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Született 1937-ben Kolozs
várott. Iskoláit a Bolyai
egyetem matematika-fizi
ka szakán végezte. Tantott
a bukaresti magyar gimná
ziumban. 1957-től a kolozs
vári magyar gimnázium ta
nára, megszakdás nélkül
1993-ig. 1978--86-ban és
1990-93';g igazgató. 1995
ta Magyarország:Jfl él.

A kolozsvári magyar
iskolák

Iskolaháború
Kolozsvárott
1990 92
Kiegészítés a Báthory Líceum történetéhez

"Recseg Európa évszázados rendje. Bizonutalan jövő felé sodorja a történelem árja a maroknyi

magyarság hajóját. Szükség van arra az egészséges alkotó szellemre, amely rendíthetetlen

nyugalommalragaszkodik minden értékes régihez. de ugyanakkor mosolygó bizalommal ölel

magához minden egészséges újat."

Sík Sándor, 1912

Ma, 1995-ben, sajnos éppúgy recseg itt minden, mint ahogy azt
1912-ben látta Sík Sándor, s nincs kizárva, hogy így fogják ezt gon
dolni utódaink is a következő században. A múltunkra tekintve azt
kérdezzük magunktól: "Kik vagyunk? Mit tettünk eddig és mit vál
lalunk ezután?" A választ keresve összegyűjtöttem a kolozsvári
magyar iskolákra vonatkozó, sajtóban megjelent adatokat. Az
1990-1992 közötti iskolaháború kockáit igyekeztem hitelesen
összerakni. Arra gondoltam, hogy a Kolozsvár közelmúltjában átélt
emlékek összegyűjtéséveljó szolgálatot tehetek azoknak, akik majd
tanulmányozni fogják Erdély 20. század végi történelmét.

Mi, akik egybegyűltünk1990 januárjában a volt megyei pártbi
zottság épületében (a valamikori Kossuth Lajos utcában), még
nem tudhattuk, hogy történelmi esemény részesei, ha úgy tetszik,
létrehozói vagyunk. Kezemben van az a jegyzőkönyv, amit a
Nemzeti Megmentési Front Megyei Tanácsánál január 19-én este
9 órakor írtunk alá, huszonnyolc jelenlevő magyar és román ta
nár és szülő, s amit egy óra múlva vitt a gyorsvonat Bukarestbe,
az akkori miniszterhelyettes, dr. Pálfalvy Attila táskájában, azért,
hogy másnap Mihai ~ora, az oktatásügyi miniszter aláírásával
szentesítse a kolozsvári magyar tannyelvű Iíceumok visszaállítá
sát. A Brassai Sámuel és a 3. sz. Matematika-Fizika Líceum az ak
kori javaslat szerint már a II. évharmadtól mint önálló magyar
gimnázium kellett volna, hogy működjön, De addig még sok víz
folyt le aSzamoson...

Az 1990. január 19-i jegyzőkönyvet bizonyára sokan olvasták
az iskolai évkönyvben, de valószínűlegkevesebben ismerik azt az
interjút, ami január 17-én készült Mihai 9ürával. Csak néhány
gondolatot idézek a számunkra értékes beszélgetésből:
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Mihai Sora oktatásügyi
miniszter beszédéből

1 Magyar Nemzet 1990.
január 17. Interjú Míhai

?oráva/.

A Nemzeti Megmentési
Front első nyilatkozta

11"" Optimista vagyok. Gondolja csak el: a szellem elbatortala
nítása, a szellem hosszú éjszakája után - hiszen még alig egy
hónappal ezelőtt ilyen éjszaka vett körül bennünket - mind
annyiunkkal csoda történt... Persze, belátom, hogy a következő

néhány hónap az átmenet legnehezebb ideje, hallatlan erőfeszíté

seket követel... Az én meggyőződésem szerint az igazi megoldás
hoz a társadalomban kialakuló spontán kétnyelvűség vezetne, az
a fajta kétnyelvűség, amely az együttélés lényegi szükségleteiből

