
Az erdélyi magyarság nyelvhasználata 

 

A nyelvművelés a helyes magyarság, a szép magyar beszéd megőrzésére és fejlesztésére, az 

anyanyelvi műveltség emelésére irányuló mozgalom. Az anyanyelv ügyével foglalkozók 

sorában kezdettől fogva ott találjuk az erdélyi magyar írástudók legjavát, munkásságuk a 

magyar nyelvművelés legértékesebb hagyományai közé tartozik. 

Elég utalnunk Sylvester János, Dévai Bíró Mátyás, a gyulafehérvári Magyar grammatikácska 

című, 1645-ben közzétett első magyar nyelvművelő munkát szerző Geleji Katona István, 

Heltai Gáspár, Misztótfalusi Kis Miklós, Haller János, Bod Péter, Apáczai Csere János, 

Bőjthy Antal, Aranka György, Gyarmathi Sámuel, Baróti Szabó Dávid, Brassai Sámuel 

munkásságára. 

A nyelv nem egységes, különféle nyelvváltozatok jöttek létre. A nyelvjárás pedig a területileg 

megértendő eltérés összessége, mely a normától eltér. Sok az átfedés, melyben összemosódtak 

a nyelvjárási határok. Nyelvjárás különbözik a köznyelvtől: használatában, szókészletében 

illetve nyelvtanában.  

Így alakult ki tíz nyelvjárási terület, amely közé az erdélyi régió is tartozik.  

 



Számos olyan szót használnak, amit mi magyarok nem úgy, pl.: esment -ismét, feszt-folyton, 

nincsa-inkább, punga-zacskó, borkány-befőttes üveg, bodega-kocsma, kultúr-művelődés, 

tészta-sütemény, seggvakaró- csipkebogyó, málé-puliszka, istringfi-harisnya, kándér-vödör, 

lábcsi-papucs, vinite- padlizsán, áréj-paprika, lélekerősítő- pálinka, lájbi- mellény, páca-bot, 

firhang- függöny, tinó-üsző, truzsba-láncfűrész, lénia-vonalzó, ganyi-trágya. 

A statisztika szerint például az erdélyi magyarok 6 százaléka fejben inkább románul számol, 

6,5 százaléka könnyebben fejezi ki magát románul, 7 százaléka gyakran átvált magyarról 

románra, 8,5 százalékának előbb jut eszébe egy adott szó románul, mint magyarul. Kockázati 

tényezőt jelent tehát a nyelvi dominancia, a kifejezési nehézség, az otthoni nyelvhasználat, a 

gyerekekkel román nyelven történő kommunikáció, valamint a román iskoláztatás preferálása. 

Mindezek tudatában félő, hogy a családok 7-8 százaléka esetében nem fog megvalósulni a 

magyar nyelv újratermelése. 

A románokhoz képest, mi magyarok jobban ismerjük a német nyelvet, viszont kevésbé 

beszélünk franciául, mint ők. Az erdélyi össznépességet tekintve a Bánságban, Dél- és Közép-

Erdélyben jobban beszélnek angolul, mint a Partiumban vagy a Székelyföldön (Maros megye 

nélkül). 
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