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XI.XI.XI.XI.    
 

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 

 

VII.VII.VII.VII.    
 

 
A magyar nacionalizmus 

 
A nyelvkérdésben, de másban is ellentétes vélemények születtek, hatottak, ár-

tottak. 1841. június 27-én megjelent Széchenyi István A kelet népe című, Kossuth 
Lajos Pesti Hírlap-ját bíráló műve. Benne: „A magyar népnek nincs csekélyebb 
hivatása, mint képviselni — Európában egyedüli heterogén sarjad[ként] — ázsiai 
bölcsőjében rejtőző, eddigelé sehol ki nem fejlett... sajátságit”. Kossuth Lajos 
szeptember 2-án megjelent Feleletéből: „...nyelvét senki szájából kitépni ne töre-
kedjünk, a magános élet mystériumába ne nyúljunk szentségtelen kezeinkkel, de 
már azt kívánjuk meg, hogy a köz, a nemzeti élet magyar legyen, s amennyiben 
köz és magános élet egybefügg, az idegen meghagyása mellett a magyarnak is 
hely engedtessék.” 

1843 tavaszán jelent meg Lipcsében Wesselényi Miklós Szózat a magyar és szláv 
nemzetiség ügyében című röpirata, amely a pánszláv veszély európai jelentőségére 
hívta fel a figyelmet, s ellenszerként a Habsburg-birodalom liberalizálását és fö-
deratív átalakítását javasolta: „Az idegen ajkúakat — legyenek azok németek, tó-
tok, románok vagy más nyelvet beszélők — anyanyelvük magányos körbeni 
használatában akadályozni, s az azokat erőszakkal a magyar nyelv használatára 
szorítani sem törvényhatóságoknak, sem egyéneknek nem szabad. Az idegen aj-
kúakat nyelvükért és fajukért gúnyolni és sérteni, azok ellen ingerelni — akár 
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szóval, akár írásban, avagy tettel történjék is — tilalmas.” (Glatz Ferenc szerk., 
1989. 142.) 

A liberálisok elfogadták a magyar államnyelv bevezetésének szükségességét, ám 
túlléptek a nemesi, nemzeti mozgalmon. A hivatalos nyelvhasználaton túlmenő ma-
gyarosításban elvetették a kényszert, s a magyar nyelv terjesztését oktatással, ked-
vezményezéssel akarták elősegíteni. Ezért szabta volna Wesselényi a jobbágyfelsza-
badítás és a politikai jogok megadásának feltételéül a magyar nyelvtudást. A liberális 
nacionalizmus 1849-ig érvényes politikáját leginkább a Pesti Hírlap szemlélteti. Kos-
suth szerint a magyar korona országaiban a hivatalos nyelv a magyar legyen, „ennél 
kevesebbet tenni gyávaság, többet parancsolni zsarnokság.” A reformellenzék, majd a 
nemesség is elfogadta, hogy mindenki, aki magyarul beszél, sőt minden lakos a ma-
gyar politikai nemzet része. Wesselényi jogkiterjesztő, majd Kossuth érdekegyesítő 
politikája a francia minta szoros követésével a közös szabadság jegyében, az ön-
kényuralom ellen készült a nemzeti egység megvalósítására. Az újkonzervatívok 
színre lépésével a megyekérdésben megnyilvánuló ellentétek felerősödnek, s a polgá-
ri és népi származású értelmiségiekből, írókból, költőkből álló demokrata csoport a 
birtokos nemesség érdekeinek mellőzésével gyökeres átalakulást követelt, és a forra-
dalmi módszerek alkalmazását sem utasította el (Kuczka Péter szerk., 2006. 225-
226.). 

Az erdélyiek a „Rabok legyünk vagy szabadok?” értékeszményében egyesül-
hettek, de „A magyarok istenére / Esküszünk...” már megosztotta őket. Az Er-
dély kérdésével foglalkozó Unióbizottság javasolta, hogy a nemzeti nyelvet hasz-
nálhassák a katonák, s románul és magyarul beszélő tiszteket alkalmazzanak.  

