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Anyanyelvűnk épségéért

Málnási Ferenc
Erdélyi anyanyelvoktatás — 

irodalmunk tükrében 
XXXVI.

Anyanyelvoktatásunk 1989 után (III.)

Oktatáspolitikánk, oktatási rends z erűnk ma (I.)

Oktatáspolitikánkat ma is központi törvények határozzák meg. „Oktatáspoli
tikát össznemzeti szinten a tanügyminisztérium dolgozza ki és irányítja. A nap
nál világosabb beszéd: egységes nemzeti államban egységes tanügyet egyetlen 
szerv ellenőriz és irányít, és ez alá tartozik az állami oktatás is, a magán okta
tás is az óvodától az egyetemig, úgy, mint eddig” — állapítja meg Murvai L. 
(1996. 27.).

Hol helyezkedik el ebben a rendszerben kisebbségi oktatásunk?
Románia oktatási rendszerét, oktatói és nevelő! feladatait az 1995/84. számú 

Tanügyi Törvény (a továbbiakban T. T.) határozza meg, ennek a XII. fejezete a 
romániai kisebbség oktatására vonatkozik (Románia Hivatalos Közlönye, I. rész. 
VII. évfolyam. 1O5. 5.). Minden olyan kérdést, amely az oktatás mindennapjai
val kapcsolatban fölmerül, s amelyre a T. T. paragrafusai csak átvitt értelemben 
vagy egyáltalán nem vonatkoznak, kormányhatározatok, miniszteri leiratok ol
danak meg. (Vagy újabb konfliktusok forrásai!) A kisebbségi oktatás szerkezeté
ben és tartalmában, a T. T. szerint, a romániai oktatás szerves részét képezi. 
Sajátossága a tanítás nyelve. A kisebbségi oktatás ugyanakkor fölvállalja a sa
ját nemzeti identitástudatának, hagyományainak megőrzését, a kisebbségek 
nyelvének, kultúrájának ápolását. Az oktatás a kisebbségi csoportokban, osztá
lyokban, tagozatokon vagy iskolákban, részben vagy egészben anyanyelven fo
lyik. Romániában állami és magánoktatás szervezhető. Az állam által elismert 
vallási felekezetek igényelhetik az Oktatásügyi Minisztériumtól a számukra 
szükséges felekezeti szakszemélyzet képzését, miniszteri engedéllyel, gimnázi
umi vagy líceumi oktatást szervezhetnek. (Románia Hivatalos Közlönye, I. rész. 
VII. évfolyam, 1O5. 2- 3.) Oktatási rendszerünkben újdonság az alternatív okta
tás — Waldorf, Mointessori stb. —, valamint egy-egy világszerte elterjedt idegen 
nyelven tanító iskolatípus működése. Angol, német, spanyol stb. iskolákról tu
dunk. A kétnyelvűség/többnyelvűség csírái? (Murvai L., 1996. 4O-41.)

