
Zajlik az élet Budapesten. Mindenütt nyugati meg keleti 
turisták nyüsletnek: fekete öltönyös fényképező japánoktól ke-
rekes bőröndös német diákcsoportig és harsány idegenvezető 
által terelgetett angol nyugdíjasokig. A belvárosban ismer-
kednek a nevezetességekkel. A Nemzeti Erőforrás Miniszté-
riuma előtt a pedagógusok tüntettek a hét végén, tegnapra a 
rendvédelmi szakszervezetek tüntetésére készültek a Kossuth 
téren. Pár utcával odébb pedig a 82. Ünnepi Könyvhét és a10. 
Gyermekkönyvvásár zajlott múlt csütörtöktől tegnap délutá-
nig a Vörösmarty téren.

Első látásra kevesebb könyvsátort állítottak fel a ki-
adók és könyvkereskedők. Az erdélyi könyves műhelyek 
négy standot foglaltak el: újdonságaikat és korábban meg-
jelent könyveiket kínálták a Bookart, az Erdélyi Múzeum-
Egyesület (EME), az Erdélyi Gondolat, az Irodalmi Jelen 
Könyvek, a Koinonia, a Komp-Pres, a Kriterion, a Men-
tor, a Pallas-Akadémia, a Polis és a Pro Print, az erdélyi 
szerzők műveit azonban több magyarországi kiadó kíná-
latában felfedezhettük.

Hogy miben különbözött az idei Ünnepi Könyvhét a ko-
rábbiaktól? Talán több volt a könyvheti újdonságok között a 
szépirodalom, mint a korábbi években, s lényegesen több volt 
a női szerző, mint eddig. A kereskedők a kisebb forgalomra 

panaszkodnak, a vásárlók, nézelődők pedig a pénztárcájukat 
siratják, és azon panaszkodnak, hogy egyre kevesebb pénz jut 
könyvre. A téren felvonult a magyar tollforgató-társadalom 
színe-java: könyveiket kínálták, dedikáltak és purparléztak 
az érdeklődőkkel neves és közismert írók, költők, valamint az 
ígéretes – ám még csak szűk körben ismert – ifjú titánok.

A rendezvényt kezdeményező Supka Géza újságíró több 
mint nyolcvan esztendővel ezelőtt olyan ünnepet akart te-
remteni, amely alkalmat nyújt az íróknak, költőknek, szer-
kesztőknek, kiadóknak, hogy bohém környezetben, kötött-
ségek nélkül mutathassák meg magukat és mutathassák be 
műveiket az olvasóknak. Nos, ez az elképzelés valóra vált, 
esténként a könyvek mellé gyakran került a dedikálóasztalra 
borospohár, kötetlenül lehetett beszélgetni. Szombat este utca-

bál volt, sőt, az egyik felvidéki kiadó még cigány zenekarral is 
húzatta a talpalávalót vendégeinek.

Örömmel nyugtáztam, hogy olvasnak még az emberek, a 
metrón, buszon, villamoson, HÉV-en utazók legalább negye-
dénél olvasnivaló van, a napilapok, magazinok mellett sok 
embernél látni könyvet. Bár nálunk is ennyien olvasnának a 
tömegközlekedési eszközökön – ábrándoztam könyvem fölül 
kinézve, s közben eszembe jutott: nekünk még igazi tömeg-
közlekedésünk sincs. Így nem marad más olvasási hely, mint 
az árnyékszék.

Tehát mint jeleztem, zajlik az élet a magyar fővárosban. 
Túl a társadalmi feszültségeken, a kulturális és szakszervezeti 
tömegrendezvényeken sokat elárul a turisták jelenléte. Né-
hány éve még azon lamentáltam, hogy Budapest évről évre 
koszosabb, lelakottabb, most viszont azt látom, tapasztalom, 
hogy egyre több belvárosi – és nem csak! – épületet újítanak 
fel, a város éledezik, kezdi visszanyerni világvároshoz méltó 
fényét. Parádézik, mint a könyvek, a rendvédelmiek vagy a 
turisták.
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Megkezdődött az érettségi

Nincs súlya a szóbeli vizsgának
a román szóbelivel kezdődött 
meg tegnap az idei érettségi. 
tanárok és diákok is egyetérte-
nek abban, hogy ilyen formában 
nincs sok értelme a szóbeli vizs-
gáknak: senki sem tudja, mikor 
és milyen formában használhat-
ják fel a most vizsgázók a felele-
tükért kapott minősítést. 

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Tegnap reggel nyolc órakor 
kapták meg a vizsgaköz-
pontok képviselői a szó-

beli tételeket, kilenc órakor pedig 
az iskolákban megkezdődött az 
idei érettségi első vizsgája. Az idei 
román szóbelire 1536 diák irat-
kozott be. Mivel ezek eredménye 
nem számít be az érettségi jegyé-
be, különösebb vizsgadrukk sem 
volt tapasztalható a diákok köré-
ben. Igaz, az éppen sorukra várók 
azért csak kérdezgették a teremből 
kijövőket, hogy mikor kell odaad-
ni a tanárnak a személyazonossági 
igazolványt, kapnak-e piszkozatla-
pot, ülve vagy állva kell-e felelni, 
de biztonságérzést nyújt nekik az, 
hogy a vizsgabizottságban ott ül 
saját tanáruk is. 

