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.1Z emlitett l,ísok ,lZ Jsmert tényeket jelentős mennyisé
gií statlsztíbi .ldat felvonultatás:lval, nagy meggyőző

eriível tímasztj:lk ali
A kötet utolsó két írása kítekintést ad a magyar

olvasó által fültehetőleg kevésbé JSluert területekre. A
nEmzetköZ! egyetemi piac tÍjj;ísúiletése Nyugat-Euró
p:íban az 1. vil,íg1J:íboní előtt című tanuln1:Íny a fi'an
cia, a német és a SV:ljCl egyetemeken tanuló oroszor-

és kelet-európai diákok sz,im,inak, helyzetének és
nem utolsó sorb,m ,l nyugat-európai tanulás különbö
ző motiv,íciómak abkul:ls,ít mutatja be az ezeket ed
dig mldJb csak szépirodalmi feldolgozásakból ismerő

olvasónak. Az Egyetemi VI};ígv;íros a sz;Ízadvégen: a
bécsi di:íks:íg és a közép-európai félsőoktatás nemzet
köZ! pi;JCI (1880-1900) c. Írás zárja a kötetet.

Karády Viktor tanulmánykötetének tizenegy tanul
mány,íból eddig cSllp;ín három jelent meg magyar nyel
ven, s abból lS kettő nehezen hozzáférhető, alacsony
példánysz,ímú kiadv:myban. A most megjelent kötet
nem csupán a hazai átlagoivasónak nyújt értékes isme
reteket a kiegyezés és a II. vi1:Jgh:lború közötti magyar
orsz,íp t:nsadalomról, de a Karády :llul összegyűjtött

ad'ltsorok, azok feldolgozása és az egyes tanulmányok
érvelésmódja, érvrendszere remélhetőleg akorszakkal
f()gblkozó történészeket, szoclOlógusokat és - nem
utolsó sorban - az oktatás- és művelődésügy kérdései
vel fogblkozó szakembereket is eddigi felfogásuk újra
gondolás:\fa - vagy éppen a szerző által fülrajzolt ké
pekkel, hipotézisekkel való vitára - ösztönzi.
(J(;l1;ídy Viktor: Zsidós;íg és t;írsadaiJm egyenlőtlensé

gtk {l867-1945}. Történeti-szociológiai tanulmányok
[Replika könyvek 6.] Replika KÖI; Budapest, 2000.)

Kilmán János

NEMZETISÉGI OKTATÁS ROMÁNIÁBAN

1989 után Romámában, hasonlóan a volt szovjet tömb
többi országához, jelentős társadalmi, gazdasági és
politibi :ltabkulások jelentek meg. Ezek szerves ré
szét képezte az oktatási rendszer reformja, melyet a
kezdeti időszakban megfelelő politikai akarat hiányá
ban elsősorban spontán mechanizmusok befolyásol
tak. 1996 után a kormányzó koalíció "átfogó oktatási
reformot" hIrdetett meg, amely nem CSUP:lIl az okta
t,ís rendszerszintű megreformálását célozta meg, vagy
,mnak tartalmi átabkítás,it, hanem egy minden terüle
tet átfogó reformot. Ezt számos tényező lnellett az Eu
nonnákhoz való igazodás is befolyásolta. Ennek ered-

ményeként az oktatási rendszeren belül jelentős de
centralizációs törekvések jelentek meg, alternatív finan
szírozási formákat dolgoztak ki, megjelent az új nat stb.

A politikai, gazdasági és társadalmi átalakuLísokkal
párhuzamosan, a kommunista rendszer bukását köve
tően, a nemzetiségi törekvések is hangsúlyosak lettele
Az etnikai kisebbségek jogokat követeltek és megfogal
mazták nemzetiségi identitásukat, melynek megőrzé

sét az anyanyelvi oktatás garanciájában taLíltík meg. A
nemzetiségi oktatás ügye ettől kezdve a politikai diskur
zusok állandó témája lett, melyet a román nacionalista
p,írtok szavazótáboruk megnyerésében használtak fel.

Annak ellenére, hogya nyilvános és politikai dis
kurzus állandóan foglalkozott a nemzetiségi oktatás
sal, a zsurnalisztikai jellegű ír,ísok mellett a tudom:l
nyos szférában elhanyagolható számú tanulmány és
könyv jelent meg, mely ezzel a problémával foglalko
zott. A megjelent ír:lsok nagy többsége a kérdésnek
csak bízonyos részkomponenseit vizsgálta, mint pl. a
magyar egyetem ügyét. Ezért nagy jelentőségű a most
bemutatásra kerülő könyv - melyet az Oktatási Mi
nisztérium munkatársai készítettek a Kisebbségügyi
Minisztérium felkérésre és finanszírozásában -, mely
empirikus tényekre támaszkodva kísérli meg felvázolni a
nemzetiségi oktatás jelenlegi helyzetét és jellegzetessége,
hogya magyar kisebbségi oktatás mellett ugyanolyan hang
súlyt kap a Romániában élő többi nemzetiség oktatásá
nak bemutatása is. Sajnos összefoglaló jellegénél fogva túl
általános, minden telületet le szeretne fedni, ezért bizo
nyos részeit tekintve felületesnek ís mondható. Nem keres
összefüggéseket és okokat, nem helyezi a társadalomban
zajló folyamatok kontextusába a vizsgált problémát, csu
pán egyszerú ténybemutatásra törekszik.