Az erdélyi liberálisok a nemzeti állam koncepciójának megfelelően a társa-
dalmi reformot össze akarják kapcsolni a magyarosítással, sajátos gondolatuk: a 
nemesség által kivívott társadalmi reformokért és az alkotmányos jogokért cseré-
be a nemzetbe emelkedő nem magyar népek lojálisak lesznek a polgári nemzeti 
államhoz, sőt elsajátítják annak nyelvét. (Francia és amerikai példákra hivat-
koztak.) Bölöni Farkas Sándor (1971. 49.) elítélte naplójában korábbi, magyarosí-
tási magatartását — a jobbágyfelszabadítás feltételeként a magyar nyelv elsajátítá-
sát akarta kitűzni —, óvott az erőszakos magyarosítástól, vállalta a soknemzeti-
ségű realitásokhoz való igazodást. Brassai Sámuel, aki tucatnyi nyelven tudott, 
beszélt, a kolozsvári kaszinó által támogatott néplapban így beszélteti Az iskola-
mestert: „A nyelvkülönbség okozza, mérgesíti, az örökíti a nemzeti ellenkezése-
ket. Ha az egész emberiségnek csak egy nyelve volna, nem sokára csak egy népet 
formálna, s az emberek mindnyájan rokonokként szeretnék egymást” (Brassai, 
1843. 452., Köpeczi Béla szerk., 1993. 412.). 

A bécsi kormányzat „a magyar kérdés rendezését” — a nyelv kérését is — az 
„oszd meg és uralkodj” elve alapján, az összmonarchia egységét féltve, Magyar-
ország és Erdély egyesüléstől rettegve, próbálta védeni. Amikor 1846 elején Galí-
ciában a lengyel nemesség felkelést robbantott ki, Kolozsváron is felidézték a pa-
rasztlázadás rémét... 
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A parasztlázadás réme helyett „Európa tavasza” Erdélybe is forradalmat és 
szabadságharcot hozott, a forradalom és ellenforradalom kereszttüzét. A magyar 
politikusok, akik a korszerű polgári nemzetállam megteremtésén fáradoztak, nem 
láttak bele a „nagypolitika” boszorkánykonyhájába, a társadalmi haladás, a gazda-
sági korszerűsödés követendő példáját keresték. Azonban nem figyeltek fel a 
franciaországi bretonok, baszkok nyelvhasználati panaszaira, az ír kérdés pusztán 
társadalmi kérdés volt a számukra, s Amerikában a nagy kohót látták, amely az 
ipar fejlődésével minden erőszak nélkül megteremti a nemzeti és nyelvi egységet. 
Gondolatmenetükben az volt a téves pont, hogy azt hitték, a nemzetiségi kérdés 
önmagától megoldódik, ha az elnyomott nemzetiségi tömegek megkapják a pol-
gári szabadságjogokat. 

A magyar államnyelv bevezetése elkerülhetetlen és helyes bevezetése türel-
metlen részintézkedések egész sorával párosult. Szükségtelen intézkedés, türel-
metlenség volt az, hogy bármiféle közhivatalnok csak az lehetett, aki magyarul 
tudott, hogy a nem magyar egyházak anyakönyveit is magyarul kellett vezetni. 
Nacionalista lépések — s a nemzetiségek is nacionalizmussal válaszoltak, a nem-
zetiségek felléptek a magyarosítás valóságos és képzelt veszélyei ellen. 

Az 1848. április 11-én szentesített, ún. márciusi törvények lerakták a modern polgári 
állam alapjait (népképviselet, közteherviselés, jobbágyfelszabadítás, sajtószabad-
ság, választott városi hatóságok stb.). Mindezek az intézkedések a nem magyar 
nyelvű lakosoknak ugyanúgy kedveztek, ahogyan a magyarságnak, ám hiányzott egy 
kifejezés, amely a 1848. áprilisi (Kossuth ilyen irányú javaslatának és a bécsi forra-
dalomnak köszönhetően) osztrák alkotmányban benne volt: a nemzetiségek egyenjo-
gúságának fogalma (Glatz Ferenc szerk., 1989. 148-150.). 

