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gos, mim a három vizsgált megye esetében kevesebb az iskolai végzettség nélküli férfiak száma, mint a nóké. A székelyföldi megyék esetében azonban számottevően kisebb az iskolázatlan nók aránya, mim az országban. A fent leírt tenclenciák vonatkoznak azokra is, akik nem
vallotr:d( be iskolai végzertségiíker.

7 TÁBLA
Az ú/wlai végzettsége;el nem rendelkező!? száma és aránya a 12 éven filüli népesség hörében Romániában és a szé/::elyfbidi megyéhben
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A felmérés alapj~ín elmondhatj uk, hogy az általam körülhatárolt Székelyföld nem eb'Ységes az
iskolázorrság tekimerében sem. Míg a legtöbb esetben Hargita és Kovászna megyék egységesen térnek el az országos átlagtól, addig Maros megye inkább az országos tendenciákat tükrözi
vissza. A további következtetések 1evcmását a bemutatott táblázatok, valamint a leírtak alapján
a tisztelt olvasóra bízom.

Mandel Kinga

A

cig~iny

gyerekek oktatása Székelyudvarhelyen

Amikor a cig,íny gyerekek oktatási helyzetét vizsgáljuk, elslísorban a következlí fogalmak kerülnek elótérbe: társadalmi egyenlótlenség, esélyegyenI6t1enség, hátrányos helyzet, elóítéletesség, leszakadás. Mind-mind negatív konnotációt magukban hordozó fogalmak. Az alábbiakhan megpróbálom elemezni, hogy milyen valóságos társadalmi és oktatási feltételeket írnak
Ic ezek a kifejezések Székelyföldön.
A székelyf(jldi cigány társadalom a romániai magyar társadalomkutatás ismeretlen terepe,
nagyon kevés felmérés vab'Y empirikus lmtatás létezik. A hivatalos statisztikai adatokban, amelyek auto-idenrifikációból származnak, nem lehet bízni, ub'Yanis pl. Uclvarhelyen, az 1992-es
népsz,íml:d,ískor 182-en vallották magukat cigánynak, holott csak a "cigánynegyeclben" több
mint 400-an élnek, s ezenkívül laknak még a városnak több részében is. A székelyudvarhelyi
cigányok valamennyien a magyar nyelvet beszélik anyanyclvként.
Megfigyeléseim szerint Székclyudvarhelyen és környékén egyre inkább kihalóban vannak a
hagyom;Ínyos cig;Íny kultúra és mesterség fóbb jellemz6i. Napjainkban már nagyon ritkán
lehet raLílkozni csatornás cigányokkal, vagy zenészekkel, edényfoltozókkal. Sokkal inkább
mcgfigyclheró, hogya cigányok olyan elnéptelencden blvakban keresnek menedéket, amelyekben viszonylag olcsó a megélhetés, és az ott megöregeclett embereknél napszámoském
Fildmiívclésscl f(lglalkoznak. ]ellemzó a k05<ír- és lábtörl6t(lI1,ís, és seprűkötés mestersége is,
dc ezek énékesÍrését nem 6k végzik, hanem csup~ín megmunkálók eb'Y-egy kereskecló jav~íra.
Ezenkívül tüzibelaclással, gyógynövény- és vadgyümölcs-gyüjtéssel foglalkoznak. Az utóbbi
években sokan prólxílkoztak közülük magyarországi munkával is.
Városon még fcllelhetíí a kcreskedó cigányok csoportja, akik leggyakrabban virág-, seprlí-,
valamint cdény-kcreskedéssel foglalkoznak. Sokkal gyakoribb az állandó helyen való árusícís,
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dc azért néha még házaló kkal is találkozhatunk. Viszonylag új foglalkozásuk a pénzváltás
valamlnt a hilföldról (legb'Yakrabban Törökországból) hozott olcsó árukkal, féíként ruhanemúkkel történfí kereskedés.
