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Anyanyelvűnk épségéért

Málnási Ferenc
Erdélyi any anyelvokt atás —  

irod almunk tükrében  
XXXIX.

Románi ai/erdélyi magy ar irod almunk oktatás a
(I.)

Romániai magyar irodalomról 1918 óta beszélhetünk. Az 1918. december 1- 
jei, gyulafehérvári román nemzeti gyűlés határozata, illetve az 1920. június 4-én 
aláírt trianoni békeszerződés nyomán megindult önálló fejlődés után. A polgári 
Romániában adott keretek között nemzeti közösségünknek sikerült önálló mű
vészeti, művelődési és tudományos intézményeket létrehoznia és működtetnie, 
sikerült — döntő módon az egyházakra támaszkodva — anyanyelvű elemi és 
középiskola-hálózatát — láttuk, hogyan, milyen nehézségek árán. Irodalomtör
ténetünk erről a szakaszáról ma már szinte teljes, részletes képet adhatunk át 
diákjainknak. Sajátos arculatát is meghatározhatjuk: Földrajzi hazája Románia, 
regionális központokkal, ahol az irodalmi tevékenység változatlanul magyar 
nyelvű, a klasszikus magyar irodalmi hagyományokhoz kötődik, s természete
sen a kortárs román irodalomhoz is, a román szellemi értékek magyarra fordí
tásával. Tudatosan vállalta a hídszerepet, vállalta és teljesítette a két nép tör
ténelmének nehéz időszakaiban is, amikor a két országban uralomra került ha
talmak az ellenséges érzület szításával remélték szolgálni önös érdekeiket. S 
vállalta a világháború után is, amikor a „nemzeti homogenizációt” céljául kitűző 
diktatúra egyrészt szinte légmentesen elzárta a magyar irodalom egészétől, 
másrészt pedig „magyar nyelvű román irodalommá” próbálta sorvasztani. Nem
zeti közösségünk legjobbjai — nem csupán irodalmárai —, vállalták irodalmun
kat, anyanyelvünk magyarságát, mindazt, ami az anyanyelv, a szellemi örökség 
közösségéből következett, a sok évszázados közös sorsot és harcot a közös szülő
földön minden itt lakó néppel, nemzeti közösséggel.

Az első idők dermedtsége, politikai passzivitása után fordulatot jelentett egy 
röpirat: Kiáltó szó Erdély, Bánság, Körös-vidék és Máramaros magyarságához 
(1921. január 23.), amelyet Kós Károly (1883-1977), Zágoni István (1887-1959) 
és Paál Árpád (1880-1944) írtak alá. A nemzetiségi sorskérdés romantikus pá
tosza sokszor engem is (s talán diákjaimat is) elkapott, amikor részleteket ol
vastam fel ebből a röpiratból az osztályban: „Valamikor aláírtak valamit, vala
hol megalkudtak valamit, valahol elosztottak valamit; valahol egy nyitott ajtót 
becsaptak, hogy legyen az zárva örökre... Le kell vonnunk a tanulságot, szembe 
kell néznünk a kérlelhetetlen rideg valósággal, és nem szabad ámítanunk ma
gunkat. Dolgoznunk kell, ha élni akarunk, és akarunk élni, tehát dolgozni fo
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gunk... A régi Magyarország nincs többé számunkra; de Erdély, Ardeal, 
Siebenbürgen, Transsylvania, vagy bármi nyelven nevezte és nevezi a világ: fel
támadt és v a n . A fundamentum, amire nyugodt lelkiismerettel és bízó lélekkel 
építhetünk: kétmillió magyar, külön erdélyi öntudattal, önálló kultúrával, önér
zettel.. Kétmillió magyarra, mint fundamentumra akarjuk felépíteni az új kere
tek közt nemzeti autonómiánkat, melynek egy részét saját szabad elhatározás
ból ígéri nekünk a Románia szentesített törvénye: a gyulafehérvári határozat, 
más részét megszerzi egyfelől akaratunk és erőnk, másfelől Románia józan belá
tása. Kiáltom a jelszót: építenünk kell, szervezkedjünk át a munkára.” 
(Pomogáts Béla, 2008. 427.)

