
Mé hkeré k-Bukarest-Gyula

,,tl. 1970-80-as álehben szinte divat vOIt Romániában tanulni"
- állí tja egyik beszé lget társam, aki Bukarestben vé -
gezte fels fokú  tanulmányait, Ez a divat a 90-es é vek-
re szinte teljesen megsz nt, mostanában viszont ú jra
feIé ledt é s jól kihasználható Iehet sé g a magyarorszá-
gi román nemzetisé g  diákok számára. Hangsú lyo,
zom, aránylag, hiszen nemzetisé günk lé tszámához ké -
pest jelent snek nevezhet|ük, hogy ;elenleg harminc
fiata] tanu] Románia kú lönböz  egyetemein,

A hazai román é rtelmisé g mai ké pvisel i közül so-
kan vé geztek anyaországi tanulmányokat: a gyulai ro-
mán gimnázium tanárai közül né hányan, az összes ro,
mán ortodox lelké sz, de szeleztek ott diplomát mé g
román családokbóI származó fogorvosok, állatorvosok
é s orvosok is, A mai fiatalok már más pályákat is meg-
cé loznak, Vannak akik nemzetközi gazdasági kapcsola-
tokat vagy gyógyszelé szetet, pszichológiát tanulnak,
de akadnak olyanok is, akik nem elé gszenek meg egy
diplomával, hanem é vek mú lva ú jból visszaté rnek az
anyaországba a második diploma megszerzé sé é rt,

Dr. Bánqainó Ruzsa É va Bukarestben vé gzett, majd a
román gimnázium tanári állását felcseré lte az ú lság-
í rói munkára, amelyet tizenné gy é vig gyakorolt a gyu-
Iai román hetilap szerkeszt sé gé ben, Ma hasonló, ám
mé gis más munkát vé gez, az Orszáqos Román önkor-
ndnqzat f munkatársa, ahol f leg oktatási problé mákkal
foglalkozik, de egy é wel ezel tt ismé t beült az iskola-
padba, hiszen az aradi ,,Aurel Vlaicu" Állami Eguetemen
európai uniós menedzsmentet tanul.

- É letutam egy kicsi, román]akta települé sen kezd ,
dött, Bé ké S megyé ben, Kötegyánban születtem, 1957-
ben. Ez Mé hkeré ft közsé g szomszé dságában található,
aho] szü]eimmel é s n vé remmei laktunk, Óvódás ko-
romban költöztünk Mé hkeré kre. EZt a települé St neve-
zem szül falumnak, hiszen gyerekkoromat már itt tö],
töttem. Mé hketé ken csak ké t é Vig jártam az általános
iskolába. Akkoriban teijesen mások voltak a beiskolázá,
si szokások. Cyulai pedagógusok járták a románlakta
települé seket é s bí ztatták a szül ket ana, hogy küldié k
városi iskolába lól tanuló gyermekeiket, A szüleim me-
z gazdasági munkából é ltek é s velük egyeté rté sben ú gy
láttuk jónak, ha é n Gyulán tanulok tovább, Í gy lettem
már kilencé ves koí omtól kollé gista, ahol nagyon hamar
megtanultuk az önálló é letet é s iutalom vo]t, ha havon-
ta egyszer hazamehettú nk a szüleinkhez, Persze sokszor
a szül k látogattak meg minket Gyulán, Az általános is-
kola után, mivel ió tanuló Voltam, termé szetes Volt,
hogy maradok a román gimnáZium diákia, tehát tí Z é Vig
voltam Gyulán kollé gista. Mondhatom, hogy engem
megedzett az é let ebben az id szakban, hiszen sok min-
dent magamtól kellett megtanulnom,

- Tehát a gaulai roynán iskola ós ftollógí un tanárai, ké sótbi
kollé qáid, bizonaos szempontbóI második családod voltafr?

- Igen, ezt sokszor meg is |egyezté k, hogy é n otthon
szinte csak vendé g voJtam, A té li é s a nyári szünetek-
ben voltam többet a családi fé szekben é s olyankor
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nagyon iólesett, hogy a szüleim egy kjcsit ké nyeztet-
tek, Utólag visszaemlé kezve nagyon jói é Ieztem ma_
gam a román kollé giumban, de azé rt arra is em]é k-
szem, hogy ezek nem voltak o]yan könny  é vek,. ,

- A gimnáziumi fueh mennqie befolqásolták hé s(rtbi tanul-
mánuaidat?

- Akkoriban nem beszé ltünk annyit az anyanyelv
ápolásáról, elveszté sé nek veszé lyeir l, mert ezt mi na-
gyon termé szetesen é ltük meg, A sz k környezetünkben
csak román nye]ven beszé itünk: otthon a szül kkel,
nagyszül kkel é s rokonokkal, az iskolában a tanárokkal
é s az osztálytársakkal, barátokkal, A gimnáziumi é vek
során egyre jobban meger södött bennem, hogy a ro-
mán nyelv é s irodalom tanulását továbbra iS fo]ytatni
szeretné m, Ekkor már tudatosan ké szültem arra, hogy
az egyetemen is a román nyelvet kí vánom folytatni.
Adódott a lehet sé g, hogy fakultatí v tantárgyké nt a
francia nyelvet is tanullam, í gy alakult aztán, hogy az
egyetemen a román-francia Szakot Vá]asztottam,

- Bukarest nem volt eq1 kicsit messze Cquldtól é s Móhheré h-
tó1?