A helyi cig,lny társadalomban a hierarchia kialakulását többnyire a foglalkozásbeli saj;lross:lgok bef()lyásolják, a ranglistán a legclókclóbbek az ún. házi cigányok. A cig,íny társadalom
rétegzettsége azért lényeges, mert egyrészt nagy szerepe van a cigány-magyar kapcsolatok alakuLísában, m;ísrészt az iskolával szembeni attitúdjük szempontjából is meghatározó jellegú.
Székclyudvarbelyen megfigyelhetfí, hogy a cigányok két eltéró kasztra különülnek. Az eb'yik
tagjai akár kereskedfíként, akár más munkahelyen, de dolgoznak, a városban, régi bérházakban laknak, és bizonyos mértékig a városiasodás jeleit viselilc A másik csoportot pedig az
úgynevezett "cigánynegyed" lakói alkotják, akik munkanélküliek és szegények.
A cigány lakosságnak az a része, amelyik bent lakik a városban és általában kereskedésbéíl
vagy más munkából van valamilyen jövedelme, magasabb rendúnek tartja magát ann;íl a
csoportnál, amely a város szélén, úgynevezett "cigánynegyedben" lakik, és amelynek általában
semmirele jövedelmi r(lrr<lsa nincs, kivéve a gyermekek után járó szociális pótlékot, ami gyerIllekenként GS OOO lejt (kb. 870 Ft) jelent havonta. Ez a jövedelmi helyzetben és életmódban
megmuratkozó különbség nagy mértékben meghatározza az iskolába járatás jellegét, a szüléík
viszonyuLis;ít az iskolához és azt is, hogy milyen (integrált vagy szegregált) oktatási fClrlTI<íban
[esz a gyermeknek része.
/\nnak ellenére, hogy az l ')')2-es népszámlálás alkalmával mindössze 182-en vallották magukar cigánynak, Székclyudvarhclyen megközelítfíleg 400 tanköteles korú gyerek él, akiknek
valamilyen Formában biztosítani kell az oktatásban való részvétel lehetéíségét. A székelyudv<lI'helyi cigány családok ;iltalában beíratják gyermekeiket az iskolába (ami kedvezéí az iskoLír'a nézve, hiszen sokan vannak, jól növelik a létszám ot, és nem kell az iskola bezáratásától
rerregni), a rendszeres iskolába járás viszont ritka, hiszen sokszor gyermekeiket is napszámba
vagy más munldra küldik, vagy megfeleléí öltözet, tanFelszerelések hiányára hivatkoznak.
A városban éló, bár alacsony, de jövedelemmel rendelkezéí cigány szüléík, akiken a városiasocLís jelei mutat!zoznak, csakis a norm,ll, nem-cigány b'Yermekekkcl együtt adják gyermekeiket iskolába, ami már-már presztízskérdéssé is vált a körükben. Ennek az a következménye,
hogy azoknak az áltaLínos iskoláknak, amelyeknek környékén laknak (mint pl. a tanítóképzó
gyakorló iskoLíja) minden oszGÍIy<íban 4-5 cigány tanuló is megtalálható (25-21-bm).
f--Lítrányos hclyzetükbéíl fakadóan ók azok, akik bukottként maradnak vissza 2-3-szor is
egy-egy iskolai riJkozatra, de az is megfigyclhetéí, hogy bár általában nem négy év alatt, de az
általános iskola alsó tagozaGÍt kijárjálc Iskolalátogarisuk is elfogadható mértékü, bár vannak
olyan idéíszakok. amikor szü!ciknek segítenek dolgozni (pL virágot árulni), olykor egy-egy
családi pcrpatvar urán néhány napig kimaradnak. Mégis rendszeresnek mondható az iskolába
járásuk, amelyben a szüléíket az is motiválja, hogy amennyiben nem járatják gyermekeiket
iskolába, nem kapják meg az urán uk járó szociális pótlékot.