A T. T. 15/5 szakasza szerint Romániában az alábbi oktatási és nevelési 
struktúrák működnek: 1. Óvodai oktatás: kis, középső és iskolára fölkészítő 
nagycsoport. 2. Az I-IV. osztályos elemi oktatás. 3. Középfokú oktatás: V-VIII. 
osztályos oktatás, szakmai oktatás, IX-XII (XIII.) osztályos oktatás. 4. Poszt-
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liceális oktatás. 5. Felsőoktatás: egyetemi és posztuniverzitáris/egyetem utáni 
oktatás. 6. Állandó nevelés. (Románia Hivatalos Közlönye, VII. évfolyam 1O5. 
1995. VIII. 18.) szövegének megfelelően az „învăţământ preuniversitar”, 
(egyetem előtti oktatás kifejezés az óvodai, az elemi (I-IV.), a gimnáziumi (V- 
VIII.), líceumi (IX-XII) és a posztszekunder oktatást fedi). (Murvai L., 1996. 42
4 3.) Az oktatási struktúra hierarchiáját illetően a T. T. úgy rendelkezik, hogy a 
preuniverzitáris oktatás a megyei tanfelügyelőségeken keresztül alá van ren
delve az Oktatásügyi Minisztériumnak (újabb neve: Ministerul Educaţiei şi 
CercetUrii/Nevelés- és Kutatásügyi Minisztérium) — az intézmények auto
nómiáját tiszteletben tartva — egybehangolja. Hogy az a központi rendezési elv 
jó vagy rossz? Tény, hogy a minisztérium nem ismerheti minden iskola sajátos 
helyzetét, sőt a megyei tanfelügyelőség sem, tehát a döntéseket nem támasztja 
alá a tények ismerete. A pénzalapok központi elosztása sem segíti elő az egész
séges versenyszellem kialakulását. A romániai magyar oktatás számára a de
centralizálás előnyös lenne — véli Murvai László (1996. 44.), de nemrég az isko
lák karbantartására és javítására szánt pénzösszegeket a helyi vezetés hatáskö
rébe utalták, s azonnal megjelentek a reklamációk, hogy az ügyintézés ne
hézkesebb... Nehéz központilag centralizált törvény szerint vezetni és helyileg 
decentralizálni vagy megfordítva — szögezi le Murvai László (1996. 44.) Ez a ve
zetési mód az anyanyelvoktatás számára körülményes. Bukarest honnan tudná, 
hogy itt vagy amott szükség lenne ennyi, annyi magyar nyelvű osztály beindí
tására, fenntartására?

A T. T. másik újdonsága, hogy az oktatási rendszerben mintaiskolák és gya
korlóiskolák is működhetnek. A mintaiskolák számát, működési helyét azonban 
nem tisztázták. Hargita és Kovászna megyén kívül máshol eddig föl sem vetőd
tek a mintaiskolák kialakítása (Murvai László, 1996. 44.).

A legfiatalabb generáció képzése, nevelése az óvodákban történik. Rendes, 
hosszabbított vagy heti programos óvodákban 3-7 éves gyerekek számára terve
zik meg. Az 5-6(-7) éves gyerekek számára fokozatosan, majd általános jelleggel 
bevezetik az iskolára előkészítő csoportokat, azzal a céllal, hogy az óvodai okta
tást bekapcsolja a teljes képzési folyamatba. Ez az anyanyelv oktatását elősegít- 
heti/elősegíthetné, ha sikerül megtalálni a „középutat”, nem léptetik iskolává az 
óvodát, figyelembe veszik a gyermekek befogadóképességét, ha megmaradnak a 
zenés, táncos, rajzos, változatos tevékenységet tartalmazó foglalkozások. (Mur
vai László, 1996. 45. után).

Az elemi iskola az oktatási szerkezet következő lépcsőfoka. I-IV., I-VIII., I- 
XII(-XIII) osztályos iskolák nappali tagozata keretében. Az első osztályba a 7 
éves gyerekeket kell beíratni. Az elemi oktatás során a tanulók az írás, olvasás 
stb. alapismereteit sajátítják el, heti 22 (I. osztály) — 25 (II. osztály) — 25 (III. 
osztály) — 26 (IV. osztály) órában. A román tannyelvű osztályok összóra-számá- 
hoz hozzájön az anyanyelv ugyanolyan óraszámban, mint a román tannyelvű 
iskolákban a románnak mint anyanyelvnek az óraszáma. Ezt az elvet az elemi 
osztályokban lehet alkalmazni — a gyerekek túlterhelésének megakadályozá
sára! Ezért kompromisszumos megoldáshoz kellett folyamodni: a román órák 
számát heti 31-ről (9-7-8-7) heti 19-re (4-5-5-5), az anyanyelvi órákét pedig heti 
31-ről heti 25-re (8-6-6-5) csökkentették, ami még mindig igen magas óraszám 
az elsős diákok számára — állapította meg Murvai (1996. 46.). Ezért is fontos,
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hogy gyermekeink inkább 7 éves korban kezdjék meg tanulmányaikat, s az 
anyanyelvi oktatás során olyan minőségű oktatásban részesüljenek, amely elő
segíti anyanyelvűk elsajátítását — fejlettségi szintjüknek megfelelően —, mert 
az anyanyelv ismerete, tudása az állam nyelve, a román és más nyelv elsajátí
tását is megalapozza, megkönnyíti. Bármely nyelv elsajátítását csak az anya
nyelvre építve lehet elkezdeni, továbbvinni, hozzáadó másodnyelvvé fejleszteni. 
Természetesen sokat számít az otthoni beszéd, a szülői környezet, az óvodai ok
tatás, az, hogy a gyermek milyen nyelvi közegből érkezik, ezt kell egyénileg föl
mérni, és ennek megfelelően egyéni munkával, feladatokkal segíteni az elemis
tákat!

