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!\ személyek m:ísik rés'lénél a német nyelv használata még élfí, eleven volt, az
CísiiktCíl átvett hagyományok még intenzívebben éltek mint az előz/í csoponn:íl. Minden bi
zonnyal (lür cl. az intnjllkból alig dnLiI ki) kett{ís magyar-német kötódésúek voltale Hazá
jukn:lk Magyarmszágot tekintették, a magyars:íg történelmét sajátjuknak éreLték, lélekben
:lwnban valamelyesr a németséghe:L is kötódtek.

Vég li! kiízvetve kirajzolódik a beszélgetések eredményeként egy harmadik családtípus is. Az
adatkilzlók szennt akadtak olyan bel'ényi családok, közelebbi-távolabbi rokonok, szomszé

dok, aki ket "megzavan" a nagynémet propaganda. Németségllk vállalásának eróteljesebb
h:mgot adtak, bár rnagyarellenes megnyilvánulásuk alig fordult eló.

h:ltehetó, hogy imerjllalanyaim köziltt azért nem találtam ilyen családokat, mert részben az
elsfu1Vedcct megprób:íltat;ísok miatt ezekról a kérdésekról ilyen módon nem nyilatkoztak
meg. másrészt pedig felrehetóen ez a jellemz6) cz.ek a családok menekültek cl, vab'.Y kerül
tek kiteiepítésre, és ma Németországban élnek.

Kádár judit

IskoLí:z:ottsági egyenlőtlenségek Székelyföldön

.LJlllllm:ín yorn, ami n t azt a cím is sugallja, Székelyföld iskolázcJttsági egyen16rlenségeiréíl szól.
Kérdéses és sokar vitatott probléma, hogy miként lehetséges Székelyf(jldcr mint kulturális

elHit:íst meghatár07.ni, mint területi egységet, vagy mint régiót i Jelen tanulmányban nem
eélorn e 1()galom ddinícióp hírli! kialakult vitákat bemutatni és egymással szembeállítani az
clrérCí nézfípontokat.

Az :íltalam használt kifejezés három megye, Hargita, Kovászna és Maros megyék adminisZ(
[·,aÍv rartom:ínyár jelenti. Tltlulmányomban a székelyföldi iskolázottsági egyenléítelenségek
nemi és területi megoszLísát VIzsgálom az 1992-es népszámlálás alapján, összebasonlítva az
O[S'ógos számadawkkal.

Fe!só/ó/"ú v<~zette/"

!\ felSéítéJl(lI végzettségíi népességet illetóen megállapítható, hogy területi szempontból a Szé
kelyfdd képet mutat, abban az értelemben, hogy mindhárom székelyf(jldi megyében
a fds{íf()kú végzettek aránya jóval az országos átlag alatt marad. A legalacsonyabb a felsófókú
végz.ettek adnya Hargita megyében. A nemek közötti iskolázottságbcli eltérés is szemléletes,
országos viszonylatban 2'Vr,-kal kevesebb a fels6fokú végzettséggel rendelkezéí n6k aránya a
fcrfiakhoz képest. Ebbfíl a szempontból Székclyföld n6i lakossága valamivel jobb képet mlltat
mint az. mszágos adnyszám, mert körülbelül 1,5'Yc,-kal kevesebb a felsőfokú képzettséggel
rendelkC7Jí néík ar:ínya a fcrfiakhcn képest. A fds6fokú végzettséggel rendelkez6k terület típLI
sok szerinti megoszlása köz.wdottan egyenWtlen, a városokban lényegesen. nagyobb számban

v:lIlnak fds{íf(Jkú végzetrségLíek, úb7 a Székelyfüldi városok esetében, mint az országban. A
három megye közül Hargita meb'.Yében a legmagasabb ablvakban éló felsőfokú végzettek
adnya, mcly arány az országos átlag felett van. Ugyanakkor megállapítható, hOb'.Y úgy a bl
Y:Ikban, mint a városokban több a fels6fokú végzettséggel rendelkez6 férE, mint a n6.