Maradt volna még egy lehetőség — az anyanyelvi oktatás számára is —, az, 
hogy a nemzetiségi többségű megyékben legyen az önkormányzat nyelve a ma-
gyar mellett vagy helyett román, szerb, szlovák stb., ám a vármegye a magyar li-
berálisok számára a hajdani szent küzdőterület volt, ahová baj esetén vissza lehe-
tett vonulni, ennek autonómiájáról semmiképpen sem mondtak le, semmi-
képpen sem akarták a nemzetiségeknek átengedni. Néhány előrelátó elme a 
nemzetiségi kérdés átfogó rendezésére tett javaslatot, és nem kikényszerített en-
gedményekben gondolkozott. A radikálisok egyik csoportja, Pálffy Albert és a 
Márczius Tizenötödike körül csoportosulók felfogták, hogy a magyar forradalom 
létérdeke a nemzetiségekkel való megegyezés: „Meg kell a nemzetiségekkel al-
kudnunk, éspedig ma inkább, mint holnap. És amikor alkudni akarunk, tegyük 
félre a corpus iurist s annak elkopott fikcióit...” Hasonló következtetésekre jutott 
a szabadságharc párizsi diplomáciai megbízottja, Teleki László (1810–1861) is: 
„Nemcsak Ausztria halt meg, hanem Szent István Magyarországa is” — írta 
Kossuthnak 1849. május 14-én (Glatz Ferenc szerk., 1989. 155.). 

A magyar és román nemzeti és társadalmi szabadságtörekvéseket egyeztetni 
akaró békevágynak makacsul fel-feltornyosuló akadályokkal kellett megküzdenie 
a polgárháborúba sodródott soknemzetiségű tájon. Ion Dragoş (1810–1849), bi-
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hari képviselő a magyar országgyűlésben román nyelvhasználati jogokat követelt, 
javaslatot tett a két nemzet „természetes” szövetségének törvénybe iktatására. 
Kossuth Lajos megbízólevelével felkereste Avram Iancu-t (1824–1872), hogy 
békét közvetítsen Kossuth Lajos kormányzó és „a havasok királya” között. 
„Minden nyelvnek és népiségnek nemcsak szabad használatot és fejlődést aka-
runk engedni, hanem ezen fejlődést a civilisatio érdekében elő is mozdítani”. Ez-
zel a gondolattal született meg Kossuth Lajos és Nicolae Bălcescu (1819–1852) kö-
zötti megállapodás is (Project de parcification, 1849. július 28.) — sajnos későn, ad-
digra már a kísérlet fegyveres összecsapásba torkollott. 

Nyugodtabb körülmények között az erdélyi kibontakozás felé is mutathatott 
volna Kossuth figyelmeztetése: „A magyarnak az oláhhal, s az oláhnak a magyar-
ral testvéries egyesülésben van mind egyiknek boldog jövője, nem pedig, ha az 
egyik elhagyja magát ámíttatni a másiknak elnyomására, mert akkor olly fegyver-
hez nyúl, mellyel magáét is sújtja” (Köpeczi Béla szerk., 1993. 445.). Az Érchegy-
ség román népének érdekeit Varga Katalin magyar nemesasszony is felvállalta, 
mígnem Andrei Şaguna (1809–1881) püspök csellel el nem fogatta „a mi úrasz-
szonyunkat”, ahogyan a nép nevezte. Avram Iancu is azt izente Simonffy József 
ezredesnek: „… ebben a két testvérhazában a magyar nem beszélhet létről és jö-
vőről a román nélkül, s a román sem a magyar nélkül”, mert „köztünk és közte-
tek a fegyverek sohasem dönthetnek” (Köpeczi Béla szerk., 1993. 445., 457.). 

A fegyverek azonban döntöttek — egy harmadik fél, a Habsburgok javára —, 
„az éjszaki óriás”, a cári Oroszország intervenciója, gőzhengere nyomán Görgei 
Artúrnak (1818–1916) egy útja maradt: letenni a fegyvert a cári csapatok előtt, s 
Paszkievitz jelenthette Miklós cárnak: „Magyarország Felséged lábai előtt fek-
szik.” Európa két legerősebb katonai hatalmának seregeivel szemben a magyar 
szabadságharcnak el kellett buknia, s az erdélyi románok csalódását is talán 
Avram Iancu érezte át a legmélyebben: „Nemzetemet szolgáltam — írta 1850-
ben kelt végrendeletében —, fájdalom, nem sok sikerrel, sőt szomorúan látom 
éppen most, hogy reményeim és a hozott áldozat semmivé válnak.” Széchenyi 
István elmegyógyintézetben, ő pedig elborult elmével, furulyáját fújdogálva, bo-
lyongott a hegyek között, a kortársak számára a Habsburg háládatlanság szomo-
rú példájaként, míg a halál meg nem váltotta szenvedéseitől. 

Az akkor elhintet magvak, méreggel átitatott spórák, amelyek nagy része 
egyenesen Bécsből érkezett, a nagypolitika sakkhúzásaiként, azóta is mérgezi(k) 
oktatásunkat, anyanyelvoktatásunkat is. 

 


