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c:gyrc több di:ík
bogy a
Jelcntös a második
tebát akiknek apjuk-anyjuk is
Jából azt khcr mondani, hogya
volt diákunknak a
Dc azért ma is bluról
a többség.
ugye akik faluról
azok az iskolában
a s:dovákor, otthon nem hallanak szlovák szót.
akkor nekünk az
oda 6ket, hogya fclvételit meg
csinálni szlovákul.
.E.
tantervel, szerint tanulnak a
a mafJ'ar iskolákban?
f H· Az :ldott tantárgyakhoz a
azonos tantervek vannak. Az óratervünk valamivel
töhb, mert nekünk
ott van a magyar is, és az plusz három óra hetente. Ez nagyon
komoly mennyiség, mert G-7 órát jelent naponta. Tehát központi tantervek vannak, amelyelznek mi a 30(!1,-át válroztathatjuk minden tantáqj'Ybó! a
megfeleléícn. Most dolgozz:lk ki a Nemzeti Alaptantervet, ami majd világosan kimondja, hogy mi az,
amit meg kell követelni. A tankönyvellátást az állam biztosítja, viszont már léteznek alternatÍv tankönyvek, eze a diáknak magának kell megvennie, de az állam ehhez is hozzájárul.
E
is haszndlnak?
[lJ: Persze, mindig is használtunk. A matematikai példatárat mi már a szocialista idéíkben is
Pesten vettük meg a diákoknak. Nekünk megvan az alap-tankönyv ellátásunk, a magyar
tankönyveket inkább béívítésként hozzuk.
F- Jelen/eg mint maf!Jhlr is/clJ/aigazgcltlÍnak, mil, a legsúlyosabb gondjai?
1!3: E!s{í helyre tenném a gazdasági problémákat. És ezalatt nemcsak a mindennapi kiacLísokat értem, hanClTl a tanárok béreit, a segédeszközöket, és az iskola épületének állagát is. Ez
pl. annyira leromlott, hogy az kétségbeejtéí. Ez jellemzlí egész Szlovákiára. Ha most ezeket
az iskolákat egyszerre rendbe kellene hozni, én nem is tudom, mi lenne. Most már azon a
haláron vannak, h06'Y szinte veszélyesek ezek az épületek. A többi problémát én olyannak
[artom, amit meg Fog kelleni oldani, az ország egészén belül.
F· J\1iben uíÍrndrwk több segíts~r::et MagyarorszdgtrJf?
l B Mi m:ír eddig is sok segítséget kaptunk. Pl. az Illyés Alapítványon keresztül szereztük 111l:g
az cls{í számítógépeket. Ez Et,'Y oszt:llynyi gép volt, amivel meg tudtuk kezdeni a rendszeres
képzést. Azóta m,ü újabb két sz,ünítógép-termünk van, oda már m:lshonn:m szereztünk
gépeket. Dc cz akkor nagyon nagy segítség volt. E6'Yébként bárhova megyek Magyarországon, pl. a módszertani kéi7.pontokba, nagyon készségesen segítenek. Én elsósorban szakmai
segítséget várok, és úgy érzem, h06'Y ez teljes mértékben megvan. A magyarországi iskolákkal való kapcsolataink is nagyon termékenyek, úgy érzem, kölcsönösen. Az lenne jó, ha ez
így maradn:!, ahogy van.

(Az interjút Liskó Jlona /cészítette)

"Én saját magam nál akarok itthon lenni"
Lászlófty Pál, a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium igazgatója, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége elnöke
f;ducatio: Mi/air alclpítoud/, {IZ is/wldt, és alapítása dta milyen fim/::ciríkat látott ef?
LdszÜiffY Pdf: Az iskola ismereteim szerint már 400 éves. Állítólag Rómában található él vatikáni Icvélt:írhan erréíl egy dokumentum. Dr. Mészáros István, magyar kutató professzor
kiinyvc szerint is bizonyítható, hogy az iskola több mint 350 éves múltra tekint vissza. A

l;erenc-rendi szerzetesrend volt az iskola alapítója, és az iskola Katolihls Főgimnázium volt
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egészen az államosításig, közben a Segítő Mária Katolikus Főgimnáziul1l nevet is felvette.
Az államosÍtástól egészen a mai napig állami iskola, és 1990-ben vette fel él Márton Áron
nevet. Az épület 1909 és 1911 között épült, és 1912-től vette birtokába az ifjúság. Addig
Csíksomlyó n működött a középiskola, onnan költözött be az új épületbe. Ez az épület,
amelyhen most létezünk, kilencven éves. Ez az iskolának az utolsó változata, mindm~íig. A
száza'd elején híres iskolaépítő, Majláth Gusztáv Károly építette, együtt a brassói meg a
székelyudvarhelyi híres nab'Y iskolákkal. A mostani Áprily Gimnázium, meg a Tamási Áron
mind-mind ehben az időben épült, és mind Majláth Gusztáv püspök munkája nyomán, aki
nagy vagyonát rendi iskolák építésére áldozta.
E: 111/t-1! olyan iclű.rza!c, amikor nem mííkiir!Mt az iskola?
L P:li.dajdonképpen csak a h~íború alatt szakadt meg a tanítás, talán egy évet kellett ismételni,
llL hosszabb idöszakra ez az iskola nem szünetelt.

/-:": l\1ilytn oktatdsi fim/;:cir5/wt Ldtott el az iskola?
I. lj: Alapítása <Íta ennek a vidéknek, a csíki medencének a fiataljait volt hivatott képezni.
els{ísorban papi pályára küldeni, meg közméltósági embert nevelni. Mivel a tn úveléídésnek
itt egyetlen ilyen fokll intézménye volt, ezt a szerepet több évszázadon át betöltötte. Túdomásom szerint és a levéltári anyag szerint itt mindig kellőképpen színvonalas oktatás folyt,
(líleg az ll[olsó században, amikor iskolánkból számos híresség keri.iit ki. Az 1848-as nagy
id{ík lcgemLís héíse, Cábor Áron is ennek az iskolának volt a tanítványa, vagy Márton Áron
püspök is iH tanult hat éven keresztül. Tllán innen is ad<Ídik, hogy az iskol<1nk az éí nevét verte
Ld. Az iskohínak tanítványa és tanára volt Ambrus professzor, biológus, akadémikus, aki tllSn,ídi sZ<Írmaz~ísú. Szegeden fejezte be a pályahttását. Itt tanított Domokos Pát Péter és Pataki
Jcízsef a II íres történész, igazgató is volt. Itt tanított Venczel J<Ízseftanál' úr, a híres szociológus.
/:': Ki/me/, {IZ ú/w/djll volt ez az
és eZ hogyan vdltozott?
1. 1': Lz egy katolikus iskola volt, de mindig befogadott más felekezc[üekn is. Viszont azt is
rudni kell, hogya csíki medence lényegében tömb katolikus. A csíki medencc máig meg is
{íriztc katolikus jellegét, a fe!csík, és az alcsík lakossága is nagyobbrészt katolikus. Itt viszolll
kaptak a református, evangélikus, unitárius hitvallású b'Yerekek is, nem volt
lllindig
ilyen szempontból probléma, tehát mindig toleráns volt az iskola.
i;': 1\1ire hüszke {IZ ú/wlrl múlt/d/Jó!?
L P: Az iskola
fel mdta m lltatni az igazi értelemben vett keresztény emberi magatar[,íst az irJúságnak. Ebben következetes volt, még (alán akkor is, amikor a prolcGírdiktatt:üa
tartása ennek az iskolának, ami t hagyományszeévei kiivctkeztek. Akko r is vol t egy
rüen vittek tovább az akkori tanárok. A toleráns
tartanám még jónak ebben az
az ifjakat. Tehát nyitott volt az
iskoLíban. teh~\t hogy felekezeti különbség nélkül
iskola. annak ellenére, hogy katolikus iskoLlnak indult, nem lehetett nil konzervatÍv, Rír
hizonyos szcmpotl[böl konzervatív szellem ú iskola volt.
yezccók
most is
konzLTvatÍvnak tartják, dc éíl azt
hOb'Y ez nemesebb értelemben nem is rossz.
H· M!
ti !egfl/hh gonc!okm?
l. i'. A Icgrríbb gondol talán él tantestület biztosítása
volt az ielök
Sokszor
t:1I1tcstllle[C[ biztosítan i, nagyon nagy
iskoL, amikor hirtelen mentek el többen, és hirtelen támadt űr,
az idegen
tdlllUS,l
tcrl'n. A m:\sik gond az iskola hatalnns <'pülcte, és annak karbantartása és fenntartása. Ez
lllost már
nagy teherré
hisz 90 évaÍatt
rendes
sem hajtottak
végre ezen az
Ha most a katolikus
a visszaadott javakka! együ tt
ná az
azt
nem tudná fenntartani. Mert maga az állam sem
fenntartaIli, akkora költségekkel
ennek az
a karbantartása és
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szfÍmál,({ ez az úkolt!?
szárD.ára él nebéz jdőkben
védel nl cr
II t~íni [d{íszakra gondolok, am ikor itt
érezhetre
kis
lúdni keH, hogya két háború közti időszakban pl. egész komoly
bt kellett tetmi Brasscíban, és bizony, awkon a
nagyon kevesen jutottak túl az
els{í nekifuGlsra. Abban az idószakban
hogya
sz;Ílllban és
a csíki medence kulturális
ra volt, sokszor az
ilyen szinten foglalkozott. lvb is
Erdélynek az
Csíkban most már felsőfokú
téirekvések kezdődtek meg, közel tíz évvel a fordulat után, Kezdetben ez az intézmény adott
a felsófokú oktatási próbálkozásoknak is. Itt működ tek az c!só távoktatási
mindaddig, amíg a fejl\ídés elhozta, hogy most már van egy Hargita alapítványi épület, ahol
a t:lvllktatás fólyik. Amíg ez nem volt, mi adtuk a rermeinket, a laborjainkar,
a ml
fdtétekink kiizött indult el a távokratás, ami a felsóllktatás csíráját jelentette.
/:'.. }"filyen lI/dattÍsi céL/üL rm:í/újdött az is/wla J990 előtt, és hogyün illeszkedett az oktatási rendszer
fo

