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Az érmelléki kettős kisebbségben élő általános 
iskolások helyzete és továbbtanulási szándékai

Kivonat
Tanulmányunk egy romániai tömbmagyar kistérségben, az Érmelléken 2015 tavaszán végzett kér-
dőíves vizsgálatra (N=465) épül. A feltáró kutatás célja a kisebbségi és kettős kisebbségi helyzetben 
élő magyar és magyar roma általános iskolás tanulók középfokú továbbtanulási szándékának meg-
ismerése, és azoknak a hatásoknak a vizsgálata, amelyek a továbbtanulási elgondolást differenciálttá 
teszik. Korábban a vizsgálati terepen nem készült olyan témájú felmérés, amely a továbbtanulási 
elképzelések kapcsán összefüggéseket keres a térség szociálökológia jellemzői és a családi háttér, a szo-
ciokulturális tényezők között. A kapott eredményekből jelen tanulmányunkban a hetedik és nyolca-
dik osztályos magyar cigány tanulók (N=85) jellemzőire és továbbtanulási terveire vonatkozó ada-
tokat mutatjuk be. A dolgozat az általános iskolát követő szintváltások folyamatának közelebbi 
megismeréséhez és az erre vonatkozó döntést befolyásoló tényezők feltárásához visz közelebb. Az em-
pirikus vizsgálat a diákok iskolai útvonalának a megismerését teszi lehetővé, amelyek jó előrejelzői a 
továbbtanulási utaknak. A tervezett iskolai végzettség révén kirajzolódik a munkaerőpiaci helyzet és 
az elérhető társadalmi státus szintje.

Kulcsszavak: Érmellék, kettős kisebbség, romák, továbbtanulást befolyásoló tényezők, to-
vábbtanulási szándék, oktatási esélyhányados

Abstract. The Situation and Intentions for Further Education of Double Minority Primary 
School Children in the Érmellék Region
The present study is based on a questionnaire (N=465) carried out in the spring of 2015 in Érmel-
lék, a Hungarian subregion in Romania. The aim of the exploratory research was to learn about the 
intentions for secondary education of minority and double minority Hungarian and Hungarian 
Roma primary school children, and to investigate the factors shaping their decision for further 
education. No previous research investigating correlations between the region’s social ecology, family 
background and sociocultural factors in the light of further education has been carried out in the 
area. The present study introduces the characteristics and intentions for further education of seventh 
and eighth grade Hungarian Roma children (N=85). The paper provides a closer understanding of 
the change of education level following primary education and the factors influencing intensions for 
this change. The empirical research sheds light on students’ school paths, which foreshadow their 
further education paths. The intended educational qualifications provide an outline of the job mar-
ket situation and the attainable level of social status.

Keywords: Érmellék, double minority, Roma, factors influencing further education, 
intentions for further education, odds ratio in education
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Bevezetés

Az általános iskola után következő magasabb oktatási formában való részvétel magában hordoz-
za a munkaerőpiaci részvétel versenyképességét. A román közoktatásban az általános iskolás 
diákok nyolcadik osztály végén iskolai pályafutásukat illetően döntési helyzetbe kerülnek, mér-
legelniük kell, hogy milyen iskolatípusban tanulnak tovább. Annak ellenére, hogy a tankötele-
zettség az alsó középfokig tart, előfordul, hogy nem születik pozitív továbbtanulási döntés. 
Nyolc befejezett osztállyal készülnek a munkavállalásra. Az alacsony iskolai végzettség pedig 
hátrányt jelent még a szakképesítést nem igénylő munkahelyek betöltésénél is (Achim, 2001). 
Kutatásunk fókuszában egy romániai mikrorégióban, az Érmelléken, kisebbségi, magyar tan-
nyelvű oktatásban tanuló diákok iskolai szintváltásának a vizsgálata áll. Az itt élő sajátos etnikai 
összetételű lakosság élethelyzete területi, gazdasági és szociális szempontból egyaránt hátrányos-
nak mondható. Többségében magyarok és magyar cigányok lakják. 

A hangsúlyt a kistérség magyar oktatásában részt vevő roma tanulók kibocsátó családjainak 
és továbbtanulási terveinek ismertetésére helyezzük. 

Tanulmányunk két szerkezeti egységből áll, az első részben szakirodalmi áttekintést nyúj-
tunk a kettős kisebbségről és a továbbtanulást alakító tényezőkről, kitérve a roma továbbtanulás 
néhány sajátosságára, a második rész tartalmazza a kutatási terület ismertetését és a magyar 
roma tanulókra vonatkozó elemzési eredményeket. 

I.1. A roma etnikum mint kettős kisebbség
A romák1 Európa-szerte egy kisebbséget képviselnek. A roma identitás meghatározása szá-

mos diskurzus alapján sem tekinthető egyszerű folyamatnak. A cigány identitás esetében a kí-
vülről felépített társadalmi identitás nem biztos, hogy megegyezik a belülről épített identitással 
(Goffman, 1963). A roma kisebbségi besorolás nemcsak önmeghatározás kérdése, melyet önbe-
sorolásnak, autoidentifikációnak nevezünk, hanem megvalósulhat egy társadalom többségi cso-
portjaiban végbemenő, címkéző és kirekesztő tevékenységeik következményeként, annak alap-
ján, hogy mit tekintenek az etnikai identitás tartalmának. Ez a külső besorolás, a hetero-
identifikáció (Geambașu, 2003; Horváth, 2006). 

Tökéletes paradoxonban él a mai társadalom, mivel azt várja el, hogy a romák alkalmazkod-
janak, de identitásuk felett nem ők döntenek, hanem a környezetük. Nem kivétel ezalól az is-
kola sem. Az iskolában az a cigány, akit az iskola, a pedagógus annak tart, az iskolai statisztikák 
ezeket az adatokat gyűjtik, nem azt, amit a gyerekek vagy szüleik nyilatkoznak (Szuhay, 1999).

