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Anyanyelvűnk épségéért

Málnási Ferenc

Erdélyi anyanyelvoktatás — 
irodalmunk tükrében 

XXXVII.
Anyanyelvoktatásunk 1989 után (IV.)

Nem z eti kö z össégűnk oktatásáért, anyanyelvi oktatásunkért

1992 óta Asztalos Ferenc, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség parla
menti képviselője, azóta a Képviselőház Oktatási, kutatási, ifjúsági és sport bi
zottságának alelnöke, összefoglaló cikkét idézzük (Közoktatás, 2008. december) , 
amely arra a szinte sziszifuszi küzdelemre, eseményeire világít rá, amelyet Ro
mánia Parlamentjében az RMDSZ képviselőinek meg kellett vívniuk nemzeti 
közösségünk oktatásáért, anyanyelvi oktatásunkért. Megteremtették a műkö
déshez szükséges jogi kereteket, a közösségünk elvárásainak megfelelően kiépí
tették oktatásunk intézményes keretét. Ennek a küzdelemnek az eredménye
ként működnek ma önálló vagy tagozatos magyar középiskoláink:

Arad megyében: Aradon: Csiky Gergely Iskolacsoport
Beszterce-Naszód megyében: Besztercén: Andrei Mureşanu Főgimnázium
Bihar megyében: Érmihályfalván: Mezőgazdasági Iskolaközpont
Margittán: Octavian Goga Főgimnázium
Nagyszalontán: Arany János Főgimnázium
Nagyváradon: Ady Endre Líceum
Partenie Cosma Közgazdasági Kollégium
Mihai Eminescu Főgimnázium
Lorántffy Zsuzsánna Református Gimnázium
Művészeti Líceum
Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum
Iosif Vulcan Tanítóképző
Székelyhídon: Petőfi Sándor Elméleti Líceum
Brassó megyében: Brassóban: Áprily Lajos Főgimnázium
Remus Răduleţ Szakkollégium
Kőhalmon: St. O. Iosif Ipari Iskolacsoport
Négyfaluban: Zajzoni Rab István Középiskola
Fehér megyében: Gyulafehérváron: Gróf Majláth Gusztáv Károly
Római Katolikus Líceum
Nagyenyeden: Bethlen Gábor Nemzeti Kollégium
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Hargita megyében: Balánbányán: Liviu Rebreanu Szakközépiskola
Csíkdánfalván: Petőfi Sándor Iskolaközpont
Csíkszentmártonban: Tivai Nagy Imre Középiskola
Csíkszeredában: Joannes Kájoni Közgazdasági Szakközépiskola
Kós Károly Építőipari Szakközépiskola
Márton Áron Gimnázium
Nagy István Művészeti Líceum
Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium
Székely Károly Szakközépiskola
Venczel József Iskolaközpont
Gyergyóalfalun: Sövér Elek Iskolaközpont
Gyergyóditrón: Puskás Tivadar Iskolaközpont
Gyergyószentmiklóson: Batthány Ignác Szakközépiskola
Gépipari Iskolaközpont
Salamon Ernő Gimnázum
Gyimesfelsólokon: Árpádházi Szent Erzsébet Római Katolikus Gimnázium 
Korondon: Középiskola
Maroshévizen: Kemény János Elméleti Líceum 
Székelykeresztúron: Orbán Balázs Gimnázum 
Berde Mózes Teológiai Líceum 
Zeyk Domokos Iskolaközpont
Székelyudvarhelyen: Backamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium
Kós Károly Szakközépiskola
Bányai János Szakközépiskola
Benedek Elek Tanítóképző
Eötvös József Mezőgazdasági Szakközépiskola
Tamási Áron Gimnázum
Szentegyházán: Gábor Áron Iskolaközpont
Zetelakán: Dr. P. Boros Fortunát Elméleti Középiskola
Hunyad megyében: Déván: Téglás Gábor Iskolaközpont
Kolozs megyében: Bánffyhunyadon: Octavian Goga Elméleti Líceum
Désen: Andrei Mureşanu Nemzeti Kollégium
Kolozsváron: Apáczai Csere János Elméleti Líceum
Báthori István Elméleti Líceum
Brassai Sámuel Elméleti Líceum
János Zsigmond Unitárius Kollégium
Onisifor Ghibu Elméleti Líceum
Pázmány Péter Római Katolikus Gimnázium
Református Kollégium
Sigismund Toduţă Zenelíceum
Szamosújváron: Petru Maior Elméleti Líceum
Tordán: Mihai Viteazul Főgimnázium
2008-tól: Jósika Miklós Elméleti Líceum
Kovászna megyében: Baróton: Baróti Szabó Dávid Iskolacsoport
Kézdivásárhelyen: Apor Péter Szakközépiskola
Bod Péter Tanítóképző
Gábor Áron Műszaki Oktatási Központ



