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RMDSZ: sikerpropaganda 
vs. borús kilátások

A saját szempontjából akár még jogosnak is tűnhet az 
RMDSZ sikerpropagandája, amellyel az államfőválasztás 
első fordulóját követően árasztotta el a nyilvánosságot. Hi-
szen tény: a szövetség jelöltje, Kelemen Hunor az öt évvel 
ezelőtti első fordulóhoz képest valóban közel 30 ezerrel 
több szavazatot kapott.

Az erdélyi, partiumi és bánsági magyar közösség szem-
pontjából viszont már lényegesen kevésbé rózsás a hely-
zet.  Mert hát nem nehéz úgy jobb eredményt elérni, hogy 
az embernek nincs közvetlen magyar ellenfele, mint ahogy 
öt évvel ezelőtt az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) jelöltje-
ként Szilágyi Zsolt személyében még volt. Márpedig akkor 
a két jelöltre leadott szavazatok száma és aránya nagyobb 
volt, mint amennyit Kelemen most kapott – vagyis sikerült 
jobban mozgósítani a magyar közösséget, amikor a nem 
RMDSZ-szimpatizáns magyarok is úgy érezték: van kire sza-
vazniuk. Persze az akkori, kevéssel 4 százalék fölötti ered-
mény ugyanúgy keveset érne parlamenti választáson, mint 
a Kelemen által most egyedül behúzott 3,87 százalék.  Csak-
hogy az államfőválasztás rendszerint kevésbé érdekli a ma-
gyar polgárokat, mint a parlamenti megmérettetés, hiszen 
az már előre tudható, hogy a végső győztes úgysem magyar 
jelölt lesz.  A parlamenti választások azonban eltérőek, hi-
szen azok nyomán ott lehetnek a magyar közösség képvi-
selői és szenátorai is a törvényhozásban, beleszólhatnak az 
ügyek alakulásába – még kormányra is kerülhetnek.

Ezzel magyarázható, hogy míg most Kelemen kevesebb 
mint 360 ezer szavazatot kapott, az RMDSZ a három évvel 
ezelőtti parlamenti választáson 440 ezer körüli voksot sö-
pört be. (Na és persze azzal is, hogy Orbán Viktor is mellet-
te kampányolt). A mostani államfőválasztás egyik legfőbb 
tapasztalata magyar szempontból tehát az, hogy Kelemen 
egymagában nem tudott annyi magyar választópolgárt moz-
gósítani, mint öt éve a két jelölt. Ez pedig a soron következő 
választások – főleg a parlamenti – kapcsán komoly dilem-
mát vet fel. A legutóbbi parlamenti megmérettetésen elért, 
jónak mondható RMDSZ-es eredményhez a román választó-
polgárok kiábrándultsága is hozzájárult. A részvételi arány 
még a 40 százalékot sem érte el, sokan maradtak otthon, fő-
leg a jobbközép szavazók közül. Megjelent akkorra a poron-
don a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) is, amely 
éppen ezen kiábrándultságot meglovagolva jutott be a par-
lamentbe, de ez sem mozgósította igazán az embereket – 
így nyerhették túl magukat a szociáldemokraták. Ráadásul 
akkor még a külföldi románok is nehezebben voksolhattak, 
mint ma. Bár nem vagyunk jósok – hiszen, amint az köztu-
dott, mindig a jövőt a legnehezebb előre megjósolni –, nagy 
az esélye annak, hogy a következő parlamenti választások 
előtt kiélezettebb lesz a helyzet. A tavaszi európai parla-
menti választások már jelezték, hogy ma már más a román 
választók hozzáállása: feltámadtak és választást nyertek a 
liberálisok, az USR pedig épp csak néhány tizednyivel ma-
radt le a második PSD mögött.  A jobbközép pártok a szoci-
áldemokraták kaotikus kormányzása után most nyeregben 
vannak, és az USR államfőjelöltjének leszereplése ellenére 
is látható, hogy a szimpatizánsaik is aktívabbak. A céljuk 
egyértelmű: a lehető legnagyobb csapást mérni a PSD-re. 
Az USR emellett azt is meg akarja majd mutatni, hogy az el-
nökválasztási kudarc csupán múló fi askó volt. Eközben az 
ellenzékbe szorult szociáldemokraták is megpróbálnak erőt 
gyűjteni, hogy szavazótáborukat minél jobban mozgósítva 
visszavághassanak. Ha ehhez még hozzávesszük azt, hogy 
a külföldön élő románok immár sokkal könnyebben – en-
nek nyomán sokkal nagyobb számban – szavazhatnak, ami 
nem az RMDSZ-nek kedvez, és hogy a szövetség májusban 
csak alig lépte át az 5 százalékos parlamenti küszöböt – a rá 
a Kárpátokon túl leadott szavazatokra sem számíthat örök-
ké –, illetve hogy levegőben lóg az előre hozott választások 
lehetősége, akkor komoly kétségek merülnek fel a magyar 
választási szereplés sikere kapcsán.

