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Közel harminc 
év alatt 53 648-
cal lett keve-
sebb a magyar 
diák Erdély-
ben, ami már 
37 százalékos 
csökkentést 
jelent az 1990-
es beiratkozási 
számokhoz 
képest.

KILÁTÓ – DOM

1990-ben országos szinten 47 600 ma-
gyar gyereket írattak óvodába. Ez a 
szám 2018-ban ugyan lecsökkent 33 
000-re, viszont az arányokat tekintve 
alig történt elmozdulás. Míg 1990-ben 
6,33 százalékot tett ki a magyar gyere-
kek aránya a romániai óvodások létszá-
mán belül, addig 2018-ban – dacára a 
jelentős népességfogyásnak – még min-
dig 6,31 százalékon állt a magyar óvodá-
sok országos aránya, pedig létszámukat 
tekintve mintegy harminc százalékos 
fogyás fi gyelhető meg.

Az elemi és középiskolák erdélyi ma-
gyar adatait vizsgálva megállapítható, 
hogy míg 1990-ben 142 459 magyar is-
kolás iratkozott be az oktatási intézmé-
nyekbe, 2018-ra ez a szám az elsőre meg-
döbbentően alacsonynak tűnő 88 811. 
Magyarán közel harminc év alatt 53 648-
cal lett kevesebb a magyar diák Erdély-
ben, ami már 37 százalékos csökkentést 
jelent az 1990-es beiratkozási számok-
hoz képest. Ugyanakkor országos ará-
nyait tekintve nemhogy csökkent volna 
a magyar diákok száma, hanem némi 
növekedés is tapasztalható: az 1990-es 
5,22-ről 2018-ra 5,45 százalékra nőtt az 
elemi és általános oktatásban részt vevő 
magyar diákok országos aránya.

Az általános iskolai tanulmányok 
befejezése utáni továbbtanulást tekint-
ve: 1990-ben a líceumba, szakiskolába 
és posztliceális képzésre jelentkező ma-
gyarok száma 46 105 volt, míg 2018-ban 
ugyancsak ezen képzési formákra 30 
854 magyar iratkozott be, ami nagyjá-
ból 33 százalékos létszámfogyatkozás-
nak felel meg. Az országos arányokat 
tekintve azonban mégsem beszélhe-
tünk a helyzet drámai romlásáról, hi-
szen míg 1990-ben a líceumi oktatásban 
részt vevő magyar diákok aránya 4,15 
százalékot tett ki, addig 2018-ra ez 3,95 
százalékra módosult, viszont jelentősen 
megugrott a szakiskolákba beiratkozó 
magyarok száma. Utóbbi az 1990-es 
4123-ról, ami országosan 1,13 százalé-
kot jelentett, 2018-ig úgy emelkedett 
5727-re, hogy az országos arányszámot 
tekintve ez már 7,05-nek felel meg!

A posztlíceumi képzések sem 1990-
ben, sem azután nem váltak a magyar 

diákok elsődleges célpontjaivá: míg 
1990-ben 525 magyar diák választotta 
a posztlíceumi képzéseket, addig 2018-
ra ez még mindig csak 1038-ra emelke-
dik, viszont országos arányait tekintve 
ez már csökkenésnek számít, a korábbi 
1,80 százalékról 1,25 százalékra.

Mi a helyzet Székelyföldön?

Nagyjából rendben vagyunk, ami a 
beiskolázási arányokat illeti: az óvo-
dába járókon belül a magyar nyelven 
tanulók aránya stabilan nyolcvan szá-
zalék körüli, ami enyhén meghaladja az 
óvodáskorú népességen belüli etnikai 
arányt – az Erdélystat szerint a különb-
ség a gyerekeiket magyar óvodába írató, 
de népszámláláskor romának feltünte-
tett személyek számából következik. Az 
elemi és általános oktatás esetében az 
1997 és 2017 közötti húsz esztendőben 
enyhén növekedett a magyarul tanulók 
aránya, 76-ról 79 százalékra, és nagy-
jából megegyezik az etnikai aránnyal, 
amely szintén emelkedett a vizsgált 
periódusban. A középfokú képzés eseté-
ben van hangsúlyosabb lemaradás: a 79 
százalékra becsült magyar anyanyelvű 
népességhez képest 77 százalékos a ma-
gyar tannyelvű líceumi és szakiskolai 
osztályokba járók aránya.

