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Új seprű, újratervezés

Bizonyára nincsen könnyű dolga egy új oktatási mi-
niszternek, aki mostanság veszi át a stafétabotot 
elődjeitől, hogy bő egy éven keresztül ellenőrzése 
alatt tartsa, változtassa, módosítsa (inkább ne hasz-
náljuk itt az untig ismételgetett, de meglehetősen 
kiürült, tartalmatlan „megreformálja” kifejezést) a 
romániai oktatás sok tekintetben düledező rend-
szerét. Mindenki tudja, hogy több évtizednyi tétova 
ügyetlenkedés, kapkodás, számos egymásra hal-
mozott rossz döntés, elkezdett és be nem fejezett, 
hamvába holt reformakció, a módosítás módosítá-
sait módosító kezdeményezés után bőven lenne mit 
javítani az oktatáson. És azt is, hogy paradox módon 
egyrészt következetességért, folytonosságért kiált a 
lépten-nyomon változtatásokat elszenvedő tanügyi 
rendszer, ugyanakkor, hogy újratervezések nélkül 
nem válhat (és itt ismét az untig ismételgetett, de 
egyelőre korántsem megvalósuló jellemzőket kell 
említeni) sem versenyképesebbé, sem gyermekköz-
pontúbbá, sem eredményesebbé.

Átvette tehát az irányítást az Orban-kormány ta-
nügyminisztere, aki nem is tehet mást, mint hogy 
„új seprű jól seper” alapon tetszetős, hangzatos be-
jelentésekkel áll elő. Azt nyilatkozta ugyanis, ami a 
tanügy mindenik szereplője, így a diákok, pedagógu-
sok és közvetve a szülők számára is régóta vágyott, 
kulcsfontosságú, amit sokan szeretnének hallani. 
Ígérte, majd ő megpróbál úgy közelíteni az oktatás-
hoz, ahogyan eddig számos elődje nem tette.

Csak remélni tudjuk, hogy több lesz üres szlogen-
nél, mandátum eleji porhintésnél az ígéret, ami úgy 
hangzott: míg sok korábbi tárcavezető „felülről”, a 
formális, adminisztratív szempontokat előnyben 
részesítve irányított, ezzel szemben az új miniszter 
végre „alulról építkezve”, a diák és a tanár valós 
érdekeit szem előtt tartva szeretne dönteni, tudniil-
lik az oktatásban eddig inkább a „makrodolgokra” 
összpontosítottak, lazán fi gyelmen kívül hagyva 
a „mikrodolgokat”. Monica Anisie mondott egyet-
mást olyan sarkalatos, régóta rengeteg fejtörést 
okozó akut oktatási kérdésekről is, mint a tananyag 
túlzsúfoltsága, a „kísérleti generációnak” számító 
mostani hetedikesek nehézségei, a kis- és nagy-
érettségi újbóli megváltoztatása, a tanfelügyelők és 
iskolaigazgatók versenyvizsgája, kinevezése satöb-
bi. Kár lenne eleve gyanakodva, „ha kell, ha nem” 
kritikával viszonyulni a miniszteri jobbító szándék-
hoz, mindazonáltal maradjunk a valóság talaján. 
Még ha kiválóan végzi is a munkáját, mandátuma 
előre láthatóan nem lesz túl hosszas, és bő egy év 
alatt érdemi reformot aligha lehet végrehajtani a ro-
mániai oktatásban. De azért kíváncsian, bizakodva 
várjuk, hátha lesz egy-két olyan intézkedése, ami 
bár töredékében korrigálja azt, amit lassan harminc 
éve fáradhatatlanul rombolnak Romániában.

Meg lehet-e értetni a kommu-
nista diktatúrát a rendszerváltás 
után született nemzedékkel? 
Erre tett kísérletet a kolozsvári 
YZ Intézet a Gyere le a blokk 
elé – 1989 előtt és után című 
konferenciáján.
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B ár nem éltek benne, a mai fi a-
talokat érdekli a kommunista 
diktatúra – győződhettünk meg 

az YZ Intézet és a Magyar Ifj úsági Köz-
pont (MIK) által az 1989-es forradalom 
évfordulója alkalmából szervezett 
kolozsvári konferencián. A péntek 
délutáni rendezvény a rendszerváltó 
nemzedék és az YZ generáció közötti 
kapcsolat megteremtését célozta.

