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A vizsgálatról
A Székelyföldi Közpolitikai Intézet és a Bálványos Intézet által kezdeményezett Gyűlöletbeszéd
és magyarellenesség Romániában vizsgálat keretén belül, 2020. július és augusztusában
telefonos és online adatfelvételre került sor a romániai népesség körében. A telefonos
adatfelvételt a Transylvania Inquiry, az online adatfelvételt a TT Research & Communication
végezte.
A kérdőíves vizsgálat két célt követett. Az elsődleges cél a Romániában létező magyarellenesség
megragadása volt. Másodlagos célként azt próbáltuk feltérképezni, hogy a COVID-19 járványnak
milyen következményei voltak a román politikai kultúrára.

A magyarellenesség dimenziói
Kérdőívünkben kidolgoztuk azokat a dimenziókat, amelyeken keresztül a magyarokkal szembeni
attitűdök megragadhatók. Ezek a következők:
1. Társadalmi távolságok. Ez az etnikumközi viszonyok egyik legalapvetőbb mutatója,
amely azt méri, hogy a többséghez tartozók egy adott kisebbségi csoport tagjait
mennyire fogadják el különböző interperszonális relációkban. Klasszikus mérőeszköze a
Bogardus skála, aminek mi egy adaptált, egyszerűsített változatát használtuk.
2. Közvetlen (egyéni szintű) diszkrimináció. A társadalmi távolságokhoz közel álló
dimenzió, amely azt vizsgálja, hogy a személyes interperszonális relációkban
formalizáltabb helyzetekben mennyire érvényesül a társadalmi kizárás. A közvetlen
diszkrimináció tilalma a nemzetközi emberi jogi egyezmények konszenzuális eleme. Az
ezekhez kötődő kutatási gyakorlatban elterjedt a személyes diszkrimináció-percepció
vizsgálata, amikor arra kérdeznek rá, hogy a kérdezettet érte-e különböző helyzetekben
hátrányos megkülönböztetés. Ebben a tekintetben a magyar és a román válaszadók
összehasonlításának van kulcsszerepe. A magyarokkal szembeni diszkriminatív
gyakorlatok elfogadottságára szintén rákérdeztünk, mégpedig elsősorban munkaerőpiac vonatkozásában. Szintén ide kapcsolódik az úgynevezett gazdasági etnocentrizmus,
ami azt mutatja meg, hogy a többségiek milyen mértékben részesítik hátrányban a
magyarokat a különböző gazdasági tranzakciók során.
3. Harmadik dimenziónk az állampolgári jogegyenlőség elfogadottsága, vagyis hogy a
többségiek mennyire tekintik a magyarokat a politikai közösség teljes jogú tagjának és
mennyire korlátoznák őket állampolgári jogaikban. A kérdőív a választhatóság jogára
kérdezett rá.
4. Politikai integráció mutatójaként arra kérdeztünk rá, hogy szavaznának-e a válaszadóink
egy magyar nemzetiségű elnökjelöltre. Ez nyilvánvalóan feltételezi a jogegyenlőség
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elfogadottságát (a választhatóságot), de e mellett azt is, hogy a többségi preferenciákat
nem befolyásolja negatívan a kisebbségi jelölt etnikuma. A magyar-román viszony
általános percepcióját (hogy mennyire látják a válaszadóink azt konfliktusosnak) szintén
a politikai integráció címszó alatt tárgyaljuk.
5. A létező, illetve a magyar elitek által megcélzott kisebbségi jogokhoz való viszony képezi
a magyarokkal szembeni attitűdök ötödik dimenzióját. A létező kisebbségi jogosítványok
közül a nyelvi jogok, illetve az anyanyelvi oktatás a legfontosabbak, míg a politikai
jellegű célkitűzések közül a területi autonómia emelkedik ki, mint egy látható és egyben
politikailag igen vitatott elképzelés. Ezek mellett arra kérdeztünk rá, hogy a válaszadók
hogyan ítélik meg általában véve a kisebbségi jogokat Romániában.
6. A kettős állampolgársággal szembeni attitűdök képezik a magyarokhoz való viszonyulás
hatodik dimenzióját. Ennek jelentőségét a magyarországi állampolgársági törvény 2010es módosítása adja, aminek értelmében az erdélyi magyarok lakhelyükön maradva
felvehetik a magyar állampolgárságot. A kettős állampolgárság elfogadottsága mellett az
esetleges szankciók, ellenlépések támogatottságára is rákérdeztünk.
7. A magyarokkal szembeni viszonyulás hetedik dimenzióját a nyelvi attitűdök és nyelvi
ideológiák képezik. A magyarok és románok közötti viszonyok szabályozásában, illetve a
közöttük lévő egyenlőtlenségek fenntartásában a nyelvi aszimmetriának kiemelt szerepe
van. A kérdőív arra kérdezett rá, hogy a többségiek hogyan viszonyulnak a magyar nyelv
hivatalos használatához, a magyarok román-nyelvhasználatához, illetve mennyire
támogatnák a kétnyelvűség szimmetrikusabb formáira való törekvéseket.
1. Táblázat. A magyarokkal/más etnikumúakkal szembeni viszonyulás dimenziói
A viszonyulás dimenziói
Társadalmi távolságok
Közvetlen diszkrimináció
Társadalmi
integráció
támogatottsága

Állampolgári
jogegyenlőség
Politikai integráció
Kisebbségi jogokhoz és
etno-politikai
célkitűzésekhez való
viszonyulás

