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 » A térség roma közösségei 
nagyon tradicionálisnak számí-
tanak, így köreikben a gyermek 
általában szentesíti a két fi atal, 
kiskorú kapcsolatát, éppen ezért 
nagyon fontos az újszülött, így 
nem fordul elő, hogy a kórházban 
„felejtik”, vagy elhagyják. 

Románia második helyen áll az Euró-
pai Unióban a kiskorú anyák számát 
tekintve – derül ki az UNICEF nemrég 
közölt kutatásából. Ebben rávilágí-
tanak, szoros a kapcsolat az oktatási 
rendszer elhagyása és a fi atalkori 
szülések, terhességek között. Cikkünk-
ben igyekszünk az UNICEF által közölt 
számok mögötti tényekre rámutatni 
– a leányanyák számának tekinteté-
ben országosan első – Maros megyei, 
illetve Kovászna és Hargita megyei 
szakemberek segítségével.

 » TÓTH GÖDRI IRINGÓ

A z Egyesült Nemzetek Szervezete 
(ENSZ) Gyermekalapjának (UNICEF) 
tanulmánya szerint a 2019-es évben 

több mint 16 000 romániai kiskorú adott 
életet újszülöttnek, amivel az ország euró-
pai uniós szinten a második helyen áll. Az 
angol nyelvű tájékoztatóból kiderül, hogy 
bár mindenféle környezetben és valameny-
nyi nemzetiség körében találunk eseteket, 
a jelenség főként az anyagilag hátrányos 
helyzetű, alacsony iskolázottságú, vala-
mint a roma közösségekben a jellemző. A 
statisztika élvonalában Maros megye áll, 
több mint 800 esettel.

Ez a törvény – ők így mondják
Szabó Béla, a Maros megyei sürgősségi 
kórház szülészet-nőgyógyászati osztályá-
nak vezetője a Krónikának megerősítette, 
intézményükben ténylegesen sok kiskorú 
szül, akikre vonatkozólag nincsenek etni-
kai statisztikák, de a tapasztalat azt mu-
tatja, hogy jórészt a megye roma többségű 
településeiről származnak, illetve roma 
etnikumúak. Ugyanakkor hangsúlyozta, 
hogy a kérdést nem szabad ilyen módon 
leegyszerűsíteni, a számok a magyar és a 
román családok körében is növekvő ten-
denciát mutatnak. A főorvos azt is hang-
súlyozta, hogy a térség roma közösségei 
nagyon tradicionálisnak számítanak, így 
köreikben a gyermek általában szentesíti a 
két fi atal, kiskorú kapcsolatát, éppen ezért 
nagyon fontos az újszülött, így nem fordul 
elő, hogy a kórházban „felejtik”, vagy el-
hagyják. Többgyerekes családok esetében 
előfordul, hogy koraszülés, komplikációk 
esetén az anya nem várja meg a gyerek 
felépülését, hanem hazamegy nélküle a 
többi gyerekhez, ám amikor lehet, vissza 
is tér, hogy hazavigye az újszülöttet, vagy 
szívesen fogadja, ha hazaviszik neki. El-
mondása szerint a roma közösségekben, 
ahol fontos a gyerek, a leendő anyák ál-
talában eljárnak a kötelező vizsgálatokra, 
ám a szegény sorsú, hátrányos helyzetű 
családok esetében előfordul, hogy a szü-
léskor látja először orvos az anyát. Szabó 
Béla jelezte, hogy a kórháznak van külön 
szociális asszisztense, aki az ilyen esetek-
kel foglalkozik, jelenti a gyermekvédelem-
nél, amelynek képviselői a továbbiakban 
foglalkoznak az üggyel.

Az orvos véleménye szerint a jelenség-
nek vannak a megyében „gócpontjai”, 
a romák által sűrűn lakott falvak. „Ha a 
leány 15 éves koráig nem szül gyermeket, 
lehet, hogy elzavarják a háztól. Ezekben 
a roma közösségekben ez a törvény – ők 
így mondják” – idézte fel a szülész-nőgyó-
gyász. Ugyanakkor kiemelte, hogy még 
ezekben a hagyománytisztelő közössé-
gekben is érzékelhetőek változások, újab-

ban kevesebb gyereket szül egy-egy anya 
– szerinte lassan kezdenek rájuk hatni a 
jóléti társadalom vívmányai.