A kérdés az, hogy mindezek fényében meddig próbálja 
az RMDSZ a hamis sikerpropaganda szólamaival kábítani 
a magyar polgárokat és önmagát is. A magyar jelenlét fon-
tos a bukaresti parlamentben. Ahhoz, hogy az minél na-
gyobb eséllyel megvalósuljon, valamilyen formában végre 
komoly lépéseket kellene tenni a magyar közösség politi-
kai pártjainak érdemi együttműködése felé. Hiszen hiába 
a legnagyobb az RMDSZ, mégsem egyedül ő képviseli az 
erdélyi magyar közösséget.

Májusban egyszer már kevésen múlott a kudarc. Nem 
kellene fölöslegesen izgalmassá tenni a következő válasz-
tásokat is.
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Az erdélyi magyar közösségen 
is múlik a magyar nyelv nyilvá-
nos használata – mondja ki az 
anyanyelvhasználat tárgyában 
született vitairat. Az YZ Intézet 
és az Igen, tessék! Egyesület vitát 
kezdeményez a témában és elkö-
teleződésre szólítja mindazokat a 
társadalmi szereplőket, akiknek 
morális felelősségük van e téren.
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M ennyire másként nézne ki Ko-
lozsvár belvárosa, ha például 
a magyar történelmi egyhá-

zak megkövetelnék bérlőiktől – hiszen 
megtehetnék –, hogy többnyelvű fel-
iratokat használjanak. Sokszor nem 
a román többségen, hanem a magyar 
közösségen múlik a magyar nyelv 
nyilvános használata – hívta fel a fi -
gyelmet Bethlendi András kisebbség-
jogász az anyanyelvhasználati vitairat 
kolozsvári bemutatóján. A Vitairat egy 
kolozsvári magyar anyanyelvhaszná-
lati stratégia szükségességéről című 
dokumentumot a többnyelvűségről 
szóló előadássorozat keretében ismer-
tették, melyet szerdán, A magyar nyelv 
napján szervezett a Magyar Ifj úsági 
Központ YZ Intézete és az Igen, tessék! 
Egyesület. Talpas Botond felvezetőjé-
ben elmondta: a vitairatot valamennyi 
érintett szereplőnek elküldik, ehhez a 
magyar közösség partnerségét kérik. 
A román közegre nem tér ki, csak arról 
szól, hogy mi, magyarok mit tudunk 
tenni annak érdekében, hogy a ma-
gyar nyelv nyilvános használatának 
ügyét előrébb vigyük.

Kolozsvár lehetne 
a normalitás példája
Azon túl, hogy a második legnagyobb 
erdélyi magyar közösséggel rendelke-
zik, Kolozsvárnak amiatt is meghatáro-
zó szerepe van, hogy itt szocializálódik 
az erdélyi magyar és román értelmiség 
java. Ezért is fontos, hogy egy normá-
lis képet lássanak a többnyelvűség, 
anyanyelvhasználat terén. Azonban 
előfordul, hogy az erdélyi magyarság 
akkor is lemond anyanyelvének hasz-
nálatáról, amikor a román fél nem 
tiltja. Holott ha maximálisan kihasz-
nálná a lehetőségeket, az a magyar 
nyelv társadalmi felértékelődéséhez 
vezetne. Ebben pedig az olyan szimbo-
likus gesztusok is számítanak, mint a 
közszereplők magyar nyelvű nyilvános 
felszólásai. Az YZ intézet szakemberei 
összeírták azon szereplők listáját, akik 
tehetnének, sőt morális felelősségük 
tenni a magyar anyanyelvhasználat 
érdekében, továbbá mindazokat a jogi 
személyeket, melyek a magyar közös-
ségnek köszönhetik fennállásukat. 
„Ide sorolható például a Kolozsvári 
Magyar Opera vagy az RMDSZ, amely 
nem létezne, ha nem lenne magyar 
közösség” – állapította meg Bethlen-
di. Így minden ott dolgozó magyar 
vezetőnek, alkalmazottnak morális 
felelőssége használni anyanyelvét, és 
számon is kérhető rajta. Akárcsak a 
megyei és helyi önkormányzatokon, 
az ezeknek alárendelt intézménye-
ken, a magyar intézmények vezetőin 
és dolgozóin. Vagy a multikulturalitás 

fellegvárának beállított Babeș–Bolyai 
Tudományegyetem (BBTE) magyar 
vezetőin, oktatóin, hiszen korábban 
szenátusi határozat született ugyan a 
román, magyar és német nyelv egyen-
rangú használatáról, de csak a magyar 
tagozat használta termeken szerepel 
magyar felirat.

