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rikus viszonyok jellemzik, mc1yekben előtérbe kerül a cigányokkal szembeni leértékelés, a
velük szemben tanúsíton negatív attitüd, amely leggyakrabban a verbális kommunikációban,

cl másikról való beszélgetés tartalmi és szemantikai dimenzióiban nyilvánul meg.
Amennyiben ezt az clőítéletességet, amely a társadalom fel ól erős nyomásként nehezedik a

cigányokra, ki akarjuk küszöbölni vagy legalább csökkenteni, akkor a szegregált oktads né
hány lárszólagos el6nye ellenére mégis indokoltnak tünik az integrált nevelés és ebben a ci

gány gyermekek megfelelő kezelése.
Az esélyq,'Yenl6tlenség ub'Yanis a cigányok esetében egy olyan büvös kört jelent, amelyben

a felnőnek társadalmi hátránya az alacsony iskolázottságból és az etnikai hovatartozásból El
kad, és ugyanez akadályozza a gyerekek másokkal egyen]{í oktatási esélyeir. Látszólag Ieheter
len ebb{íl a helyzetból kiutat találni, mégis úgy gondolom, hogy az elsó lépéseker az oktatás

nak kell megtennie.

Barabási Tünde

A magyar nyelvű felsőfokú oktatás Romániában

Rom;ínia oi<ta uís i rendszerét, annak szerkezetét, oktatói és nevelói feladatait a 8411 995-ös
Llnligyi rörvény határozza meg. A törvény 55. szakasza értelmében a felsőoktatás oktatási és
kutatási intézmények keretében: egyetemeken, intézményekben, akadémiákon, konzerva[('Jri
umokban, egyetemi kollégiumokban szervezódik.

Ehhez hozzá kell vennünk, hogya 36/1997. számú sürgösségi kormányrendeletet kibőví

tette az anyanyc1vi képzés lehetőségeinek kereteit, biztosítva a minden típusú ágazati oktatást
valamint a Elkultcís és iin;í1ló intézmény szervezésének jogát.

'J ek illtettel arra, hOb'Y napjainkban világszerte elterjedöben van a harmadik fokú oktatás
f(lgalma, amely magába f()glalja a középiskola utáni valamennyi oktatási f(JrlTIát, a tovcíbbiak
ban a fCls{íf(lkú oktatásról szólva elemzéseinket, javaslatainkat kiterjesztjük a teljes harmadik
félkú képzésre, tehát a középiskolai oktat,íst követó valamennyi képzési f(nmára.

Múlt

Az 1945-ben létrejött "Bolyai Tudom,ínyeb'Yetem" nevet visc!é) magyar egyetem l 95')-ig mlí
ködött mint iin;ílló ,í1iami intézmény Ami azt jelentene, hogy történelme sor,ín elóször Er

délynek l ')45 és 1')59 kiizött két, egy román és eb'Y magyar egyeteme volt. Ebben a tényben
egyszerre rLikröz{ídött a történelmi hagyomány, a demográflai valóság és a politikai meggon
doi;ís.

f\ két egyetem egymás melletti létezése, a külön rom,ín és mab'Yar eb'Yetem müködése azon
ban rövid ideig tartott. 195') februárjában a Román Kommunista Párt akkori fótitkára, Gh.

Chcurgiu Dcj a di;íkszövClségek országos kongresszusán elmondott beszédével megindult a
támaci;ís az önálló mab'Y'u cgyetem ellen. A fötitkár a nemzetiségi oktatásról szólva elmondta,
hogya népi demokratikus rendszer feltétele i között az iskola hatalmas és megbízható eszközt
jelem és leher{ívé teszi, hogy az összes nemzetiségek flataljai közeledjenek eb'Ymáshoz, és szor
g,almazza a nemzctiségi elszigetel6désre irányuló törekvések kiküszöbölését, az ifjúság egységes
szcllemben történ{í nevelését a közös cél, a kommunizmus építésének érclekében. Ezt követ{)
cn gYlílések sora zajlort Kolozsv,íron ct Román Kommunista P,ín Központi Bizottságának
küldöttei irányír<ísával, akiket Nicoiae Ceausescu vezetett, és soraikban ott volt, mint di;íkszii
vcrség akkori elnöke, Ion Iliescu is.