fakad. A kölcsönös kétnyelvűségre gondolok... A kisebbség törekvé
se a kulturális autonómiára nemcsak természetes, hanem szerintem
más út nem is lehetséges. Csakis a közösségek legmélyéről faka
dó identitás érvényesülése az út. Mégpedig a többségi közeg nem
pusztán passzív toleranciájának, hanem serkentő-szurkoló tole
rancíájának a feltételei között. Amin azt a toleranciát értem,
amely egyenesen arra szólítj a-buzdítja a másikat, hogy vállalja a
másságát. legyen másik, akivel párbeszéd teremthető. A párbe
széd nem jelenthet azonosulást a másság feladásának az értelmé
ben; és még kevésbé jelenthet uralkodást, dominálást! Hanem
egyenlőséget a méltóságban!'"

Az interjúból kicsendülő optimizmus sok emberre jellemző

volt 1990 elején. Mi is, kolozsvári magyar tanárok, lehetőségeink

hez képest, tenni akartunk valamit a helyi anyanyelvű oktatás
visszaállítása érdekében. Ady Endre szavaíval szólva: "Azért va
gyunk itt, hogy teremtsünk lelkünkkel valamit a lelkünkből, ami
olyan, mint a lelkünk. Valamit, ami a mienk, ami nemcsak más,
mint-más, de méltó ékessége lehet felemelt fejünknek."

Bizalommal kezdtük el a demokrácia kereteinek a kiépítését.
Ösztönzést jelentett számunkra a Nemzeti Megmentési Front első

nyilatkozata és annak hetedik pontja, amely a nemzetiségek jogait
fogalmazta meg. "A pluralizmus és a demokrácia megvalósításá
nak programja a nemzeti kisebbségek számára lehetövé teszi azt,
hogy minden korlátozás nélkül valóra váltsák valamennyi törek
vésüket, sajátos érdekeik szervezett képviseletét és érvényesítését
illetően," Ebben az összefüggésrendszerben megdöbbenéssel vet
tük tudomásul a gyakori felháborodást, gyanakvást, amikor elve
inket érvényesíteni próbáltuk. Szeparatizmussal vádoltak, ez
olyan minősítés, ami elfogadhatatlan a demokráciában.

1990 júniusában megjelent nyomtatásban a Kolozs megyei tan
felügyelőség által tervbe vett iskolahálózat. Kérésünk, sőt tiltako
zásunk ellenére közlik, hogy a Brassai és a Báthory Líceumokban
(utóbbi nevét mai napig sem hagyták jóvá), tehát hivatalos nevén
a 2. sz. Elméleti Líceumban újból indítanak román tannyelvű esti
tagozatot, 216, illetve 144 hellyel. A hatalom kettős játékához hoz
zátartozik az is, hogya Külügyminisztérium szóvivője, Traian
Chebeleu 1990. augusztus ll-én így nyilatkozik az iskolakérdés
ről: "Az egész iskolahálózatot revideáltuk, és a megyei főtanfelü

gyelőségek javaslatai alapján, valamint a szülők óhaját figyelembe
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Avisszarendeződés

előszelei

Az új tanügyl
törYénytervezet

véve külön iskolákat létesítettünk, amelyekben az egész oktatás
magyar nyelven folyik. Ezek közül most a nagyváradi Ady Endre
Líceum, a szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Líceum, a kolozsvári
Matematika-Fizika Líceum, a temesvári Bartók Béla Líceum jut
eszembe, valamint mások, Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában
és még Bukarestben is."

A hangzatos nyilatkozatok ellenére a visszarendeződés elősze

lei már 1990 nyarától fújdogáltak iskola-vonalon is. Októberben
megjelent egy megyei brigád a Báthory Líceumban (a jegyző

könyvet lásd az iskola irattárában), s a többnapos ellenőrzés vé
gén ún. munkagyűlést tartottak a tantestülette1. A megbeszélés
tárgya: visszatérni a hazai földrajz és történelem román nyelvű

oktatására, valamint a fogyóban lévő egyetlen román tannyelvű

esti tagozatos osztály "feltöltése", a nemlétező tanulók felkutatása
(ti. törvényesen már nem működhetett volna az osztály mind
össze tíz tanulóval).

