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Az erdélyi magyarok körében 
konszenzus van arról, hogy meg 
kell tanulniuk románul – derül 
ki egy szerdán ismertetett fel-
mérésből. A Kisebbségi Monitor 
2020 című kutatás eredményei 
szerint az erdélyi magyarság 
megengedő a román nyelvű 
oktatással szemben, és tart attól, 
hogy az anyanyelvű, önálló 
oktatási intézmények párhuza-
mossága a közösség peremre 
szorulásához vezethet.

 » PAP MELINDA

A Székelyföldi Közpolitikai Inté-
zet és a Bálványos Intézet által 
reprezentatív mintán június és 

július folyamán végzett, Kisebbségi 
Monitor 2020 című kutatás eredmé-
nyei szerint az erdélyi magyarok sora-
iban szinte teljes az egyetértés abban, 
hogy a magyar gyermekeknek jól meg 
kell tanulniuk románul. A koronaví-
rus-járvány miatt telefonon és online 
lekérdezett kutatás eredményeit Szé-
kely István Gergő, Toró Tibor és Kiss 
Tamás szociológusok ismertették 
szerdán Kolozsváron.

A sajtótájékoztatón Toró Tibor el-
mondta: a román nyelvvel kapcso-
latos kérdéskör eredményei szerint a 
megkérdezettek 69 százaléka nagyon 
fontosnak, 22 százaléka pedig fon-
tosnak tartotta azt, hogy a magyar 
gyermekek jól megtanuljanak romá-
nul, és csupán egy-egy százalék gon-
dolta, hogy ez nem, vagy egyáltalán 
nem fontos. Ennek ellenére a meg-
kérdezettek magukévá tették azt a 
román társadalomban széles körben 
elterjedt sztereotípiát, miszerint „sok 
magyar nem is akar megtanulni ro-
mánul” – mutattak rá a kutatók. Toró 
Tibor a román nyelvhez való viszonyt 
vizsgáló kérdések kapcsán elmond-
ta: a szubjektív román nyelvtudás-
ról vannak korábbi adataik is, és az 
újabb felmérések tükrében „lassú, de 
biztos csökkenés” mutatható ki. Azaz 
az erdélyi magyarok egyre inkább azt 
vallják magukról, hogy nem tudnak, 
vagy nem tudnak eléggé románul.

A mostani felmérés szerint a meg-
kérdezettek 55 százaléka gondolja 
azt, hogy jól beszéli az ország nyel-
vét: 22 százalék (saját megítélése 
szerint) tökéletesen vagy anyanyelvi 

szinten beszél románul, míg 33 szá-
zalék jól, de érezhető akcentussal. 29 
százalék mondja azt, hogy az esetek 
nagy többségében meg tudja értetni 
magát, míg 16 százalék nehézségek-
kel, vagy egyáltalán nem beszéli az 
ország hivatalos nyelvét. Az arányok 
a Székelyföldön és a Partiumban a 
legalacsonyabbak, és elgondolkodta-
tó, hogy a fi atalok körében nagyobb a 
román nyelvet rosszul beszélők ará-
nya. Arról a magyarlakta régiókban, 
a Székelyföldön és a Partiumban is 
egyetértés van, hogy a magyar gyere-
keknek meg kell tanulniuk románul. 
Holott a román diskurzus szerint a 
magyarok nem akarják megtanulni 
az ország nyelvét. Ez nem így van, ér-
telmezték az eredményeket a kutatók, 
akik szerint a magyarok sincsenek 
tudatában annak, hogy valójában 
egyetértenek a román nyelvtudás fon-
tosságát illetően. Ezt mi sem bizonyít-
ja jobban, minthogy 34 százalékuk 
teljes mértékben és további 13 szá-
zalékuk inkább egyetért azzal a kije-
lentéssel, miszerint „sok magyar nem 
is akar megtanulni románul”. Ez azt 
jelenti, hogy a magyarok többsége in-
teriorizálta a románok körében széles 
körben elterjedt (ugyanakkor hamis) 
sztereotípiát, mutattak rá. A kijelen-
téssel egyetértők többnyire a románul 
jól beszélők, illetve a fi atalok köréből 
kerülnek ki.

