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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 

 

XII. 
 

Kulturális egyesületek — Erdélyi Múzeum-Egylet 
 

A plebejus-demokrata tábor politikai szervezkedési keretként használta a kul-
turális egyesületeket, s e törekvések élére az Erdély Széchenyijé-nek tartott gróf 
Mikó Imre (1805–1876) állott. 1856 márciusában megindította a Kolozsvári Közlönyt 
és mellékletét Erdélyi Muzeum címmel. Utóbbi március 3-i és április 10-i számá-
ban tette közzé Mikó Imre üzenetét Erdélyi Múzeum-Egylet címmel. Ebben részle-
tesen foglalkozott az 1841/43-as erdélyi országgyűlés határozatával, amely tör-
vényjavaslatot alkotott egy Kolozsvárt felállítandó Erdélyi Múzeumról. Célja: 
múzeum felállítása és fenntartása, a múzeumi anyag feldolgozása, a tudományok és 
a művelődés magyar nyelven való terjesztése. 

Az erdélyi tudományos és múzeumi törekvések történetének első csíráját már 
a XVI. század elején felfedezhetjük, Mátyás király és környezete reneszánsz-
humanista törekvéseinek elkésett erdélyi utórezgése volt ez, majd Báthori István 
és Bethlen Gábor erdélyi fejedelmek eljutottak a tudományos élet kifejlődéséhez 
szükséges egyetem, akadémia gondolatának a megvalósításához, majd Apáczai 
Csere János meddő küzdelmét említhetjük. A fejedelemség önállóságának meg-
szűnése után Bod Péter (1712–1769), Bethlen Kata udvari papja, vetette fel: „jó 
volna tudós emberekből álló Magyar Társaságot a Magyar Nyelvnek ékes-
getésére… felállítani” (Bod Péter írásaiból. Budapest. 2002. 91.). A jámbor szán-
déknak azonban nem voltak támogatói, s nem találkozott megértéssel Bessenyei 
György (1746–1811) kísérlete sem. Részvétlenség fogadta gróf Batthyány Ignác 
(1741–1798) hasonló célú gondolatát, könyvtáralapítását, de azért Hermányi 
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Dienes József (1669–1763) kéziratait, történelmi forrásgyűjteményét hagyta reánk, s 
Aranka György (1737–1817) Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság-a is mutatta, hogy 
Erdélyben egyfelől a tudományok műhelye, az alkotás otthona, másfelől a meg-
őrzésre méltó tárgyak gyűjtését és megőrzését szolgáló intézmény kialakításának 
szükségessége vetődött fel. 

A Magyar Tudós Társaság példáját követve 1829-ben Bölöni Farkas Sándor 
(1795–1842) volt, aki tervezetében felvetette múzeum felállításának gondolatát. 
Erdély Karai és Rendei az 1841–43-iki országgyűlésükön a Magyar Nyelv, a Ma-
gyar Színház s az Erdélyi Múzeum érdekében törvényt hoztak: „Minket a test-
vérhon példája tettleg igazolva szólít fel a cselekvésre. Örömmel szemléljük, mi-
ként kezd felemelkedni s helyét elfoglalni az európai nagy nemzetek családjában. 
Gőzösök hasítják a Duna hátát…, a tudományok templomának falai már állnak, 
a hon édes anyai nyelvén szól a királyához… Együtt kell nekünk a haladás pá-
lyáján sietni…” (Az Erdélyi Nagyfejedelemség 1841. november 15-én megnyílt 
országgyűlésének jegyzőkönyve. Kolozsvár. 1841. 4-5.) 