Akkor még kezünkben volt egy 1990. június 6-i miniszteri ren
delet (dr. Demény Lajos miniszterhelyettes aláírásával), amely
szerint a kisebbségi iskolákban minden tantárgyat anyanyelven
kell tanítani, kivéve természetesen a román irodalmat. Tehát volt
mire hivatkoznunk. Ennek ellenére, a tanfelügyelőség képviselői

jobb híján így érveltek: "a román nyelvű oktatás visszaállítása a
mi kívánságunk" (értsd például Popescu Gheorghe urat, akit
egyesek felismerni véltek, mint volt szekust, s aki akkor a prefek
túra tanügyi tanácsosának adta ki magát, de azóta sem látta senki
a tanfelügyelők között).

A tantestület megtagadta a brigád "kívánságának" a teljesíté
sét. Reméltük, hogy nem térünk vissza a múlthoz, hittük, hogy a
román tanügyet nem holmi álruhába öltözött szekusok kívánsága
szerint fogják "megreformálni". Sajnos, ma már tudjuk, hogy a
parlamentben hiába érvelt az RMDSZ tanügyi bizottsága, az új
tanügyi törvénytervezet szövegébe a történelem és a földrajz mel
lett az állampolgári nevelés román nyelvű oktatása is bekerült és
más vonatkozásban is visszarendeződést rejteget az új tervezet.

1990 novemberében újabb "beszélgetésre" került sor. Ekkor Pá
curaru Ioan főtanfelügyelő-helyettes látogatott meg, s órákon át
próbált meggyőzni annak szükségességéről,hogy a magyar igaz
gatók mellé egy román aligazgatót nevezzenek ki. Amikor ez
nem ment, mert nem sikerült egyik román kollégánkat sem rá
venni erre a lépésre, átkísértek a megyei tanfelügyelőségre, s ott
folytatódott a "beszélgetés", most már megváltozott erőviszonyok
mellett. Mind az öt román kolléga továbbra is visszautasította a
kinevezés elfogadását. Idézek a félnapos tárgyalásból: "Az egész
iskolában 17 román gyermek van és 1200 magyar anyanyelvű.

Szégyellném, hogy elvállaljam az igazgatóhelyettesi funkciót, mi
közben egy szót sem értek magyarul" (mondotta a román iroda
lom tanára). Erre Victor Drágoi főtanfelügyelő megrökönyödve
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Visszaállítani a vegyes
iskolát

2 A teljes szöveg
megtalálható az 1991.
június 27-i Szabadság

című napilapban.

A kolozsvári
események nemzetközi

visszhangja

kérdezte: "Maga román egyáltalán, hogy így beszél?" Sajnos, so
kan ma sem tudják elképzelni, hogy nem mindenki sovén. Ez az
ügy végül is úgy zárult, hogy az iskola akkori vezetősége kilátás
ba helyezte a lemondását, azaz felajánlotta, hogy akkor egyszerre
három román igazgatót nevezzenek ki. Ezt azért 1990 novemberé
ben, amikor még egy év sem telt el az ún. "forradalom" óta, nem
merték megtenni.

De jöttek rosszabb napok is. Eltelt néhány hónap és sejtésünk,
sajnos, nem bizonyult alaptalannak. Néhány nappal a IX. osztály
ba való felvételi vizsgák előtt már világossá vált a hatalom törek
vése: visszaállítani a vegyes iskolákat, amely burkolt formája az
asszimilációnak. 1991. június 25-én a Romániai Magyar Demokra
ta Szövetség nevében tiltakozó jegyzéket juttattunk el a felsőbb

szervekhez, az alábbi szöveggel:
"Mi, Kolozs megye RMDSZ-szervezetének vezetősége, vala

mint a 2-es, 3-as Elméleti és a Brassai Sámuel Líceum igazgatói
erélyesen tiltakozunk amaz önkényes törekvés ellen, hogy a fent
említett iskolákba román tannyelvű IX. osztályokat helyezzenek.
Ugyancsak tiltakozunk az ellen, hogy ezekben az elméleti isko
lákban továbbra is "ipari jellegű" esti osztályokat tartsanak meg.