b~rdekes megfi.gye1ni, hogy a ranítók/pedagcígusok körében milyen mértékü eltérések tapasztalhatók a cigány tanu!ókhoz való viszonyulásban, és hogy ez hogyan tükrözódik az osztálytársaknak cigány rársaikhoz való viszonyulásán, ilL azon, hogy a cigány gyermek szívesen
jiin-e az iskolába, jól érzi-e ott magát, vagy inkább elkerüli azt. Amennyiben az osztálytanító
diszkriminatív módon viselkedik a cigány gyerekekkel, lenézi éíket, esetenként urálja, amiért
ncm riszták, és ezt verbálisan és nem verbálisan egyaránt kifejezésre juttatja, a közösségi revékenységekbe, játékokba nem szívesen vonja be éíket, az osztálytársak viszonyulása is hasonló
lesz. A cigány gyerekeke t kiközösírik, csúfo!ódnak vc!ük, esetenként gúnyt üznek belólük,
nCIll akar senki a padrársuk lenni vagy páros játékokban a párjuk lenni stb.
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Az osztálytársak nak ez a kcdveztítlen viszonyulása oldható, séít esetenként megfeldéívé is
rehettí, amennyiben a raníró úrrá rud lenni e!őítéletein és egyformakém kezel minden gyereker a szocio-kulturális hátterétéíl függetlenül. Ha segítőkész magatartást tanúsít velük szemben, és ub'Yanazr v<írja a gyerekekriíl, akkor a kirekesztenség érzése enyhülhet, és az iskola
olyan hely leher a gyermek számára, ahová szívesen megy, mert ott éít szererik.
A femiekben vázolr kép egy olyan iskolára vonarkozik, ahol néhány cigány gyerek is ranul.
Székelyudvarhelyen a cigány gyerekek oktatásának másik színtere az ún. "cigányiskola" , amely
három évvel ezelótt Iéresült. Ebbe az iskoLlba olyan cigány gyerekek járnak, akiknek szülci
semm dele jövedelemmel nem rendelkeznek, egy-egy lakrészben 12-IG-an élnek, nem risztálko dnak rendszeresen, nincs nírés lakásaikban srb. Ezek mind-mind olyan életforma jegyek,
amelyek h:írdnyosak a normális életvitelre nézve, és hárrányosak a gyermek iskolai eléímenerele szemponrjából is. Ebben a "cigánynegyedben" jelenleg 450 személy él, az iskoLíban pedig
')0 ramdó ranul. Az iskolában egy óvodai iskola-eWkészítéí CSOport, egy elséí és harmadik oszrály, valamim kér második oszdll' müködik, és álralában jel!emzó, hogy a gyermekek valamCll nyi oszrályban rúlkorosak.
IHr a Cl!lÜb'Yi rörvény nem tér ki a cigány iskoLík létesítésének leheréíségére, nem is rilrja azr.
A szervezéík a tanügyi rörvény 20/4 cikkelyére támaszkodnak, melynek megfelelóen az Okradsi Miniszrérium indokolr esetben jóváhab'Yharja egyes osztályok léresítését olyan gyermekek
sz:ímára, akik 14 éves korukig nem fejezték be a körelezó álralános iskolai oktarás e1só négy
[()kozar:lf.
Az iskolár a Budvár Szociális Közpom támogarja, ennek kezdeményezésére indul r be, dc
hivaralosan, adminiszrrarív szemponrból a Tompa László (normál) álralános iskolához tartozik. A központ szociológusának megFogalmaúsában az Udvarhelyen éló cigányok legszerencsétlenebb és legszegényebb csoportja jár ide, minreb'Y 70-75%HlS iskolabtogatási arán nyal.
Ahhoz viszonyítva, hogyezek:\ gyermekek majdnem egyálralán nem jártak iskolába, mg nem
hozdk lérre ezt a szegregálr nevelési f(lrlnát, a szociilis közponr vezet6i elégedettek az iskolalárogadssal, bár beismerik, hogy ennek sok eserben olyan morívumai is vannak, hogy ott
meleg van és a közpom rízórait bizrosit a gyermekek számára, ami az egyetlen biztos élelelil
arra a napra nézve. Az iskola a norm:íl iskolák tanmenetével dolgozik, lxir a tanítók véleménye
és tapasztalata az, hogy nem minden esetben sikerül a rananyagot olyan részletesen feIdolgozni mim a norm:í1 iskolákban.
