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Körkép
társadalom

Fekete reverendába öltözött, fiatal román pap nyilatkozott a 
lesújtó eredményeket hozó pedagógusi versenyvizsga nyomán az 
egyik országos tévéadó híradójának. Maga is érintett volt a do-
logban, hiszen vallásoktatói állásra pályázott, de az ötösön aluli 
jegyével elbukott. Eddig ebben semmi rendkívüli, sok sorstársa 
van az idén. A döbbenetes az volt, amikor ez a pap és pedagógus 
arról beszélt, hogy az eredményeken nem kell csodálkozni, ma 
ugyanis csak az megy pedagógusnak az egyetem elvégzése után, 
akinek nem akad jobb meló, és csak addig ül a tanügyben, míg 
kap magának valami jobb állást. Egy ugródeszka tulajdonkép-
pen a katedra, legalábbis így látja egy mai „értelmiségi”.

Átmeneti állapotnak tekintik ma a pedagógusok a tanítást? 
Persze általánosítani nem lehet, de könnyen megtörténhet, 
hogy van némi igazságtartalma az interjúalany állításának. 
Az, ami egykor lélekből fakadó hivatás volt, a pedagógustár-
sadalom túlnyomó többsége által őszintén megélt „a nemzet 
napszámosa” munka mára átmeneti állapottá, egy jobb pénz-
kereseti forrás felbukkanásáig elviselt helyzetté degradálódott. 
A miértre a válasz igen sokrétű, most maradjunk talán csak 
annál, hogy az elmúlt húsz esztendő politikai elitjének igencsak 
jelentős szerepe volt a dologban. 

Csoda ezek után, hogy olyanok a versenyvizsga-eredmények 
amilyenek? Csoda, hogy az ilyen pedagógusok növendékei olyan 
érettségi eredményeket produkálnak, mint amilyenek az idén 
születtek országszerte? 

Miközben ennek a reverendás-szakállas fazonnak a véle-
ményét hallgattam hüledezve, óhatatlanul eszembe jutottak 
egykori tanáraim, akik – túlnyomó többségük legalábbis – ízig-
vérig pedagógusok voltak, szakmailag és emberileg egyaránt a 
helyzet magaslatán állva. Hogy érezhetik magukat ebben a 
felhígult pedagógustársadalomban? Jó kérdés. Pár évük még 
van nyugdíjig, azt kibírják, utána meg... Isten óvjon minket, 
szülőket és iskolába járó gyermekeinket!

Akárcsak az érettségi eredmények kifüggesztése után, most, a 
pedagógus-versenyvizsga után is javában keresik a helyzetért fe-
lelőst, a hibást. Majd mindenhol elhangzanak a tánciskolákkal 
vetekedő magánegyetemek, diplomagyárak, amelyek sorozatban 

gyúrták ki éveken át a felkészületlen diplomásokat, felhígítva így 
a pedagógustársadalmat, de nem csak azt (tudnának mesélni a 
pszichológusok, jogászok is, és folytathatnám a sort). De miért tet-
szelegnek azok a politikusok, egykori tanügyminiszterek most is a 
mindent tudó, okostónik szerepében, akik, amikor kezükben volt 
hatalom, sorozatos rossz döntéseikkel kikövezték a mostani álla-
potokhoz vezető utat? Mert a diplomagyárak sem azért születtek 
és élnek igen jól, mert valakik unalmukban bélyeg vagy szalvéta 
helyett diplomákat akarnak gyűjteni, hanem azért, mert példá-
ul a tanügyben egyszer csak nem volt elég jó az a több éve, ha kell 
évtizede oktató tanító, akinek „csak” tanítóképzője volt, hanem 
egyetemi diplomát vártak el tőle, ha állását meg akarta tartani. 
És mivel legtöbben meg akarták tartani, de már család, mun-
kahely és sok más ok miatt nem engedhették meg maguknak az 
egyetemi központokban való életet és tanulást, hát kliensei lettek 
a politikusok meggondolatlan döntései nyomán kialakult reális 
társadalmi igényre ráfelelő diplomagyáraknak. Ja, hogy eze-
ket kihasználták olyan fiatalok is, akiknek egyébként nem volt 
keze ügye a tanulás, és ez volt az egyetlen módja annak, hogy 
„értelmiségivé” váljanak? Óhatatlanul. Hogy az ilyenek hígítják 
a szakmát? Természetesen. Na de kérem, honnan is indultunk? 
Ki a hibás ezért? 

