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Az idei érettségi vizsga 
eredményei is bizonyítják, 
az, hogy az erdélyi magyar 

fiatalok úgy kell számot adjanak 
tanulmányaikról a román nyelv 
és irodalom tantárgyban, mint 
román anyanyelvű diáktársaik, 
diszkriminatív számukra. A mai 
oktatási módszerekkel a legjobb 
tanár minden igyekezete sem 
tud elegendő lenni ahhoz, hogy 
a diákok nagy része az érettségi 
elvárásainak megfelelően, vagy 
akár a mindennapi kommuni-
káció szintjén el tudja sajátítani 

a román nyelvet. Így igazságta-
lan az érettségin ugyanannyit 
követelni tőlük, mint a román 
társaiktól – szögezték le a sajtó-
tájékoztatón. 

Ha minél több erről szóló pa-
nasz érkezik a Emberjogi Bíróság-
hoz, akkor ez nyomásgyakorlás 
eszköze lehet arra, hogy a jelenle-
gi helyzet megváltozzon – fejtette 
ki Árus és Sorbán.

Az EMI javaslata az lenne, hogy 
a kisebbségi diákok idegen nyelv-
ként tanulhassák a román nyel-
vet, akár az angol, német, vagy 

francia nyelvet, és ennek megfe-
lelően kelljen vizsgázniuk.

Jelenleg az a helyzet, hogy 12 
évi tanulás után sem tudják a fi-
atalok elsajátítani a nyelvet, így 
az életben is nehezebben boldo-
gulnak itthon, és ez is oka az el-
vándorlásnak. Meg kell tanulni 
románul, ez tény, de ehhez az ok-
tatást kell megváltoztatni – hang-
zott el a sajtótájékoztatón. Mint 
ahogy egy másik felvetés is: miért 
nincs lehetősége arra a román ta-
nulóknak, hogy idegen nyelvként 
megtanulhassanak magyarul? 

Ez is a harmonikus együttélést 
segítené.

Az Emberjogi Bírósághoz be-
nyújtandó panaszok megfogalma-
zásában segít a Székely Figyelő 
Alapítvány, vagyis a Szekler Mo-
nitor. Elérhetőségei megtalálha-
tók a szervezet Facebook-oldalán. 

Rosszindulatot sejtenek

Árus Zsolt leszögezte, alapos ki-
vizsgálást és felelősségrevonást vár 
el azokkal a tanárokkal szemben, 
akik a Kovászna és Hargita megyei 

diákok román érettségi dolgozata-
it osztályozták. „Az nem lehet vé-
letlen tévedés, hogy 3-4-5 ponttal 
nőttek a vizsgajegyek a fellebbezé-
sek után.” Árus szerint a magya-
rázat az lehet, hogy egyes Maros 
megyei tanárok szándékos rossz-
indulattal pontozták le a magyar 
diákok dolgozatait. „Ezzel az érin-
tett fiatalok életét tették tönkre, ami 
már olyan szintű gazemberség, ami 
bűnügyi felelősségrevonást is ma-
gával kellene hozzon” – jelentette ki 
Árus Zsolt.

GERGELY IMRE

Felhívás azoknak, akik románból buktak

Forduljanak az Emberjogi Bírósághoz
A magyar érettségizők hátrányban vannak a romá-

