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Okkal alkalmaz magyar magyart
Csata Zsombor szociológus az erdélyi munkaerőpiac etnikai törésvonalait tanulmányozta
• Az erdélyi magyar 
munkaadók nagyobb 
arányban alkalmaznak 
magyar munkaerőt, a 
magyar munkakeresők 
nagyobb arányban 
választanak olyan 
munkahelyet, ahol 
több magyar dolgozik 
– vonja le a következ-
tetést Csata Zsombor 
Etnikai törésvonalak a 
munkaerőpiacon – a 
koetnikus alkalmazás 
jellemzői Erdélyben 
című, nemrég megje-
lent szociológiai tanul-
mányában. A lapcsa-
ládunkkal megosztott 
kutatási eredmények-
ből szemléztünk.

H A J N A L  C S I L L A

Azokon a vidékeken „ma-
gyarabbak” a magyarok 
munkahelyei, ahol kisebb 

arányban élnek magyarok. Tehát 
az etnikai tömörülés vagy „klasz-
teresedés” – ahogy Csata Zsom-
bor szociológus fogalmaz – legin-
kább a szórványban jellemző. A 
közintézményekre vonatkozó friss 
vizsgálatok azt mutatják, hogy ott 
továbbra is jelentősen alulrepre-
zentáltak a magyarok.

A lapcsaládunkkal megosztott 
kutatási eredmények árnyalásá-
hoz azokra a vezetői interjúkra 
hivatkozik a szociológus, amelyek 
a Nemzetstratégiai Kutatóintézet 
irányításával készültek Marosvá-
sárhelyen 2019 folyamán. A vizs-
gálat alanyai mindkét esetben 
erdélyi magyarok voltak, megál-
lapításai tehát elsősorban a ma-
gyar kisebbség és a román többség 
alap állásra vonatkoznak.

„Magyarabbak” a magyarok

A tanulmányban rávilágít, hogy 
azokon a vidékeken „magyarab-

bak” a magyarok munkahelyei, 
ahol kisebb arányban élnek ma-
gyarok, az etnikai tömörülés 
tehát leginkább a szórványban 
jellemző. „Konkrétabban: ha pél-
dául Csíkszereda lakosságának 85 
százaléka magyar, akkor minden 
munkahelyen, illetve a munkahe-
lyek egyes részlegein nagyjából 
ugyanennyi kellene, hogy legyen 
a magyarok aránya. Adataink er-
ről más képet mutatnak. Miközben 
a mintába került településeken 
a magyarok aránya átlagosan 59 
százalék, azokon a munkahelye-
ken, ahol dolgoznak, arányuk 68 
százalék. Tehát általánosságban 
véve a magyarok körülbelül tíz 

százalékkal felülreprezentáltak 
azokon a munkahelyeken, ahol 
dolgoznak. Minél nagyobb a ma-
gyarok aránya a megyében, annál 
kevésbé jellemző ez a tendencia” 
– magyarázza Csata Zsombor. Har-
gita és Kovászna megyében példá-
ul – ahol a magyarok domináns 
többséget alkotnak – a legalacso-
nyabb a különbség a munkahelyi 
és a megyei arányuk között. Kuta-
tásai igazolták azt a feltételezését 
is, hogy aki jól beszél románul, 
több románnal van kapcsolatban 

és magasabb a végzettsége, annak 
a munkakörnyezetében is jelen-
tősen több román dolgozik.

A román nyelv 
magas szintű ismerete

A szakember a munkahelyre vo-
natkozó jellemzőket is bevonta 
az elemzésbe. Ebből az derül ki, 
hogy minél több ember dolgozik a 
munkahelyen, annál alacsonyabb 
a magyarok aránya. A munkahely 
mérete tehát erőteljesen meghatá-
rozza, hogy mennyire van jelen az 
etnikai tömörülés – minél kisebb 
egy intézmény, annál jellemzőbb, 
hogy csak magyarok dolgoznak 

ott. Ugyanakkor a szervezet növe-
kedése egy adott ponton túl csak 
úgy fenntartható, ha szélesebb, 
a településen és a régión kívüli – 
ezzel együtt pedig nagyobb esély-
lyel román – ügyfélkört is sikerül 
kiépíteni. Ehhez is a román nyelv 
magas szintű ismerete szükséges. 
Nem véletlen egyébként, hogy a 
bővülő magyar többségű vállal-
kozásokban legelőször a marke-
tingosztályon, a jogi osztályon és 
a könyvelőségen jelennek meg ro-
mán anyanyelvű alkalmazottak. A 