A két nemzedék már a köszöntőbe-
szédek alatt szót kapott. Grezsa Csa-
ba, Magyarország kolozsvári főkon-
zulátusának első beosztott konzulja 
ugyanis olyan emberként köszöntöt-
te a Cluj Hub rendezvénytermét zsú-
folásig megtöltő fi atal hallgatóságot, 
aki maga is csak családi emlékekből 
értesült az 1989 előtti eseményekről. 
Csoma Botond parlamenti képviselő, 
az RMDSZ Kolozs megyei szervezeté-
nek elnöke ezzel szemben a ’80-as 
években gyerekeskedett Kolozsvá-
ron, és akárcsak társainak, neki is 
a Central áruházban való mozgó-
lépcsőzés és a villamosozás volt a 
kedvenc időtöltése. „Én gyerekként 
sokat voltam a blokk előtt” – utalt 
a rendezvény címére a politikus, aki 
bevallása szerint ennek köszönhe-
ti, hogy jól megtanult románul. A 
forradalomra is jól emlékszik, mo-
nostori lakásukba is behallatszott a 
géppuskák zaja, és látta elvonulni a 
munkásokat a Főtér felé. Emlékszik 
a hús- és kenyérjegyre, és arra, hogy 
1985–89 között a boltokban már szin-
te semmit sem lehetett kapni, így az 
élelmet faluról vagy a feketepiacról 
kellett beszerezni, ahol egy kiló hús 
100 lejbe került.

„Boldog lúzerek”
A kommunizmusról beszélni kell, 
de le kell mondani a közhelyekről 
és az általánosításról – jelentette ki 
a rendezvény egyik meghívottjaként 

Visky András drámaíró, dramaturg, 
akit Kristály Bea rádiós szerkesztő 
faggatott élményeiről. Bár édesap-
ját 1958-ban letartóztatták, és a sza-
mosújvári börtönbe került, a család 
pedig egy bărăgani táborba, neki 
boldog gyerekkora volt – emlékezett 
Visky András. Mint mondta, hetedik 
gyerekként hat testvér vigyázott rá, 
és a családban mindig az volt a meg-
győződés, hogy „jó helyen vagyunk”. 
„Lehet, hogy lúzer voltam, de boldog 
lúzer” – nevettette meg fi atal hallga-
tóságát a meghívott.

Alkotó emberként – mivel hozott 
anyagból dolgozik – számos művé-
ben dolgozta fel, tárta fel saját élet-
történetét. Pornó című darabjában 
például harmadik gyerekük elvesztése 
kapcsán azt taglalja, hogy milyen az, 
amikor a politikum kontrollálja a tes-

tünket. Ennek részeként egy kiállítás 
keretében szekusdossziéját is nyilvá-
nosságra hozta, ebből maga is érdekes 
dolgokat tudott meg önmagáról. De 
a mintegy 600 oldalnyi lehallgatási 
jegyzőkönyv, és annál is több megfi -
gyelési anyag önrefl exióra is késztette: 
arra is rá kellett jönnie, hogy ő sem 
volt szent. „Meggondolatlan voltam, 
rossz dolgokat mondtam emberek-
ről” – emlékezett Visky András, aki 
azokhoz méri magát, akik fellázadtak, 
tettek a rendszer ellen. A drámaíró 
szerint hiába születtek ‘89 után, a mai 
fi atalok is részei a történetnek. „Senki 
nem születik egy vákuumba, a miénk a 
múlt is, abból is vagyunk, nem kell le-
tagadni” – fi gyelmeztetett a meghívott.

Szocreáltól a szocmodernig
A konferencia szervezői a személyes 
történeteken kívül a városkép alaku-
lására is kitértek. Barazsuly Viktória 
Adrienn művészettörténész arról 
tartott érdekfeszítő előadást, miként 
alakultak ki Kolozsvár lakónegyedei, 
és van-e érték a szocreál, illetve szoc-
modern építészetben. A kettő ugyan-

is nem ugyanaz: a szocreál vagy 
„sztálinbarokk” klasszicista eleme-
ivel, gazdag díszítésével mifelénk 
Bukarestben lelhető fel, ékes darab-
ja a Szabad Sajtó Háza vagy az Al-
kotmány tér. Hruscsov azonban ezt 
az építészeti stílust túl lassúnak és 
grandománnak ítélte, mely nem felel 
meg a felgyorsult, modern világnak, 
és uniformizálható, előre legyárt-
ható elemekből gyorsan felhúzható 
épületeket akart. Így született meg 
a szocmodern, melyet Romániában 
inkább irányított modernizmusnak 
hívnak az építészek. Olyan ékes pél-
dáira hívta fel a fi gyelmet az előadó, 
mint a nagyváradi Szakszervezetek 
Művelődési Háza vagy a Kolozsvári 
Rádió 1967-ben épült székhelye.