A gimnáziumi oktatás az V-VIII. osztályt foglalja magába. I-VIIL, I-XII (XIII) 
osztályos iskolák keretében szervezhető, általában nappali tagozat keretében. A 
T. T. előírásai szerint ezt az oktatási fokozatot képességvizsgával zárják. A 
2OO6-2OO7-es tanévben ezt a vizsgát eltörölték, a VII. és VIII. osztályosok két- 
két félévi dolgozatjegy alapján, valamint az V-VIII. osztályosok általánosa dönti 
el, hogy a nyolcadikosok melyik iskola (líceum, középiskola, szakiskola stb.) IX. 
osztályába iratkozhatnak. A félévi dolgozatot a magyar diákok magyar nyelv és 
irodalomolvasásból, román nyelv és irodalomolvasásból, matematikából, illetve 
a nyolcadikosok még történelemből vagy földrajzból írják. A választott iskolák 
nevét preferencia szerint a tanuló beírja a kérvényébe, s a számítógépes prog
ram alapján értesítik, hova jutott be.

A líceumi oktatásban a T. T. az oktatási gyakorlattól idegen, kétlépcsős, azaz 
koncentrikusan szervezett rendszert újra lineáris, egylépcsős szerkezetté alakí
tották. A nappali tagozat IX-XII (XIII.) osztályt és esti, illetve látogatás nélküli 
IX-XIII. osztályt foglal magába. A líceumokat s a működő osztályokat nem elnö
ki rendelet határozza meg, mint 1989 előtt, hanem a líceumok, illetve a megyei 
tanfelügyelőségek javaslatát az Oktatásügyi Minisztérium hagyja jóvá. Jelenleg 
a T. T. elméleti (reál, humán), informatikai, pedagógiai, műszaki, gazdasági, 
közigazgatási, mezőgazdasági, katonai, művészeti, sport, teológiai osztályokat ír 
elő. Minden szakon indultak magyar tannyelvű osztályok, csupán a katonai pro
filon nem. A záróvizsga, az érettségi szintén veszített eddigi merevségéből, meg
engedték azt is, hogy a magyar szóbeli vizsgán az elfogadott, a tantervhez iga
zodó szöveggyűjteményt is használhatják ajelöltek.

A szakmai oktatást nappali vagy esti tagozaton önálló egységként működő 
szakiskolákban vagy iskolacsoportok mellett szervezik meg a VIII. osztályt vég
zett tanulók számára. Magyar nyelvű osztályok is indulhatnak megfelelő számú 
jelentkezés esetén.

A művészeti és sportoktatást sajátos adottságokkal rendelkező gyerekek szá
mára szervezik az elemi osztálytól az érettségiig. Magyar nyelvű osztályok is 
működnek.

A speciális oktatást a szellemi, a testi, az érzékszervi, a beszéd, a szoci- 
oaffektív és a viselkedési vagy ezekkel társuló fogyatékos óvodások, iskolások 
számára szervezik azzal a céllal, hogy a lehetőségekhez képest szocializálják az 
ilyen fogyatékos gyerekeket is. A nemzeti kisebbségek nyelvén, magyar nyelven 
is. Jelenleg a speciális oktatás csak Hargita és Kovászna megyében differenci
ált, más megyékben is volna rá társadalmi igény.
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A posztliceáis/posztszekunder oktatást a tizenkét osztály elvégzését igazoló 
okirattal rendelkezőik számára létesítették 1- 3 évfolyamra.

