
Az évnyitók ünnepélyesebbé 
tételének szándékával adta ki 
a rendeletet Daniel Funeriu ok-
tatásügyi miniszter videokonfe-
rencián vasárnap a tanfelügyelő-
ségeknek, hogy a megnyitón és 
más iskolai ünnepeken énekeljék 
el a tanulók a román himnuszt, 
ha nem is végig, legalább a négy 
kötelező szakaszt. Megyénkben 
az iskolaigazgatók nem zárkóztak 
el a kérés teljesítésétől, de mivel 
nem volt elegendő idő a kivitele-
zésre, inkább nem énekeltették el 
a gyermekekkel, hogy ne űzzenek 
csúfot az állami jelképből.

HN-összeállítás„Vasárnap egy videokonfe
rencián közölte velünk, 
tanfelügyelőkkel a ké

rést Daniel Funeriu oktatásügyi mi
niszter, hogy évkezdéskor és más is
kolai ünnepeken énekeljük a román 
himnusz négy kötelező strófáját. Szó 
volt arról is, hogy minden oktatási 
nap ezzel induljon, de erről még foly
nak az egyeztetések” – tudtuk meg 
Ferencz Salamon Alpártól. A Har
gita megyei tanfelügyelő elmondta, 
ő továbbította a miniszteri kérést a 
tanintézmények felé, de úgy gondol
ja, hogy pillanatnyilag vannak sokkal 
fontosabb teendők is, minthogy a 
kérés teljesítését monitorizálják. 

Hargita megye sok iskolájában 
a tegnap már délelőtt kilenc óra
kor elkezdődött az évnyitó, éppen 
ezért nem is volt elég idő arra, hogy 
a miniszteri utasításnak eleget te
gyenek. Mihály Géza, a csíkszere
dai Venczel József Szakközépiskola 
igazgatója lapunknak például azt 
nyilatkozta, nem mondanak nemet 
a kérés teljesítésére, de mivel nem 

sokkal a megnyitó előtt kapták meg 
az üzenetet, nem tudtak rákészül
ni. „Ha legalább egy héttel ezelőtt 
megtudtuk volna, akkor még lett 
volna idő arra, hogy betaníthas
suk a himnuszt a gyerekeknek, és 
akkor tisztességesen el lehetett vol
na énekelni. Én még emlékszem 
a himnusz szövegére, mert a régi 
rendszerben annyit énekeltettek 
minket, mint az énekes madarakat, 
de a mai gyerekektől nem várhatjuk 

el, hogy egyből tudják a szöveget, 
és így csak csúfot űztünk volna az 
állami jelképből” – magyarázta az 
iskolaigazgató.

Nem csendült fel az „Ébredj, 
román” a gyergyószentmiklósi 
Fogarassy Mihály Általános Iskolá
ban sem. Lázár Nóra, az intézmény 
aligazgatója a himnusznak tanórák 
előtti énekléséről azt mondta, „ha 
azt mindennapossá tesszük, akkor 
elcsépeljük, holott az ünnep fenn

költségének része kell maradjon. 
Ha viszont kötelezővé teszik ének
lését rendelettel, nem lesz más vá
lasztásunk, mint énekelni”.

Szintén értelmetlennek tartja 
a himnusz mindennapi éneklését 
Máthé István, a szentegyházi Gábor 
Áron Líceum igazgatója is. Amint 
lapunknak fogalmazott, „a him
nuszoknak az ünnepélyeken van a 
helye, így érthető, ha azt mondják, 
évnyitókor el kell hangozzék. Azon

ban az, hogy minden reggel a tanítás 
megkezdésekor kellene elénekelni, 
teljesen fölösleges”. A szintén szent
egyházi Sükös József úgy véli, nem 
a himnusz ismerete határozza meg 
a hazafiasságot, legyen az a román 
vagy magyar nemzeti himnusz. 

