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Hiába él kétharmados többség-
ben Sárközújlak magyarsága, 
hiába rendelkezik korszerűen 
felszerelt, két tannyelvű iskolá-
val, a szülők jelentős része ro-
mán tagozatra íratja gyermekét. 
Az anyaország, illetve Kárpátalja 
közelében fekvő Szatmár megyei 
kisvárosban még mindig hódít 
a tévhit, miszerint az állam 
nyelvén tanuló gyerek jobban 
érvényesül az életben.

 » SZUCHER ERVIN

N em csak a szórványban, ha-
nem egyes, többségében ma-
gyarlakta településeken sem 

könnyű meggyőzni a színmagyar 
szülőket arról, hogy saját gyerme-
keik javára válik az anyanyelvű 
oktatás. Amikor a Szatmár megyei 
Sárközújlak magyar édesanyáit 
kérdezzük, ugyanazt a megkopott, 
recsegő lemezt teszik fel, amit már 
számtalanszor hallottunk Erdély sok 
más vidékén: „a gyerek román tago-
zaton jobban érvényesül”. A Szamos 
és a Túr közötti mezőségen fekvő kis-
városban lényegében a magyar tanu-
lók tartják fenn a román tagozatot. 
Seer Gyula alpolgármester szerint 
– aki mielőtt közigazgatási szerepet 
vállalt volna, maga is a helyi iskola 
tanára volt – a román osztályok 70 
százalékát magyar gyermekekkel 
töltik fel. Ezzel szemben a magyar 
osztályok létszámát a roma nemzeti-
ségű diákok egészítik ki.

A gondok nem csak az elemi után 
kezdődnek: akkor csak fokozódnak. 
A megye legfi atalabb városában so-
kan már óvodás kortól román tago-
zatra íratják gyermekeiket. Tanuljon 
meg románul! – ez a jelszó. Később 
azonban azért nem váltanak, mert 
a szintén román osztályban végzett 
szülőknek nehéz lenne a gyermek-
kel otthon anyanyelvén tanulni. 
Nem hogy csak a 12 ovis csoportnak 
mindössze fele magyar tannyelvű, az 
összlétszámot illetően a román cso-
portok fölénybe kerültek. „A szülők 
zömét teljesen beoltották minden-
féle tévhittel. Huszonegy esztendőt 
dolgoztam a tanügyben, és az akko-
ri, Olténiából idetelepedett román 
igazgató engem is próbált győzködni, 
hogy irányítsam a gyerekeket román 
tagozatra, mert az milyen nagyszerű 

dolog. A cigányoknak, akik mifelénk 
magyar anyanyelvűek, ösztöndíjat 
adott, csak hogy az állam nyelvén 
tanuljanak” – meséli 2007-ig megélt 
tapasztalatait a mérnöki diplomával 
biológiát és informatikát oktató Seer.

Skizofrén állapot
Mire sikerült kilobbizni, hogy a kisvá-
ros általános iskoláját korszerűsítsék, 
felszereljék modern taneszközökkel, 
a tanfelügyelőséggel vívott harcok 
árán Petőfi  Sándorról kereszteljék 
el, és magyar pedagógust helyezze-
nek az igazgatói székbe, látványosan 
csökkent a magyar tagozaton tanuló 
gyermekek száma. Ennek következ-
tében mára az a skizofrén állapot állt 
be a kétharmadban magyarok által 
lakott településen, hogy középiskolá-
jában, jelentkezők híján, csak román 
tagozat működik. Aki anyanyelvén 
szeretné folytatni a tanulást, annak 
ingáznia kell a mintegy húsz kilomé-
terre fekvő Szatmárnémetibe. Masku-
lik Levente iskolaigazgató szerint így 
további 10–20 százalékos lemorzsoló-
dás képződik. Pedig a 18. század vé-
gén a helyi közösség és egyházai két 
római katolikus, két református, két 
görögkatolikus és egy izraelita iskolát 
működtettek.

