
nem koronázott király« jogállásából lehet levezetni”, Schweitzer: i. 
m. (2014) 13. Lásd még ehhez Schweitzer Gábor: A „magyar királyi 
köztársaságtól” a magyar köztársaságig. = Acta Humana. Emberi 
jogi közlemények. 5. évf. [új folyam] 2017/1. szám, 27-38. p.

40 Zsedényi Béla szerint például „államformánk ma is alkotmányos, 
parlamentáris monarchia”; vö. Zsedényi Béla: A magyar alkotmány
jog fejlődése 1918-től 1 938-ig. Miskolc, 1939, Ludvig, 3. p. Rusz- 
nák Rezső pedig A kormányformák értelme és tartalma. Budapest, 
1928, Pfeifer című könyvecskéjében -  miközben a magyar alkot
mányt is elemzi -  egyetlen helyen sem tesz említést arról, hogy Ma
gyarországnak (bármilyen) államformája is lenne.

41 Merkl, Adolf: A mai Magyarország államformájának kérdéséhez = 
Jogtudományi Közlöny. 60. évf. 1925/1. szám (33-35.) 34. p. Merkl 
szerint továbbá az államforma kérdése az államutódlás kérdésével 
is összefügg: „Magyar földön ennél fogva 1918 óta az államforma 
megváltozásával háromszor megszűnt a jogászi értelemben vett ál
lam azonossága is; a monarchiára három, lényege szerint különböző 
köztársaság következett: a demokratikus, a bolsevista és a jelenlegi 
royalista színezetű arisztokratikus köztársaság”; vö. ugyanott.

42 Kende Péter: A respublika a magyar történeti tudatban. = Még egy
szer a párizsi toronyból. Budapest, 2003, Új Mandátum Könyvki
adó, 217. p.

43 Zsedényi, Béla: A vacuum iuris. Miskolc, 1928, Magyar Jövő, Mis
kolci Jogászélet Könyvtára, 34. p. és A magyar alkotmányjogfejlő
dése 1918-tól 1938-ig. Miskolc, 1939, Miskolci Jogászélet Könyvtá
ra. Lásd ehhez Ruszoly József: Három borsodi örökhagyó. Miskolc,
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1992, Felsőmagyarországi Kiadó,117-171. p. és Stipta István: Zse
dényi Béla alkotmányjogi nézetei. = Tanulmányok Zsedényi Béla 
születésének 100. évfordulója tiszteletére. Szerk.: Csíki Tamás. Mis
kolc, 1995, Hermann Ottó Múzeum, 17-23. p.

44 A Horthy-korszak egészének értékeléséről az utóbbi évek szakiro
dalmából lásd Turbucz Dávid: Horthy Miklós. Budapest, 2011, 
Napvilág Kiadó; Püski Levente: Demokrácia és diktatúra között.
A Horthy-rendszer jellegéről. = Mítoszok, legendák, tévhitek a XX. 
szazadi magyar törtenelemről. Szerk.: Romsics Ignác. Budapest, 
2002, Osiris Kiadó, 206-233.; Ungváry Krisztián: A Horthy-rend
szer mérlege. Diszkrimináció, szociálpolitika és antiszemitizmus 
Magyarországon. Pécs, 2012, Jelenkor; Zetényi Csukás Ferenc: 
Horthy. Budapest, 2014, HK Hermanos Kiadó,; Nemeskürty István: 
Búcsúpillantás. A  Magyar Királyság és kormányzója 1920-1944. 
Budapest, 2014, Szent István Társulat, ; Horel, Catherine: Horthy. 
Budapest, 2017, és Romsics Ignác: A Horthy-korszak. Budapest, 
2017, Helikon Kiadó.

45 Gábor Gyula: i. m. (1932), 185.
46 Azt, hogy mit is értek valójában „dagonyázó pragmatizmuson”, 

konkrét kontextusban jól szemlélteti Magyar László András egyik 
„nagyapás története”; lásd Magyar László András: Nagyapám törté
neteiből. Hogyan lett Horthy Miklós Magyarország kormányzója? = 
Holmi. 24. évf. 2012/1. szám, 72-73. p.