199O elótt a magyar nyelvű óvodai és elemi iskolai oktatás szakemberhiány
nyal küszködött. 199O-ben, Mihai Şora, akkori oktatási miniszter jóváhagyta a 
vidéken oktató szakképzetlen pedagógusok számára, hogy képesítést szerezze
nek. 1992-ben beindultak, majd megszűntek a látogatás nélküli tanítóképzős 
osztályok, de az akkor végzettek hosszú ideig jó szolgálatot tettek oktatásunk
nak olyan vidéki iskolákban, ahova néhány évig biztosan nem került volna 
szakképzett pedagógus.

A felsőoktatás a T. T. 55. szakasza szerint oktatási és kutatási intézmények 
keretében egyetemeken, intézetekben, akadémiákon, konzervatóriumokban, 
egyetemi kollégiumokban szerveződtek. A T. T. az európai felsőoktatás mintá
jára a licenciátusi, illetve magiszteri cím megszerzésének lehetőségeiről is ren
delkezik. A romániai magyar felsőoktatás ma a következődképpen működik. A 
kolozsvári Babeş—Bolyai Tudományegyetemen léteznek a tanárképző szakokon 
olyan csoportok, amelyekben bizonyos tantárgyakat anyanyelven oktatnak. A 
marosvásárhelyi Szentgyörgyi István Színművészeti Akadémián magyar tago
zat, s Kolozsváron a Babeş—Bolyai Tudományegyetem Bölcsészkarán magyar 
nyelvű színművészeti oktatás folyik. A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszeré
szeti Egyetemen kérésre a tantárgyakat magyarul is tanítják. A bukaresti egye
temen működő Hungarológiai Tanszéken a magyar és idegen nyelv szakon a fő
szak tantárgyait magyarul adják elő. Ez a helyzet visszaesést jelent az ötvenes 
évekhez képest, amikor még három felsőoktatási intézményben volt magyar 
nyelvű tagozat (Murvai László, 1996. 44-45.).

1989. december 24-én a kolozsvári Szabadságban megjelent Hívó szó! címmel 
15 értelmiségi aláírásával közölt nyilatkozat kéri a Bolyai Tudományegyetem 
visszaállítását, az erdélyi magyar kultúrértékek megőrzésére és fejlesztésére. A 
Nemzeti Megmentési Front törvényerejű rendelete szerint: ,,A nemzeti ki
sebbségek jogainak és szabadságjogainak a tiszteletben tartása és a románokkal 
való teljes jogegyenlőségük megadásának biztosítása” 199O. január 13-án az 
RMDSZ szándéknyilatkozatában a Kolozsváron visszaállítandó Bolyai Tudo
mányegyetem legyen a felsÁTokú képzés anyanyelvű intézménye a humán- és 
reáltudományok, az agrártudomány, a pedagógiai és a művészeti oktatás terén, 
valamint létesüljenek felsőTokú műszaki, orvostudományi és gyógyszerészeti 
magyar tannyelvű intézmények Kolozsvárott és Marosvásárhelyen.

Sajnos, az eltelt húsz esztendő nem volt elég, hogy nemzeti közösségünk jo
gos igényét a politikai vezetés teljesítse... Pedig az Európa Tanácsba való felvé
telkor is felmerült a kérésünk, közel félmillió aláírással alátámasztott törvény
tervezet is született, 1996-ban az Európa Tanács nyomására megszületett Ro
mán—Magyar Alapszerződés 15. cikkelyének 3 paragrafusa szerint „Megteszik 
a szükséges intézkedéseket, hogy az állami oktatás keretei között minden szin
ten és formában”... nemzeti közösségünk tagjai anyanyelvüket megtanulhassák 
és megfelelő lehetőségük legyen ezen a nyelven képzésben részesülni... Victor 
Ciorbea ígérete, a Romániai Magyar Keresztény Egyházak Elöljárói Állandó Ér
tekezlete támogató nyilatkozata (1997-ben), az RMDSZ-nek a kormányból való 
kilépésének fenyegetése, a PetőTi—Schiller Egyetem politikai diverziója, azután 
a BBTE szintjén a magyar feliratok kihelyezésének „húzd meg ereszd meg” az
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abszurd helyzete, a Strassburgban és Brüsszelben folytatott meggyőzd felszóla
lások, 81 nemzetközi hírű, köztük Nobel-díjas tudós levele, a Sapientia Alapít
vány megalakítása, a BBTE „multikulturális” jellegének hangoztatásának stb. 
ellenére 2O1O. április 6-án, e sorok írásakor még mindig csak a kérésnél, tiltako
zásnál és a hatalom részéről a merev elutasításnál tartunk...