KUTATÁS KÖZBEN

f\ magyar tanárok és hallgatók tiltakozása ellenére kikényszerítették a román és a magyar
egyetem "Babes-Bolyai 'fudományegyetem" néven. Megkezdéídött a magyar nyel
vii fcls{íoktads, a magyar értelmiségi utánpótlás képzésének tudatos és módszeres elsorvaszLl
S~l. Ezt néhány kon krét adattal szemléltetjük. Az 1958/59-es tanévben még 2470 magyar

hallgatója volt az egyetemnek (akik közül 1195 tanult nappali tagozaton), I 989-ben a Babes
Bolyai 'lltdományeb'Yetemnek mindössze 661 magyar hallgatója volt. 1970-ben még majd
200 magyar oktató tevékenykedett, egy évtizeddel késéíbb számuk 139-re apadt. A magyar
oktatók sDímának csökkenése eb'Yütt járt a magyar hallgatók részarányának visszaesésével,
melynek kiivetkeztében állandósult közép iskoláinkban a tanárhiány, és általában a képzett
értelmiségiek hi~ínya a különbözéí munkakörökben.

De ez a folyamat nem csak a I3abes-Bolyai Egyetemre volt jellemzéí. Ma m~ír talán csak
kevesen emlékeznek arra, hogya kolozsvári Mezéígazdasági Féíiskolán 1948-ban magyar tago
zat is indult, amely l 959-ig múködött. Ez id6 alatt 491 magyar hallgató (a hallgatók 35'Yb-a)
végzett itt, számadnyuk azonban 1960-1993 között 18,6%-ra esett vissza. Ennél is szembe
(itl{íbb a magyar llenEetiségú tanárok csendes eltúnése: l 959-ben még 52 mab'Yar tanár okta

Wtt ezen a f(,íiskoLín (a 123-ból, vab'Yis a tanárok 42,2'%-a volt mab'Y~u), 1993-ban viszont
mindössze 3 magyar tanár volt a 207-bM (azaz 0,97%).

Hasonló "fejI6désen" ment keresztül a kolozsvári Ion Andrescll Képz6múvészeti Intézet,
amely 1950-ben létesült két (rom;ín és mab'Yar) tagozattai a tanári kar 60'Yil-a volt magyar. Az
l 980/81-es tanévben viszont már csak 15 magyar tanára volt (az 53-ból), 1989-ben pedig
sómuk 4-re cs(ikkent.

/\ ko Iozsv;íri Gheorghe Dima Konzervatórium 1950-ben kezdte el múködését és az intéze
tcr alapító Határozat kifejezetten c!(Jírta a két: román és mab'Yar oktacási nyelvel'. Ennek elle
nére a mab'Yar hallgatók száma meredeken csökkent: az 1965/66-0.1' tanévben 149-en voltak,
míg az 19W)/90-es tanévben mindössze ll-en. Ezzel párhuzamosan a magyar oktatók száma
is megcsappanr: az 1')G5/66-os iskolai évben számLtk 42 (l66-ból), 1989-ben mindössze 4
volt Mab'ya,' nyelvü el6adások pedig néhány tantárgyból utoljára az 1984/85-ös tanévben
hangzottak el.

Marosv~ísárhelyt az Orvosi- és Gyógyszerészeti tCls60ktatási Intézet, mint a kolozsvári ma
gyar egyetem része, I948-tól múködött. Ennek megfeleléíen 1948 és 1962 között az orvos- és

gyógyszerész-képzés az egyetem eredeti rendeltetésének megfeleléíen, kiúrólag mab'Yar nyel
ven {(jlyt. l 962-ben vezették be a román nyelvú eléíadásokat és azzal egy idéíben a b'Yakorlati
ohads teljesen rom;ín nyclvüvé Jett. Közben fokozatosan szorultak ki a magyar hallgatók:
1980-ban még 83 magyar diákot vettek fel, 1989-ben viszont 123 román diák mellett már

csak mindössze 17 mab'Yar diák juwtt az általános orvosi karra.
Jellemzií a magyar fcls{íoktatás kálv~írjája szempomjából a marosvás;ühelyi "Szentb'yör!:''Yi