Szinte hiábavalónak bizonyult 
annak a felmérésnek a bemutatása, 
amelyből tisztán kimutatható, hogy 
az anyanyelvükön tanuló diákok 
könnyebben boldogulnak mind az 
egyetemen, mind az életben is. „A 
saját példámmal próbáltam érvelni, 
hisz mindkét gyermekem magyar 
tagozaton érettségizett, egyetemet 
végzett, és megtalálta a helyét az élet-
ben. A szülők meghallgattak, volt, aki 
bólogatott, volt, aki vonta a vállát, a 
lényeg az, hogy nem álltak kötélnek. 

Mindegyre azt hajtogatják, hogy Ro-
mániában élünk, és meg kell tanulni 
románul!” – mondja a Sárköz és Újlak 
összenövéséből keletkező kisváros al-
polgármestere.

Ez utóbbi kijelentéssel egyébként 
mindenki egyetért, hisz azontúl, 
hogy a román az ország hivatalos 
nyelve, a régi mondás is érvényes: 
annyi ember vagy, ahány nyelvet be-
szélsz. Nem is volna gond a román 
nyelv elsajátításával, mert az új tan-
terv által az anyag sokkal közelebb 
került a magyar gyerekek lelkületé-
hez. Ezt Krupa Annamária tanító-
nő  (portrénkon) állítja, aki szerint 
amióta a magyar gyerekek számára 
könnyebben elsajátítható a román 
nyelv, a tananyaggal szembeni ellen-
állás is szertefoszlott. Az alsó tagoza-
ti pedagógus szerint amúgy teljesen 
hamis az a bélyeg, amit sokan a ma-
gyarságra sütnek. „Nem igaz, hogy 
fi ataljaink nem tudnak románul!” – 
állítja a lehető leghatározottabb mó-
don. Ezt mind ő, mind a tanítóként 
dolgozó férje, az egyébként jogász 
végzettségű Csongor megtapasztal-
ta. Hasonlóan vélekedik Maskulik 
Levente is, aki szerint mindössze a 
gyengébb diákok állnak hadilábon 
a román nyelvvel; azok, akik 9–10-es 
tanulók, az állam nyelvét is jól be-
szélik. „Iskolánkból került ki olyan 
magyar gyermek is, akiből román 
szakos tanár lett” – hozza fel a be-
szédes példát a tanintézet vezetője.

A románság „nem is látszik”
Bár említette az egykori oltyán igaz-
gatójának kijelentését, az iskolai 
„térhódításért” Seer Gyula nem a 
románságot teszi felelőssé. Annál is 
inkább, mivel a városka románsága 
szinte láthatatlan. Azontúl, hogy na-
gyon kis hányada őshonos, az utóbbi 
egy-két évtizedben az Avasból töme-
gesen leszivárgott családok csak a 
pár éve épült ortodox templomukkal, 
valamint kirívó méretű és alakú háza-
ikkal vannak jelen a mintegy hat és 
félezer fős Sárközújlakon. Többségük 
jobbára Nyugaton keresi a kenyerét. 
Ezt a választási eredmények is hűen 
tükrözik: a település élén magyar pol-
gármester és alpolgármester áll, a 15 
fős önkormányzati testületben pedig 
11-en az RMDSZ-t képviselik. Az elöl-
járó szerint a magyar pedagógusok is 
némileg ludasok a kialakult helyzet 
miatt. Azontúl, hogy a nyári vakáció-
ban több időt fordíthatnának a szülők 
meggyőzésére, nem kellene egymás 
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Tévhitek áldozata az anyanyelvű oktatás

Seer Gyula: a sárközújlaki magyar szülők zömét
teljesen beoltották mindenféle tévhittel
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között rivalizálniuk. Mert, állítja 
Seer, az egészséges versengésből 
egy másfajta harc is kialakult egyes 
újlaki és sárközi tanerők közt. An-
nál is inkább, mivel ugyanannak – 
ám tizenhárom különböző épületbe 
szétszórt – a tanintézetnek a tagjai.