Szorongás és tudásvágy
A román nyelv sokak számára szo-
rongást okoz, és jelentős azon erdé-
lyi magyarok aránya, akik jobban 
szeretnék tudni az állam nyelvét. 22 

százalékuk szorong, ha románul kell 
beszélnie, és ez csupán az erdélyi ma-
gyar közösség alig több mint felére, 53 
százalékra nem jellemző egyáltalán. 
A szorongással szorosan összefügg, 
hogy a megkérdezettek mintegy 38 
százaléka akcentus nélkül szeretné 
beszélni az állam nyelvét, hogy ne 
tűnjön ki a román környezetből. A 
szorongás és az akcentus nélküli ro-
mántudás iránti vágy a Székelyföldön 
és egyéb magyarlakta területeken ér-
hető inkább tetten, és a nagyvárosok-
ra kevésbé jellemző. A felmérésből az 
is kitűnik, hogy az erdélyi magyarok 
egyharmada negatívan vélekedik 
azon nemzettársairól, akik egyálta-
lán nem beszélik az állam nyelvét. Az 
akcentust ellenben már széles körben 
elfogadják, ami a kutatók szerint az-
zal is összefügghet, hogy ez az erdélyi 
magyar politikai elitnél is megvan. 
A románul nem beszélők magyarok-
kal szemben elsősorban a diákok és 
szórványban élők részéről tapasztal-
ható egyfajta elutasítás, de az állam 
nyelvét jól beszélők sincsenek jó 
véleménnyel róluk. Azzal a kijelen-
téssel, miszerint a jelentős arányban 
magyarlakta településeken a román 
gyermekek számára kötelező magyar 
nyelvórákat kellene bevezetni, a meg-
kérdezettek többsége nem ért egyet, 
még a Székelyföldön sem. Ez arra 
utal, hogy az erdélyi magyarok elfo-
gadják a két nyelv közötti aszimmet-
riát, mutatott rá Kiss Tamás.

Félelem a peremre szorulástól
Érdekes eredmények születtek az 
oktatási rendszerrel kapcsolatos atti-

EGY REPREZENTATÍV FELMÉRÉS SZERINT EGYRE KEVESEBBEN ÉRTENEK EGYET A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖNÁLLÓSODÁSÁVAL

Akarnak románul tudni az erdélyi magyarok

Értékelés. Székely István Gergő, Kiss Tamás és Toró Tibor a kolozsvári sajtótájékoztatón
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tűdöket vizsgáló kérdések alapján 
is: a román oktatás minőségéről 
a magyar válaszadók véleménye 
lesújtó, a magyar nyelvű oktatást 
ennél lényegesen pozitívabban érté-
kelik. Ezzel magyarázható, hogy az 
erdélyi magyarok anyanyelvükön 
iskoláztatják gyerekeiket, mutatnak 
rá a kutatók. Az eredmények szerint 
ugyanakkor egyre kevesebben ér-
tenek egyet a magyar politikai elit 
által propagált intézményi párhuza-
mossággal, azaz a magyar oktatási 
intézmények egyre inkább felgyor-
suló önállósodásával. Több kérdés 
alapján úgy tűnik, azt a tényt, hogy 
a román nyelv egyre inkább kiszo-
rul a tantervből, a megkérdezettek 
jelentős része a marginalizációval 
asszociálja. Erre utal, hogy a meg-
kérdezettek 51 százaléka szerint az 
ideális megoldás a fele-fele arány-
ban román és magyar oktatás len-
ne, és csupán 40 százalék szerint 
ideális, ha a gyermekek anyanyel-
ven tanulnak. A „fele-fele” megol-
dás ráadásul tömbterületeken, leg-
inkább a Székelyföldön népszerű. 
A válaszadók kétharmada szerint 
egyébként a jelenlegi oktatási rend-
szer nem alkalmas arra, hogy a gye-
rekek megtanuljanak románul, 40 
százalék szerint pedig elfogadható, 
hogy bizonyos tárgyakat románul 
tanuljanak. 27 százalék szerint az 
is elfogadható, hogy felső tagoza-
ton a tárgyak jelentős részét román 
nyelven tanítsák. A válaszokból 
kiderül, hogy az erdélyi magyar 
közösség nem tartja érdekének az 
intézményes párhuzamosságot, 
miközben a magyar politikai elit azt 
gondolja, hogy ez jó irány, mutatott 
rá Kiss Tamás. A szociológus szerint 
az erdélyi magyarok attól tartanak, 
hogy a román nyelvtudás hiánya a 
magyar közösség marginalizálódá-
sához vezethet, miközben a politi-
kai elit egyáltalán nem tematizálja 
ezt a kérdést. A sajtótájékoztatón a 
kutatók a telefonos és online adat-
felvétel közötti különbségekre is 
kitértek, rámutatva: az online vá-
laszok sokkal radikálisabbak, így 
hiába olcsó és gyors a módszer, az 
így nyert eredményeket veszélyes 
reprezentatívnak gondolni. Székely 
István Gergő rámutatott: az is meg-
történhet, hogy a számítógép előtt 
ülő megkérdezett inkább felvállalja 
véleményét, mintha a lekérdezés 
szemtől szemben történne.
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