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A szatmárnémeti magya-
rok fele úgy gondolja, hogy 
az utóbbi öt évben sokat 
vagy nagyon sokat fejlődött 
városuk, miközben Nagyvá-
radon a magyar lakosság 76 
százaléka tapasztalt fejlő-
dést – derül ki a Bálványos 
Intézet megbízásából készí-
tett felmérésből. A magyar 
nyelv ismerete a megkérde-
zett szatmáriak 54 százaléka 
szerint egyértelműen előnyt 
jelentett életútja során, és 
csak 8 százalék szerint volt 
ez egyértelműen hátrány.

 » KRÓNIKA

S zatmárnémeti magyar la-
kosságának nyelvhasznála-
ti szokásait és a közéletről 

alkotott véleményét térképezte 
fel az a reprezentatív, papíralapú 
kérdőíves felmérés, amelyet a Bál-
ványos Intézet megbízásából a TT 
Research & Communications cég 
végzett. A szociológiai adatfelvé-
tel során információt kaptak az 
intézményvezetők munkájával 
való elégedettségről, arról, hogy 
a lakosság miként vélekedik a vá-
ros fejlődéséről, a nyelvhasználat 
terén pedig kíváncsiak voltunk 
különböző nyelvi szokásokra, va-
lamint a románok magyarokkal 
szembeni magatartására, a ma-
gyarok szemszögéből vizsgálva. 
A Bálványos Intézet szerkesztő-
ségünkhöz eljuttatott közlemé-
nyében jelezték, hasonló kutatás 
készült Nagyváradon is közélet 
és nyelvhasználat témakörben, 
ezért lehetőség nyílt párhuzamot 
vonni az adatok között.

Messze van Kolozsvár
Közéleti témakörben a szatmár-
németi magyarok fele úgy gon-
dolja, hogy az utóbbi öt évben 
sokat vagy nagyon sokat fejlődött 
városuk, ez viszont jelentősen 
alacsonyabb arány, mint Nagy-
várad esetében, ahol a magyar 
lakosság 76 százaléka tapasztalt 
fejlődést. Megfi gyelhető, hogy 
a 35 évnél idősebbek elégedet-
tebbek, mint a 35 év alattiak, 
végzettség és foglalkozás függvé-
nyében pedig a felsőfokú végzett-
séggel rendelkezők és a szellemi 
munkát végzők a derűlátóbbak. 

A MEGKÉRDEZETTEK CSUPÁN FELE GONDOLJA ÚGY, HOGY SOKAT FEJLŐDÖTT A VÁROS – FONTOSNAK TARTJÁK AZ ANYANYELVHASZNÁLATOT

Mérsékelten elégedettek a szatmári magyarok

 » A szatmárné-
meti magyarok 
egyetértenek 
azzal, hogy 
fontos számuk-
ra anyanyelvük 
használata (98 
százalék), és az, 
hogy gyerekeik 
is megtanulja-
nak magyarul 
(97 százalék), a 
megkérdezettek 
háromnegyede 
pedig azzal is 
egyetért, hogy 
minden román 
állampolgárnak, 
beleértve a romá-
niai magyarokat 
is, kötelessége 
ismerni a román 
nyelvet. 

A megkérdezettek úgy gondolják, 
hogy Nyíregyháza, Nagybánya, 
Nagyvárad és Kolozsvár közül leg-
inkább az utóbbitól marad el Szat-
márnémeti fejlettség szempont-
jából. A szatmárnémeti lakosokat 
leginkább a kóbor kutyák problé-
májának kezelése, valamint a ke-
rékpárutak mennyisége aggasztja.

Egy 1-től 10-ig terjedő skálán, ahol 
az 1-es azt jelenti, hogy a válaszadó 
nagyon elégedetlen, a 10-es pedig 
azt, hogy nagyon elégedett, átlago-
san leginkább a Fidesz (átlag: 8,4), 
a magyar kormány (átlag: 8,4), majd 
az RMDSZ (átlag: 7,9) tevékenysége-
ivel elégedettek a szatmárnémetiek. 
Az erdélyi politikusok és közsze-
replők közül legtöbben Kereskényi 
Gábor polgármestert és Kelemen 
Hunor RMDSZ-elnököt ismerik, és 
ők bizonyultak a legrokonszenve-
sebbeknek is.