A romániai romákat olyan kisebbségi csoportnak tekintik, amelyekre jellemző a hatalmi, 
gazdasági és presztízsmarginalitás (Horváth, 2006). Bár politikai ideológiák azt hirdetik, hogy 
fontos a kisebbségek identitásának megőrzése és erősítése, ezekre jogi szabályozások, kormány-
programok jönnek létre, a romák ebből keveset észlelnek, még akkor is, ha az intézkedések 
pozitív diszkriminációs lehetőségeket teremtenek. A stratégiai tervek, intézkedéscsomagok célja 
a kedvezőtlen társadalmi tendenciák elmélyülésének megakadályozása, melyeknek azonban 
nem sikerül érezhető hatást gyakorolni a cigányok felemelkedésére. Az oktatás és a foglalkozta-

1 Jelen tanulmányban a roma és a cigány fogalmakat egyaránt elfogadottnak tekintjük.
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tás javítása kiemelt fontosságú ezekben a tervezetekben (Monitorul Oficial, 2012). Mindezek 
ellenére a romák életkörülményei nem javulnak, társadalmi integrációjuk nagy kihívás a mai 
társadalompolitika számára (Toma, 2005, 2008).

A kettős kisebbségi lét kettős identitás keveredéseként jön létre. Két identitás elemei vegyül-
nek, az egyén átveszi feltételezhetően azokat az összetevőket, amelyek számára előnyösek 
(Bindorffer, 2003). A Románia magyarok lakta területein élő roma közösségek általában a ma-
gyar kisebbséghez „igazodnak”, sokszorosítva így kisebbségi létüket. Egyszerre tartozik egy et-
nikai csoporthoz, rasszi, életmódbeli sajátosságai alapján, valamint egy nemzeti kisebbséghez 
vallása, iskolázottsági lehetőségei és gyakran nyelvhasználata szerint. Ilyen csoportokban élő 
romák a többségi környezetben kisebbségi, kisebbségi környezetben etnikai identitásúak. A 
Bihar megyei Érmelléken élő romák ezeket az identitásjegyeket hordozzák.

I.2. A továbbtanulási szándékot alakító tényezők szakirodalmi aspektusai
A továbbtanulási döntés számos hatás eredményeként születik meg. A szakaszolt iskolai 

életutakon, a szakaszok végén meghozott döntést nevezzük továbbtanulási döntésnek (Boudon, 
1981). 

Az általános iskolát követően többcsatornás haladási útvonalak jellemzők, eltérő továbbta-
nulási lehetőségek alakulnak ki, az elméleti képzés mellett a szakképzés is megjelenik, azért, 
hogy az iskolarendszerben minél többen és minél több ideig bent maradjanak (Csata, 2004). 

A továbbtanulási elgondolást befolyásoló faktorokat vizsgáló kutatások többtényezős hatás 
aspektusait tárják fel. A továbbtanulási elképzeléseket a kutatási megállapítások összegzése sze-
rint olyan tényezők alakítják, mint a kulturális háttér, az anyagi háttér, a munkaerőpiaci pozí-
ció, a település jellege (Lannert, 1998, 2004; Papp Z., 2013, 2014). A kulturális hátteret az 
iskolai végzettség nominális kategóriáival, a munkaerőpiaci pozíciót a szülők foglalkozásával, az 
anyagi hátteret a lakás komfortossági mutatóival, a települési jelleget pedig két változó (város/
falu) mentén fejezhetjük ki. A továbbtanulási döntés differenciáltsága a családi mikrovilág elté-
réseivel, az iskolai eredményességgel, illetve a települési adottságokkal egyaránt összefüggésbe 
hozható (Csata, 2014). A nemzetközi vizsgálatok eredményei szerint a családi háttér erőteljesen 
befolyásolja a továbbtanulási döntést. Mindezek a tényezők az iskolai eredményességre is hatás-
sal vannak. Az iskolai eredményesség is komplex fogalom, tényezők sokfélesége alakítja. A diá-
kok továbbtanulási választásának objektív szempontja (Andor & Liskó, 2000; Csata, 2005; 
Hanushek & Woessmann, 2017; Imre, 1998; Lannert, 1998; Papp Z., 2012; Róbert, 2000). 

Az erdélyi fiatalok iskolaválasztását a családi háttér és az intézményi környezet etnikai sajá-
tosságai határozzák meg. A romániai kutatási eredmények alapján a romániai magyar fiatalok 
továbbtanulását, ezen keresztül pedig pályaválasztását, befolyásoló tényezők három kategóriába 
rendezhetők: intézményi tényezők, etnikai, kulturális és identitástényezők, valamint környeze-
ti és motivációs tényezők. Az iskola felszereltsége, oktatási minősége, a tanári felkészültség al-
kotja az első kategóriát, a családi minták, szülők munkahelye, nyelvhasználat kerül a második 
csoportba, és a magyar iskola hiánya, a közösségi és kulturális élet, a gyermek boldogulásának 
értelmezése, a helyi etnikai viszonyok a harmadik kategóriai elemei (Bodó & Márton, 2012). 
Az alacsony végzettségű szülők gyermekei alacsonyabb iskolai szinten lépnek be a középfokú 
képzésbe, „kihasználva ennek a szintnek az áteresztő képességét” (Csata, 2004, p. 119). Ezt a 
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hatást kiegészítik az iskolai tényezők és a szociálökológiai faktorok, mint a lakóhelyi, települési 
adottságok és saját preferenciák. 

Az oktatási rendszer bővülését az ipari társadalom fejlődése eredményezi, ezáltal válik az is-
kolázottság elérhetőbbé (Shavit&Blossfeld, 1993), azonban az iskolai esélyegyenlőtlenségek 
nem szűnnek meg, hanem reprodukálódnak. Ennek oka abban rejlik, hogy az alacsony 
iskolázottságú szülők gyermekei hátránnyal indulnak az oktatási programokban, a származási 
családok társadalmi különbségei az iskoláztatási időszakban növekednek. 

I.3. A roma oktatási helyzet sajátosságai
A munkaerőpiaci részvétel sikerességét az iskolai végzettség befolyásolja. Az iskola a társadal-

mi integrációt elősegítő intézmény, éppen ezért tekinthetjük az oktatást a roma kisebbségi stra-
tégiák alappillérének (Járóka & Göncz, 2011). A tulajdon, az örökölt vagyon hiányában a 
szülőkhöz képest magasabb társadalmi osztályba lépés az iskolai végzettség, a szakmai tudás, a 
foglalkozás révén válik elérhetővé (Cărţănă, 2000). 