nagyobb marosvásárhelyi vállal-
kozások vezetőivel készült inter-
júkból kiderült, hogy erre nemcsak 
azért van szükség, mert nehezebb 
egy magyar anyanyelvűnek töké-
letes románsággal megírni példá-
ul egy hivatalos levelet – ezért azt 
rendszerint átnézetik egy román 
anyanyelvűvel –, hanem mert a 
román ügyfelekkel való kommu-
nikációnak vannak olyan sajátos, 
az üzleti világ nyelvspecifikus 
elemei, amelyeket egy „kívülről 
érkező” magyar anyanyelvűnek 
gyakran évtizedes gyakorlattal 
és tökéletes román nyelv-tudással 
is nehéz kiismerni, elsajátítani – 
részletezi a szociológus.

Az etnikai alapú 
munkamegosztás

A közintézményekre vonatkozó 
friss vizsgálatok azt mutatják, 
hogy – például a hadseregben, 
a rendőrségnél, a pénzügynél 
stb. – továbbra is jóval kevesebb 

a magyar. Az etnikai alapú mun-
kamegosztásnak évszázados ha-
gyományai vannak Erdélyben is, 
ennek szabályait egyre inkább az 
határozta meg, hogy mennyire volt 
befolyásos szerepük az egyes etni-
kumoknak az államigazgatásban 
– részletezi tanulmányában Csata 
Zsombor. A legutóbbi központosí-
tott beavatkozás a szocializmus-
ban volt. „A hetvenes-nyolcvanas 
években erősödött a kisebbségek 
diszkriminációja, ami részben azt 
jelentette, hogy bizonyos – straté-
giailag fontos – ágazatokban egyre 
nehezebb volt magyarként elhe-
lyezkedni, másrészt pedig erős kor-
látozásokat alkalmaztak a magya-
rok munkahelyi előmenetelében 
is” – olvashatjuk a szociológiai ta-
nulmányban. Ezeket a hátrányokat 
a rendszerváltás után sem sikerült 
megszüntetni, tehát a magyarok 
továbbra is alulreprezentáltak a 
vezetői, törvényhozói, szakértői, 
értelmiségi, technikusi és mesteri 
állásokban. Markánsabb a magya-
rok jelenléte az iparban – szak-
munkások, gépkezelők, szerelők – 
és a szolgáltatásokban – leginkább 
kereskedelmi, vendéglátóipari dol-
gozók – sorolja a szakember.

Feszültséget okoz 
a nyelvhasználat

A nyelvileg heterogén munkakörnye-
zetben, vagyis ahol vegyesen dolgoz-
nak magyarok és románok, nagyobb 
a félreértés lehetősége, ami hibákhoz 
vezethet, ezeknek a kijavítása plusz-
költséget jelent a munkaadónak. A 
szociológusok tapasztalatai szerint 
ennél is nagyobb probléma, hogy 
a nyelvhasználat gyakran okoz fe-
szültséget a munkatársak között, ez 
rombolja a munkamorált, és rossz 
hatással van a munkatársak teljesít-
ményére. Magyarként a megbecsülé-
sét érezheti veszélyben akkor, ha hi-
ányos románnyelv-tudása miatt nem 
tud megfelelőképpen érvényesülni. 
Ha viszont magyarra vált, a kom-
munikáció lehetetlenedik el a román 
kollégáival, sőt gyakran a nehezte-
lésüket is el kell tűrnie. Ezeknek a 
nyelvi feszültségeknek és kommu-
nikációs csapdáknak a felismerése, 
valamint a megoldásával kapcsola-
tos tehetetlenség sarkallhatja a szer-
vezet vezetőit arra, hogy kizárólag 
koetnikus, azaz azonos etnikumhoz 
tartozó munkatársakat alkalmazza-
nak – magyarázza tanulmányában 
Csata Zsombor.

Minél kisebb egy magyar vállal-
kozás, annál jellemzőbb, hogy 
csak magyarok dolgoznak ott 
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