Hol a magyar felirat 
a magyar tulajdonon?
Bethlendi András szerint felelősséggel 
tartoznak a magyar történelmi egyhá-
zak elöljárói is, hiszen ha megkövetel-
nék bérlőiktől a többnyelvű felirato-
zást, „az egész belváros nyelvi tájképe 
megváltozna”. A szolgáltatóiparban 
dolgozó magyar cégtulajdonosok, civil 
szervezetek, magyar médiaorgánu-
mok szintén felelősségre vonhatók, 
de fi nanszírozóként a Communitas 
Alapítvány és a magyar kormány is 
számon kérhető, hisz úgy támogatnak 
rendezvényeket, hogy nem követe-
lik meg a magyar nyelv használatát. 
A magyar közösség tagjainak szintén 
megvan a felelőssége az anyanyelv-
használatban, ráadásul ők azok, akik 
ezt számon kérhetik vezetőiken.

A kezdeményezők azt szeretnék, ha 
társadalmi vita alakulna ki a vitairat 
kapcsán, ezért a felsorolt valamennyi 
szereplőnek eljuttatják a dokumen-
tumot. A címzetteknek vállalások 
formájában (a nyelvi chartához ha-
sonló rendszerben) el kellene köte-
lezniük magukat, hogy mivel tudnak 
hozzájárulni a magyar nyelv nyilvános 
használatának előremozdításához. 
A kezdeményezők felügyelnék is ezt, 
a monitoring bizottságba kolozsvári, 
erdélyi és magyarországi szakembere-
ket is meghívnának. „Legalább annyit 
érjünk el, amennyiben senki nem kor-
látoz minket” – fogalmazta meg a célt 
Bethlendi András.

Magyar cégbe 
magyar munkaerőt?
Az egészestés előadássorozat első 
felszólalójaként Csata Zsombor szo-
ciológus, a BBTE oktatója arról be-
szélt, hogy a gazdasági élet szerep-
lőit mennyire befolyásolja a nyelv, 
az etnicitás. A szakember egy friss 
kutatás alapján illusztrálta az erdélyi 
gazdasági etnocentrizmust, azt, hogy 
a magyarok szívesebben vásárolnak 
magyar cégtől, alkalmaznak magyar 

munkaerőt. Ennek akár negatív anya-
gi vonzata is lehet, ugyanis felmé-
rések bizonyítják, hogy minél több 
a magyar alkalmazott egy cégnél, 
minél homogénebb a magyar közeg, 
annál alacsonyabbak a bérek. „A ma-
gyaroknak a munkahelyen betöltött 
aránya negatív hatást gyakorol a jöve-
delmekre” – vonta le a következtetést 
Csata Zsombor, aki szerint a különb-
ség 300–400 lej is lehet.

Igaz, a jelenlegi munkaerőhiány 
nem kedvez a gazdasági etnocentriz-
musnak, jelentkezők hiányában a ma-
gyar cégvezetők kénytelenek román 
munkaerőt is alkalmazni. A románok 
ellenben nehezen tolerálják, ha kol-
légáik „magyarul átüvöltenek a fejük 
felett”, zavarja őket, ha a kávé mellett 
magyarul zajlik a diskurálás. Nem szí-
vesen jön román alkalmazott olyan 
környezetbe, ahol csak magyarok dol-
goznak – ismertette a 400 alkalmazott 
megkérdezésén alapuló kutatás újabb 
következtetését a szociológus.

Vegyesházasság és örökös 
tolmácsszerep
Csata Zsombor szerint az etnocentriz-
mus a gazdasági tranzakciók terén is 
érvényesül, a székelyföldi termelők 
például alig hirdetnek románul, nem 
szánják portékájukat külső piacra, 
holott ott drágábban eladhatnák. Már-
pedig az egyik akadálya annak, hogy 
a magyarok nem lépik át az etnikai 
határokat, az az, hogy nem tudnak 
románul. A kétnyelvűségnek a magyar 
cégek esetében is elvárásnak kellene 
lennie, a jogvédő szervezetek pedig a 
románokat tehetnék érzékenyebbé a 
problémára. A két közösség között a 
vegyesházasságból származók töltik 
be a hídszerepet, akik önkéntelenül 
felvállalták az örökös tolmácsolást. 
„Ahelyett, hogy ezt megbecsülnénk, 
elítéljük, asszimilációval vádoljuk 
őket, holott hasznos társadalmi in-
tegrátorok” – mutatott rá a kolozsvári 
szociológus.

Letenyei László, a Budapesti Corvi-
nus Egyetem oktatója a magyar–szlo-
vák határ menti turisztikai üzletek 
nyelvi tájképzése kapcsán arról be-
szélt, hogy a többnyelvűség jót tesz az 
üzletnek. Az est zárásaként kolozsvári 
magyar cégek képviselői beszéltek ar-
ról, miként érvényesül a többnyelvű-
ség vállalkozásaikban.
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Anyanyelvhasználati vitaindító

Talpas Botond szerint társadalmi vitát szeretnének az anyanyelvhasználatról
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