Hogy mégis van-e esély a menta-
litásváltásra, az anyanyelv „vissza-
térésére”, a középiskola kétnyel-
vűvé alakítására? A vélemények 
megoszlanak. Krupa Annamária 
nem veszítette el derűlátását; az 
utóbbi időben azt tapasztalta, hogy 
a beidegződések ellenére is egye-
sek kezdenek ráébredni arra, hogy 
az identitásuk felvállalásával nem 
éri hátrányos megkülönböztetés. 
Tagadhatatlan, hogy ebben egye-
sek számára az anyaországi „pénz-
csap” kiemelt szerepet játszik. 
„Azért vannak némi pozitív jelek 
is: például március 15-én a szülők 
megtöltik a lakodalmas termet, és 
újabban a műsor is érdekli őket, 
nem csak a saját gyermekeik miatt 
jönnek el. A járvány beálltáig a far-
sangi meg a szüreti bál is nagyon 
sokakat vonzott” – sorolja az apró 
lépéseket a tanítónő. Innen a teljes 
felfogásváltásig azonban még sok 
nagy lépés van.

 » „A saját 
példámmal pró-
báltam érvelni, 
hisz mindkét 
gyermekem ma-
gyar tagozaton 
érettségizett, 
egyetemet vég-
zett, és megta-
lálta a helyét az 
életben. A szülők 
meghallgattak, 
volt, aki bólo-
gatott, volt, aki 
vonta a vállát, a 
lényeg az, hogy 
nem álltak kötél-
nek. Mindegyre 
azt hajtogatják, 
hogy Románi-
ában élünk, és 
meg kell tanulni 
románul!” – 
mondja a Sárköz 
és Újlak össze-
növéséből ke-
letkező kisváros 
alpolgármestere.

 » BÍRÓ BLANKA

Egy gelencei gyereket sebesített meg 
a háromszéki falu utcáin végigro-

hanó medve tegnap délelőtt. Értesü-
léseink szerint a kiskorú oldalán ejtett 
sebet karmaival a vad. A gyerek nem 
veszítette el az eszméletét, a helyi ren-
delőből a kézdivásárhelyi kórházba 
szállították ellátásra. A kézdivásárhe-
lyi kórházból érdeklődésünkre nem 
közöltek részleteket az állapotáról, 
a kiskorú beteg jogaira hivatkozva. 

Fejér Imre, Gelence alpolgármestere 
lapunknak elmondta, hogy egy hatal-
mas medve rohant végig a falu főutcá-
ján, az emberek próbálták elhajtani, a 
menekülő vad beszaladt egy zsákutcá-
ba, ott találkozott szembe a gyerekkel, 
akihez hozzákapott, és megsebesítette 
az oldalán. Az alpolgármester hozzá-
tette, hogy a medve tovább menekült, 
ő már a falu másik végében látta, öt 
méterre szaladt el mellette. Gelencén 
idén egy tehenet és kilenc juhot ölt 
meg a medve, az emberek a kisebb 

károkat már nem is jelentik. Olyan is 
van, akinek már három éve van vég-
zése a kártalanításról, de pénzt még 
nem kapott, ezért inkább nem töltenek 
el egy napot az ügyintézéssel – tudtuk 
meg Fejértől. „Nincs az rendben, hogy 
reggel 9 órakor a falu főutcáján, a köz-
pontban jár a medve” – szögezte le az 
alpolgármester. 

Mint ismeretes, a közelmúltban egy-
re többször támadt emberre a medve 
Székelyföldön: mintegy két hét alatt 
ez volt a hatodik eset. Legutóbb július 

3-án Gyergyótölgyesen egy 65 éves férfi  
lövéseket leadó fi a mentette meg apja 
életét, akire medve támadt lakóháza 
közelében a Hargita megyei települé-
sen. A sérültet helikopterrel szállítot-
ták a marosvásárhelyi sürgősségi kór-
házba, állapota stabil. Hétfőn, útban 
a Székelyföldről Bukarest irányába, 
medvével találkozott Tánczos Barna 
környezetvédelmi miniszter is, aki 
épp egy, a veszélyes medvék esetében 
azonnali beavatkozást lehetővé tevő 
jogszabályjavaslaton dolgozik.

Ezúttal gyerekre támadt a medve a háromszéki Gelencén
 » Értesülé-

seink szerint a 
kiskorú oldalán 
ejtett sebet 
karmaival a vad. 
A gyerek nem 
veszítette el az 
eszméletét, a he-
lyi rendelőből a 
kézdivásárhelyi 
kórházba szállí-
tották ellátásra. 