P: 1\ rnagyar

L P'llldni kell, ho b, a diktatúra utolsó tíz évében a magyar ifjúság számára csak a technikai
pályák voltak nyitottak, tulajdonképpen csak ezeket lehetett elérni. Ennek köszönhetócn
igen 11a b/ sz:ímú mérniikiit és almérnököt tudnánk Felsorolni, akiket az iskola küldött útjára. Iskolánkban egy darabig matematika-fizika profil volt, majd ipari profilú osztályok
működtek, mechanika, majd ipari kémia, de a vezetó szak a matematika-fizika, majd az
intórmatika lett. Az leb/nevezett "átkosban", negyven év alatt az iskola túlnyomóan reál
beállítottságú volt. lvfost, a kilencvenes évek után történt csak meg az, hogy a reál- és humán tagozatoknak kialakult egyLljta egyensúlya.
Ic': Kilc/árta/, ic/e ebben (/z idl/sza/,ban?
I. l'. A di;íkok c!sósmban Csíkszeredából és Csíkszereda közvetlen kiirzetéból jöttek, de kimlltatható, hogy az évek hosszú során Al Elluból, CsomaLllváról, de még Gyergyószentmiklósról,
és a Székelyf'cild más részciblíl is, ami túlesik a Hargidn.
E.' Milyen
és személyi feltétele/i: melLett fii ly t oktatfÍs?
P: Kilencven c!(ítt a tanügynek létezett egy bizonyos fokú dmogatotts~lga. Volt egy megszoko[t, eléggé sablonos, de mégiscsak jelentSs anyagi b;ízis, amit arra fordítottak, hogya kémia, fizika, biolcígia szenárakat felszereljék, és korszerúsÍcsék. Ezt azért is mondom, mert
nélúny évig tanfeJügyeltíként is dolgoztam a megyében, és tudom, hogy volt egy ilyen
központi törekvés. Ald<or volt ct,/ didaktikai gyár az országban, ami időnként úgynevezett
készlcteket, bizonyos anyagrészekhcz szóló eszközöket küldött ki, mind a kémia, mind a
fizika VOlla tkozásában, de talán még a biológiánál is. Az akkori idóknek megfdeltíen, eléggé
jól ellátott volt az iskola kellékekkel, ami azután megszakadt. Kilencven ellítt m;ír visszaf()gottabbak voltak ezek a támogatások, már kevesebb jutott a költségvetésböl, kilencven után
pedig teljes "szabadság" következett be. Ez azt jelentette, hogy senki nem foglalkozott központilag a didaktikai felszereltség biztosításával és ez oda vezetett., hogy az iskoláknak a saj:it
anyagi alapjai szerint téirtént az eléírelépés, vagy stagnálás, vagy pedig visszafejléídés. Mi
szponzori alapon tudtunk néhány laboratóriumba néhány jelentősebb dolgot tenni. Említeném a két infllrlnatika-kabinet létrehozását, és ezek megfc!elö gépi felszereltségét. Csakhogy ez nagy anyagi teher az iskolának, mert két munkalabort kell működtetni, és állandóan lépést kell tartani az infórmatika fejlódésévcl. A gépek nagy használatnak vannak kitéve,
reggeltól-estig haszn~ílják öket a diákok.
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E: Miben tért el ez tlZ is/wla a tiibbi, hasonló, nem kisebbségi is/wlátrJ!?
L ]J: Volt egy sajátos nevelési felfogása, ami megnyilvánult abban, hogy az iskola nlindig
számon tartotta végzett jeit. Itt nagyon szépen kimutatható, hogy a találkozóknak milyen
lelki töltete volt, milyen megtartó ereje volt annak a 10-15-20 éves találkozónak, melyre
visszatért a diák. Erre a mindenkori vezetés nagy flgyelmet fordítort, és kapcsolat ;lIIt fenn a
volt cklkok és az iskola között. A volt diákok erejükhöz mérten támogatták is az egykorl
alma lllarcrt.

F: J-IIlVa /cerúltek innen a timulók,
tanulttIk tovább?
L F: A szocialista idószakban az volt az iskola egyetlen igazán vonzó ereje, hogy nagy számb;l1l
jlltottak be a technikai pályákra a tanítványainle Ebben versenyeztünk az erdélyi iskolákkal, és ez egyf:ljta tartást, kohéziót adott az iskolának. Az volt a fó cél, hOb'! minél több
embert felkészítsünk és bejuttassunk az egyetemre.
Itt a tuvábbtanulási arány mindig nagyon szép volt. Egy-kér visszaeséstól eltekintve, hosszú
ic\{íre visszamenó!cg lehet igazolni, hogy, ha elsó nekifutásra nem is, de egy-két éven belül
7 S-B (JfXJ-a a végz6siiknek fóiskoLln, egyetemen folytatta tanulmányait. Mióta az informatika oszr;llyok beindul tak, nagyon sokan helyezkedtek el úgy, mint gépkezelók, vagy úgy,
mint prugramok fi.rttatói, tehát informatikusként. Ez az alap képzettség elég volt ahhoz,
h Ob')' vállalatok, villalko7.ók alkalmazz'lk volt tanítványainkac. A fordulat után pedig a kiíj.gazdas,ígran eréísödiitt meg. A közgazdas;lgtanra nagyon sokan jU(ottak be, és ma már számos vezetéí közgazdász tanítványunk van.

