je -
len tő sé gé nek) csök ken té sé re irá nyul nak. Más részt ha son ló kép pen ér tel mez -
he tő a nem zet ál la mok azon tö rek vé se is, hogy a cím ze tes et ni ku mot mi nél
ked ve zőbb tár sa dal mi po zí ci ó ba jut tas sa. Ke let-Eu ró pá ban az el osz tá si rend -
sze rek ala ku lá sá ra ez utób bi tö rek vés nek volt je len tő sebb ha tá sa. 

Tör té ne ti tám pont ok

Et ni kai ré teg ző dés Er dély ben a szá zad for du lón (1880–1910)
A szá zad for du ló et ni kai ré teg ző dé si rend sze re el ső sor ban a ma gyar nép -
szám lá lá si ada tok se gít sé gé vel re konst ru ál ha tó. A nép szám lá lás ok a fog lal -
ko zás szer ke zet re, ír ni-ol vas ni tu dás ra, me ző gaz da sá gi né pes ség bir tok szer -
ke ze té re, va la mint az anya nyel ven kí vü li egyéb nyel vek is me re té re vo nat ko -
zó ada to kat re giszt rál tak. A vizs gá lat so rán a KSH le vél tá rá ban ter vez zük
ezen ada tok rész le tes ös  sze gyűj té sét, il let ve a mai or szág és köz igaz ga tá si ha -
tá rok sze rin ti ös  sze sí té sét. Je len ta nul mány cél ki tű zé se en nél sze ré nyebb, a
szak iro da lom ban el ér he tő ada tok és fel dol go zá sok alap ján kí ván vá zol ni né -
hány alap ve tő ten den ci át. 

A kor szak ál ta lá nos jel lem ző je, hogy ek kor ra te he tők a mo der ni zá ció, il -
let ve a ka pi ta lis ta gaz da ság szer ke zet irá nyá ba tör té nő át ala ku lás kez de tei.
Ez a fo lya mat a Mo nar chia (vagy akár Ma gyar or szág) más te rü le te i hez ké -
pest ké sőbb in dult el, egy vi szony lag ked ve zőt len hely ze tű ré gi ó ban. A ré gió
ked ve zőt len hely ze te a vas út há ló zat ala csony sű rű sé gé től, a vá ro si né pes ség
ala csony ará nyán ke resz tül a ma gas írás tu dat lan sá gig egy sor olyan té nye ző -
ben meg nyil vá nult, ame lyek a pi a ci vi szo nyok ki ala ku lá sát gá tol ták. A ki ala -
ku ló új et ni kai ré teg szer ke ze tet egy részt a ko ráb bi kor szak örök sé ge be fo lyá -
sol ta (va gyis, hogy Er dély fe u dá lis tár sa dal má ban az egyes nem ze ti sé gek mi -
lyen he lyet fog lal tak el), más részt pe dig je len tős ha tás sal volt rá az a tény,
hogy a mo der ni zá ci ós fo lya mat, il let ve a ka pi ta lis ta gaz da ság szer ke zet ki ala -
ku lá sa a ma gyar (és nem más) nem zet ál la mi té ren be lül ját szó dott le.

(Nem ze ti sé gi ará nyok, ur ba ni zá ció) A szá zad for du lón a nem ze ti sé gi ará nyok és
az egyes nem ze ti sé gek te rü le ti el he lyez ke dé se je len tős mér ték ben el tért a
ma i tól. A ro má nok, ugyan úgy a tör té nel mi Er dély ben, mint a partiumi és
bán sá gi te rü le te ken, a né pes ség ab szo lút több sé gét ad ták, de a ma gya rok és
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a né me tek együt tes ará nya az egyes nép szám lá lás ok ban 40% kö rül volt.
A nem ze ti sé gek a ma i nál na gyobb mér ték ben kü lö nül tek el egy más tól te rü -
le ti leg. A tör té ne ti Er dély ben (ahogy ma is) a Szé kely föld je len tet te a ma gya -
rok leg fon to sabb ös  sze füg gő te le pü lés te rü le tét, ezen kí vül azon ban egy sor
mikrorégióban (Ka lo ta szeg, Aranyosszék) szin tén lo ká lis több sé get al kot tak.
A ki zá ró lag ro má nok lak ta ré gi ók jel lem ző en fél re e ső hegy vi dé ki te rü le tek
vol tak (Fogaras, Hunyad, Móc vi dék), azon ban Er dély na gyobb ré szén (Me -
ző ség, Ki rály föld, Szolnok-Doboka, Beszterce-Naszód stb.) szin tén ők al kot -
ták a szám be li több sé get, ha bár ma gya rok kal, il let ve szá szok kal ke ver ten él -
tek. Bi har ban, Szatmárban és Arad észa ki ré szén a ma gyar és ro mán te le pü -
lés te rü le tet egy töb bé-ke vés bé vi lá gos et ni kai ha tár vá lasz tot ta el. A ma gyar -
lak ta te rü le tek szer ve sen kap cso lód tak az al föl di ma gyar tömb te rü let hez.
A né me tek két egy más tól el kü lö nü lő cso port ra ta go lód tak, a kö zép ko ri ere -
de tű er dé lyi szász, il let ve a tö rök hó dí tás után meg te le pe dett bá ná ti és szat -
má ri sváb né pes ség re. Ugyan az anya nyel vet re giszt rá ló ma gyar nép szám lá -
lás ok egy alap ve tő en háromosztatú et ni kai tér szer ke ze tet raj zol tak fel, meg
kell je gyez ni, hogy azok ban a zsi dók és a ci gá nyok nem je len tek meg kü lön -
ál ló cso port ként. A zsi dó kat anya nyelv ük alap ján na gyobb részt a ma gya rok -
hoz, ki sebb rész ben a né me tek hez so rol ták, és a ci gá nyok több sé gét is más
anya nyel vű ként ka te go ri zál ták. 

A vá ro si né pes ség ala csony ará nya mel lett az ur ba ni zált ság nagy fo kú
nem ze ti sé gi kü lönb sé ge it fi gyel het jük meg. Más részt a tör té ne ti Er dély, il let -
ve a partiumi és bán sá gi ré szek kö zött is je len tős kü lönb sé gek fi gyel he tők
meg. 

1. táb lá zat
A vá ro si né pes ség ará nya az anya nyel vi cso por to kon be lül, 1880–1910

For rás: Var ga 1998
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Szem be szö kő a né pes ség több sé get al ko tó ro má nok ala csony ur ba ni zált -
sá ga. Kö zöt tük 1880-ban mind ös  sze 3,5, míg 1910-ben 4,3% volt a vá ros la kók
ará nya. Míg a ro má nok urbanizáltsági fo ka kis mér ték ben nö ve ke dett, a vá -
ro si né pes sé gen be lü li ará nyuk csök kent (19,7%-ról 17,7%-ra). Ös  szes sé gé ben
a ma gya rok vol tak a leg in kább ur ba ni zált nem ze ti ség: a kor szak ele jén 20,8,
a vé gén 26,7%-uk élt vá ro son. Ez zel a ma gyar anya nyel vű ek al kot ták a vá ro -
si la kos ság több sé gét (1880-ban 53,8, 1910-ben 64,6%-át). A né me tek ese té ben
a vá ro si né pes ség ará nya 15,5%-ról 19%-ra nőtt, ami vel a vá ro si né pes ség a
ro má no ké val kö zel meg egye ző ará nyát tet ték ki (1880-ban 19,3, 1910-ben
15,3%).

Ezen vi szony lag jól is mert meg osz lá sok mel lett ér de mes a tör té ne ti Er -
dély, il let ve Partium és Bán ság kö zöt ti kü lönb sé gek re is ki tér ni. A tör té ne ti
Er dé lyen be lül nem a ma gya rok, ha nem a né me tek vol tak a leg in kább ur ba -
ni zált nem ze ti ség. Ez an nak kö szön he tő, hogy a szá szok lak ta dél-er dé lyi ré -
szek már a mo der ni zá ci ós át ala ku lást meg elő ző en a leg in kább vá ro si as jel le -
gű kör ze tek vol tak. A né me tek kö ré ben a vá ro si la kos ság ará nya a vizs gált
kor szak ban nem vál to zott, 24%-os ma radt, amit azon ban a ma gya rok a je len -
tős nö ve ke dés el le né re sem tud tak utol ér ni. Ki emelt je len tő sé ge van an nak is,
hogy a szé kely föl di ma gyar tömb te rü let (ami a tör té ne ti Er dély ma gyar né -
pes sé gé nek fe lét tö mö rí tet te) az er dé lyi át lag hoz vi szo nyít va igen kis mér ték -
ben volt ur ba ni zált, 1910-ben a vá ros la kók ará nya 7%-os volt. Va gyis, míg Er -
dély Szé kely föl dön kí vü li, nem ma gyar több sé gű ré sze in a vá ro si né pes ség
több sé gét a ma gya rok ad ták, a ma gyar több sé gű Szé kely föld pe ri fé ri kus
hely ze tű, rurális ré gió ma radt. 

