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LEGINKÁBB SZATMÁR, TEMES, SZEBEN, SZILÁGY, HUNYAD, MÁRAMAROS ÉS MAROS MEGYÉBEN VÁLASZTANAK ROMÁN OSZTÁLYT

A magyar diákok többsége anyanyelvén tanul
A magyar nemzetiségű diákok döntő 
többsége magyarul tanul az Erdély-
stat friss elemzése szerint, amely 
az erdélyi statisztikai szolgálat által 
2019-ben készített Tanügyi barométer 
című felmérésen, valamint az Orszá-
gos Statisztikai Szolgálat (INS) által 
közölt adatsorokon alapul.

 » KRÓNIKA

A romániai közoktatásban magyar 
nemzetiségűként nyilvántartott di-
ákok mintegy 88 százaléka tanul 

magyar nyelven, a fennmaradó 12 száza-
lék, vagyis mintegy 15 ezer gyerek más 
nyelvű, alapvetően román osztályba jár – 
derül ki az Erdélystat által kedden nyilvá-
nosságra hozott adatsorokból. Az erdélyi 
statisztikai szolgálat honlapján közzétett 
elemzés ugyanakkor arra is rávilágít, hogy 
a magyar tannyelvű osztályokban tanuló 
diákok 4,2 százaléka, azaz mintegy 5 ezer 
tanuló származik vegyes etnikai identitá-
sú családból.

Mint az elemzés rámutat, az Erdélystat 
által 2019-ben készült Tanügyi baromé-
ter című közvélemény-kutatás során is 
rákérdeztek, hogy a magyar tannyelven 
(is) oktató iskolákon belül milyen a diá-
kok etnikumának eloszlása a különböző 
nyelvű tagozatok esetében. Kiderült: a 
tanulók etnikuma, anyanyelve és osztá-
lyuk tannyelve hármas dimenziójának 
tekintetében az átfedések jelentősek, de 
az eltérések is számottevőek lehetnek. A 
magyar etnikumú vagy anyanyelvű gye-
rekek jelentős része nem magyar iskolá-
ba jár, ugyanakkor a magyar tannyelvű 
osztályokba más etnikumú diákok (első-
sorban roma származásúak) is járhatnak.

A Tanügyi barométer válaszadóit – is-
kolai igazgatók, aligazgatók, koordiná-
torok, pedagógusok, titkárok – arra kér-
ték, becsüljék meg az oktatási helyszín 
egészében a magyar tagozaton tanuló 
diákok etnikumát. A válaszok alapján 
a magyar tannyelvű osztályokban a diá-
kok 88,5 százaléka volt magyar etniku-
mú, 10,7 százalékuk roma, 0,7 százalé-
kuk román.

Minimumszámok 
a statisztikai intézettől
Egy másik adatforrást az elemzés készítői 
az Országos Statisztikai Intézet felméré-
sei képezték, amelyek kitérnek a diákok 
etnikumára is, viszont ezek nem tartal-
mazzák az etnikum és a tannyelv össze-
függéseit. A módszertan szerint a diákok 

etnikumát az oktatási intézmény rögzíti 
a beiratkozási adatlapok, azaz a szülők 
nyilatkozata alapján. A 2018/19-es tanév-
re vonatkozó elemzés szerint a közokta-
tásban tanuló diákok 4,9 százaléka volt 
magyar nemzetiségű.

Ez pontosan megegyezik a magyar 
tannyelven tanulók számával és arányá-
val, viszont az egyes oktatási szintek 
esetében jelentősek az eltérések. Az ele-
mi oktatás (0–4. osztály) szintjén hang-
súlyosan, az általános iskolai képzésben 
(5–8. osztály) pedig részben felülrepre-
zentált a nem magyar etnikumú diákok 
aránya. A magyar tannyelven tanuló ele-
misták 9,4 százaléka (4826 diák), az álta-
lános iskolások 2,3 százaléka (884 diák) 
nem magyar etnikumú, amennyiben a 
statisztikai hivatal adatait összevetjük a 
beiskolázási számokkal.

Ezek az Erdélystat szerint minimum-
számoknak tekinthetők, az eltérések 
minden bizonnyal még ennél is nagyob-
bak, ha azt feltételezik, hogy a magyar 
etnikumú gyermekek egy része román 
vagy más – például német – tannyelvű 
osztályokba jár. Középiskolai szinten már 
fordított az összefüggés, a magyar etni-
kumúak és a magyar tannyelven tanulók 
aránya 83 százalékos, azaz számottevően 
több magyar gyermek van a rendszer-
ben, mint ahányan magyarul tanulnak. 
A szakiskolások között felülreprezentál-
tak a magyar etnikumúak (7,3 százalék), 
viszont jelentős részük (legalább 10 szá-
zalékuk) román nyelven tanul. A gim-
názium után, úgynevezett posztliceális 
képzésben a magyar fi atalok legtöbb 41 
százaléka tanul anyanyelvén.