F. Milc voltak az ú/w/a fedi/bb gondjai a Jzocialisttl

idősZfIkban?

r P: Ennek az iskolának mindenkor nab'! gondja volt az anyagi ellitottság, a karbantartása az
épületnek, és egyált:llán a körülmények biztosíds:l. 1996 ószére sikerült végre az iskola
fiírését korszeriísítcni. Addig például, nyugalmazott érsekünk, Bálint Lajos püspiik úr, mikor idcjiitt szoboravat;Ísra, azt kérdezte, hOb'! létezik-e még Szibéria. Ez azt jcientctte, hogy
a fíúlxntlakásban szibériai körlilmények voltak. A régi diákok tudják, hogy ebben az iskolában télen nem volt igazán meleg. Most sikerült elérni a korszeriísítést. Ma már elmondhatjuk, hogy az iskola kgtiibb termében akár ingujjban is lehet létezni 30 fókos hidegben.
Persze ha az ablakok jobban árnának, és a többi dolgok is rendben volnának, akkor ez
mind növelné a hatását.

F: lvhtje!t:ntr:tt ti szoc1a!úttl

idősza/::ban

arnagyar /::úebbség számtÍra ez az is/w/a?

[ lj: Eb,!hjta biztons;lgot, túlélési lehetóséget, túlélési formákat. A tan;lrok nagyobb részt

váJlalták, hogy ha a sorok közön is, de megtanít ják az i~üságot arra, hOb'! hogyan kell
megmaradni, hogyan kell toúbbélni. Ez nem volt kicsi dolog, fiíleg az elején, amikor icgtöbblinket elkapott a nagy hév, amikor azt hittük, hogy meg lehet válIani a világot a szocialista-kommunista elvek alapján. Tudjuk, hOb'! a nagy társadalmi egyenlósdi játék Véglil is
hova vezetett.

E Hogyan változott meg az iskola helyzete a rendszerváltás után?
L P: A legfontosabb az anyanyelvúség visszaállítása volt. Az 1989-e5 évben 11 osztály volt egy
évfdyamol1, és abból csak egy volt magyar nyelvú, eg-y mechanikai profilú
~~ll voltam az osztályfCíniike ennek az
Ebból az állapotból januártól szeptemberig cljuvált. A román profil átment a
[lJttul1k (Jcb, hogy az iskola
líccumba, megalakuit a román
reál-humán
óhajtók ionehcttek abba az iskolába. Ezzel a gimnázium
hivat:ísál, hogy
llLlgyar nyelven, anyanyclvén
az
Ez volt a legnagyobb forduhl. Udna
pedig az a fólyamat
megteremtette a rcál- és a hum:ln
kö7.ötti
mert ez a természetes állapot, reál
és humánra
szük-

VALÓSÁG

van.
diitl.

Ezek·

357

l~\rsadalom
ClZ

új színfal tot, és egyforma

F· AliberL lett lriinnyehh és miherz nehezebb az iskola helyzete a rendszeruáltás után?
lelt egyszer
hogy az addigi
túlideologizált állapotok
az ideológiai nyomás, amit az emberekre ráeréíltcctek. Ez a szabadt·gyben a veszélyt is, mert ezt a
sokan sokfelcképpen értelmeztél<.
Tiibbck között úgy is, hogy most mir nem kell tanulni, most már nem kell törekedni a
és ez mind a
mind pedig a tanuláshoz
vis:wnyb:m nagy
visszaesést. nagy zuhanást hozott.
ennek a következményeit.
hogy él következéí
már helyrerázódik, hisz a negyven évi
két eS/.tcml{ínek ci kell telnie ahhoz,
élni vele . .A legnagyobb gond az, hogya hirtelen jött, ölbe hullott szabadságot
nem tudjuk kelUíképpen értékelni. Ebben a relatív
nem tudjuk m('(Tc·w·n!r'"!
az életünket l'lgy, hogy cl leghatékonyabb legyen. Amikor a híres momentum bekiivctkez.ett,
és
tenék, hogy Ceausescu elmenekült, akkor nagyvo!t az eufória. Én talán tíz percet
Clldram iirvcndeni a hirtelen változásnak, mert rögtön azok a gondolatok borítottak el,
éllllikriíl cll cl tam, hogy
jönnek abból a 40 évből. Mindig azt mondtam,
hogy Ceausescunak és rérnuralm;ínak nem az volt a
hogy fizikálisan hány ern bnt
rcet tiinkre, vagy hányat z;írr börtönbe, hanem az a nagy-nagy szellemi kár, amit az cgyedlirainüvai, és az crlíszako,\ politikájával okozott. Ez a genocídium generációkat tett tönkre.
FI.
a generációk felnevclkedtek, megtanul tak tapsoini. A kisgyermek még igazából
iintud;lLíra sem ébredt, dc már belcvitték egy olyan játékba, hogy az egyeden Icgfóbb emberért kell élni-halni. Ez a "sötét" id6szak legnagyobb idra.
/:": 1\1i uoÜ r{z, limit esetleg rmís/u':ppen /::cilett volna tenni az is/w/dban a rcndsz/'rudftds utdn?
/0/): l-bmadhh és hatékonyahban kellett volna bevonni az ifJúságot az iskola életének alakírás:lha. Ez nem sikerült. Nem volt megfelelCí dialógus a tanári kar és a diákszervezetek kiiziirr, ezért sokswr kon['liktushclyzet alakLd t ki, amit nem tudtunk núndig kezelni. Persze azt
kclll1londani, hogy mi, pedagógusok sem részesühink megfeleléí képzésben, Az utóbbi 20
évhen Romániában a pedagógiai tudományok teljesen beElgytak, mcgszüntették a pedagógiai imézctct is. Románia volt n egyetlen szocialista állam, ahol nem volt fclsófokü pedagógiai i mézet. Ennyire "siilér" korszakban éltünk, és ennek a pedagógiai és hUlll~\n képzésnek
a hi~ín)'a adta azt, hogya [(Jrdulat után a szabad világban nem rendelkeztünk azzal a pszic1wl()giai-pedagógiai Felkészültséggel, ami kellett volna ahhoz, hogy ezt az új világot, s az új
világhan az ifjúságot kelléí hozzáértéssel tudjuk irányítani. Most már nem lehetett Llgy irányítani, ahogya régi iskola tdte, azt már nem lehetett folytatni. Ez a hirtelen felszabadulás,
váratlal1iil, Felkészületlenül érte a pedagógus társadalmat is, nemcsak az egész társadalmat.
Ennek nyiigjúk mindnüig a következményeit.
Fr Mit
fl rr:ndszerudltás után il rYla/oar /úsc:hbs~'S szlÍmára ez az úlwlc/?
/, F, Most már szabadabban tudtunk indulni az llj világba. Legalábbis az els6 két évben azt
hittük, hogy teljes auto!1ómiánk vall, itt Székelyföldön annyira szabadon kezdtünk gondolkozni. Most már érezhetó, hOb'Y a centralizmlIs nem szú nt meg, sót erósödött a bürokrácia.
f\ kijelentések szintjén volt egyfajta decentralizáció, vab'Y egyfajta demokratizálás, viszont a
gyakorlatban az dlcnkez{íjét láttuic A tanügyben nagyfokú demokratizálódásra lesz még szükki kell alakítani és meg kell e::rlísÍteni az iskolák autonómiáját. Ehhez viszont anyagi eszközciket kell adni. ·Jeh~it akkor lesz igazán hatékony az autonómia és az iskolák önállósága, ha év
elején az iskola megkapja azt az összeget, amibéíl az iskoLít Fenntartja és a tanárokat flzetni
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tudja. Amíg ezzel nem rendelkezik, addig csak sZlÍvirág az autonlÍmia. Ha a vezetóség kezében
megvannak az anyagi eszközök, akkor fenn tudja tartani és befolyásolni tudja a dolgokat.
Másképp csak kiinyörög a szülóknek, a szponzoroknak. Ezek jó dolgok, de bizonytalanok,
sosc kallmlálhatók teljes pontossággal, és sokszor ellehetetlenítenek egy iskolk
t'. Milyene/:: most az iskola trírgyi flÜételei?
L P: AL iskola Llrgyi feltétele nem volna rossz. Ennek az iskolaszerkezemek, amit újólag kialakítotrunk, az évenkénti G osztálynak, és a Segítéí J'viária Gimnázium évfolyamonkénti 2
osztályának tLírhet/íen megvolnának az osztály termei. Megvannak a minimális laborok, tehát a szakterrnek is. Mi most már egy váltásban tanítunk, ez nagyon nagy eliíny, mert
vannak iskolák, ahol még mindig két vagy három váltásban kínlódnak. Itt most az a nagy
gond, hogy elkészült az iskolának a f(jljavítási tanulmánya. Ennek alapján 4-5 éven keresL[ü! a villamoshcllózattól a fútési hálózaton keresztül a termek felújításáig, mindennek Cl
korszerLísítése, teljes felújítása szükségeltetik. Ha ez 4-5 év alatt mcgtörténik, pontosabban
ha a vCllOsi tanács flldja évence ezt megfdelií összeggel támogatni, akkor 4-5 év múlva cl
Mcírwn Áron CimncíziLll11 ismét korszerű iskola lesz. Ha ez nem történik meg, akkor, ahogy
az a hetegnél is lenni szokott, ha idóben nem avatkoznak be, súlyossá válik a
és
lehet, hogy nagy m ([téttel sem tudják majd megmenteni. Nem szeretném, hogy olyan hdyzcthe kerliljünk, mint például a nagyenyedi gimnázium, ahol a díszterem tet/ízete lesz.akadt,
és szerencse:, hogy azclCítt nap volt ott az ünnepség, mert ba nem, 200 ember ott maralI.
Ilyen helyzetbe jöhet ez az iskola is, ha tovább halogatnák a följavítást, mert nagy az igénybevétel. Naponta 1000 diák van az iskolában, ezért idiínként cl szükséges mlíszaki e1leniírzésr, meg fdjavításobt el kell végezni.