Könyv-, kézirat- és ásványgyűjtemények, alapítványpénzek, éremgyűjtemények, 
oklevelek sokasága gyűlt össze. Mikó Imre kolozsvári, emeletes villáját 9 szobájával, 
melléképületeivel és több mint 10 hektáros kertjét az alapítandó Erdélyi Múzeum 
számára felajánlotta, ajándékozta, a mozgalom élére állt, programot adott, szervezte 
az egyesületet, Bécsben kilincselt engedélyért… végre 1859. október 24-i levelében 
közölhette a hírt: „Azon szeretet, részvét és befolyásnál fogva, mely a két testvérha-
zát oly szorosan fűzi össze, örömmel jelentjük a Tekintetes Akadémiánk, hogy az 
Erdélyi Múzeum-Egyesület alapszabályai megerősíttetvén, a jövő hó 23-án Kolozs-
várott fog tartatni az alapító közgyűlés (Egyed Ákos, 2004. 4.). (1840-ben a szász 
Verein für Siebenbür-gische Landeskinde alakult meg, 1861-ben az ASTRA, 1885-
ben pedig az EMKE). 

Az EME alakuló közgyűlése a forradalom és szabadságharc után tartott első nagy 
magyar összejövetel s az erdélyi magyarság nagy erőpróbája lett. Az egyesületnek a 
megalapításakor 180850 forint tőkéje, ezen kívül 11767 forint megajánlás formájá-
ban ígért vagyona volt. A múzeum anyaga: 15439 könyv, 1083 oklevél és kézirat, 
128 arany-, 2841 ezüst-, 1738 bronzérem, valamint 10092 darab különböző régészeti 
tárgy, természeti ritkaság, ásvány, kövület, állat és növény (Kelemen Lajos: Az Erdé-
lyi Múzeum-Egyesület története. 1909–1942. 38.). 

Az önkényuralom idején alakult EME segítette elő, hogy Kolozsváron egye-
tem létesüljön, hiszen az EME gyűjteménye alapot szolgáltatott a tudományos 
munkára, s a gyűjteményt használatra át is engedte a Ferenc József Tudomány-
egyetemnek. Ám Trianon után szálka, sőt gerenda volt a hatalom szemében gaz-
dag tevékenysége, amelyet Mikó Imre fogalmazott meg: „egybehordani a szép 
Erdély ritkaságait, régiségeit, természeti kincseinek válogatott darabjait és egy tá-
borban egyesíteni azokat, kik a tudomány örök céljaiért dolgoznak és lelkesed-
nek”. A hatalom csak a másságot, főleg a nyelvi, az etnikai másságot látta, s nem 
értette meg, hogy „a szép Erdély ritkaságai, természeti kincsei, válogatott darab-
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jai” mind az Erdélyben élő népek közös kincse, közös munkájának, kutatásainak 
eredménye. Hiszen maga Mikó Imre célként azt is megjelölte: „a tudomá-
nyosságnak egy új templomot alkotni egyesületi úton”. Ebbe a templomba min-
den hívő ember beléphet, imádkozhat, fejet hajthat, keresztet vethet, gyertyát 
gyújthat Milyen hívő ember az, aki templomot rombol? 

Amit Trianon után nem mertek megtenni, megtették 1950-ben, egy tollvonással, mint 
jogi személyt megszüntették az egyesületet, s azt a hatalmas tudományos anyagot, amelyet 
1919 óta az állam ingyen, bért nem fizetve használt, s az egyesület minden vagyonát állami 
tulajdonba vették. Ám a tiltás ideje alatt a parázs tovább izzott, a közösség tovább élt, tag-
jai munkálkodtak, egyetlen példa erre Szabó T. Attila professzor milliós nagyságrendű cé-
dula-anyaga, amelyből az Erdélyi Szótörténeti Tár megszületett… Ám 1990-ben poraiból új-
raéledt, s ma már 5 szakosztályával, fiókegyesületeivel Erdély legátfogóbb tudományos köztestüle-
te, 1699 rendes, 102 alapító és 95 pártoló taggal, köztük 16 akadémiai, tiszteletbeli és külső 
taggal, kb. 200 tudományos doktor, 7800 orvosdoktor és több mint 2800 egyetemi hallga-
tóval. 2002 óta a Magyar Örökség Díja is jelzi, hogy a 150 esztendős egyesületet ma is kö-
szönthetjük Eötvös József korabeli szavaival: „Mint a sziklafalon leszivárgó cseppek, mint 
vékony vízfonalak kis erekbe egyesülnek, hogy másokkal együtt előbb gyönge patakot ké-
pezzenek, később végre a vízerek, patakok, zúgó folyamok és csendes folyók egyesülésé-
ből hatalmas folyam támad, mely egy ország kincseit hordja és a népeket összeköti: ilyen a 
tudományos haladás” (Erdélyi Pál szerk., 1909–1942. 35.). 