1921 májusában a sztánai „varjúvárba” húzódott Kós Károly és néhány kalo
taszegi értelmiségi felhívást intézett Kalotaszeg népéhez: „Szólunk hozzátok 
Kalotaszeg harmincezernyi magyar népe és felszólítunk: állj fel, sorakozz teljes 
számmal a zászló alá, melyet kibontottunk. Harcolni akarunk az alkotmányban 
biztosított jogainkért, harcolni akarunk nyelvünk, vallásunk és kultúránkért, 
harcolni akarunk földünkért, vagyonunkért, boldogulásunkért.” (Pomogáts Béla, 
2008. 61.)

A politikai pártok (Erdélyi Néppárt, Magyar Szövetség, Magyar Dolgozók 
Országos Szövetsége, Magyar Népközösség) mellett nemzeti közösségünk kultú
rájában az irodalom jut központi szerephez, „a szellemi élet mindenese” (Né
meth László) volt. A legelső folyóiratok és írói tömörülések ezekben az években 
egy-egy korábbi vidéki irodalmi központban jelentkeztek, s onnan próbálták tö
möríteni az írókat, tollforgatókat. A nemzetiségi fejlődés első öt esztendejében 
330 lap és folyóirat indult, 18 napilap és 54 hetilap jelent meg. Az egyházak 35 
lapot adtak ki (Pomogáts Béla, 2008. 68.). Nagyváradon Tabéry Géza Magyar 
Szó (1919), Zsolt Béla Tavasz (1919), Marosvásárhelyen Osvát Kálmán Zord Idő' 
(1919), Kolozsváron Napkelet (1920), Reményik Sándor Pásztortűz (1921), 
Dienes László Korunk (1926), Aradon Franyó Zoltán Genius (1924), Új Genius 
(1925), Szántó György Periszkóp (1925) címen jelentettek meg folyóiratot. A na
pi igények kielégítésén túlmenő irodalmi-művelődési hivatás betöltésére vállal
kozott két kolozsvári napilap, az Ellenzék és a Keleti Újság, munkatársainak so
rában a korszak minden számottevő írója, költője, publicistája szerepelt. Jelen
tős kolozsvári irodalmi lap volt az 1921-ben indult Vasárnap (később Vasárnapi 
Újság), a Kós Károly, Szentimrei Jenő és elvbarátaik által alapított Kaláka
csoport íróit tömörítette, főszerkesztője Benedek Elek (1859-1929) volt. Az új ol
vasónemzedék nevelését Benedek Elek a legfiatalabbakon akarta kezdeni: 
gyermeklapja, a Cimbora (1922-1929), a romániai magyar gyermekirodalom 
alapjait vetette meg. A mindenki által becsült és szeretett „Elek apó”, a Magyar 
mese- és mondavilág (1894-96), a Székelyföldi mondák és mesék (1899), vala
mint a világ legszebb meséit kötetekbe gyűjtő Kék, Piros, Arany és Ezüst mese
könyv (1911-14) szerzője — nemcsak mesemondóként szólalt meg, hanem köz
íróként is hirdette a néphűség és az együttélő népek testvérisége eszméjét. Ma 
is érvényes intése, tanácsa: „Az ország nyelvét meg kell tanulnotok, édesanyátok 
nyelvét nem szabad elfelednetek!”