F: /vJilym (IZ iskula félszm:ltsége?
L !': Régi típUSll tornaterm ünk van, tehát nem olimpiai méretlí, dc azért a tcstneveiés megoldi,ára hasznos, csak kevés. Van egy kisebb tornatermünk is, meg pályák az iskoia körül,
fútballp,ílya, kézilabdapMya, kosárpálya, kettó is. Most az
fdújítouuk. Ide
a
vcíros ifjúsága, délutánonként, kés ö estig kosarazás van. Ezt sajnos nem [udmk megszüntetni. ,\ok rong~llással, meg az iskolába való bejárldlással is
de ez most már népi hagyolll'lnny:l aLrhdt, hogy iII taLllja meg a helyi ifjúság az idö eltöltésének az egyik
Most az a gond, !Job'Y kéne ide cb'Y új, modern bentlakás, 4-5 személyes szobákkal, Jllen a
mi bentlakásunk nagy hálótermes, 17 -tií123 ágyakkal. Ez ma már nem felel meg az intim irásnak, és egyéh korszerlí kiivetelményeknck, de egyelöre ez van. Az étterem és a kunyha
[Grher/í. A bentlakás az, amivel nem vClb'Yunk elégedettek. PróbáltLlnk a fiúknál bútorcscrc't
alkalmazni, meg is tönént, dc íb'Y is zsúfült a bentlalds és nem felel meg azoknak a kövcteiITll'nyckm:k, amit a 20. század
egy diák elvár cl neki otthont adó iskolától.
F
dZ iskol!l
L 1': Ez az, ami a legrosszabb nálunk a fordulat óta. Addig legalább
költségvetés is
volt, azt idéíhl'l1
azzal rendelkeztünk, azt lekérhettük a pénzüb'Yi szervektéíL
Most nincs. Most itt Yab'Ylmk április
és nmcs
a 2000-es évre
Nem csak nekünk nincs, az országnak sincs, a megyéknek sincs, és a helyi tanácsoknak
sincs. Következésképpen a köl tségvetésb61 éllí iméwlényeknek nincs, Mit jelent ez ' A viilakésve, büntetve, nem tudom hogy, de valahogya vc\rosi
keresztül a Minisztérium
bizA több!
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már fClévkor clhaswáltad a
r;~dCZCL Azt akkor
Iwzz,\k ki.
11<1[';'1 machináció az
ebben II lehetetlen
kel! az iskolát fenntartani.
iiibb az ilyen
gond.
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az isko/dt?
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enne]\:

lej [ sc karbantartásra.
E:

tKY tmwlrJm?
f. 1': Ezt én így nem tudnim
Nálunk
I1lckrc jutcí
Lehet, hogy központilag valahol ezt
t;S

nún: nenz?

r 1': Ez az iskola <-,letének

a
J'vlikor a hajó oet van,
kidobok ezt, kic!obok azt, lemondok
enm-arról.
lchcc
tailani az iskolk Dc ez
norml\1 is

1lJ(')doi1

ClldJllnk múkiidni.
fl

f. l': Erre a mi vrlro.mnk nagyon rossz példa. A pozitív diszkrimináció révén Csikszercdában a
alakult k kitún{i feltételeket
ll1egújult bentlakást építenek, a
van felszerelve. Arníg több milli~1rd
nckLink 10 éven keresztül
sem
ad lak.' I ch:tt ilym
vannak, A rllmánoknak olyan általános is!zoli, és
líccurnot
alakítottak ki, hogy az összes többi iskola vizet sem vihet nekik. In pozitív diszkriminációval
él tck hogv ne mondhassa a román, hogy valamifelc elnyomásban vall része. De sajn~\Ll[os
módoll
alt m()[lc.!Fík, hogy {lk vannak hátrányban, és 6k az lildiiziittek.
cz s/o!l1on't a sz;ílllLlnkra. Udvarhely t is hozhacn~ím
Ott olyan románlíct'Li"
III (H'
fel, amilyenR()ITl~íniáball is kevés van, holott a
csak 2 ';;ó-a rohe tallulókat.
III ~lll. l\l:rs

F ;l1cld:Oii! III il t/lllte'llilct?
;, II 'i2 ;\lhnd6 sLÍtws,J réndcikczünk és 20 betanÍtö tanárral, tehát olyan 70 ,anár mliködik az
lslwl::ihan. 1 () "lia a hni círaszátn
/il! !il

dc aki 25 évnél többel tanított, annak csak Ul.

1(;
dc ~llralib~Hl 25-ösök

cgy kl furó est i
j

c

r

tartu
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E. Milyen életfórmára telik ebbő/?

L P: Fizetéstól Ezetésig várjuk a pénzt, hogy a közköltséget és az egyéb díjakat kifizessük, és
egy tűrhető élelmezést biztosítsunk, attól függően, hogy mekkora a családlétszám, vagy
hogy hányan dolgoznak a családban. Várjuk, hogy mikor hozzák a következéí flzctést, merr
napokra beoszwtt a pénzünk. Ez nagyon nagy feszültséget szül, és rányomja a bélyegét az
egész o ktató-ncveléí tevékenységre.