Kulturális és
politikai
pluralizmus
elfogadottsága

Kettős állampolgársághoz
való viszonyulás

Nyelvi attitűdök és
ideológiák

Mutatók
- Elfogadna-e magyart/más etnikumút interperszonális helyzetekben?
- Volt-e része hátrányos megkülönböztetésben (magyar többségi minták
összehasonlítása)?
- Munkaerőpiaci diszkrimináció elfogadottsága
- Gazdasági etnocentrizmus
- Elfogadja a magyarok/más etnikumúak választhatóságát?
- Szavazna-e más etnikumú/magyar jelöltre?
- Hogyan jellemzi a románok és magyarok (románok és más
etnikumúak) viszonyát?
Hogyan viszonyul az anyanyelvű oktatáshoz?
Hogyan viszonyul a magyar/kisebbségi nyelv(ek) hivatalos
használatához?
Hogyan viszonyul a területi autonómiához?
- Hogyan viszonyul a magyar állampolgársági törvényhez (a kettős
állampolgárság lehetőségéhez)?
- Támogatna-e szankciókat a kettős állampolgárokkal szemben?
- Hogyan viszonyul a magyar nyelv (kisebbségi nyelvek) hétköznapi
használatához?
- Hogyan viszonyul a nem anyanyelvi beszélők (magyarok, más
etnikumúak) román nyelvhasználatához?
- Hogyan viszonyul a szimmetrikus kétnyelvűséghez?
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A felsorolt dimenziókat két kategóriára oszthatjuk. Az első négy elem a magyarok egyéni szintű
társadalmi integrációjának a támogatottságára vonatkozik. Az erre kidolgozott mutatók végső
soron azt mérik, hogy a magyarok (egyéni szinten) mekkora ellenállással szembesülnek,
amennyiben részt akarnak venni a román közéletben, illetve bebocsátást szeretnének nyerni a
többségiek társadalmi köreibe. Érdemes kiemelni, hogy összehasonlító perspektívában a
társadalmi kizárás és az egyéni szintű diszkrimináció szintje igen különböző lehet. Általában véve
magasabb értéket feltételezhetünk az alacsony státusú, vagy marginális kisebbségek esetében
(mint pl. a romák, vagy egyes bevándorló csoportok). Az utolsó három elem másról (bizonyos
értelemben többről) szól: a kulturális pluralizmus (multikulturalizmus) többség részéről történő
elfogadottságára vonatkozik. A magyar elitek politikai célkitűzései elsősorban ezekre a
dimenziókra vonatkoznak, hisz körükben konszenzuálisnak számít, hogy a magyar közösség
csoportként való reprodukciója nem képzelhető el kulturális és politikai pluralizmus nélkül, még
akkor sem, ha az egyéni társadalmi integráció feltételei esetleg adottak.
A vizsgálat során külön kutatási stratégiát alkalmaztunk arra, hogy a magyarellenességet az
általánosabb attitűdöktől (xenofóbiától, etnocentrizmustól stb.) megkülönböztessük. Ezt úgy
próbáltuk megragadni, hogy a kérdezettek (véletlenszerűen kiválasztott) 50 százalékánál a
magyarokkal, másik 50 százalékánál pedig általában véve a más etnikumúakkal szembeni
attitűdökre kérdeztünk rá. A magyarellenességet az általános attitűdöktől a magyarok kárára
meglévő különbségként értelmezhetjük.
A magyarellenességet abban az értelemben tekintjük sajátos jelenségnek, hogy a magyarok
Romániában egy jól definiálható kisebbségtípust jelenítenek meg. Ennek legfontosabb eleme a
magyarok és románok közötti nem rangsorolt csoportrendszer (unranked system of groups).
Magyarnak lenni Erdélyben nem feltétlenül státusjelző, a többség szemében nem társadalmi
stigma (mint például a roma identitás). A magyarok ugyan alávetett helyzetben vannak a
tituláris nemzettel szemben, de ez nem jelent feltétlenül társadalmi marginalitást. Szintén
lényeges, hogy egy politikailag szervezett/aktivizált csoportról van szó, ami egyben konkurenciaviszonyt hoz létre a többségi elitekkel. Végül, lényeges a magyarok kulturális-nyelvi
reprodukcióra és határfenntartásra vonatkozó igyekezete. Ez leginkább a saját
intézményrendszerre való törekvésben ölt testet, a többség hétköznapi percepciói
szempontjából viszont leginkább a nyelvi különállásban jelenik meg.

A COVID-19 hatásai a politikai értékrendre
A vizsgálat egy másodlagos célja az volt, hogy a COVID 19 járvány politikai értékrendre gyakorolt
hatásait feltérképezzük. Ebben a vonatkozásban nem törekedtünk átfogó és teljes kép
felrajzolására, csupán három előzetes hipotézist kívántunk ellenőrizni.
1. Első hipotézisünk a nem demokratikus döntéshozási mechanizmusokra vonatkozott. Az
feltételeztük, hogy ezek támogatottsága a járvány és a vele együtt járó nagyfokú
bizonytalanság nyomán növekedett. Ezzel a kérdéssel a 2019-es Regionális Barométer
kutatásunk részletesen foglalkozott. Most az akkori eredményekhez viszonyított
elmozdulást próbáltuk számszerűsíteni.
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2. Második hipotézisünk, hogy a politikai jellegű intézményekkel szembeni bizalom
általában véve csökkent. Ezen belül kulcskérdés, hogy a különböző intézmények iránti
bizalom hogyan rendeződött át a világjárvány előtti szinthez képest.
3. Végül azt feltételeztük, hogy megváltozott a külföldön élő románokhoz, az úgynevezett
„diaszpórához” való viszonyulás, aminek középtávon komoly politikai következményei
lehetnek. A „diaszpórához” a román társadalomban gyakran kapcsolódott a progresszió,
a nyugatosság, a fejlődés képzete. Elterjedt nézet volt, hogy a nyugati országokban élő
románokkal való kapcsolatnak pozitív hatásai vannak a gazdaságot éltető
pénzutalásoktól kezdve az értékrend-transzferig. A politikai hatások tekintetében
gyakran feltételezték, hogy a „diaszpóra” szavazatai az úgymond progresszív (valójában
jobboldali, neoliberális) politikai erőket segítik. A világjárvány Európába való
begyűrűzését követő tömeghisztéria során azonban a nyugati országokban élő románok
a progresszió hordozóiból „vírushordozókká” váltak, akik előbb „felelőtlenül”
hazautaztak „a járványt elterjeszteni”, majd „jogosulatlanul” vették igénybe az
egészségügyi szolgáltatásokat. Politikai szempontból a külföldön élők szavazati jogának
van kiemelt jelentősége, amire rákérdeztünk a kérdőívünkben.