34

Református Kollégium
Kovásznán: Körösi Csorna Sándor Iskolaközpont
Sepsiszentgyörgyön: Gámán János Mezőgazdasági Iskola
Kereskedelmi és Közigazgatási Szakközépiskola
Kós Károly Iskolaközpont
Mikes Kelemen Főgimnázium
Plugor Sándor Művészeti Líceum
Puskás Tivadar Szakközépiskola
Református Kollégium
Székely Mikó Kollégium
Máramaros megyében: Máramarosszigeten: Leőwey Klára Líceum 
Nagybányán: Németh László Elméleti Líceum
Maros megyében: Dicsőszentmártonban: Andrei Bârseanu Elméleti Líceum
Erdőszentgyörgyön: Szent György Iskolaközpont
Marosludason: Ipari Iskolaközpont
Marosvásárhelyen: Avram Iancu Ipari Iskolaközpont
Bolyai Farkas Elméleti Líceum
Constantin Brâncuşi Iskolaközpont
Egyesülés Nemzeti Kollégium
Elektromaros Iskolaközpont
Emil A. Dandea Iskolaközpont
Gh. Şincai Iskolaközpont
Ion Vlasiu Iskolaközpont
Mihai Eminescu Pedagógiai Líceum
Művészeti Líceum
Református Kollégium
Szász Adalbert Sportlíceum
Traian Vuia Iskolaközpont
Nyárádszeredán: Bocskai Iskolaközpont
Segesváron: Mircea Eliade Főgimnázum
Szászrégenben: Lucian Blaga Iskolaközpont
Petru Maior Iskolaközpont
Szovátán: Domokos Kázmér Iskolacsoport
Szatmár megyében: Nagykárolyban: Elméleti Líceum
Kalazanci Szent József Római Katolikus
Teológiai Iskola
Iuliu Maniu Ipari Szakközépiskola 
Mezőgazdasági Iskolacsoport
Szatmárnémetin: Aurel Popp Zene- és Képzőművészeti Líceum
Gh. Dragos Közgazdasági Iskolaközpont
Hám János Római Katolikus Iskolaközpont
Kölcsey Ferenc Főgimnázium
Ioan Slavici Nemzeti Kollégium
Traian Vuia Iskolaközpont
Tasnádon: Iskolaközpont
Szeben megyében: Szászmedgyesen: Nemzeti Gázipari Iskola 
Nagyszebenben: Octavian Goga Nemzeti Kollégium
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Szilágy megyében: Sarmaságon: Ipari Iskolacsoport 
Szilágycsehen: Gheorghe Pop de Băşeşti Iskolacsoport 
Szilágykrasznán: Cerey-Goga Iskolacsoport 
Szilágysomlyón: Simion Bărnuţiu Főgimnázium 
Iuliu Maniu Technikai Kollégium 
loan Ossian Iskolacsoport
Temes egyében: Temesváron: Bartók Béla Elméleti Líceum 
Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum 
Bukarestben: Ady Endre Elméleti Líceum

(Maturandusok 2007. Erdélyi magyar ballagok XIII. évkönyve.
Tinivár Kiadó, Kolozsvár. 2007.)

Impozáns névsor — 127 intézmény, anyanyelvoktatásunk fellegvárai, amely
ben nemzeti közösségünk ifjai felkészülhetnek az életre, ahova Ady Endre sza
vaival üzenhetnek: „Én iskolám, köszönöm most neked, / Hogy az eljött élet
csaták között / Volt mindig hozzám víg üzeneted.”

