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 » KRÓNIKA

Egy kutatás eredménye szerint 
az erdélyi magyarok sokkal 

jobban bíznak az emberekben, 
mint általában a romániaiak. Az 
erdélyi magyarok az európai ér-
tékrendtérképen című felmérés 
eredményeinek harmadik cso-
magját a romániai Nemzeti Ki-
sebbségkutató Intézet szakembe-
rei ismertették kedden kolozsvári 
online sajtótájékoztatójukon. Hor-
váth István, az intézet igazgatója 
elmondta, az European Values 
Study (EVS) felmérésében elő-
ször vizsgálták az erdélyi magyar 
közösség értékválasztásait. Az 
Európa 42 országában végzett fel-

mérésnek ezúttal a bizalommal, a 
politikai értékrenddel és a környe-
zetvédelemmel kapcsolatos ered-
ményeit ismertették.

Kiss Tamás szociológus el-
mondta, az emberek iránti álta-
lános bizalom tekintetében az 
erdélyi magyarok a magyaror-
szágiakhoz hasonlítanak. A ma-
gyarországiak 28,5 százaléka, 
az erdélyi magyaroknak pedig 
27,6 százaléka gondolja, hogy 
az emberekben meg lehet bízni. 
A bizalom szintje lényegesen ki-
emelkedik a romániai lakosság 
összességéhez viszonyítva, ez 
utóbbit tekintve csupán 13,2 szá-
zalék bízik meg a többiekben. Az 
általános bizalom kérdésében 

Magyarország és az erdélyi ma-
gyarok a keleti blokk első harma-
dában találhatók, nagyjából azon 
a szinten, mint a nyugati blokk 
legalacsonyabb bizalmi indexű 
országai (Olaszország és Francia-
ország), Románia viszont a keleti 
tömb legtöbb országától is elma-
rad. Az általános bizalmon túl az 
erdélyi magyarok lényegesen job-
ban bíznak az egyházakban, mint 
a magyarországiak, és a romániai 
átlagot is lényesen meghaladják. 
Lényegesen kevésbé bíznak meg 
az erdélyi magyarok a romániaiak 
összességéhez viszonyítva a fegy-
veres erőkben (42, illetve 80 szá-
zalék), az oktatási rendszerben 
(52, illetve 70 százalék), az EU-ban 

(39, illetve 49 százalék) és az igaz-
ságszolgáltatásban (38, illetve 47 
százalék). Székely István Gergő 
kutató ismertette: a felmérés az 
erdélyi magyarok politika iránti 
alacsony érdeklődését rajzolta ki. 
Csupán 37 százalékuk válaszolta, 
hogy nagyon vagy némileg érdek-
li a politika. Bár ez az arány meg-
haladja a romániai átlagot (32 
százalék), lényegesen elmarad a 
magyarországi értéktől (46 szá-
zalék), ami szintén jóval alacso-
nyabb, mint néhány nyugat-euró-
pai állam (például Németország, 
Norvégia, Dánia) szintje. A kérdő-
íven a válaszadókat arra is meg-
kérték, hogy egy 1-től 10-ig terje-
dő skálán helyezzék el magukat 

a politikai bal-jobb spektrumon. 
Ezt az önbesorolást aztán néhány 
konkrét politikai kérdés követte. 
Az adatok azt rajzolták ki, hogy az 
erdélyi magyarok jobboldalibbak 
mind általában a romániai, mind 
a magyarországi átlagnál. A poli-
tika tartalmát illetően is a jobbol-
dali álláspontokkal azonosultak 
a legnagyobb arányban. A kör-
nyezettudatosság tekintetében az 
erdélyi magyarság a posztszocia-
lista országok egyik élen járó kö-
zössége: 71 százalékuk válaszolta 
azt, hogy a környezetvédelmet 
akkor is előnyben kell részesíteni, 
ha ez lassítja a gazdasági növeke-
dést, és néhány munkahely meg-
szűnését okozza.

Felmérés: az erdélyi magyarok bíznak embertársaikban

KÉT NEMZETKÖZI ERASMUS+ PROGRAM RÉSZESE A SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁRI KARA

Projekt a kisebbségi nyelvhasználat elősegítéséért
A kisebbségi nyelvhasznála-
tot elősegítő projekt részese 
a Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem. A fel-
sőoktatási intézmény egy 
másik program keretében 
kutatásmenedzserek képzé-
sét készíti elő.