A környezer részérólmurarorr elóítélerek az iskola tanulóival szemben nagyon ertíteljesek. A
kiizpom egyik legnagyobb gondja az, hogy mi lesz azokkal a tanulókkal, akik a negyedik
osztályr elvégzik, hiszen az áltaLínos iskolák igazgatói hallani sem akarnak befügadásukról. Az
erederi elképzelések szerin[ ugyanis megpróbál rák volna ezeket a gyermekeker örödik oszrályr(',l a normál iskolák oszrályaiba inregdlni, feltérelezve, hogy addig clsajárítják a beilleszkedéshez szükséges kommunildciós és szocdlis készségeker. Minthogy elTe a f(llytadsi módra nem
adarot[ meg a leheriíség, rárgyalások szinrjén megpróbálrák az egész cigány osztályr normál
iskoLíban elhelyezni, de ezr a megolclási alternarív:ír sem karoira fel egyik intézmény scm. így
jelen pillanarban, jórészr az eliíítélerekbi5l adódóan, a kérdés megoldadan.
Furcsa módon az cli)íréleresség még magukkal a cigány osztályokban tanító pedagógusokkai szemben is megjelenik, és nem övezi iíker szakmai megbecsülés, amiért vállalj,ík ezr az
jrlagosnál jóval neheZebb mun!dr, hanem lenézik óker, amiért ilyen "alacsonyrendüekkcl"
[(lglalkowak. MindeZ annak a magararLísnak a következménye, amely a r<ÍrsadaJomban a
cig,ínyokkal szembeni viszonyuLíst álralában is jellemzi, és amelynek megfeJeli5en a "közösség
szankcion:ílja a rávolságrartúsr, elhatárolódást figyelmen kívül hagyó tagjair (megszóLís, kibe-
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szélés furnüjában)". A cigány gyerekek oktatása is, a velük való érintkezés Cl,,'Y fornújaként, az
"clitélendií" címs'll, aLí esik.
A cigány gyerekek oktatásának harmadik fórmáját városunkban az ún. "látogatás nélküli"
iskolai ragmat jelenti. Ezt a lürrányos helyzetből adódó kszakadók problém,íira megoldást keresve az [990-97-es tanévtéíl kezd6d6en került szcrvezték meg városunk Orlxín Balázs ,ílta!ános
iskulájában, V-VIII. osztályos tanulák számára. A tanulók felévente mindösszc két hetet járnak
iskoLiba, majd a megjelölt tananyagból fcJév végén vizsgáznak. Az oktatás ugyananal a tananyagg'll mükiidik, mint a nappali tagozat, kivéve, hOb'Y nincs testnevelés és ének órájuk.
Ennek az uktat,isi f(mnának a mcgszervezésére a tanügyi törvény megfdd6 kerctet binosit,
amiko!' a ll/l cikkelye kijelenti, hogy "... egyes kivételes esetekben megszervezhetéí az VV l II. osztályban a látogatás nélklil i vagy esti tagmat, olyan személyek számára, akik legalább
két évvel meghaladdk az osztályszinmek megrdeléí átlagéletkort."
;\ Lírogads nélküli tagozaton részt vevéí 56 tanuló közü! 30-an cig,ínyok, ami azt jcizi, hogy
a cigány tanulók számúa alternatív felzárkózás i lehetéíségréíl van szó, hiszen közülük kerül ki
'l legriibb bukott, ennek következtében pedig leszakadó tanuló, illetve olyan, aki a negyedik
oszdly végére két évvel meghaladja osztálya árlagéletkodt.