A könyv öt fejezetből áll. Az első rész a nemzetiségi
oktatást szabályozó törvényi kereteket tekinti át: idéz
az alkotmányból, a tanügyi törvényből és azokból a
határozatokból, amelyek az anyanyelv oktatását szab:\
Iyozzák azokban az iskolákban, amelyekben kisebbsé
gek is tanulnak, de az oktatás nyelve a rom:m.

A könyv második fejezete a romániai nemzetiségi
oktatás támpontjait tekinti át. Ennek keretében bemu
tatásra kerül az iskolahálózat, az oktatás tartalma, a
tanárok továbbképzésének problémája és a nemzetisé
gi oktatást felügyelő minisztériumi főosztály munbíja,
struktúrája és kötelezettségei.

Az oktatási rendszer jellegzetességei és az oktat;Ís
tartalma: A nemzeti kisebbségek oktatási rendszere meg
egyezik az országos oktatási rendszerrel. Alkotó ele
mei: az óvodai oktatás, elemi, alsó és felső középfokú
oktatás, szakiskolák, inasiskolák és szakközépiskolák,
valamint technikumok. A 84/1995. tanügyi törvény,
amelyet 1999-ben a ISI-es törvény módosít, I meghatá-

J rkiku[ja a ranügyi törvénybe az 19.97-es 36-os szánltt konnányrcndelet egyes elemeir.
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rozza,2 hogy minden helységben múködtetni kell isko
lát vagy tagozatot román oktatásI nyelven, esetenként
pedig a nemzeti kisebbségnek is biztosítani kell az
anyanyelv! oktatást az adott helységben, vagy abban a
hozzá legközelebb eső helységben ahol ez megvalósít
ható. A tanügyi törvényt kiegészíti a 3533/1999-es
miniszteri rendelet, amely lehetőséget ad arra, hogya
rom:ll1 tannyelvií iskolába járó nemzeti kisebbségi diá
kok számára, a szülők (vagy törvényes gyám) kérésére
biztositani lehessen az anyanyelv oktatását. Ezekben
:lZ iskolákban heti 3-4 órában oktatják az anyanyelve t.
EleIm iskolában az anyanyelvet rendszerint azok a ta
nítók oktatják akik ismerik a diákok anyanyelvét, alsó
felső középfokon, szakiskolákban, és inasiskolákban
pedig szakirányú végzettséggel rendelkező tanárok. Az
IskoI:1k kötelesek ezt a rendeletet a szülők és az etnikai
kisebbségekhez tartozó diákok tudomására hozni, hogy
ezek ismeretében élni tudjanak jogaikkal

A módosított tanügy! törvény (123. §) határozza meg
a nemzetiségi felsőfokú oktatást is. Lehetőséget ad arra,
hogy az :lllami egyetemeken belül a kisebbségek kérésre
létre lehessen hozni tagozatokat, csoportokat, főiskolá

kat és karokat, amelyekben a nemzeti kisebbségek anya
nyelvén oktatnak. Emellett kérésre, külön erre vonatko
zÓ törvény! szabályozássallétrehozhatóak multikulturális
felsőoktatás! intézmények, melyek tanítási nyelvét az
alapító törvényben. állapítj,ík meg. Az állami oktatás
keretein kivül, a törvény elismeri a nemzeti kisebbség
hez tartozó egyének jogát anyanyelvi magánegyetemek
létrehoZ<Ís,íra és azok adminisztrálására. Jelenleg külön
,ílló, nemzeti kisebbségek anyanyelvén oktató állami
egyetem nincs Rom:miában, de a meglévő egyetemeken
'l !mgyar és német kisebbség kérésére bizonyos kurzuso
kat :lZ adott nemzetiség nyelvén szerveznek meg3

Az 1989-1999 tanévben az orsZ<Íg összIakosságának
18,55"/" ,IZ elemi és középfokú oktatási rendszerben
volt taI:dható, ez 4 223 444 tanulót jelent, amelyből

220 896 diák nemzetiségi anyanyelvű oktatásban vett
részt. A kisebbség! oktatás külön,ílló intézményekben
és olY,lll vegyes iskoI:lkban van megszervezve, ame
lyekben román osztályok mellett magyar, német, szerb
stb. Llgozatok !s v,ll1n,lk Az iskobrendszerben találha-

tó iskolák 9,54%-ában működnek kisebbség! anyanyel
vű tagozatok vagy önálló intézmények. Ezek 86,420/0-a
magyar tannyelvú. A nemzeti kisebbségek anyanyelvén
tanító önálló iskolák száma összesen 1410, és emellett
1389 iskola múködik tagozatokkal Ezekben a tagoza
tos osztályokban az oktatás anyanyelven valósul meg,
de az iskolai felszereléseket (osztálytermek, könyvtár
stb.) közösen használják a különböző tannyelvü osztá
lyok. Ezekben az intézményekben az iskola vezetése
közös, az aligazgató rendszerint az anyanyelvl kisebb
ség köréből származik.

Az 1998-1999. tanügyi évtől kezdve a romániai
oktatásba bevezették a különböző alternatív oktatási
módszereket is: pl. Waldorf, Step by Step, Montesson,
Freinet.

Az állami felsőfokú oktatásban 277 666 egyetem!
hallgató közül 13593 diák valamely nemzeti kisebb
séghez tartozik. A magán felsőoktatásban 129 947 egye
temi hallgató van beiratkozva összesen, melyek közül
5664 diák tartozik a nemzeti kisebbségekhez, és így az
összes egyetemi hallgató (állami és magán) 4,72 iJ/o-a
nemzeti kisebbségi diák.

