
„Biztos csak az, hogy ma 
élünk, a holnap sosem 
biztos. Vannak bizonyos 

támpontjaink, hogy jövőre is ki-
írnak pályázatot, de azt, hogy a 
támogatás hosszútávon, szám-
adatokban hogyan alakul, csak 
sejtjük. Van, amikor a holnapi 
napra sincs, aztán a Jóisten ki-
rendeli. Van, amikor egy hónapig 
nincs, akkor kölcsönhöz folya-
modunk. Ez ilyen vajúdásos tör-
ténet” – fogalmaz Szegedi Lász-
ló, a kőhalmi szórványkollégium 
alapítója és működtetője, ami-
kor az intézmény fenntartásá-
ról kérdezzük. A Brassó megyei 
kisváros református lelkipász-
tora, az Erdélyi Református Egy-
ház generális direktora 1995 óta 
működtet bentlakást, és ezáltal 
biztosít magyar nyelvű oktatást 
a környékbeli gyerekek számá-
ra. Jelenleg 36 gyermeknek vise-
lik gondját, és a szórás egyre na-
gyobb. Már 22 településről jön-

nek ide többnyire nehéz helyzet-
ben levő gyerekek, a környező 
dél-erdélyi falvaktól Gelencéig, 
Vajdaszentiványig, a Görgény-
völgyig és Abrudbányáig.

„Mindig akad, akinek szüksé-
ge van a segítségre. Ez azt is jelzi, 
hogy az erdélyi magyar társada-
lomban erőteljes az elszegénye-
dés, a szociális nyomor, a csalá-
di rendezetlenség. Valamint azt 
is, hogy a külföldre távozó szü-
lőknek itthon maradó gyerme-
kei mekkora lelki traumákat él-
nek át, ezeket is próbáljuk ke-
zelni” – magyarázza az egyhá-
zi vezető. Az utóbbi két-három év 
egyik fő kihívása, hogy a vendég-
munkások gyerekeit is be kell fo-
gadniuk. De azok a végzősök is, 
akik nem akarnak továbbtanul-
ni, szinte kivétel nélkül arról ál-
modoznak, hogy Dániában, Né-
metországban vállalnak munkát. 
Pedig Szegedi László szerint a fi-
úk villanyszerelői oklevelükkel 

itthon is jól elhelyezkedhetnének. 
Ha akad egy-két jó gyermek, an-
nak támogatják a továbbtanulá-
sát főiskolán, egyetemen.

Míg a ma egyre kisebb létszá-
mú dél-erdélyi gyerekekre a ma-
gyar nyelv nehézkes használata 
jellemző, a székelyföldieknek a 
román okoz problémát, így egyik 
csoport a másiktól tanul. „Erre 

már vannak együttélési modellje-
ink, amelyek az évtizedek során 
elég jó eredményt hoztak” – je-
lenti ki Szegedi László, aki sze-
rint a szünetben a diákok közöt-
ti kapcsolatok révén megtörté-
nik a felzárkózás. A szakképzett 
tanerő biztosítása egyelőre nem 
okoz gondot Kőhalmon, bár már 
egyre kevesebb pedagógus vál-

lalja, hogy falusi általános, elemi 
oktatásban vagy akár kisváros-
ban dolgozzon. Szegedi szerint 
mindenki Marosvásárhelyen, Ko-
lozsváron, Székelyudvarhelyen 
akar tanár lenni.

Amiből lehet

A kőhalmi szórványkollégiumot 
alapítása óta a református egy-
ház tartja fenn elsősorban ma-
gyarországi pályázati pénzből, 
de kis összeggel a Communitas 
Alapítvány is segít. „Isten ke-
gyelméből, pályázatból, koldu-
lásból, adományokból élünk, 
amiből lehet” – fogalmaz a lel-
kész. Hozzáteszi: a pénzbeli se-
gítség azért fontos, mert már az 
alapítás óta olyan gyerekeket fo-
gadtak, akiknek családja nehéz 
anyagi körülmények között él. 
„A bentlakás több mint húsz éve 
működik, iskolatörténetünk is 
27 éves, több generáció már ta-
lálkozóra is jött, nagyon sok ked-
ves, megható történetet hallot-
tunk, így munkánk nem hiába-
való” – összegez Szegedi Lász-
ló, aki elsősorban az erdélyi ma-
gyar vállalkozói réteg támogatá-
sát, a két világháború között jól 
működő mecénatúra újrahono-
sítását hiányolja. Úgy véli, a si-
keres hazai magyar vállalko-
zóknak nem a választási kam-
pányra és a politikumra kelle-
ne költeni, inkább a „szolidari-
tási kasszába” fizetni. „Külföld-
re kell mennünk, hogy a holland 
összeszedje a holmit, nem az it-
teni magyar vállalkozóhoz, aki 
dúskál a pénzében. Vannak már 
olyanok is, akik tesznek lépése-
ket, de még mindig nem elég” – 
fogalmaz a lelkész, aki szerint 
szórványosan, elvétve vannak 
támogatási kezdeményezések, 
de fontos lenne, hogy a cégek az 
oktatást is belevigyék a szpon-
zortevékenységek közé.

