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Élő irodalom

A Hargita Megyei Tanfel-
ügyelőség kérdőíves fel-
mérése többek között arra 

kereste a választ, hogy három 
héttel tanévkezdés után milyen 
közérzet uralkodik a megye ki-
lencedik osztályaiban. Azaz, 
milyen a diákok viszonya az is-
kolához, osztálytársaikhoz, ta-
náraikhoz stb. Ezek mellett az 
anyagi helyzetre és életvitelre 
vonatkozóan, de még a jövőbeli 
terveket illetően is voltak kérdé-
sek. A felmérésben 253 diák vett 

részt, ebből 132 lány és 121 fiú. 
Hargita megye mind a 38 közép- 
és szakiskolájából voltak tanu-
lók, akik kitöltötték a kérdőívet.

Elégedettek a szakukkal

A felmérésből több fontos adat 
is kiderült: az egyik ilyen, hogy 
az utóbbi négy év eredményeit 
figyelembe véve idén válaszol-

ták a legkevesebben azt (75,89 
százalék), hogy tanulmánya-
ik végeztével szeretnének majd 
leérettségizni. Az idei tanév-
ben a vizsgált kilencedikes ta-
nulók 85 százaléka elégedett 
azzal a szakiránnyal, amit vá-
lasztott nyolcadik osztály után, 
viszont az utóbbi négy évből 
most van a legtöbb diák, aki há-
rom héttel az iskolakezdés után 

úgy látta, inkább más osztálykö-
zösségben találná meg számí-
tásait. Szembetűnő adat, hogy 
a megkérdezettek döntő több-
ségének (84 százalék) több mint 
harminc tanórája van egy hé-
ten, közülük a legtöbben 33-34 
órát is az iskolában töltenek he-
tente. Továbbá a diákok 39 szá-
zalékának iskola után is van 
valamilyen programja, példá-

ul edzés. Végső soron pedig az 
is kiderült, hogy vizsgált diá-
kok az utóbbi három évben egy-
re elégedetebbek a tanáraikkal, 
illetve az osztálytermeikkel. A 
részletes tanulmány egyébként 
elérhető a tanfelügyelőség hon-
lapján (www.isjhr.eduhr.ro).

Változtatni kell, amin lehet

Bartolf Hedvig tanfelügye-
lő érdeklődésünkre elmondta, 
2014 óta minden esztendőben 
elkészítik ezt a felmérést, mert 
kíváncsiak arra, hogy hogyan 
gondolkodnak a tanulók miu-
tán bejutnak a kilencedik osz-
tályba. A szakember szerint a 
tanulmány több fontos kérdés-
re is rávílágit, például a diákok 
szociális hátterére, a tanulók 
viszonyulására az új környe-
zetet, iskolaközösséget illető-
en. Az érettségire vonatkozóan 
Bartolf megjegyezte, ahogy a 
felmérésből is kiderül, egyre 
szembetűnőbb az a trend, mi-
szerint egyre kevesebben akar-
nak leérettségizni. Ez részben 
annak is köszönhető, mivel so-
kan szakiskolába mennek, így 
aszerint képzelik el a jövőjü-
ket, vagy a tanulók egy része 
úgy látja, érettségi nélkül is tud 
boldogulni az életben – tette 
hozzá a tanfelügyelő. Elmond-
ta, fontos, hogy a közzétett fel-
mérést vegyék figyelmbe az 
iskolák igazgatói, pedagógu-
si közösségei. Érdemes jelez-
ni a szülőknek is az adatokat, 
és változtatni, amin a lehetősé-
gek megengednek – húzta alá 
Bartolf Hedvig.

MOLNÁR RAJMOND

A Jóisten kegyéből derűlátó, 
viccelődő öregekkel terelt össze 
ide a kórházba a véletlen, a sors. 
Derűlátó? Igen, mert a fiata-
lok pesszimisták az ország ve-
zetőinek sorsdöntő hibái miatt, 
akik a széles munkásosztály-
ból sommercsordát csináltak. 
Ezért járják a világot szép és 
gazdag országunk gyermekei.

