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Anyanyelvoktatásunk a Habsburg-birodalomban (1713–1830), 
a reformkorban, a forradalom és szabadságharc korában (1830–1849), 

a Habsburg önkényuralom idején (1849–1867) 
az anyaországi oktatási rendszerbe tagoltan 

 

VI.VI.VI.VI.    
 

 
Ellentétek Erdélyben… 

 
A magyar országgyűlés nyelvtörvényjavaslata Erdélyben is nyilvánosságra ke-

rült, s a román értelmiségiek népük nemzeti léte ellen irányuló fenyegetést láttak 
benne. Még akkor is, ha a magyar nyelv kiterjesztése az állami életnek azon te-
rületeire, ahol eddig a latint használták, a román értelmiség sorsán egyelőre nem 
változtatott, hiszen a diétai és megyei élet eddig is magyarul folyt. A román nyelv 
az élet követelményeinek megfelelően a közigazgatásban, az alsó fokú igaz-
ságszolgáltatásban eddig is szerepet kapott. Balázsfalva méhkasként bolydult fel, 
amikor meghallották, hogy az egyházi anyakönyvvezetésben be akarták vezetni a 
magyar nyelvet, akár a balázsfalvi iskolákban, s bár az elemi iskolai oktatási nyelv 
kérdése függőben maradt, attól féltek, hogy előbb-utóbb azt is magyarrá akarják 
tenni. Az ellenállás vezére Simion Bărnuţiu (1808–1864) filozófus lett. A román 
politikai törekvések irányzatokra bomlottak. Ioan Leményi, balázsfalvi görög ka-
tolikus püspök az együttműködést választotta. Alexandru Bohăţel a kolozsvári 
sajtóban arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyar nyelvtörvény a községi román 
nyelvhasználatot nem érinti, és „mivel Erdély magyar haza”, azért „nemzetem fi-
ai míveljék nyelvöket mint oláhok, és tanulják a magyart, mint a hon polgárai”. 
Simion Bărnuţiu mérsékletre és az erdélyi román igények kielégítésére szólította 
fel a magyar liberálisokat, párbeszédre törekedett. Egyszerre szólt az élet külön-
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böző szintjein egymással szemben álló felekhez: „Kit hibáztassunk azért, mert a 
magyar, székely, szász, román, örmény stb. egy éghajlat alatt, egyazon völgyben, 
egyazon hegyen, egyazon folyó mellett lát napvilágot?... Miért idézzük meg a sír-
ból őseink szellemét, egymást rémisztgetve?” (Gazeta de Transilvania, 1847. de-
cember 15/27. 100.) (Sajnos a rémisztgetés véres háborúba torkollott, s anya-
nyelvünk oktatásának ma is ható sérelmei ebből az ekkor fakadó forrásból ered-
nek.) 
A szászok a rendi alkotmányosság védelmében, iskoláik autonómiájáért is 

együttműködtek a magyar ellenzékkel, nem ellenezték, hogy a törvényjavas-
latokat magyarul szerkesszék, a magyart és a latint tartották méltányosnak, a né-
metet a magyarral egyenrangú nyelvként akarták elfogadni. A rendi-patríciusi fel-
ső réteget a magas jogi műveltséggel rendelkező tisztviselői kar fogta össze, az 
egész szász népet pedig az egyház és a neki alárendelt iskolahálózat. Öt gimná-
ziumuk működött, 50-60 tanárral, 1000-2000 diákkal, a sok elemista kisdiák mel-
lett 350-400 gimnazista is tanult, akiknek a fele papi pályára készült, de a 250 pa-
rókia csak mintegy 500 főnyi klérusnak adott kenyeret.  
 

Közép- és főiskolák 
 

A fent vázolt ellentétek jegyében 1846-ban bizonyára már sok falusi és mezővárosi 
iskola működött (ezek összeszámlálása, feltérképezése újabb kutatói feladat lenne). 
Erdélyben az alábbi közép- és főiskolák léteztek: 
Római katolikus főiskola gimnáziummal: Gyulafehérváron és Kolozsváron. 
Római katolikus gimnázium: Szilágysomlyón, Besztercén, Gyergyószent-

miklóson, Csíksomlyón, Marosvásárhelyen, Erzsébetvároson, Székelyudvar-
helyen, Zalatnán, Kézdivásárhelyen (Kanta), Nagyszebenben és Brassóban. 
Római katolikus papnevelő intézet: Gyulafehérváron. 
Görög katolikus főiskola gimnáziummal és papnevelő intézet: Balázsfalván. 
Református főiskola gimnáziummal: Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Nagy-

enyeden és Székelyudvarhelyen. 
Református gimnázium: Zilahon és Szászvároson. 
Evangélikus főiskola gimnáziummal: Nagyszebenben. 
Evangélikus gimnázium: Besztercén, Medgyesen és Brassóban. 
Unitárius főiskola gimnáziummal: Kolozsváron. 
Unitárius gimnázium: Székelykeresztúron. 
Görögkeleti papnevelő intézet: Nagyszebenben. 

(Köpeczi Béla szerk., 1993. 417.) 
 
A korszak valamennyi törekvése egyesült Stephan Ludwig Roth (1796–1849) 

tevékenységében, aki medgyesi gimnáziumi tanár, később falusi lelkész volt. A 
nyelvkérdésről írt munkájában szélsőséges magyarosító törekvéseket tulajdoní-
tott az ellenzéknek, a magyar nyelvet államnyelvként alkalmatlannak tartotta. Azt 
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hangsúlyozta, hogy nincs is szükség országos nyelvre — Landsprache —, mert ez 
a román, amennyiben románul tudnak a legtöbben, és a román fontos eszköze a 
különböző nemzetiségűek közötti hétköznapi érintkezésnek. 
Joseph Marlin szászsebesi értelmiségi arra buzdított, hogy „tanulja meg min-

denki nemcsak a Szászföldet, hanem Erdélyt is szeretni, dolgozzon mindenki a 
hazáért és nemcsak nemzetéért, akkor így megszűnnek az erdélyi nemzetiségek 
közötti civódások, és nem fognak többet magyarosításról, germanizációról, sőt 
románosításról fecsegni”. 
A poroszországi születésű Leopold Max Moltke költő 1846-ban honfitársai 

kérésére megírta az erdélyi szászok máig kedvelt néphimnuszát: „Erdélyország, 
türelem föld, / minden hitnek tábora! / Óvd meg hosszú századokon át / fi-
aidnak szabadságjogát, / S légy a tiszta szó hona! // Erdélyország, édes földünk, 
/ drága jó szülőhazánk! / Áldott légy szépségedért, / s tájaidnak minden gyer-
mekét / egyetértés fogja át!” (Fordította: Ritoók János) (Köpeczi Béla szerk., 
1993. 419-126.) 
A szép gondolatok azonban megmaradtak a gondolatok szintjén, a tettek azt 

bizonyították, hogy pl. a magyar nyelv államnyelvé emelkedésének hosszú folya-
mata még nem zárult le. Ferenc József 1860. évi Októberi Diplomájában megen-
gedte, hogy az iskolák maguk válasszák meg az oktatási nyelvüket. Ám a tanítás 
módszere — a középkor örökségeként — a felolvasás és az előadás volt, a tanu-
lás pedig a szó szerinti beemlézés. A latin tanításában alkalmazott eljárásokat 
még hosszú ideig megtűrték az anyanyelvi oktatásban is, a nyelvtant önmagáért 
tanították, a cél a szabályok elmondatása volt, nem pedig a gondolkodásban és a 
kifejezésben való alkalmazás.  