Követelésünket a következőkkel támasztjuk alá:
(... Itt hét pontba foglalva felsoroltuk érveinket, hivatkozva az

elmúlt évek elsorvasztó politikájára, a marosvásárhelyi etnikum
közi konfliktusokra, az alkotmánytervezetre stb.)

Fönntartjuk magunknak a jogot, hogy amennyiben alkalmazni
fogják a visszaélésre valló tendenciózus intézkedéseket, élünk a
tiltakozás minden eszközével, beleértve a közvélemény és a nem
zetközi fórumok tájékoztatását is."

Aláírók: az RMDSZ Kolozs megyei elnöke, Buchwald Péter; a 2
es, 3-as és a Brassai Líceumok igazgatói: Lázár Irén, Szilágyi Júlia,
Bálint Kelemen Attila. 2

Június 26-án Domokos Géza országos elnök és Verestóy Attila
szenátor szélesebb összefüggésben is Iliescu államelnök elé tárja
az iskolakonfliktusban rejlő veszélyeket.

A kolozsvári mozgolódások híre gyorsan eljutott a nemzetközi
sajtóba, többek között a BBC is beszámolt róla. Néhány nap múl
va a Genfben összeülö. kisebbségi kérdésekkel foglalkozó értekez
leten Szőcs Géza RMDSZ-alelnök is tájékoztatta a jelenlevőket az
újabb fejleményekről.

A Kolozs megyei tanfelügyelőségnem vette figyelembe tiltako
zó jegyzékünket. Június 26-án kilenctagú vezetőségük hét szava
zattal (csak a két magyar tanfelügyelő szavazott ellene) érvényes
nek nyilvánította az új beiskolázási tervet. Erre a Báthory, Apá
czai és Brassai Líceum vezetősége közösen úgy határozott, hogy
amíg nem érkezik Bukarestből írásbeli válasz a beadványukra,
nem fogadnak el jelentkezőket a román nyelvű osztályokba.

Két nap múlva megérkezett a megyei tanfelügyelőség válasza,
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A történelmi magyar
egyházak közbelépése

Tiltakozó nagygyűlés

amelyben megmagyarázták, hogy a román tannyelvű osztályok
újraindítása a nemzetek közötti közeledést szolgálja. Felhívják a
figyelmünket, hogy határozatukat félreértettük, amikor azt az el
múlt diktatúra gyakorlatával hasonlítottuk össze. Szerintük egy
más tiszteletben tartása megköveteli a kölcsönös megismerést és
együttélést. Ebből kiindulva határozatot hoztak, hogy iskoláink
ban megmaradnak a román tagozatok, sőt a következőkkel bő

vülnek: a Báthoryban két román tannyelvű nappali tagozatos ma
tematika-fizika osztállyaI, egy IX. és két XI. esti tagozatos osz
tállyaI, a Brassaiban egy IX. nappali és négy XI. esti osztállyal.
Az Apáczaiban marad a I-IV. román tannyelvű elemi tagozat.

Még június 28-án összeült a történelmi magyar egyházak püs
pökeinek tanácsa. Kérték Románia elnökének közbelépését a tör
vényesség tiszteletben tartásáért. Az Európa Tanácshoz és a fon
tosabb egyházi fórumokhoz intézett felhívásban tiltakoztak a régi
felekezeti magyar tanintézetek elsorvasztasi kísérlete ellen.