- Voltak gimnáZiumi társaim akik már Bukarestben
tanultak é s akkoriban valahogy ,,divattá" vált eZ a le-
het sé g, hogy a román f városba jelentkezzünk to-
vábbtanulni, Ezzel a szüleim anyagi helyzeté t iS segi
tettem, mert magyar állami öSztöndí ira lehetett pá-
lyázni, amit é n meg is kaptam, A sikeres felvé teli után
tehát a Bukaresti Eqqetem böltsósz karának a hallgató|a
lettem. 1975-79 köZött é ]tem Bukarestben, ami SZin-
té n nem vo]t olyan könnil , mert akkor már tí z é ve tá-
voI é ltem a családtól, É s mé g az is nehezí tette a hely-
Zetet, hogy leend  fé rjemet már a gimnáziumban
megismertem é S a kapcsolatunk ú gy er södött to-
vább, hogy é n Bukarestben,   pedig Szegeden, az Or,
Vostudományi Egyetemen tanult, Sok mindent é ]tünk
meg Bukarestben, jót é s kevé sbé  jót is, Kint é ltem
meg az l977,es nagy, pusztí tó bukaresti földrengé st,
de ugyanakkor nagy el nyünk volt pé ldáu1 a szegedi
vagy budapesti román egyetemistákkal, f iskolások-



kal szemben, hogy mi bármikor mehettünk román
szí nházl:a, operába, moziba é s kiállí tásokra, benne é l-
tünk a í omán kultú rában.

, Milqen volt akkoriban a buftaresti d,iáké let?

- Szerintem ugyanolyan mint bárho], Akkoriban
mé g gondtalanok voltunk é s nekünk az voli a ió, hogy
volt egy kis magyarországi román közössé günk, é s na-
gyon sokszor öSSZejöttünk, SZoros kapcsolatot tartot-
tunk egymással, De sok ú | barátra leltünk a román
csoporttársaink között is, valamint a tanárainkban,

- Ezeh a kapcsolatok é Inek mé q ma is?
- Egy idejg é ltek, f leg levelezé ssel tartottuk fenn,

Az eiejé n Voltak kölCSönöS látogatások is, de ezek az
é vek mú iásával egyre ritkultak, majd abbamaradtak,
Nem voIt ké tsé ges, hogy hazaté rek Bukarestb l, hi-
szen itthon várt a családom é s a leend  fé riem, akivel
a tanulmányok elvé gzé se után, l979 nyarán össze is
házasodtunk,

- Milaen v1lt a hazaté ré s?

- A munkába állás nem volt olyan könny , mert
szerintem nem tú lzok ha azt állí tom, hogy a román é r-
telmisé giek Magyarországon, friss diplomával a zse-
bükben, nem olyan könnyen helyezkednek el azon a
területen, amelyr l álmodoztak, Valószí n ]eg, eZ iel-
lemz  a többi hazai nemzetisé gre is, A gimnáziumi ro-
mán tanári diplomával csak egy helyen tudtam e]he-
lyezkedni, a gyulai ,,Niroiae Bdkescu" Román Gimnázium-
ban. Bldni ]ános igazgató segí tsé gé nek köszönhet en
kezdetem el  szt l taní tani, voltam koJlé giumi nevel 
is, de általános iskolai é s gimnáziumi tanár is. Aztán
közbeszólt az é ]et, hiszen ez í gy termé szetes egy n 
é leté ben, l980-ban megszületett Tibor fiam, akit '82-
ben Pé ter követett, Ezután rövid id re mé g vissza-
mentem a gimnáziumba dolgozni; akkor már románt
é s franciát is taní tottam, de nem sokára adódott egy
lehet sé g, hogy a gyulai román ú jság, a ,Ioaia noastra"
munkatársa legyek, É n nagyon szí vesen é ]tem ezzel, s
í gy aztán l98ó-tól 2000,ig ú iságí róké nt dolgoztam, Az
eleié n mé g besegí tettem a szegedi televí zió é s rádió
román adásaiba is.

- Az ú jsáqí rói pdhJa ]obban vonz1tt mint a pedagógusi?

- Tulaidonké ppen é n az ú jságí rói munkát el tte
nem gyakoroltam, nem ismertem, semmifé le tapasz-
talatom nem Volt, AZ ú i munkámat öSszekötöttem aZ-
zal, hogy itt is a román nyelvet kel]ett használni, Az is-
koiai munka annyival igé nyelt több energiát, hogy a
fé rjem akkor SZakViZSgáZott, a fiaim mé g kicsik voltak,
a nagyszül k nem laktak velünk, tehát sok feladatom
maradt, mint pályakezd  pedagógus nekem is rend-
szeresen kellett az ótákta ké szülnöm, dolgozatokat ja-
Ví tanom, Akkor döntöttem ú gy, hogy a kötetlenebb
munka ;obb lenne számomra é s ezé rt vállaltam el az
ú iságí rást, Valójában í gy is a román nyelv maradt a
f szerepl .