Az oktatási reform célkittlzései közé tartozik a szak
mai kreativitás serkentése az elemi és középfokú okta
tásban; a közoktatás szerepének növelése az életszín
vonal és a társadalmi változások befolyásának irányá
ba; a tanügyi rendszer szerkezetének és tartalmának a
nemzetközi standardokhoz való felzárkóztatása; vala
mint az ifjúság nevelése aktív, hozzáértő, motivált,
kreatív, döntéshozó készségíí és véleményt nyilvánító
személyiséggé.

Az 1997-98-as minisztériumi intézkedések és hatá
rozatok gyökeres változásokat idéztek elő az oktat;ísi
rendszer minden területén, melyek természetesen mé
lyen érintik a nemzetiségi oktatást is. Ezek részét képe
zi az alternatív tankönyvkiadás megszervezése, a kurn
kuhris reform, de kibocsátották az ÚJ nat-ot is. Ez
tartalmazza az anyanyelv és irodalom tanítás,ít az ok
tatás minden szintjén. A kötelező tantárgyak (törzs
anyag) közé került a nemzetiségi történelem oktaLísa
is, melyet hatodik és nyolcadik osztályban tanítanak4

Elkészültek a magyar, német, szlovák, török, a roma

2 8. paragrat'us 2. bekezdés

j Az ön:íll() 111agyar egycten1 kérdése mint a ron1ániai rnagyar identitást I11egéJrző politikai tendencia jelenik Illeg.

A ma:;yar kisebbsé:; m<Ír éveld,el ezeliítt megfogalmazta igényét egy önálló Bolyai egyetem létrehozására, ami
hosszt'! és feszült politikai vit;Íkat okozott, 111ivel neln volt Illegfelel6 politikai akarat ennek létrehozására. "Az

a klll[údnak mim szimbolikus :íllamnak kulcsfomosságL[ elemeként a politizálás céljáv<Í és eszközévé
az erdélyi román és a magyar elitek közti évszázados kultudlis versengés küzdőterévé" (Mat:,'yati V. Enikó:

Hlp/i/ÚI, I')')')). A kormányzat 1')')8 ószén kormányhatározatot tett közzé, melyben elrendeli egy Petőfi-Schiller

multikultudlis és német tannye!vli) állami egyetem lérrehozás<Ít, amit a jelenlegi ellenzék az Alkotm:ínybí-
n')sjgoll Az AlkotllLlnybiróság utóbb eltn3sította az ellenzék folyamodv:ínyát.

lj A történelmet és az adott tannyelvlí osztályokban ranítják csak plusz óraszámball a
rnm;íJl oszt:ílyokllOz melynek tanrendjében ez nen1 szerepel. Ennek Inegfclelően a InagYJI
o,zr:ílyokb:lI1 cl magyarok történelmét, a szlovák osztályokban a szlovákok történeImét stb. adják le.
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stb. nemzetiségek történelmének tantervei, a magyar
nemzetiség részére pedig már kész a tankönyv is és
aszeflnt oktatnak.

A tanügYl törvény értelmében a román nyelv okta
Lísa és tanubsa nemzetiségtől fuggetlenül kötelező

minden rom,ín állampolgárnak. Ennek megvalósítása
érdekében a nemzetiségi iskolákban és tagozatokon a
román nyelvet és irodalmat külön programok és tan
könyvek alapJ:lll tanítják áZ elemi oktatásban. Az V
XII. osztályokban a román nyelv oktatása ugyanazon
tanterv és tankönyv alapján valósul meg mint a román
'lllyanyelvü di<íkoké.

A nemzetiség! !skoI:lkban minden tantárgyat anya
nyelven oktatnak, kivéve a románok történelmét és
Romállla földrajzát, amelyet kötelező románul taníta
ni és tanulnis Ezek a tantárgyak csak azon tanköny
vek és tantervek alapján taníthatók, amelyet a román
anyanyelvü osztályokban alkalmaznak. A számonkérés
és vizsg;íztatás a többségi nyelven, azaz románul törté
nik. Kivételt képez az elemi oktat:ls 4-ik osztályában
LlIlított földrajz és a románok történelme, amit a kis
di:1k saját anyanyelvén tanul, de a román tannyelvü
iskoLíkban haszn:rlt tankönyvek fordítása alapján, és
kötelező a helységnevek, folyónevek, földrajzi helyne
vek román megfelelőjének elsajátítása IS.

A nemzeti krsebbségek számára eredeti (nem fordí
tott) tankönyvek csak az anyanyelv és irodalom oktatá
sár,r, valammt a nemzetiségi történelemre és zenére ké
szíthetők. Romániában a tárgyakat alternatív tanköny
vek alapján oktatj;ík. A fent említett három tárgyon
kívül az összes tantárgy oktatása románból fordított al
ternatív tankönyvek és tantervek alapján valósul meg. A
lefordított tankönyveket be kell nyújtani jóváhagyásra a
Tanügy Mi11lsztérium Nemzetiségi Főosztályához.