Vargyas Kinga csíkszeredai diák 
is meglepődött, amikor erről a javas
latról hallott az évnyitó során. „A 
szüleim mesélték, hogy régen köte
lező volt az iskolában minden reggel 
elénekelni a román nemzeti him
nuszt. Ha viszont most ez az előírás, 
vagy kötelezni fogják, akkor rajtam 
nem fog múlni a be nem tartása” – 
mondta el lapunk érdeklődésére.

Kulcsár László gyergyó szent
miklósi vállalkozó, két iskolás gye
rek édesapja is jól emlékszik, „a 
kommunizmusban volt ilyen na
cionalista doktrína, így akarták a 
nemzeti öntudatot erősíteni”. Mint 
hozzátette, „a himnuszt megfelelő 
tiszteletmegadás mellett kell éne
kelni, és szerintem évente egyszer, a 
tanévnyitón elégséges”.

A hétvégén egyébként Traian 
Băsescu államfő egy Mangalián tar
tott előadásában azt szorgalmazta, 
hogy minden osztályteremben le
gyen kifüggesztve a román zászló, 
illetve a tanórák kezdetén a diákok 
énekeljék el a himnuszt. Az elnök 
arra az incidensre reagált ezzel, 
hogy a múlt heti Románia–Fran
ciaország futballmérkőzés elején 
Marcel Pavel előadó megváltoztatta 
a román himnusznak azokat a sora
it, amely „egy Traian nevet” említ. 
Az énekes utólag több különböző 
érvvel próbálta alátámasztani dön
tését, melyek közül az egyik úgy 
hangzott: nem szerette volna, ha 
politikai értelmezése lenne.
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Valamikor iskoláskoromban, amikor magam is virág-
csokorral a kezemben toporogtam végig az általános iskola 
udvarán felállított négyszögben az ünnepélyes tanévnyitót, 
szóval, azokban az években éreztem utoljára az első isko-
lai napon ezt a gyomortájéki szorítást. Ám ötödikes és elsős 
gyerek szülőjeként már jóval több szoronganivalója akad 
az embernek, mint akkor, amikor tulajdonképpen alanyi 
jogon drukkolhatta végig az iskolakezdést. Érdekes, hogy a 
gyerekek tulajdonképpen nem változtak. Éppúgy izgultak 
az előttük álló ismeretlen miatt, és épp annyira kíváncsiak 
voltak a rájuk váró iskolás életre, mint mi annak idején. A 
virágcsokrot pont olyan feszengve adták át a tanító néni-
nek, illetve a frissen megismert osztályfőnöknek, mint mi 
hajdanán, éppúgy keresték az ismerős gyerekek társaságát, 
tekintetét, mint mi, amikor úgy éreztük, kell valaki isme-
rős ebben a teljesen új és még idegen társaságban, aki biz-
tonságérzetet ad.

A hátsó sorban magam is legalább annyira feszengtem, 
mint az iskolástáskáját hősiesen a hátán tartó elsős fiam, 
vagy az osztályfőnökre, a tanárokra váró ötödikes cseme-
tém, akinek minden erőfeszítése ellenére sem sikerült lazá-
nak látszani. Izgalmuk óhatatlanul rám ragadt, meg hát 
azzal az érzéssel is meg kell birkóznia az embernek, hogy 
nőnek a gyermekei, már nemcsak a nagy iskolás, hanem a 
család pátyolgatott pindurkája is kinőtt néhány rend nad-
rágot, és nekilát a betűvetésnek. És mi, szülők sem ússzuk 
meg a bizonytalanság érzését, csakhogy nekünk még biz-
tonságot adó ismerős tekintet is kevés adatik, mert többnyi-
re mindenki szemében ott villognak a kérdőjelek. Nehéz 
felhőtlenül engedni iskolába a gyermeket egy olyan rend-
szerben, ahol gyakorlatilag nincs rend és rendszer, csak fo-
lyamatosan változó szabályok, állandósult reformok, ahol 
ami ma biztosnak tűnik, arról egy év múlva kiderül, hogy 
már a múlt zenéje. Ráadásul mindez egy olyan országban, 

ahol megszokhattuk már, hogy az amúgy első látásra-hal-
lásra jónak tűnő intézkedések, ha netán valósággá válnak 
is, köszönő viszonyban sincsenek az eredeti tervekkel. 