Mindezek alapján megállapítható, hogy a felsőfokú végzettséggel rendelkez6 népesség nagy
tiibbsl:ge városban él. Székelyföldön az országos átlagnállényegesen kevesebb a fds{ífükú vég
zettek száma. Ha tekintetbe vesszük a három megye nemzetiségi megoszlását is (lásd 1. ábra),
akkor c1mondhatjuk, hogy a felsófókú végzettségűek alacsony száma és a nemzetiség között
iisszefLiggés lehet, amit azonban a rendelkezésre álló népszámlálási adatokkal nem lehet egyé r

telmlíen bizonyítani.
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1. rABLA
!?onuín és r!ltlryar nemzetúégííe/? megoszlása a székelyftLdi megyé/?ben és az országban

Románia Kovászna Hargita Maros

román magyar román magyar

Városok 89,7 7,4 25,0 73,8

Falvak 89,2 6,8 21,6 76,8

Összesen 89,5 7,1 23,4 75,2

román magyar

19,6 79,5
9,4 89,1

14,1 84,7

román magyar

54,9 41,0
49,1 41,9
52,1 41,4

A különbözó szakokat végzett fC1sófokú diplomások eltérő számarányban vannak jelen a kLi

lönböz(í székelytCildi meb'Yékben.

Hargita megyében

Legmagasabb a fels{ífókú miíszaki diplom,ísok számaránya, ezután jönnek sorrendben a fel
s{í/d;ú egyetemi végzettségiíek, majd az orvosi vagy gyób'Yszerészeti diplomával rendelkeziík,

'1 pedagógiai, gazdas,ígi, jogi diplomások. Hargita megyében csak a pedagógiai és teológiai
diplomával rendeikezók adnya magasabb az országos átlagnál. Más diplomások tekintetében
l-iargit'l megye az országos átlag alatt van, s6t a másik két székelyföldi megyéhez képest IS

hárr,ínyban van.

Kovászna meo-yébenó_

Hargita megyéhez. hasonló a helyzet, abban az értelemben, hogy az országos átlaghoz képest
alacsonyabb adnyban vannak a miíszaki, egyetemi, gazdasági, jogi, orvosi, gyógyszerészeti,
miívészeti végzettségúek. A pedagógiai és a teológiai végzettségúek aránya magasabb az orsz,í
gos ,ítlagn,í1. A testnevelési és sport felsiífokú végzettségúek aránya az országos arán nyal meg
kiizelítiíleg egyenlií, de nagyobb mint a másik két megyében.

IV!arw me,v,yében

A másik két székelyf<ildi megyéhez képest változatosabb képet mutat. Az orsz,ígos ,ítlaghoz
képest kevesebb a múszaki, fclsMokú egyetemi, gazdasági, jogi valamint testnevelési és Sport
végzettségiíek aránya, viszont a m,ísik két székelyföldi megyéhez képest magasabb. Orvosi
gl',,')J.;;iszerl'szl:t1, miívész.eti, pedagógiai és teológiai végzettségúek tekintetében azt mondhat
juk, hogy Maros megye al. orsógos átlaghoz képest kedvez6bb helyzetben van.

1\ székelyl-{ildi megyékriíl tehát elmondható, hogy általában csak a pedagógiai és teológiai
IclsiíhJkll végzettségtíek aránya magasabb az országos ,ítlagn,íl. A teológiai és pedagógiai vég
zettségiíck felülreprezentáltsága nemzeti kisebbségi tünet, az 19 l O-cs népszámlálásban ugyanezt
,[ jelenséget lehet megfigyelni az akkori román és szlovák kisebbségek esetében is. A ] lJ] O-es
népsz,ímláLís a!apj,ín a 1000 fiíre esií papok és teológusok ar;ínya a román és sz.lov,ík nemze

tiségiíek körében ugyanakkora vagy még magasabb volt mint a többségi mab'Yarok esetében.
Péter Tibor sz.av'lival élve ez a két szak a "nemzeti rudatipart" képviselI.