A pedagógllsképzés és továbbképzés: az 1998/99-es
Lll1évben, az alsó és középfokú iskolai intézmények
ben 227 309 pedagógus tanított összesen, amelyből 14
542 nemzetiségi tannyelvü iskolában/tagozaton, közü
lük 2792 óvónő; 3628 tanító; 8122 tanár

1998-1999 tanévben olyan intézkedések születtek,
amelyek célja a pedagógusképzés megúJítása úgy, hogy
megfeleljen az európai standardoknak. Ennek követ
keztében az óvó és tanító képzést már nem középisko
lai szinten6 szervezik meg a továbbiakban, hanem ki
zárólagosan főiskolai szinten, melyeket csak müködő

egyetemek hozhatnak létre. Nemzetiségi nyelven okta
tó főiskolák, vagy tagozatok Szebenben, Temesváron,
Brassóban, Konstancán, Kolozsváron stb. találhatók.
Ezekben német, magyar, szerb, szlovák, török stb. ki
sebbségek számára képeznek tanÍtókat.?

A 4758/1998 miniszteri rendelet értelmében az alsó
és felső középfokú iskolák pedagógusait egyetemek
képezik. A romániai felsőoktatást a minisztérium arra
bátorítja, hogy szervezzen anyanyelv és irodalom karo
kat a nemzeti kisebbségek számára. Jelenleg a követke
ző egyetemeken vannak ilyen karolc Bukaresti TE
(magyar, szlovák, német, török, orosz, ukrán, bolg;ír és
roma), Babes-Bolyai TE, Kolozsvár (magyar, német),
Temesvári TE (cseh és szerb), Suceava TE (ukrán és
lengyel), Ovidius TE, Konstanca (török). Ezeken kívü!
anyanyelvi oktatás folyik a marosvásárhelyi Szentgyörgyi
István Színmüvészeti Akadémián (az oktatás nyelve
magyar), a temesvári Színmüvészeti Akadémián (itt a
színi növendékek németül tanulnak), a marosvásárhe
lyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar tannyelvLI
karán, a bukaresti Politechnika Egyetemen (itt német
tannyelvü képzés is van), a bukaresti Közgazdaságtu
dományi Akadémia kereteiben (német tannye!vü kép
zés), a Babes-Bolya! TE kereteiben (magyar és német
képzés bizonyos karokon: szociológia, fi!ozófia, poli
tika tudományok, pszichológia, történelem, matemati
ka, fizika, földrajz stb.). A fentebb felsorolt romániai
lehetőségek mellett a kisebbségi oktatás számára hil
földi egyetemek is képezhetnek tanárokat, mint pl.
magyarországi, ukrajnai, szlovákiai, törökországi, bul
gánai, szerbiai, horvátországi egyetemek.

A pedagógus-továbbképzés fO irányait a Kásebbségi
Oktatási Főosztály a következőkben határozta meg:

'í A Yi/ 1997-es kmm,ínyrendelethez képest visszalépést jelent. A kormányrendelet kimondta. hogy n1inden tan
anyanyelven lehet tanítani az oktatás n1inden szintjén, beleértve a r0111ánok törcénellllÉt és ROll1ánia

is. A sZJlnonkérés és vizsgáztatás is a ranításltanulás nyelvén történt. A konnányrendelet törvényeré)r'c

való emelése soLin a parlamentben ez hatalmas ellenállásba ütközött az ellenzék részéről, amelyhez sok kor
mányp,írti képvisellí is csatlaknzott. A vita átcsapott a közéletbe is, állandó témája volt a sajtónak, fő szószólója
PrUrC1I1U volt parasztpárti képviselő, kinek rnagatartása afra késztette pártját, hogy lnegvonja tőle a tags:ígo(,
szélslíséges nacionalista hangneme és viselkedése miatt. Jelenleg a Ion Iliescll által vezetett párt tagja. A jelenlegi
Ll II Ligyi ti'lrvéllY, ;llllir a 151/1999-es törvény 11lÓdosÍt, Inál' a fent leírt kitételeket tartalrnazza, azaz ct két tantár

gyat romjn rJIHcrvek és GlIlkónyvek alapján oktatják.

() köz~pisko1aj szinten, külön pedagógiai girnnáziu1110kban szervezrék. 1990 után ;1Z óvón6k
t'S vcrrcl< részt és kétszakos diploI11<lr kaptak. A pedagóglai gimnázium az elméleti gimll~l-

;j II III [(J ! ;lhh;lI1 hogy l évvel hosszabb volt az iclőtartan1J és specifikus tantárgyakat ranírorrak

7 Alhl1l1 tiszu I1JJg}r;u nyclvlí tanítóképző .féíískolák SzatI11;Íl"nén1etiben, Kolozsv~lron, Nagyenyeden, Kézdi
v:í,:í,·I,<'I,wll és Székelyudvarbelyen mííködnek ]99912000 tanévröl. Ezek a kolozsvári Babes-Bolyai TE. kibelye

Magán ranít,íképz" f6iskola Nagyváradon és Marosvásárhelyen (ldnror-tanító szakon) miíködik.
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S,lj;ítos kmriklllllm kialakítása; anyanyelven oktató
pedclgógusok folyamatos képzése; megfelelő programok
tervezése és gyakorbtba ültetése a pedagógusképző és
tovcSbbképző intézetek8 számára; interaktív partnervi
5zony balakítísa, a kisebbségi pedagógusok számára il

folycllm tos :1tképzés megvalósításnak lehetősége, azért,
hogy új szakmai területeket fogblhassanak el,9 az új
nat-bcm rögzített kurrikllhns értékelési és szintfelmé
ré.11 stmdardok elérése érdekében a pedagógusok új
tmügyi módszerek elsaj:1tít:1S:1t és a kreativitást meg
célzó tov:lbbképzéseken vegyenek részt. lo