Kós Károly és mások véleménye alapján már az első években megfogalma
zódtak azok az elvek, amelyek a romániai magyarság, nemzeti közösségünk új 
történelmi helyzetében az irodalom feladatait kívánták kijelölni. Úgy gondolom,
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hogy ezek az elvek anyanyelvoktatásukra is kihatással voltak, vannak. A 
transzilvanizmusra gondolok. Amelynek talán első megfogalmazását Ady End
rétől kapjuk: „Erdély volt mindig, Transsylvania, Erdőelve... Erdély állam volt. 
Innen indul meg magyarok rajzása már előbb nyugati scholákra.” (Ady Endre, 
1905., Pomogáts Béla, 2008. 422.) Kés Károly szerint: „Valamikor egy magyar 
kultuszminiszter bizalmas rendeletet adott ki az iskolák számára. A rendelet 
egyszerű és érthető volt: „Erdély” fogalmának helyettesítésére ezentúl földrajzi 
vonatkozásban „délkeleti felföld’, politikai vonatkozásban „Királyhágón túli ke
rület” meghatározás szolgáljon... Mi pedig nemcsak reméljük, de hisszük is, 
hogy Erdély van a szellemi élet minden vonatkozásában. Az erdélyi embert 
minden vonatkozásban determinálja ez a föld, melynek nem ok nélkül van kü
lön valé, egyéni múltja a histéria bizonyítása szerint. Akaratunkon kívül valé 
okok következtében tíz esztendő éta termelni kényszerülünk és hogy az erdélyi 
föld ugyanabbél a magbél kinőtt fán más gyümölcsöt nevel, mint a magyaror
szági (helyesebben budapesti) föld.” (Erdélyi Helikon. 1928. 55-58.) Kós Károly- 
nak 1934-ben írt véleményét idézve magyaráztuk a transzilvanizmus fogalmát: 
„Erdély geográfiai szempontbél: egység, mert hegyláncok által élesen határolt 
fe lföld . Erdélynek ez a zárt és magas fekvése gazdaságilag is egyéniséggé pre- 
destinálják ezt a földet. A histéria azt bizonyítja, hogy Erdély olyan küszöbkő 
Eurépa kelete és nyugata között, melyen a nyugatrél keletre, avagy keletről 
nyugatra hullámzé minden kulturális áramlat akarva, nem akarva megbotlott 
és a botlás közben valamijét el kellett itt hullatnia. Időtlen idők éta népek és hi
tek, fajok és kultúrák keveredő helye ez a föld. Ezer esztendő alatt Erdély föld
jén megtörténik az a gyönyörű csuda, hogy a három nép és három kultúra éli 
életét úgy egymás mellett, illetve egymás között, hogy mindhárom megőrzi — 
mert megőrizheti — a maga külön valé egyéniségét, de emellett közös és minden 
környező idegen és rokon néptől és kultúrátél elütő karaktert is veszen f e l .  
Ezer esztendő alatt Erdély földjén egyik nép sem tudta és nem is akarta a mási
kat a maga képére átformálni. És ha megmaradt a román románnak, a szász 
németnek és a magyar és székely magyarnak, de egymástél valé különbözősé
gük mellett jellemzi őket és minden kulturális megnyilatkozásukat az a közös
ség is, a közös sors, az élettel valé közös küzdelmek közös formái determináltak. 
Ez a megnyilvánulé közösség, éppen az a speciális erdélyi psziché, amit egyik 
erdélyi népnek Erdély határain kívül valé nemzettestvére sem értett és érthe
tett meg soha.” (Pomogáts Béla, 2008. 463-465.) 1937-ből újra Kés Károly idéz
hetjük: „a transzilvánizmus bizony nem előre kitalált jelszó, hanem tradícié, tör
ténelmi tudat, akarat, reménység és mindenekfelett szilárd, megingathatatlan 
— hit. Hite annak, hogy a mi hazánk — Erdély. A mi földünk, a mi gyökerünk, 
a mi kikerülhetetlen sorsunk, melyet nem mi választottunk, hanem amibe bele
ültetett és beleparancsolt az Úristen, bizonyára nem ok nélkül. Mi hiszünk ab
ban, hogy az életünk: rendeltetés, melyet szolgálnunk kell cselekedettel, művé
szetünkkel is” (Erdélyi Helikon, 1937. 766. Pomogáts Béla, 2008. 532.). A kérdés 
teljesebb megvilágításához Kuncz Aladár véleményét is el szoktam olvasni diák
jaimnak: „.bensőséges közösségben élünk a földdel, ahol születtünk, s ahová 
sorsunk köt. És ha ez a föld megmaradt, szikláinknak és hegyeinknek építmé
nyeiben semmi sem változott, ha vizeink tovább folynak, erdőink tovább zúg
n a k ., akkor nekünk is tovább kell élnünk, mert ez a föld és mi egyek vagyunk.