A hátrányos helyzet, azon belül is a szegénység felemészti a kognitív funkciók fejlődését, a 
nyomorral való megküzdés, az állandó erőfeszítések, a gondok akadályt jelentenek a tanulási 
folyamatban, elvonják az erőforrásokat más feladatoktól (Mani, Mullainathan, Shafir, & Zhao, 
2013). A roma fiatalok esetében lemaradásuk a szülők iskolázatlanságából, munkaerőpiaci ki-
maradásából származó hátrányokra, a szegénységre vezethető vissza (Kertesi&Kézdi, 2011). 
Hátrányuk oka három forrásból ered, részben egészségi állapotukból, részben családi környeze-
tükből, nevelési közegükből és részben az oktatási közeg minőségéből. A háttérben társadalmi 
okok felelősek a kialakult kedvezőtlen státus miatt (Kertesi&Kézdi, 2012; Tyler&Lofstrom, 
2009). Az is előfordul, hogy az általános iskolát befejezők végzettsége mögött sincs sok esetben 
alkalmazható tudás, pedig az itt szerzett készségek nagymértékben hozzájárulnak a középiskolai 
tanulmányok folytatásához (Kertesi&Kézdi, 2012; Toma, 2008). 

A romák oktatási helyzetét vizsgáló, 2014-ben végzett európai kutatás eredményei (1. táblá-
zat) szerint jelentősen javul a roma tanulók általános iskolai részvétele, a felsőbb szinteken 
azonban még mindig magas a kimaradók száma (Kushen, Bojadjieva&Wamsiedel, 2015).

1. táblázat. Az oktatási részvétel arányai

Ország
Általános Középfok Felsőfok

Teljes 
népesség %

Roma 
népesség %

Teljes 
népesség %

Roma 
népesség %

Teljes 
népesség %

Roma 
népesség %

Románia 97 80 56 10 14 1
Bulgária 96 53 82 10 26 1
Csehország 93 83 68 24 19 14
Magyarország 96 77 69 15 18 1

Forrás: (Kushen et al. 2015). Saját szerkesztés.

A leszakadó fiatalok iskolai kudarca egyszerre gazdasági probléma, életszínvonal-kérdés, tár-
sadalmi beilleszkedést gátló folyamat. A lemorzsolódás a munkaerőpiaci jelenlétet korlátozza. 
Azoknak a fiataloknak, akik idő előtt kilépnek az oktatási rendszerből, a munkaerőpiac nagyon 
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csekély elhelyezkedési lehetőséget kínál, csak akkor léphetnének tovább, ha szakmát tanulná-
nak, ez viszont lehetetlen az általános iskolai végzettség nélkül (Kozma, 1975). Azonban az ta-
pasztalható, hogy a támogató iskolai és családi légkör ellenére is a roma tanulók kedvezőtlen 
továbbtanulási döntést hoznak, megmaradnak az alacsony fokú iskolai végzettségnél 
(Pusztai&Torkos, 2001). A roma oktatás sajátossága épp annak hiányosságában mutatkozik 
meg, mivel még nem sikerült a közoktatásban való teljes idejű részvételüket biztosítani. Az is-
kolai lemorzsolódás, az idő előtti kimaradás gyakoribb a roma tanulók között, mint nem roma 
társaik esetében (Edu.ro, 2015; Fehérvári, 2015; Moisa, 2011; Rumberger, 2011). 

Számos kutatás foglalkozik a romák iskolázottsági jellemzőinek és azokat determináló té-
nyezők feltárásával. Romániában, mint ahol Európa legnépesebb roma közössége él, vizsgálatok 
sokasága törekszik arra, hogy élethelyzetükről szolgáljon adatokat. A roma identitás és lélek-
szám meghatározása minden esetben kutatási kihívást jelent. A népszámlálási adatok az önbe-
sorolás alapján adják meg a roma lakossági arányt, amely 2011-es adatok szerint 3,09 százalék, 
más számítások viszont a külső besorolást alkalmazzák. Ennek eredményeképp kapnak a nép-
számlálási értékekhez képest eltérő, magasabb arányokat. Romániában az Európa Tanács adatai 
szerint 2012-ben 1 850 000 roma él, és ez a lakosság 8,23 százalékát jelenti. Az ENSZ 2015-
ben kiadott jelentése is más adatokat tartalmazz, a roma populáció 1,5-2,5 millióra tehető, 
vagyis az összlakosság 7,7-12,8 százaléka roma (Alston, 2015; World Bank, 2014). Romániá-
ban a 15–18 év közötti nem roma fiatalok hetven százaléka, a roma fiatalok 21%-a jár iskolába 
(Edu.ro, 2015). A 2011-es adatok alapján kedvezőtlen a roma etnikum iskolázottsági helyzete, 
mindössze 0,7% rendelkezik felsőfokú végzettséggel, míg alacsony iskolázottsági szintet, négy 
elemit jelölt 34%, és 20,2% pedig nem járt iskolába (Veres, 2015). 

A nemzetiségi oktatási esélyt és a társadalmi mobilitás lehetőségét fejezi ki az „oktatási esély-
hányados (OEh)” (Papp Z., 2010, p. 89). Az oktatási esélyhányados iskolai végzettségek közöt-
ti összefüggést fejez ki, arra vonatkozik, hogy egy csoporton belül az alsóbb iskolai szintből 
milyen eséllyel lehet a legfelső oktatási szintre jutni. Ha az értéke nulla, azt jelenti nincs mobi-
litási lehetőség, ha az érték 0–1 közötti, az a mobilitási esélymértéket jelenti, ha egy, akkor 
egyenlő esély a jellemző, ha egynél nagyobb, akkor értelmiségi túlképzettségről beszélünk. Szá-
mításaink alapjául a népszámlálási adatokat használjuk. Esetünkben a nyolc és annál alacso-
nyabb (négy elemi és iskolázatlan) végzettségűek számát vesszük alapul. A romániai összlakos-
ság esetében 33% annak az esélye, hogy alacsony iskolai szintről felsőfokú végzettséget szerezzen 
(2. táblázat). 

2. táblázat. Az oktatási esélyhányados arányai 

Nemzetiség
Románia 

összlakossága
Román Magyar Roma

OEh (%) 0,33 0,35 0,23 0,09
Forrás: Romániai népszámlálási adatbázis 2011 (INSSE, 2016). Saját szerkesztés. 

A magyar kisebbség mobilitási lehetősége 23%-os, lényegesen alacsonyabb, mint a többségi 
csoport lehetősége. A roma kisebbségnek pedig gyakorlatilag nincs lehetősége az oktatási mo-
bilitásra. A román csoport értéke magasabb, mint az országos átlagos OEh. 
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A továbbiakban a kutatási kistérség sajátosságait mutatjuk be témaspecifikus megközelítés-
ben, valamit az általános iskolás tanulók körében végzett empirikus vizsgálat magyar cigány 
tanulók családi hátterére és továbbtanulási szándékára vonatkozó eredményeit.