A partiumi és bán sá gi te rü le tek vá ro si a so dá sa nagy ban kü lön bö zött a tör -
té ne ti Er dé lyen be lül vég be ment fej lő dés től. Eze ken a te rü le te ken a mo der ni -
zá ció és az ipa ro so dás jó val in ten zí vebb volt, ami a vá ro si né pes ség ará nyá -
nak na gyobb mér té kű nö ve ke dé sé ben is tük rö ző dött. Míg 1880-ban a vá ros -
la kók ará nya alat ta ma radt a tör té ne ti Er délyt jel lem ző ér ték nek (9,8% a
10,3%-kal szem ben), ad dig 1910-ben már jó val meg ha lad ta azt. A vizs gált pe -
ri ó dus ban Arad, Te mes vár és Nagy vá rad egy aránt fe lül múl ta lé lek szám te -
kin te té ben a leg na gyobb er dé lyi vá rost, Ko lozs várt. A vá ro sok nö ve ke dé se itt
a pe ri ó dus el ső fe lé ben, 1880 és 1990 kö zött volt gyor sabb, míg Er dély ben a
vá ros fej lő dés a szá zad for du lót kö ve tő en len dült ne ki. 

Az egyes et ni ku mok ur ba ni zált sá gá ban is jó val na gyob bak vol tak a kü -
lönb sé gek, mint a tör té ne ti Er dély ben. Itt a vá ros la kók na gyobb há nya dát tet -
ték ki a ma gya rok (1880-ban 59,8, 1910-ben pe dig már 71,6%-át), mi köz ben
egy ér tel mű en a ma gya rok vol tak a leg in kább ur ba ni zált nem ze ti ség: 1880-
ban 27, 1910-ben pe dig már 37%-uk volt vá ros la kó. A ma gya rok ma gas ur ba -
ni zált sá ga azon ban rész ben a je len le gi or szág ha tár ok ál tal oko zott „op ti kai
csa ló dás”, nem pe dig ko ra be li tár sa dal mi va ló ság. Arad, Nagy vá rad vagy
Szat már né me ti ter mé sze tes von zás kör ze te a kor szak ban jó val a je len leg Ro -
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má ni á hoz tar to zó te rü le ten túl ter jedt. A tri a no ni bé ke dik tá tu mot kö ve tő en
ezek a ma gyar et ni kai tömb te rü let pe re mén lé vő vá ro sok úgy ke rül tek ro -
mán fenn ha tó ság alá, hogy ma gyar et ni ku mú fa lu si von zás kör ze tük na gyob -
bik ré sze ma gyar köz igaz ga tás alatt ma radt. A ma gya rok (sta tisz ti ka i lag) ki -
emel ke dő en ma gas vá ro si as sá ga rész ben er re a té nye ző re ve zet he tő vis  sza. 

(Az ír ni-ol vas ni tu dás, is ko lá zott ság) Az aláb bi táb lá zat a ko ra be li Ma gyar or -
szág, il let ve a tör té ne ti Er dély vo nat ko zá sá ban je le ní ti meg az ír ni-ol vas ni tu -
dás ban meg nyil vá nu ló kü lönb sé ge ket. A ma Ro má ni á hoz tar to zó partiumi
és bán sá gi te rü le tek vo nat ko zá sá ban nem ren del ke zünk ada tok kal.13

Ma gyar or szág tel jes te rü le tén
az írás tu dók ará nya a né me tek kö -
zött volt a leg ma ga sabb. A ko ra -
szak ele jén eh hez ké pest a ma gya -
rok le ma ra dá sa je len tős nek mond -
ha tó, 1910-re vi szont az írás tu dók
ará nya a ma gya rok kö zött már
meg kö ze lí tet te a né me tek re jel lem -
ző ér té ket. Más nem ze ti sé gek hez
vi szo nyít va a szlo vá kok vol tak
még vi szony lag ked ve ző po zí ci ó -
ban, míg a leg in kább ked ve zőt len
hely zet a ru té ne ket és a ro má no kat
(1880-ban 9,2, 1910-ben 22,2% írás -
tu dó) jel le mez te. 

Er dély ben, amel lett, hogy ös -
szes sé gé ben jó val ala cso nyabb ará -
nyú volt az ír ni-ol vas ni tu dás, a
ma gya rok je len tő sen ked ve zőt le -

nebb, míg a né me tek ked ve zőbb hely zet ben vol tak. 1880-ban a ma gya rok
31,4, 1910-ben pe dig 59,5%-a tu dott ír ni-ol vas ni. Az er dé lyi né me tek közt vi -
szont az ír ni-ol vas ni tu dás ma ga sabb ará nyú volt, mint Ma gyar or szág tel jes
te rü le tén: 63,2% 1880-ban, il let ve 76,1% 1910-ben. 

Az anal fa be tiz mus nem ze ti sé gi kü lönb sé gei mel lett az is ko lás ko rú né pes -
ség re vo nat ko zó ko ra be li sta tisz ti kák azt mu tat ták, hogy a ma gya rok az egyes
ok ta tá si szin te ken nö vek vő arány ban vol tak fe lül rep re zen tál va. Ezen ada tok
ér vé nyes sé gé vel és ér tel mé vel kap cso lat ban Karády Vik tor (2000) ké szí tett fi -
gye lem re mél tó elem zést. Karády sze rint az ada to kat nem ér tel mez het jük
pusz tán tény le ges is ko lá zott sá gi kü lönb ség ként, ami a ma gya rok az ok ta tá si
rend szer irán ti na gyobb fo kú ér dek lő dé sé vel vagy az egyen lőt len hoz zá fé rés -
sel len ne ma gya ráz ha tó. Sze rin te azt is fi gye lem be kell ven nünk, hogy az ok -
ta tá si rend szer az as  szi mi lá ció egyik leg fon to sabb csa tor ná ja ként mű kö dött.
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Az ír ni-ol vas ni tu dók ará nya Ma gyar or szá gon 
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Mi u tán Ma gyar or szá gon az or szág né pes sé gé nek fe le a nem ma gyar nem ze ti -
sé gi ek hez tar to zott, a li be rá lis ma gyar elit el ső sor ban a nem ma gyar ere de tű
né pes ség elit jét, il let ve a tár sa dal mi lag mo bil ré szét igye ke zett as  szi mi lál ni,
míg a nem ze ti sé gi nép tö me gek ese té ben vi szony lag kis erő fe szí té se ket tett. Így
ér tel me ze tő, hogy az 1868-as Eöt vös-fé le nép fő is ko lai tör vény és az 1907-es
Lex Apponyi kö zött az ele mi ok ta tá si in téz mé nyek több sé gét mű köd te tő egy -
há zak lé nye gé ben sza ba don vá lasz tot ták meg az ok ta tás nyel vét. Ez zel szem -
ben a kö zép fo kú ok ta tás ban már sok kal erő seb ben ér vé nye sült a ma gyar nyelv
do mi nan ci á ja és, az er dé lyi szá szo kat le szá mít va, gya kor la ti lag egyik nem ze ti -
ség sem ren del ke zett a ma gyar ral egyen ér té kű kö zép is ko lai ok ta tá si há ló zat -
tal. Az egye te mek mint ál la mi in téz mé nyek ese té ben a ma gyar nyel vű ség, il let -
ve az as  szi mi lá ci ós funk ció még in kább nyil ván va ló volt (Karády 2000:240). 

(Fog lal ko zás szer ke zet) A fog lal ko zás szer ke zet tel kap cso lat ban a tör té nel mi Er -
dély re vo nat ko zó ada tok kal ren del ke zünk.14 Az ada tok alap ján egy részt a ré -
gió erő tel jes ag rár jel le ge raj zo ló dik ki. A tel jes né pes ség 71,7%-át az ős ter me -
lés fog lal koz tat ta. Ez zel szem ben az ipar (és bá nyá szat) 14,2, a ter ci er szek -
tor ba tar to zó szol gál ta tá sok és hi va ta li be osz tá sok 8,2, az egyéb és is me ret len
ága za tok pe dig 5,9%-nak ad tak mun kát.