Anyanyelvoktatásunk történetében is jelentős fejezet az EME léte, tevékeny-
sége, segítsége. Mai oktatóink előtt is „az alapítók nagy lelke és példája lebeg, és 
sok szép reménységünk biztat. És a mi szívünk is megtelik reménnyel és hittel, 
midőn célunk felé, munkánkra indulunk” (Kelemen Lajos, 1909–1942. 79.). 

 
Erdély kontinensünk felekezetileg tarka régiója 

 

Az 1849–1867 közötti korban Erdély változatlanul a kontinensünk felekezeti-
leg egyik legtarkább régiója. A legnagyobb lélekszámú a román görögkeleti (orto-
dox) egyház volt. Közel ugyanannyi hívőt számlált a görög katolikus (unitus) 
egyház, mely elsősorban Észak-Erdély románságát fogta át. A hajdani négy „be-
vett felekezet”: a római katolikus, a református, az evangélikus és az unitárius a 
magyar és a szász lakosság vallási életének volt hordozója és szabályozója. A szá-
szok zömében evangélikusok, a székelyek részben katolikusok, részben reformá-
tusok voltak, Erdély magyarságának nagyobbik fele református volt. A későbbi 
unitárius tábor a magyar etnikumból került ki. Izraelitát 1850-ben még csupán 
néhány ezret jegyezett fel a statisztika. 

Erdély népességének anyanyelv/nemzetiség szerinti megoszlása 1850-ben 
(Erdély a Partiummal együtt. Népesség: — fő%): magyar 585342 — 28,23%; né-
met 219374 — 10,58%; román 1202050 — 57.97%; örmény 7879 — 0,38%; 
zsidó/jiddis 6220 — 0,30%; roma 52665 — 2,54%; egyéb 207 — 0,01%; össze-
sen 2073737 — 100,0% (Köpeczi Béla szerk., 1993. 495.). 
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A nemzetiségi viszonyok első, hivatalos, minden lakosra egyenként kiterjedő fel-
mérését az osztrák hatóságok által végrehajtott népszámlálás végezte el. E nép-
számlálás nemzetiségi adatait két változatban tették közzé. Először az ún. „jogi népes-
ség” (einheimische Bevölkerung”) nemzetiségi megoszlását publikálták, ebből hiá-
nyoztak a Katonai Határőrvidék 973538 adatai (Glatz Ferenc szerk., 1989. 163.). 

Kicsit előreugorva a következő (1867-től kezdődő) korszakba, elmondhatjuk, 
hogy több mint félszázad gazdasági-társadalmi változásai nem hoztak nagyobb elto-
lódást az egyes etnikumok egymás közötti arányában. Számbelileg mindhárom etni-
kum végig növekedett, Erdélyben a magyarok száma nőtt a leggyorsabban, pl. asz-
szimilációval: zsidókkal, örményekkel. Az asszimiláció a széles falusi tömegeket érin-
tette. A történeti Erdélyben a soknemzeti jellegnek az élet minden területére kiható 
realitásként való fennmaradását tükrözi, hogy a dualizmus fél százada alatt a magyar 
nyelv ismeretének mértéke végig szerény maradt. A nem magyarok közül 1880-ban 
109190 fő (7,57 %), 1910-ben is csupán 266863 fő (15,2 %) mondta magát magyarul 
tudónak. E számok egy valóban letűnt kor realitását mutatják: milliók élhették min-
dennapi életüket anélkül, hogy az állam hivatalos nyelvét elsajátították volna 
(Köpeczi Béla szerk., 1993. 497.). Azt is mondhatjuk, hogy a nyelvi jogok megtartás-
orientáltak voltak, miért nem lehet ezt az állapotot fenntartani a XX. században is, 
miért nem lehet fenntartani napjainkban is? 