De térjünk vissza Asztalos Ferenc képviselő cikkéhez, amelyben a magyar 
középiskoláinkért folytatott küzdelem mellé sorolja azt a tényt, is, hogy jelen va
gyunk az Oktatási Minisztérumban, a megyei tanfelügyelőségeken, sok intézmé
nyünket magyar nemzetiségű pedagógus vezeti... Politikai egyeztetések sora 
kellett ahhoz, hogy érettségiző diákjaink a tételeket román társaikkal ez időben 
anyanyelvükön kapják meg, hogy pedagógusainknak joga legyen anyanyelven 
megírni hiányzó tankönyveinket. Politikai küzdelem kellett ahhoz is, hogy ma a 
csángó gyermekeink intézményes keretek között, órarendbe iktatva, a román 
Oktatásügyi Minisztérium által fizetett pedagógusok segítségével tanulhassák 
anyanyelvünket.Trianon óta végre most erkölcsi és anyagi érelemben rehabili
tálták a magyar nyelvű I-IV. osztályban dolgozó tanítóinkat, akik eddig hetente 
a tanári normán — 18 óra — felül dolgoztak, ingyen. (A tervezetet 2006 októbe
rében iktatták, 2007 júniusában fogadták el, nem munkaügyi kérdésként viszo
nyultak a tervezethez, hanem „magyar üggyé” hangolták!) Hasonlóan hosszú 
volt a Nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem akkreditálása is, hol az egye
tem megnevezését kifogásolták, elfogadhatatlannak tartották, hogy csak ma
gyar nyelven működjék, megkérdőjelezték a kormány által kidolgozott törvény
tervezet hitelességét, a tervezet minisztérium általi kidolgozását és a Parlament 
elé terjesztését az RMDSZ elvtelen politikai nyomásgyakorlásának tulajdo
nították. Politikai ellenfeleink mindig megtalálták annak a módját, hogy a kér
désnek etnikai jelleget tulajdonítsanak... Kértük, hogy a jelenleg érvényben levő 
Oktatási törvény „kisebbségi nyelvű oktatás” fejezetéből mentsék át a készülő 
újba az összes, számunkra jónak minősített paragrafus szövegét, s nem szeret
nénk viszontlátni a jelenleg érvényes törvény paragrafusaiból azokat, amelyek 
bármilyen formában is korlátozzák a magyar nyelvű oktatás intézmény
rendszerét vagy ennek az oktatásnak a részeseit. Igényeltük egy új, felekezeti 
oktatás létrehozását, működését és finanszírozását szabályozó fejezet beiktatá
sát az új tervezet szerkezetébe. Telt-múlt az idő, a minisztérium „szorgalmasan” 
dolgozott, végre kézhez kaptuk a törvénytervezet szövegét, ám „írásban megfo
galmazott” elvárásainkról „megfeledkeztek” . A felekezeti oktatásra vonatkozó
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fejezetet elintézték semmitmondó, félreértelmezhető paragrafus beiktatásával. 
A román nyelv oktatására vonatkozó előírásokat változatlan formában, a jelen
legi törvényből átmásolták az új tervezet szövegébe, nem volt utalás nemzeti 
történelmünk, hagyományaink tantárgyként tanításának a lehetőségeire, nem 
rögzítették fiataljaink azon jogát, hogy anyanyelven felvételizhetnek, nem pon
tosították a minisztérium azon kötelességét, hogy a pedagógusainknak biztosí
tani kell az anyanyelvű továbbképzést, szemérmesen hallgattak arról, hogy a 
kisebbségi nyelven működő tanintézmények vezetői a kisebbségi szakemberek 
sorából kell kikerüljenek! Újabb egyeztetés, újabb veszekedés és további vára
kozás! Ezzel párhuzamosan zajlott az oktatási, jogi és emberjogi bizottságokban 
a 78 paragrafusból álló Kisebbségi törvény vitája. A hihetetlenül éles és ma
gyarellenes szópárbajok ellenére szép lassan araszolgattunk előre, érvényesíteni 
tudtuk a kisebbségi oktatásra vonatkozó összes elképzeléseinket. A megszava
zott cikkelyek értelmében közösségünknek joga van oktatási intézmények létre
hozására, működtetésére az oktatás minden szintjén, formájában, illetve típu
sában az állami, a magán- és a felekezeti oktatás területén egyaránt, az I. osz
tálytól a XII-ig, a román nyelvet a magyar gyermekek számára készített tanter
vek és tankönyvek alapján kell tanítani, illetve tanulni. A felsőoktatásra vonat
kozó paragrafus értelmében joguk van az önálló magyar nyelvű állami egyetem 
létrehozására és működtetésére...