A pri mer szek tor ban dol go zók több sé ge na gyobb részt ön el lá tás ra be ren -
dez ke dett, a pi a ci áru ter me lés be be nem kap cso ló dott gaz da sá gok ban te vé -
keny ke dő pa raszt volt. Kö zöt tük a ro mán anya nyel vű ek vol tak erő sen fe lül -
rep re zen tál va, akik ese té ben az ős ter me lők a la kos ság 84,7%-át tet ték ki,
szem ben a ma gya rok 55,8 és a né me tek 57,3%-ával. Az ipar ban fog lal koz ta -
tot tak kö zött ez zel szem ben a ma gya rok és a né me tek vol tak erő sen fe lül rep -
re zen tál va. 1910-ben az ipar ban dol go zók 55,7%-a volt ma gyar, 29%-a ro mán
és 15,3%-a né met anya nyel vű. A ro má nok a bá nyá szat ban vi szony lag na -
gyobb arány ban vol tak kép vi sel ve, kö szön he tő en an nak, hogy a bá nya vi dé -
kek a ro mán több sé gű ré gi ók ban he lyez ked tek el. 

A ter ci er szek tor ban dol go zók kö zött – az ipa ri fog lal koz ta tot tak hoz, il let -
ve a vá ro si la ko sok hoz ha son ló an – szin tén erő sen alul vol tak rep re zen tál va
a ro má nok, ugyan ak kor a ma gya rok és a né me tek a ter ci er szek to ron be lül
más-más szfé rák ba kon cent rá lód tak. A ke res ke de lem ben dol go zott a né me -
tek 6%-a, szem ben a ma gya rok 3,8%-ával. A (ke resz tény) ma gya rok le ma ra -
dá sa még szem be szö kőbb, ha – a két vi lág há bo rú kö zöt ti fog lal koz ta tá si sta -
tisz ti kák ra tá masz kod va – fel té te lez zük, hogy a ma gyar anya nyel vű ke res ke -
de lem ben fog lal koz ta tot tak je len tős ré sze a zsi dók kö zül ke rült ki. A ma gya -
rok (a né me tek hez vi szo nyít va) a köz le ke dés ben tö mö rül tek na gyobb mér -
ték ben, rész ben an nak kö szön he tő en, hogy a MÁV al kal ma zot tak zö mé ben
ma gyar anya nyel vű ek vol tak. 

A pol gá ri és egy há zi köz al kal ma zot tak szin tén a ma gya rok kö zött tet ték
ki a leg na gyobb arányt, ugyan ak kor ez volt az a ré teg, amely a ro má nok közt
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a leg ke vés bé volt alul rep re zen tál va (bár ez is jócs kán alul volt). Ez an nak kö -
szön he tő, hogy a mind ös  sze 11 900 ro mán ér tel mi sé gi kö zül 3820 az or to dox
vagy gö rög ka to li kus klé rus hoz kap cso ló dott, 3440 volt ta ní tó vagy ta nár,
míg 1360 dol go zott a köz igaz ga tás ban (Ronna°s 1984:117). 

3. táb lá zat
A né pes ség fog lal ko zá si fő cso port ok és anya nyelv sze rin ti meg osz lá sa 

a tör té ne ti Er dély ben (1910)

For rás: Er dély Tör té ne te III. kö tet: 1609

Livezeanu (1995:298) a ma gas stá tu szú ro má no kat két ka te gó ri á ba so rol -
ta. Az egyik ka te gó ri á ba azok a ta ná rok, or vo sok, ügy vé dek, vál lal ko zók, új -
ság írók tar toz tak, akik el ső sor ban sa ját kö zös sé gü kön be lül fej tet ték ki te vé -
keny sé gü ket. A ro mán ügy vé dek, vál lal ko zók egy ré sze mind egy köz ve tí tő
funk ci ót ját szott az alap ve tő en rurális ro mán kö zös ség és a szé le sebb tár sa -
da lom kö zött. Az or to dox, il let ve gö rög ka to li kus klé rus ba tar to zók, il let ve a
vi dé ki ta ní tók ez zel szem ben na gyon kis mér ték ben érint kez tek a tár sa da lom
nem ro mán ré szé vel. A má sik (az előb bi nél ki sebb) cso port ba azok tar toz tak,
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akik in teg rá lód tak a vá ro sok dön tő en ma gyar, ki sebb rész ben né met tár sa -
dal má ba, ami azon ban sok eset ben a ro mán kö zös ség ből va ló ki sza ka dást
von ta ma ga után.

A né pes ség több sé gét tö mö rí tő fa lu si tár sa dal mak ma guk is erő sen ré teg -
zet tek vol tak, a gaz da sá gi erő for rás ok és a tár sa dal mi presz tízs kü lön bö ző
for mái pe dig itt is et ni kai szem pont ból egyen lőt le nül osz lot tak meg. A kor -
szak ban igen je len tős sze re pet ját szot tak a weberi ér te lem ben vett ren di kü -
lönb sé gek.15 A pa rasz ti tár sa dal mon be lül ek kor még élén ken élt an nak az
em lé ke ze te, hogy a kor szak ban gaz dál ko dó élet mó dot foly ta tók kö zül egye -
sek ko ráb ban job bá gyok, zsel lé rek, sza bad pa rasz tok, ha tár őr ka to nák vagy
kis ne me sek vol tak. A ve gyes te le pü lé se ken, il let ve vi dé ke ken nagy ban meg -
ha tá roz ta az egyes nem ze ti sé gek vi szo nyát (az egy más tól va ló el kü lö nü lést,
il let ve a szim bo li kus alá-fö lé ren delt sé gi vi szo nyo kat), hogy ezek a ren di ka -
te gó ri ák az et ni kai ha tá rok kal is egy be es tek-e.16 A ren di kü lönb sé gek nagy -
ban meg ha tá roz ták pél dá ul a pár vá lasz tás ke re tét. Így Mikó Im re a har min -
cas évek ben a Kis-Sza mos men ti ve gyes la kos sá gú te le pü lés cso por tot vizs -
gál va meg ál la pí tot ta, hogy a ma gya rok et ni kai en do gá mi á ja na gyobb mér té -
kű volt azon fal vak ban, ahol a ma gya rok kis ne me si és jó val ala cso nyabb,
ahol a ro má nok hoz ha son ló an job bá gyi ere de tű ek vol tak (Mikó 1998).

A va gyo ni kü lönb sé gek (ame lyek kö zül leg in kább a föld-, il let ve az ál lat -
tu laj don nak volt je len tő sé ge) ezek re a ren di kü lönb sé gek re te vőd tek rá. Eze -
ket – a nép szám lá lás ok bir tok nagy ság ra vo nat ko zó kü lönb sé gei alap ján –
szin tén csak a tör té ne ti Er dély vo nat ko zá sá ban tud juk egy elő re ada tol ni (Er -
dély Tör té ne te há rom kö tet ben: III. kö tet 1594).

Az ada tok ból ki tű nik az er dé lyi bir tok szer ke zet két alap ve tő jel lem ző je,
ne ve ze te sen, hogy egy részt a kis- és tör pe bir tok ok do mi nál tak (a me ző gaz -
da sá gi né pes ség 72%-a 50 hold alat ti bir to kon gaz dál ko dik), más részt pe dig,
hogy vi szony lag ala csony volt a föld nél kü li me ző gaz da sá gi mun ká sok ará -
nya. A bir tok nagy ság alap ján a fa lu si tár sa da lom et ni kai ré teg zett sé ge is egy -
ér tel mű nek tű nik. Az egyes ré te ge ken be lül a ro mán ság ará nya a bir tok nagy -
ság gal csök kent. Így az 5 hold alat ti tör pe bir to kos ok kö zött 70,6, a 5-10 hold
kö zöt ti ek kö zött 68,5, a 10-50 hold kö zöt ti ek kö zött 60,3, az 50-100 hold kö -
zöt ti ek ese té ben pe dig 46,6%. A kö zép bir to kos ka te gó ri án (100–1000 hold)
be lül ez zel szem ben már csak 27, az (100 hold fö löt ti te rü le tet) bér lők kö zött
25, a nagy bir to kos ok kö zött pe dig mind ös  sze 8,7%-nyi ro mánt ta lá lunk.
A ma gya rok ese té ben a vi szony for dí tott. A tör pe bir to kos ok kö zött alul rep -
re zen tál tak (5 hold alatt 22,9, 5–10 hold kö zött 23,1%), míg a kö zép bir to kos
és bér lő ka te gó ri án be lül két har ma dos, a nagy bir to kos okon be lül pe dig
87,4%-os több sé get ké pez tek. A ma gya rok kö zött ugyan ak kor egy ér tel mű en
töb ben es tek a föld nél kü li me ző gaz da sá gi mun kás, il let ve gaz da sá gi cse léd
ka te gó ri ák ba (30,1, il let ve 31,7%). A né me tek kö zött a te he tő sebb kis bir to kos -
ok (10–50 hold kö zött 12,1, 50–100 hold kö zött 11,3%), a kö zép bir to kos ok
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(7,8%), il let ve a bér lők (8,6%) vol tak felül, a tör pe bir to kos ok (6,4%), a nagy -
bir to kos ok (3%) és a föld nél kü li ek (2,1%) pe dig alul rep re zen tál va. 