32

A vihar elmúlt, a nap sugarai áttörnek a felhőkön. Fáink lombozatát megtéphet
ték az elemi erőik, de íme megint emelt fővel néznek az új nap elé. Igéző, meg
nyugtató, ősi kép... És megszólalnak az énekes madarak.” (Nyugat, 1928. II. 
501-508., Pomogáts Béla, 2008. 481.) Kacsó Sándor is vallja, hogy „Erdély való
ban a három nép és sok felekezet földje. Ez valóság akkor is, ha nincsen benne 
semmi értékelés. Ennek a három népnek és sok felekezetnek együtt kellett élnie 
és együtt kell élnie, ha akar, ha nem...” Történelmi példákkal igazolja, hogy az 
erdélyi népnek mindig volt elég oka keserűségében megkeresni a másik nép ha
sonló keserűségét i s .  A hatalomváltás utáni időkről szólva kiemeli, hogy az er
délyi gondolatról megfeledkeztek, pedig „az erdélyiség képlete az emberi előre
haladás gondolatának... A legalkalmasabb működési helyet abban az erdélyi 
lombikban találta meg, ahol hátrom — vegyülékké lenni nem hajlamos — nép
nemzetet kell békés egyetértésre, együttélésre szoktatnia. Az erdélyi lombik
ban az emberiség jövendő békéjének egyik nagy és szép kísérlete folyik.” (Erdé
lyi Helikon, 1938. 35., Pomogáts Béla, 2008. 543.)

A kezdeti irodalmi szervezkedésekben, a transzilvanizmus körüli vitákban 
már ott rejtőzött a felismerés, hogy szükség van/lenne egy ,,a romániai magyar 
irodalom egészét tömörítő irodalmi csoportosulásra”. 1924-ben megszületett az 
Erdélyi Szépmíves Céh tömörülés (Kós Károly, Ligeti Ernő$ Nyirő József, Paál Ár
pád), amely 1944-ig színvonalas eredeti műveket adott ki, közel 50 író 140 alkotá
sát. Az erőket tömörítő irodalmi csoportosulás, a Helikon írói munkaközösség 
megalakítására 1926 nyarán, Kemény János (1903-1971) marosvécsi kastélyában 
került sor. A kitűzött célok: 1. népnevelés, 2. szabad kritika, 3. a román, az erdélyi 
német és a magyar irodalom kölcsönös megismertetése, 4. könyvkiadó vállalko
zás, 5. a színjátszás felkarolása, 6. irodalmi társaságok együttműködése. A célok 
között az első helyre a népnevelés került, ezt minden bizonyára az anyanyelvi ok
tatásra is értették, s a színjátszás felkarolása szintén az anyanyelvi oktatás felka
rolását jelentette. A munkaközösség évente találkozott Marosvécsen, az első ta
lálkozón Áprily Lajos, Kós Károly, Nyirő József, Gyallay Domokos, Molter Károly, 
Bartalis János, Kuncz Aladár, Kádár Imre, Tabéry Géza, Reményik Sándor, Hu
nyadi Sándor, Szentimrei Jenő, Ligeti Ernő$ Makkai Sándor, Berde Mária, 
Gulácsy Irén, Kemény János, Szabó Mária, Bánffy Miklós, Olosz Lajos, Kacsó 
Sándor, Finta Zoltán, Kovács László és Tamási Áron vettek részt.