A szülők itthon maradtak. Ha 
velük maradt valamelyik gyer-
mek, s az nem nem dolgos, csak 
élősködik, követelőzik – jaj az 
öregnek, kesereghet.

 Pár évtizeddel ezelőtt, ami-
kor könyveimmel szaladgáltam 
városokon, falvakon keresz-
tül, csodálkoztam a tékozló: 
táblézó, sakkozó, poharazó öre-
geken.

Most, hogy nem bírok úgy 
dolgozni mint régen, megér-
tőbb vagyok. Talán belenőttem a 
„szórakozásba, semmitevésbe” 
vagy öregedő szervezetem pi-
henőre int.

Kiégtem vagy fogytán van az 
„élan vital”-om, életlendületem? 
Olyan „minden mindegy”, „már 
nincs értelme” ember lettem? 
Ilyenkor jó, ha a népi bölcses-
séghez fordulunk gyógyírért: 
„Nincsen kedvem, mer elvitte 
a fecske, Zsidóútján egy száraz 
bükkfára tette. Fecskemadár 
hozd vissza a kedvemet, ked-

vem után a régi szeretőmet”– 
hangzik a népdal.

Felkelek a sakktábla mellől, 
s körülnézek a tarka társasá-
gon: Bángó nem ül le, tappog, 
mint liba a jégen, Jóska ül a 
hosszú asztal végén, féltőn szo-
rítja a borospoharat, mint kisba-
ba a csuszlisüveget, talán azért, 
hogy nehogy elvegyék. Viktor 
valakinek magyaráz valamit, ki 
van vörösödve, de nem lehet ér-
teni egy szavát se. Bakancs be-
jön, sietve felkortyintja a decit és 
kiszalad, nehogy jöjjön a csend-
őr, a felesége. Palacsinta vidám, 
élénken ecsetel valamit a sza-
bónak. Laji ott gubbaszt, mint 
itt rekedt, szárnyatörött ván-
dormadár, s várja, hogy a Min-
denható segítsen rajta. Még nem 
kapta meg a nyugdíját, de már – 
hosszú várakozás után megvan 
a határozat (a decizio). Vár, ke-
serű szájízzel vár, hátha a Jóis-
ten megkönyörül

 Igen, de a Mindenható-
nak sokkal több gondja van a 
migránsokkal, koldulókkal, aki-
ket – Băsescu államelnök sze-
rint – ezer éve próbálunk, de még 
nem sikerült munkára szok-
tatni. A komák, az ilyen-olyan 
munkakerülők pedig szaporák – 
ez is ok a pesszimizmusra.

– Az öreg Európa gajdeszre 
megy, amit nem vesznek észre 

a parlamenti mennyországban 
– jelenti ki az egyik nyugdíjas a 
klubban, kocsmában.

 Az öregek azt is látják, ami 
körülvesz, hogy országunk ösz-
szeomlott, gyárak helyett tur-
kálók jöttek. A romlott holmik 
országa lettünk. 

Ceau’ Pârvulescut a süllyesz-
tőbe taszította, amikor az, el-
sőként, meg merte kritizálni a 
Kongresszuson, de tett valamit. 
A közelmúlt honatyái csupán a 
választáskor „tesznek” (talán 
ígéretet), aztán a szavazó juh-
csorda marad a régiben, várván, 
hogy tovább nyírják-fejjék.

Kiderül egy pohár itóka vagy 
kávé mellett, hogy ezek a sze-
gény, öreg választók, akiknek 
már csak a mennyek vagy a 
poklok országa maradt, nem 
is olyan indifferensek, látják, 
hogy mit hozott az új „demok-
rácia”. Az öreg érték, csak azért 
is, mert tapasztalt, ha a tapasz-
talatát kamatoztatni tudja csa-
ládjában vagy a társadalomban.

A nyugdíjast irigylik és néha 
meg is támadják, mint Vona Gá-
bor, aki nem is tudjuk, mit ke-
res a parlamentben… Nálunk 
is, a RO-ban, sok a Vona a par-
lamentben-szenátusban, bár 
ne vóna.