Ös  szes sé gé ben te hát a ma gyar me ző gaz da sá gi né pes ség mu tat ta a leg erő -
sebb ta golt sá got. Eb ből a nem ze ti ség ből ke rült ki a nagy bir to kos osz tály, és a
kö zép bir to kos ok kö zött is erő sen felül vol tak rep re zen tál va, ugyan ak kor a
ma gya rok a föld nél kü li ré te gek nek is ará nyuk hoz vi szo nyít va na gyobb ré -
szét ad ták, leg na gyobb ré szük pe dig a ro má nok hoz ha son ló an tör pe- és kis -
bir to kos volt. A ro má nok és a szá szok kö zött az egyen lőt len sé gek mér té ke ki -
sebb volt. A ro má nok meg le he tő sen nagy arány ban a tör pe- és kis bi ro ko sok
kö zött (50,4%-uk 10 hold alatt), míg a né me tek a kis bir to kos ka te gó ria fel ső
ré szé ben (4%-uk 10–50 hold kö zött) kon cent rá lód tak. 

Az et ni kai ré teg ző dé si rend szer vál to zá sa a két vi lág há bo rú kö zött
Az el ső vi lág há bo rút kö ve tő en Ro má ni á hoz csa tolt er dé lyi, bán sá gi és par-
tiumi te rü le te ken a ro má nok ab szo lút több sé get ké pez tek, a ko ra be li et ni kai
ré teg ző dé si rend szer vi szont a ro mán elit sze mé ben olyan té nye ző ként tűnt
fel, ami ne he zí tet te a te rü let ro mán nem zet ál la mi tér be va ló in teg rál ha tó sá -
gát. A vá ro si tár sa dal ma kat ma gya rok és ma gyar nyel vű zsi dók do mi nál ták,
de a né met elem is nagy mér ték ben felül volt rep re zen tál va. A ro má nok több -
sé ge ez zel szem ben fa lu si kö zös sé gek ben élt és kö zöt tük más nem ze ti sé gek -
nél jó val na gyobb arányt kép vi sel tek az anal fa bé ták. Ronnĺs sze rint a nagy
arány ban el szi ge telt kö zös sé gek ben élő ro má nok egy faj ta underclasst al kot -
tak. Ez a tár sa dal mi hely zet volt az, ami a ma gya ro so dás tól ugyan meg óv ta
őket, de a mo der ni zá ci ós fo lya ma tok ban va ló rész vé te lü ket is gá tol ta és azt
ered mé nyez te, hogy Tri a non után igen kis mér ték ben vol tak fel ké szül ve az
új don sült ve ze tő sze re pük re (Ronna°s 1984:98). 

A két vi lág há bo rú kö zött azon ban meg kez dő dött a Ro má ni á hoz csa tolt
te rü le tek et ni kai ré teg ző dé si rend sze ré nek át ala ku lá sa. Eb ben dön tő sze re pe
volt an nak, hogy a ro mán ál lam sa ját ad mi niszt ra tív ha tal mát a több sé gi et -
ni kum tár sa dal mi po zí ci ó i nak ja ví tá sá ra hasz nál ta fel. Livezeanu (1995:
138–151) há rom olyan di men zi ót so rol fel, ame lyek re a ro mán nem zet épí tés
fó ku szált, és ame lye ken ke resz tül (az et ni kai ará nyok mel lett) el ső sor ban a
ro má nok szá má ra ked ve zőt len et ni kai ré teg ző dé si rend szert akar ta át ala kí ta -
ni. Ezek a te rü le ti, az in téz mé nyes, il let ve a vá ro si tár sa dal mak ra irá nyu ló fó -
kusz. 

Az el ső a te rü le ti di men zió, amely nek kap csán a ro mán elit szá má ra prob -
lé mát je len tett, hogy a ki sebb sé gek (el ső sor ban a ma gya rok) az újon nan szer -
zett te rü le tek egyes ré gi ó it kom pakt töm bök ben né pe sí tik be. A két na gyobb
ma gyar tömb te rü let a Szé kely föl dön és Partium nyu ga ti, észak nyu ga ti ré -
szén he lyez ke dett el. E két te rü let kö zül a nyu ga ti ha tár-men ti sáv szem be -
sült erő tel je sebb ro mán nemzetiesítési in téz ke dé sek kel, ami a te le pes-fal vak
lét re ho zá sát is ma gá ba fog lal ta. A te rü le ti fó kusz az úgy ne ve zett kultúr -
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zónákra vo nat ko zó tör vény ben is tük rö ző dik, amely ér tel mé ben azok a ta ní -
tók, akik Bi har, Szatmár, Szil ágy, Csík, Há rom szék, Maros-Torda, Torda-
Aranyos, il let ve Hunyad me gyék ben vál lal tak leg alább négy évig mun kát,
50%-os fi ze tés eme lés ben és egyéb ked vez mé nyek ben ré sze sül tek.17

(A vá ro sok nem ze ti sé gi ará nya i nak vál to zá sa) A ro mán nem zet épí tés fő pri o ri tá -
sát az újon nan meg szer zett te rü le tek vá ro si tár sa dal ma i nak az át ala kí tá sa ké -
pez te. Az új ro mán ha ta lom Besszarábiában is az er dé lyi hez ha son ló hely zet -
tel szem be sült. A ro mán (vagy „moldován”) né pes ség itt is a pa rasz ti kö zös -
sé ge ken be lül volt fe lül rep re zen tál va, a tér ség nem ro mán (orosz, il let ve zsi -
dó) kul tú rá jú vá ro sai pe dig a ro mán elit sze mé ben ide gen enk lá vék ként tűn -
tek fel (King 2000). 

A ro mán elem vá ro si tár sa dal ma kon be lü li sú lyá nak nö ve lé sét, il let ve az
et ni kai ré teg ző dé si rend szer meg vál toz ta tá sát a két vi lág há bo rú kö zött el ső -
sor ban a túl mé re te zett ál la mi-bü rok ra ti kus szek to ron ke resz tül pró bál ták
meg va ló sí ta ni, ami egy ben az er re irá nyu ló pró bál ko zá sok korlátait is meg -
szab ta. 

A két vi lág há bo rú kö zött az et ni kai ré teg ző dé si rend szer mel lett (il let ve
az zal ös  sze füg gés ben) az et ni kai ará nyok is meg vál toz tak. A vál to zás el ső -
sor ban a vá ro si né pes sé get érin tet te, míg a fal vak et ni kai ös  sze té te le sok kal
ki sebb mér ték ben mó do sult. A vál to zás leg fon to sabb ele me, hogy az er dé lyi,
partiumi, il let ve bán sá gi vá ro sok ban a ro má nok szá ma és ará nya nagy mér -
ték ben emel ke dett. Szá muk 1930-ra meg há rom szo ro zó dott, 121 ezer ről 336
ezer re nőtt, ará nyuk pe dig meg dup lá zó dott és meg ha lad ta a tel jes vá ro si né -
pes ség egy har ma dát. Ez zel pár hu za mo san az 1910-ben a vá ro sok kö zel két -
har ma dát ki te vő ma gyar né pes ség ará nya lát vá nyo san vis  sza szo rult, míg a
né me te ké mér sé kel ten csök kent.