E sokszínű népesség gyermekei számára a megfelelő oktatási rendszer kialakítását, 
működtetését kívánta volna meg, de láttuk, hogy az Entwurf ezt a kérdést nem tudta 
megoldani. Vagy nem is akarta, nem ez volt a célja? — kérdezhetnénk kíváncsian. 

Glatz Ferenc véleményét idézzük: A Kárpát-medencére ismét kiterjedő Ma-
gyarország az Ausztriával közös állami keretekkel még szorosabban része lett a 
közép-európai gazdasági, kulturális és munkaerőpiacnak, a politikai konszolidá-
ció tőkét vonzott nyugatról a térségbe. Magyarok és nem magyarok ellentéte a 
polgári államszervezési elvből és a modern munkarendből következik. A XIX. 
század Európája a polgári államok kifejlődésének kora, megkívánja az adott terü-
let egynyelvűségét. Az új szervező erő, a tömeges írásbeliség az igazgatásban és a 
területet átfogó intézményekben (állam) a közös egynyelvűséget sürgeti. A ma-
gyar nemesség is tisztában volt azzal, hogy az államterületen akkor lehet a ma-
gyar vezető nemzet, ha az állami nyelvvé teszi a magyart. 

Míg az államszervezés érdeke az egynyelvűséget, addig a korszerű termelés érdekei az 
anyanyelvűség ápolását is kívánták. A szükséges szakértelem anyanyelven sajátítható 
el tökéletesen. A közösségi érintkezés mind bonyolultabb a mindennapokban, 
mind magasabb szintű kifejezés- és beszédkultúrát kíván. Ehhez is az anyanyelvűség 
kívántatik. A két érdek ütköző területe — s természetesen — az iskoláztatás nyelve: 
mennyiben sajátítsák el a nem magyar etnikumú gyermekek az „államnyelvet”, a 
magyart. Az állam magyar érdekeit szem előtt tartó nacionalizmusnak két szárnya 
alakult ki: az egyik a magyarosítást követeli (hivatkozva a francia, a német és orosz 
történelemre), a másik csak az állam közös (magyar) nyelvének ismeretét kívánja hiva-
talban, bíróságon, vasúton, de számos területen engedi (vagy gyámolítja is) a 
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soknyelvűséget. (Vajon a nagyhangú, mellveregető magyarosító beszédek mögött 
mennyi volt az igazi magyarosítás…) (Glatz Ferenc szerk., 1989. 167.) 

 
Októberi Diploma — Februári Pátens 

 

A konzervatív arisztokrácia kezdeményezésére Ferencz József 1860. október 
20-án „állandó és visszavonhatatlan alaptörvényül” kibocsátotta az ún. Októberi 
Diplomát, amely uralkodói kegyként „helyreállította” az egyes történeti országok 
különálló kormányzását. Visszaállították a magyar és az erdélyi kancelláriát, a 
kancellária ideiglenes vezetőjéül Kemény Ferenc bárót, az utolsó erdélyi ország-
gyűlés mérsékelten konzervatív elnökét bízták meg, a helyi kormányszerv, a most 
Kolozsvárt újra visszaállított Gubernium elnökévé Mikó Imre grófot állították. A 
rendelkezést az osztrák polgárság mellett a magyar liberálisok sem fogadták lel-
kesedéssel. A magyarok ragaszkodtak az 1848-ban megteremtett felelős magyar 
parlamentáris-miniszteriális rendszerhez. Erdélyben az is ellenszenves volt, hogy 
a diploma az 1848. évi uniót semmisnek tekintette. A szász és a román polgárság 
Erdély autonómiáját látta a diplomában, s 1861. február 11-re Gyulafehérvárra 
összehívták az első nemzetiségközi tanácskozást, amelynek feladata az elkövet-
kező erdélyi országgyűlés előkészítése volt. A meghívottak kiválogatásában a 
rendi szemlélet érvényesült: 8 magyar, 8 „székely”, 8 (magyar) városi, 8 szász és 8 
román notabilitást kértek fel részvételre. A konferencián mindenki mondta a 
magáét, a felek egy jottányit sem közeledtek egymáshoz.  