Kiből lesz ma tanár 
Romániában?

    NézőpoNt n Forró-Erős Gyöngyi

Kaláka, Kiscsillag és Budapest Bár 
– húzónevek, amelyek hallatán már 
tegnap estére tömegek igyekeztek 
eljutni Tusnádfürdőre, a huszon-
kettedik Bálványosi Nyári Szabad-
egyetem és Diáktáborba. Mert mit 
számít, hogy kedd és munkanap, 
még azok is, akik a tegnapi napot 
becsülettel ledolgozták, estére már 
többedmagukkal akarták énekelni, 
hogy szívükben bomba van, és azt 
is, ha én lennék a szerelmed.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Lázas készülődés előzte meg 
mind a szervezők, mind a 
résztvevők részéről a 22. 

Bálványosi Nyári Szabadegyetem 
és Diáktábor kezdetét. Ismerősök 
hetekkel ezelőtt kezdtek egyez-
tetni, ki, hogyan és meddig lesz a 
tusványosi táborban, milyen elő-
adásokra, koncertekre mennek el 
biztosan, és mi az, amit biztosan 
nem néznek meg. A Facebook kö-
zösségi oldal is a szimpatizánsok és 
ellenszenvezők sóhajaitól hangos: 
van, aki azzal tüntet, miért is kerüli 
a tusnádfürdői rendezvényt, más 
pedig a tegnap legurított első söré-
nek időpontját is megörökítette. A 
terep előkészítése, a sajtószoba fel-
szerelése, a világháló-ellátás beüze-
melése már napokkal ezelőtt elkez-
dődött, a tegnap pedig megérkez-

tek az első sátorozók, faházlakók is, 
de talán a sörsátorok alja volt első 
perctől a legszimpatikusabb fede-
zék. A Kaláka, a Kiscsillag és a Bu-
dapest Bár beharangozása kellően 
fellelkesítette a táborba igyekvőket, 
akiknek ma a hivatalos megnyitó 
után is lesz, amiből csemegézzenek. 
A Fősátorban Kárpát-medencei tu-
dástér címmel értekeznek, majd fél 
év távlatából arra keresik a választ, 
milyen magyar állampolgárnak len-
ni, valamint a délutáni órákban sor 
kerül a közép-európai energiapoli-
tikai kihívások boncolgatására is. 
Az EMNT–Jakabffy sátorban arról 
vitáznak ma, hogy ki lesz a polgár-
mester Marosvásárhelyen, a magyar 

kulturális örökségről mint otthont 
adó közegről lesz szó, de téma az 
Erdélyi Magyar Koalíció 2012, a 
szórványkérdés is. 

A sátrak kínálatában szemelget-
ve, természetesen a teljesség igénye 
nélkül, a Magyar Teátrum – szín-
házi sátor programja is biztatónak 
tűnik: számíthatunk jelmezkiál-
lításra, babjátszóra, bábelőadásra, 
de a Magyar Teátrum színházai 
kapaszkodót nyújtanak mindenki-
nek: csecsemőtől az aggastyánig.

A Kastély Nap keretében a kas-
télyok fenntartható hasznosítási le-
hetőségeiről, az erdélyi nemesi csa-
ládok hétköznapjairól 2011-ben, 
valamint az erdélyi kastélykertek 

helyzetéről lesz szó. Minderre az 
Erdély caféban kerül sor. Estére két 
koncertet is ígérnek a szervezők, 
az Intim Torna Illegál és a Shantel 
után pedig buli a csűrben – és még 
legalább öt sátorban.
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Megkezdődött Tusványos

Sátorozók Tusványoson. Összetartoznak  fotó: mihály lászló

 
A Kastély Nap keretében 
a kastélyok fenntartható 
hasznosítási lehetősége-
iről, az erdélyi nemesi 
családok hétköznapjai-
ról 2011-ben, valamint 
az erdélyi kastélykertek 
helyzetéről lesz szó. 
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