[stv;\n" Színmúvészeti Intézet sorsa. 1950-ben a minisztertanács törvényerejli rendeletével
~dakLllt meg J(olcJZsváron az önálló román és mab'Yar tanll.yelvlí intézet, két külön tagozattaI.

l '!54-ben az intézmények összevonása következményeként az intézet román tagozata és a

magyar ugozat rendez6i s7.akja 13ukarestbe került, a mab'Yar tagozat pedig 1954. szeptember
l-jei hadllyal önálló intézménnyé alakult át marosvásárhelyi székhellyel. De 1976-ban ez a?,
intézet is kérnyclvüvé vált, majd le kellett mondania a "Szentgyörb'Yi István" névréíl is.

A kommunista államhatalom magyarellenessége a felsófokú oktatásban még olyan téren is
megll1u tatko'!.ott, mint am ilyen a mab'Yar egyhhak lelkipásztor képzése volt. 1980-ban nume

rus C!f/llsusl kényszerítettek a kolozsvári Egyetemi Fokú Protestáns Teológiai Intézene. (Itt
képczrék ki a h;\mm protestáns történeti ll1ab'Y~H egyház, a refórmátus, unitárius és evangéli-
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kus egyh,íz lelkészeir.) Míg l ':J4SJ-tól évente általában 30-35 hallgatót vettek fel, ettó] kezdve

számuk 6-7-re csert vissza.
Mindezek a tények azt mutatják, hOb'Y a kommunista román politikai vezetés határozottan

asszimiLíciós "homogeniúló" kisebbségpolitikát folytatott, melynek célja a magyar kisebbség
értelm iségének csökken tése, az értelmiségi utánpótlás megszüntetése volt. A Ceausescu rend
sze! vezewi végsó soron arra törekedtek, hOb'Y értelmiség nélküli kisebbségi csonka társadal

mat abkítsanak ki, amelyeknek asszimilálása könnyebben megvalósítható.
A felsorolt - nem teljességre törekvó - adatok tisztán megmutatják, mit jelentett a romániai

magyar kisebbség számára az önálló féíiskolai oktatási hálózat felszámolása, miként leIlCtett
elsorvasztani a magyar nyelvlj oktadst a kezdetben kétnyelvú főiskoLíkon.Olyan tanulS<Íg ez,
amellyel a romániai magyar nyelvú oktads és az egész magyar rársadalom jövójére tekintve

számolnunk kell.
A rom,íniai magyar nyelvú felséít(lkú oktatás röviden bemutatott története azt mutatja, hogy

a kolozsvári magyar egyetem helyzete a nJindenkori román-magyar viszony tükörképe volt.
Amelyik nemzet megsze!ezte a politikai hatalmat Erdély fölött, az sajátította ki magának az
egyerL'met. Olyan tényez, amelyre a megbékélést szorgalmazó román és magyar politikusok
nak oda kL·1I figyelniük, és fel kell mérni ük, hogy eljött az ideje annak, hogy az egyetem ne a

politikai hatalom jelképe és ne a politikai játszm,lk tárb'Ya legyen.
A lemehb bemutatotr lólyamatok eredménye, hogy míg országos viszonylatban Románi,í

han az egyetemet végzettek sZ,lma az utolsó három (1966, 1977, l SJ92) népszámLílás adatai
lapján !()Ivamatosan növekedett (2,2-3,(, majd 5,] (Xl-ra), a magyar lakosság esetében ez a
részarány csökkent és l SJSJ2-ben mindössze 3,] %-ot tett ki az 5,1 %-os országos átlaggal szem·
heil. (Az összehasonlítás kedvéért azt is el kellett mondanunk, hogy a rom,ínok 5,3, a néme
[ck 6,:-\, a sZe!bek 5,4')'{hl egyetemet végzett és a magyar népességnél rosszabb l11utatószámot
c téren a cseh, török, lipov,ín, horvát, cigány közösség mLltat fel). Ez a helyzet egyenes követ
kezménye a magyar nyclvú ICls6f(lkú oktatás f(lkozatos leépülésének, a magyar liatalok kisw·
ruLísának a f(íiskobi okradsból és általában a jelentósebb értelmiségi munkakörökból. Ami
sokalclt az ország elhagy,ísára, kivándorLísra kényszerített az elmúlt évtizedek f()lyamán.