47 Lásd Takács P.: A rózsa neve (2015) idézett kiadás, passim és Az ál
lamok rendszertana és tipológiája [megjelenés előtt].
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T isz te lt e ln ö k  Úr! T isz te lt H allga tóság!

„C sak  anyanyelvem en  lehetek  igazán  én .”  -  m o n d ta  
K oszto lány i D ezső , s m eg  kell ta lá lnunk  a  saját É n-ünket, 
ahhoz, ho g y  va lóban  részei legyünk  a  sokszínű  eu rópai és 
egyetem es ku ltu rális v ilágnak , am elyben  -  szin tén  K o sz to 
lány it idézve , „E rős v á ru n k  a  ny e lv ”  s a  refo rm átus zso ltár 
szerint: „E rős v á ru n k  n ékünk  az Is ten” . „A z  a  tény, ho g y  
anyanyelvem  m agyar, és m agyaru l beszélek , g o n d o lk o 
dom  és írok , é le tem  legnagyobb  esem énye... N em  kü lső - 
séges valam i, . . .  M ély en  bennem  van , vérem  csöppjeiben , 
idegeim  dúcában , m etafiz ikai re jté lykén t.”  -  ezekkel a  so 
k a tm ondó  K oszto lány i-gondo la tokkal köszön töm  a  kedves 
hallga tó ságo t a  V III. N em zetk ö z i H ungaro lóg ia i K ongresz- 
szuson , itt P écsen , e  csodás városban , am elynek  falai, u tcái 
sok-sok  tö rténelm et és hag y o m án y t őriznek. M eg tisz te lő  és 
ö röm  szám om ra , h o g y  nem csak  h u ngaro lóguskén t (ugyan
is a  B ukaresti E gyetem  H ungaro lóg ia i T anszékén  végeztem  
egyetem i tanu lm ányaim at), h anem  a  rom án ia i T anügym i- 
n isz térium  K isebbség i O k ta tásért fe le lős Á llam titkári K ab i
netje  nevében  is tehetem  ezt, aho l szin te 1o éve  do lgozom  
együ tt ko llégáim m al, a  k isebbség i, e lsőso rban  a  m ag y ar 
anyanyelvű  ok tatás m iné l m agasabb  szin tre va ló  em elése 
érdekében . (S el szeretném  m o ndan i itt önöknek , h o g y  en 
g em  m ég  gyerm ekkorom ban , csa ládom m al, N agyvárad ró l 
sodort az  é le t B ukarestbe, ahol, h á la  Istennek , akárcsak  E r
délyben , m űkö d ik  m ag y ar tannyelvű  isk o la  óvodátó l é re tt
ségiig , s tavaly  ünnepe ltük  a  m ag y ar n y e lv ű  ok tatás és a 
refo rm átus egyház  2oo  éves év fo rdu ló já t a  ro m án  fő v áro s
ban .) H iszen  N ag y  L ászló  szavaival élve: „N em  elég  m a 
g y a r anyanyelvűnek  szü letnünk , tanu lnunk  kell m agyaru l a

Nagy Éva

„Csak anyanyelvemen 
lehetek igazán én."
Magyar diákok a romániai oktatásban

sírig .”  A  m ag y aro n  k ívü l ta lán  n incs m ég  egy  ny e lv  a  v ilá 
g o n , am ely  anny ira  fog la lkozta tná  azokat, ak ik  m in t anya
ny e lv ü k e t beszélik  azt. F ennm aradásunk  záloga.

N á lu n k  az anyanyelv  m ég  szo rosabban  összefügg  a  k ö 
zösség  le lk i állapo tával, m ég  fon tosabb  a  tú lélés szem pon t
jáb ó l, m in t m ás  nem zeteknél. N y e lv ü n k  egybefonód ik  ö n 
azonosságunk  tudatával, m e rt -  S zéchenyi Is tván t idézve: 
m íg  a  ny e lv  fennm arad , addig  a  n em ze t is él....