A megyel szmtú továbbképzés a Pedagógus Házak
fel.1chtl Ök szakmaibg együttmúködnek és felveszik
cl bpcsolatot a megyei tanfelügyelőségekkel, a regio
nális tovcSbbképző intézetekkel, egyetemekkel, Oktatá,
si Minisztériunuml, civil szervezetekkel és független
szakértőkkel, cl tovcSbbképzés programjainak kialakítá
.IcI é5 megvcllósítísa céljából. A képzést továbbképzésre
5"dmsított pedagógusok végzik. A szakértőket szak
mai kompetenci:ljuk és sikeres pedagógiai tevékenysé
gük 'lbpj,Sn a megyei tanfelügyelőségek vábsztják ki és
orszcígos szintií tovcíbbképzéseken vesznek részt a regi
onáli5 központokban. A továbbképzés országos szin
ten lépcsőzetesen vCllósul meg, melynek eredménye
ként egy nl1n. 24 tagból álló szakértői csoport lesz
ml11den megyében, kiknek febcbta a tov:lbbképzés lép
csőzete5 lebontása a l11egye szintjére is. Ebben a to
v:lbbképzésl programb'l11 a nemzetiségi nyelveken ok
tltó pedagógusok IS részt vesznek.

A nemzetiségi oktatís az Oktatási Minisztérillmon
belül múködő Nemzetiségi Oktatásl Főoszt,uy hat:1S
körébe tartozik. Ennek élén jelenleg államtitkár áll és
f(So5zt:llyvezetó, illetve szakterületen ként egy-egy osz-

ILínyít. A Nemzetiségi Oktatási Fóosztály
két mgy 5zclkoszt:llyra oszlik, külön szakosztálya V'l11 a
Imgyar, cl német és a többi nemzeti kisebbség oktat:lsi
ügyelllek. Febdatkörükbe tartozik az oktatás megszelc
vezése (a nemzetiségi nyelveken való oktatús, az okta
t:lS! re!')fJ110 a kisebbség! oktatísban, clZ U:l11yítís és a
felügyelet a nemzetiségi oktat:1S1 tanintézetekben, saj:ü
menedZSer! keret a specifikus tevékenységekre, kapcso
l.1tteremtés a korm,ínyzatszervek és civJi szervezetek

között, különös tekintettel a kisebbségi oktatásra), if<Í
nyÍtása (az oktatási reform új oktatáspolitikai alapelve
inek alkalmazása a kisebbségi oktatásban; a különbö
ző osztályok munkája) és jóváhagyása (a szakfelügyelet
tematikája és módszerei; szabályzatok, irányelvek és
metodológiák a kisebbségi oktatásra vonatkozóan stb.)

A könyv második !éjében bemutatásra kerülnek a
nemzetiségek oktatásának alapvető jellenlZői és statisz
tibi, az utolsó fejezet pedig az oktatísra és nat-ra
vonatkozó határozatokat sorolja fel. A nemzetiségek
oktatásának helyzetét felvázoló fejezetet a szerzők h,í
rom részre osztottúk, annak fliggvényében, hogy mi
lyen mértékben valósul meg az anyanyelvI oktatís: a)
olyan intézmények, amelyekben minden tantírgyat
anyanyelven oktatnak; b) olyan Iskolák, amelyekben
az oktatás csak részben anyanyelvi; c) román tannyel
vií intézmények, amelyekben anyanyelven csak a ki
sebbségi nemzetiségek nyelvét és irodalmát oktatj:lk.

AnyanyeJven oktató in tézmÉnyrendszerre1 a magy'u,
német, szerb, ukrán, szlovák és cseh nemzetiségek ren
delkeznek. A magyar anyanye1vlí oktatás egy jól meg
szervezett iskolarendszer, amely önálló intézmények
ből és tagozatokból áll, magyar szaktanárokkal és isko
lavezetőkkel. 1989 után az anyanyelvi oktatásban mi
nóségi és mennyiségi változások következtek be. A
magyar nyelvíí oktatós jelenleg az oktatás minden szint
jét magába foglalja: óvodai, elemi, alsó és felsó közép
fokú intézményeket, technikumokat, füiskoLít és egye
temi oktatást. A magyar anyanyelvi oktatásban része
sülő gyerekek és tanulók száma az 1998/1999 tanév
ben 197279; egyetemisták száma: 16 122; tan:uok SZ:l
ma 13 461; iskolák és tagozatok száma 2419 voltIl

Az :lilami felsóoktatásban II 655 magyar nemzeti
ségíí egyetemista tanul, amely az összes egyetemista
4,190/0-ót teszi ki. A magón felsőoktatásban 4467 Im

gyar diák volt beiratkozva 1998/1999-ben, és ez a ma
gán felsőoktatásban résztvevő diúkok 3,43 % -:1t jelenti
A 111Jgyar nemzetiségíí egyetemi hallgatók ar[mya 3,95°/11
a Romániában tanuló összegyetemisták szcíl11ából.

Az 1998/1999 tanévben !oOO magyar nemzetlségií
romól11ai egyetemi hallgató tanult magyarorsúgl egye
temeken. A kovásznai és hargitai megyei tanfelügyelö-

~ l'- rov;íhbképzés egyetemi k<)zpontokban, regionális rovábbképz6 intézetekben, 111cgyei szinten pedagógus kí.
Z;J!,J1;\il, helyi szinten illetve iskolákban pedig metodikai közösségekben és bizottságokban valósul meg.