A 2017-es erdélyi beiskolázási ará-
nyokat és létszámokat vizsgálva feltű-
nő, hogy miként alakulnak a székely-
földi régió és Erdély többi része közötti 
arányok. A székelyföldi és Erdély más 
részein élő óvodások közötti különb-
ség 19 205 lelket jelent, ez pedig annyit 
tesz, hogy az összes erdélyi magyar 
óvodás közül a székelyföldiek aránya 

41,02 százalék. Ezt az összehasonlító 
mutatót tovább számolva, és alkalmaz-
va azt a 2017-es esztendőre a következő 
kép tárul elénk: az alapfokú oktatási 
rendszerben (elemi és általános iskola) 
a különbség 47 159 fő, ami annyit tesz, 
hogy a székelyek aránya már 47,77 szá-
zalékos az erdélyi magyar diákok lét-
számán belül, míg a középiskolai ok-
tatást tekintve a létszámkülönbség 11 
888 fő, ami azt jelenti, hogy a közép- és 
szakiskolákba járó összes magyar diák 
létszámán belül a székelyek aránya 
61,28 százalék!

Magyarázat lehet minderre az, ami 
Erdély más vidékein történik magyar 
oktatás terén: az egyházak és a ma-
gyar kormány által nyújtott támogatá-
soknak köszönhetőn a magyar óvodai 
csoportok még meg tudnak alakulni a 
szórványvidéki falvakban, míg az ál-
talános, illetve a középiskolai oktatást 
tekintve már előjönnek a nemzetstraté-
giai jelentőségű gondok is. Sok esetben 
nincs elég gyerek magyar osztály indí-
tásához, és míg az elemi oktatásban a 
magyarok még számíthatnak a cigány 
gyerekek beiratkozására, addig az 5–8. 
osztályos iskolai programban a cigány 
gyerekek kevésbé vesznek részt, így a 
létszámhiány miatt, ahogy haladunk 
előre az oktatási rendszer korfáján, úgy 
lesz nehezebb a magyar osztály indítá-
sa. A szülők pedig sok esetben kénytele-
nek román osztályokba íratni gyerekei-
ket, nem ritka az sem, hogy – látván a 
magyar intézményrendszer sorvadását 
– a gyerek „érdekére” hivatkozva teszik 
mindezt.

Az oktatási rendszer torzulásának 
egy másik jelensége viszont a számok-

Diák nélkül nincs oktatás
A székelyföldi oktatás számokban
• Ha nincs gyerek, nincs 
jövő – szól az alapvető 
demográfiai tétel, és 
ehhez nyugodtan hozzá-
tehetjük: ha nincs diák, 
ha nincs oktatás, akkor 
nincs élhető jövő. Hogy 
is áll Erdély és Székely-
föld a beiskolázási szá-
mok és az oktatási rend-
szer jövőjét illetően?

ból nem is olvasható ki: a magyar közös-
ségen belüli gazdasági olló szétnyílásá-
val a községi, falusi iskolákat sokszor a 
megszűnés veszélye fenyegeti, mert a 
tehetősebb szülők a közeli városi iskolá-
ba, líceumba íratják gyermeküket. Ilyen 
helyzettel szembesülhetünk például 
Kolozsváron, ahol a város mellett lakó 
szászfenesi, gyalui, bácsi stb. magyar 
elit Kolozsvárra viszi csemetéit. Sőt, 
Kolozsváron ez már nemcsak a környék-
beli, egyelőre jelentős létszámú magyar 
lakossággal bíró falvaknak jelent hát-
rányt, hanem Kolozsvár külső kerüle-
teiben is érezhető: a Monostor-negyed-
beli magyar osztályok megszűnéséhez 
nagyban hozzájárult az is, hogy a szü-
lők a város központi, de jó hírű iskolái-
ba íratják be gyerekeiket, amiért aligha 
lehet hibáztatni őket – a középiskolák 
Erdélystat által is közölt rangsorából pe-
dig egyértelműen kiderül miért történik, 
történhet mindez!

Szomorú, de valós adat, hogy az or-
szág első 200 (!) legjobb középiskolája 
között csak egy magyar líceum találha-
tó, valamint egy olyan általános iskola, 
amely ugyan vegyes, de van magyar ta-
gozata. Mindkettő Marosvásárhelyen ta-
lálható: a Bolyai Farkas Líceum (185. hely 
országosan, magyar középiskolák között 
az első) és az Európa Általános Iskola 
(145. országos hely). A csak magyar vagy 
magyar tagozatot is működtető általános 
és középiskolák rangsorát nézve az első 
húsz helyen alig találunk olyan oktatási 
intézményt, amely nem a régió valamely 
nagy vagy nagyobb városához kötődik. 
Pontosabban két falusi általános isko-
lának sikerült bekerülnie a top 20-ba: 
a székelyföldi Erdőfüle és a Szilágy me-
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