Mivel a fenti beadványokat nem vették figyelembe, kénytele
nek voltunk keményebb eszközökhöz nyúlni. 1991. július 2-án
délután több ezren gyűltek össze a három iskola udvarán: az egy
házak képviselői, RMDSZ-vezetők,a kolozsvári románság haladó
gondolkodású köreinek a küldöttei, a Polgári Szövetség és az An
titotalitárius Demokrata Fórum képviselői tolmácsolták az illető

szervezetek üzenetét és támogatásukról biztosították a jelenlevő

szülőket, diákokat, tanárokat. A Báthory Líceum udvarán több
mint két órát tartott a tiltakozó nagygyűlés. Jelszavává vált Hor
váth Imre aforizmája az igazgatói beszédből: "Saját maga ellensé
ge az, aki mindennel megbarátkozik." Czirják Árpád kanonok a
jerikói vak koldushoz hasonlította az erdélyi magyarságot, aki ah
hoz hasonlóan az út szélére került, de hite és kiáltása által meg
gyógyult. Az RMDSZ részéről Szőcs Géza és Balázs Sándor szó
laltak fel, Iancu Doru a Liberális Párt részéről, Maior Adrian a
Polgári Szövetség részéről, Radu Sirbu az Antitotalitárius Demok
rata Fórum küldötteként. Kányádi Sándor és Lászlóffy Csaba köl
tők nyilatkozata után megtisztelte összejövetelünket beszédével
Doina Comea asszony is, aki arra hivatkozott, hogy a két világ
háború között senkit sem izgatott a külön iskolák jelenléte. "Itt
nem arról van szó, hogy a román gyerekeket kizárják a magyar
iskolákból. Biztos vagyok benne, ha netán magyarul akarna ta
nulni, bármelyik román gyereket ezek az iskolák szívesen beírnák
tanulóik közé."

A tiltakozó gyűlés után hitben és reményben megerősödve tá
voztunk, annak tudatában, hogy nem vagyunk egyedül.

Július 3-án megkezdődött az írásbeli vizsga román nyelvből. A
román tannyelvű osztályba nem írtunk be senkit, a magyar tago
zaton a vizsga a legnagyobb rendben folyt. Íme, egy kis epizód a
vizsgaidőszakból, ami félelmetesen hasonlított a '89 előtti mód
szerekhez. Megjelent a Báthory Líceumban két tanfelügyelő. azt
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A nagygyűlésen

résztvevők közösen
megfogalmazott kérései

A új tanév megnyitása

jöttek kivizsgálni, amit a "városban hallottak", ti., hogy az iskola
vezetősége külön román tételeket állított össze a magyar gyere
kek számára. Szerencsére a táblán még ott volt az eredeti, a tan
felügyelőség által kiküldött tétel. A két inspektor, akik bizonyára
nem önszántukból jöttek, csak annyit tudtak megállapítani, hogy
minden a legnagyobb rendben van és a tanulók ünneplő ruhában
vizsgáznak, ezzel is megtisztelve leendő iskolájukat.

Napokig visszhangja volt nemcsak Kolozsváron, de Erdély
szerte annak a méltóságteljes rendezvényünknek, amely 1991 júli
usában közösségünk cselekvőképességétbizonyította. Nem érte el
a célját az a "baráti" beszélgetéssorozat. amit a tanfelügyelőség

vezetői folytattak a Báthory és Brassai Líceumok igazgatóival,
sem a burkolt fenyegetések. A sajtó, a rádió és a televízió hullá
main messzire jutott el a hangunk.

A július 2-i tüntetésről még aznap értesítette az RMDSZ me
gyei vezetősége az államhatalmat, személyesen Iliescu államelnő

köt, Petre Roman miniszterelnököt, a szenátust. A közleményben
benne volt az is, hogy a tüntetés résztvevői aláírták a közösen
megfogalmazott kérést, melynek főbb pontjai:

- a magyar tannyelvű oktatás biztosítása minden fokon,
- hagyják jóvá a kolozsvári iskolák elnevezését (a Báthory Ist-

ván, illetőleg az Apáczai Csere János nevet),
- ismerjék el írásban a három kolozsvári magyar tannyelvű

iskola státusát.
A kolozsvári tanfelügyelőség túlkapása (természetesen napiren

den kívül) a képviselőházban is megvitatásra került. Megoldás
felé mutató, bölcs álláspontot fogalmazott meg a ház elnöke, Dan
Martian, aki a hagyományos erdélyi magyar oktatási intézmé
nyek mellett állt ki, s indoklásában a világban, a Balkánon rnűkö

dő román líceumok megbecsült helyzetére utalt. Időközben Ilies
eu elnök fogadta a Radu Ciontea vezette PUNR-küldöttséget: a
felszított feszültség mögöttes erői nem nyugodtak bele a mérsé
kelt megoldást sürgető hivatalos helyzetértékelesbe.