Püsök Ana romántanár a csík-
szeredai Márton Áron Gimnázi-
umban tegnap délelőtt még nem 
saját diákjait vizsgáztatta. Öröm-
mel tapasztalta viszont, hogy 
azok a diákok, akikkel négy éven 
át találkozott az iskolában, most 
ügyesen felelnek, értik és meg 
tudják magyarázni a kapott szö-
veget, kiforrott véleményük van a 
kapott tételben megfogalmazott 
témákról. Lapunknak elmondta, 
hogy a felelők között voltak, akik 
nagyon helyesen beszéltek romá-
nul, mások bizony ejtettek néhány 
hibát. Előnynek nevezte, hogy az 

osztályt tanító tanár jelen van a 
bizottságban, tapasztalata szerint 
így bátrabbak, nyugodtabbak a 
diákok, és felelet közben saját ta-
náruk szemébe néznek. A tanárnő 
nem ért egyet a feleletek minősíté-
sével, szerinte jobb lenne, ha jegyet 
adhatnának. A diákok öltözetével 
kapcsolatban ugyanakkor megje-
gyezte, elvárják, hogy a vizsgázók 
elegánsan jelenjenek meg a vizs-
gán, hiszen maguk a tanárok is az 
alkalomhoz megfelelően öltöznek 
fel ilyenkor. Mint meséli, azokat 
a diákokat, „akik olyan ruhában 
érkeztek szóbelizni, mintha piacra 
mennének”, meg is szólította. Igaz, 

az ilyen diák kivételnek számított, 
többnyire világos blúzban, sötét 
szoknyában, illetve a fiúk öltöny-
ben érkeztek vizsgázni.

Kiss Csilla, a Kájoni János Szak-
középiskola romántanára szerint 
is közérthetők a tételek, nagyjából 
ugyanolyanok, mint a tavalyiak. A 
nehézségi fok viszont változó, a tu-
dományos jellegű szövegeket nehe-
zebbeknek látja. Ebben az iskolában 
is voltak nagyon szép feleletek, de 
arányában talán több a haladó és kö-
zepes szintű felhasználói minősítés.

György Géza romántanár 
szerint sem jelent olyan kihívást 
ilyen formájában a szóbeli vizs-

ga, mintha jegyet kapnának, hi-
szen csak azt nem engedik át, aki 
megtagadja a feleletet, magyarán 
meg sem szólal. A diákok így nem 
stresszelik magukat, és azt sem 
tudják, hogy hol, milyen formá-
ban lehet felhasználni a kapott 
minősítést. 

Ebben a tanárokkal a diákok is 
egyetértenek. Így, jegy nélkül nem 
látja értelmét a vizsgának Berényi 
Attila és Baka Krisztina, a Kájoni 
János Szakközépiskola két érettsé-
giző diákja sem, akikkel vizsgájuk 
után beszélgettünk. Mint mesélték, 
nem tartották nehéznek a tételeket, 
a vizsga ugyanúgy folyt le, ahogy a 

próbaérettségin. Az érvelő szöveg 
struktúráját megtanulták, csak be 
kellett helyettesíteniük monda-
nivalójukat a meglévő szerkezet-
be. Azt mondják, remélik, hogy 
a könyvekről, illetve a folyókról 
szóló tételükre adott feleletükre 
a legjobb, gyakorlott felhasználói 
minősítést kapják. 

Nagy Réka és Rákossy Izabella a 
Márton Áron Gimnáziumban vizs-
gázott tegnap délelőtt. Szerintük 
arra jó ez a vizsga, hogy felmérjék 
kreativitásukat, tudnak-e beszélni 
egy adott témáról, mennyire isme-
rik a nyelvet. De a tárgyi tudásról 
majd az írásbelin kell számot adni. 
A két diáklány hozzátette, ők is 
jobban szeretnék, ha jegyet kapná-
nak a feleletre, és az beleszámítana 
az érettségi átlagába. 

Ma még tart a román szóbeli, 
holnaptól június 10-ig a magyar 
nyelvi kompetenciákat mérik, júni-
us 13–17. között a digitális kompe-
tencia vizsgát, 20–23. között pedig 
az idegen nyelv kompetencia vizs-
gát tartják. Az írásbelik június 27-
én kezdődnek.

Szóbeli vizsga előtt álló diákok. Stresszmentesen fotó: csíki zsolt

 
Nem jelent olyan kihí-
vást ilyen formájában a 
szóbeli vizsga, mintha 
jegyet kapnának, hiszen 
csak azt nem engedik 
át, aki megtagadja a fe-
leletet, magyarán meg 
sem szólal. A diákok így 
nem stresszelik magu-
kat, és azt sem tudják, 
hogy hol, milyen formá-
ban lehet felhasználni a 
kapott minősítést.