nokkal szemben, hiszen több vizsgát kell tegyenek 

a diploma megszerzéséért, és sokaknak éppen 

azért nem sikerül a vizsgájuk, mert az anyanyel-

ven kívül román nyelvből is érettségizni kell. Ez 

diszkrimináció – szögezi le Árus Zsolt, a nemrégi-

ben alakult Székely Figyelő Alapítvány illetékese, 

aki arra buzdítja a mostani érettségin románból 

sikertelenül vizsgázókat, hogy tegyenek panaszt 

Strasbourgban, az Emberjogi Bíróságon. Fontos, 

hogy az uniós szervek is szembesüljenek a diszk-

rimináció tényével, hogy ezáltal nyomásgyakorlás 

történjen Románia kormányára, ennek a hátrányos 

helyzetnek a megszüntetésére. Ezt javasolja az Er-

délyi Magyar Ifjak (EMI) szervezete is. Erről tartott 

Gyergyószentmiklóson közös sajtótájékoztatót 

Árus és Sorbán Attila Örs, EMI-vezető.
Az EMI tájékoztat, mozgósít, a Székely Figyelõ pedig a jogi hátteret biztosítja a panaszok benyújtásához
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Korántsem új a nap alatt, az idei 
vizsgaidőszakban is ismétlődik, amihez 
hosszú évek óta hozzászoktunk. Neve-
zetesen, hogy széltében-hosszában, 
sajtóban, elégedetlen diákok, szülők, 
iskolák panaszaiban, a közösségi olda-
lon, hozzáértő (vagy hozzá nem értő, 
de hozzászóló) véleményalkotók mon-
dandójában visszhangzik: rengeteg 
kétség merül fel az érettségi hitelét il-
letően. Romániában állandóan aktuális 
a kérdés, hogy vajon valóban mérvadó-
nak, igazi fokmérőnek, igazságos és 
alaposan megtervezett, iránymutató 
megmérettetésnek tekinthető-e az 
érettségi vizsga, azonban idén talán 
fokozottan jogos a felvetés. Minden 
nyáron nagyjából fölöslegesen éri szó 
az iskolai évek záró számonkérésének 
házelejét, a megmérettetés továbbra 
is sok, sőt, egyre több sebből vérzik. 
Most múlik (ki) pontosan a hitele – ezt 
pedig mi sem bizonyíthatja ékesebben, 
mint mindaz, ami az idén történt-törté-
nik. Ha jelen írás terjedelméhez igazod-
va összegezni próbálunk, elég hosszú 
(és súlyos dilemmákat felvető) kér-

déssort kell rövidkévé zsugorítanunk. 
Vegyünk sorra most csak néhány, az 
érettségi vizsga kapcsán óriási kérdő-, 
egyszersmind felkiáltójelnek tekinthe-
tő vonatkozást.

Egy: madártávlatból, az összesített 
eredmények fényében jól látszik, hogy 
a tavalyihoz és az országos átlaghoz ké-
pest is gyengébben szerepeltek idén a 
magyar diákok. Ez már önmagában elég 
beszédes adat.

Kettő: íme, újra előtérben a román-
nyelv-oktatás örökzöld dilemmája, 
továbbra is megoldatlan problémája. 
Ugyanis mit ad Isten, a magyar diákok 
idén is rosszabbul teljesítettek román-
ból, mint a korábbi években, és emiatt 
sokan a románnyelvoktatás milyensé-
gét okolják. Okkal. 

Három: több jel is utal arra, hogy 
miután a szabály szerint más megyék-
be utaztatták a vizsgalapokat, magyar 
többségű megyék diákjainak román 
dolgozatait indokolatlanul lepontozták 
a javítók. Ez pedig mindennapi etnikai 
színezetű aggályainkon, paranojáinkon 
innen és túl is elgondolkoztató.

Négy: az óvások utáni adatok napvi-
lágra kerülése után hajmeresztő arány-
talanságokra derült fény több megyé-
ben: az is megesett, hogy aki eredeti-
leg kettest kapott, újrajavításkor négy 
egész jeggyel jobbra taksálták a teljesít-
ményét. Vajon most már tényleg semmi 
nem lehetetlen? Hol rejlik az érettségi 
hitele? Ha ad abszurdum lenne még egy 
óvási lehetőség, a kettest nyolcassá le-
hetne varázsolni?

Öt: elégedetlenséget, felháboro-
dást szült, parázs vitákat szított, hogy 
a magyar nyelv és irodalom érettségi 
tételek némelyike hová is helyezte a 
mércét idén. Nemcsak a mai tizennyolc 
évesek problémavilágához, átlagos 
felkészültségükhöz nem igazodott, de 
a szórványmegyék magyarul gyen-
gébben tudó diákjainak szintjére is 
fittyet hányt. Sokan vélik, hogy ha ez 
így megy tovább, félő, hogy magyar 
anyanyenyelvű diákok román szakra 
iratkoznak, mert tartanak a magyar 
irodalom megmérettetéstől.

Summa summárum, a most felmerü-
lő kérdéseknek, zökkenőknek, dilem-

máknak nagyon szerteágazóak az okai 
éppúgy, mint a korrigálási, megoldási 
lehetőségei. Reménykedni, valós, ha-
tékony megoldásokat keresni azonban 
szerencsére továbbra sem tilos, így hát-
ha lesznek, akik megpróbálják. Jó lenne 
hinni, hogy az idei érettségi hozadékai-
nak fényében az illetékesek, pedagógu-
sok, szülők, diákok, de főként okta-
tásunk felsőbb és alsóbb szintjeinek 
döntéshozói a jövőben talán egyenként 
– és közösen, párbeszédet folytatva is 
– elgondolkoznak azon, miként lehetne 
mindezen érdemben változtatni.

És persze azt is reméljük, hogy a 
most nagy visszhangot keltő hírek-
nek lesz pozitív, kézzelfogható hatása. 
Hátha az érettségi körüli felháborodás, 
csalódottság, riadalom többet, konst-
ruktívabbat hoz magával, mint egymás-
ra mutogatást, a semmi ködébe vesző 
sajtóvisszhangot, tiszavirág életű iszap-
birkózást és szájkaratét a közösségi 
oldalon, többet, mint „mindenhez is” 
értők bekiabálását a pálya széléről. Hi-
szen most múlik pontosan az érettségi 
hitele. Engedjük, hadd menjen?

Engedjük, hadd menjen?
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