Bár iskolafronton Romániában momentán teljes a 
zűrzavar, én úgy döntöttem, megelőlegezem a bizalmat a 
mostani reformnak. Teszem ezt azért, mert én – tessenek 
kérem nyugodtan megkövezni – örülök, hogy végre va-
laki volt annyira karakán, hogy azt merte mondani: az 
érettségi vizsga nem azért van, hogy boldog-boldogtalan 
sikeresen letegye. És végre látunk egy tiszta képet arról, 
hogy mire is képesek a gyerekeink. És örülök annak az új-
donságnak, hogy magyarul tanulhatják a gyermekeim az 
ország földrajzát és történelmét, és annak is, hogy minden 
tantárgyból felméréssel kezdik a tanévet. Mert tudni kell, 
honnan indulunk, és tudni kell, hogy osztályonként mi az, 
amit minden gyermeknek meg kell tanulni. És örülök az 
olvasásóráknak, mert internethez szokott csemetéink fel 
sem mérik, mit veszítenek, ha az irodalom mint öröm-
forrás kimarad az életükből, örülök a hosszabb téli vaká-
ciónak, mert logikus döntésnek tartom, nem zavar a IX. 
osztály ide-oda mozgatása, tetszik, hogy a hiányzásokra 

fokozottan figyelnek, és tetszik, hogy már most tudom, mi-
kor milyen vizsga vár a gyermekeimre. 

Mondom, mindezért megelőlegezem a bizalmat ennek 
a reformnak. De ne higgyék, hogy naivitásom vezérel. Csak 
egyszerűen belegondolni sem merek abba, hogy mi lesz, ha 
mindezek a reformok tiszavirág-életűek lesznek, addig tar-
tanak, míg egy újabb miniszter jön az újabb ötleteivel. És 
mondjuk, két év múlva kiderül, hogy az akkor már hetedi-
kes gyermekem mégis középiskolába megy kilencedik osz-
tályba, ráadásul egy olyan vizsga alapján, amely köszönő 
viszonyban sincs azzal a módszerrel, tantervvel, amellyel 
addig tanították őket. Vagy egyszer csak újra románul kell 
tanulni és netán vizsgázni Románia történelméből és föld-
rajzából, lehetőleg akkor, amikor az addig magyarul tanu-
ló gyerekek éppen az aktuális vizsgához értek, vagy az év 
eleji felmérés formaság csupán, mert az azt követő oktatás 
számba sem veszi annak eredményeit. És sorolhatnám. Az 
elmúlt években iskolába járó gyerekek szülei tudják, miről 
beszélek. Egy ismerősöm, akinek csemetéje a nyáron sike-
resen érettségizett, azt mondta, tizenkét év óta az idei az 
első olyan iskolakezdési nap, amikor nem gyomorideggel 
ébredt. Mert a ma már egyetemista gyermeke a tizenkét év 
iskolát folyamatos reformban járta ki. Emberpróbáló volt, 
azt mondja. És én elhiszem neki. Ezért drukkolok, hogy ez 
a reform, ami tegnap, amikor az én egyik gyermekem kicsi 
elsősként, a másik ötödikesként beült az iskolapadba, im-
már megkezdődött, következetesen kivitelezett, ám utolsó 
legyen. Kívánom mindnyájunknak!

Iskolakezdés
a hátsó sorból

 NézőpoNt n Forró-Erős Gyöngyi

EGyElőrE iskolaünnEpélyEkEn, Majd MindEn rEGGEl kEllEnE énEkElni 

Himnusszal „ébresztett” diákok?

Tanóra Hidegségen. Az államfő szerint nemcsak a himnuszt kellene naponta énekelni, hanem a trikolórt is ki kell függeszteni fotó: mihály lászló

hargitanépe