Deklaratív iskolapolitika

A hathatós, átgondolt iskolapoli-
tika is hiányzik. Szegedi Lász-
ló szerint ugyanis „egy dolog a 
deklaratív nyilatkozat”, és más 
a szórványlét. „A kezdeménye-
zés sosem a politikum, a társa-
dalom részéről jött, hanem em-
berektől, akik látták a szükséget, 

akiknek fájt azon állapot, hogy mi 
lesz az elveszett, beolvadó gye-
rekeinkkel. Mi léptünk és rátet-
tük az életünk. És ahol van olyan 
ember, hogy erre rátegye az éle-
tét, ott működik” – summázza a 
szórványkollégiumok működési 
elvét a református lelkész.

Az oktatási rendszerben van 
a rossz szemlélet, a normatív tá-
mogatás, a fejkvóta piacorientált 
rendszere, holott a szórványok-
tatásban nem ez az elsődleges, 
ez hatalmas áldozatot igényel. 
„Amíg egy iskolának normatív a 
támogatása, mindent megtesz, 
hogy a másiktól elvegye a gyere-
ket, odacsalogassa jobb feltéte-
lekkel, lehetőségekkel, nagyobb 
hírnévvel. Addig az iskolapolitika 
és -támogatás politikafüggő lesz, 
és nem fér bele mindenki” – vélte 
a szórványszakértő. Tovább ne-
hezíti a helyzetet, hogy nincs át-
járhatóság, átbeszélés, ami elő-
segítené a szórványkollégiumok 
hálózatként való működését. „28 
év alatt sok iskolakonferencián 
voltam. Elmentünk, megbeszél-
tük, meghallgattuk, hazamen-
tünk és ugyanazt a munkát foly-
tattuk” – jelenti ki.

A szórványszakértő szerint el-
sőként annak a szemléletnek kel-
lene megváltoznia, hogy bármely 
iskola konkurenciája legyen egy 
mellette lévő másik tanintézet-
nek. „Anyagilag függünk, ezt ma-
ga az oktatási törvény hozta lét-
re, az a tény, hogy normatív a tá-
mogatás. Ez már eleve azt teszi, 
hogy az erőtlenebb, gyengébb, 
szórványvidéken lévő iskolákat 
fel fogják falni a nagyobbak. Ki-
alakul egy-egy központ, ahova a 
válogatottak fognak menni. Csak 
mi lesz azokkal, akik nem tudják 
bevállalni, hogy oda menjenek?” 
– teszi fel a kérdést a lelkész. Em-
lékeztet, emiatt jött létre a szór-
ványbentlakás azoknak a gyere-
keknek, akik nem tudtak Udvar-
helyen, Brassóban, Marosvásár-
helyen, Kolozsváron tanulni.

Legfőbb gond: kevés a gyerek

„Az erdélyi szórványkollégiu-
mok rendszere nem annyira az 
RMDSZ-től, mint inkább a ma-
gyar államtól függ” – véli Kere-
kes Zoltán, a Beszterce-Naszód 
megyében két bentlakást is mű-
ködtető Bástya Egyesület elnö-
ke. Ahol volt egy maréknyi lelkes 
ember, létrehozták ezeket, támo-
gatást kaptak, és időt, energiát 
nem sajnálva működtetik.
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Szinte teljes egészében a magyar kormány támogatására vannak utal-

va az erdélyi végvárakban magyar nyelvű oktatást biztosító szórványkol-

légiumok, így a hazai tanévszerkezettől eltérő pályáztatási rendszer miatt 

évente két-három hónapra kénytelenek „meghúzni a nadrágszíjat”. A ma-

gyar- és embermentő tevékenységet végző civilszervezetek a hazai ma-

gyar vállalkozók segítségét hiányolják.

Magyar állami támogatás nélkül a teljes szórványoktatási rendszer összeomlana

Kiszolgáltatott szórványkollégiumok

„Az erdélyi szórványkollégiumok rendszere nem 
annyira az RMDSZ-től, mint inkább a magyar 
államtól függ” – véli Kerekes Zoltán.

FOLYTATÁS A 7. OLDALON

Szamosújvári szórványkollégium: ballagnak a nyolcadikos diákok 
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Javítani kell az oktatás minőségét

Az idei beiskolázási adatok részleges, 85 százalékos feldolgozottsá-
ga alapján idén mintegy kilencezer gyermek iratkozott be magyar 
osztályba, ami Magyari Tivadar oktatásügyért felelős ügyvezető al-
elnök szerint az RMDSZ „Minden magyar gyermek számít” beisko-
lázási kampányának is köszönhető. A politikus korábban elmond-
ta, a szórványosodás és a magyar nyelvű iskolák viszontagságos kö-
rülményei miatt a múlt évtized végére csökkent a magyar oktatást 
igénylő családok száma, de eközben javult az iskolai kínálat. Rámuta-
tott, a szakértők szerint az elmúlt egy-két évben a szórványban, illet-
ve vegyesházasságban élők egyre gyakrabban választanak magyar 
nyelvű oktatást gyermekeik számára. Kelemen Hunor RMDSZ-elnök 
a zilahi kongresszust megelőző oktatási fórumon úgy fogalmazott, 
hogy új iskolák alapítására, a szórványkollégium-hálózat bővítésére 
mindig szükség van, de a jövőben a hangsúlyt a minőségi oktatásra 
kell helyezni. Ezt a törekvést az is indokolja, hogy egy, az elmúlt öt év 
képesség- és érettségi vizsgáinak eredményét feldolgozó szociológi-
ai kutatás szerint a magyarul tanuló diákok eredménye folyamatosan  
elmarad az országos átlagtól. Magyarlapádon a Fehér megyei szórványvidék gyerekei tanulnak