A gyors vál to zást rész ben a köz igaz ga tá si mó do sí tá sok okoz ták, a ro mán
ad mi niszt rá ció ugyan is az ad di gi 39 mel lett újabb 10 te le pü lést emelt vá ro si
rang ra (Var ga 1998). A má sik ok a mig rá ci ós fo lya ma tok ban rej lik, hisz az im -
pé ri um vál tást kö ve tő en kö zel 200 ezer (zöm mel vá ro si) ma gyar hagy ta el a
ro mán fenn ha tó ság alá ke rült te rü le tet és tá vo zott Ma gyar or szág ra (Pet -
richevich 1924). Je len tős volt a vá ro sok ba be köl tö ző ro má nok szá ma is. Bár
az új ad mi niszt rá ci ó ban a Regátból ér ke zet tek is he lyet kap tak, az er dé lyi vá -
ro sok ba köl tö zött ro má nok túl nyo mó több sé ge nem a Kár pá to kon túl ról, ha -
nem az er dé lyi fal vak ból ér ke zett (Ronna°s 1984: 333). Vé gül a vá ro sok nép -
szám lá lás ok ban meg mu tat ko zó et ni kai ös  sze té tel ét a köz igaz ga tá si vál to zá -
sok és a mig rá ci ós moz gá sok mel lett a ro mán és a ma gyar nép szám lá lás ok
kategorizációs gya kor la ta kö zöt ti el té rés is be fo lyá sol ta. A ma gyar nép szám -
lá lás ok a leg job ban/leg szí ve seb ben be szélt nyelv ként ér tel me zett anya nyelv
se gít sé gé vel rep re zen tál ták az et ni kai kü lönb sé ge ket. Az új ro mán ad mi -
niszt rá ció ez zel szem ben az et ni kai ere det fe le tol ta el a kategorizációt az zal,
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hogy a rész ben et ni kai ere det ként ér tel me zett nem ze ti ség re kér de zett rá, az
anya nyel vet pe dig a szár ma zá si csa lád ban gyer mek kor ban be szélt nyelv ként
ér tel mez te át.18 Mi u tán az er dé lyi vá ro sok ban a ma gyar nyel vi kö zös ség jó -
val tá gabb volt a ma gyar et ni kai ere de tű ek kö ré nél, az új kategorizációs tech -
ni kák ér te lem sze rű en a ma gya rok ará nyá nak csök ke né sét okoz ták. Itt el ső -
sor ban a zöm mel ma gyar nyel vű, de tár sa dal mi lag a ke resz tény ma gya rok -
tól több szem pont ból el kü lö nü lő zsi dó ság ra ér de mes ki tér ni.19 A ro mán elem
tér nye ré se azon ban a zsi dó–ma gyar vi szony tól füg get le nül is két ség te len
tény, no ha ez az egyes vá ro sok ban nem volt egyen le tes. Ha a na gyobb vá ro -
so kat te kint jük, meg fi gyel het jük, hogy – pa ra dox mó don – a két vi lág há bo rú
kö zött ott nőtt a ro mán la kos ság szá ma ki sebb mér ték ben, ahol ko ráb ban is
je len tős szá mú ro mán élt.20

Ha az egyes nem ze ti sé gek ur ba ni zá ló dá sát néz zük, egy ér tel mű en meg ál -
la pít ha tó, hogy a vá ro si ak ará nya a ma gya rok közt nőtt a leg ki sebb, a ro má -
nok közt pe dig a leg na gyobb mér ték ben. Míg a ro má nok ese té ben az okok
egy ér tel mű en a köz igaz ga tá si vál to zá sok ra, il let ve a vá ros ba áram lás ra ve -
zet he tők vis  sza, ad dig a ma gya rok nál ös  sze tet tebb fo lya ma tok kal ál lunk
szem ben. Nem pusz tán ar ról van szó, hogy a vá ros ba köl tö zés ese tük ben ki -
sebb mér té kű volt, ha nem ar ról is, hogy a vá ro sok ból so kan kül föld re tá voz -
tak, il let ve a ma gyar nyel vű vá ro si né pes ség egy ré sze (leg alább is sta tisz ti ka -
i lag) le vált a ma gyar ság ról. Azt mond hat juk te hát, hogy a két vi lág há bo rú
kö zött el kez dő dött a vá ro si ma gyar né pes ség ki cse ré lő dé se. A kö zép osz tály
je len tős arány ban el ván do rolt, vagy – amen  nyi ben zsi dó szár ma zá sú volt –
el tá vo lo dott a ma gyar ság tól, he lyük re azon ban a fal vak ról ér kez tek (ala cso -
nyabb stá tu sú) ma gya rok. Ez a fo lya mat ké sőbb, a szo ci a lis ta mo der ni zá ció
pe ri ó du sá ban kap majd na gyobb len dü le tet. 

(Az ok ta tá si rend szer) Livezeanu a te rü le ti és a vá ro si tár sa dal mak ra irá nyu ló
fó kusz mel lett az in téz mé nyes fó kuszt eme li ki és itt el ső sor ban az ok ta tá si
rend szer re gon dol. Az ok ta tá si in téz mé nyek és az is ko lá zott ság el osz tá si
rend szer ben be töl tött sze re pe a mo der ni zá ció so rán nö ve ke dett meg. Ko ráb -
ban for má lis ok ta tás ban csak igen ke ve sen és ál ta lá ban a pri vi le gi zált osz tá -
lyok tag jai ré sze sül tek. Ez a té nye ző nem mó do sí tot ta je len tős mér ték ben a
ha ta lom és a pri vi lé gi u mok tár sa dal mi meg osz lá sát, hisz az ok ta tás sok eset -
ben azt je len tet te, hogy a ve ze tés re szár ma zá suk tól fog va jo go sult eli te ket ké -
szí tet ték fel az igaz ga tá si fel ada tok el lá tá sá ra (Lenski 1966:390). A ko ráb ban
tár gyalt (1880–1910 kö zöt ti) pe ri ó dus ban azon ban meg kez dő dött a for má lis
ok ta tás ex pan zi ó ja, ami az ír ni-ol vas ni tu dás gyors ter je dé sé ben is jól le mér -
he tő. Eb ben a kor szak ban az anal fa be tiz mus már egy ér tel mű en hát rányt je -
len tett, úgy az egyén szem pont já ból (aki az ír ni-ol vas ni tu dás hí ján ki sebb
esél  lyel ve he tett részt a mo bi li tá si és mo der ni zá ci ós fo lya ma tok ban), mint a
tár sa da lom egé szét te kint ve (mi vel az anal fa be tiz mus okán kor lá to zott volt a
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mo bil, nem me ző gaz da sá gi szek to ron kí vül fel hasz nál ha tó mun ka erő). Egy -
re in kább az is ko lai vég zett ség kü lönb sé gei ha tá roz ták meg az egyik leg fon -
to sabb osz tály rend szert, hisz a hi va tal no ki, il let ve ér tel mi sé gi fog lal ko zá sok
be töl té se vég zett ség hez volt köt ve, ez utób bi két ka te gó ria pe dig a vá ro si kö -
zép osz tály szá mot te vő ré szét ad ta. 

A mo dern tár sa dal mak ban az ok ta tás ki ter je dé sé vel az ok ta tá si rend szer
kom pe ti tív jel le ge el ke rül he tet le nül fo ko zó dik, azon ban a kü lön bö ző kép zé -
si szin tek hez va ló hoz zá fé rés ál ta lá ban to vább ra is egyen lőt len ma rad. Szá -
mot te vő iro dal ma van an nak, hogy az ok ta tá si rend szer, a ma ga meritok -
ratikus ide o ló gi á já val ho gyan já rul hoz zá a tár sa dal mi egyen lőt len sé gek új -
ra ter me lő dé sé hez és le gi ti má lá sá hoz (L. Bourdieu 1978). Szá munk ra most
an nak van köz pon ti je len tő sé ge, hogy az ok ta tá si rend szer az et ni kai egyen -
lőt len sé gi rend szer új ra ter me lé sé ben, majd ké sőbb a meg vál toz ta tá sá ra irá -
nyu ló kí sér le tek ben is kulcs sze re pet ját szott. 

Az ok ta tá si rend szer nek a ro mán elit is ki emelt sze re pet szánt az et ni kai
ré teg ző dé si rend szer át ala kí tá sá ban, mi köz ben a ki in du ló hely zet (a szem -
szög ük ből néz ve) igen ked ve zőt len volt. A ki sebb sé gek (ma gya rok, né me -
tek, zsi dók) az ír ni-ol vas ni tu dás te kin te té ben nem pusz tán Er dély ben vol -
tak egy ér tel mű fö lény ben a ro má nok kal szem ben, ha nem or szá go san is.
A Re gát ban ugyan is az ír ni-ol vas ni tu dók ará nya nem sok ban kü lön bö zött
az er dé lyi ro má nok ra jel lem ző ér ték től. Ez egy ben azt je len tet te, hogy a ki -
sebb sé gek ál tal sű rűn la kott tar to mány ja vá ra je len tős re gi o ná lis kü lönb sé -
gek lé tez tek. 

1930-ra a re gi o ná lis kü lönb sé gek – az ír ni-ol vas ni tu dás ter je dé sé nek ter -
mé sze tes kö vet kez mé nye ként – je len tős mér ték ben csök ken tek, de nem tűn -
tek el tel je sen. A nem ze ti sé gek kö zöt ti kü lönb sé gek re nin cse nek köz vet len
ada ta ink, de egy részt el mond ha tó, hogy az egyes me gyék ben a ki sebb sé gek
és az ír ni-ol vas ni tu dók ará nya kö zött egy ér tel mű en po zi tív kap cso lat volt,
más részt pe dig a ro má nok ká rá ra meg lé vő kü lönb sé gek még 1956-ban is
fenn áll tak. Ek kor a ro má nok közt az anal fa bé ták ará nya 10,9%-os volt, míg
a ma gya rok és a zsi dók közt 3,1, a né me tek kö zött pe dig 1,1%-os (Ronna°s
1984: 240).

