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Körkép
társadalom

A hétvégén van a 71. évfordulója annak, hogy a magyar 
hadsereg elérte a Székelyföldet, és elkezdődött az a rövid kor-
szak, amire úgy emlékszünk, mint a „kis magyar világ”. A té-
nyeket ismerjük, a kis magyar világot úgy elvitte a történelem 
szele, mintha nem is lett volna... Akik élték, azok emlékeznek 
még rá. Mi is, akik tőlük hallottuk a történeteket, nosztalgiá-
val gondolunk arra az időszakra, mint az utolsó reménysuga-
rára annak, hogy Trianon igazságtalanságát orvosolni lehet 
területi korrekciókkal. Arra a négyéves időszakra ipari és be-
fektetési szempontból is gondolhatnánk nosztalgiával, hiszen 
vasútvonalak épültek, és a magyar állam igyekezett komolyan 
venni szerepét itt is. A háború mindent lerombolt...

Van egy áramlat a magyar közgondolkodásban, hogy hi-
bás dolog nosztalgiával emlékezni arra, ami akkor volt. Aki 
felsóhajt, ha a bevonulásra gondol, az valójában a zsidók 
üldözését, a háború förtelmeit igenli, állítják többen is azok 
közül, akik jelen vannak a publikus térben. 

Nehezen feldolgozható, ami Európában történt a má-
sodik világégés alatt. De az erdélyi magyar emberek nem 
azért gondolnak nosztalgiával a negyvenes bevonulásra, és 

arra a rövid, nehéz, de mégis magyar világra, mert egyetér-
tenek a mészárlással, mert holnap fegyvert akarnak ragad-
ni, és elkezdeni lövöldözni. És nem is arról van szó, hogy 
képtelenek vagyunk elfogadni a realitásokat, belátni az új 
világrendet. A legtöbbünknek nincs személyes élménye az 
időszakról, hisz nem is lehet. 

Arról van szó, hogy mi magyarok (nem tudom, mások ho-
gyan vannak vele), szeretjük a saját sorsunkat a saját kezünk-
ben tartani. Ha nehezebb nekünk, ha érezzük, hogy belesza-
kadunk, akkor is jobb szeretjük magunk intézni a magunk 
dolgait. Akkor azt vártuk, hogy úgy lesz. 

Annak ellenére, hogy az első világháború óta halljuk 
az ígéreteket mindenhonnan, nem kaptuk meg a minket 
megillető jogokat. Nap mint nap el kell szenvedjük, hogy 
mások és máshol döntenek rólunk, az általunk lakott terü-
letek kincseinek sorsáról, a megtermelt javakból szárma-
zó haszonról. Az ember egyénként nem lehet szabad, ha 
közösségileg is nem örvend bizonyos szabadságoknak. Ha 
ebből a szempontból nézzük, nem vagyunk teljesen sza-
badok. Ahogy pedig most látszik, szabadságunkig nagyon 
hosszú az út. Hinnünk kell abban, hogy megszerezzük 
újra azt, ami nekünk jár. 

És ha néha elér a nosztalgia, mert érezzük, hogy Erdély 
értékeit mégiscsak magyar időben építették fel, hosszú év-
századok alatt, akkor nincs amiért szégyelljük magunkat. 
Felsóhajtunk, és az élet megy tovább. A költőt idézve: A víz 
szalad, a kő marad...

Nosztalgia
 NézőpoNt n Isán István Csongor

Idén is a régi tankönyvekből ta-
nul az iskolások túlnyomó több-
sége. A kiadóknak továbbra sem 
éri meg a kis példányszámú tan-
könyvek újranyomása, márpedig 
a magyar nyelvű tankönyvekből 
országos viszonylatban kevésre 
van szükség.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Új tankönyveket nem ad-
tak ki az idén, a régiekből 
igen kevés az utánnyomás 

– nagyjából ez jellemzi a tankönyv-
helyzetet az iskolakezdés előtt. A 
tanfelügyelőség tájékoztatása szerint 
az idejében leadott megrendelések 
szerint kapják a tankönyveket az is-
kolák. Hétfőn mégsem lesz ott min-
den tankönyv a gyerekek padján. 

Az első osztályosok Környe-
zetismeret tankönyvének leszál-

lítását mára ígérte a kiadó, így az 
iskolákhoz jövő hét elején tudják 
azokat eljuttatni. Az elrongyoló-

dott könyvekből kell tanulniuk 
román órán a harmadikosoknak, 
ugyanis a Dacia Kiadó nem kötött 
szerződést a kisebbségek számára 
írt román nyelv és irodalom tan-
könyvek újranyomására. 

Az általános iskola felső tago-
zatosai számára néhány tantárgy-
ból sikerült utánnyomást kapni, a 
középiskolákban pedig a kilence-
dikesek magyar könyve kivételével 
szintén nem kapnak új könyveket. 