II.1. Az Érmellék. A kutatási terület sajátosságai
A történelmi Érmellék ma két ország, Románia és Magyarország területén fekszik. Románia 

északnyugati részén meghúzódó települései két megye részét képezik, Szatmár megye déli, illet-
ve Bihar megye északi részeit. A magyarországi terület átnyúlik a Nyírségbe (Benedek, 1996; 
Bujdosó, 2005). Településhálózata nem sokat változott az idők során, megmaradt a kis- és kö-
zépfalvas jellege. Kutatásunk nem terjed ki az egész Érmellékre, ennek csupán a bihari részei 
képezik a vizsgálati terepet.2 A román közigazgatásban az Érmellék elnevezés nem használatos, 
de földrajzi behatárolás alapján, fellelhető források szerint három város és tizenegy község alkot-
ják az Érmellék Romániára eső bihari részét (Benedek, 1996; Bődi, 2005; Bujdosó, 2005). 
Közigazgatásilag ezen a területen 46 település fekszik. A településeken a roma közösségek 
szegregáltan élnek (Szilágyi, Flóra, & Ari, 2007). Ebben rejlik az érmelléki településszerkezet 
sajátossága. Ezeket a településrészeket helyi elnevezéssel illetik, hívják cigánysornak, telepnek, 
kolóniának (Pásztor, 2016). 

Ez a térség a határhoz közeli, többségében magyarlakta vidék (3. táblázat)3. Az összlakosság 
61,95%-a magyar, a román lakosság aránya 25,14%, a romák aránya 9,86%. Ezen a területen 
él Bihar megye roma lakosságának közel 1/5-e, a magyar populációnak pedig 1/3-a. Itt él a 
megye összlakosságának 12,5%-a (Pásztor, 2016). A hivatalos népszámlálási adatokból közvet-
lenül nem derül ki, hogy az itt élő romák a magyar cigányok. Ezt az anyanyelvi, nemzetiségi és 
vallási4 besorolási adatok közötti különbségekkel támasztjuk alá.

3. táblázat. A lakosság etnikai megoszlása

N
em


ze

ti
sé

g
Té

rs
ég Összlakosság

100%
Román % Magyar % Roma % Egyéb5 %

Ro
-

m
á- ni
a 20 121 641 16 792 868 83,46 1 227 623 6,10 621 573 3,09 1 479 577 7,35

Bi
ha

r 
m

e-
gy

e 5 753 98 366 245 63,65 138 213 24,02 34 640 6,02 36 300 6,31

Ér
m

el
-

lé
k 720 47 18 112 25,14 44 635 61,95 7103 9,86 2197 3,05

Forrás: Romániai népszámlálási adatbázis 2011 (INSSE, 2016). Saját szerkesztés
5

2 A tanulmány során az Érmellék névhasználat kizárólag erre a területre vonatkozik.
3 Számításaink során, minden esetben, a 2011-es népszámlálási adatokat használtuk.
4 Jelen tanulmányban a vallási összetétel bemutatására nem térünk ki.
5 Egyéb kategóriába soroljuk a magyartól eltérő, más nemzetiségűeket, mint ukrán, szlovák, német stb, 

valamint azokat is, akik nem válaszoltak a népszámlálás során az adott kérdésre.
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Az etnikai elnevezést alkalmazzuk a nemzetiségi hovatartozás jelölésére, mivel a romániai 
adathasználatban 2002-től ezt a fogalmat használják (Veres, 2015). 

Az etnikai összetétel mellett az anyanyelvi adatokból is következtethetünk a térségben élők 
identitására. Az itt élők közül többen vallják magukat magyar anyanyelvűnek, mint identitású-
nak. Ez nagy valószínűséggel a nyelvileg elmagyarosodott, más nemzetiségűeknek köszönhető, 
mint az ott élő cigányságnak (4. táblázat). Magyar anyanyelvű az Érmellék lakosságának 
68,17%-a, román anyanyelvű az ¼-e, 25,63%, és romani nyelvűnek vallotta magát 3,2%. A 
demográfiai adatok alapján az Érmellék az egyik legmagyarabb kistérség a romániai Partium-
ban (Pásztor, 2016).

4. táblázat. A lakosság anyanyelvi megoszlása

Té
r

sé
g Összlakosság

100%
Román % Magyar % Romani % Egyéb %

R
o-

m
á-

ni
a 20 121 641 17 176 544 85,36 1 259 914 6,26 245 677 1,22 1 439 506 7,15

B
i-

h
a

r 
m

e-
gy

e 575398 3 769 35 65,51 144 377 25,09 18 526 3,22 35 560 6,18

É
r

-
m

el
-

lé
k 72 047 18 467 25,63 49 111 68,17 2307 3,20 2175 3,0

Forrás: Romániai népszámlálási adatbázis 2011 (INSSE, 2016). Saját szerkesztés

A kapott adatokból az tűnik ki, hogy az Érmellék nemzetiségi és anyanyelvi összetételében 
különbségek mutatkoznak. Jelentős eltérést a magyar identitásúak körében találunk, vagyis 
több magyar anyanyelvű van, mint nemzetiségű, a különbség 6,22%. A magukat romának 
vallók közül, pedig 6,66% nem beszéli a cigány nyelvet (5. táblázat). Ez a „különbségmegegyezés” 
arra utal, hogy a térségben élő cigányok beszélt nyelvüket, a magyar nyelvet vallják anyanyel-
vüknek.

5. táblázat. Etnikai és anyanyelvi megoszlás az Érmelléken

Nyelv Román % Magyar % Roma % Egyéb %
Nemzetiség 18 112 25,14 44 635 61,95 7103 9,86 2197 3,05
Anyanyelv 18 467 25,63 49 111 68,17 2307 3,20 2175 3,00

Forrás: Romániai népszámlálási adatbázis 2011 (INSSE, 2016). Saját szerkesztés

Az anyanyelvi különbségek, a nemzetiségi összetételhez képest, az itt élő romák magyar 
anyanyelvűségével magyarázható. Bár önbesorolás alapján magát 9,86% vallotta romának, ci-
gányul ehhez képest 3,2% beszél, a különbség itt is 6,66% körüli (15–16. táblázat). Lényeges 
különbségek a magyar nemzetiségűek értékeinél mutatkoznak. Ez a különbség csak a roma 
közösség magyar anyanyelvválasztásával indokolható. Az adatok tükrében a romák inkább ma-
gyar anyanyelvűnek vallották magukat. Az érmelléki romák kettős kisebbségi létét igazolják a 
fenti adatok, melyek szerint etnikailag a roma közösség tagjai, de beszélt nyelvük a magyar.
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Az iskolázottsági adatok országos, megyei és térségi összehasonlítása alapján (6. táblázat) 
megállapíthatjuk, hogy a térség lakosságának iskolázottsági szintje jóval alacsonyabb, mint a 
megyei vagy az országos szint. Az érmelléki lakosság 58,53%-a alacsonyan iskolázott, mindösz-
sze 6,38%-a rendelkezik felsőfokú végzettséggel. Az országos és a megyei adatok is kedvezőbb 
arányokat mutatnak, hisz felsőfokú végzettségű a lakosság több mint 14%-a.