Külön kitért a lakónegyedekre is, 
arra, hogy az elsőként épült György-
falvi negyed miért élhetőbb, zöl-
debb, mint a később felhúzott tömb-
házrengetegek. Előbbiben vigyáztak 
az emberi léptékre, a domborzati 
formákat is fi gyelembe vették. Eh-
hez képest a 70-es évek elején épült 
Mărăști negyedben már a szisztema-
tizálás miatt sok lakást kellett bezsú-
folni kis területre. Tervezői már nem 
kaptak szabad kezet, csalniuk kellett 
– a tervrajzon vastagabb vonallal 
húzták meg a járdákat –, hogy teret 
nyerjenek. Az egységek, épülettöm-
bök úgy voltak megalkotva, hogy 
játékos elemekkel megtörjék, vizu-
álisan kellemesebbé tegyék a tömör 
betonfelületet – sajnos ma épp ezek 
a díszítések tűnnek el az egyéni fel-
újítások, hőszigetelések miatt.

A konferencián olyan, a kommuniz-
musban kialakult társadalmi jelensé-
gekre is rácsodálkozhatott a hallgató-
ság, mint a hegyi focinézések, ebbe 
Péter László szociológus, egyetemi 
tanár nyújtott betekintést. Tóth Eszter 
Zsófi a Szex és drog a szocialista idő-
szakban címmel tartott előadást a ma-
gyarországi szerhasználatról, míg egy 
kerekasztal-beszélgetés keretében a 
rendszerváltás „első szériás” felnőtt-
jei meséltek a fi ataloknak olyan ide-
jétmúlt dolgokról, mint a kazetta vagy 
a fl oppy. A konferenciához interaktív 
kiállítás is társult, korabeli bútorzat-
tal berendezett szobából „lehetett ki-
nézni” a blokk elé 1989-ben készült 
felvételek segítségével, melyek egy 
applikáció révén életre keltek.
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„Boldog lúzerek” a blokk előtt
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Átveszi a főügyészség a máramarosi
erdészgyilkosság ügyét
Bogdan Licu ügyvivő legfőbb ügyész pénteken elrendelte, 
hogy a legfőbb ügyészség vegye át a Máramaros megyei 
erdész, Liviu Pop meggyilkolásának ügyét. A legfőbb 
ügyész azt követően döntött így, hogy a Declic elnevezésű 
civil közösség átnyújtott neki egy több mint 30 ezer állam-
polgár aláírását tartalmazó petíciót, amellyel az ügy Bu-
karestbe költöztetését követelték. A bukaresti főügyészség 
közleménye szerint ugyanis felmerült a gyanú, hogy a Má-
ramaros megyei ügyészek nem pártatlanok az ügyben. Az 
ügyet eredetileg a Máramaros megyei törvényszéki ügyész-
ségen regisztrálták, amely in rem (a bűncselekmény 
elkövetésére irányuló gyanú megalapozottságát vizsgáló) 
bűnügyi eljárást indított hatósági személy bántalmazá-
sa, emberölés és jogtalan fegyverhasználat gyanújával. 
A Declic szerint az elmúlt években 6 erdész halt meg az er-
dőket védelmezve, további 650 erdészt pedig kegyetlenül 
megvertek az erdőkben a famaffi  a tagjai. Antoniu Bumb, 
a Declic képviselője kifejtette, eltelt egy hónap Liviu Pop 
erdész halála óta – akit október 16-án lelőttek, miközben 
törvénytelen fakivágást próbált megakadályozni – de még 
mindig nincsenek gyanúsítottak az ügyben.

 » El kell mondanunk a 
történeteinket a gyere-
keinknek, mert a minták 
révén úgyis átadjuk, és az 
rosszabb” – érvelt Visky 
András.
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Múltidézés modern eszközökkel. A kolozsvári konferenciához interaktív kiállítás is társult