A közlemény szerint a megkérde-
zettek jellemzően amellett érvelnek, 
hogy az Erdélyben és Székelyföldön 
élő lakosok sokkal többel járulnak 
hozzá az állami kiadásokhoz, mint 
amennyiben részesülnek, ezzel 
szemben a bukarestiek és Olténi-
ában élők sokkal több juttatásban 
részesülnek, mint amennyivel hoz-
zájárulnak az együttes kiadásokhoz. 
Ez lehet az (egyik) oka annak, hogy a 
szatmárnémeti magyarok 47 százalé-
ka szerint a decentralizáció nagyon 
előnyös lenne, és csak 2 százalék 
szerint lenne nagyon hátrányos.

Fontosnak tartják 
az anyanyelvhasználatot
A nyelvhasználat terén feltett 
kérdésekre adott válaszokból ki-

derül, hogy a Szatmárnémetiben 
élő magyarok 57 százalékának, 
a nagyváradiak 58 százalékának 
nincs román nemzetiségű rokona. 
A románnyelv-tudás függvényében 
vizsgálva a kérdést, kiderült, hogy 
a románul kevésbé jól beszélőknek 
alacsonyabb arányban van román 
rokonuk. Ugyanakkor megemlíten-
dő, hogy a szatmárnémeti válasz-
adók 7 százalékának, a nagyváradi 
megkérdezettek 9 százalékának 
román a házastársa. A baráti tár-
saság összetételéről elmondható, 
hogy a szatmárnémeti magyarok 67 
százaléka inkább magyarokkal ba-
rátkozik, és csak 1 százalék inkább 
románokkal. A fi atal, 18–34 év kö-
zöttiek számára a legfontosabb a 
magyar baráti társaság, valamint 
ugyanez elmondható azokról, akik 
kevésbé beszélnek jól románul.

A szatmárnémeti magyarok több-
sége magyarul végezte az óvodát 
(70 százalék), az elemi (79 száza-
lék), az általános (76 százalék) és 
középiskolát (56 százalék). Kizá-
rólag az egyetemi tanulmányaikat 
végezték valamelyest többen ro-
mán nyelven, mint magyarul (ro-
mánul 19 százalék, magyarul 16 
százalék). Főleg könyvolvasáskor 
fontos a megkérdezettek számára, 
hogy magyar nyelvű szöveg álljon 
rendelkezésükre (73 százalék), de 
a televíziós műsorok (64 százalék), 
rádióadók (56 százalék), illetve új-
ságok és folyóiratok (57 százalék) 
esetében is szívesebben fogyaszt-
ják a magyar tartalmakat.

Munkahelyi szakmai levelezé-
sekben, hivatalos e-mailezések-
ben, illetve a polgármesteri hi-

vatalban ügyintézés során ritkán 
használják anyanyelvüket, és egyik 
esetben sem éri el a 20 százalékot 
azok aránya, akik inkább magyarul 
beszélnek az adott helyzetben. A 
polgármesteri hivatalban a legjel-
lemzőbb a román nyelv használata. 
Ez a megkérdezettek szerint főleg 
abból adódik, hogy egyszerűen 
nincs lehetőségük magyarul be-
szélni vagy írni.