Itt és m o s t is az  a  cél, az  in form áció  á tadása  m ellett, hogy  
k eze t ny ú jtsu n k  egym ásnak , és m iné l jo b b a n  m eg ism erjük  
társainkat. E bben  a  kö lcsönös m eg ism erésben  ped ig  fon tos 
szerepet já tsz ik  az anyanyelv, a  jogszabály , a  ku ltú ra , m e 
ly ek  üzenetével eg y m ást gazdagíthatjuk .

Ilyen  alkalm akkor figyelm ünk  kü lönösen  rá irányu l sze l
lem i-kultu rális ö rökségünk  és nem ze ti iden titásunk  alapját 
je len tő  m ag y ar n ye lv re , m e rt Szilágyi D o m okost idézve , 
„m indennek  oka, célja, s v a lam i h a szn a  van , s az  em ber 
dolgozik ... A k i a lko t v isszafe le  n em  tu d  lépni...“ . M i sem  
léphetünk  v issza , tisz te lt hallgatóság. ...

D e  m eg m arad n i és m arad an d ó t alko tn i csak  ú g y  lehet, h a  
m egő rizzük  értékeinket, h a  v an  e lképzelésünk  a  jö v ő rő l, h a
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összefogunk. Amennyiben ezt mindannyian megtesszük, 
pedagógusok, diákok, szülők, nemzetünk apraja-nagyja, 
akkor nem marad el a siker.

A nyelvek kultúrák hordozói. A nyelv világot teremt, 
amelyhez az ember alkalmazkodik... Minden népnek, min
den kisebbségnek joga van a saját nyelvén való önkifejezés
hez, saját kultúrájának és hagyományainak megőrzéséhez 
és ápolásához. A nyelv nemcsak a beszéd „eszköze”, ha
nem a „lét” kifejeződése is A magyar nyelv képes volt meg
maradni a legnehezebb történelmi pillanatok ellenére is. Ha 
ápoljuk, cserében megadja nekünk az egymáshoz tartozás 
tudatát, a közösségtudatot.

„A tudomány gyökere keserű, gyümölcse pedig gyönyö
rűséges” -  vallotta a magyar művelődés, tudományosság 
és nevelésügy úttörője, a Magyar Encyclopaedia szerzője, 
Apáczai Csere János. Bessenyei Györgyöt idézve pedig: 
„Minden nemzet a maga nyelvén lett tudós...”, és közis
mert, hogy lélekszámunkhoz képest nekünk, magyaroknak 
van a világon a legtöbb Nobel-díjasunk.

A páratlan szellemi teljesítmények titka pedig anyanyel
vünk teremtő és logikai-gondolati ereje és a színvonalas 
oktatás, s ugyanilyen végtelenek nyelvünk képi-zenei le
hetőségei is. Mezzofanti, olasz bíboros, aki 60 nyelvet is
mert, 1836-ban ezt mondta: „a leginkább dallamos és a ver
selés szempontjából leginkább fejlődésre képes a magyar 
nyelv...” George Bernard Shaw magyarul is tudó, angol 
drámaíró ezt vallotta: „Ha a magyar lett volna az anyanyel
vem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna... mert 
ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pon
tosabban lehet leírni az érzelmek titkos rendüléseit.”

Tisztelt Hallgatóság! Búzdítanunk kell gyermekeinket, 
diákjainkat, a jövő generációt arra, hogy olvassák, haszno
sítsák nagy íróink, költőink, szellemi példaképeink műveit, 
hogy ők is felfedezzék az anyanyelvünkben rejlő teremtő 
erőt, s kövessék nagyjaink példáit, hogy minél több No- 
bel-díjjal és más rangos kitüntetéssel gazdagítsák majd kul
túránkat.

Romániában az Alkotmány és a Tanügyi Törvény szelle
mében magyar nyelvű oktatás működik óvodától az érettsé
gi lezárásáig, valamint különböző felsőfokú állami és ma
gán tanintézményekben, reál és humán szakokon.