Az összehasonlítás lehetőségei
A jelentésben kiemelt szerepe van az összehasonlításnak. Az eredmények bemutatása előtt
ezért érdemes szisztematikusan összefoglalni, hogy mit mivel hasonlítottunk össze:
1. A magyarokra vonatkozó és az általános megfogalmazású (kisebbségekre, más
etnikumúakra, kettős állampolgárokra stb. vonatkozó) kérdéseket. Ez a vizsgálat két
almintája közötti összehasonlítást jelent: a kérdőívek a magyarellenesség 7 felsorolt
dimenziójában különböztek, a többi kérdés vonatkozásában meggyeztek. Ahogy
érintettük, ennek az összehasonlításnak a magyarellenesség megragadásában van
szerepe.
2. A telefonos és az online vizsgálat eredményeit. A két mérés közül a telefonos vizsgálat
tekinthető repreznetatívnak. Az online vizsgálatban szintén törekedtünk a szisztematikus
mintavételre, de az reprezentatívnak nem nevezhető. Külön vizsgálati kérdés volt
azonban, hogy a magyarellenesség hogyan jelenik meg az online térben. Azt
feltételeztük, hogy itt a reprezentatív mintához viszonyítva kedvezőtlenebb összképet
kapunk majd, miután az közösségi média általában véve a gyűlöletbeszéd és az
idegenellenesség terjedésének kiemelt csatornája. A jelentésben a reprezentatív
adatoknak van nagyobb szerepe, azonban, ahol lényeges és releváns eltéréseket
tapasztaltunk a telefonos és az online vizsgálat eredményei között, azt megjelenítettük.
3. A romániai és az erdélyi magyar válaszok eltéréseit. A romániai méréssel párhuzamosan
az erdélyi magyarokat is vizsgáltuk, szintén online és telefonos közvélemény kutatással. A
magyarokra vonatkozó vizsgálat eredményeit Kisebbségi Monitor címmel tettük közre. A
kérdések egy része megegyezett a románnal, bizonyos esetekben pedig kimondottan a
két minta összehasonlítása ad ki elemezhető eredményt (mint például az személyes
diszkriminációs tapasztalatok esetében).
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4. Időbeli összehasonlítások. A COVID 19 hatásait vizsgáló fejezetben kimondottan időbeli
trendeket elemzünk, kiemelten a 2019-es Regionális Barométer vizsgálathoz képest
történő elmozdulásokat. A magyarellenesség dimenzióira vonatkozó kérdések egy
jelentős része szintén szerepelt már korábbi vizsgálatokban. Ahol ez lehetséges volt az
időbeli trendeket is belefoglaltuk a jelentésbe.

Az adatfelvételek jellemzői
Mind a telefonos, mind az online adatfelvétel során megpróbáltuk a lehetőségekhez képest a
lehető legszisztematikusabb mintavételi eljárást alkalmazni.


A telefonos adatfelvétel esetében véletlenszerűen generált mobilszámokat hívtunk
fel, odafigyelve, hogy régió, településtípus, nem és korcsoport szerint a minta
megtartsa a teljes populációhoz viszonyított arányosságát. Ahogy érintettük, két
különböző kérdőívet használtunk. A válaszadók 50 százaléka a magyarokra, másik 50
százaléka általánosan megfogalmazott kérdéseket kapott. A kérdések egy része
ugyanakkor közös volt.
o Az adatfelvétel időpontja: 2020. július 16 – augusztus 8.
o Célpopuláció: A választásra jogosult (18 év fölötti) romániai lakosok.
o Mintanagyság: 1469 személy, az eredmények ±2,6%-es hibahatárral érvényesek.
o Lekérdezés típusa: telefonos adatfelvétel kérdezőbiztosok segítségével.
o Mintavétel típusa: rétegzett, véletlenszerű mintavétel.
o A kérdezőbiztosok véletlenszerűen generált mobilszámokat hívtak,
odafigyelve arra, hogy a válaszadók településtípus, régió, nem és életkor
szerint megtartsák a teljes populációhoz vett arányosságukat.
o Az eredményeket nem, életkor, iskolai végzettség, régió, településtípus szerint
súlyoztuk.



Az online adatfelvétel során kizárólag fizetett célzott facebook hirdetésekkel juttattuk
el a kérdőívet a kitöltőkhöz. Egyfajta kvótás mintavételi eljárást próbáltunk érvényre
juttatni, arra törekedve, hogy a régió, településtípus és életkor szerinti kategóriák
lehetőleg a facebook felhasználók e változók szerinti megoszlásainak megfelelő
kérdőívszámot kapjunk. Ezt úgy értük el, hogy a fenti változók mentén kialakított
rétegekre targetáltuk a facebook hirdetéseket.
o Az adatfelvétel időpontja: 2020. augusztus 2 – augusztus 23.
o Célpopuláció: A facebook profillal rendelkező romániai lakosok.
o Mintanagyság: 1149 személy
o Lekérdezés típusa: online, önkitöltős kérdőív.
o Mintavétel típusa: kvótás mintavétel régió, településtípus, nem és életkor szerint
targetált facebook hirdetésekkel.
o Az eredményeket nem, életkor, régió és településtípus szerint súlyoztuk a facebook
profilok megoszlásainak megfelelően.
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1. A magyarellenesség dimenziói
1.1.

Társadalmi távolságok
1. Ábra. Ön elfogadna-e más etnikumhoz tartozót/magyart…

2. Ábra. Ön szerint a más etnikumúak/magyarok többsége elfogadna-e románt…
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3. Ábra. Ön elfogadna-e más magyart/románt…

4. Ábra. Ön szerint a magyarok/románok többsége elfogadna-e
románt/magyart…
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1.2.

Közvetlen (egyéni szintű) diszkrimináció

1.2.1. Személyes diszkrimináció-percepció
5. Ábra. A mindennapokban milyen gyakran történnek meg Önnel az alábbiak?
Telefonos adatfelvétel

Udvariatlanabbak
Éttermekben,
Igazságtalanul nem
vagy
üzletekben rosszabb
vették fel egy
tiszteletlenebbek
kiszolgálást kap
munkahelyre vagy
Önnel, mint
másoknál
nem kapott meg egy
másokkal
megrendelést
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A rendőrség
igazságtalanul
büntette, vagy
fenyegette

1.2.2. Munkahelyi diszkrimináció elfogadottsága
6. Ábra. Mennyire ért egyet a következő kijelentésekkel?

Elfogadható, hogy a
Amikor kevés a
Egyes munkakörökbe, mint a
munkaadók előnyben
munkalehetőség, a románokat bíró vagy a rendőr, kizárólag
részesítsék a románokat a előnyben kellene részesíteni a románokat kellene alkalmazni
más
más
etnikumúakkal/magyarokkal etnikumúakkal/magyarokkal
szemben, mert jobban
szemben
megbízhatnak bennük

7. Ábra. Mennyire ért egyet a következő kijelentésekkel?
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8. Ábra. Elfogadható, hogy a munkaadók előnyben részesítsék a románokat…
Telefonos adatfelvétel

9. Ábra. Amikor kevés a munkalehetőség, a románokat előnyben kellene
részesíteni… Telefonos adatfelvétel
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10. Ábra. Egyes munkakörökbe, mint a bíró vagy a rendőr, kizárólag románokat
kellene alkalmazni. Telefonos adatfelvétel
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1.2.3. Gazdasági etnocentrizmus
11. Ábra. Amennyiben választhatna egy más etnikumú/magyar és egy román
között…

12. Ábra. Amennyiben választhatna egy magyar és egy román között…
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13. Ábra. Ha vásárláskor egy román és egy magyar eladó közül választhat,
melyiküktől vásárolna?
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1.3.