Nem kellene vádaskodni
A rendkívül magas Maros megyei számok 
kapcsán megkerestük a helyi Caritas Ala-
pítványt is, amely Marosszentgyörgyön 
működtet nappali központot: 109 család-
dal, pontosabban a családok gyerekeivel 
foglalkoznak (0–16 év közötti gyerekekkel, 
fi atalokkal). A központ vezetője, Récsei 
Mária megerősítette, neki is az a tapasz-
talata, hogy a leányanyák nagyrészt a 
nagyon tradicionális közösségekből ke-
rülnek ki. Ennek vannak olyan pozitívnak 
mondható velejárói, hogy ezek a szülések 
nem vetnek fel olyan értelemben szociális 
problémát, hogy az anya és gyermek ma-
gára marad, nincs miből eltartsa magát. 
Récsei Mária azt is kiemelte, hogy szerinte 
a Maros megyei statisztika néhány tele-
pülés miatt ennyire kirívó: szerinte egyes 
falvakban, például Egrestőn és Sárpata-
kon nagyon magas, akár 60 százalékos is 
lehet a leányanyák száma. „Szerintem a 
szám akár nagy, akár kicsi, mindenképp 
fi gyelni kell a jelenségre, foglalkozni kell 
vele” – vélekedett Récsei Mária. A szakem-
ber azt is hangsúlyozta, fontos megérteni, 
hogy a roma közösségekben ez egy nagyon 
komplex jelenség, komoly kulturális hát-
tere van, illetve a mentalitásukkal hozható 
kapcsolatba, így nem kéne vádaskodni a 
kérdés kapcsán. A központban egyébként 
végeznek prevenciós munkát is, foglal-
koznak felvilágosítással, és pozitívak a 
tapasztalatok: a hozzájuk járó tinédzserek 
körében az elmúlt három évben nem volt 
kiskorú anyaság.

Nagyon nehéz a visszaintegrálódás
A megyében működik egy anyáknak fenn-
tartott központ is, a Materna, mely a Ma-
ros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi 
Igazgatóság fennhatósága alá tartozik. A 
központ vezetője, Georgeta Podar közölte 
a hivatalos 2020-as adatokat, miszerint a 
Maros megyei gyermekvédelem 541 kisko-
rú anyát tart számon. A szakértő szerint a 
kérdés kapcsán mindig a hatóságok hiva-
talos adatait kell fi gyelembe venni, mivel 
gyakran előfordul, hogy egy-egy terhes 
nőt, anyát többször is regisztrálnak (mert 
több orvoshoz, kórházba megy el), és fi -

gyelmesen össze kell fésülni az adatokat. 
Azt is hangsúlyozta, hogy a gyerekvéde-
lem nem rögzíti az anyák etnikai hovatar-
tozását, ám kiskorú esetében megvannak a 

kötelező lépéseik, jelentik az önkormány-
zatoknak és a rendőrségnek is az eseteket, 
mivel a 16 éves kor alatti személlyel foly-
tatott szexuális kapcsolat minden esetben 
bűncselekménynek számít.

Georgeta Podar ismertetése szerint a Ma-
terna központban az anyák és gyermekeik 
rendszerint hat hónapig „kapnak mene-
déket”. Összesen 25 hely van, az ott lakók 
között mindig akadnak kiskorú anyák is. 
Jelenleg három kiskorú anya lakik benn, 
de volt már olyan is, hogy egyszerre heten 
voltak. A központban mindenféle etni-
kumú, illetve mindenféle közegből szár-
mazó anyák fordulnak meg, de jellemző 
rájuk az alacsony iskolázottsági szint. A 
kiskorú anyák az esetek jelentős részében 
még a nyolc osztályt sem végzik el, így 
nagyon nehéz a (vissza)integrálódásuk a 
társadalomba, hiszen a kötelező oktatá-
si szint nélkül még felnőttképzésre sem 
tudnak beiratkozni. Georgeta Podar azt is 
elmondta, hogy tapasztalata szerint az el-
múlt években nem nőtt, sőt talán egy kicsit 
csökkent a kiskorú anyák száma, ám ezzel 
párhuzamosan a leányanyák életkora is 
csökkenni látszik: ma már 12-13 éves anyán 
sem lepődnek meg túlságosan.