A má sik ol da lon az egye te mi rend szer át ala kí tá sa ugyan lát vá nyo sabb
ered mé nye ket ho zott, de ez a fo lya mat is el lent mon dás ok tól volt ter hes.
A fel ső ok ta tás ke ret szá mai je len tős mér ték ben ki bő vül tek. Míg 1914/15-ben
az 1918-ban lét re jött Nagy Ro má nia te rü le tén mű kö dő egyetemeken21 8632
di ák ta nult, ad dig ez a szám 1924/25-re 22 379-re, 1929/30-ra pe dig 37 314-
re emel ke dett (Livezeanu 1995:235). A fel ső ok ta tá si ex pan zió szük sé ges sé gét
a ro mán elit nem ze ti szem pont ok kal in do kol ta. E fel fo gás sze rint az egye te -
mek nek kulcs sze re pük volt az új ro mán elit meg te rem té sé ben. In nen ke rül -
nek majd ki azok az or vo sok, ta ná rok, ügy vé dek, új ság írók, akik re a meg-
növekedett ro mán ál lam nak szük sé ge van, és akik nek fel kell vál ta ni uk az
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újon nan meg szer zett tar to má nyok nem ro mán et ni ku mú elit je it (Livezeanu
1995:211, Pálfy 2004:160). 

A ro mán tan nyel vű vé vált egye te me ken kez det ben a nyelv tu dás hi á nya is
gá tol ta a ma gyar hall ga tók be irat ko zá sát. Így pél dá ul az 1921/22-es tan év -
ben mind ös  sze 32 ma gyar di ák ja volt a ko lozs vá ri egye tem nek (Pálfy 2004),
ezt kö ve tő en azon ban gyor san emel ke dett a szá muk és ará nyuk, egé szen az
1934/35-ös tan évig, ami kor tól is mét csök ken ni kez dett. Eb ben az év ben a
(ma xi má lis) lét szám 1100 fő volt, ami a tel jes di ák né pes ség 27,7%-át tet te ki.
A hall ga tók lét szám ára vo nat ko zó rész le tes bon tá sok ból ki tű nik, hogy a két
vi lág há bo rú kö zött a ko lozs vá ri egye tem di ák sá gá nak 9–11%-át tet ték ki a
zsi dó, 4–5%-át pe dig a né met nem ze ti sé gű di á kok. A kez de ti ma ga sabb ér té -
kek után a ro má nok a di ák ság két har ma dát tet ték ki. Ös  szes sé gé ben – az er -
dé lyi nem ze ti sé gi ará nyok hoz vi szo nyít va – te hát a né me tek és a ma gya rok
alul, a ro má nok és a zsi dók pe dig felül vol tak rep re zen tál va a ko lozs vá ri
egye te mi né pes sé gen be lül.

Amen  nyi ben az ezer fő re eső egye te mis ták nem ze ti sé gen kén ti szá mát or -
szá go san vizs gál juk, még na gyobb arány ta lan sá go kat ta pasz ta lunk. En nek a
mu ta tó nak az ér té ke a ma gya rok ese té ben 0,44, a né me tek ese té ben 0,58, míg
a ro má nok ese té ben 1,86, a zsi dó ké ban pe dig 5,9 (Livezeanu 1995:238). 

A fel ső ok ta tás kap csán min den kép pen érin te nünk kell, hogy az ex pan zió -
nak nem vol tak meg sem az inf rast ruk tu rá lis, sem a tár sa dal mi fel tét elei.
A gyors nö ve ke dést nem kö vet te az egye te mi inf rast ruk tú ra bő vü lé se, ami
zsú folt ság hoz és az ok ta tás szín vo na lá nak lát vá nyos rom lá sá hoz ve ze tett
(Livezeanu 1995:240–241). En nél azon ban sok kal na gyobb prob lé mát je len tett,
hogy a bő ví tés va ló já ban nem ta lál ko zott a mun ka erő-pi a ci igé nyek kel, így a
fel ső ok ta tás túl né pe se dé se a szel le mi mun ka erő pi ac túl né pe se dé sé hez ve ze -
tett. Eb ben el ső sor ban az or szág tár sa dal mi és gaz da sá gi fej lett sé ge ját szott
köz re. Er dély ben az ipa ro so dás amúgy sem volt elő re ha la dott, 1918-ban pe dig
a te rü let egy olyan ál lam ala ku lat ré sze lett, ami még en nél a te rü let nél is ki sebb
mér ték ben volt ipa ro sod va. Így a fel ső fo kú vég zet tek a bol do gu lás út ját szin te
ki zá ró lag az ál la mi hi va tal no ki pá lyá ban lát ták (Livezeanu 2004:243). A hely -
ze tet nagy ban sú lyos bí tot ta, hogy a há bo rút kö ve tő en a szel le mi mun ka erő pi -
a cok, il let ve a dip lo mák ér vé nyes sé ge gya kor la ti lag az új nem zet ál la mi te rü le -
tek re kor lá to zó dott (Pálfy 2004:160). A di ák lét szám túl mé re te zett sé ge és az eb -
ből fa ka dó bi zony ta lan ság nagy mér ték ben hoz zá já rult a ro mán fi a tal ság jobb -
ra to ló dá sá hoz, il let ve a Vas gár da moz ga lom meg erő sö dé sé hez, ami az zal járt,
hogy az ál la mi hi va ta li ál lá sok be töl té sé nél a har min cas évek má so dik fe lé ben
– az ad di gi hoz ké pest is – az et ni kai/nem ze ti lo ja li tás ját szot ta a fő sze re pet. A
ki sebb sé gek a nem ál la mi szfé rá ba szo rul tak vis  sza. Ez a ma gya ro kat érin tet te
a leg in kább, akik ko ráb ban nagy mér ték ben felül vol tak rep re zen tál va a köz al -
kal ma zot tak kö zött, és ke vés bé a zsi dó kat és a né me te ket, akik ke vés bé ori en -
tá lód tak a köz al kal ma zot ti pá lyák irá nyá ba. A ki sebb sé gek nem ál la mi szfé rá -
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ba va ló vis  sza szo ru lá sá val áll ös  sze füg gés ben, hogy az ér tel mi sé gi mun ka erő -
pi ac ra va ló be lé pés di rekt et ni kai sza bá lyo zá sá ra, az 1938-ban meg ho zott „nu -
me rus valahicus” tör vény eb ből az irány ból és nem a fel ső ok ta tá si kvó ták be ve -
ze té sén ke resz tül tett kí sér le tet. A szó ban for gó tör vény elő ír ta, hogy a ro má -
nok a ma gán kéz ben lé vő cé gek al kal ma zot tai kö zött 80, a ve ze tő sé gé ben pe dig
50%-os arányt kell kép vi sel je nek. 

(Az 1918/1921-es föld re form, il let ve a fog lal ko zás szer ke zet vál to zá sa) 1918-ban köz -
vet le nül a há bo rú be fe je zé sét kö ve tő en a Ro mán Par la ment egy föld re form ra
vo nat ko zó tör vény ja vas la tot fo ga dott el. A tör vény, amit 1921-ben mó do sí tot -
tak, nem pusz tán az Ó-ki rály ság ra vo nat ko zott – ahol az Er dé lyi nél na gyobb
súlyt kép vi selt a nagy bir tok –, ha nem az újon nan meg szer zett tar to má nyok ra
is. Mi több Er dély, Besszarábia és Bu ko vi na ese té ben a föld re form a regátinál
jó val ra di ká li sabb volt (Ronna°s 1984:47). A tör vény a ki sa já tí tás alól men te sü lő
föld te rü le tek nagy sá gát az adott te rü let jel le gé től (hegy vi dék, domb vi dék, sík -
ság), il let ve a föld igény lők szá má tól tet te füg gő vé. A ki sa já tí tás alól men te sü lő
te rü le tek az egy kor Ma gyar or szág hoz tar to zó te rü le te ken igen el té rő bir tok -
mé re te ket ölel tek fel, 29 és 290 hek tár kö zött (Uo.). Mi u tán Er dély ben a nagy-
és kö zép bir to kos ré teg zöm mel ma gyar volt, a tör vény a fal vak et ni kai ré teg -
ző dé si rend sze rét ra di ká li san át ala kí tot ta, meg foszt va a ma gyar föld bir to kos
ré te get a lét alap já tól. Emel lett a tör vény igen sú lyo san érin tet te a ma gyar egy -
há za kat, egye sü le te ket, il let ve a szé kely köz bir to kos sá got is (Mikó 1941).

