
Kétnyelvűség hiánya a marosvásárhelyi „multikulturális” iskolákban 

Marosvásárhelyi szülők a kétnyelvűségért

 

Az  a  tény,  hogy  a  magyar  gyermekek  vegyes  tannyelvű  iskolákban  anyanyelvükön 
tanulnak,  nem  jelenti  azt  hogy  a  magyar  közösség  nyelvi  jogai  teljes  mértékben 
tiszteletben vannak tartva. Marosvásárhely vegyes tannyelvű iskolái a magyar gyermekek 
nyelvi  jogait  csupán  az  anyanyelven  való  tanulásra  korlátozzák,  és  az  iskola 
kommunikációja,  nyelvi  tájképe  nem  tükrözi  a  magyar  gyermekek  jelenlétét  az  adott 
iskolákban, az iskolák homlokzata, faliújságai, kiadványai ugyanis kizárólag egynyelvűek 
(román nyelvűek).

Románia  nagyon  büszkén  hirdeti  az  országban  megvalósult  multikulturalizmust  és 
többnyelvűséget,  viszont  csak  abban  az  esetben  beszélhetunk  valódi 
multikulturalizmusról, ha az együttélő közösségek mindenikének nyelve jelen van úgy az 
iskolákban  mint  a  nyilvános  tereken.  Nem  beszélhetünk  multikulturalizmusról  olyan 
iskolákban, ahol a kisebbség nyelve egyáltalán nincs megjelenítve.

 A  valódi  multikulturalizmus  ugyanis  nem  korlátozza  a  nyelvhasználatot,  hanem 
megtiszteli,  figyelemre  méltatja  mindenki  kultúráját  és  nyelvét,  és  szorgalmazza  azok 
használatát. Köztudott,  hogy a gyermekek tanulási folyamata kiterjed a tanulás minden 
aspektusára, az osztálytermen kívüli  aktivitáskora is, az iskolában eltöltött,  figyelemmel 
töltött  időre,  ahol  folyamatosan  azt  az  üzenetet  teszik  magukévá  a  marosvásárhelyi 
gyermekek, hogy az ő nyelvük, kultúrájuk, tehát jelenlétük nem fontos az iskola számára.

Hogyan is remélhetjük azt, hogy ilyen egynyelvű iskolákban a többség megtanulja tisztelni 
a kisebbség nyelvét és a magyar gyermekek azt élik  meg, hogy nyelvük és kultúrájuk 
értékes? Az egynyelvűség homogenizál és nem tanítja a másik elfogadását, nem tanítja 
meg a két közösséget, hogyan kell tiszteletteljesen együttélni, míg a kétnyelvűség minden 
nyelvnek megadja a tiszteletet, és toleranciát, kölcsönös elfogadást tanít. 

Marosvásárhelyi  szülők  egy  csoportja  akiknek  gyermekei  a  „Dacia”  Gimnáziumban, 
„Európa” Gimnáziumban,  „Liviu Rebreanu” Gimnáziumban illetve  2-es Számú Általános 
Iskolában tanulnak,  a  kétnyelvűség szempontjait  figyelembe véve felmérték  az  iskolák 
nyelvi  megjelenítését  és  a  magyar  nyelv  teljes  hiányát  tapasztalták  a  közérdekű 
információkat, faliújságokat, az iskolák bel- és kültereit illetően.  

A szülők azzal a céllal keresték meg a Civil Elkötelezettség Mozgalmat (CEMO) hogy az 
eddig tapasztaltakon változtassanak. A CEMO szakmai, jogi és technikai segítségével az 
alább olvasható kérelmet fogalmazták meg, jogos igényüket, követelésüket fejezvén ki a 
magyar nyelv feltüntetéséjért és használatáért  úgy az iskola belső nyelvi környezetében 
mint az iskola homlokzatán, különböző épületein  és egész kommunikációjában. 

Az iskolák vezetősége átvette a több mint 200 szülő által  aláírt  kérést (iskolánként 50 
aláírás)  és  az  intézményeknek  a  törvény  által  hivatalosan  előírt  30  napon  belül 
válaszolniuk kell és közölni az iskolák hivatalos álláspontját az ügyet illetően. 



Abban  az  esetben,  hogyha  az  iskolák  elutasítják  jelen  kérést  vagy  a  törvény  által 
megszabott  határidőn belül  semmilyen válasz nem érkezik  az intézmények részéről,  a 
szülők  készen  állnak  arra,  hogy  jogos  követelésükkel  más  szervekhez  forduljanak  és 
további  lépéseket  tegyenek  gyermekeik  (anya)nyelvhasználati  jogainak  megvalósulása 
érdekében,  annak érdekében,  hogy az  iskolákban,  ahol  gyermekeik  tanulnak a  valódi 
multikulturalizmus  és  többnyelvűség  megjelenjen.  Ezen  jogokat  a  közintézményekre 
vonatkozó 2001/215-ös Helyi Közigazgatási Törvény, az Alkotmány valamint a Románia 
által  a  2007/282-es  Törvénnyel  ratifikált  Regionális  vagy  Kisebbségi  Nyelvek  Európai 
Kartája egyaránt garantál. 

Tudatában vagyunk annak, hogy a fent leírt körülmények Marosvásárhely más iskoláiban 
is  előfordulnak,  ezért  hogyha úgy gondolja,  hogy gyermeke iskolájában sérülnek  vagy 
egyáltalán  nem  érvényesülnek  gyermeke  (anya)nyelvi  jogai,  segítségért  forduljon 
szervezetünkhöz.
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