Nem jellemző a gyerekek elhagyása
Bár Kovászna megye nem jár élen az or-
szágos statisztikában, Háromszéken ki-
emelten foglalkoznak a leányanyák kér-
désével elsősorban a nagyszámú roma 
közösségek miatt. Szász Katalin Melinda, 
a Kovászna Megyei Szociális és Gyermek-
védelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese 
közölte, 2020-ban 98 kiskorú anyát re-
gisztráltak. A szakértő szerint ez a szám 

nem reális, a valóság közelebb állhat a 
tavalyelőtti 172 esethez. Az eltérést azzal 
magyarázza, hogy a sepsiszentgyörgyi 
megyei kórház az idei év nagy részében 
speciális „Covid-kórházként” funkcio-
nált, így nem lehetett ott szülni, és meg-
történhet, hogy a kisebb kórházak (még) 
nem jelentették az eseteket.

Az igazgatóhelyettes rávilágított, hogy a 
jelenségnek vannak gócpontjai a megyé-
ben, például Előpatak, Árapatak vagy a 
Sepsiszentgyörgyhöz tartozó Őrkő roma-
telep. Azt is megtudtuk, egyre gyakoribb, 
hogy akár 12-13 éves gyerekek szülnek. „Pár 
éve még sokkoló volt egy-egy ilyen eset, de 
most már annyira nem lepődünk meg, ha 
egy 12 éves kislány szül, mert több ilyen eset 
is volt az elmúlt években” – osztotta meg ta-
pasztalatait Szász Katalin Melinda.

A szakértő szintén kiemelte, a roma kö-
zösségeknek az az „előnyük”, hogy köre-
ikben nem jellemző a gyerek elhagyása, 
illetve a roma családokból általában nem 
kényszerülnek gyerekeket kiemelni (nem 
megfelelő körülmények, bántalmazás, stb. 
miatt). Szász Katalin Melinda fi gyelmezte-
tett, véleménye szerint ezt a témát „felsőbb 
szinteken” is komolyabban kellene venni, 
mivel komoly gondot jelent egyes központi 
szabályozások hiánya.

Nehéz érdemlegesen hatni rájuk
A téma kapcsán felkerestünk Bokor Atti-
lát, a kisebbségek felzárkóztatásáért fele-
lős Kovászna megyei tanfelügyelőt is, aki 
hangsúlyozta, a kiskorú anyák kérdése 
azért problematikus, mert az érintett fi a-
talok olyan közösségekben nőnek fel, ahol 
nagyon számítanak a hagyományok, ahol 
gyakori a fi atal lányok elszöktetése. Egyút-
tal sok az olyan téma, ami a megfelelő fel-
világosítás része kellene hogy legyen, de 
még mindig tabunak számít. Az iskolák-
ban a szülőknek szerveznek programokat, 
felvilágosítást, de gyakran hiába tűnnek 
receptívnek a résztvevők, a gyakorlatban 
nem foglalkoznak a kérdéssel. „Soha nem 
reagálnak agresszíven, nyitottnak tűnnek, 
amikor beszélünk velük, egyetértenek, de 
amikor hazaérnek, mindent folytatnak a 
hagyományaik szerint ott, ahol abbahagy-
ták” – mondta Bokor Attila. A tanfelügye-
lő arra is felhívta a fi gyelmet, hogy saj-
nos azok a lányok, akik fi atalon szülnek, 
többnyire teljesen kimaradnak az oktatási 

Nagyon szomorú kilátások. Azok a lányok, akik fi atalon szülnek, többnyire teljesen kimaradnak az oktatási rendszerből

SOK SZÜLŐ GYEREKET „NEVEL KI” A SZEGÉNYSÉG, AZ ALACSONY ISKOLÁZOTTSÁG ÉS A HAGYOMÁNYOK KRITIKÁTLAN TISZTELETE

Kiskorú anyák: leányálom helyett rideg valóság
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