E· Hd Vdn a pedagr5gusolCllflk kiegészítő kerese/ül" az mibő! származhat?
L p. Ha van neki fCildje meg ereje és ideje, gazdálkodhat, vagy kiadja az örökölt földet fCl b e:: ,
ebb{íj valami kis jövedelem jöhet be. Aztán vannak ezek a magánórák. Az idegen nyclvszakos tanárok betanítanak különbözéí tanfolyamokon. Szerzódést kötnek az illető vállalkozóval, vab'Y az idegen nyelvtanító intézménnyel. Van most már ilyen is szép számmal. Aztán itt
vannak a bivatalosított magánórák, amikor felkészítéíket szervezünk az egyetemre. Nahát
cbból valamit még tudnak keresni. Nyilvánvaló, hogy mindenki megpróbálmellékkeresetet biztosítani, sokszor a melléktevékenység válik a féí állássá. Ez a felkészülésben is tükrözéídik. A tanárnak nincs már arra pénze, hogy könyveket vásároljon, számítógépet, vagy modern CD-ket, <lm ikkel fejlesztheti magát. Ezek az eszközök hiányoznak, nyilv~lnvaló, hogy
ez minőségileg visszaüt.
F: Milyennel: Izárnít d tdnáro/;: bérezéIe OrIzágoI éI ke!et-euróPdi 1Jlszrmylatban?
L 1': Hát tudtom szerint mi. eléggé alulflzetett kategóriája vaS'Yunk az országnak. A társadalmi
ranglétrán taHn még két alulfizetettebb kategória van, mint mi. Kelet-Európában Ukrajn~Ílól
eltekintve, tabn mi vagyunk a legrosszabb helyzetben. Ők még rosszabb helyzetben vannak.

H: lVfilyen a pedrlgrJr,uJO/;: flg!a/lwztatási biztonsága?
L 1': Mondjuk a f()glalkoztatási biztonság elég jó. Ezért az éhbérért elég nyugodtan lehet
dolgozni. Nem teszik ki az embert, csak végső esetben, ha nem tudom, milyen nagy dolgot
követ cl. Ha megpályázott egy állást, és azt elnyerte, akkor akár élete végéig dolgozhat Még
nincs túltermelés, általáhan még mindig szakemberbiánnyal küzd a tanügy Nem mondhatjuk, hogy fölösleg van, inkább hiány van szakképzett pedagógusból a megyéhen.
H: Változott-e ri pedagógusol:: he6/zcte cl rendszer1Jáltás utdn?
'" 1': Változott, mert most még nyíltabb an szidhat ja mindenki a pedagóglisokat. Ebben az
clszabadul t világban nagyon nehéz a szüléíknek is, de az iskolának még nehezebb. A csaLídokban is súlyos feszültségek vannak. Jelentkezik pL az alllltáplálts~íg is, tehát flzildlisan
scm hírják a szellemi mcgterhelést a gyerekek. Nagyon sok családban a mindennapi betev{í
blatot scm tlldj~lk agyerekeknek biztosítani. Nagyon sok szegény, de jó képességü gyerek
nem tud továbbtanulni, vagy ha igen, a család maximális erőfeszftésével, ami visszaüt cl
család
életére. Tehát olyan dolgok történtek a pedagógusok körül, ho[,'}' persze, hogy
cl
helyzete. Azért mondtam, hogy az a
dolog, hogy
most már mindenki szabadon szidhatja éíket, mert mindenkit lehet ebben az országban
szidni mindenféle
vonás nélkül, men nagyon nagy a
Dc a mcgHosszlr idéí távlatában nézve ez nagyon
mert
scm volt
vonzó a
a fiatalság súmára. Az
fdtétdek sincsenek meg, és nincs
A
a fizetésükkcl és il társadalmi c!ismerÉssel. Elégecledenek az anyagi
amelyeket az iskola múködéséhcz biztosíranak.
azért is, mert ,íIlandóan félrevezetik
állandóan
és az
be. Úgyhogy nagy az elégedetlenség.
rrJr'rnl1lZJ p 1',lpm'dp.tt a tandrok rmUl/mIUU,'"'.
L P: Nálam a méree magasra van állítva több szempontból is. Nem
Az emberek
van aki
C
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türhcr{í rdtétcleket terem tettünk az
hozzáállást várnék. A másik n,

és ehhez mérten sok
én neln tudorn a

",,,"uc,w,,u

~llblillnnL

szóvat éncln1cs úton nern lehet valan1Ít
lalán ánana is" Az a
CS]

és hivat~ísra neveini az embereket a főiskolákon meg az
mostani évben kimennek az
tvfoh ikánok" , az a
a
egyetemen
tanult. A Bolyai egyetem szellerne end kivonul az oktarásbóL Marad az urána jövők szd leehhez az
az
de
az m;íi" nem a Bolyai
az embnekct. Az
kc'sziilnek az
zájuk, akkor nagyon nehezen
men cgyáltaLín nincs mihez
Vannak
fi~Hal()k nagy
derr csoport, akik majdnem mind mennek nyugdíjba, Ez nemcsak a
van
hanem máshol is, dc itt ez nag, gomL Amikor ezek a nag'j öregek kivonulnak az iskolából,
akkor egyensúlybomLís jón létre, és amíg ez helyreáll, addig sok minden történhet,
F [(J/me/.: ri
ide a Legnagyobb Jzámbmz?
L 1': Legnagyobb ITIértékbell az érrel miségi szül{ík gyerekei járnak, Van egy olyan
vi elé ki
Részben a vidéki értelmiségiek gyerekei, és vannak a számunkra mindig élményt jclcnt{í blusi gyerekek, Ezeknek a számát szeretnénk a felvételi határig növelni, Akik
ahlvakról jiinnek be, tiszták és minden szempontból csak arra várnak, hogy fogjatok neki
tanárok és kép ezze tek engem tovább, Ezeknek az egészséges, jó vidéki gyerekeknek a száma
nOllban csiikken, Az anyagi gondok miatt nem tudják a szülók a bentlakást fizetni, és
akkor inkább egy vidéki gimnáziumban tanulnak tovább, vagy elmennek szakmát tanulni,
vab'Y visszamaradnak a gazdaságba, Lehet, hogy sok értékes gyerek elvész a továbbtanulás
szcmpolltjábc'll"

};'"" A1ilya! csalddi
l:iizüljörmel: a gyere/cd:?
l F Az értelmiségiek akik a pályán vannak, és fizetést kapnak, azok hozzánk hasonlóan,
r1zt:[<'sréíl-{j",etésig élnek de tudják biztosítan i a minimális Feltételeket, A gyerekek beiskoláz~ísa llagy gond, {meg most, hogya középiskolás tankönyvek inb'Ycnessége megszünt, Egy

tankiinyvcsolTlag a kilencedikeseknek 500-700 ezer lej körül van, Sok embernek ennyi a
havi rlzerésc, Elkhe( gondolni, hogy ezek a családra milyen terhet rónak, ha 2-3 közép iskoLis gyerek is van eb'Y családban, és féíleg ha van még egy egyetemista is,

F, /VJilyen általdnos Meolá/,ból l:erülnelc ide a gyerekei;:?

r P: A városi általános iskolák tanulóinál tapasztaltuk, hogy hosszú időn keresztül a gyerekek
túldoppingolt ~íllapotbal1 kerültek az iskolához, A szülők erre áldoznak, előkészítőkre járatják a g'yel"ckekeL Korábban még felvételi vizsgák is voltak, de az idéntől az iskolának semmitek szLíréí rendszere nem lesz,

F.' Há7lyjdcntlu:zfi uan évente, és hány gyerel:et tudnak jé!venni?
L /'," Nálunk eddi b nlindcll évben minimum eb'Y oszGílynyi, tehát 30-35 gyerekkel több jelentkezert, sót, tavaly három osztállyai több gyerek jelentkezett mint amennyit felvettünk,
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Ez még valami szűrést jelentett. Vannak azonban olyan szakközépiskolák, ahova annyi tanuló sem jelentkezik, mint amennyi hely van. Nálunk sem nagy a szűrés, de ezeknél az
iskoláknál nagy a gond, hogy valahogy beteljenek a felkínált helyek.
E Szelektálnak-e a fi:lvételnél, éj milyen eszközöket alkalmaznak?
r P: Eddig volt szürés. Twaly aszerint, hogy ki ment humánra és ki ment rdlra, volt egy
matematika és egy anyanyelvi szüréítesztelés. Ezek azért a képességvizsga eredményeket helyre
teftéle Ezze! lehetett módosítani, hogy ne hagyjuk ki azokat a tehetségeseket, akik valami
oknál tógva nem értek e! túl jó középátlagot. De most már nincs ilyen. Most a képességvizsgával és a médiák átlagával jönnek az általános iskolából. Meghirdetik a 150 helyet, jelentkezik mondjuk 170 tanuló, az elSírt szab~lly szerint átlagot számolnak, a ISO.-nél mcghLl"I.zák a vonalat. Aki azon alul esik, az lehet, hogy jobb, lelKt, hogy sokkal inkább itt volna a
helye, dc mivel nekünk semmilyen rálátási lehetSségünk nincs arra, hogy a számokon tLd
lássuk tíket, vab'Y egyáltalán tesztelhessük, ezt el kell fogadnunk. Hogy ez után milyen eredményeik lesznek, azt csak l-2 év után lehet megmondani.