Mivel a bukaresti oktatás- és tudománypolitika nem kedvezett az anyanyelv
oktatásnak, a tudományos kutatómunkának, az irodalmi társaságoknak, az 
1859-ben megalakult Erdélyi Múzeum-Egyesületnek, s a fiatal Erdélyi Szép
míves Céhnek kellett támogatni erdélyi iskolahálózatunkat, anyanyelvoktatá
sunkat. A kisebbségi kérdés újra és újra fölmerült, mert „a kisebbségi kérdés — 
kérdés maradt”, szögezte le Spectator (Krenner Miklós) (Erdélyi Helikon, 1929. I. 
23.). „A kisebbségek helyzetének mindenütt egyformán jónak kellene lennie, és 
ehelyett hármas összehasonlításban is három fokozatot mutat, de a legkedve
zőbb Celsiuson is az előírt mérce alatt. A békeszerződések egyik súlyos feltétele 
megoldatlan maradt. De ezzel a béke asztalának egyik lába is rövidebb lett, és 
nem lehet mellette nyugodtan ülni, sőt a felbillenés állandó veszedelme fenye
get.” (Pomogáts Béla, 2008. 472.)

Berde Mária Vallani és vállalni című cikkével meg is fogalmazta a kérdést: 
„Hol vannak a kisebbségek életét kifejező irodalmi alkotások? Minek az avar
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alatti cserkészés, mikor rakásban rothad el a friss (és a maga mivoltában ké
sőbb soha meg nem írható) regénytárgy mindennapi életútunk két oldalán...” 
(Erdélyi Helikon. 1929. 623., Pomogáts Béla, 2008. 507-510.) A kialakult vita 
frissítőén hatott irodalmi életünkre, számos jelentős mű születését segítette elő.

Szintén a kisebbségi kérdéssel, a kisebbségi sorsban élő nemzeti közösségünk 
életével kapcsolatos az a vita is, amelyet Makkai Sándor Nem lehet című cikke 
indított el, benne többek között az anyanyelvi kultúra fejlődése szempontjából is 
— „egyetlen kultúra sem fejlődhet és gyarapodhat, ha elvágják azoktól a feltéte
lektől, amelyek é lte tik .” — kijelentette, hogy a kisebbségi kérdés megoldhatat
lan, „nem tudom elképzelni a kisebbségi létnek semmiféle emberhez méltó el
rendezését, mert magát a kisebbségi kategóriát tartom emberhez méltatlannak 
és lelkileg lehetetlennek, lefokozott életformák között hosszú időkig el lehet ten
gődni, de nem lehet fejlődőképes nemzeti életet é ln i. A kisebbségi sors erkölcsi 
lehetetlenség.” (Láthatár, 1937. 2. 49-53., Pomogáts Béla, 2008. 543.) Makkai 
Sándor tanulmányára Reményik Sándor válaszolt, az itt maradt magyarok ne
vében, s mondandója ma is érvényes, mert Reményik Sándor kérdése ma is ak
tuális lehet: „ .v a jo n  nem kísérti-e őt is nap-nap után ez a sötét szó: nem lehet? 
Vajon nem kell-e erőszakkal visszafojtania szakadatlanul? Mi elhatározottak 
vagyunk, hogy az utolsó csepp vérünkig megmaradunk szülőföldünkön, s meg
maradunk a kisebbségi életkategóriában, a kisebbségi önvédelem jogos útjait 
keresve., mi ma is nőni vagyunk képesek, mint ama bizonyos pálma a súly s a 
kő alatt. Hisszük, hogy állandó belmisszióval önmagunk között s a lélek végte
len lehetőségeivel a hátunk mögött, a lélekbe való visszavonulás végtelen útjá
ban bízva egyszer majd nyilvánvalóan is otthonra találunk a minket körülvevő 
népek között. Az élet minden körülmények ellenére is nem puszta valóság, ha
nem megvalósítandó minőség, nemcsak lehetőség, hanem követelmény, nem
csak adottság, hanem kategorikus imperativusz. Az erkölcsi törvény mint ma
gyar követelmény bennünk. A transsylván csillagok pedig felettünk. És semmi 
más. Nekünk lehet — mert kell” (Ellenzék. 1937. február 17. Pomogáts Béla, 
2008. 548.) Makkai Sándor és Reményik Sándor érveit ma is el lehet utasítani, 
el lehet fogadni. Diákjaimmal sokszor megbeszéltük a mellette és az ellene szóló 
érveket, s rájuk bíztam, hogy kinek az érveit fogadják el. Sajnos megtörtént, 
hogy nem a Reményik Sándor „Nekünk lehet — mert kell” érvét, amit magam is 
vallok, fogadták el, de a szülők döntöttek — a kivándorlás mellett