Szívszorítóan meglepett és el-
keserített egyik Gyergyóhodosi 

tanítványom, Imre Péter halá-
la. Aki a székely borúlátás szo-
morú, lelket, szívet tépő példája.

Egyik nap örömmel ecseteli: 
„Mától nyugdíjas vagyok. Meg 
is kaptam az első nyugdíjat, ta-
nár úr.” Másnap hallom: „Az es-
te I. P. felakasztotta magát”. S 
hol is vagytok székelyek, akik 
Vasluinál, a Bârlad völgyében 
1494-ben megnyertétek Stefan 
cel Mare-nek a csatát?

1945-ben, amikor még nem 
tudtam románul meg cigányul, 
kívülről megtanultam a kol-
dus szomorú énekét: „Mamă, 
mamă, dragă mamă, mi-am 
pierdut două picioare la Rusia 
mare”, és Sode mangres po 
grast? (Mennyit kérsz a lóért?)

Tolmácsságom alatt találkoz-
tam egy orosz nővel, kinek apja 
itt sebesült meg nálunk a Kár-
pátokban. Eljött, hogy látogas-
sa meg a helyet, ahol édesapja 
itthagyta mindkét lábát és az 
egyikszemét, de dolgozik, mint 
csizmadia. Habár egyedül lakik 
– nem hagyja, hogy segítsenek 
rajta. Nem lett öngyilkos, mert 
az élet őfenségének egy darab-
kája, ami még megmaradt a lel-
kében, nem engedte. Ám kell 
lelkierő, önbecsülés… Ilyenek 
lehettek az ógörög félistenek is.

M. Gorkij egyik szereplő-
je azt mondja: „cselovek, eto 

zvucsit gordo” (Az ember szó 
büszkén hangzik). Szophok-
lész, a kétezer ötszáz évvel 
ezelőtti elődöm, a drámaíró ki-
jelenti: „Sok csodás dolog van a 
világon, de a legcsodálatosabb 
mégis az ember.”

K á r p á t u k r a j n á b a n  j á r -
tam olyan faluban, ahonnan 
százassával vitték fogságba, 
Szibériába a férfiakat, akik 
soha haza nem jöttek. Ott, a 
gyerekek és az unokák, mit 
kellett volna tegyenek bána-
tukban? Sírjanak, sírni em-
beri dolog, ám annak is véget 
kell vetni, mert az élet szent, 
az élet öröm.

Páncél Gabi bácsit, a 89 éves 
mulatozó legényt, az öregek 
futballmeccsén megkérdez-
tük: hogyan sikerült ilyen szép 
kort megélni? A válasz: „Né-
hányszor nálam járt Lucifer, el 
is akart vinni, de csak úgy kéz-
háttal orron legyintettem… és 
békén hagyott.” 

 De nem is oly régen, amikor 
alig énekeltük el, hogy „Kilenc 
kis gólya rászállt a tóra…” el-
esett. Bevitettük a kórházba és 
nem tudták visszahozni e föl-
di létbe, mert már dolgai vol-
tak „az örök vadászmezőkön”. 
Ilyen az élet. 

(folytatjuk)
CSATA AMBRUS

Hogyan gondolkodnak a tanulók, miután bejutnak kilencedik osztályba?

Csökken az érettségiző kedv

A kilencedikes diákok jelentős része reggel hat és hét óra között indul el iskolába

FOTÓ: GECSE NOÉMI
A kilencedikesek közül 

egyre kevesebben 

gondolják úgy, hogy 

tanulmányaik végezté-

vel leérettségiznének. 

A megkérdezett tanu-

lók többségének több 

mint harminc tanórája 

van egy héten,  jelen-

tős részük pedig tan-

évkezdés után igényelt 

szociális ösztöndíjat – 

derül ki a Hargita Me-

gyei Tanfelügyelőség 

által nemrég készített 

felmérésből.

Az öregedés (4.): A pesszimizmus