E Ván-e proteJ;::ció a ftlvételinéf?
L p: A mi iskoLinkban ilyen nincs. Nem azt mondom, hogy nincs kolléga gyermek, vagy
valaki, aki után szólnak, de azt szoktuk mondani, ha nem teljesíti a követelményt, nem
tudunk tenni semmit.
E· /VJilyen a tanu!ók motiváltsága, milyen tanulmányi eredményeket érnek ef?
L P: A motiváltságot sok komponens teszi ki. Egészséges versenyszellem néhány osztályban
van. Azért mondom, hOb'Y egészséges, mert van az úgynevezett törtetS szellem, azt én nem
szeretem, mert ort mindenképpen a jegyekért harcolnak. Dc az egészséges versenyszellem
jó. Vannak informatika oszt~llyok, matematika osztályok, ahol hagyománnyá alakult, hogy
teljesítenl kell. Ezekbe az osztáJyokba kerülnek be a relatíve legértelmesebb gyerekek. Ba a
tanári gárda jól a kiirmükre néz, akkor elég szép eredményeket lehet a velük elérni. Szinte
teljes a bejutás felséítc)kra egy ilyen osztályból.

E: Mil;; a !e.vf!!bh problémái;; a tarlu!r;/d;;al, vannak-e fegyelmi gondjai/,?
L P: Fegyelmi gondjaink vannak, féílcg az óralátogatást illetően. Nagyon sok tanuló szereti
kihasználni a szabilyok adta lehettíségeket, sajnos könnyen kapnak orvosi igazolást, felmentést. Másrészt vannak szüIók is, akik f;'J.!aznak a diáknak, igazolást adnak akkor is, amikor nem kéne. Ez olyan szempontból érthetS, hogy egy szülő, aki látja a gyermekét, hogy
mennyit dolgozik, az néha-néha megsajn~llja azt a fáradt gyermeket, és ad egy igazoLlst,
hogy beteg volt. Ezek kirívó esetek, de eléggé ismétlődnek, úb'Yhogy ez nagy gond. Egészen
ki rívó eset az utóbbi hat évben szerencsére csak egy vagy kertó volt. Olyankor sajn~ílatos módon az iskolából való eltávolításra került sor. Ezek igazán kirívó esetek voltak, súlyos Jegydmi
kihág~ísok, egy eléggé ismétléídéí lopás, meg eb'? másik olyan tett, ami az iskolából való eltávolít:lst igényelt. Az iskola fegyelme, az anyaországi és az országban lev6 iskolákat tekintve, jónak
tekinthetó. Kitünónek semmiképpen nem mondanám, kicsit távol állunk enéí!.

F: 1l1ilym félsífjiJ!;;ú intézményekbe milyen eséllye! sil;:erüf bekerülniük a tanuiókna/,?
L P: Most már a skála bóvült, orvosira, közgazdaságira, különbözó tanári p,ílyák..ra kerülnek.
Most m~ír talán a jog is kezd néíni, ott mindeddig nem volt magyar
1'V105t, !JOb')' a
beveze[ték az
való tanuLls és í·elvételi
talán javlll a
zet. Na/:''Y0ll sokan mentek idegen
tanulni. Van e/:,'Y
. is, hogy késóbb sokan elhagyják él
és elmennek [említónak, vagy más
és nem pedagógusként
t(llytatják a
Visszaesett
a rdl
vonzása, gondolok ill arra, hogy
matematika-rlzikusból, Jizika-kémikusból telítettség van. 70-80')1l
az c!stí nekifur;Ísnál,
és azután
mindenki. Mindig 8()'!ltJ körül van a
Ez szerintem jónak mondhatcí.
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a/ál, nem tanulnak toudbh? Tudnrz/'é-e neki/c

meg

hogy referenciát kérnek a tanulóról, olyankor
nem tudunk bcavatkozni az
követni. A találkozókon az
hogy kivel mi is történt.

kap arról, hogy ki hol
F.· JvJi6/e!I az iskola
a szülők/zeJ?

el,

r FA szü!éíkkd való

szervezett. Evente kétszer általános szülói értekezletet tartunk minelen
és azon kívül az
szüJ() i énekezJctet
is tartanak. Tehát a szüllíkkel való kapcsolatunk permanens, de lehetne
is. Itt arra
gondolok, hogyatanároknak
nehó. a
a családok
miatt. A klasszimár nem igen létezik. Ez
rossz, mert ha a tanár
egyszer
kus
nem látja otthon a családot, és nem ismerkedik meg a konkrét körülményekkel, akkor a
nevelése scm
hatdmny, tehát nem tud az emberre és a családra vonatkozó lenni. Másrészt az anyagi gondok megoldásába eléggé bevontuk a szü16kct. Azt kell mondanom, hogy
jl,! reagáltak erre, sokszor erón Felül is. Például sajnálatos módon hagyománnyá vált, hogy az
osztály termeket a szüléíi bizottságok teszik rendbe. Ök meszeltetik, és a bútorzat felújításában
is éík játszanak szerepet. A szülói közösség erősségétéíl, anyagi potenciáljától függ, hogy melyik
osztályt lehet jobban felszerelni, mert központi alap elTe már eb'Yáltalán nincs.

H /Vfennyire

el~r:edettel:

a szúfí/l: dZ iskoláv{1!?

L p. A szülők egy része elégedett, másik része elégedetlen, sót elmarasztal ja az iskolát. KmaGÍst
nem végeztünk, de a mindennapi élet tapasztalata azt mutatja, hogy az iskola még hírnevéhm adódóan, Llb'Y-ahogy megállja a helyét.
L· /l1ennyiben tér el aZ iskola tanulói összetétele, más hasonló, nem kisebbségi is!coldkétóf?
1. 1': Itt mi vagyunk a többség. Irc a kisebbség a rom~Ítl ajkú lakosság. Azoknak a nab'Y része
kiiztisztviseléí, a hadseregben dolgozik vab'Y a rendőrségen. Tehát evidens, hogy nem azonos
a társadalmi összctétcle a két szül6csoponnak. A mi gyerekeink sokkal szélesebb spektrum ú
csal:ldokhcíl Jiinnek.