Tamási Áron Cselekvő ifjúság című cikksorozatában (Brassói Lapok, 1936. 
április 5, 6, 10, 11., Pomogáts Béla, 2008. 584-590.) összefogásra szólította fel a 
romániai magyar ifjúság különböző világnézetű és társadalmi hovatartozású 
csoportosulásait (Erdélyi Fiatalok, Hitel, MADOSZ). Az eszmecsere gondolatát 
Balogh Edgár vetette fel, a felvidéki Sarlós-mozgalom példája nyomán egy de
mokratikus szellemi front megszervezését javasolva. A Vásárhelyi Találkozó 
előkészítő bizottságának — a találkozónak is — Tamási Áron lett az elnöke, de 
ott volt a kommunista Nagy István és a szociáldemokrata Jordáky Lajos is. Az 
1937. október 2-4. között lezajlott tanácskozás rendre számot vetett az erdélyi 
magyarság gazdasági, szociális, kulturális és erkölcsi állapotával és tapasztala
taival, s a kialakított állásfoglalások kompromisszumos jellegűek voltak. Prog
ram-dokumentumot fogadtak el, Hitvallás. A Vásárhelyi Találkozó záróhatáro
zata címen. (Virrasztás. Révai Kiadó, Budapest, 1943. 304.) Anyanyelvoktatá-
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sunkra vonatkozó megállapításait idézzük: „Magyar életünk szellemi buzogásá- 
nak forrásánál féltékenyen őrködünk s a nemzetnevelést egyetemes magyar ki
sebbségi feladatnak tekintjük, amelytől belső megújhodásunk és fennmaradá
sunk függ. Megilletődéssel idézvén magunk elé népközösségünk, különösképpen 
egyházaink vezetőinek és munkásainak az anyanyelvi oktatás érdekében folyta
tott hősies küzdelmét, határozottan leszögezzük, hogy az anyanyelvi oktatás jo 
gát népünk számára mind alsó-, közép- és felsőfokon, mind a szakoktatás terén 
érvényesíteni kívánjuk. Tiltakozunk iskoláinknak a törvényekben biztosított 
szabad működését gátló intézkedések ellen, és megállapítjuk minden magát 
magyarnak valló szülő jogát gyermekének magyar nyelvű iskoláztatásához. Kö
veteljük a romániai magyarság adózásából felekezeti iskoláinkat jogosan megil
lető állami és községi segélyt. Megállapítjuk, hogy a nemzetnevelésnek első té
nyezője a család, éppen ezért szükségesnek tartjuk ennek a szerepnek a magyar 
családokban való tudatosítását. Mivel a meglévő magyar tannyelvű iskolák csak 
egy részét ölelhetik fel a magyar tanköteles ifjúságnak, egyfelől követeljük az ál
lami iskolák magyartagozatainak tényleges felállítását s ott magyar tanerők al
kalmazását, másfelől kívánjuk az iskolán kívüli népnevelés céltudatos intézmé
nyesítését. Szükségesnek tartjuk ifjúságunk ipari, kereskedelmi és gazdasági 
pályák felé való irányítását s ily természetű szakoktatás kiépítését s ugyanak
kor hangsúlyozottan kívánatosnak tartjuk, hogy a népi rétegekből kikerülő te
hetséges ifjak is minden segítséget megkapjanak arra, hogy megfelelő közép- és 
felsőfokú oktatásban részesüljenek” (Pomogáts Béla, 2008. 587.).

A már említett, korabeli oktatási törvények, rendelkezések azonban inkább 
meghatározták anyanyelvoktatásunkat, mint a fenti vélemények, követelések. S 
a világháború pedig nemcsak életeket oltott ki, a társadalmi, gazdasági károk 
mellett oktatásunk egészében is hatalmas károkat okozott.

Ki advány aink
2019-ben megjelent