Állampolgári jogegyenlőség
14. Ábra. Ön egyetért-e hogy megválaszthatók polgármesternek, vagy parlamenti
képviselőnek…
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1.4.

Politikai integráció és konfliktus-percepció
15. Ábra. Mekkora a valószínűsége annak, hogy Ön… Telefonos adatfelvétel

16. Ábra. Mekkora a valószínűsége annak, hogy Ön egy más etnikumú/magyar
elnökjelöltje adja voksát? (Átlagértékek: 0- biztos nem; 10- nagyon valószínű).
Telefonos adatfelvétel
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17. Ábra. Magyar elnökjelöltre való szavazási hajlandóság. Telefonos adatfelvétel

18. Ábra. Ön szerint az alábbiak közül melyik kifejezés jellemzi leginkább a
magyarok és románok viszonyát Romániában?
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19. Ábra. Ön szerint az alábbiak közül melyik kifejezés jellemzi leginkább…
Telefonos adatfelvétel

20. Ábra. Ön szerint az alábbiak közül melyik kifejezés jellemzi leginkább… Online
adatfelvétel

21. Ábra. A konfliktusos viszonyt érzékelők aránya. Telefonos adatfelvétel
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1.5.

Kisebbségi jogok és etno-politikai célkitűzések
22. Ábra. Ön hogyan értékeli a kisebbségi jogokat Romániában?

23. Ábra. Ön hogyan értékeli… Telefonos adatfelvétel

24. Ábra. Ön hogyan értékeli… Online adatfelvétel
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25. Ábra. A magyarok túl sok joggal rendelkeznek. Telefonos adatfelvétel

26. Ábra. Egyetért-e azzal, hogy a romániai magyarok rendelkezzenek az alábbi
jogokkal.
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1.6.

Kettős állampolgárság elfogadottsága
27. Ábra. Ön egyetért azzal, hogy … Telefonos adatfelvétel

28. Ábra. Ön egyetért azzal, hogy a romániai magyarok magyar állampolgárságot
kaphatnak?

21

29. Ábra. Mennyire érte egyet, hogy a román államnak…

… vissza kellene vonnia a
…vissza kellene vonnia a
… vissza kellene vonnia a
román állampolgárságot
szavazati jogot azoktól (a
szavazati jogot, hogy
azoktól (a magyaroktól), akik magyaroktól), akik igényelték
köztisztviselői állásokat
igényelték más ország
más ország állampolgárságát (a
töltsenek be azoktól (a
állampolgárságát (a magyar
magyar állampolgárságot)?
magyaroktól), akik igényelték
állampolgárságot)?
más ország állampolgárságát
(a magyar állampolgárságot)?

30. Ábra. Mennyire ért egyet, hogy a román államnak…
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1.7.

Nyelvi attitűdök

1.7.1. Hétköznapi nyelvi ideológiák
31. Ábra. Mennyire ért egyet a következő kijelentésekkel? Telefonos adatfelvétel

32. Ábra. Zavar, ha más nyelven/magyarul beszélnek körülöttem. Telefonos
adatfelvétel

23

33. Ábra. Udvariatlanság, ha két kisebbségi/magyar az anyanyelvén beszélget,
amikor románok is vannak a közelben. Telefonos adatfelvétel

34. Ábra. Nagyon sok kisebbségi/magyar kerüli, hogy megszólaljon románul,
annak ellenére, hogy tud. Telefonos adatfelvétel
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35. Ábra. Egyetért a következő kijelentésekkel. Telefonos adatfelvétel
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1.7.2. Nem anyanyelvi beszélőkkel szembeni tolerancia
36. Ábra. Gondoljon egy olyan helyzetre, amikor egy más/magyar nemzetiségű
személy a román rádióban, vagy televízióban szerepel. Tegyük fel, hogy az
illető akadozva beszél románul, hibákat vét. Mi a véleménye az ilyen esetről,
ön hogyan érez? Telefonos adatfelvétel

37. Ábra. Gondoljon egy olyan helyzetre, amikor egy más/magyar nemzetiségű
személy a román rádióban, vagy televízióban szerepel. Tegyük fel, hogy az
illető akadozva beszél románul, hibákat vét. Mi a véleménye az ilyen esetről,
ön hogyan érez? Telefonos adatfelvétel

26

38. Ábra. Most értékelje ugyanezt a szituációt, azzal a különbséggel, hogy az illető
szereplő helyesen, folyékonyan beszél románul, de nagyon érezhető, hogy
nem román az anyanyelve! Telefonos adatfelvétel

39. Ábra. Most értékelje ugyanezt a szituációt, azzal a különbséggel, hogy az illető
szereplő helyesen, folyékonyan beszél románul, de nagyon érezhető, hogy
nem román az anyanyelve! Telefonos adatfelvétel
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40. Ábra. Zavarja, ha egy más nemzetiségű/magyar nyilvános helyzetben
helytelen románsággal beszél. Telefonos adatfelvétel

41. Ábra. Zavarja, ha egy más nemzetiségű/magyar nyilvános helyzetben
akcentussal beszél. Telefonos adatfelvétel
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42. Ábra. Zavarja, ha egy magyar nyilvános helyzetben helytelen románsággal,
illetve akcentussal beszél. Telefonos adatfelvétel
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1.7.3. A nyelvi szimmetria elfogadottsága
43. Ábra. Mennyire ért egyet a következő kijelentésekkel? Telefonos adatfelvétel

44. Ábra. Azokon a településeken, vidékeken, ahol a magyarok jelentős arányt
képviselnek a román gyerekek is kellene tanulják az iskolában magyar
nyelvet. Telefonos adatfelvétel
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45. Ábra. Azokon a településeken, vidékeken, ahol a magyarok/más
nemzetiségűek jelentős arányt képviselnek a román gyerekek is kellene
tanulják az iskolában a magyar/az illető kisebbség nyelvét. Telefonos
adatfelvétel
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2. A COVID-19 hatásai a politikai kultúrára
2.1.