Közben egyre-másra jelentek meg a román nyelvű sajtóban az
iskolaügyet kommentáló cikkek. A harc nem ért véget a felvételi
vizsgák befejeztével. Már július 30-án közli az Adev~l de Cluj
napilap az újabb, őszi vizsgaidőszakot, amikorra megint meghir
detik a román tannyelvű osztályokat a Báthoryban és a Brassai
ban. Ezt követik újabb tiltakozó beadványok az iskolák vezetősé

ge részéről. Az augusztus végén rendezett pótfelvételin sem volt
jelentkező a román tagozatra. Ez természetes, hiszen a román
tannyelvű líceumokban, Kolozs megyében, 1100 meghirdetett üres
hely maradt a nyári vizsgák után, ami beszédes bizonyítéka annak,
hogy a lakosságnak nem volt szüksége a fentről erőltetett újabb osz
tályokra.

Ilyen körülmények között került sor 1991. szeptember 16-án az
új tanév megnyitására. Sokan gyűltek össze az iskola udvarán,
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megfáradva, de törve nem a többhónapos küzdelemtől. A Bá
thory Líceumban az ünnepi beszédet Fórián Szabó Zoltán mond
ta, a budapesti piarista gimnázium tanára, a rendház főnöke.

Utalt arra, hogy valami jelentős folyamat zajlik itt iskoláinkban.
Az 1991/92-es tanév kezdetét "az életnek a csöndben való meg
születéséhez" hasonlította.

S valóban csöndben, háborítatlanul végezhettük a munkánkat
egy ideig. Bontottuk a falakat, amelyek olyan sokáig elrekesztet
tek a világtól. Tanultuk az egymás iránti türelmet, az egymás el
térő véleményére való odafigyelést. De tisztában voltunk azzal,
hogy az új látásmódhoz vezető út nem zökkenőmentes, s hogy
egyesek újra és újra megpróbálják fölszítani a gyűlölet tüzét.

Nem kellett soká várni. A harc folytatódott. S hogy- ne vádol
hasson senki elfogultsággal, a román sajtóból idézek.J A cikkíró
tájékoztatja az olvasókat az új kolozsvári polgármester, Gheorghe
Funar két, nemrégiben adott nyilatkozatáról, miszerint "meg fog
ja szüntetni Kolozsváron a magyar iskolákat". Ebből az írásból
tudhatjuk meg azt is, hogy Funar szerint Kolozsváron nincsenek
román iskolák, csak vegyes tannyelvű és tiszta magyar iskolák.
Ez a képtelen állítás annyira megdöbbentette az ellenzéki szer
kesztőt, hogy interjút kért a megyei főtanfelügyelőtől, s így kide
rült az igazság. 1992 tavaszán Kolozs megyében az alábbi volt a
helyzet:
- az elemi tagozaton 106 magyar osztályban 2621 gyerek tanult,
14657 gyerek tanult román tannyelvű osztályban;
- általános iskola összesen 27 volt,
ezek közül 16 vegyes, 11 román tannyelvű;

129 magyar osztályban 3194 gyerek tanult,
16187 gyermek tanult román tannyelvű osztályban;
-líceum összesen 35 működött,

64 magyar osztályban 1995 tanuló volt;
13493 tanuló járt román tannyelvű osztályba.

Felsorol az újságíró néhány kolozsvári iskolát: a Nicolae BáJ
cescu, Mihai Eminescu, Avram Iancu, Gheorghe ?incai Líceumban
egyetlen magyar tannyelvű osztály sem működik. Vagy, teszi fel
gúnyosan a kérdést, talán azért nevezi ezeket vegyes iskoláknak a
polgármester, mert a román nyelv mellett angol, francia, német
nyelvet is tanítanak? Ilyen nyilvánvaló adatok meghamisítása
esetén hogyan lehetne bízni a polgármester szavaiban, aki ráadá
sul egy párt országos elnöke is?