A magyar nyelvlí egyetemi oktads majdnem teljes leépítése maga után vonta az áltaLlnos és
középfukú oktatás hanyatLísát, az oktatás színvonaLínak általános süllyedését. Nehéz ezt a
{-()Iyamatot pontosan visszaadni a számok tükrében. Néhány riasztó részadat azonban jelzi,
hogy hova jutort, hogyan áll ma a magyar közokrads ügye. A két legtöbb magyar által lakott
megyében, H'lI'gira és Kov,íszna megyében az 19SJ7/98-as tanévben oktató 7363 pedagógus
kiizül 2247 nem rendelkezett szakképesítéssel (azaz 31 %). Persze az országos átlag sem sokkal

vigaszralóhh: az ISJSJ4/SJ5-ös r'l11évben tanári-tanítói munkakörben dolgozó magyar értelmi·
ségiek 22,8%-a képesítés nélküli pedagógus volt. MásfCl{í] éppen az értelmiségi utánpórl:ís
hl,ínya következtében elöregedett a nl:lgyar pedagógus társadalom. Ugyancsak az említett két

l1legyéhcn - a j{ol1l,íniai lvlab'Y'u Pedagógusok Szövetségének adatai alapján - ] SJSJ8-2002
kiizött 2')7(, pedag(lgLls éri el a nyugdíjhadrt (az aktív oktatók 40,4%-a). És még nem is
szóltunk az egyéh érrelmiségi kategóriákról: az orvoshi,ínyról, a magyar fiatalok majd teljes

kiszOl"ulás,íról az ügyvédi, közgazdasági és más, a társadalom életéhen Iétflllltllsságú p~íIY<Íkröi.

f\ f-Cls{íl'lkú okra[,ís terén ezzel a terhes örökséggel kellett a rom,íniai magyar közösségnek
szembenézni az l '):-\')-es v,í1toz,ísokat követóen.
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Jden

IZom:lnicíhan 57 Öllci\ll\ állami egyetem mlíködik 342 fakultással, dc ezek közön nincs egy
scm, amelynek oklatási nyelve teljesen malo'Yar volna. Ugyanakkor vannak olyan - a jelen
íd{íszakhall kulcsróntosscígLlnak tekimClt - szakmák (mim a közgazdaságtan és a jogwdo
mcíny), melyeknek egyálralcín nincs malo'Yar nyclvlí felslífokü okrat,ísa.

I-I:írom olyan egyetemi [ókü oktatási intézmény van Romániában, amelyben az oktat,ís
nyelve a magyar: a kolozsvári Egyetemi Fokú Protestáns 'Teológiai intézet, a gyulalchérv,íri
IZl'lIlLli Ka((l Iikus 'I cológia, valam in t a nagyváradi Sulyok István Refórmátus Flíiskola, dc ezek
mlíkiidtetésébn a rom,ín állam nem járul hoz.ú, Így fenmartásuknak terhét az il1ctlí egyhcí
zak, illetve a magyar kiiziisség elo'Ymaga v,íllalja.

Az I'J'JS/'J()-(lS tanévben al. álLul1i egyetemeken 'J278, a 36 magánegyetemcn pedig 2'J70,
alal összesen 12 24ii magyar hallgató volt, ami az összes 31 'J 305 romániai egyetem i hallgató
3,ii')1,-át jelentene. Az l 'J97/9ii-as tanévben már valamivel több, 13 944 magyar egyetemi
hctllgau'l voll', ami a dici\wk összlétsúmának 4,02%-át jelenrette, Miközben Rom,ínia lakossá
g,íllak (az I9'J2-es népszámLílás szerim) 7,1 %-a volt magyar nemzetiséglí. '[ehár meg,íllapít
hat juk, hogy az egyetemi ballgarók körében a magyar hallgarók a magyarság számadny,íhm.
képl""r viszonyítva mélyen alul vannak képviselve.