Új szelek: 1990 után Romániában azt reméltük, javul a 
helyzetünk. Sok szempontból így is történt, mert a civilizá
ció vívmányai, melyek a 80-as évek Romániájából szerre 
eltűntek, lassan újra teret nyertek. ... A kisebbségi oktatás 
szempontjából azonban újból kezdődött a harc. A 90-es 
évek első felében azt hangoztatták, hogy előjogaink van
nak. Pedig csak évszázados iskoláinkat sikerült a Székely
földön, a Párciumban, a Bánságban és Közép-Erdélyben 
visszaszereznünk. (Pontosabban magyar nyelvűekké visz- 
szaváltoztatnunk, mert a visszaszerzésre még várni kel
lett.) Kivételt az aradi Csiky Gergely és a marosvásárhelyi 
Bolyai középiskolák képeztek. Ezeknek még jó tíz eszten
dőt kellett várniok, amíg visszanyerték egynyelvű statútu
mukat.

Újra indultak nagy múltú egyházi iskoláink. A magyarul 
tanuló óvodások és iskolások száma az 1989 előtti 190 000- 
ről, 1990-re, majdnem 250 000-re nőtt. Itt persze nem olyan 
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tanulókról van szó, akik iskoláskorúaknak születtek, hanem 
azokról, akiket 1989 előtt a központi, a megyei vagy a helyi 
pártszervek román iskolába kényszerítettek. Ma már érde
kességnek számít, ami akkor kemény valóság volt. Neve
zetesen az, hogy 1983-tól 1989-ig a magyar középiskoláink 
számára a beiskolázási számokat a legfelsőbb pártszervek 
hagyták jóvá, és küldték le a tanügyminisztériumnak.

Romániában a magyar oktatás fejlesztésében elért ered
ményeink nem mindenkinek voltak az ínyére. Amint már 
említettem, a 90-es évek első felében egymást érték a tá
madások. Például a bukaresti magyar iskola helyzete is 
borzasztó volt. Az állandó zaklatások miatt az iskola peda
gógusai és tanulói csaknem egy hónapig a református Cal- 
vineumban voltak kénytelenek óráikat megtartani.

1991-ben a Románia Libera cikkírója azzal vádolt meg 
bennünket, hogy a romániai magyar fiatalok részvételi ará
nya a romániai egyetemisták 20%-át teszik ki. A válaszadás 
jogán írásban reagáltunk a megjelent feltevésekre, és szám
adatokkal támasztottuk alá azt, hogy a cikkíró logikája hi
bás, mert a romániai magyar egyetemisták részaránya alig 
haladja meg a 4%-ot, anyanyelvükön pedig ennek a 4%- 
nak is csak a valahány százaléka tanul. Megjegyzésünkre a 
lap szerkesztői betartották a törvényes kereteket, és lehoz
ták a válaszunkat.

A Külügyminisztérium 1992-es Fehér könyvében részle
tes tanulmányban számolt be oktatási (elő)jogainkról. Erre 
is van példa. Hogyan nyilvánult meg a csúsztatás, a szám
misztika a Fehér könyvben?

Íme: az 1991-1992-es tanévben 222 826-an tanultak Ro
mániában magyarul, írja a könyv. Helyesen, tesszük hozzá. 
Csakogy ez a szám önmagában nem képez viszonyítási ala
pot. A szerző elfelejti hozzátenni, hogy abban az iskolai év
ben Romániában a közoktatásban összesen 4 556 610 óvo
dást és iskolást tartottak számon. Vagyis Románia összes 
tanulójának csak a 4,89%-a tanult magyarul, pedig az akko
ri hivatalos népszámlálás adatai szerint Románia összlakos
ságának 7,1%-a volt magyar. Nézzük az 199-1992-es tanév 
beiskolázási számait kissé részletesebben: Vagyis, az ada
tok szerint, amint a tanulóink magasabb oktatási fokozat
ba iratkoznak, a magyarul tanuló gyerekek száma és nyil
ván az országos tanulólétszámhoz viszonyított arányszám 
is úgy csökken. Míg az óvodákban még 6,4% a magyar 
gyerekek beiratkozási aránya, addig a középiskolákban már 
csak 4,29%, hogy a szakiskolákban már csak 1,61%-ot re
gisztráljunk.

