
vegyes házasságok
2021.  FEBRUÁR 25. ,  CSÜTÖRTÖK A K T U Á L I S 7#román–magyar  #motiváció  #hírek

Egyharmad kontra kétharmad
Vegyes házasságok Romániában: hányan választják a magyar közoktatást?

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

A legtöbb erdélyi családban 
nem is kérdés, hogy az isko-
la melyik tagozatára íratják 

be a hat év körüli gyerekeket, ám 
az iskolaválasztás már nem olyan 
egyértelmű a román–magyar ve-
gyes házasságban élők esetében. 
Sok függ attól is, hogy a pár milyen 
etnikumhoz tartozónak vallja gye-
rekét az anyakönyvvezető előtt. 
Számít, hogy az ország melyik 
megyéjében élnek, hiszen nagy a 
különbség a szórványmegyékben, 
illetve ott, ahol a tömbmagyarság 
él. Kiss Tamás és Barna Gergő szo-
ciológusok Erdélyi magyar népese-
dés a XXI. század első évtizedében 
című, 2011-es népszámlálási tanul-
mányából kiderül, Székelyföldön 
4,3 százalék a vegyes házasságot 
kötők aránya, Dél-Erdélyben ez 
44,2 százalék, a Bánságban pedig 
meghaladja az 50 százalékot is. A 
tanulmány szerint 2002-ben Ro-
mániában összességében a vegyes 
családok csupán 32,3 százaléká-
ban regisztrálták a gyermekeket 
magyar nemzetiségűként, Maros 
megyében a vegyes párok 35,6 
százaléka jegyeztette magyarnak 
gyerekét. A magyar többségű szé-
kelyföldi megyékben – Hargita 

és Kovászna – az etnikai szocia-
lizáció kiegyenlítettebb, vagyis a 
gyermekek mintegy felét regiszt-
rálták magyarként, illetve román-
ként. Magyari Tivadar, az RMDSZ 
oktatásügyekért felelős ügyvezető 
alelnöke fontos tényre világított 
rá: minél nagyobb a magyarság 
aránya az illető megyében, annál 
nagyobb arányban jelölik magyar-
nak a gyereket, és minél kisebb a 
magyarság aránya, annál inkább 
átlag alatti arányban jegyzik be 
magyarként a gyereket.

Csak becslések vannak

Konkrét országos adatok nincsenek 
arról, hogy a vegyes házasságból 
származó gyerekeket milyen arány-
ban íratják magyar tagozatra szü-
leik, hiszen ahhoz számos adatot 
kellene összekapcsolni: van külön 
adat arról, hogy kik vannak vegyes 
házasságban, kiknek vannak gye-
rekeik, és milyen iskolába járatják, 
de bonyolítja a helyzetet az, hogy 
van, aki román óvodába járatja, 
majd áttér magyar iskolára, vagy 
csak bizonyos osztályokat jár ma-
gyar tagozaton a gyerek. Az RMDSZ 
oktatásügyekért felelős osztályá-
nak becslései szerint a magyar isko-
lát választó vegyes házasságú szü-
lők aránya 25–30 százalék között 
mozog, ebben benne vannak azok 

is, akik részlegesen vagy bizonyos 
időszakokra, vagy a tanulmányok 
egészére magyar tagozatra íratják 
gyerekeiket. Ez az arány növeke-
dett az elmúlt 30 évben, hiszen 1989 
előtt a vegyes házasságból jövő gye-
rekek mindössze 18–20 százaléka 
került magyar oktatásba. Székely-
földön feltételezhetően nagyobb ez 
az arány, abból kiindulva, hogy a 
vegyes házasságból származó gye-
rekek 40–50 százalékát magyarnak 
jegyzik itt be már születésükkor” 
– tájékoztatott Magyari Tivadar, 
az RMDSZ oktatásügyekben jártas 
szakembere. Mint elmondta, orszá-
gosan 32–33 százalék körül mozog 
a vegyes házasságokból származó 
magyarnak vallott gyerekek szá-
ma, és ez egy nagyon pontos adat, 
mert amikor a gyerek megszületik, 
az anyakönyvi kivonat intézésekor 
a formanyomtatványon meg lehet 
jelölni a gyerek etnikumát.

Egyezség alapján

Számos kétnyelvű családban dön-
tenek úgy, hogy a gyerekek egy 
ideig magyar, majd román okta-
tásban részesülnek. Ilyen döntés 
született a marosvásárhelyi Gher-
man Délia családjában is, akinek 
a gyereke most ötödik osztályos a 
román tannyelvű Alexandru Papiu 
Ilarian Főgimnáziumban, de előtte 

magyar tagozatra járt a Bernády 
György Általános Iskolába. „Így 
volt az egyezség a férjemmel eskü-
vő előtt, hogy a gyerek ötödiktől 
átmegy román tagozatra. Tisztelet-
ben tartjuk egymás kultúráját, és 
betartjuk az ígéreteinket” – osztot-
ta meg a Székelyhonnal döntésük 
okát Gherman Délia.