l'vlaros megyében az. orvosi és múvészeti végzettségúek adnya is magasabb az országos átlag
n,íl. A kolozsvári Kvantum szociológiai kutatócsoport is egy 1998-as kU(atási összefoglaló
ullulm,íny,íban l - melyben 31 magyar nyelven (is) tanító középiskolát, azaz minrq,>y 2750-

l I(v;lllrulll Kuran)csoport: Az egyetemre sikeresen felvére!iz6 lllagyar di:ikok rekrut<lciós h:ítterédll, Koiozsv:ír,
! ()0N. KllLlcísi hcsz;ÍnlOJó. K~zirar. ()kradskutaró Intézet könyvdra.
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2')00 diák adatait tanulmányozta - fclrIgyclt arra a jelenségre, hogy a müvészeri és teológiai
vakokra a rCis(íf-()kú képzésben az országos adacokhoz képest jelentösen többen val1l1ak heis
kol~ílYa a m~\gyar di~íkok közül. Minden más szak esetében azonban al országos átlag alatt van
;\ I(J,{í{lJId végzemégüek adnya a székelyf(ildön. Leghátrányosabb helyzetü ebben a rekintet

hm Hargita megye, itt a legalacsonyabb a különbözó felslifokú végzemégúek aránya. A felsó
f()kli egyetemi, orvosi és gyógyszerészeti, pedagógiai végzettségek esetében a nók vannak több
,éghen mind Székelyr(ildön, mind orsz;lgos szinten. Az összes többi szak estében a férfiak
domin;ilnak.

Ha nem az iskolázottság, azaz az oktaGísi kimenet (output) oldaláról, hanem az oktatási
hemenet (input) oldaLírói közelítjük meg a dolgokat, akkor azt láthatjuk, a már említett ko

lozsv~íl'i Kvantum szociológiai kutatócsoport által végzett felméréséböl, ahol a kolozsvári Babes
[\olyai tudományegyetem rekrutációs adatbáI.isát is vizsgálták, hogy erre az egyetemre legin
Idhh (()'),íj')-(,-ban) elméleti kÖ/,épiskoLík, és csak másodsorban (l2,3'Vo-ban) ipari középisko

Uk végzett jei jutnak be, ami még inkább érvényes a magyar nel1lzetiségü egyetemi hallgarók
ra, mc!yek Hl .4%-a c!méleti középiskoiából jön. Ugyanakkor a mab'Yar nemletiségú egyete
Inist;ík riihhsége (HO%-a) 13 c!itgimnáziumból származik. A kutatócsoportot idézve"a közép
iskol~iI, csupán elcnyész{í hányada (mintegy l O'}b-a) vesz részt az egyetemi piacokon". A kuta
[(')csoport által "c!imek" nyilvánított 13 gimn;íI.iumból pedig csak 5 található az általam Szé
kclylcildl1ek nevezett területen kívül, 4 Hargita megyében, 3 Kovászna l1legyében, l Maros
megyéhcn taLilhatú. Ehhól is látszik, hogya l1lab'Yar nyclvü felsóoktatás hallgatói bázisa Szé
kely{(ildiil1 van. Dc térjünk vissza a középt(lkú végzettek "outpur"-jához.

KÖzép/á!"

A kiizépl-ók tartalmazza a gimnáziumi (azaz az V-VIII. osztályos) képzést is ehben az estben.
1\1. országos adatokhoz képest Székelyt(ildön a középfokú végzettséggel rendelke/.ók aránya
nagyohh ~lZ o['szágos ;írlagnál. (ami azt jelenti, hOb'Y a középiskolai hálózat kielégít6en mlíkö
dik, és t;Ívlatokhan gondolkozva van amire a felsboktat,íst építeni). Leginkább Hargira megye
elllelkedik ki a sorból. Maros megyéhen a Székelyföldi megyék közül a legalacsonyahb a kö
zépiskoi;\t végzettek aránya. Orsógos szinten sokkal nagyobb arányban van a 12 évnél idéí
sehh népessc'g kiiréhen kiil.épl-(lkll végzettséggel rendelkez6 férfi mint nó. Ugyanez a különb-

érvényes a .)'l,ékelyfcildi rnegyék esetében is. Kov;íszna megyében a legkisebb az eltérés a

kiizépf(lkú végzettséggel rcndelkezó férfiak és nók között. Ami a középtddl végzettség tcrüleri
Illegoszl:\sár illeri, két S7.ékelyHildi megyében, Maros és Kovászna megyékben a városokban
van tiibh kiizépt()kú végzett, Hargita megyében pedig a falvakban magasabb a kÖ7.épfukú
végzettséggel rendelkezéík aránya.