Másik példa: A Fehér könyv szerzői szerint a magyar
ság számára biztosított az a jog, hogy anyanyelvükön ta
nuljanak az ország egyetemein, viszont ez a jog, mind a 
mai napig, csak néhány állami egyetemen biztosított Ro
mániában. Tény, hogy 1991-ben összesen 164 507 egye
temistát jegyeztek. Ebből 7091 volt magyar nemzetiségű. 
Vagyis az ország egyetemistáinak a 4,3%-a. Hangsúlyo
zom, hogy a magyarság részaránya ekkor Romániában 
7,1% volt.

Fontos tudni azt, hogy Romániában 17 nemzeti ki
sebbség élt, és ma is él azzal a jogával, hogy államilag 
finanszírozott oktatási formákat válasszon, és azokba 
iratkozzék.
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Az új tanügyi törvény
2005-ben, vagy még valamivel előbb indult el az a folyamat, 
amely 2011-ben az új tanügyi törvény (1/2011-es Tanügyi 
Törvény) kihirdetéséhez vezetett. Ebben a folyamatban a 
tanügyminisztérium szakemberei a tervezet kisebbségi 
oktatásra vonatkozó fejezetével foglalkoztak leginkább, 
amelybe hosszas erőfeszítések eredményeként sikerült be
vinni a legfontosabb iskolahálózatot, beiskolázást, pedagó
gusok jogait szabályozó cikkelyeket.

A közoktatás mellett a felsőoktatás kisebbségi vonatko
zásai is hozzánk tartoztak. Az új tanügyi törvény születésé
nek nehézségeit, a maguk sajátos vonatkozásaiban Murvai 
László: Körkép a romániai magyar oktatásról című köte
tének (Bukarest, 2007, Didaktikai és Pedagógiai Kiadó.) 
tanulmányai bontják ki. A romániai magyar pedagógusok, 
meg a tanügy iránt érdeklődő olvasók a munka menetének 
több változatát is megismerhették belőlük. A törvény alkal
mazásának illetve nem alkalmazásának a történetét szintén 
Murvai László: Oktatásunk háza táján című könyvében le
het megtalálni (Csíkszereda,2014, Magister Kiadó).

2012 áprilisától aztán, sürgősségi kormányrendeletek 
által, folyamatos visszarendeződésnek voltunk a tanúi. Az 
új tanügyi törvény 365 cikkelyéből mára kb.150 hatályát 
vesztette.

Továbbá az Oktatásunk háza táján című kötet egyik leg
többet emlegetett, idézett, vitatott tanulmányára hívom fel a 
figyelmet. Van még 25 évünk? -  kérdezi a tanulmány címe. 
Indulásból azt kell tisztáznunk, hogy a választott címmel 
sokkolni akarta a szerző az olvasót.

A tanulmány szövege aztán tisztázza ezeket a kérdése
ket. Leszögezi, hogy nem is a szórványról magáról beszél, 
hanem csak a szórványban föllelhető magyar oktatásról. 
Vagyis oktatásunk egy részéről. Sajnos, a magyarság a 
Kárpát-medence jelentős részében szórványosodik. Továb
bá már a szórvány fogalmának a meghatározása sem ép
pen könnyű feladat. Szórvány oktatásról abban az esetben 
beszélhetünk, ha egy megye összes magyar iskolájának, 
illetve a magyarul tanuló diákjainak a megye iskoláihoz/ 
tanulóihoz viszonyított számaránya 10 (tíz) százalék alatt 
marad. Vagyis mennyiségi mutatókról beszélünk. Persze, 
ez sem vezet minden esetben eredményre, mert pl. Fehér 
megye iskolái és magyarul tanuló diákjai nem érik el a tíz 
százalékot. De ha a nagyenyedi Bethlen Kollégiumra gon

dolunk, akkor máris sántít a dolog, mert az nem sorolható a 
szórvány oktatás kategóriájába.