9 Pl.: a m:l(t'm:ltikusoknak, fizibL'ioknak, kémikusoknak stb. akik óraSZán1J drasztikusan csökkent az új lLl( kö
vetkeztéhen, vagy tülképzés VJ!1 az adot( rcrLileten(pl. ll1J.teJnatika szakos tanárok esetében), az egycrCinek lchc
[{í.\égct nyt'Jjranak pl. infornlatika tanjrLÍ való átképzésre, Jlnely hárol11 SZC111Cszteres képzést jelent.

1() A ~ailiigyi [ej rvény szerint nlinden pedagógus részt kell vegyen 5 évenként egy tov::1bbképzési forrn,ín, ami le-
her: [-OkOZ;lli vizsga, tnv~íbbképzés. Ezeken kivül a nat üjdonságainak elsaj;írírása és begyakorLísa érde-
kéhen 100 (lds vesz részr minden ranügyi l,dder az 1999/2000 tanévben. A továbbképzések llj
j-~Jrm;íj ;1 jelenleg folY~lnLltosan élecbe lépterett okradsi reform szerves részét képezik és kidolgoz;Ís alatT vannak.

1I A sLlris:l.tikai :lcL1rokból kiderül, hob'Y kb. 50 OOO nngyar nernzetiséglí diák Rom,íniában akarat;lból 1'0-

nLÍn Lll111yclvlí iskolJban tanul. j\;finden megyci tanfclügycWséger egy főtanfclügye!6 és 2 fótanfel-
ügye!fS idnyít.
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élén nLlgv,ll :dlILlk, clek koordi-
ILílt,ík t'S ellcnilwk " megY"1 oktat"si
i11unk.1I:Ú. Ezek mellell Arad, Bihar, BLlssó, Kolozs,
M:nos, Sz,llm:ír, és Temes megyékben az egYik

Iii I ,mfelügyel6 ll1:lgyar 11

A némel oktat:ís: Fehér, Bihar, Brassó,
ALld, Beszterce, KrJssó-Szörény, Hunyad, M:namaros,
Jvh ros, SZ:llln"r, Szeben és Temes megyékben vaLul1lnt
13uk.1restben van. A német oktat:lsi rendszer - hason-
lóan :1 - jól megszervezett iskolarendszer,

ön:llló és tagozatokból :111, né-
met sZ:1ktm:nokbl és IskolavezetőkkeL 1990-till kor
m:ínyköz! egyezmények következtében tJI1árcsere prog
Llm IIIdu It el, melynek keretében J német állam"
lOm:mLli német közösségeket vendégtan"rokkal segíti.
Jelenleg kb 50 vendégt:m:n okut :1 német nemzetiségi
t.1llÜgYI mtézményekben. A német anyanyelvi oktatJs
b:m részesüléí gyerekek és unulók számJ :lZ 1998/1999
t:mévben 20 602; tan"rok sz:íma 808; az iskoLík és
Llg0Z:1tok SZ:U11:1 282 volt. A német állam évente kb.
30 ösztöndípt aj:ínl fel J romálll:u német diákoknak,
,lkik kivál6 eredményeket értek el J német anyanyelvi
tanulmánYI versenyeken.

Ukrán, szerb, szlovH és cseh anyanyelvlí oktads:
cseh okwJS K:nJs-Szörény és Arad megyében találha
tó: elenu szinten összesen 138 di:Ji, tJnul hat iskol:l
b:m Szerb :1l1yanyelvlí oktatís Temes, Krassö-Szörény,
ALld és Mehedintl megyékben valósul meg. 823 gyer
mek és ckík unul szerbül összesen, 67 szaktanáruk és
31 Oktat:1SI 1l1tézményük van: óvoda, elemi, alsó-kö
zépfokú !skoh és 1 fdséí középiskol"Juk van Temesvá
ron. A szlovJk kisebbség Arad, Bihar, SziLigy, Szatmár
megyékben koncentr:llódik. Szlov:lk tannyelvlí oktatús
összesen 37 oktatís! intézményben van, 1281 gyerek és
di:lk részesül benne, akiket 147 szlovák nemzetiséglí
pedagógus tanít. Iskola! hálózatuk részét képezik: óvo
d"k, elemi !skoLík, alsó-középfokú ískoLík és 2 felső

középiskola. Az ukrán losebbség Máramaros, Suceava,
lZr:lssó-Szörény, Temes és Tulcea megyékben koncent
r"lódd, Az 50-60-JS évek elején, az ukrán kisebbség
:íltal hkott helységekben mindenhol anyanyelvií okta
tís létezett m1l1den szinten, és 5 elméleti és pedagógia!
gunn:1Zlummal rendelkeztek. Jelenleg 733 gyerek és diúk
tanul anY'1l1yelvén és 130 ukr:1l1 szaktan:ír V:1l1. A 733

anyanyelven tanuló ukr:ín eliákon kívül, még 3276 elük
t:l11ulja az ukrán nyelvet és irodalmat rom:ín taunyelvlí
Iskolában. A rom:íniai ukr:1l10k egyesülete tette lehetií
vé a tov:lbbtanulást ukr:ljna! egyetemeken.