A családban, munkahelyen/is-
kolában a kollégákkal, munkahe-
lyen a főnökkel/iskolaigazgatóval, 
különböző kulturális eseménye-
ken, barátokkal, szomszédokkal, 
családorvossal, szakorvossal és 
bevásárláskor is a szatmárnéme-
ti magyarok magasabb arányban 
használják a magyar nyelvet, mint 
a nagyváradiak. Mindkét települé-
sen a családban a leginkább jellem-
ző a magyar nyelv használata (Szat-
márnémeti 90 százalék, Nagyvárad 
86 százalék), legkevésbé pedig a 
szakorvosnál (Szatmárnémeti 26 
százalék, Nagyvárad 10 százalék), 
szakmai levelezés (Szatmárnémeti 
18 százalék, Nagyvárad 13 száza-
lék) és bevásárlás során (Szatmár-
németi 25 százalék, Nagyvárad 10 
százalék).

Összességében a magyar nyelv 
ismerete a megkérdezettek 54 szá-
zaléka szerint egyértelműen előnyt 
jelentett életútja során, és 8 szá-
zalék szerint volt ez egyértelműen 
hátrány. A szatmárnémeti magya-
rok egyetértenek azzal, hogy fontos 
számukra anyanyelvük használata 
(98 százalék), és az, hogy gyerekeik 
is megtanuljanak magyarul (97 szá-
zalék), a megkérdezettek háromne-
gyede pedig azzal is egyetért, hogy 
minden román állampolgárnak, 
beleértve a romániai magyarokat 
is, kötelessége ismerni a román 
nyelvet. A szatmárnémeti és nagy-
váradi adatok összehasonlításából 
kiderül, hogy az előbbiek fonto-
sabbnak tartják, hogy a magyarok 
is ismerjék a román nyelvet (Szat-
márnémetiben 52 százalék, Nagy-
váradon 45 százalék ért egyet).

A gazdasági etnocentrizmus té-
makörben elmondható, hogy a 
válaszadók harmada szívesebben 
dolgozna olyan munkahelyen, ahol 
a munkatársak többsége magyarul 
beszél, akkor is, ha ez kisebb fi ze-
tést jelentene. Továbbá szinte ki-
vétel nélkül ismernek olyan keres-
kedelmi egységeket (94 százalék), 
egészségügyi szolgáltatókat (90 
százalék) és szerelési szakértőket 
(89 százalék), ahol magyarul be-
szélhetnek.
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Keresik egymást. A szatmárnémeti magyarok 67 százaléka inkább magyarokkal barátkozik

 » KRÓNIKA

Kéthetes vesztegzárat rendeltek el a 
hatóságok a koronavírus-fertőzöt-

tek számának növekedése miatt Toroc-
kón – jelentette be tegnap a Fehér me-
gyei település elöljárója. Deák-Székely 
Szilárd Levente polgármester közölte, 
a torockói járványügyi helyzet alaku-

lására tekintettel – amely az elmúlt 14 
napban 18 lakos megfertőződéséhez, 
21 ezrelékes fertőzöttségi rátához veze-
tett – az illetékes hatóságok a járvány 
továbbterjedésének megfékezésére 14 
napos karantént rendeltek el az 1126 
lakosú község területén. A kulturá-
lis és épített örökségéről nevezetes, 
jelentős idegenforgalommal rendel-

kező, Europa Nostra díjas település 
elöljárója szerint ebben a helyzetben 
mindenkinek érdeke, hogy a gyors és 
hatékony intézkedéseknek, valamint 
a korlátozások fegyelmezett betartá-
sának eredményeként a vendégszere-
tetükről híres torockói panziók minél 
hamarabb újranyithassák kapuikat az 
oda látogató turisták előtt. „Ezért arra 

kérjük Torockó és a Székelykő rajongó-
it, hogy tervezzék újra az április 9-ét 
követő időszakra kirándulásaikat, lá-
togatásukat!” – közölte Deák-Székely 
Szilárd Levente. A Fehér megyei köz-
ség elöljárója hozzátette, a vesztegzár 
feloldása után a település lakói és ön-
kormányzata szeretettel várják vissza 
a vendégeket Torockóra.

Karantént rendeltek el a hatóságok Torockón, egy időre leáll a vendégfogadás

 »  Az elmúlt 14 
napban 18 lakos 
betegedett meg, 
21 ezrelékre nőtt 
a fertőzöttségi 
ráta.