A cigány gyermekek oktatásának kérdése igen sajátos módon jelenik meg a gyermekotthonokban is, amir 'lzé!'[ t,nrok megemlítendéínek, mivel az otthonok lakói is tiibbnyire cigány
gyermekek (pl. a székelykeresnúri gyermekotthon lakóinak 80-85%,-a cigány). Elvileg szerl'ncsés helyzetben vannak, hiszen itt 18 éves korukig biztosítva van számukra a megélhetés.
!\I eléíítéletek azonban a gyermekotthon blain belü! is megmaradnak, ami leggyakrabban
abban mutatkozik meg, hogya küliinbözéí alapítv,ínyok által támogatott, családoknál törrénéí
neveléíclés esélyétéíl teljes mértékben meg vannak f'()sztva cigány mivolruk miatt, ugyanis semmiFéle s/,ab,ílyoZ<Ís nincs arra nézve, hogy milyen legyen a kiköltiizéí gyerekek emikai hovararto/.<Ís,ínak aránya. így pl. a "Ház a holnapért" alapítvány 18 gyereket neveltet családi házban,
és kiii.lillik egy sem cig,íny.
Az o[rhonok legnagyobb gondja, hogy mi lesz azokkal a t1atalokkal, akik kikerülnek az
inrézménybéíl, hiszen ez a kérdés ma még teljesen megoldatlan Romániában. Léteznek küliinhii/Ji kezdeményezések, általában helyi szinten, külföldi vab'Y egyh:uj segítséggel még egy da!'ahig r:lJllogatj,ík a fiualokat, elvileg addig míg sikerül n1LlIlkát (alálniuk, mint megélhetési
leheréíséger, de l!gy tünik, hogy nagyon kis számú ('iatalt tudnak így "bbra állítan!". Ilyen pl.
a [)OlllUS civil szervezet vagy az Eu[ikus eb'Yh,ízi alapítvány, mell' lakást, élelmet és nlLlnkahelyn plóh,íl bi/,tosÍrani az ,írvahá7>ból kikerüléí, tiibbségében cigány fiataloknak. De ezeknél a
s/.CI"vezereknél is inldbb az állandó létszámduzzatLís, a rendéírségi ügyek halmozócLísa, a munkanélkLiliség ves/,élye, tehát az iinálló életvezetés képtelensége mutatkozik. Az eléíítéletek az
ort!lonbl\1 jeivé) cig:íny fiatalokkal szemben olyan mértéküek, hogy amennyiben nem rllllnak
vagy nem kívánnak valamelyik t:í1TIogató szervezetnél elhelyezkedni, munkahelyet találni V<\ll">s<ígos müvészet.
I;:gy 1990-ban végzert fCimérés adatai alapján kitünik, hOb'Y Magyarországon a tiibbségi
IakosS<Íg véleménye hajlik afelé, hogy kijelentse: "a cigányok gondjai megoldódnának, ha
végre cl kez cl en én ek dolgowi" (R')'Yt,), "a cigány lakosság sZ<Ímának megnövekedése veszél yezterné a t:írsadalom biztonságát" (70'!",,), "a cig,ínyokat rá kellene szoktam i, hogy ügy éljenek
mim a magyarok" (7R'Yt,), "a bLíniizési hajlam a cigányok vérében van" (04%), vagy, ami al.
oktaró-neveléí revékenységet illeri: "mindenkinek joga van, hogy gyermekét olyan iskolába
járassa. ahol nincsenek cig,íny gyermekek" (58%).
[-Iasonk, jellegliek a vélekedések a cigányokról a mi vidéklinkiin is, ami e1séísorban abból
adódik, hogya cig,íny-mah'Yar cgym,ís mellett élés valós,íg,ínak alapstruktúráját az aszimmet-
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rikus viszonyok jellemzik, mc1yekben előtérbe kerül a cigányokkal szembeni leértékelés, a
velük szemben tanúsíton negatív attitüd, amely leggyakrabban a verbális kommunikációban,
cl másikról való beszélgetés tartalmi és szemantikai dimenzióiban nyilvánul meg.