;\ magyar egyetemi hallgatók alacsony részarányát tovább sülyosbítja, hogy felméréseink
Llnü",íga sl.crim az 1')'JO-1 9'J(Í kÖl.i)tt egyeremer végzert malo'Yar flaraloknak mindössze 31,5%
a végezre anyanyc!vén ranulmányait, miközben 68,5%-a román nyelven tanult.

1\ canügyi CÖI'vény elóírásainak megfelelócn mindezidáig a kolozsvári "Babes-Bolyai 'Iildo
m,ínyegycrem"-en csak a tan,írképzó ranszéken folyharorr magyar nyelven az okratás, csak ort
alakulhattak magyar csoportok a blmltásokon belül. A 36/1997, számü sürgósségi kormány
rendeler ugyan megszümerre azr a korlátozást, mely szcrit1l a fCls{ífclkü okrarásban malo'Y'u
nyc!ven csak a tanárképz{í bkult:ísokon leher ranÍrani, dc ezr röbb intézmény vezerósége (minr
példeiul Cl kol07.sv:iri Cheorghe Dima Zeneakadémiáé), az egyetemi autonómiára hlvarkozvc\
figyelmen kívül hagyja. A gyakorlathan rehát még mindig érvényesül a tan Lilo'Yi törvény e16
ídsa, amely korlátozza az anyanyelvlí oktatásr a fCls{ífókú okrarási inrézményekben. Így a
Bahes-l\olyai 'Illdomeinyegyerem 19'JH-as J-Clvéreli rájékoztarója mindössze 39 szakon jelzi,
hogy az oktat:ís magyar nyelven is Folyiic

Magyal' nyelvlí oktads f-ólyik a Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeri Egye
temen is, de Cllnek jogi alapja tisztázatlan, az egyerem jelenlegi vezetésének jóindLtlar,ín és
heleegyezésw III Ld ik a magyar nyelvlí el6acLísok megtartása. Hasonló módon az intézményve
zcr(ík megértésének kösziinheri viszonylagos önállóságát a Marosvásárhelyi Színmúvészeti
Inrézct lllagyar tagozata is.

A!. ,í\lallli kls{ífókü okrateisi inrézmények mellett 19S9 urán röbb olyan mag,ínegycrem,
ranldyam induir, melyek keretében hellyel-közzel, rövidebb-hosszabb ideig magyar nyelven
is oktattak, illetve magyarországi fóiskolák is indíro[[ak klhelyezcrr ragozarokat a magyar szak
emhnhi,íny pórl,ísára. Ennek következrében a romániai ma6'Yar fClsófókü képzést jelenleg a
nag\'méretlí ragoltság jellemzi. Lérezik az inrézményeknek egy halmaza, amely azonban nem
rekinrhec6 rendszernek, men minden egyes inrézmény a maga ürját járja, minden
e"ves inrézménv Illiiuiirt más és m,ís helvi, vagy szakmai érdekcsoport áll. Holoct a rom,íniai
n~:lgyars'íg lérél:dekebaz, hogy végre klaíakulj:lI1 a saját, önálló oktat,ísi rendszere, melynek
i"en f()l1ros része a fels{íokrarási inrézmények hálózara,
b Ennek kapcsán szólnLll1k kell az egyetemi o!zrarás multikulturális jellegének solGU ViralC)[[