Nem demokratikus döntéshozási mechanizmusokhoz való viszonyulás
46. Ábra. Ön szerint mennyire lenne jó Románia számára, hogy...? Telefonos
adatfelvétel

Az ügyészség
Olyan
A kormány
Az országnak
és a DNA
szakértők
helyett
egy erős
szólhasson
irányítsák az
szakértők
vezetője
bele, hogy a országot, akik hozzák meg a legyen, akinek
kormány és a nem kötődnek döntéseket.
nem kell a
parlament
a pártokhoz
parlamenttel és
milyen
a
törvényeket
választásokkal
hoz
bajlódnia

Kisebb szerepe
legyen a
parlamentnek
és nagyobb az
államelnöknek
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Az országot
hadsereg
vezetői
irányítsák

Az országot az
egyház vezetői
irányítsák

47. Ábra. Románia számára jó lenne, hogy...? Telefonos adatfelvétel.

48. Ábra. Románia számára jó lenne, hogy az országnak egy erős vezetője lenne,
akinek nem kell a parlamenttel és a választásokkal bajlódnia. Telefonos
adatfelvétel
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49. Táblázat. A nem demokratikus döntéshozási formákhoz való viszonyulások
tipológiája
Nem támogatja a DNA
törvényhozás fölötti kontrollját
Támogatja a DNA törvényhozás
fölötti kontrollját

Nem támogatja az erős vezetőt

Támogatja az erős vezetőt

Következetes demokrata

Klasszikus autoriter

Progresszív autoriter

Következetes autoriter

50. Ábra. A nem demokratikus megoldásokhoz való viszonyulás alakulása.
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51. Táblázat. A nem demokratikus megoldásokhoz való viszonyulás.

Régió

Település
típus

Nem

Életkor

Végzettség

Gazdasági
aktivitás

Következetes
demokrata

Klasszikus
autoriter

Progresszív
autoriter

Következetes
autoriter

15

9

15

61

17

59

Összesen
Munténia,
Dobrudzsa
Olténia

16

9

12

9

9

70

Erdély, Bánság
Moldva

13
17

9
10

16
14

62
59

Főváros
Megyeközpont

22
17

8
11

25
15

45
57

Más város
Falu

10
14

10
8

15
12

64
65

Férfi

17

8

18

57

Nő

13

10

12

65

18-34

15

8

16

61

35-54

16

9

14

61

55+

14

11

15

61

Alapfok

16

11

10

63

Szakiskola
Középfok

10
13

9
10

11
16

70
62

Felsőfok

21

8

18

53

Dolgozik
Nyugdíjas

18
12

9
11

16
14

58
63

Diák
Más inaktív

13
11

9
7

14
14

64
68

Nélkülöz

17

10

11

61

Anyagi helyzet Stabil

14

8

19

59

Jól él

13

8

15

64

PSD

18

17

9

56

PNL

12

9

19

60

USR-PLUS

23

5

17

56

Más párt

9

13

13

66

Nem válaszolt

15

8

15

62

Párt
preferencia
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2.2.

Intézmények iránti bizalom

52. Ábra. Ön mennyire bízik meg az alábbi intézményekben?

EU

DNA

Helyi
önkormányzat

Románia
elnöke

Kormány

SRI

Parlament

53. Ábra. Megbízik az alábbi intézményekben. Telefonos adatfelvétel.
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54. Ábra. Ön mennyire bízik meg az alábbi intézményekben? Telefonos adatfelvétel.

EU

DNA

Helyi
közigazgatás

Románia
elnöke
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Kormány

SRI

2.3.

A „diaszpórához” való viszonyulás
55. Ön egyetért azzal, hogy a külföldön élő román állampolgárok szavazhatnak a
romániai választásokon?