h': lv/ilyen taJlteme/, szerint tanítanak?
l. I): Romániában 3 éve egy l1gyncvezctt tdormfólyamat indult, amely az oktatás egész tartalmúnak a lllcgváltoztatásra vonatkozik. Elkészültek az új tantervek, már magyarból is eljutottunk a IX. oszcílyig, de véleményem szerint ezek az új tantervek még mindig maximalisták, tehát túlzsúfol tak maradtak. Maradt a túlzsúfoltság a román tanügyben, sokat akarunk. Szerintem ez nem volt igazán túl nagy megújulás. A reformtantervekhez kiírták az új
tankönyveket. Most ez a fólyamat zajlik országos szinten. Alternatív tankönyvek íródnak,
helyenként három cltlkönyvbéíl választhatunk. Mi ezeknek a fordításait alkalmazZLIk, merr
saját tankönyvünk még nincs. Most már a Romániai Magyar Pedagógusszövetség létrehozott egy saját kiadó t, ez próbálja felvállaIni a líceumi gondokat. Az I-VIII. osztályban még
Idclrdítják a könyveket, on még inb'Yenes a tankönyvkiadás, de a líceumban sajnos már
nem. Nekünk arra is kell gondolnunk, hogy elfogadható tankiinyvárakkal dolgozZLInk, mert
kLilönben a szülóket súlyos terhelés éri, ha még a fordítás költsége is rátcv6dik az amúgy is
csillagászati ~írú román tankönyvre. Akkor a magyarul megjelenó változat szinte duplája
lesz a román tankönyvnek. Most ezeket kell kivédenünk, ha lehet, anyaországi támogatássaI, ezért hozruk létre a saját kiadó t.
f.': Vrzn-e {IZ is/,oldnak, éJ a pedaglÍgusrtak beleszólása abba, hogy milyen tantervet haszná!?
!. P: A tantcrvbc nincs, tehát a tanterv egységes, itt nincs alternatív tanterv. Tehát eb7 tanterv
van, dc a tanterven belül van alternatív lehetóség. Vannak opcionális tant,írgyak és vannak
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köte!ezó tantárgyak. A törzsanyaghoz tartozó tantárgyak óraszáma kötött, de van megadott
imervallum, van mozgástér. Így lehet aztán elkészíteni a saját tantervet. Ez ct,'Y nagy gond,
most tanuljuk igazán ennek a módszertanát. Hq,'Y lehet ezt jól, okosan csinálni, anélkül,
hogy tLdterheljük a tanulókat. Mert ha minden opcionálist be akamnk vinni, akkor 37-38
6rát kell elosztani az öt napra, az hét óra, nyolc óra lenne naponta. Az lehetetlen. [::ppen
lehetséges, csak ki bírja fIzikailag?
h:' Milyt'71 trm/újnYlJela:t használnak?
L P: A szekér megel6zte a lovakat, mert mielőtt meg lettek volna a tantervek, azelőtt már
Illegíródtak az alternatív tankönyvek. Ez egy olyan időszak volt, amikor csak úgy elkezdtek
tankönyveket írni az emberel" Hatalmas pénzeket költöttek el alternatív tankiinyvekre.
Szerin tem ennek egy haszna biztos volt, mert a tankönyvírásban gyakorlatra tettek szen az
emberek. Ut:ll1<l megjelentek a tantervek, és most már alternatív tankönyveket csak a minisztérium engedélyével, és ezeknek a tanterveknek a tiszteletben tartásával lehet írni. Ezek cl
tankönyvek a tavasszal bemutat,ísra kerülnek, abból a tanár választ, és azt ajánlja a diáknak.
t,': li·hdt non az isl:o!a lJezetííségy dönt, harlem a tanár?
l" P: Igen, a tan,ír. A tanár javasolja, illetve ahol több tanár van eb'Y kateddn belül, összedugják a fejüket, és ól< döntik cl. 'Iúhjdonképpen lehetséges az is, hOg'f egy évfólyamon belli!
két különböl,ó tankönyvból tanuljanak. Csak legyen most már mindenkinek három választási lehetósége, mert tavaly még cgy sem volt. A 9.-esek tankönyv nélkül mentek bele az évbe,
magyar tankönyvek nem voltak, a régieket kellett használják, nem volt új tamerv sem.
F JJesz/1t arról, hogy /ecit
van az iskolában.
gépel, vfmrulk nún:
hrlSzndljrí/, (í/,el?
!. 1':
vannak nálunk kimondortan informatika profilú osztályok, ezeknek a 6'YakorLtCl i(llyik ott. Azon kívül a Elológia osztályokban és reál oszt<ílyokban is megkezdtlik a gépkezelés r<1nítkít, ami opcion,ílis tantárgy. Íb'Y nálunk rcggcltéíl estig foglaltak a
pele Ezen kívül az iskola fenntartása érdekében tanfdyamot hirdettünk egy
kariilrvc, 0s ezeknek a tanfolyamoknak a bevételéblíl próbáljuk fejleszteni cl géplahorr.
F: HlJnnrll1 (:.f
kaptá/c ri sZtÍmítógépel:et?
r l': Ezeket l1uJdncm kivétel nélkül
rámogatásból kaptuk, Sorossal kczdöc!iirt,
adott, akkor egy német
is kaptunk, és egy
kaput<Ína a Ricn-i
tanfclLigvclóségtlíl is.
/;:
th· el tlZ ú/::lJlt! tfzncsz/újzii/d,el /JaM
romtÍn isl::olríl:étt5/?
lj: A Marin Prcda iskoláétól biztosan eltér, mert azt fdszerelték modern eszközökkeL dc cgy
ll1isilc hagyominyos román is!zoliu'Jllogikus, hogy nem tér cl. A mi megyénkhen a r()lll~ín
iskoLíkuíl eltér, dc ez azért van, mert itt a román iskolákat fellildoLílják.
H lWddll1 fl Goga IíceurJ!wl!? so/d:a! lijbb ésjobb
71C/mud:?
l. F: Azt ílem tudni, de éík mindezt állami alapból kapták, tehát nem
szerezték.
Hatalmas
kapnak a hivatalos csatornákon kívül is. Ez m,ír nem titok, ezt m,ír
mindenki llldja, nem kiizhiedelcm. Ök kLiÍiin utakon a minisztériumtól egyenesen is bp-

r

támogattÍ.fbtlll és

ti

!e!d;en)

L

. fdtéteickben nem nagyok a különbségek. Nekünk
bizonyos
teldt egyes iskoLlk
eliinYl IS élveznek má,I norm<Íl iskolákhuz képest. Nagy különbség csak itt van, a mi rnc~
ahol
rum<Ín iskob van és azt
A tCibbi rom;ín iskola, a rn i
.\ZinClillkiin van, vagy még alatLl. Ha a nagy román
veszem, akkor ott
az
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szuper iskoLitól eltekintve az állami iskolák helyzete rosszabb, mint nálunk, úgy anyagi,
mint személyi feltételekben. Viszont a kisebbségi oktatás a szórványban minősíthetően
rosszabb. Ott a tárgyi feltételek és a személyi feltételek rosszabbak, mint itt. A Partiumban
pedig éppen senki sem figyel rájuk, ott asszimiláció van.

E Jobb-I! I!Z az iskola tlttól, hogy kisebbségi, vagy rosszabb?
L 1': Semmiképpen nem rosszabb. Talán jobb, mert tudjuk, hogy a kisebbségnek többet kell
felmutatnia ahhoz, hogy ub'Yanoda eljusson mint a többség.