kérdésél(íl. iZomán részl·m a röbbség a kolozsv,íri egyetem esetében a multilmlwrális modellt
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tekinti az egyedül járható úrnak a magyar felsőoktatás iránti jogos igény kielégítésére. Az a
tény, hogy az egyetem 39 szakon hirdette meg a magyar nyelvű előadásokat, látszólag a ma
gvar nvelvű oktatás biztosítását jelenthetné. Érdemes azonban megnézni, mi rejtőzik e szám
~~ögö(t. Azt már jeleztük, hogy a tanügyi törvény eleve korlátozza a kisebbségek nyelvén
történó egyetemi oktatást (még akkor is így áll ez, ha a 36/1979 évi kormányrendelet meg
szüntette ezt a korlátozást). Ennek eredménye, hogy számos olyan szak van, amelyen a ma
gyarul tanulni vágyók nem élhernek az Alkotmány nyújtotta jogaikkal. Az elmúlt 1997/98-as
iskolai évben a közel 30 OOO líceumot végzett magyar diák közül mindössze 10 379 tanult
tovább s ezek közül is alig 4000-en anyanyelven. Ezért szükséges ismételtcn felhívni a figyel
met arra, hogy a jelenlegi romániai felsőfokú oktatási rendszer éppen azáltal sújtja a kisebbsé
gi fjatalokat, hogy b'Yakorlatilag csak a pedagógusképzést biztosítja feltétel nélkül anyanyel
ven, miközben a modern társadalmakban és a piacgazdaságban kulcsfontosságú ágazatokban
(közgazdas,lg, jog, mezőgazdaság, műszaki tudományok) nincs anyanyelvű képzés. A "multi
kulturális egyetemen" az anyanyelv státusát nem törvényesen szavatolt struktúrák őrzik, ha
nem személyi nyitottságon, politikai széljárásl)l1 alapul. Végül egyesek éppen a multikulcuralitás
révén vélik megakacLliyozoi az önálló oktatási rendszer kiépítését az anyanyelvű óvodától az
egyetemig, amely a legfontosabb eszköze és biztosítéka lehetne a nemzeti közösségek, kultú
dk identi tása megőrzésének.

A romániai magyarság a multikulturalitás helyett akultúrák egymásmellettiségét kívánja
elérni, ami biztosíthatja a Románia területén élő valamennyi nemzeti közösség kulturális idcn
titás,ínak megőrzését. Olyan együttélésre törekszik, amelyben a nemzetiségek rendelkeznek
saját, önálló állami oktatási imézményekkel, és maguk dönthetik el, hogy milyen irányban
kív;ínják fejleszteni, alakítani a nemzetiségük oktatását, tan ügyét a közösség sajátos szükségle
teinek megfelelóen.

Kérdés azonban, hogy a jelenlegi helyzet ismerete alapján milyen esélye van az önálló ma
gyar fdséít()kú oktadsi kílózat létrehozásánaki

A fels{ífokú oktadsi intézmények létezésének két tartópillére a diáklétszámban kifejezódő

társadalmi igény, illetve a minósített oktatói testület.
Felméréseink szerint - a kedvezőtlen körülmények ellenére - a romániai magyarság köré

ben az elmúlt idbszakban a tanulási kedv, a középfok utáni képzés tekintetében erós és tartós
nak látszó társadalmi igény mutatkozik. Részadatok alapján úgy látszik, hogya tömbmagyar
ságban élb középiskolát végzett magyar fiatalok 20-30%-a iratkozott egyetemre, és mintegy
50%,-a a középiskola elvégzése utáni l-3 évben egy vagy több képzési formát kipróbált. A
nemzetközi fejlemények ismeretében várható, hogy a jövendő időszakban a líceum utáni ok
Ll[,ísba, a harmadik [()kú oktatásba bekapcsolódni kívánók száma növekedni fog. E tekintet
ben fontos tény; hob'Y a rom,ín kormány által a felsőfokú oktatás fejlesztésére eltc)gadott stra
tégia célkitLízései között szerepel, hogya 2002/2003-as tanévben a fCls6fokú oktatásban részt
vevó 1K-24 év közötti román népesség 30%-a valamelyik állami, vab'Y magán féíiskolának lesz
a hallgatója. Ez a terv, amennyiben megvalósul, a magyar lakosság viszonylatában az 1')92-es
népsz<ímLílás adatai figyelembe véve, mintegy 40 OOO maf,'Yar hallgatót (a jelenleginek közel
háromszorosa) jelentene. (az l ')')2-es népszámlálás adatai szerint a számba jöhet6 10-14 éves
korosztály lélekszáma 12] ll'), a következ6, 5-9 éves korosztály viszont már csak 96 7')1
Iéleksúmú). Vaf,'Yis annak ellenére, hogya demográEai mutatók a magyarság számára kedvc
z{ítlenek, a magyar lakosság fokozottabb elöregedési tendenciát lmnat mint a többségi népes
ség, a fcls{íokracás rerülecén az elkövetkező évtizedben mindenképpen a diáklétszám növeke
déséve1 kell súmolnllnk.
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De lássuk, miként mutat a mag'jar oktatói kar képe. Erről azért kell bővebben szólanunk,
Inert az önálló magyar nyelvű felsőfokú oktatás ellenzői igen gyakran érvelnek azzal, hogya
romániai magyar társadalom nem rendelkezik elegendő szám ú és megfelelően felkészült okta
tóval ahhoz, hogy önálló intézményeket létesíthessen. A tények viszont azt mutatják, hogy
viswnylag sok magyar oktató van és tanít románul, vagy magyatul a különbözéí romániai
felséífi:Jkú oktatási intézményekben. Bizonyságul néhány adatot sorakoztatunk fel az 1997/
98-as tanévi statisztikából, melyek azt mutatják, hogy magyar szakemberek számát tekintve
mégsem tragikus a helyzet.