* Közel ké t é wel ezel tt visz1nt abbahagatad az ú jsáqí rást.

- Fájt a szí Vem, amikor otthagytam a Foaia szer-
keszt sé gé t, hiszen már a vé remben volt az ú jságí rói
munka, Püszfdoftla kától yekerdiq, aZ összes románlakta
te]epülé st bejártam, é n voltam a sof r, a fotós, a í i-
porter egy szemé lyben. Egyedül ké szí tettem az anya-

gaimat é s szinte mindenkit ismertem. A mai napig az
ví gasztal, hogy bármikor bárhova té rek vissza, minde-
nütt kedvesen fogadnak, Szinte ú gy é rzem, hogy ne-
kem több szül falum van, Iis ez nagyon jó dolog,.,

- Gondolom, ezek a kaptsolatok ielentí sen seo(tih ma is a
munkádat?

- lgen é s é ppen ezé rt nem volt vé letlen, hogy l999
vé gé n, amikor a Magyarországi Románok Országos
Önkormányzata pályázatot í rt ki egy f munkatársi ál,
lás betölté sé re, é n is jelentkeztem. Az MROÖ tagia
vo]tam már l994-t l, s t az Elnöksé gnek is tagja vol,
tam, de ugyanakkor a Bé ké scsabai Román Kisebbsé gi
Önkormányzatnak is ké pvisel ie voltam, Egyé bké nt
már a '80-aS é vekt l, családomma1 együtt, tagjai vol,
tunk a megyeszé khelyen m köd  román klubnak,
Nem ielentett nagy gondot, hogy mit teszek, ha meg-
nyerem ezt a pályázatot, mert tudtam, hogy szinte
ugyanazokkal az emberekkel lesz dolgom, Az MROö-
ban rám f leg az oktatással kapcsolatos problé mák
hárulnak, de szí vesen vállalom a kulturális programok
vagy a külkapcsolatok szervezé sé t, Annak örülök külö-
nöské ppen, hogy a települé sekkel való kapcsolataim
ugyanú gy é lnek ma is, Boldog vagyok, hogy az okta-
tás, a hagyomány rzé s, a nyelvápolás, az identitástu-
dat er sí té se már az é letem ré szeivé  váltak.

- A családotokban nem szakadt meg 62 an|lalrslí qi tlvdbb-
tanulás- A naqqobbik fiad hoqqan határozta el magát arra,
hoqq Romániában folytassa felsófokú  tanulmánuait?

- Gondolom, nem is kell mondjam, hogy a fiaim
cyulán vé geztek a román álta]ános iskolában, majd a
román gimnáziumban. Bizonyára furcsa, de é n nem
nagyon örültem, hogy Tibor fiam Romániában akar ta-
nu|ni, szeIettem volna, ha közel marad a szú l i ház-
hoz, De gondolom, ez az anyai aggódás é rthet . Tiboí
ludalosan ké szü|r erre é s persze ké szen állt a válasza,
mert azt mondta nekem, ,De anqa, te is hint tanultál é s azt
mondtad, hogy jó Romdniában tanulni," P,z utóbbi id ben
pedig egyre többen mennek a román gimnáziumból
Romániába tanulni, tehát ismé t van egy kis csapatuk
a hazai román egyetemistáknak, Tibor fiam a kolozs-
vfut Allatorlosi Eguetemre jár, már harmadé ves, Egyé b-
ké nt   már a román állam által a külföldi románoknak
felaián|ott ösztöndí lial tanul az anyaországban. Ter-
mé szetesen Kolozsváron sem könny  az egyetem, de
nekem, mint anyának az a nagy Vigaszom, hogy szjnte
hetente hazajár, A,,kicsi" fiam nem köVette a bátyia
pé ldálát, Pé teí  a misko]ci Közgazdasági Eggetemre jár.

- Talán a fiaid inspiráltak arra, hoqt1 te is visszatí q az iskola-
padba é s nem is akárhova, hiszen ism  Romániában tanulsz?

- Az ember mindig elé gedetlen önmagával. Most,
hogy otthon valamivel szabadabb az é letem, ú gy é rez-
tem, több id t fordí thatné k magamra. Elkezdtem an-
golul tanulni, majd beiratkoztam az aradi ,,AurelYlaicu"
Állami Egyetemre, Másfé l é ves posztgraduális ké pzé ,
sen veszek ré szt európai uniós menedzser szakon, Ta,
nulmányaimat román állami ösztöndí jlal fol1tatom.
Telmé szetes, hogy ezek aZ ú i ismeletek nagyon hasz,
nosak lesznek az önkormányzati munkámban, vala-
mint a külkapcsolatok ápolásában, fejleszté sé ben.

|ova Eva
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