56. Ön egyetért azzal, hogy az országban élő román állampolgárok, akik más
állampolgársággal is rendelkeznek, szavazhatnak a romániai választásokon?
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57. Ábra. Ön egyetért azzal, hogy az alábbiak szavazhassanak a romániai
választásokon?
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Összefoglaló
Magyarellenesség Romániában
A magyarokkal szembeni attitűdöket hét dimenzióban vizsgáltuk, amelyek közül négy a
társadalmi integráció többségi támogatottságára, három pedig a kulturális és politikai
pluralizmus elfogadottságára vonatkozott. Kérdéseinket mind a hét dimenzióban
megfogalmaztuk általánosan (a más etnikumúak, kisebbségek) és specifikusan (a magyarok
vonatkozásában) is. A magyarellenességet (illetve a magyarok iránti fokozott nyitottságot) az
általános és a specifikus kérdésekre adott válaszok eltéréseként értelmezhetjük.
A társadalmi integráció támogatottsága
Összességében elmondható, hogy a magyarok egyéni integrációjával, illetve társadalmi
részvételével kapcsolatban a román többség alapvetően támogató. Ennek első szintje, hogy
relatíve alacsonyak a magyarok és románok közötti társadalmi távolságok. A magyarok a
társadalmi kizárás viszonylag alacsony fokával szembesülnek a többséghez tartozókkal
fenntartott személyes kapcsolataikban. A románok 92 százaléka fogadna el magyart
szomszédként, 93 százaléka munkatársként, 89 százaléka munkahelyi felettesként és 87
százaléka családtagként. Ezek az arányok megegyeznek az általános kérdésfeltevésre adott
válaszok megoszlásával. Az online vizsgálatra adott válaszok kis mértékben alacsonyabb értéket
mutatnak, de azok is a magyarok irányába való viszonylag nagyfokú nyitottságról tanúskodnak.
Ennél valamivel alacsonyabb (de még mindig magas) azok aránya, akik a magyarokat nyitottnak
látják a románokkal szemben. A válaszadók 82 százaléka szerint fogadna el a magyarok többsége
szomszédként, 84 százaléka szerint munkatársként, 79 százaléka szerint felettesként és 78
százaléka szerint családtagként románt. A magyar nemzetiségű válaszadók szintén
nagymértékben nyitottak román irányba. Egyedül a családtagként való elfogadás esetében
kaptunk kisebb értéket, mint a román mintán: a magyarok 76 százaléka fogadna el románt a
családjában. Lényeges ugyanakkor, hogy a kisebbségi és többségi magatartásokat nem
értelmezhetjük teljesen egymás tükörképeként. Mást jelent ugyanis az etnikai határfenntartás
egy kisebbség, mint a domináns helyzetben lévő, az intézményeket uraló a többség esetében. A
kisebbségek esetében a zártság egy adott szintje feltétele a csoportszerűség fenntartásának,
főleg olyan körülmények között, hogy a vegyes élethelyzetekben rendre a többség kulturális
konvenciói érvényesülnek (pl. nyelvhasználati aszimmetria formájában).
A magyarok által érzékelt közvetlen (egyéni szintű) diszkrimináció szintén meglehetősen
alacsony. A magyarok 57 százaléka nem érzékelt olyat, hogy „udvariatlanabbak vagy
tiszteletlenebbek voltak vele, mint másokkal”. 80 százalékuk nem tudott olyan esetet felidézni,
amikor „rosszabb kiszolgálást kapott volna másoknál”. 90 százalékukkal soha nem történt meg,
hogy „igazságtalanul ne vették volna fel valamilyen munkahelyre, vagy ne kapott volna meg
valamilyen megrendelést” és 92 százalékukkal nem fordult elő hatósági önkényeskedés. Ami
lényeges, hogy az országos átlag ezeknél a számoknál rendre alacsonyabb: 45, 59, 77, illetve 83
százalék. Vagyis a magyarok diszkrimináció-percepciója alacsonyabb, mint a többségé. Ennek
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egyik oka, hogy – mondjuk a romákhoz viszonyítva – a magyarokkal szembeni közvetlen
diszkrimináció ténylegesen alacsony. A diszkrimináció-percepció azonban kulturális és politikai
repertoár kérdése is. A magyarok kulturális és politikai repertoárjából egyszerűen hiányzik a
diszkriminációs nyelvezet. A magyar elitek nagyon ritkán használnak anti-diszkriminációs
érvelést az érdekérvényesítő küzdelmeik során és a magyarok a hétköznapok szintjén sem
„diszkrimináció-tudatosak”, vagy „diszkrimináció-fókuszáltak” (szemben például a romákkal,
ahol ez diszkriminációs elbeszélés – egy kétségtelenül nagyobb közvetlen diszkriminációs
tapasztalat mellett – az egyéni élettörténetekben is gyakori szervezőelv). Ahogy látni fogjuk, a
többség által propagált nyelvhasználati normák például tartalmaznak erősen diszkriminatív
elemeket, a magyarok azonban nem ebben a keretben értelmezik a nyelvi aszimmetriákat.
A magyarokkal szembeni követlen munkaerőpiaci diszkrimináció a román többség szemében
sem legitim. 17 százalékuk szerint engedhető meg, „hogy a munkaadók előnyben részesítsék a
románokat a magyarokkal szemben, mert jobban megbízhatnak bennük” és 18 százalékuk ért
egyet azzal, hogy „amikor kevés a munkalehetőség, a románokat előnyben kellene részesíteni a
magyarokkal szemben”. A magyarokra fókuszáló almintán szintén 17 százalék azoknak az
aránya, akik szerint „egyes munkakörökbe, mint a bíró vagy a rendőr, kizárólag románokat
kellene alkalmazni”. Az általános, más etnikumúakra vonatkozó kérdésfeltevésben a
diszkrimináció elfogadottsága ezeknél az arányoknál rendre magasabb, minden bizonnyal azért,
mert itt a válaszadók egy része marginális kisebbségekre (pl. romákra, egyes bevándorló
csoportokra) asszociált. További lényeges szempont, hogy 2008-hoz viszonyítva (amikor a
Nemzeti Kisebbségkutató Intézet vizsgálata ugyanezt a kérdést tette fel) jelentősen csökkent a
magyarokkal szembeni diszkrimináció elfogadottsága. Ekkor 38 százalék szerint volt
megengedhető meg, „hogy a munkaadók előnyben részesítsék a románokat a magyarokkal
szemben, mert jobban megbízhatnak bennük” és 42 százalék értett egyet azzal, hogy „egyes
munkakörökbe, mint a bíró vagy a rendőr, kizárólag románokat kellene alkalmazni”. A
magyarokkal szembeni diszkriminációt az olténiai, alacsonyan képzett, falusi inaktív és PSD
szavazó válaszadók tartják az átlaghoz képest nagyobb arányban elfogadhatónak.
A magyarokat a gazdasági tranzakciók során diszkrimináló gazdasági etnocentrizmus
vonatkozásában az előbbihez nagyon hasonló eredményeket kaptunk. 14 százalékuk választana
a magyarral szemben román eladót és 15 százalékuk adná inkább románnak ki a lakását egy
magyarral szemben. A 2008-as, illetve egy szintén a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet által
lefolytatott 2012-es vizsgálat szerint ezen a téren is számottevően csökkent a diszkriminatív
gyakorlatok legitimitása (40, illetve 45 százalékról).
Az állampolgári jogegyenlőség és a politikai integráció tekintetében már nem ennyire
egyöntetűek, de még mindig meglehetősen kedvezőek az eredmények. A telefonos vizsgálat
során megkérdezettek 79 százaléka ért egyet azzal, hogy a magyarok megválaszthatók
polgármesternek és parlamenti képviselőnek, míg az online vizsgálatban ugyanez az arány 71
százalékos. Az előbbi megegyezik, az utóbbi alatta marad a „más etnikumúak”
választhatóságával való egyetértésnek. Ebben a tekintetben is jelentős elmozdulás történt 2012höz viszonyítva, amikor utoljára volt ez a kérdés ugyanígy feltéve országos mintán (a kolozsvári
Nemzeti Kisebbségkutató Intézet vizsgálatában). Ekkor még csak 59 százalék értett egyet a
magyarok választhatóságával.
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Más kérdés, hogy szavaznának-e a román válaszadók mondjuk egy magyar elnökjelöltre. A más
etnikumú jelölt esetében a válaszadók 57 százaléka adott nagyon valószínű, vagy ahhoz közeli
választ. Ez az arány viszont már jóval alacsonyabb, 40 százalékos a magyar jelölt esetében. A
legmagasabb értékeket a fiatal, felsőfokú végzettséggel rendelkező, erdélyi és URS-PLUS szavazó
válaszadók esetében kaptuk. Az olténiai, falusi és alacsonyan képzett válaszadók esetében az
átlagnál kisebb a magyar jeleltre való szavazói hajlandóság.
A válaszadók 23 százaléka szerint konfliktusos és 59 százaléka szerint együttműködéses a
magyar-román kapcsolat. E tekintetben nem történt lényeges elmozdulás a korábbi években (így
2019-ben) mért eredményekhez képest, ugyanakkor a magyar-román kapcsolatot a románok és
általában véve a más etnikumúak kapcsolatánál kedvezőtlenebbül ítélik meg a válaszadók. A
munténiai és olténiai, falusi, alacsonyan képzett, rossz anyagi helyzetben lévő és PNL-vel
szimpatizáló szavazók ítélik az átlagnál nagyobb arányban konfliktusosnak a magyar-román
viszonyt.
A kulturális és politikai pluralizmus támogatottsága
A magyarokkal szembeni attitűdök három utolsó dimenziója a kulturális és politikai pluralizmus
elfogadottságához kötődik. A kisebbségi jogok és a területen kívüli állampolgárság
támogatottsága, illetve a nyelvi attitűdök olyan kérdések, amelyek az előbb tárgyalt négy
dimenziónál politikailag láthatóbbak, mivel jelen vannak a kisebbségi elitek érdekérvényesítő
stratégiáiban. A kisebbségi jogokra és a kettős állampolgárságra vonatkozó kérdésblokkot
rendszeresen mérték a különböző Romániára reprezentatív vizsgálatok (a Nemzeti
Kisebbségkutató Intézet vizsgálatai, illetve a Regionális Barométer).
A kisebbségi jogokkal kapcsolatban két kérdésblokkot tettünk fel. Az első a kisebbségi jogok
általános megítélésére vonatkozott. A válaszadók a között választhattak, hogy a kisebbségek,
illetve a magyarok túl sok, túl kevés, vagy épp elég joggal rendelkeznek. A telefonos mintán
mind a magyarok, mind általában a kisebbségek esetében 20-20 százalék volt azok aránya, akik
szerint túl sok és 11, illetve 15 százalék, akik szerint túl kevés joggal rendelkeznek. A többség
szerint a magyarok és a kisebbségek „pont elég joggal rendelkeznek” (69, illetve 65 százalék).
Következő kérdésblokkunk az egyes kisebbségi jogosítványokra külön kérdezett rá. Így 53
százalék ért egyet azzal, hogy a magyarok anyanyelven tanulhatnak az iskolában, 46 százalék,
hogy az egyetemen, 23 százalék, hogy önálló iskoláik lehetnek, 23-23 százalék, hogy
használhatják a magyar nyelvet a közintézményben, illetve az egészségügyi intézményekben. A
román válaszadók 11 százaléka fogadná el a területi autonómiát. Az eredmények nem változtak
meg radikálisan a korábbi mérésekhez viszonyítva. Elmondható tehát, hogy a többségi népesség
körében a létező nyelvi és oktatási jogosítványok egyike sem örvend konszenzuális
elfogadottságnak, a legtöbb esetben még többségnek sem.
A magyarokkal szembeni viszonyulás egy sajátos dimenzióját képezi a területen kívüli
állampolgárság elfogadottsága. 2011-től kezdődően ugyanis Magyarország lehetővé tette a
határai túli élő magyarok számára, hogy a lakóhelyükön magyar állampolgárságért
folyamodjanak. A törvénymódosítás következtében az erdélyi magyarok körülbelül 50 százaléka
magyar állampolgárságot szervezett. A román népesség erre vonatkozó attitűdjeit 2012 óta
mérjük. A 2012-es, 2014-es, 2016-os és 2019-es vizsgálatokhoz hasonlóan a magyar
42