6. táblázat. Az iskolázottság százalékos megoszlása a 10 év feletti lakosságra

Összes:
N (=100%)

Felsőfokú 
végzettség

Posztliceális 
képzés 

technikum

Elméleti 
líceum

Szak
iskola

Ált. 
iskola

Elemi 
iskola

Iskolá
zatlan

Ebből 
analfa

béta
Románia 1 802 2221 14,38 3,19 24,36 13,88 27,01 14,18 3,00 1,36
Bihar 
megye 512 912 14,08 3,13 26,12 14,43 25,55 13,15 3,54 1,78

Érmellék 62 943   6,38 1,56 19,7 13,83 36,84 16,10 5,59 3,48
Forrás: Romániai népszámlálási adatbázis 2011 (INSSE, 2016). Saját szerkesztés.

Az előbbi adatokat értelmezve megállapíthatjuk, hogy a humán erőforrás kvalitását tekintve 
nagyon alacsony szint jellemzi az Érmelléken élő lakosságot (Pásztor, 2016). A magasabb iskolai 
végzettség mindenhol az országos átlag alatt marad, a leggyakoribb a nyolc általános vagy az 
alatti végzettség. A kistérség iskolázottsági mutatóiban az oktatási expanzió, a középiskolai szint 
teljessé és a felsőfokú oktatás tömegessé válása nem hoz látványos változást. A felsőfokú végzett-
séggel rendelkezők száma nem éri el az oktatásexpanzió előtti időszak 2002-ben, országos szin-
ten mért 7,1%-os arányát sem (Veres, 2015). 

A vizsgálati területen a hátrányok rétegződését tapasztaljuk, amely a gazdasági, kulturális és 
társadalmi körülmények kedvezőtlen állapota miatt alakul ki. Az infrastrukturális fejlődés mi-
nimális, az életminőség folyamatosan romlik, a szegénység valóban gazdasági visszahúzó erő 
(Pásztor, 2017). Kutatási eredményeink ebben a hátrányos helyzetű kistérségben tárják fel az 
általános iskolások továbbtanulási ambícióit. 

II.2. A minta bemutatása
A kutatás helyszínét az érmelléki iskolahálózat képezi. Kérdőíves felmérést végeztünk a 

2014–2015-ös tanévben kisebbségi magyar oktatásban részt vevő hetedikes és nyolcadikos diá-
kok körében, összesen 20 olyan iskolában, ahol magyar tannyelvű osztály működött. A kutatá-
si mintába 465 diák került be, ebből 85 diákot tekintünk roma származásúnak. A roma identi-
tás meghatározását mindkét módon (önbesorolás, külső besorolás) elvégeztük. Egyrészt az 
alkalmazott mérőeszköz kérdései vonatkoztak az identitásra, másrészt pedig a kérdezőbiztos 
megjegyzései alapján kaptunk identitási adatokat. A külső besorolást minden esetben a felmért 
osztályt ismerő pedagógus információi segítették. A vizsgálat során a heteroidentifikáció alap-
ján szerzett adatokat elemezzük, mivel az önbesorolás útján kapott adatok hiányosak. Az iskolai 
keretek között végzett önkitöltős kérdőíves vizsgálat során gyűjtött adatokat az SPSS 23.0 sta-
tisztikai program használatával végeztük.
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Az etnikai megoszlás a kutatás teljes mintájára nézve a következőképpen alakul: 18,3% a 
magyar cigány tanulók aránya, és 81,7% a nem roma tanulóké. Nem roma tanulóknak azokat 
tekintettük, akik magyar vagy vegyes magyar–román identitást jelöltek meg. Minden tanuló 
magyar nyelvű oktatásban tanul.

Ha az otthon megtanult nyelvet vesszük alapul az identitás meghatározására, azt tapasztal-
juk, hogy a döntő többség számára a magyar nyelv jelenti a legelőször beszélt nyelvet. A meg-
kérdezettek 98%-a a magyar nyelvet tanulta meg először, ezt használta legtöbbet az iskolás évei 
előtt, és alig 2% azok aránya, akik a románt és a magyart párhuzamosan vagy a cigány nyelvet 
használták először.

A válaszadók 99%-a a magyar nyelvet tekinti anyanyelvének. Írás,- olvasás-, megértés- és 
beszédkészségüket illetően azonban különbségek mutatkoznak még az anyanyelv tekintetében 
is. A megkérdezettek 95%-a jelölte meg azt a válaszlehetőséget, hogy teljes mértékben beszéli a 
magyar nyelvet, 93%-uk érti meg, 88%-uk olvas és 87%-uk ír ezen a szinten (1. ábra). 

1. ábra. Magyar nyelv % (N=465)
Forrás: a szerző szerkesztése

A magyar nyelvi kompetenciára vonatkozó adatokból arra a következtetésre jutunk, hogy a 
válaszadók között megjelenik a funkcionális analfabetizmus is, csekély mértékben ugyan, de 
vannak olyanok, akik egyáltalán/inkább nem tudnak olvasni (8 esetben), valamint 5 esetben az 
írás is problémát jelent. Ezt a feltevést a terepen szerzett tapasztalataink is megerősítik. Néhány 
esetben a kérdőív kitöltése segítséggel történt. A kérdezőbiztos akkor, ha a kitöltés nagyon las-
san, bizonytalanul zajlott, felolvasta a kérdéseket.

 A válaszadók 1998–2002 között született 13–17 év közötti fiatalok, átlagéletkoruk 14,27 
év. A nem roma tanulók átlagéletkora 14,19 év, a roma gyerekeké pedig 14,35 év. Bár nincs 
jelentős különbség, de ha a minimum és maximum életkorokat nézzük, akkor a roma tanulók 
életkor tekintetében többen vannak a magasabb életkorúak között. Ez a tény azt erősíti, hogy 
az adott osztályokban már előfordul a társainál korosabb roma tanuló.