1992. június 6-án megjelent az RMDSZ Országos Elnökségének
felhívása, amelyben tiltakozott az ellen a tanügyi törvénytervezet
ellen, amelyik a kisebbségi oktatás elsorvasztását veszi célba. Til
takoznak, mert korlátozzák anyanyelvünk használatát és állandó,
erős nyomást gyakorolnak a magyar tannyelvű iskolákra. Ezért
felkérik a tagságot és a demokratikus román erőket, hogy június
ll-én szervezzenek az iskolákban tüntetéseket. A kolozsvári
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nagygyűlésen, a Báthory Líceum udvarán, sokezernyi tömeg vett
részt, egy része az utcára szorult. A falakat a tanügyi törvényter
vezet és a polgármester intézkedései elleni feliratok tarkították. A
gyülekezetet Czirják Árpád kanonok, pápai káplán, Csiha Kál
mán erdélyi református püspök, Szabó Árpád, a protestáns Teoló
gia unitárius rektora és Kiss Béla evangélikus püspökhelyettes
igehirdetése fogadta. Szőcs Géza RMDSZ-szenátor nyitotta meg a
felszólalók sorát. Cs. Gyimesi Éva bejelentette, hogy a mozgalom
hírét többek között a jelenlevő finn televízió is szétröpíti a világ
ba. A Román Független Fórum nevében Octavian Buracu, a Pol
gári Szövetség Pártja nevében Zoe Dancea méltatta a jogegyenlő-

séget. .
A nagygyűlés végén a jelenlevők nevében az RMDSZ felhívást

tett közzé az ország valamennyi lakójához, hogy csatlakozzék kö
veteléseinkhez, követeljük a tanügyi autonómiát!

Már csak néhány nap választott el a felvételi vizsgáktól. A jú
nius 30-i átiratban a tanfelügyelőség közölte a Báthory Líceum
vezetőségével. hogy kérésüknek megfelelően 6 magyar tannyelvű

IX. osztályt indítanak. S ekkor váratlan balkáni húzás követke
zett: július 6-án már úgy intézkednek, hogy "kiegészítésképpen"
még indítanak két román tannyelvű informatika-osztályt is. Ez a
határozat egy hirtelen összehívott vezetőtanácsi gyűlésen szüle
tett, amelyen a 15 tanfelügyelőből csak 9 volt jelen, s ezek közül
a két magyar nemzetiségű a határozat ellen szavazott. Bizonyos
jelekből arra lehetett következtetni, hogy ez az utólagos intézke
dés a helyi hatóságok nyomására történt. Törvénytelenségek
egész sorával próbálkoztak, hiszen a tanfelügyelőség 1992. febru
ár lO-i működési szabályzata kimondja, hogy a szakminisztéri
umnak van alárendelve, s a helyhatóságokkal csak konzultálhat.

Az RMDSZ részéről Balázs Sándor, Pillich László és Bíró Ist
ván másnap megpróbálták az ügyet tisztázni az Oktatásügyi Mi
nisztériumban, de nem kaptak egyértelmű választ. Mivel senki
sem iratkozott be a futtában létesített osztályokba, a kérdés őszig

függőben maradt.
Az izgalmak több mint kétéves sorozatának a 35426/1992.

szeptember 3-i miniszteri átirat vetett véget. A minisztérium uta
sítja a tanfelügyelőséget, hogy a két román tannyelvű osztályt he
lyezzék át egy azonos profilú, román líceumba. (Ez végül is csak
formaság volt, számunkra nagyon fontos formaság, de tanuló tu
lajdonképpen nem is lett volna ezekben az osztályokban.)

Itt a történet véget ért. Mindenki föllélegzett. A helyi napilap
nagybetűs híre zárja az 1990. januártól 1992. szeptemberig terjedő

időszakot: A BÁTHORY LíCEUM ISMÉT MAGYAR TANNYELVű!

Ma, 1995-ben arra gondolok, hogy sajnos, ez a történet nem ért
véget.
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