
„Megállt az idő? – Nézze meg, hogyan élnek ma is Er-
délyben” – csábított olvasásra a hirado.hu portál. Ha lenne 
bicskám, biztosan kinyílt volna a zsebemben. Főként meg-
nézve az amúgy jól sikerült felvételeket tartalmazó kép-
galériát és elolvasva a pár sor kísérőszöveget: „Erdélyben 
máig sokan űzik a régi, hagyományos mesterségeket. Tra-
dicionális kovácsműhelyeket és tehénpásztorokat egyaránt 
lehet látni.” S aztán egy falusi cigány kovácsról készített 
fotók következnek. Tehát egyek kovácsműhelyek egyek ko-
vácsokkal. Szerencsére, a következő mondat enyhíti az ál-
talánosítást: „Képriportunkban egy hagyományos kovács-
műhelyt láthat, ahol még ma is a régi eszközökkel és mód-
szerekkel dolgoznak.” A tehénpásztorokra vonatkozó mondat 
pedig így szól: „Nem halt ki a tehénpásztorság sem, Erdélyben 
a mai napig sok ember él tavasztól őszig egyszerű kunyhóban 
a szabadon tartott tehenek közelében.” A képaláírásokból pe-
dig megtudjuk, hogy „Rácz Mihály patkót készít Erdélyben, 
Nyárádremetén található kovácsműhelyében”, illetve azt, 
hogy „Tordai Zoltán teheneket legeltet Erdélyben, Szováta 
mellett egy réten”. Illetve a „teheneket legeltet” helyett, a ké-
pen láthatók függvényében az olvasható, hogy „...kunyhójá-

ban pihen...”, „...cigarettát sodor...”, „...tehenet fej...”, meg hogy 
„...frissen fejt tejet önt egy sajtárba...”, s mindezt „Erdélyben, 
Szováta mellett”. A „sajtár” amúgy egy alumínium kanna...

Nos, Erdély-képét a médiából merítő átlagos magyaror-
szági magyar ember mire következtethet mindebből? Arra 
– amint azt a cím is sugallja –, hogy Erdélyben csak cigány 
kovácsok és fogatlan tehénpásztorok élnek. Ezek után nem 
csodálkozom azon, hogy Budapesten, Erdélyért nosztalgiázó 
öregurakkal beszélgetve az volt az érzésem, hogy ők csak Er-

dély földjét sajnálják, s azt is kérnék vissza – de lehetőleg 
lakosság nélkül. Erdélyi románok, erdélyi magyarok és szé-
kelyek nélkül. No meg erdélyi cigányok nélkül. 

Kíváncsi vagyok, mikor jön el az az idő, amikor a ma-
gyar nyelvű tévék műsorában nem az egy tehénkével hú-
zott faekével szántó idős paraszt, vagy a szobrot avató és 
táncikoló székely ruhás ünneplő jelenti az erdélyi embert. 
Amíg ilyen a médiákban felelős tisztséget ellátó – amúgy 
bizonyára jóindulatú – szerkesztők, szerkesztőségvezetők 
Erdély-képe, addig ez a hamis kép tovább él a médiafo-
gyasztókban is. S fel sem merül az átlagmagyarban az, 
hogy az erdélyi magyart egy lópatkolás és egy tehénfejés 

között esetleg a minősíthetetlen érettségivizsga-eredmények 
s azokat kiváltó okok foglalkoztatják, vagy netán szomorko-
dik a magyar nemzet egységét megtestesítő, megszemélyesítő 
Habsburg Ottó halálán.

Erdélyi magyarként még csak azt kell eldöntenem, hogy 
cigány kovács vagyok-e vagy tehénpásztor...
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Erdély – cigány kovácsok 
és tehénpásztorok földje

                NézőpoNt n Sarány István

Nincs megelégedve a Hargita me
gyei érettségieredményekkel a 
megyei főtanfelügyelő. A vizsga 
előkészítését, szervezését komo
lyan vették, a diákoknak is komo
lyan kell venniük a feladatot – véli 
Ferencz Salamon Alpár.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro„Nem szerettem volna 

ilyen gyenge eredmé
nyekkel országos do

bogós helyezést elérni – foglalja 
össze az érettségi eredményeinek 
értékelését Ferencz Salamon Alpár. 
Hargita megye főtanfelügyelője az 
országos helyzetet nem kívánta ér
tékelni, őt, mint mondja, elsősor
ban a megyei eredmények érdeklik, 
hiszen itt igyekeztek megfelelő mó
don előkészíteni az érettségi vizsgát. 
„Nagy munkát végeztek a tanárok a 
próbaérettségi előkészítésével és le
bonyolításával, és azt várták, hogy 
ha nem is jobb, de legalább a tavalyi 
szintet érje el az idei átmenési arány. 
Ha lebontjuk az eredményeket is
kolákra, kitűnik, hol vették komo
lyan a próbaérettségit” – mondja a 
főtanfelügyelő.

„Bár nem vagyok híve a hegy 
alatti abrakolásnak, a próbaérettségi 
segített tisztázni a hiányosságo
kat, és úgy látom, az igazi érettsé
giig hátralévő időszakban lehetett 
volna pótolni a lemaradást” – véli 
Ferencz Salamon Alpár, hozzátéve, 
a pedagógusok módszertani körein, 
az igazgatói értekezleteken és min
den lehetséges fórumon felhívták 
a figyelmet a vizsga fontosságára és a 
vizsgáztatás tisztaságára. 

A nagyon rossz érettségi ered
mények legfőbb okát a rendszer
ben látja a főtanfelügyelő. Véle
ménye szerint a szakközépiskolák 
diákjait nem szabadna ugyanolyan 
szintű érettségire kényszeríteni, 
mint amilyent a gimnáziumi tanu
lók tesznek. 

Ferencz Salamon Alpár megkö
szönte a felvigyázó pedagógusoknak, 
javító tanároknak, hogy komolyan 
vették a feladatukat. Úgy véli, a Hargi
ta megyei érettségiztetők jól végezték 
munkájukat, a tanfelügyelőség mun
katársai pedig folyamatosan ellenőriz
ték a vizsga lebonyolítását. Ugyanak
kor azt látja, a tanfelügyelőség és a pe
dagógusok megtettek minden tőlük 
telhetőt, attól kezdve azonban, hogy 
a diák beült a padba vizsgázni, már 
annak felkészültségén, egyéni teljesít
ményén múlt az eredmény.

ElégEdEtlEn A FőtAnFElügyElő

Gyenge eredményekkel dobogós helyen
A nagyon rossz érettségi
ered mények legfőbb okát 
a rendszerben látja a fő
tan felügyelő. Véleménye 
szerint a szakközépisko
lák diákjait nem szabad
na ugyanolyan szintű 
érettségire kényszeríteni, 
mint amilyent a gimnázi
umi tanulók tesznek. 

Érettségieredmény-táblázatot böngésző maturandusz. Az országos átlag fölött fotó: mihály lászló
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