A lakóhely típusa szerint a válaszadók 32,2-%a városon él, míg 67,8%-uk falusi környezet-
ben. A tanulók 68,4%-a falusi iskolába jár, mindössze 31,6%-a tanul városi iskolában. A roma 
tanulók 80%-a falusi kis létszámú iskolákban, húsz százalék pedig városi iskolákban tanul, és ez 
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megegyezik a lakóhelyük szerinti megoszlással. A nem roma diákok 65,8%-a tanul falun, és 
34,2% városon.

Nemek szerint a kitöltők 49,5%-a férfi és 50,5%-a nő. A magyar roma tanulók közül 39 
lány és 46 fiú töltötte ki a kérdőívet. 

A minta torzítása adódhat abból, hogy a válaszadók azok voltak, akik rendszerint szoktak 
iskolába járni, és nem kerültek be azok, akik az oktatási órákról nagyon sokat hiányoznak. 
Alulreprezentáltak a képzésből indokolatlanul sokat hiányzók, évismétlők.

A továbbtanulás alakulását számos tényező komplex hatása befolyásolja. Tanulmányunkban 
a szakirodalommal összhangban a következő kutatási logikát követjük (7. táblázat): 

7. táblázat. A továbbtanulási szándékra ható tényezők

Kutatási dimenzió Kutatásban alkalmazott indikátorok
Kulturális háttér Szülők iskolai végzettsége
Munkaerőpiaci pozíció Szülők foglalkozása
Anyagi háttér Szülők foglalkoztatottsága
Település jellege Város/Falu
Iskolai eredményesség Szubjektív eredményesség

Forrás: Saját szerkesztés

A mintába bekerült roma tanulók sajátosságait mutatjuk be azoknak a mögöttes háttérté-
nyezőknek az elemzésével, amelyek a továbbtanulási döntés kialakulásában játszanak szerepet. 

II.3. A kibocsátó család jellemzői 
A továbbtanulást a családi háttér jelentősen befolyásolja, nem mindegy, hogy a szülőket 

szociokulturális szempontok alapján, hogyan jellemezzük. Kutatásunk során a családi háttérről 
a diákok válaszai alapján gyűjtöttünk információt, ami esetenként okozhat mérési pontatlansá-
got, mivel a gyerekek szubjektív tudással rendelkeznek szüleik végzettségéről. A kapott adatokat 
összevetve a régió lakosságának iskolázottsági adataival nem tapasztalunk eltérést. Vizsgálatunk 
adatai végzettség és aktivitás szerint a következő szülői társadalmat írják le. Esetenként közöljük 
a nem roma tanulók családiháttér-adatait is. Az összehasonlítás során kirajzolódik a roma tanu-
lók hátrányos helyzete.

A roma szülők azok, akik korábban vállalnak gyereket. Az egész mintában az apák átlagélet-
kora 41,4 év, az anyáké pedig 38,21 év. A roma apák átlagéletkora 38,1 év, a leggyakoribb a 36 
éves kor. A roma anyák átlagéletkora 36,03 év, a leggyakoribb a 33 év. 

A válaszadók szülei jellemzően az alapfokú képzési szintig jutottak el, a nyolc általánost az 
apák 28,3%-a és az anyák 42,5%-a végezte el (2. ábra). Az apák 22,1%-a, az anyák 11,1%-a 
végzett szakiskolát, érettségit pedig az szülők mintegy egyharmada (az apák 32,1, az anyák 
29,4%-a) szerzett. Felsőfokú végzettséggel a szülők alig öt százaléka rendelkezik (az anyák 5,5, 
az apák 4,2%-a). Az anyák 3,8%-a egyáltalán nem járt iskolába, 5,8%-uk pedig a négy általá-
nost végezte el, hasonlóképp, az apák közel tíz százaléka egyáltalán nem vagy kevesebb, mint 4 
évig járt iskolába.
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2. ábra. Szülők iskolai végzettsége % (N=452)
Forrás: a szerző szerkesztése

A szülők iskolai végzettsége és etnikai hovatartozása szerinti kereszttábla-elemzés alapján a 
roma származású apák (N=73) közül 61 főnek nincs befejezett iskolája vagy az nagyon alacsony, 
9 fő rendelkezik középfokú végzettséggel és 3 fő felsőfokúval. A nem roma apák (N=368) ese-
tében kedvezőbbek az arányok, 54,1% alacsonyan iskolázott, 41,6% középfokú iskolát végzett, 
és 4,3% járt egyetemre vagy főiskolára. A teljes mintára nézve (N=441) az apák 59,9%-a tarto-
zik az alacsony iskolai végzettségű csoportba. 

Hasonló elemzési eljárás eredményeként megállapíthatjuk, hogy az anyák iskolázottsága ala-
csonyabb szintű, mint a mintába bekerült apáké. Alacsonyan iskolázott az anyák teljes mintá-
jának (N=435) 52,1%-a, középszintű képzési programban tanult 40,5%, és 5,5% a felsőfokú 
végzettségű anyák aránya. Etnikai lebontásban is azt tapasztaljuk, hogy mind a roma anyák, 
mind a nem roma anyák alacsonyabb iskolai szintet értek el. A roma anyák (N=64) csoportjába 
59 fő alacsonyan iskolázott, 2 fő járt középiskolába, és 3 fő rendelkezik felsőfokú végzettséggel. 
A nem roma anyák (N=371) teljes mintájának 56,3%-a alig iskolázott, 37,7%-a középszintű 
végzettségű, és 5,9% járt felsőfokú képzésre. Az adatokból egyértelműen kitűnik, hogy a roma 
diákok körülbelül harminc százalékkal kevesebben kerülnek be a középfokú oktatásba, csakúgy, 
mint annak idején a szüleik, ahol szintén ez az arány tapasztalható. A válaszadó roma gyerekek 
között felülreprezentáltak, a térség adataihoz viszonyítva, a magasabb végzettséggel rendelkező 
szülők, ami arra utal, hogy a végzettség pozitív módon alakítja a gyerekek iskolába járási szoká-
sait, ők motiváltabbak az iskolai jelenlétre.

Míg a kulturális tőke intézményesült állapota az iskolai végzettség, addig az anyagi tőke 
közvetett alakítója a szülők foglalkoztatottsága, és ez a kibocsátó családot kedvező vagy kedvezőt-
len státuspozícióba helyezi. 