Pmzt!íccrílis

2. -rABI.A

Posztlíceálú v~,?zettJégliek száma és aránya a 12 éven jélüli népesség körében Romániá
ban éJ- a szé!zelyjoldi megyé/"ben

Románia Kovászna Hargita Maros

fő % fő % fő % fő %

Férfi 272357 2,97 3494 2,47 1659 1,79 6944 2,80

Nő 101196 1,05 1299 0,91 791 0,82 2539 0,98

Együtt 373553 1,99 4793 1,69 2450 1,30 9483 1,87
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Posztlícdlis végzcttck tekintetében mlndhárom megye az orsúgos átlag alatt helyczkcdik
cl. Kovászna mcgyébcn a legkevesebb a posztlíceális végzcttek számaránya, ezt kövctóen Har
gita, majd Maros mef.,'yébcn. Posztlíceális végzettséggel mindhárom Székelyföldi megyébcn
tiibb férfi rendelkezik, mint néí.

Líceum, általános mííveitségi líceum, szclklíc'eum

3. TÁBL.A
A líceumi végzettségííele száma és aránya a 12 éven filüli népesség körében Romániá

ban és a szé/eelyftldi megyélcben

Románia Kovászna Hargita Maros

fő % fő % fő % fő %

Férfi 1535577 16,7 23082 16,3 14546 15,7 39412 15,9

Nő 1933 OOO 20,1 28965 20,3 20012 20,9 52109 20,2
Együtt 3468577 18,4 52047 18,3 34558 18,3 91521 18,1

LíCCUIl10k esetében a Székelyföldi megyék az országos átlagot tükrözik. Mind a három mcgyc,
mind az cgész orsz:íg csctében magasabb az elméleti középiskoLh végzett nók aránya mint a
fcrftaké.

4. TÁBLA
Elméleti líceumi végzettségíie/e száma és aránya a 12 éven filüli népesség /?örében Ro
mániában és a szé!?elyftidi rnegyé/?ben

Románia Kovászna Hargita Maros

fő % fő % fő % fő %

Férfi 407 195 4,44 6246 4,42 3731 4,03 10039 4,04
Nő 599 121 6,22 9803 6,86 6399 6,67 16106 6,24
Együtt 1006316 5,35 16049 5,64 10130 5,37 26145 5,16

Al clméletl, rdl-humán, vagy általános mLíveltségct adó líceumi végzcttségLíck arányának
tckintccébcn a székelyföldi megyék, Maros megye kivételével, az országos átlag felett vannak.
Llargita mcgyében a Icgmagasabb az elméleti középfókú iskolai végzettségLíck aránya a 12
évcn fCliili lako.sság körébcn, Maros megyében a legalacsonyabb. Az elméleti végzettséggel
rcndclkczéík körébcn n1indcn csctbcn magasabb a nők aránya mint a férfiaké.

5. TAm.!\
Szrddicel/mi lJégzette/? száma és aránya a 12 éven filüli népesség !?iJ'rében Romániriban
és fl szé/?elyjhldi mepyé/eben

Románia Kovászna Hargita Maros

fő % fő % fő % fő %

Férfi 1128 382 12,31 16836 11,91 10815 11,68 29373 11,83
Nő 1333879 13,85 19162 13,40 13613 14,19 36003 13,96
Együtt 2462261 13,10 35998 12,66 24428 12,96 65376 12,91
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A szaklícellmot végzenek aránya kisebb mindhárom megyében, mint az országos átlag. A

.wakl ícellmi végzettségúek közön is nlinden esetben a nók vannak magasabb arányban.