Lássuk, hogy az utóbbi húsz évben hogyan alakult a 
szórványoktatás iskolahálózata és melyek voltak a beisko
lázás adatai. Az iskolahálózatot most itt nem részletezem! 
Az összehasonlítás megkönnyítése végett az 1994-1995- 
ös és a 2013-2014-es tanévek megyékre lebontott oktatási 
adatai szerint 1994-1995-ben azokban a megyékben, ame
lyekben a magyar nyelvű iskolahálózat nem érte el a 10%- 
ot, 248 tanintézetünk volt. Húsz év alatt az iskoláink száma 
ezekben a megyékben 127-re csökkent, ami 48,7%-os esés.

Nézzük a beiskolázási adatokat.
Húsz év alatt a csökkenés 7846 tanulót tesz ki, ami 

34,7%. Vagyis aritmetikai szempontból a fenti megyékben 
körülbelül 25 évig létezik még magyar oktatás, de bár ne 
lenne a számoknak igazuk. Bármennyire fájdalmas, mégis 
ki kell mondanunk, hogy ott, ahol a magyar tannyelvű ok
tatás a kritikus 10% alá süllyed, óhatatlanul bekövetkezik a 
szórványosodás, és csak idő kérdése a megmaradás.

Esetleg abban reménykedünk, hogy a fokozott odafigye
lés, a figyelmes intézkedések, a segítőkészségek, a társadal
mi mozgásformákat pozitívan befolyásolják/befolyásolhat- 
ják. Persze azt is tudjuk, hogy segíts magadon, s Isten is 
megsegít. Ezért dolgozunk és ennek érdekében minden nap 
próbálunk valamit tenni...

Az anyanyelv lelki és szellemi hazánk, meghitt ottho
nunk. „íme itt állunk és beszélünk ezen a gyönyörűségesen 
zengő magyar nyelven. ...

Itt vagyunk itthon, Európa kellős közepén .”, hangsú
lyozta Móricz Zsigmond 1929-es tiszacsécsei beszédében, 
kinek gondolatait így folytathatnánk ma: igen ITT vagyunk, 
most éppen a híres történelmi Pécs városban, hungarológu- 
sok a világ különböző részeiről, hogy innen is tovább vi
gyük jelképeink szellemiségét és anyanyelvét”.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok további sikeres munkát 
minden tisztelt résztvevőnek, s azt, hogy erővel, egészséggel 
induljanak el egy újabb tanév útján, és minden lépésükkel 
járuljanak hozzá anyanyelvűnk ápolásához, magyar nyel
vű oktatásunk eredményesebbé, Apáczai szavával, „hasz
nosabbá” tételéhez, hiszen Szent-Györgyi Albert szavaival 
élve, „Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája.”

Forrás: Murvai László tanár, egykori vezérigazgató, kabinetigazgató, ta
nácsos Kulcsok és zárak valamint Oktatásunk háza táján című könyvei.

2014-2015-ös tanügy-minisztériumi adatok

Oktatás szintje

Tanulók száma a magyar a kisebbségi oktatásban
Tanulók, akik magyar anyanyelven tanulnak 

(magyar iskolába vagy osztályba járnak)
Tanulók, akik magyar anyanyelvet tanulnak 

(román iskolába vagy osztályba járnak, és 
heti 3-4 órában tanulják a magyar nyelvet)

Összesen

óvodai oktatás 34 001 - 34 001
elemi oktatás 52 421 1525 53 946
gimnáziumi oktatás 40 610 1721 42 331
líceumi oktatás 28 219 350 28 569
szakoktatás 3559 71 3630
posztliceális oktatás 745 - 745
ÖSSZESEN 159 555 3667 163 222

91