A foglalkoztatottságukra nézve a szülőket munkaerőpiaci státusuk alapján két kategóriába 
soroltuk, aktív és inaktív. A szülők közül az apák 89,2%-a aktív, míg az anyák 68,3%-a tartozik 
ebbe a kategóriába. Az inaktívak csoportjába besoroltuk az eltartottakat is, mivel a válaszok 
nem adtak lehetőséget a további tagolásra. Aktívnak tekintettük azokat a szülőket, akiket a 
gyerekek dolgozónak jelöltek be, és inaktívnak, akiket nem dolgozóként írtak be a válaszadók.
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Az esetek (N=452) többségében, 63,05%-ban mindkét szülő aktív, a másik véglet, ahol 
egyik szülő sem aktív, 7,75%-ra tehető. Egykeresős a családok 29,2%-a. Egyszülős családszer-
kezettel 12 esetben (2,65%) találkozunk, és itt a szülő aktív. A roma családok nagyobb része 
egykeresős, 49 esetben (57,6%) csak az egyik szülő dolgozik, 18 esetben (21,2%) egyik sem, 
illetve szintén 18 esetben (21,2%) mindkét szülő aktív. A nem roma családok esetében kedve-
zőbb arányokat találunk, egyik szülő sem aktív, 4,5%-ban, egyik szülő aktív, 25,2%-ban, és 
mindketten aktívak, 70,3%-ban. 

A feketegazdaság fontos jövedelemtermelő szerepet kap a napszámos-, szezonmunkát végző 
szülők esetében, akik kutatásunkban roma szülőkként jelennek meg. Az apák 19 esetben végez-
nek ilyen munkát, az anyák pedig 12 esetben. A roma szülők közül, a kapott válaszok alapján, 
legtöbben olyan munkakörben dolgoznak, amely nem igényel magas iskolai végzettséget, leg-
gyakoribb foglalkozások: napszámos, segédmunkás, földműves. Ez a munkavégzési forma a 
családok gazdasági helyzetét bizonytalanná, kiszámíthatatlanná teszi.

II.4. A magyar cigány tanulók továbbtanulási szándéka 
Az oktatási rendszerben történő szintváltás szelekciós eljárások eredménye, amelynek a hát-

terében a társadalmi hatások mellett tanintézményi hatások is meghúzódnak. Az oktatási és 
társadalmi közegek komplex módon befolyásolják a továbbtanulási szándékot. A differenciált 
döntések egyéni, társadalmi tényezők befolyására születnek. A továbbiakban empirikus adata-
ink alapján a továbbtanulási útvonalakat tárjuk fel előbb a teljes mintára, majd pedig az almintát 
képező magyar roma tanulók esetében. 

Az általunk használt mérési eszközben az alábbi kérdések szerepeltek: A nyolcadik osztály el-
végzése után tervezed- e a továbbtanulást? Ha tervezed, milyen szakon? Milyen nyelven szeretnél 
továbbtanulni? A válaszadók (N=465) 8,5%-a az oktatási rendszerből való kilépést tervezi (3. 
ábra), 42,3% pedig bizonytalan. A pályaválasztásra vonatkozó ambíció a megkérdezettek 
49,2%-a esetében mutat határozottan a továbbtanulás irányába.

3. ábra. Továbbtanulási tervek (N=465) %
Forrás: a szerző szerkesztése
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A beérkezett válaszok alapján számszerűsítve a továbbtanulási szándékot, megállapíthatjuk, 
hogy a bizonytalanság jellemzi leginkább a tanulókat (42,3%). A továbbtanulási szándék, ha 
meg is van, a legtöbb esetben a pontos elhatározás még nem született meg. Megfigyelhető 
ugyanakkor az, hogy a tanulók közel egytizede iskolaelhagyó lesz, ők azok, akik nem tanulnak 
tovább, akik nem tervezik, vagy akiknek más elképzelései vannak (pl. családalapítás, munkavál-
lalás). A térségben végzett más kutatások azt mutatják, hogy az itt élő szülők által leggyakrab-
ban elvárt végzettségi szint a szakközépiskola, ehhez illeszkedik a diákok választása is (Csoba, 
Ábrahám&Nagyné Varga, 2012). 

A továbbtanulási szándék etnikai származás szerinti vizsgálata (4. ábra) azt mutatja, hogy a 
roma tanulók között gyakoribb azok száma, akik nem tervezik a továbbtanulást, és iskolázott-
ságuk végét jelenti a nyolcadik osztály befejezése. 

4. ábra. A továbbtanulási döntés etnikai megoszlása (N=465) %
Forrás: a szerző szerkesztése

A roma tanulók közül 50 esetben nem tudják vagy nem tervezik a továbbhaladást, és 
ezenbelül 11-en biztosan nem tanulnak tovább. A továbbtanulni vágyók sem a magasabb szin-
tű, középfokú képzési formát választják, hanem a szakiskola a legjellemzőbb szint, 24 esetben 
ezt választják.

A továbbtanulási szándékot etnikai összetevők és nemek szerint elemezve, eltéréseket tapasz-
taltunk mindkét nem esetében. A roma lányok (N= 39) közül 8-an nem tervezik, 17-en bi-
zonytalanok, 11-en szakiskolában és 3-an líceumban tanulnának tovább. A roma fiúk (N= 46) 
esetében kevesebb a kimaradók aránya: mindössze 3-an választották ezt a lehetőséget. Bizony-
talanok 22-en, szakmatanulást terveznek 18-an, és líceumot választana 3 diák.

Az alacsony státusú családok gyermekeinek a továbbtanulását bizonytalanná vagy éppen idő 
előtt befejezetté teszi, hogy nincs lehetősége a késleltetett pénzszerzésre, szükséges az azonnali 
jövedelemszerzés a családok gazdasági állapota miatt. A roma családok többszörös hátránya az 
anyagi helyzetüket kedvezőtlenül befolyásolja. Azok a gyerekek, akik ilyen családi környezetből 
jönnek, valószínűleg kimaradnak az oktatási rendszerből. Az oktatás magasabb szintjein beve-
zetett etnikai keret sem ösztönzi a roma tanulók továbbtanulási kedvét.
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A tanulók eddigi oktatási előmenetelét a magyar nyelvű oktatási részvétel jellemzi. A fiata-
lok óvodás éveiket is, és az elemi osztályt is magyar nyelvű programban töltötték. A továbbta-
nulási tervek is a magyar képzési nyelven elérhető szakokra összpontosítanak, az eddigi magyar 
nyelvű oktatási folyamatot a következő szinten is továbbviszik. 

