
Életkörülmények Erdélyben 

A mi feladatunk az volt, hogy interjúkon keresztül bemutassuk az Erdélyben élő magyarok 

életkörülményeit. Megkérdeztünk diákokat a Marosvásárhelyi Bolyai Farkas Líceumból és egy 

farkaslaki 

Kérdéseink: 

Mennyire könnyű azonosulni a „Magyar vagyok’’ kijelentéssel? 

Mit gondol a Magyarországon élő magyarok alapvetően negatív előítéletekkel rendelkező 

gondolkodásmódjáról, ha a határon túli magyarokról van szó? 

Okoz-e nehézséget két különböző kultúrával és nyelvvel együtt élni? Ha igen, mik ezek? 

Szembesült-e megkülönböztetéssel a határon túli magyarság miatt? 

Ön szerint a média milyen jól/rosszul reprezentálja a határon túli magyarságot? 

Mi a véleménye a határon túli magyarok szerepéről Magyaraország politikájában? 

Milyen szabadon használhatod az anyanyelved a mindennapokban? 

Szokta-e gyakorolni a nemzetisége szokásait, hagyományait? 

Volt-e már része megkülönböztetésben a nemzetisége miatt? A magyarok által? 

Adódott már problémád egészségügyi/hivatalos intézményekben, amelyek kisebbségi 

mivoltukra vezethetők vissza? Ha igen, milyen gyakran? 

Mennyire erős a nemzeti identitásod? Ez miben nyilvánul meg? Fontosnak tartod a magyar 

nemzethez való tartozást? 

Mi az a 3 dolog, amin azonnal változtatnál, ha lenne lehetőséged? 

Milyen egyetemek vonzóak? (Egyetemi karok?) 

Melyik nyelvet használja a közélet? 

Magyarnak vagy románnak érzik inkább magukat? 

 

Alább olvasható pár válasz a kérdéseinkre: 

Mennyire könnyű azonosulni a „Magyar vagyok’’ kijelentéssel? 

-Teljes mértékben, főleg itt a Bolyai falain belül, mivel mindenki magyarnak tekinti magát. 

Mit gondol a Magyarországon élő magyarok alapvetően negatív előítéletekkel rendelkező 

gondolkodásmódjáról, ha a határon túli magyarokról van szó? 

-Sok kedves barátunk van Magyaroroszágon, akik teljesen befogadóak, viszont sűrűn 

megkapjuk Romániában, hogy magyarok vagyunk, Magyarországon pedig, hogy románok 

vagyunk. Persze ezekből a példákból egyre kevesebb van és egyre elfogadóbbak az emberek. 

Ön szerint a média milyen jól/rosszul reprezentálja a határon túli magyarságot? 



-A tv műsorokban általában sajnálkoznak, míg az interneten inkább az utálkozó kommentekkel 

lehet találkozni. Szerintem semmi ok nincsen sajnálatra, sokan összekeverik az erdélyi romákat 

az erdélyi magyarokkal. 

 

Milyen szabadon használhatod az anyanyelved a mindennapokban? 

-Magyar nyelvterületeken biztosan hallasz magyar szót például boltokban is, de vannak olyan 

helyek,  

ahol egyáltalán nem beszélnek magyarul. 

 

Szokta-e gyakorolni a nemzetisége szokásait, hagyományait? 

-Minden nemzeti ünnepet szoktunk, kokárdával és zászlóval. Szokásokat is szoktuk ünnepelni 

pl.: szoktunk locsolkodni. 

 

Mennyire erős a nemzeti identitásod? Ez miben nyilvánul meg? Fontosnak tartod a magyar 

nemzethez való tartozást? 

-Igen, fontosnak tartom. 6 évig néptáncoltam és igyekszek minél több kulturális programra 

eljutni. 

 

 

Konklúzióként azt tudnánk mondani, hogy segíteni kell a kinti magyarságot megőrizni az 

identitásukat, mivel a jövőben valószínűleg még kisebb lesz az arányuk. 