Aztán, a bizottság a kvórum hiánya miatt már egy éve működésképtelen. Az 
ok: a készülő Közoktatási törvény volt! Rájöttek, hogy amennyiben a Parlament 
elfogadja a Kisebbségi törvényt, és ennek az oktatási fejezete tartalmazza 
mindazokat a számunkra pozitív előírásokat, akkor a Közoktatási törvény ki
dolgozásánál, illetve parlamenti vitájánál hivatkozási alapot teremtettek volna 
számunkra! A Közoktatási törvény kisebbségi oktatást szabályozó fejezete nem 
lehet rosszabb a Kisebbségi törvény oktatási fejezeténél!

A közoktatásügyi miniszter lemondott, javaslata lekerült napirendről. A ro
mán elnök a parlamenti pártokat egy Országos oktatási paktum kidolgozására, 
aláírására szólította fel. A nyolc pontot tartalmazó egyezmény megszületett, a 
szöveg kidolgozásában az RMDSZ is részt vett, s az eljövendő oktatási stratégia 
alapján kell majd az új kormánynak kidolgoznia egy országos oktatási straté
giát, a Parlamentnek elfogadni az új Közoktatási, illetve az új Felsőoktatási tör
vényeket... Visszatértünk oda, ahonnan két évvel ezelőtt elindultunk! — zárja 
cikkét Asztalos Ferenc A krónikás mit fűzhetne hozzá? Visszatértünk a még ko
rábbi, központosított rendelkezések korába, amikor németesíteni próbálták ok
tatásunkat, majd a két világháború között újabb, anyanyelvoktatásunk egész 
rendszerét lehetetlenné tevő törvények, rendelkezések között kellett fenntar
tanunk magunkat, oktatásunkat, majd az államosítás, a homogenizálás kor
szakában, az „aranykorszakban” már-már nem is beszélhettünk anyanyelvokta
tásról...

Ferencz Csaba-Levente újságíró Egy miniszter pályafutása (Krónika, 2009. 
augusztusa 20.) című cikke is ide kívánkozik. „A miniszter úr vagy hölgy valójá
ban már az N-edik tárcavezető. Nem árt, ha konyít a tanügyhöz, de ez nem ki
záró kritérium... Az is lehet, véletlenül kerül ebbe a pozícióba. Kezdetben nagy 
tamtammal beharangozza a saját oktatási reformját. Tipikusan a következőkből 
áll: 1. Az összes korábbi miniszter tévúton járt, tönkretette az oktatást, csak ÉN
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tudom megoldani a tanügy minden kérdését — ecseteli elcsukló hangon az első 
sajtótájékoztatón. 2. Fogadkozik, mi leszünk a világelsők e téren... 3. Ezért ki
rúgjuk a régi rezsim összes emberét, és jönnek a mi szakértőink; hozzá- 
adunk/elveszünk egy-egy évet az elemi/gimnáziumi/középiskolai/mesteri tanul
mányi évekből; kidobunk/beteszünk pár tantárgyat; létrehozzuk/átalakít- 
juk/megszüntetjük a ciklusokat lezáró vizsgák rendszerét; megoldjuk az oktatók 
bérezését; felújítjuk az iskolaépületeket stb. Aztán benyújtja a világmegváltó 
törvényt, amelyet a pártok darabokra tépnek szét, toldoznak, foltoznak... A 
„szakértők” nagy része inkompetens, kirobban holmi diplomabotrány... a felső
oktatásban, ráadásul a záróvizsgák előtt a szokásos tanársztrájkot jelentik be a 
szakszervezetek újabb 50 %-os fizetésemelést követelve, pénz pedig persze 
nincs. A miniszter kimegy terepre. Megdöbbenve látja, hogy a legjellemzőbb a 
régi, düledező épületben működő falusi iskola, ahol télen fűtetlen termekbe 
mennek be a helyettesítő tanár unalmas óráira a nem létező iskolai busz miatt 
kilométereket gyalogló gyerekek. Jelentős hányaduk el sem jut az érettségi kö
zelébe. A kikészült minisztert végül kidobják a kormányból... és jöhet az N+l- 
edik miniszter, aki nagy tamtammal beharangozza a saját oktatási reformját.” 

2010-ben várjuk az új, beígért, s talán nemzeti közösségünk számára ked
vező Oktatási törvényt!

Kiadványaink
2019-ben m egjelent