Amennyiben ezt az clőítéletességet, amely a társadalom fel ól erős nyomásként nehezedik a
cigányokra, ki akarjuk küszöbölni vagy legalább csökkenteni, akkor a szegregált oktads néhány lárszólagos el6nye ellenére mégis indokoltnak tünik az integrált nevelés és ebben a cigány gyermekek megfelelő kezelése.
Az esélyq,'Yenl6tlenség ub'Yanis a cigányok esetében egy olyan büvös kört jelent, amelyben
a felnőnek társadalmi hátránya az alacsony iskolázottságból és az etnikai hovatartozásból Elkad, és ugyanez akadályozza a gyerekek másokkal egyen]{í oktatási esélyeir. Látszólag Ieheterlen ebb{íl a helyzetból kiutat találni, mégis úgy gondolom, hogy az elsó lépéseker az oktatásnak kell megtennie.

Barabási Tünde

A magyar nyelvű felsőfokú oktatás Romániában
Rom;ínia o i<ta uís i rendszerét, annak szerkezetét, oktatói és nevelói feladatait a 8411 995-ös
Llnligyi rörvény határozza meg. A törvény 55. szakasza értelmében a felsőoktatás oktatási és
kutatási intézmények keretében: egyetemeken, intézményekben, akadémiákon, konzerva[('Jriumokban, egyetemi kollégiumokban szervezódik.
Ehhez hozzá kell vennünk, hogya 36/1997. számú sürgösségi kormányrendeletet kibőví
tette az anyanyc1vi képzés lehetőségeinek kereteit, biztosítva a minden típusú ágazati oktatást
valamint a Elkultcís és iin;í1ló intézmény szervezésének jogát.
'J ek illtettel arra, hOb'Y napjainkban világszerte elterjedöben van a harmadik fokú oktatás
f(lgalma, amely magába f()glalja a középiskola utáni valamennyi oktatási f(JrlTIát, a tovcíbbiakban a fCls{íf(lkú oktatásról szólva elemzéseinket, javaslatainkat kiterjesztjük a teljes harmadik
félkú képzésre, tehát a középiskolai oktat,íst követó valamennyi képzési f(nmára.

Múlt
Az 1945-ben létrejött "Bolyai Tudom,ínyeb'Yetem" nevet visc!é) magyar egyetem l 95')-ig mlíködött mint iin;ílló ,í1iami intézmény Ami azt jelentene, hogy történelme sor,ín elóször Erdélynek l ')45 és 1')59 kiizött két, egy román és eb'Y magyar egyeteme volt. Ebben a tényben
egyszerre rLikröz{ídött a történelmi hagyomány, a demográflai valóság és a politikai meggondoi;ís.
f\ két egyetem egymás melletti létezése, a külön rom,ín és mab'Yar eb'Yetem müködése azonban rövid ideig tartott. 195') februárjában a Román Kommunista Párt akkori fótitkára, Gh.
Chcurgiu Dcj a di;íkszövClségek országos kongresszusán elmondott beszédével megindult a
támaci;ís az önálló mab'Y'u cgyetem ellen. A fötitkár a nemzetiségi oktatásról szólva elmondta,
hogya népi demokratikus rendszer feltétele i között az iskola hatalmas és megbízható eszközt
jelem és leher{ívé teszi, hogy az összes nemzetiségek flataljai közeledjenek eb'Ymáshoz, és szorg,almazza a nemzctiségi elszigetel6désre irányuló törekvések kiküszöbölését, az ifjúság egységes
szcllemben történ{í nevelését a közös cél, a kommunizmus építésének érclekében. Ezt követ{)cn gYlílések sora zajlort Kolozsv,íron ct Román Kommunista P,ín Központi Bizottságának
küldöttei irányír<ísával, akiket Nicoiae Ceausescu vezetett, és soraikban ott volt, mint di;íksziivcrség akkori elnöke, Ion Iliescu is.