E Miben vannak ti kúebbs(r:i iskola előnyei és a hdtrdnyai?
L P: Az c!önye mindenképpen az, hogy ebben a közegben mégiscsak felkészülhet a kisebbségi
létre az ember. Ha valaki más nyelv ű iskolába jár, akkor hátrányos helyzetbe jut nemzetiségi
szem pontból. Feltétlenül azt tartom elsődlegesnek, hogy az ember megalapozza a tudását az
anyanyelven. Ezt én mindig is vallottam, akkor is, mikor nem volt szabad. Akkor van mihez
viszonyítani, ha megfelelG tarisznyát kap az ember. Én azt az utat tartom járhatónak, hogy
a gyerek kiizépfókú képzést, sGt ha lehet, a felsMokú képzést is anyanyelven kapja. Mindamellett tanulja meg az állam nyelvét, de az tőle függ, hogy milyen szinten és milyen módon tanulja meg. Én pl. soha nem jártam román tannyelvű intézetbe. Magyarul végeztem a
fóiskolát, magyar egyetemre jártam. Csak egy tantárgyat tanultam románul, a matematika
történetét. Ezen kívül végig magyarul tanultam, de ebből semmiféle nehézségem nem volt.
Bukan:stben a minisztérium ban is meg tudtam állni a helyem a román nyelvtudásommal,
és a megyei tanfelügyelóségen is.
1:': CJ/wz-e valamilyen szempontbrif probiémdt az is/wldnak az, hogy a nemzeti kisebbség oktatdseft
u<r:zi ?
L 1': Egy tömb megyében nem okoz gondot, de a szórványban egy iskolának nehéz elszigetelten léteznie. Ezért tartjuk fontosnak a testvéri kapcsolatokat ezekkel az iskolákkal. Ne csak
anyaországi iskolákkal legyen kapcsolata egy ilyen gimnáziumnak, hanem a belsG kohézió
érdekében tartsunk szerves kapcsolatot a nagyváradi iskolával is. Tudja, hogy létezünk, tudja, hogy hozúnk fordulhat, hogyha valamilyen tantervi, vagy akármilyen más gondja van.
A Ronúniai Magyar l'edagógusszövetségnek ebben látom a feladatát. A történelemben elő
ször sikerült szövetségbe hozni ezeket a tanárokat, akik eddig elszigetelten, esedegesen találkozhattak egymással. Most Erdélyben létezik ez a szövetség, amely tájékozódik és segít,
természetesen ereje függvényében. Az is példátlan, hogy felvállalja a továbbképzéseket, akadémiát hoztunk létre, az évközi továbbképzések permanenssé vál tale Ezek mind olyan vívmányok, melyek az oktatás minőségét hivatottak elősegíteni.
F: CJ/wz-e a /eiJebbségi helyzet /wnfli/etust valakikkel?
L P: H~ít konfliktust okoz, mert ugye, itt volt a nagy Pruteanu mester, akit mindenki ismer a
régióban. Ez az úr, amikor itt volt, elég sok gondot okozott nekünk. Aztán mi megtanítottuk neki a leckét, dc úgy látszik, nem tanulta meg eléggé. Mikor elment, agyba-főbe dicsért
minket, "ítta a konkrét valóságot, nem tudott mást mondani. Órákon vett részt, betekintést
nyert, látta, hogy itt jó színvonaion beszélik a román nyelvet. Utána meg azt nyilatkozta,
készakarva hoztuk ide, hob'Y telrevezessük őt. Holott ő jött ide, abszolút hívatlanul. Ebből is
látszik, hob'Y milyen hazug ember. Sajnos nem ez az egyetlen ilyen példa. Ezek konfliktust
teremtéí emberele Vannak újságok is, amelyek ezt terjesztik, helyi, megyei jellegLí újságol<,
TV-adók, a sovén-nacionalista propagandának az eszközei. Ha valaki egyszer majd elfogulatlanul elemzi ezeket, független szemszögből, akkor kimutatható lesz, hogy mennyi kárt,
mennyi konfliktust teremtettek adásaikon keresztül. Így teremtődnek a konfliktusok. Egyébként mi itt nyugodtan vagyunk a Gogaval. Ha valami van, meghívjuk egymást, de különben éli mindenki a maga életét. Az életben találkozunk, nem kell a testvériséget erGltetni.
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Akkor vab'Yllnk igazán egymás mellett, ha tiszteljük egymást, és mindenki élheti a maga
szabad közösségében az életét. Ezt nevezem együttélésnek, nem azt, hogy rákényszerít jük
egymásra az olyan helyzeteket, melyek nem természetesek a másik számára. És akkor azt
mondja a másik, hogy érezd jól magad, mintha itthon lennél. Hát ezt éltük meg 40 éven
keresztül, hogy "itthon vagy nálam", ugye. Hát én saját magamnál akarok itthon lenni. Ez
nab'Y különbség, de ezt nem akarják megérteni.
h': Miben kellene megvá!toztatni az iskola helyzetét?
L P: Az iskola helyzete mind személyi, mind anyagi feltételekben akkor fog változni, ha a helyi
közösségek anyagi rátordítása és erkölcsi megbecsülése egyértelműen növekedni fC)g. Annak
a felismerésére van szükség, hogy már Ic kell szállni a szó szintjér61 és oda kell tenni komoly
összegeket. Másképp lesüllyed az egész román oktatás és köztük mi is. Ha ezt nem ismerik
fel, akkor a román oktatásban visszaJ-ordíthatatlanlll olyan dolgok történnek, amiket soba
nem lehet igazán helyrehozni. Ilyen vészes a helyzet. Az én megítélésem szerint komoly
anyagi rMordítás kell, és az anyagi ráfordítás mellett jöhet a személyi feltételek erősítése. De
addig semmi sem lesz, sem itt, sem máshol, amíg csak toldás-foldás az egész.

(Az interjút Mandel Kinga Izészítette)

))Lassan esik szét minden. .. ))
Hulló István, a szabadkai Egészségügyi Középiskola igazgatója
fducatio: Szeretném, ha bemutatná a tágabb r<r:iót és közelebbről Szabadkát, a nemzetiségi megoszlds szempontjdbríl
Hulló Jst1J(ín: Lényegében a tömbmagyarság itt él Észak-Bácskán és Észak-Bánságon - azaz az
északi Tisza-mentén. Szabadka város, az oktatásban és egyéb területeken is központi szerepet tölt be. Az oktatás más községekben, városokban annyira redukálódott, hogy nagyon
sok középiskola megszűnt, nem működik, Szabadkán pedig relative még nagy múlna tekint vissza és még komoly hálózattal is működik. A város 150 OOO lakosú. Sok apróbb
Ellucska taLílható a környéken. A települést 1339-ben említi k hivatalosan elóször mint
szabad királyi várost. A századfordulón élre virágkorát, akkor volt itt eb'Y abszolút polgári aS()(!ó
és eréís ipar. Pl. az els6 villamos itt volt az országb;ln, de 1972-ben mcgszűnt.
Nálunk hét középiskola van, tehát az egészségügyi, a gépészet és elektrotechnikai kiizépiskob, azdn a közgazdasági szakközépiskola, ebbe a közgazdaságiba tartozik még aszaldcs,
Cllkdsz, vendéglátás. Azután a vegyészeti technológia, és ide tartozik az élelmiszeripar, és a
vardl11óképzés. Azt;Ín az épftéí- és nyomdaipari közép iskolánk, 2000 diákkal, itt ácsok, kiiművesek, vannak építészeti profIlok, illetve a nyomllaiparra
a diákokat. N,llunk a
kiizépiskolai képzés az iskoLíkban három vagy
év alatt történik. A háromévesek a
A négyszakmunldsképzfík, a négyévesek pedig inkább nevezhetók
évcsr{íl lehct továbbcanulni egyetemen, főiskolán, a háromévesrCíI nem. Aki oda iratkozik,
al. befejczte
Középiskolai szinten lehet különböz6 specializáció kat V;II;I\!.""I
ncílunk, pL riintgen-technil<Llst, ez az ötödik fokozatnak felei meg, hatodik a főiskola. Sza[('iiskola, t'S
hCldldn vall fliiskoLr is, az óvc'Jn{íképzö, azután az
vannak egyetemek is. ]cléntéíJ van magyar
lS
Nálunk a tanít'Jsághoz
Ez a hetedik Fokozat.
Zomborban létezett csak
cgycrcll1l
Snbadkán
éve
a tanítóképz{í. Zomborba helyeztr'k át. De az
kiharcoltcl és visszakerliI [ ide mi llisztéri llfni
gi CgYCtC111)