Magyarul vagy románul?
A statisztikai intézet és a Tanügyi ba-
rométer összesített adatain alapuló vizs-
gálat szerint a magyar tannyelvű osz-
tályokba járók közül 106 785 diák volt 
magyar nemzetiségű a 2018/2019-es tan-
évben. „Ez alapján kijelenthető, hogy a 
magyar nemzetiségű diákok mintegy 88 
százaléka tanul magyar nyelven, tehát 
a fennmaradó 12 százalék más nyelvű, 
alapvetően román osztályba jár. A nem 
anyanyelvükön tanuló magyar diákok 
aránya a középfokú képzésben kiemelke-
dő” – vonták le a következtetést az elem-
zés készítői.

Közleményük szerint a Tanügyi ba-
rométerből az is megállapítható, hogy 
a vegyes tannyelvű oktatási helyszínek 
nem magyar (98 százalékban román) 
osztályaiban mintegy 4500 magyar et-
nikumú diák van. Tehát a fennmaradó 
10 500 magyar fi atal kizárólag román 
(vagy egyéb) tannyelvű intézményekben 
végzi tanulmányait. „Ebben az esetben 
nagy valószínűséggel olyan települések-
ről, illetve oktatási szintekről van szó, 
ahol nincs (megfelelő) magyar tannyel-
vű képzési kínálat. Az is feltételezhető, 
hogy a román iskolákban tanuló magyar 
etnikumú diákok létszáma alábecsült, 
már a beiratkozás folyamatában torzul” 
– fogalmaznak az Erdélystat szakértői, 
akik szerint ugyanakkor ennél érdeke-
sebb kérdést vet fel a magyar tannyelvvel 
is rendelkező oktatási helyszínek román 
tagozatain tanuló magyar diákok rela-
tív magas száma, mintegy 4500 diákról 
beszélhetünk. „Ennek hátterében ösz-
szetett okok állhatnak: a nem megfelelő 

oktatási kínálat, az alacsonyabb képzési 
színvonal, az oktatási helyszín etnikai 
szerkezete – ezek megválaszolása külön 
kutatást igényelne. Az általunk gyűjtött 
adatokból az látszik, hogy a román osz-
tályokba járó magyar etnikumú diákok 
száma inkább a nagyobb városokban, a 
nagyobb létszámú iskolákban, a közép-
iskolák és szakiskolák szintjén, a domi-
nánsan román tannyelvű oktatási hely-
színeken, illetve azokban az iskolákban 
felülreprezentált, ahol a roma etnikumú 
tanulók aránya kiemelkedő a magyar ta-
gozatokon” – áll az elemzésben.

Eszerint a leginkább Szatmár, Temes, 
Szeben, Szilágy, Hunyad, Máramaros és 
Maros megyékben jellemző, ahol a ro-
mán tagozatra járó magyar diákok ará-
nya 5 százalék feletti a magyar tagozatra 
járók számához viszonyítva.

Szintén fontos következtetés az elem-
zés szerint, hogy a roma nemzetiségű-
ként regisztrált diákok több mint egyti-
zede, mintegy 13 ezer gyerek a magyar 
oktatási intézményrendszer része.

Szórványban sok a vegyes 
házasságból származó diák
A Tanügyi barométerben arra is meg-
kérték a válaszadókat, hogy becsüljék 
meg, hogy a diákok mekkora hányada 
származik román–magyar vegyes csa-
ládból. Az eredmények alapján a ma-
gyar tannyelvű osztályokban tanuló 
diákok 4,2 százaléka, vagyis mintegy 
5 ezer tanuló származik vegyes etnikai 
identitású családból. Megoszlásuk pe-
dig jelentősen eltér regionálisan: míg 
Székelyföldön 2 százalék alatti, addig 
a szórvány területeken kimagasló a ve-
gyes családból származó diákok aránya, 
a Bánságban például a magyar tannyel-
vű osztályok létszámának egynegyedét 
(24,1 százalékát) teszi ki.

Hasonló méretű az a diákpopuláció – 
majdnem 6 ezer tanuló – amely részben 
magyar családból származik, viszont 
nem magyar tannyelvű osztályba jár –, 
legalábbis a magyar tannyelvű osztá-
lyokkal is rendelkező iskolákon belül. Az 
elemzés készítői itt hangsúlyozzák, hogy 
a kizárólag román tannyelvű iskolákra 
nem rendelkeznek adatokkal.

„Itt az érdekes, hogy Partiumban és 
Közép-Erdélyben a vegyes családokból 
származók nagyobb hányada tanul ro-
mán nyelvű osztályokban, olyan iskolák-
ban, ahol amúgy van magyar tannyelvű 
osztály is. Ez kiemelkedően Szatmár és 
Szilágy megyei, részben pedig Maros és 
Bihar megyei jelenség” – tudhatjuk meg 
az Erdélystat friss elemzéséből.

Nem adják az iskolát. A romániai magyar diákok csaknem 90 százaléka anyanyelvén tanul
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