Külön fejezetet jelent a tan-
könyv-fronton a nyolcadikosok  
és tizenkettedikesek történelem és  
földrajz tankönyve. Az új tanügyi 
törvény értelmében ugyanis az 
eddigi évektől eltérően ezeken az 
évfolyamokon is magyarul fogják 
tanulni ezt a két tantárgyat, eh-
hez pedig tankönyvekre is szük-
ség van. Nos, új tankönyvet nem 
írtak a nyolcadikosok és tizenket-
tedikesek számára, hanem a már 

meglévő román nyelvű tanköny-
veket fordították le. A Didaktikai 
és Pedagógiai Kiadó a csíkszeredai 
Alutus Nyomdában nyomtatta ki 
ezeket a tankönyveket. A fordítás-
ra rendelkezésre álló idő túlságo-
san rövid volt, így a könyvekben 
szereplő térképek szövege román 
nyelvű maradt. A térképek magya-
rázata viszont már magyar nyelvű.

A csíki iskolák a tankönyvrak-
tárból kell elvigyék a történelem és 
földrajz tankönyveket, távolabbi 
körzetekhez jövő hét elején szállít-
ja ki azokat a tanfelügyelőség. 

Ferencz Salamon Alpár főtan-
felügyelő elmondta, hogy a Com-
munitas Alapítvány támogatásával 
Hargita megyében 600-600 törté-
nelem, illetve földrajz tankönyvet 
juttatnak ingyenesen a tizenkette-
dik osztályosok számára. Ahhoz 
azonban, hogy kiknek van valóban 
szüksége ezekre a könyvekre, az is-
koláknak kell felmérniük: elsősor-
ban olyan humán tagozatos végző-
söknek szánják, akik potenciálisan 
a történelmet vagy földrajzot je-
lölik meg választott érettségi tan-
tárgyként. Az első osztályosok Kör

nyezetismeret tanköny
vének leszállítását mára 
ígérte a kiadó, így az is
kolákhoz jövő hét elején 
tudják azokat eljuttatni. 
Az elrongyolódott köny
vekből kell tanulniuk 
román órán a harmadi
ko soknak, ugyanis a Da
cia Kiadó nem kötött 
szerződést a kisebbségek 
számára írt román nyelv 
és irodalom tankönyvek 
újranyomására. 
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Magyar nyelvű földrajz és történelem tankönyveket nyomtatnak az Alutus Nyomdában. 1200-at ingyen osztanak szét  fotó: csíki zsolt

A még hIányzó tAnkönyveket hét elején kApják meg Az Iskolák 

Többnyire marad a régi, rongyos
állóképesség-próbA

Dél-Hargita 
teljesítménytúra

HN-információ

Negyven, 25, illetve 15 km-
es szakaszokon szervezik 
meg szombaton a Csík-

széki Erdélyi Kárpát-Egyesület  
(EKE) második kiírásához érke-
zett legnagyobb rendezvényét, a 
Dél-Hargita teljesítménytúrát. A 
nevezési díj egységesen 25 lej, il-
letve 15 lej EKE-tagoknak és di-
ákoknak. Akinek sikerül a távot 
szintidőn belül teljesítenie, azt a 
szervezőbizottság oklevéllel és ki-
tűzővel jutalmazza.

A szervezők várnak minden-
kit, aki aktív pihenésre, kalandos 
természetközeli kikapcsolódásra 
vágyik vagy próbára szeretné tenni 
állóképességét.

A 40 kilométeres útszakasz: 
Tusnádfürdő – Sólyomkő – Nagy- 
Piliske-válla – Mitács-puszta – 
Kakukk-hegy – Nagyláz-pusz-
ta – Szentimrei Büdösfürdő – 
Vendelné-kútja – Bilibók-puszta 
– Csíkszereda. A szálláshelyről a 
rajthoz vonattal lehet eljutni, a vo-
nat indulási ideje 6.39, utazási idő 
35 perc. A szálláshely távolsága a 
vasútállomástól másfél kilométer. 
Indítás a tusnádfürdői kemping-
től 7 és 8 óra között. A szintidő 10 
óra, a szintkülönbség 1250 méter.

A 25 kilométeres útszakasz: 
Csíkszereda – Zsögödfürdő – 
Feny ves-nyaka – Szentimrei Bü-
dös fürdő – Vendelné-kútja – Bili-
bók-puszta – Csíkszereda. Indítás: 
8 és 9 óra között a Szeredai-für-
dőtől. A szintidő 7 óra, a szintkü-
lönbség 750 méter.

A 15 kilométeres útszakasz: 
Csíkszereda – Zsögödfürdő – Rej-
tek-patak forrása – Bilibók-pusz-
ta – Csíkszereda. Indítás 9 és 10 
óra között a Szeredai-fürdőtől. A 
szintidő 5 óra, a szintkülönbség 
400 méter.

Bővebb információk Daday 
Hunortól igényelhetők a 0744–
590775-as telefonszámon vagy 
a dahunor@yahoo.com e-mail 
címen. 