4. táb lá zat
Az er dé lyi né pes ség meg osz lá sa fog lal ko zá si fő cso port ok sze rint 1930-ban

For rás: Er dély Tör té ne te III. kö tet: 1744.
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A fog lal ko zás szer ke zet át ala ku lá sá ról – amely té mánk szem pont já ból
köz pon ti je len tő sé gű – je len ta nul mány ban nem fo gunk rész le te i ben szól ni.
En nek oka rész ben az, hogy je len lap szám köz li Opra Pál az 1930-as nép -
szám lá lá si ada tok ra vo nat ko zó elem zé sét. Az aláb bi táb lá zat alap ján csu pán
an  nyit jegy zünk meg, hogy a ma gya rok to vább ra is erő sen alul rep re zen tál -
tak vol tak az ős ter me lők kö zött, erő sen fe lül rep re zen tál tak az ipar ban és kis -
mér ték ben fe lül rep re zen tál tak a szol gál ta tá si szek tor egyes ága za ta i ban (ke -
res ke de lem, egész ség ügy). 

A vá ro si né pes ség kö ré ben – ahogy az Opra-tanulmányból is ki de rül – a
ma gya rok az ipar ban vol tak fe lül-, az ér tel mi sé gi és hi va tal no ki szak mák te -
rén pe dig alul rep re zen tál va. A vá ro si kö zép osz tály és az ér tel mi ség po zí ci ó -
i nak rom lá sa el le né re a ma gyar né pes ség a két vi lág há bo rú kö zött to vább ra
is a több ség nél ked ve zőbb ré teg ző dé si po zí ci ók kal bírt. 

(Rész)ös  szeg zés

A nép szám lá lás ok ra ala po zó elem zé sek ese té ben vi szony lag ké zen fek vő,
hogy az egyes nem ze ti sé gek tár sa dal mi po zí ci ó it egy más vi szony la tá ban
vizs gál juk. Ez meg óv ben nün ket at tól a ve szély től, ami a ma gyar né pes ség re
fó ku szá ló (survey-)vizs gá la to kat elem ző ku ta tó ra le sel ke dik. A csu pán a ma -
gya rok ra rep re zen ta tív adat bá zis ok ugyan is meg erő sí tik azt a ké pet, hogy a
ma gyar kö zös sé gek ről mint önál ló an ele mez he tő en ti tás ról be szél he tünk.

A ma gyar kö zös ség tár sa dal mi po zí ci ó it vi szont nem tud juk csu pán a ma -
gya rok ra rep re zen ta tív vizs gá la to kon ke resz tül ku tat ni. A ko ráb bi vizs gá la -
tok egyik alap ve tő kö vet kez te té se, hogy a ki sebb sé gi ma gyar tár sa dal mak torz
(a több sé gi né pes ség hez vi szo nyít va ked ve zőt len) de mog rá fi ai és tár sa da -
lom szer ke zet tel jel le mez he tők, ami nek oka, hogy rep ro duk ci ó juk a több sé gi
tár sa dal mon (il let ve egy ide gen nem zet ál la mi té ren) be lül ját szó dik le. Vizs -
gá la tunk ban a ki sebb sé gi ma gyar tár sa da lom szer ke zet fo gal mát a – Lenskitől át -
vett – et ni kai ré teg ző dé si rend sze ré vel he lyet te sí tet tük. Ezt azért is szük sé -
ges nek érez tük, mert a ki sebb sé gi kö zös sé gek ne he zen kép zel he tők el olyan
zárt en ti tá sok ként, ame lyek a hoz zá juk tar to zók rep ro duk ci ós és mo bi li tá si
csa tor ná i nak ki zá ró la gos te ret ad nak. 

A ta nul mány tör té ne ti ré sze, amely a 19. és 20. szá zad for du ló já ra, il let ve
a két vi lág há bo rú kö zöt ti pe ri ó dus ra vo nat ko zott, mint egy el len pont ként
szol gál hat az utób bi év ti ze dek et ni kai ré teg ző dé si rend sze ré nek elem zé sé -
ben. Az 1880–1910 kö zöt ti pe ri ó dus be mu ta tá sa már csak azért is sze ren csés,
mert ek kor ra te he tők Er dély ben a mo der ni zá ció kez de tei. A ka pi ta lis ta gaz -
da ság szer ke zet ki ala ku lá sá val az et ni kai ré teg ző dé si rend szer is át ala kult, az
át ala ku lás ban pe dig dön tő sze re pe volt an nak, hogy a mo der ni zá ció a ma -
gyar nem zet ál la mi té ren be lül zaj lott le. Ilyen kö rül mé nyek kö zött a tár sa dal -
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mi mo bi li tás és a ki ala ku ló ka pi ta lis ta gaz da ság ba va ló be ka cso ló dás gyak -
ran a ki sebb sé gek ma gya ro so dá sá val jár tak együtt. Ilyen kö rül mé nyek kö -
zött a vá ro si tár sa dal ma kon és a ma ga san is ko lá zott ré te ge ken be lül a ma -
gya rok (il let ve a ma gya rul be szé lők) egy ér tel mű en felül vol tak rep re zen tál -
va. Az er dé lyi szá szok hely ze te sa já tos volt, hisz már a mo der ni zá ci ót meg -
elő ző en nagy mér ték ben vá ro si a so dott kö zös ség ről van szó, a vo nat ko zó pe -
ri ó dus ban is si ke re sen tar tot ta fenn sa ját ok ta tá si rend sze rét és ked ve ző gaz -
da sá gi po zí ci ó it. A ro má nok ez zel szem ben a fal va kon kon cent rá lód tak és a
ka pi ta lis ta ter me lé si rend szer be, il let ve a mo bi li tá si fo lya ma tok ba be nem
kap cso ló dott „tár sa da lom alat ti ré te get” al kot tak. 

Tri a nont kö ve tő en a ro mán ha ta lom egyik fő tö rek vé se az volt, hogy az ál -
lam al ko tó et ni kum szá má ra ked ve zőt len ré teg ző dé si rend szert meg vál toz tas -
sa. En nek ki emelt te re pe a vá ro si tár sa dal mi te re kért foly ta tott küz de lem, il -
let ve az ok ta tá si rend szer volt. An nak el le né re, hogy a vá ro so kon be lül meg -
je lent egy (el ső sor ban az ál lam ra tá masz ko dó hi va tal nok és ér tel mi sé gi) ro -
mán kö zép osz tály, a ki sebb sé gi do mi nan ci át a két vi lág há bo rú kö zött nem si -
ke rült tel je sen meg tör ni. Az er dé lyi vá ro sok ban így egy sa já tos ket tős szer ke -
zet ala kult ki. Úgy is fo gal maz ha tunk, hogy a ma gya rok a má so dik vi lág há -
bo rút kö ve tő en vál tak tár sa dal mi ér te lem ben is ki sebb ség gé,22 pár hu za mo san
az zal, hogy a szin tén fon tos po zí ci ók kal bí ró zsi dó és né met kö zös sé ge ket
gya kor la ti lag meg szün tet te a há bo rú, a holokauszt, il let ve a ki ván dor lás. 
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Jegy ze tek

1 Az utób bi év ti ze dek ben több ta nul mány lá tott nap vi lá got eb ben a té má ban, azon ban
ezek nek nem si ke rült az er dé lyi et ni kai ré teg ző dé si rend szer át fo gó ké pét fel raj zol ni -
uk. L. Var ga 1998; Ve res 2004; Papp Z. 2008; Monostori–Veres 2009; Mo nos to ri 2009.