Az osztrák-német nagypolgárság időközben szembefordult az Októberi Dip-
lomával, s az 1861. február 26-án kibocsátott ún. Februári Pátens, az Októberi 
Diploma centralista átértelmezésével „alkotmányt” adott az egész birodalomnak, 
hivatalos lett az újfajta összbirodalmi centralizáció. A Reichrat 343 fős képvise-
lőházába Magyarország 85, Erdély 26 képviselőt küldhetett. Az 1861 áprilisában 
összeülő magyar országgyűlés az 1848. évi törvények életbeléptetésének követe-
lésével állást foglalt a belügyekben teljesen önálló polgári magyar állam megte-
remtése-visszaállítása mellett. Deák Ferenc (1803–1876) a magyar liberális politika 
alapelveit összegező híres feliratába bevette a nemzetiségi kérdés sürgős megoldásának 
a feladatát. „Érzem én is mindazt, mint minden magyar érez azok ellen, kik annyi 
életet s életörömet, annyi boldogságot feldúltak e hazában. De érzem lelkemben 
azon erőt is, hogy jobban tudom szeretni e hazát, mint gyűlölni ellenségeinket, s 
inkább elfojtom szívemben a keserűséget… A múlt idők szomorú eseményei ká-
ros félreértéseket idéztek elő közöttünk és nem magyar nemzetiségű polgártársa-
ink között. Ezen polgártársainknak nemzetiségök érdekében követeléseik van-
nak, miket ignorálnunk nem lehet, de nem is akarunk. El vagyunk határozva 
mindent elkövetni, hogy e félreértések elháríttassanak” (Glatz Ferenc szerk., 
1989. 163.). 

Eötvös József (1813–1871) pedig külön nemzetiségi törvényt előkészítő parlamenti 
bizottságot nevezett ki, amelyben 12 nem magyar képviselő is helyet kapott, s ez a bi-
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zottság be is mutatta javaslatát: „Magyarország minden ajkú polgárai politikai tekintet-
ben csakis egy nemzetet, a magyar állam históriai fogalmának megfelelő egységes és osztha-
tatlan magyar nemzetet képezik” — mondotta a javaslat, de azt is leszögezte, hogy a ma-
gyarok, szlovákok, románok, szerbek, németek,  ruszinok „egyenjogú nemzetiségeknek te-
kinthetők”, amelyek külön nemzetiségi igényeiket az egyéni és az egyesülési szabadság 
alapján korlátozás nélkül érvényesíthetik. A községekben és a megyékben biztosította a 
szabad nyelvhasználatot. Törvény azonban nem született, mert az országgyűlést Ferencz 
József feloszlatta. 

1862 májusában Klapka és Kossuth megfogalmazta Dunai Szövetség (a Kárpá-
tok és a Duna, a Fekete- és az Adriai-tenger között „régi történeti államok” fö-
derációjának) terve nem váltott ki visszhangot, az erdélyiek sem ragaszkodtak 
hozzá. Erdélyben tovább folyt a vita, az 1861 szeptemberében összehívott or-
szággyűlésen Kemény Ferenc kancellár lemondott, Mikó Imre is, s az új kancel-
lár, Nádasdy Ferenc (Ferenc József szerint is a leggyűlöltebb magyar) új megye-
bizottságokat nevezett ki, majd a különböző politikai harcok, viták után kor-
mányjavaslat hivatalos nyelvvé tette a magyart, a románt és németet, de a felsőbb hatósá-
gok és a törvények, valamint a központi kormányszervekkel való levelezés nyel-
vét rendeleti úton akarta szabályozni. Ezzel az államnyelv meghatározását kivette 
a képviselők hatásköréből. A törvényt csak 1865 elején szentesítette az uralkodó, 
a kormány azonban már 1863 legvégén leküldte végrehajtásra a kolozsvári 
Guberniumhoz (Köpeczi Béla szerk., 1993. 485.). 
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