A kolozsvári Babes-Rolyai Tudományegyetemen jelenleg 13 professzor, 27 docens (coferen
tiar), 75 adjunktus (lecror) , 30 tanársegéd, 28 gyakornok, 16 konzultáns magyar professzor
ranít. A kolozsvári Műszaki Egyetem magyar oktatói testülete is számottevő: 13 professzor, 6
docens, 16 adjunktus, 5 tanársegéd és l gyakornok szerepel nyilvánrartásunkban. A temesvá
ri Műszaki Egyetemen a magyar okratók közül 10 professzor, 5 docens, II adj unktus és hat
ranársegéd található. Marosvásárhelyt az Orvosi- és Gyógyszerészeti Ei:,'yetemen 6 professzor,
10 docens, 16 adj unktus, 34 tanársegéd, négy gyakornok oktat magyarul. Ugyancsak Maros
v~ísárhelyt a Petru Maior Műszaki Egyetemen három professzor, két docens, 10 adjunktus,
egy tanársegéd mab'Yar. Nab'Yváradon a Tudományegyetem műszaki karán két professzor, há
rom adjunktus és három tan~írsegédmagyar. Míg a Sulyok István Református Főiskola tanári
karában három professzor, nyolc docens, 47 adjunktus, hat tanársegéd és öt gyakornok taní
tort az l 997/98-as ranévben. De van elégséges szakember a képzőművészek és a zene főiskolai

szintli oktatására is. Szintén sok jól felkészült magyar szakember tanít az Erdélyen kívüli egye
temeken, azonban természetesen csak román nyelven.

Igaz, hogy van több olyan tudományág, amelyben az elmúlt évtizedek magyarellenes okta
táspolitikájának következtében kevés, illetve nem elegendéí számú a magyar szakember (ez
eiséísorban a hum~ín tudományok terén érvényes, illerve egyes természettudományi ágazatok
ban, mint például a földrajz, geológia, biológia). Ennek ellenére adataink azt mutatják, hogy
a kedvezéíden eléízmények dacára a romániai magyarság rendelkezik azzal a szellemi potenci
állal, amely képes bizrosítani az önálló magyar fdsMokú oktatási hálózat másik pillérét, a
tantestüleret.

jövő

A romániai felsMéJldl oktatás jövőképének kialakítása során tekintettel kell lenni azokra a
jelenségekre, fejléíclési irányzatokra, trendekre, melyek a nyugat-európai oktatási rendszerben
már jelen vannak. A remélhetéí európai integráció ugyanis megköveteli a fejlett európai orszá
gok iskolarendszere - a mi körülményeink között is hasznosítható - elemeinek átvérelér (anél
kül, hogy iskolarendszerünk nemzeti jellege csorbulna). A nyugati oktarási rendszereknek a
felsőfokú oktadsr érintő közös vonásait a szakirodalom a következőkben foglalja egybe:

• a közoktatási rendszer felfelé terjeszkedése (az általános és kötelező tanulási idő korhad.rá
nak kitolódásával),