állampolgársági törvény elfogadottságára közvetlenül kérdeztünk rá. Elmondható, hogy 2012 és
2016 között a magyar állampolgárság-politikának nőtt az elfogadottsága Romániában, a 2019-es
mérés szerint azonban ez a növekvő tendencia megtört. Ekkor a románok 51 százaléka értett
egyet a 2010-ben elfogadott magyar szabályozással. A mostani eredmények szerint a támogatók
arány 53, a ellenzőké 22, a bizonytalanoké 26 százalékos, ami kis mértékű pozitív elmozdulást
jelent. Az általános kérdésfelvetésre adott válaszok alapján a kettős állampolgárság még
nagyobb elfogadottsága rajzolódik ki. A románok 60 százaléka ért egyet ezzel a gyakorlattal.
Nincs többségi támogatottsága a kettős állampolgárokkal szembeni esetleges szankcióknak, a
román állampolgárság, a szavazati jog és a választhatóság megvonásának sem. A magyarokkal
szemben a válaszadók 22, 23, illetve 24 százaléka alkalmazna ilyen szankciókat, ami az előző
évekhez képest egyértelmű csökkenést jelent. A magyarokkal szemben azonban kevésbé
elnézőek a többségiek, mint saját nemzettársaikkal szemben. Általában véve a kettős
állampolgárokkal szemben a románok 10, 14, illetve 17 százaléka támogatná az előbb felsorolt
szankciókat.
A magyarellenesség utolsó dimenzióját a nyelvi attitűdök jelentik. Elmondható, hogy – az
általános és a magyar nyelvvel szembeni attitűdök különbségeként értelmezhető –
magyarellenesség ebben a dimenzióban nyilvánul a meg a legélesebben. A román nyelv
kizárólagosságát hirdető nemzetállami nyelvi ideológia nem csupán a magyar hivatalos
használatának a lakossági elutasításában nyilvánul meg, hanem a nyelvi szimmetria hétköznapi
formáit elutasító intoleranciában is. A románok 29 százalékát zavarja, ha a környezetében
magyarul beszélnek, miközben más nyelvekkel szemben csak 13 százalékuk vélekedik ugyanígy.
68 százalékuk szerint udvariatlanság, ha a magyarok anyanyelvükön beszélnek egymással, ha
románok is vannak a közelben, míg más kisebbségek esetébe „csak” 54 százalék gondolja így.
Ugyancsak elterjedt (tév)képzet, hogy a magyarok egy jelentős része nem hajlandó megszólalni
románul, még ha beszéli is a nyelvet. A románok 64 százaléka gondolja így, más kisebbségekről
pedig 53 százalék.
Jelentős mértékű a magyarok román nyelvi képességeivel szembeni intolerancia is. A kérdőív
egy fiktív helyzetre kérdezett rá, amikor egy magyar, illetve egy más anyanyelvű akadozva,
hibákat vétve beszél románul a médiában. Egy tetszőleges más anyanyelvű esetében a románok
55 százalékát egyáltalán nem zavarja a helyzet és 69 százalék adott 0-3 közötti értéket a 10-es
skálán. A magyarokra azonban láthatóan más szabályok vonatkoznak. Csupán 21 százalékot nem
zavar a helyzet egyáltalán, a 0-3 válaszok aránya pedig csak 47 százalék. Vagyis a románok 53
százalékát (szemben az egyéb anyanyelvűekre mért 31 százalékkal) jelentős mértékben zavarja,
ha egy magyar hibásan beszél románul. A magyarok esetében az akcentus is sokkal kevésbé
elfogadott. Tetszőleges nyelv esetén 78 százalék számára egyáltalán nem zavaró az akcentus,
míg a magyarok vonatkozásában ez az arány csak 47 százalék. A 0-3 válaszok aránya a más
anyanyelvűek esetében 90, a magyarok esetében 72 százalékos. További fontos elem, hogy a
magyarok maguk is jelentős mértékben interiorizálják a velük szemben megnyilvánuló többségi
nyelvi intoleranciát. Akár az hibás románságot, akár az akcentust nézzük a magyarok
szigorúbban ítélik meg saját nemzettársaikat, mint a románok az egyéb anyanyelvűeket.
Végül a nyelvi szimmetria-aszimmetria kérdését a magyarlakta vidékeken élő román gyerekek
magyar nyelvoktatásán keresztül közelítettük meg. A románok 26 százaléka fogadná el az iskolai
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magyar nyelvoktatást a román gyerekek számára, igaz az egyéb kisebbségek esetében az arány
még alacsonyabb, 15 százalékos. Ezzel szemben 90, illetve 86 százalék szerint a magyar és a más
nemzetiségű gyermekek román tannyelvű osztályokban kellene tanuljanak. A két nyelv közötti
aszimmetria magától értetődőséget láthatóan a magyar válaszadók is nagymértékben
interiorizálták. Így értelmezhető, hogy csupán 43 százalékuk támogatná, hogy a román
gyermekek is tanuljanak magyarul a magyarlakta vidékeken.
Összességében elmondható tehát, hogy Romániában a magyarellenesség leginkább nyelvi
fókuszú, a magyar nyelvvel szembeni intoleranciában ölt testet. A románok meglehetősen
nehezen viselik a magyar nyelv jelenlétét a környezetükben, (amennyiben magyarokról van szó)
intoleránsak a nem anyanyelvi beszélőkkel és elutasítják a nyelvi szimmetriát. A magyar nyelvvel
szembeni intolerancia nyilván nem elvont, hanem a nyelvet beszélő emberekkel szembeni
megkülönböztetésben ölt testet. Ebben az értelemben nehéz a gyakorlatban a magyarokkal
szembeni diszkriminatív gyakorlatoktól elválasztani azt. A nyelvi intoleranciát ugyanakkor sem a
magyarok, sem a többség nem diszkriminációs nyelvezetben értelmezi.