A romániai oktatási rendszerben a losebbségek sz:í
m:na lehetséges olyan oktat"si intézmények létrehoz:l
sa, ahol az okfat;ís csak részben zajlik román illetve az
adott nemzetiség nyelvén. Ez az anyanyelvi oktatási
réndszer két nemzetiségre jellemzií: a horv:1tra és a
török-tat:írra.

A horvátok Krassó-Szörény megyében lakId, A
horvát nemzetiségií gyerekek nagy többsége román
tannyelvlí !skol"ba júr, amelyekben tanulj:ík a horvJt
anyanyelve t és irodalmat is: 569 eli"k van l-vm. osz
t"lyban 2 iskolában, akik csak anyanyelvüket tanulj:ík
horv"tul. Újabban vannak óvodai és elemi Iskolai cso
portok, o.sztályok, amelyekben a tanít"s nyelve a hor
v:1t: óvodai szinten 15 gyerek, elemiben pedig 25 gye
rek. A brasovai gimnáziumban a tar1t:ugyak kb. 40"1,,
a horvát nyelvlí.

A török 1nyanyelvlí oktatás: török-tatír lakoss:lg
Do brogeaban található. Az 50-60-as évek elején SZ:l
mos török-tatár tannyelvlí iskola mlíködött, amelyeket
a következéí évtizedekben megszüntettek. 1990 ut"n a
konstancJi és Tulcea megyei rom:1l1 tannyelvlí iskolák
ban török nyelvet tanuló csoportok és osztílyok jöt
tek létre. Jelenleg a török nyelvet 2443 diJk tanulja. A
török nyelv és irodalom oktatás"ban résztvevéí peda
gógusok száma 66. Jelenleg a török nyelv és irodalom
oktatása kétféleképpen van megszervezve: a török
és irodalom oktatása a romún tannyelvlí iskolákban,
vagy kétnyelvlí iskolákkal. Jelen leg két török mag:ín
gnnnázium létezik, ahol a tantárgyak nagy többségét
törökül tanítják. lJ

Az örmény, olasz, bolg"r, görög, lengyel, roma nem
zetiségek nem részesülnek teljes vagy részleges anya
nyelvi oktatásban, csak az adott anyanyelv és úodalom
tantárgy tanít,7sában. Ezek a diákok román t;1l1nyelvlí
iskolában végzik tanulmányaikat és kérésre tanulhat
júk anyanyelvüket. 51 örmény nemzetiségi di:lkok kér
te az anyanyelv oktat:ísát bukaresti és konstancai islw
lákban. A nyelvoktatás az ABC megismertetésével 2
szinten történik: kezdőknek és haladóknak. A bolg;ír
kisebbség Temes megyében van nagy számban képvI-

12 1\ ~()-c., évekhm" iskoLik létesítése iriLly1ban megnyiiv1nuló cllen,íii1s következtében jöttek lét-
re ezek ~l m;lg:íniskoL11\:, :lZ éS;l (órök állam segítségéve!.

!l1líködik miniszteri rendelet következtében 1'0111:1 anyanyelv{í osztály, valamint óvocHk és
létre :1 11lcgvci és civil szervezetek közrem(íködéséveL Pl. Szannár 11legyében :l

Lll1Fcliigycl(íség :1 Caril";l~-ki:i'!xCIT]{íkiidésc révén 4 helységben mlíködik óvoda és napközi, Kökényesden pedig
1"0111;1 r:llJI1\'clvlí elemi iskola létezik. ;~vtiI1iszrcri rendelet következtében fenn lehet tartani rotTIa gyerekek 5z:í.111,í1'a

hl~lycku ~:JJl1!dzilll1lokh'lll és fdsófolZlí tanintézetekben, egyetemeken, ahová felvételi nélkül beiratkozhatnak.
S/.;ullLír a magy,lr nyelvü gimnáziumokban 10 hely VJn fenntartva számukra, a llngyar tJl1í-

U)kl:PZ(;
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selve. Öszesen 393 tanuló kérte a bolg:u nyelv tanítá
s:1t 3 tannyelvű iskolúban, őket 16 pedagógus oktatja.
Az 50-60-as években Bubrestben is létezett egy jelen
tős diúklétszúmmal müködő bolgúr iskola, amelyet
fokozatosan leépítettek és bezártak. Görög oktat'?s
Konstanca és Tulcea megyében van megszervezve a
görög anyanyelv tanítása, amelyet 94 gyermek tanul 4
pedagógus vezetésével. 01:Jsz: 19 di:rk és 20 óvodás
tanul olasz anyanyelve t I pedagógus vezetésével. LelJ
gye! oktat.\s Suceava megyében folyik, itt kérte a len
gyel nyelv tanulús:rt 447 ;rkiket 10 pedagógus
oktat. 50-60-as évek elején lengyel anyanyelvű oktatás
;rz észak-moldva! megyékben volt szúm05 Iskolúban,
melyeket a 60-as évek elején ugyancsak megszüntettek.
R0111a oktat;Ís 11 megyében van, ahol 1747 gyermek
tanul roma nyelvet, 15 roma és 2 nem roma pedagó
gus vezetésével. A roma nemzetiség az egyedüli ki
sebbség, amely pozitív diszkriminúcióban részesül a
jelenlegi oktatúsl rendszerben. Szúmos miniszteri ren
delet foglalkozik a roma oktat.\ssal, melyek terjedelme
meghaladja a 130 oldalt. 01'Oszok Tulcea, Konstanca,
BL1Íla és Suceava megyékben vannak. 1593 diúk kéne
<lZ orosz nyelv és nodalom tanít:rs:rt, őket 13 pedagó
gus oktat)".
(Iv1l1lvai László [szelk.): ConfiguT.1tJa Htuala a invata
111Jllwllll pmtIU milJoritatile dJll ROlJwúa. f(o!ozsv;ír,
Stac!Ju111 f(iadó, 1999.)