 » PAP MELINDA

A kisebbségi nyelvhaszná-
latot önérvényesítő mód-
szerekkel elősegítő pro-

jektben vesz részt a Sapientia 
Erdélyi Magyar Tudományegye-
tem kolozsvári kara, de egy másik 
projektnek is részese, mellyel a 
nálunk hiányszakmának számí-
tó kutatásmenedzserek képzé-
sét segítik elő. A két nemzetközi 
Erasmus+ projektről Szenkovics 
Dezső dékánhelyettes és Toró 
Tibor, a nemzetközi kapcsolatok 
és európai tanulmányok tanszék 
szakkoordinátora számolt be 
tegnap. A Listen projektről Toró 
Tibor elmondta: ez a kisebbségi 
egyének segítését célozza, hogy 
jobban merjék használni anya-
nyelvüket többségi környezetben. 
Abból indít, hogy bár Európában 
sok kisebbség él, az élethelyzetek 
többségében átváltanak anya-
nyelvükről a többségi nyelvre. 
Így célja egy olyan kurzust kidol-

gozni, mely támpontokat ad a ki-
sebbségieknek arra, hogyan for-
díthatják meg az aszimmetrikus 
többségi-kisebbségi szituációkat, 
hogyan használhatják tudatosab-
ban anyanyelvüket.

A módszert Katalóniában fej-
lesztették ki, hogy a katalánok 
ne váltsanak át rögtön spanyol-
ra, amint egy többségivel talál-
koznak, főleg, hogy a két nyelv 
hasonlósága miatt a spanyolok 
is megértik a katalánt. Utána 
Baszkföldön is bevetették, és más 
nyelvterületeken is megpróbálják 
alkalmazni. A projekt az Európai 
Nyelvi Egyenlőségért Hálózat 
(Elen) partnerségével zajlik, de a 

valenciai és pisai egyetem, észak-
ír, walesi és fríz nyelvi jogvédő 
szervezetek is részesei. A Sapien-
tia a vizuális anyagok kidolgozá-
sáért felel, és az erdélyi magyarok 
sajátos tapasztalataival segíti a 
projektet. Nálunk ugyanis a több-
ségi nemzetnek határozott elkép-
zelése van arról, hogy a kisebbsé-
gekhez tartozóknak mikor és hol 
szabad használni anyanyelvü-
ket. A Listen projekt célja, hogy 
meggyőző erővel „ruházza fel” a 
kisebbségek tagjait a saját anya-
nyelvük használatát illetően – 
mondta a Krónika kérdésére Toró 
Tibor. Az önérvényesítő módszer 
olyan típusú technikákat ad, me-

lyek segítségével jobban el tud-
ja fogadtatni a többséggel saját 
anyanyelvét. A projekt keretében 
valamennyi részt vevő országból 
két képzőt is felkészítenek, akik 
a helyi viszonyokra adaptálják a 
tanult technikákat.

Egy másik hiánypótló Eras-
mus+ projekt, melyben a Sapien-
tia részt vesz, a kulturális mene-
dzserek képzését célzó foRMAtion 
projekt, melyet Szenkovics Dezső 
dékánhelyettes, a projekt intéz-
ményvezetője ismertetett. Míg 
Nyugat-Európában ez létező mun-
kakör, Kelet-Közép-Európában 
hiányszakmának számít, holott 
megléte számos feladatot leven-

ne a kutatók válláról. Mifelénk a 
kutatói munka mellett ők kény-
telenek foglalkozni a kutatásaik 
menedzselésével is. A két olasz, 
két portugál, egy szlovén és két 
magyarországi intézmény részvé-
telével zajló projekt a munkakör 
iránti igényt hivatott felmérni, 
ennek képzését megalapozni. A 
hároméves, tavaly ősszel kezdő-
dött projekt keretében kidolgozott 
tananyagnak és módszereknek a 
héten zajlik a tesztelése nemzet-
közi szakemberek részvételével, 
akik a járványhelyzethez igazod-
va az online alkalmazhatóságot is 
vizsgálják. A tananyagot hosszú 
távon a kutatóintézetek, egyete-
mek számára is elérhetővé teszik.

Szenkovics Dezső a Krónika 
kérdésére elmondta: kutatásme-
nedzserekre Erdélyben is szükség 
van, hiszen munkájuk gördüléke-
nyebbé teszi a kutatási folyama-
tot, jobb eredményekhez vezet. 
Ugyanis teljes körű rálátásuk van 
a tudományos világra, ismerik 
az etikai szabályokat, így egyfaj-
ta kontrollt is biztosítanak. De a 
közpolitikák szintjén is oda tud-
nak hatni, előkészítik az irányvo-
nalakat a döntéshozók számára. 
„Nem az a kérdés, hogy érdeke-e 
az intézményeknek kutatásme-
nedzser alkalmazása, inkább az, 
hogy megszületik-e a jogi környe-
zet, ami ezt lehetővé teszi” – mu-
tatott rá Szenkovics Dezső.A Listen projekt a kisebbségi egyének segítését célozza, hogy jobban merjék használni anyanyelvüket