A COVID-19 hatásai a politikai kultúrára
A COVID-19 hatásaira vonatkozó első hipotézisünk az volt, hogy a járvány (illetve az azt övező
bizonytalanság) következtében növekedett a nem demokratikus döntéshozatali
mechanizmusok támogatottsága. A Regionális Barométer vizsgálatban erre ezt több kérdésből
álló blokkon keresztül vizsgáltuk. A European Values Study vizsgálatból átvettük az olyan
klasszikus autoriter formációkra vonatkozó kérdést, mint az erős vezető (akinek nem kell a
parlamenttel és a választásokkal bajlódnia), a katonai diktatúra (Az országot hadsereg vezetői
irányítsák), illetve a teokrácia (az országot az egyház vezetői irányítsák), illetve a technokrácia (A
kormány helyett szakértők hozzák meg a döntéseket) támogatottságát. Ezek mellé két újabb
kérdést fogalmaztunk meg. Az egyik szintén a technokrácia, a másik az ügyészi kontroll
támogatottságára (az ügyészség és a DNA szólhasson bele, hogy a kormány és a parlament
milyen törvényeket hoz) vonatkozott. A kérdések alapján egy tipológiát is szerkesztettünk, ahol
az ügyészi kontrollhoz és az erős vezetőhöz való viszonyulást vettük alapul. Következetes
demokratának neveztük azokat, amelyek mindkét mechanizmust elutasították, következetes
autoriternek pedig, akik mindkettőt elutasították. Klasszikus autoriternek hívtuk az erős vezetők,
progresszív autoriternek pedig az ügyészi kontroll híveit.
Elmondható, hogy az autoriter megoldások támogatottságára vonatkozó hipotézisünk
beigazolódott. Legnagyobb mértékben az erőskezű vezető iránti igény növekedett 63-ról 79
százalékra, de a technokraikus vezetés elfogadottsága is nőtt (71, illetve 55 százalékról 79,
illetve 70 százalékra). Kis mértékben nőtt az elnöki jogköröket bővíteni akaró, illetve a katonai
diktatúrát igenlők aránya (56-ról 60, illetve 25-ről 29 százalékra). Az ügyészi kontroll
támogatottsága állandó (77 százalékos), míg az egyházi vezetés ázsiója esett (20-ról 16
százalékra). A magyarok a szakértői döntéshozatalt támogatnák az átlagnál nagyobb mértékben.
Csökkent az intézmények iránti bizalom is. Leginkább az EU-ban, a DNA-ban és az elnökben
megbízók aránya csappant meg. A 2020-as mérés eredményei szerint még így is az EU örvend a
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legnagyobb bizalomnak a felsorolt intézmények közül (60 százalék), míg a honi intézmények
közül – sajátos módon – a SRI-ben bíznak a legtöbben (52 százalék). Ehhez képest a DNA 50, az
önkormányzatok 43, az elnök 41, a parlament 28, a kormány 27 százalékos bizalmi indexnek
örvend.
A „diaszpórával” kapcsolatos hipotézisünk nem igazolódott be. Míg 2014-ben 54 százalék addig
2020-ban 61 százalék értett egyet a külföldön élő románok szavazati jogával. A kérdés ezzel
együtt megosztó: az alacsonyabb státusúak és a PSD szavazók többsége nem ért egyet azzal,
hogy a máshol élő állampolgárok szavazhassanak.

45