A mintában szereplők tanulók útvonalát a kisebbségi státus befolyásolja, ezek a diákok in-
kább tanulnak tovább magyar nyelven, mint román nyelven. Választásukat indokolja az is, 
hogy nyelvi kompetenciáik hiányosak, számukra a román nyelv használata gondot jelent. Szub-
jektív bevallásuk szerint a megkérdezettek 46,2%-a inkább nem érti, míg 66,8%-a pedig nem 
beszéli a román nyelvet. Ez pedig megnehezíti, az esetek többségében kizárja a román nyelvű 
oktatási programba való beiratkozást. Ezeknek a fiataloknak a formális iskolai életútjuk kisebb-
ségi, adott esetben magyar tannyelvű oktatáson vezet végig, magyar tannyelvű képzési formák-
ból választanak. Az oktatási nyelv identitásmegőrző szempontból fontos tényező, ugyanakkor 
ez behatárolja a diákok jövőre vonatkozó tanulási terveit, mivel a továbbtanulási lehetőségek 
kevésbé változatosak a kisebbségi oktatási kínálatban. 

A továbbiakban a továbbtanulási döntést három kategóriába rendezzük: a nem tervezők, a 
bizonytalanok és a továbbtanulást biztosan tervezők kategóriáit hozzuk létre. Az első kategóri-
ába tartoznak mindazok a válaszok, amelyek a nem tervezést, az egyéb elképzelést, akik inkább 
nem tervezik lehetőségeket jelölték meg. A második kategóriába a „tervezem, de még nincs 
határozott elképzelésem” válaszok kerülnek. A harmadik csoportot pedig a „tervezem líceum-
ban, tervezem szakiskolában, tervezem szakközépiskolában” válaszok alkotják. A továbbtanulá-
si ambíciókat a fenti kategóriákba rendezve, etnikai megoszlás alapján az alábbi táblázatban 
összegezzük (8. táblázat).

8. táblázat. A továbbtanulási szándék etnikai megoszlása

Nem tervezi Bizonytalan Tervezi
Nem roma (N=380) 24 160 196
Roma (N=85) 11   39   35

Forrás: Saját szerkesztés

Az oktatás oldaláról az iskolai eredményesség, elsősorban annak akadémiai vonatkozása 
alapján választanak a diákok a továbbtanulási lehetőségek közül. Kutatásunkban szubjektív 
eredményességet mérünk, a tanulók besorolása alapján. A szubjektív eredményességet kereszt-
tábla-elemzéssel vizsgáljuk az etnikai hovatartozás függvényében. A roma tanulók 62 esetben 
gyengének6 vagy közepesnek ítélik meg tanulmányi eredményeiket, nekik nincsenek kimagasló 
iskolai eredményeik. A további megoszlás azt mutatja, hogy 16 diák jól tanul, 5 diák jeles, és 2 
diák kiváló tanuló.

Az iskolai kimaradás etnicitással összefüggően alakul, a roma tanulók között jelentősen ma-
gasabb arányban vannak a továbbtanulást nem tervezők, mint nem roma társaik között. Adata-
ink megerősítik azokat a kutatási tapasztalatokat (Csata, 2014; Lannert, 1998; Papp Z., 2012), 

6 A gyenge 6,5-os osztályzatig terjedt, a közepes 6,51–7,5, a jó 7,51–8,5, a jeles 8,51–9, a kiváló 
9,01–10 közötti osztályzatot jelentett.
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amelyek a családi háttér szerepét hangsúlyosnak tekintik a továbbtanulási vágyak vonatkozásá-
ban. Az alacsony iskolai végzettségű, inaktív szülők gyermekei nagyobb arányban nem tanul-
nak tovább, vagy bizonytalanok, mint azok a társaik, akiknek a szülei aktívak. 

Összegzés

A fenti eredmények a továbbtanulást alakító tényezők vonatkozásában nyújtanak támpontot. 
Az általunk vizsgált 20 iskola diákjai közül 465-en kerültek be a kutatási mintába, koruk szerint 
13–17 év közötti, hetedik és nyolcadik osztályos, magyar tannyelvű képzésben tanuló diákok. 
A válaszadók többségére a falusi származás jellemző. A etnikai hovatartozás alapján 81,7% a 
nem roma tanulók aránya és 18,3% a mintába bekerült magyar cigány tanulók aránya. 

A térség hátránya a településszerkezetből, a lakosság etnikai összetételéből és gazdasági 
adottságaiból származik. A családi háttér alacsony státusa a szülők iskolázottsági és foglalkozta-
tottsági jellemzőjéből adódik, amely kedvezőtlenül alakul a roma szülők esetében. A szülők 
foglalkozásuk alapján kis jövedelmű, alacsony presztízsű munkaerőpiaci pozíciót foglalnak el.

Az Érmelléken élő roma közösségek társadalmi helyzetét súlyosbítja az a tény, hogy ezek a 
közösségek, bár szokásaikban, életvitelükben a roma hagyományokat követik, népszámláláskor 
magyarnak vallják magukat, a beszélt nyelvük is magyar, nagyon kis számban vagy egyáltalán 
nem beszélnek románul. Ez a hiányosság még nehezebbé teszi a boldogulásukat. Iskolás éveiket 
magyar nyelvű oktatási intézményekben töltik, kulturális tőkéjüket itt szerzik. Az Érmelléken 
élő magyar cigányok számára a magyar nyelvi szocializáció alapvetően meghatározó része a 
társadalmi beilleszkedésnek, mivel ehhez adott a másodlagos szocializációs tér, az óvoda és az 
iskola, ezt átveszik a családok is. 

Sokakat bevonz az oktatási rendszer, de mégsem sikertörténet az, ahogyan az iskolázottsági 
mutatók alakulnak, az oktatási expanzió ellenére, vannak, akik kimaradnak, akiket elveszít az 
iskolarendszer gyakorlati tudás és oklevél nélkül. Nemcsak egyéni kudarc eredménye a kimara-
dás, gyakran már az általános iskolai szintű képzésből is, hanem az oktatási rendszeré is, amiért 
nem tudja megfelelő módon ösztönözni a tanulásra. Ez a tanuló nemhogy nem tud továbbta-
nulni, de az oktatási rendszer hagyományos szintjein sem haladhat. Ezekkel a gondokkal szem-
besülnek az Érmellék magyar cigány diákjai is.
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