Sza/ú\/w/á/c

MarosHargitaKovászna

G. "lAHLA
Szrr/ciJ/zo!ai v~,?zettJég/íelz IZtÍma és artÍnya fl 12 éven fi!üli népeJség I,örében RomtÍnitÍ
!Hm és fl székelyfMdi meg)lé!,ben

Románia

fő % fő % fő % fő %

Férfi
Nő

Együtt

1879465
769294

2648759

20,50
7,99

14,09

29616
11867
41483

20,95
8,30

14,59

17038
6735

23773

18,40
7,02

12,61

58116
23524
81640

23,41
9,12

16,13

Szakiskolai végzettségúek tekintetében Hargita és Maros megyék az országos átlag felett van
nak, Kovászna n1Cgye viswnt az országos átlag alatt helyezkedik el. Természetesen nlinden
cserben sokkal kisebb a szakiskolai végzettségúek közön a nók aránya mint a fúfiaké.

A kii/.épjskolai végzettségúekréíl, ha a gimnáziumi (azaz V-VIII. osztályos) végzettséget nem
énjük ide, elll1ondharjuk, hogy a három székelyföldi megyébcn a posztlíccális végzettségúek
és cl s'rakl íceumot végzettek adnya az országos átlag alan van. Elméleti, azaz általános rnéívelt
séger adó lícellmok tekintetében a székelyföldi megyék, Maros megye kivételével, az orsúgos
:ltlag felett vannak, Maros megyében az értékek az országos átlagnak megfelelők. Szakiskolai

végzerrek tekintetében pedig Hargita és Maros meb'Yék vannak az országos átlag fden, Kovászna
megye pedig az országos átlag alatt.

Gimnázium

Cimnáziumi végzettség tekimetében a székelyföldi meb'Yék az országos átlag felett vannak. A
gimnáziumi végzenségLíek területi megoszlása egyeniótIen, arányuk magasabb a falvakban
mi nt a vcírosokban. A n(5k fdülreprezentáltak az egész országban, a székelyföldi megyékben is,
Ieginkáhb Hargita megyében. Városok szintjén nagyobb a gimnáziumi végzemégú néík ará
nya mim a ícrfiaké. A blvakban magasabb a gimnáziumi végzettségLí férfiak számaránya mint

a városokban.

ELemi ú/wLai v<r;;zettség

Elem i iskolai végzettség tekimetében a székelyföldi meb'Yék az országos átlag alatt vannak.
Hargita megyében legalacsonyabb az elemi iskolai végzettségúek adnya, Maros meb'Yében a
legmagasabb. Országos szinten és a székelyföldi megyék esetében is több nő van az elemi

iskolai végzettségLíek között.

Ir/w/ai végzettség nélleül

Az Iskolai végzettség nélküli népesség tekintetében Székelyföld az országos átlagnál jobb hely
zetbul van abban az értelemben, hogya h,írom megyében alacsonyabb az iskolai végzettség
nélküliek aránycl a 12 éven fdüli népesség körében. Mint minden más esetben, itt is Maros
nlCgyc ,ílllegkiizelebb a l1legleher(ísel1 magas orsúgos ár1aghoz. Ebbtíl a szemponrbfll is Har
gita rnegye áll a legjobban, ott a legkevesebb az iskolázatlan népesség aránysáma. Ub'Y orszá-
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gos, mim a három vizsgált megye esetében kevesebb az iskolai végzettség nélküli férfiak szá
ma, mint a nóké. A székelyföldi megyék esetében azonban számottevőenkisebb az iskolázat
lan nók aránya, mim az országban. A fent leírt tenclenciák vonatkoznak azokra is, akik nem
vallotr:d( be iskolai végzertségiíker.

MarosHargita

7 TÁBLA
Az ú/wlai végzettsége;el nem rendelkező!?száma és aránya a 12 éven filüli népesség hö
rében Romániában és a szé/::elyfbidi megyéhben

Románia Kovászna

fő % fő % fő % fő %

Férfi

Nő

Együtt

198081 1,77
601324 5,19
799405 3,50

2751
4124
6875

1,58
2,37
1,97

1917
2974
4891

1,66
2,52
2,10

5628
11 701
17329

1,87
3,79
2,84

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 egysége
sen 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 ke
rülnek elótérbe: társadalmi egyenlótlenség, esélyegyenI6t1enség, hátrányos helyzet, elóítéle
tesség, leszakadás. Mind-mind negatív konnotációt magukban hordozó fogalmak. Az alábbi
akhan 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, ame
lyek 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, ame
lyekben 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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