Erdel itala

KISEBBSÉGI ÚTKERESŐ

Délvidék, Szerbi,l, Jugoszlúvra, Vajdas;\g. Mostanában
nagyon gyakLln emlegetett témúk, s az Embernek már
e nevek lullat.\Ll összeszorul a gyomra, mert ezek sose
bínuk vid:u11 mögöttes tartalom!ml. Az elmúlt tíz év
sorún hallott és btott borzalmak sora kemény edzést
;ldott arra nézve, hogy ne v;\rj1111k túl szívet melengető
munbbt ezekben a témákban. A volt Jugoszlávia
népemek egymúshoz fuződő forrongó kapcsolatát az
egész nyomon követi és véleményezi. Ennek "
polrtlk:rt, t,ÍIsadalomtqdomúnyt és történelmet mag:l
ba foglaló igen összetett kérdéskörnek vannak olyan
részkérdésel, melyek músoknak taLm nem, cle nekünk
különleges fontoss:lgLdc Ilyen példúql a vJjdas;Ígi
lmgy;nsúg jelenlegr helyzete, lehető-ségei és kiL\túsai. A
koszovó! helyett most a vilúg 5Z:U11:1ra kevésbé,
:lln J llugy,lrok szan1,lLl 111égis igen fontos tém,lval, a
VajCLlsúgl 1l1;lgy;nok helyzetét elemző tanulm;Ínykötet
tel szeretnék foglalkozn!.

A könyv az 1991-ben megalakult M,lgy;rrs;Ígkutató
Tudom;Ínyos Hrsaság kiadásában Jelent meg két évvel
ezelőtt, s a tagjainak tudományos munbit
foglalja magába. A témaválasztás jól kidomborítja ;)
magyarsúgot érintő fontos kérdéseket, mint az Iskola
hálózat e1sorvaclását, az égető anyanyelvi könyv- és ta
nárhiányt, cl tömeges elvándorlás okozta ijesztő létszám
csökkenést, a magyar szó és kultúra értékcsökkenését
stb. Az oktatúsügy különleges szerepet kap a tanulmá
nyok sor:rban, hiszen az Iskola mint a csaLld utáni leg
fontosabb közeg meghatározó Jelentőségel egy gyerek
vagy egy fiatal önmeghat<\roúsának lC13lakulása során.

A kötet hangvétele minclen kertelés nélkül kétség
beesettnek mondható. Utolsó figyelemfelhívás, 5.0.5
jeladás, vagy az eltévedt és kiLltústalan utazó utolsó
csepp erejét fölemésztő végső útkeresése, amelynek kö
vetkeztében a levertség és kétségbeesés a recenzel15t is
a hatalmúba kerítette.

Megfontolandó és említésre méltó gondolatot éb
resztett a Magyarságkutató Tudományos Hrsasúg el
nöke által írt bevezető részének egy látszólag semleges
bekezdése. Ez szól a Társas,\g gondjairól, az értelmiség
egyre csökkenő szerepvállaL\si kedvéről, az ott maradt
magyarok nemzeti identitástudatáról, teh:lt a kötet fő

témaköreiről. Az utolsó bekezdés folveti a szakembe
rek egym;\snak való nem ritk;l ellentmond:rsának té
nyét. Ezt kétségtelenül nem helyeslr a szerkesztő, :1111
az objektivitás szempontjából nem IS hallgathatja el.
1'11án abban is igaza van, hogy "a ma! körülmények
között múr az is örvendetes, ha <1Z értelmiség b<Íll, ha
minden széthúús ellenére is ..." Ami fáJÓ, az maga ;r
széthúzás ténye. Az, hogy ilyen véghelyzetben is felüt
heti a fejét a véleménykülönbség, így okozva felbecsül
hetetlen energi,rveszteséget. Az erdélyi m<1gyars;\g bto
n<Ísan felsorakozott a RMDSZ körül. A szlov;\hu
magyarság IS rúclöbbent a széthúzás s 111-
bbb az v;ílasztotta. Ebből a szempontból
a vajdas;ígi van a Icgnyomorús;\gosabb
zetben. A aggasztó csökkenés clr,i-
mais;\g:\t megsobzorozza a politib! súthúzús

Lecsl1paszítva <1 kérdést, minden előtt két
szélsőséges áll. Az a fennmaradás érde
kében v:rllalt harcos ellcnáll:ls, a nlÍnden kötelezettség
re tiltakoz;\ssal válaszolós, a másik pedig a max111ülrs
együttmiíköclés a hat:nok szerinti s az együtt
müködés keretein belüli lehetőségek optimúli,1 kiIm/
n:rlúsa. Tehát <1 Vajdasóg dilemm:lp - ;1 kérdést persze
nagyon - a harc, vagy <1 szerbekkel való
együttműködés. Ez a a Szab:rdkai Polgármes-
ten Hivatal támogat,\súval Jött létre. A Vajdasúg
legn,lgyobb v;\ros;\t jelenleg az a Kasza József
ab a VMSZ vezető tagjaként a p;\rtolp és
propag:\lja. A VMSZ azonban csak egy a nyolc jelenle-
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