2 Az ez zel kap cso la tos vizs gá la tok el ső sor ban a vá ro si ma gyar kö zép osz tály po zí ció -
vesz té sét tár gyal ták. Emel lett hang sú lyos volt an nak a kér dé se, hogy a tár sa dal mi szo -
li da ri tás, il let ve tár sa dal mi cse lek vés va jon osz tály- vagy nem ze ti sé gi ala pon in téz mé -
nye sít he tő-e? Su lyok (1931) a nem ze ti sé get a (mar xi ér te lem ben vett) tár sa dal mi osz -
tály hely zet hez ha son ló an ha tá roz ta meg és az et ni ka i lag in teg rált tár sa da lom mel lett
ér velt. Mint lát ni fog juk, az et ni kai osz tály hely zet fo gal mát Lenski (1966) nyo mán ma -
gunk is eb ben az ér te lem ben hasz nál juk. Mikó Im re – aki az Er dé lyi fa lu és a nem ze ti sé -
gi kér dés (1998 [1932]) cí mű kö te té vel két ség kí vül a leg ma ra dan dób bat al kot ta eb ben a
té má ban – azt hang sú lyoz ta, hogy a vá ro si kö zép osz tály po zí ció vesz té se okán a ma -
gyar in téz mény rend szer, il let ve a ki sebb sé gi tár sa da lom meg újí tá sa az al só (pa rasz ti)
ré te gek be vo ná sá val kép zel he tő el. Ez zel a ki sebb sé gi po li ti kai és tár sa dal mi kö zös ség
egy, a ko ráb bi nál de mok ra ti ku sabb meg ha tá ro zá sát sür get te. Je len lap szám ban Bár di
Nán dor ja vas la tá ra a két vi lág há bo rú kö zöt ti tár sa da lom tu do má nyos elem zés előt ti
tisz tel gés ként Opra Pál ta nul má nyát kö zöl jük. 
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3 Ter je del mi okok mi att utób bi, (3) részt a kö vet ke ző lap szá munk ban (Pro Minoritate
2010. ősz) kö zöl jük (a Szerk.).

4 1997-től kez dő dő en a Ba lázs Fe renc In té zet több, a négy nagy ki sebb sé gi ma gyar kö -
zös ség re rep re zen ta tív surveyt bo nyo lí tott le (Do bos, 2001). Szin tén a négy nagy ma -
gyar kö zös sé get cé loz ta meg a Mo za ik 2001 (Szabó–Bauer–Laki–Nemeskéri, 2002), il -
let ve a Kár pát-pa nel (Papp Z.–Veres, 2007) vizs gá lat. Er dély ben ezt szá mos, az RMDSZ,
il let ve kü lön bö ző ál la mi in téz mé nyek meg ren de lé sé re vég zett vizs gá lat egé szí tet te ki. 

5 Lőrincz (2008) sze rint a ki sebb sé gi tár sa da lom fo gal ma Er dély ben a ki sebb sé gi lét tel
egy ide jű. E kér dés tár gya lá sa el ke rül he tet len az et ni kai ré teg ző dé si rend szer vizs gá -
la ta kap csán, azon ban er re je len ta nul mány ban nem tu dunk sort ke rí te ni. 

6 Parkin sze rint „a mar xiz mus ké zen fek vő vá la sza a fa ji, il let ve kö zös sé gi szem ben ál lás -
ra a kér dés ig no rá lá sa. Az osz tály el mé let kü lön bö ző vál fa jai kö zül egyik sem tesz ko -
moly erő fe szí tést ar ra, hogy a fe ke te és fe hér, a ka to li kus és pro tes táns, a fla mand és val -
lon vagy az anglofon és frankofon mun ká sok kö zöt ti meg osz tott ság je len tő sé gét az ál -
ta lá nos elem zés szem pont já ból fel tár ja” (Parkin, 1979:625). (a szer ző for dí tá sa)

7 Az el ső két mo dell, ami leg in kább a bir min gha mi Cent re for Contemporary Cultural
Studies mun kás sá gá hoz köt he tő, kö vet kez mé nye i ben lé nye gé ben az et ni kum kö zi vi -
szo nyok a tár sa dal mi ré teg ző dés től le vá lasz tott ta nul má nyo zá sá hoz ve ze tett. 

8 Lenski mo dell je a vizs gá lat so rán hasz nált leg fon to sabb el mé le ti ke ret. E mel lett a tár -
sa dal mi tő ke tí pu sok (L. Portes, 2000), a mar gi ná lis kö zös sé gek szo ci o ló gi á ja, il let ve
az underclass iro dal ma (Wilson, 1978; Massey-Denton, 1993; Gans, 1996; Ladányi–Sze -
lényi, 2006) ke rül fel hasz ná lás ra. Ez utób bi ak ra je len ta nul mány ban nem té rünk ki. 

9 Szem ben Marx szal vagy Weberrel, Lenski az osz tály fo gal mát tág ér te lem ben hasz -
nál ja. Osz tály nak ne vez min den olyan cso por tot, amely nek tag jai a ki vált ság vagy ha -
ta lom va la mi lyen for má ja te kin te té ben ha son ló po zí ci ó ban áll nak. Az elem zés so rán
a ha tal mi osz tá lyok nak tu laj do nít kulcs sze re pet. 

10 Az osz tály rend szer va la mely té nye ző alap ján meg ha tá ro zott osz tá lyok hi e rar chi á ja.
11 Az el osz tá si rend szer az osz tály rend sze rek ös  szes sé ge, en nek elem zé se nyo mán ál la -

pít ha tó meg, hogy az adott tár sa da lom ban mely té nye zők ge ne rál ják az egyen lőt len -
sé ge ket. 

12 A szer ző for dí tá sa.
13 Eh hez az érin tett vár me gyék köz sé gen kén ti adat so ra it a je len le gi or szág ha tár ok nak

meg fe le lő en kel lett vol na cso por to sí ta ni, ami re a ké sőb bi ek ben fo gunk sort ke rí te ni. 
14 A partiumi és bán sá gi ada tok rend sze re zé se szin tén még előt tünk ál ló fel adat. 
15 Webernél az osz tály azon sze mé lyek cso port ja, akik azo nos pi a ci po zí ci ó kat fog lal nak

el. Az azo nos rend hez tar to zók ez zel szem ben a meg be csült ség ben, il let ve presz tízs -
ben osz toz nak. A ren dek ál ta lá ban az élet mód, a kö zös szár ma zás vagy a po li ti kai ha -
ta lom monopolisztikus ki sa já tí tá sa nyo mán jön nek lét re (Weber, 1995). 

16 Ös  szes sé gé ben a pa rasz ti tár sa dal mon be lü li ren di ka te gó ri ák és a nem ze ti ség kö zött
nagy mér té kű (de ko ránt sem tel jes) egy be esés volt ta pasz tal ha tó. Az egy ko ri job bá -
gyok és zsel lé rek kö zött erő sen fe lül rep re zen tál tak vol tak a ro má nok, de szép szám -
mal ta lá lunk köz tük ma gya ro kat is. Ez a for ma ugyan ak kor a szé ke lyek és még in -
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kább a szá szok kö zött ke vés bé volt jel lem ző. Itt ko ráb ban a sza bad pa rasz ti lét, il let -
ve egyes szé kely szé kek ben a ha tár őr ség volt jel lem ző. A kis ne mes ség dön tő több sé -
ge a ma gya rok kö zül ke rült ki. 

17 Az 1924-es 176. szá mú tör vény 159-es pa ra gra fu sát idé zi Tóth, 2009, 525. p.
18 Az anya nyel vi kategorizációról L. Arel, 2002.
19 Az zsi dó ság er dé lyi vá ro sok mint egy 10%-át tet te ki. 1910-ben 72%-uk volt ma gyar

anya nyel vű. A ma gya rok hoz va ló je len tős kul tu rá lis kö zel ség el le né re azon ban a tár -
sa dal mi tá vol sá gok je len té ke nyek le het tek, ha a ve gyes há zas sá gok 7,3%-os ará nyá ra
gon do lunk. L. Râmneamţu, 1937, il let ve Csű rös, 1938,. 

20 Így Ara don, ahol 1910-ben a ro má nok a né pes ség egy ötö dét, vagy Bras só ban, ahol
több mint egy ne gye dét tet ték ki, 1930-ban e nem ze ti ség ará nya ala cso nyabb volt,
mint Ko lozs vá ron. Az, hogy a ro má nok ará nya ko ráb ban az erő sen ma gyar több sé gű
vá ro sok ban na gyobb mér ték ben nö ve ke dett, az zal füg gött ös  sze, hogy eze ken a te le -
pü lé se ken az im pé ri um vál tás után a hi va ta li és egyéb ál lá so kat más hon nan ér ke zet -
tek kel töl töt ték be. 

21 Ó-Ro má ni á ban Bu ka rest ben és Iaşiban mű kö dött egye tem, míg Er dély ben Ko lozs vár
mel lett Nagy vá ra don volt Jo gi Aka dé mia. Ezek mel lett ro mán fenn ha tó ság alá ke rült
Bu ko vi ná ban a czernowitzi né met nyel vű egye tem.

22 Tár sa dal mi ér te lem ben egy cso port ki sebb sé gi mi vol ta nem csu pán a szám arány ok -
ból adó dik, ha nem ab ból, hogy ki van té ve a több ség tár sa dal mi és ha tal mi do mi nan -
ci á já nak.
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