• az általános és szakmai képzés közötti arányok fokozatos eltolódása az általános képzés

irányába,
• a közép és fdséífok közé eb'Y úgynevezett post secondary képzés beépülése,
• a felséít()kú képzés tömegessé válása, ami együtt jár az oktatás élesebb, nagyobb fokú tago

lódásával,
• a kommunikációs lehetőségek, az átjárhatóság biztosítása a különböző típusú iskolarend

szerek között, nemcsak az egyes országokon belül, hanem az egyes országok közön is.
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l<:zekkel a tényekkel súmolni kell, még akkor is, ha a romJn politika egyes erói szembesze

glilnek vagy késleltetni akarj,ík az orsóg fclzárkóztatását az európai fejlődéshez. Fentebb mJr

utaltunk arra, hogy eliíreLíthatóan a harmadik r()kú képzés hamarosan tömegessé vJlik min,í

lunk is. A nemzetközi szíllterer tanulmányozva feltételezhetií, hogy ez a tömegesedés talJn
m,ír l()l() dján, dc lcgkésiíbb l080-l100 között bekövetkezik. MJrpedig magyar nyelvú

IClsiífd<ú okutási hálózat nélkül nincs múködóképes mab'Y'u harmadIókú képzés sem. Lesz

igény a felsiíld<ú oktat,ísi intézmények ,íltal jelenleg felkínJlt lehetóségek kibiívítésére is. Mint
ahogyan minden bizonnyal növekedni (-()g azon mab'J'ar diJkok sz,íma, akik tanulmányaikar

llb,)' kívánják fólytatni különbözó hazai, avagy külfüldi eb'Yetemeken, hogy élhessenek az ár·
hallgatás kínálta lehet{íségekkel.

}\ romániai fcls(íf-ókú oktatás azonban még nincs felkészülve ezekre a változásokra, és a

bi/.tató kezdeményezések ellenére scm tartalma, sem szervezettsége révén nem (vagy csak igen

kis mértékben) képes igazodni az új elvárásokhoz. Ennek ellenére a mab'Y'u felsfífokú oktatJs
mcgszervezése során törekedni kell arra, hogy olyan elképzelések fogalmazódjanak meg, me·
lyek ki-catív v,ílaszt adnak a remi ki hív,íso kra, mégpedig olyan módon, hOb'Y szerves részét
kélJl'/.hessék a romániai fels{)[cJkú oktatás modernizációjának.

Ih elmondottak után talán jobban érthetií, hogy miért kell a r01l1Jniai magyarságnak a

111<lgyar nyelvií rudományegycrem, és miért nn szükség az önálló mab'Y'u fels{íf(Jkú oktatási
!lálözatra !Zománi,íban. Elsiísorban azért, mert bármely oktatási rendszer csupán a harmadlc)
kú kéfJ/.éssel válik teljessé. Ez meglehetiísen közhelyszerüen hangzó érvelés - csakhogy nem
SZOkLík végiggondolni. Ugyanis a középfokú oktat,ís csak akkor válik tömegessé, ha lehet mit

kezdeni a kiizépiskolai végzettséggel. MJrpedig a középiskoLl részben lTIunldba álLísra készít

ICI (de mind kevésbé), részben pedig tovJbbtanulásra (egyre inldbb). Tehát ha a nUb'Y'U nyel.
vii kiizépfc)kll oktarJsr Icjleszreni kívánjuk, akkor ennek sine qua non feltétele a barmadféJI<ú

klopll's h,ílózat<ínak kiépírése.

MIllllLTre pedig azérr van súikség, merr magyar nyc!vú fCls6t()kú oktaris nélkül nincs éler
képes, szíllvonahs magyar nyelvú középtcJkú okrarás scm. l-Iangsúlyozzuk rninde7.t annak

iS!J1eluélwn, lwgv ,l magyar nyelvell f()lyó fc!siíoktarás jogeriís, törvényes rendezése nl'lkLil
Ilc'lll ,íllílh,ltú meg értelmiségünk asszimiláciúja illetóleg elv~ílldorlása, és ami ebból szükség

S/LTllL'n khvctku.ik, ,\ magyar ajkú IakoSs<íg múveltségi színvonalának szüntelen romLísa. Az
el'lll'i1r é\,ti/edek rapaszuhra világosan igazolja, hogy az. anyanyelvú oktat,ís olyan rendszer,
'"l1elynek h,írmc!y pollth'll1 rörrénó lTIegbolltása az egész rendszert veszélybe sodorja. Ezérr
c'lvi .- mC'sszullen{íen politikai - kérdés az önálló magyar egyerem jog,ínak elismerése, illcróleg
a magyar llyelvií 1c.'lsóoktads kereteinek törvényes rendezése.

llm/, StÍnc/or
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