Az anyanyelv 
nem hiába anyanyelv

Curticăpean Réka marosvásárhe-
lyi óvónő szintén vegyes házas-
ságban él, és mindkét gyereküket 
magyar iskolába íratták, egyszerű 
oknál fogva: a kezdetektől mind-
két nyelven beszélnek a gyere-
kekkel, és számukra az a 
természetes, hogy mindkét 
nyelven helyesen beszél-
jenek és írjanak a lányok. 
„Azért döntöttünk így, mert 
szerintem nem hiába hívják 
anyanyelvnek az anyanyel-
vet. Ez a természetes, amit 
minden gyereknek ismer-
nie kell, helyesen beszélnie 
és írnia elsősorban, és aztán 
jöhet a többi. Ez az alap. Románul 
tanulnak a magyar tagozaton is, 
de fordítva nem. Ugyanakkor töb-
bet veszített volna, mint amennyit 
esetleg nyert volna. Gondolok itt a 
gazdag népi gyerekjáték-, népdal-, 
népmesegyűjteményre, amiről le-
maradtak volna, ha román tagoza-
ton járnak óvodába” – fogalmazta 
meg véleményét a marosvásárhe-
lyi édesanya.

1989 előtt a vegyes házasságban 
született gyerekek 18–20 
százaléka került magyar 
oktatásba, ma ez az arány
25–30 százalék közötti
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• Romániában a magyar–román vegyes házasságokból született gyerekek mint-
egy egyharmadát vallják hivatalosan magyar etnikumúnak szüleik, a többit ro-
mánként jegyeztetik be. Alig két héttel az iskolai beiratkozások kezdete előtt arra 
voltunk kíváncsiak, milyen arányban választják a vegyes házasságban élő szülők a 
magyar tagozatot kétnyelvű gyerekeik számára. De ami talán a számoknál is fonto-
sabb, mi motiválja őket döntéseikben?

Tájékoztatással 
segítenek
Koraszülő édesanyákat támo-
gató kezdeményezéssel rukkolt 
elő a székelyudvarhelyi Lila 
Fejlesztőpont: a Székelyudvar-
helyi Közösségi Alapítvány ado-
mánygyűjtési programja révén 
honlapot hoztak létre az érintett 
édesanyáknak és családoknak, 
ahol első kézből juthatnak tájé-
koztatáshoz, illetve a tapaszta-
latcserére is lehetőség van. Bár 
tavaly csupán online volt lehető-
sége az SZKA-nak megrendezni 
a már hagyományos Odaadó 
Estet, az adománygyűjtő prog-
ramban három székelyudvarhe-
lyi projekt is támogatást nyert. 
Ezek egyike a Lila Fejlesztőpont 
Kora-csodák, kora-család nevű 
kezdeményezése, melynek 
célja, hogy a koraszülő családok 
összefogásával, szakemberek 
bevonásával a traumát átélt 
gyermekek és szülők hatékony 
fejlődését segítse. A kezde-
ményezők a koraszülöttek 
napja, valamint egyéb tervek 
mellett egy honlap létrehozá-
sára gyűjtöttek. Berkeczi Éva, a 
kezdeményezés projektgazdája 
kifejtette: maga is megta-
pasztalta a koraszülést, hogy 
milyen aggódással teli helyzet, 
mennyire kilátástalan tud lenni. 
„Megkerestem kérdéseimmel 
néhány koraszülő anyát, akik 
szintén hasonló érzéseket éltek 
át, valamint okként az informáci-
óhiányt fogalmazták meg. Saját 
bőrömön is megtapasztaltam 
a különbséget, hogy milyen, 
amikor információval rendelke-
zem, és milyen, amikor nem. A 
koraszülés egy olyan krízis-
helyzet, ami komoly hatással 
van a család egészére, a család 
jóllétére. A családi jóllét pedig 
hatással van arra, hogy miként 
tudunk megküzdeni a helyzet-
tel” – magyarázta. Erre az igény-
re született a weboldal, melynek 
révén anyák és helyi szakem-
berek információkkal látják el a 
koraszülő anyákat, családokat, 
valamint a családok is elérhető-
séget találnak szakemberekhez. 
A weboldal, azaz a korababa.
ro bárki számára hozzáférhe-
tő, nemcsak a szülők, hanem 
nagyszülők, hozzátartozók is 
böngészhetik. (Kovács Eszter)

Családi hangverseny
Családi hangversenyt hirdet a 
Csíki Kamarazenekar, amely 
ezúttal a barokk korszakba 
ka lauzolja el az érdeklődő-
ket. Abba a korszakba, amely 
a zeneművészetnek talán 
a legtöbbet adta, amikor a 
hangszeres zenébe először 
vittek tudatosan valamilyen 
zenén kívüli programot. Az 
est narrátora Adorján Csaba. 
Az előadásra 10 lejért vált-
ható belépő a www.bilete.ro 
honlapon, illetve a Csíki Mozi 
jegypénztárában. Helyszín és 
időpont: Csíki Mozi, március 
3., szerda, 18 óra.
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