Összegezésül Kónya-Hamar Sándor (2OO9. 195-2O2.) véleményét idézhetjük: 
„Becsapási hadműveletek, hangzatos ígérgetések, jogi csűrcsavarok, csalárdsá
gok és gazdasági ellehetetlenítés — ezek az állami magyar nyelvű egyetemi ok
tatás kapcsán a hivatalos román politika lépései és döntései, ezek nyomán olyan 
jogfosztottságok, társadalmi és gazdasági károk érték nemzeti közösségünket, 
Erdély magyarságát, amelyeket a mai napig sem tudott jogorvosolni és kihe
verni. Talán sohasem is fog — tehetndík hozzá, hiszen 1918 óta folyamatosak a 
fentebb elsorolt sérelmek. Nehéz felfogni racionálisan, érzelmileg és tudatosan 
azt az érthetetlenséget és értetlenséget a többségi nemzet vezetői politikusaink 
részéről, miszerint az anyanyelvi oktatás, nevelés, a kisebbségi kultúra és tudo
mány fejlesztés nem lényegi, meghatározó kérdése az országos értékrendnek és 
haladásnak, ha már európai szinten az.”

Anyanyelvoktatásunkért folytatott harcunk folytatódik, mert „újabban a ma
gyar iskolák és a kolozsvári magyar egyetem visszaállítását a román kor
mányszervek azzal a divatos érvvel tagadják meg, hogy mindezen oktatási in
tézményeket, a Bolyait is, „a kommunisták hozták létre”, ezért az akkori törvé
nyek a mai kormányt, amely ugyebár mentes mindenféle kommunizmustól, nem 
kötelezik semmire. így lehet a végén „kommunista vezető” talán még Báthori 
István erdélyi fejedelmünk és lengyel király, aki 1581-ben az első erdélyi egye
temet megalapította” (Beke György, 1993. 64.).

A T . T. XII. fejezete foglalkozik a nemzeti kisebbségek oktatásnak sza
bályozásával. Az 5. szakasz Románia Alkotmányának 3 2. szakaszában foglalta
kat emeli át a T. T.-be, miszerint Románia minden állampolgára egyenlő jogokat 
élvez az oktatás minden szintjén és formájában, társadalmi és anyagi helyze
tétől, nemtől, fajtól, nemzetiségtől, politikai vagy vallási hovatartozástól függet
lenül”. A T. T. 119/1. szakasza: „A helyi szükséglettől függően, kérésre, és a tör
vény feltételei között, a nemzeti kisebbségek nyelvén folyó oktatás számára cso
portok, osztályok, tagozatok vagy iskolák szervezhetőík”. 2. A jelen szakasz (1) 
bekezdésének az előírásai úgy alkalmazandók, hogy az ne befolyásolja a hivata
los nyelv tanulását és az oktatást ezen a nyelven. A „törvény feltételei közt” nem 
az 5. szakaszra utal, mert az ugyancsak az anyanyelvi képzéshez való emberi 
jogról biztosít, hanem a 8-as szakaszra, miszerint az oktatást minden fokon ro
mán nyelven bonyolítják le, és minden helységben román oktatási nyelvű osztá
lyokat fognak szervezni és működtetni. Ebben a szakaszban a szervez ige nem 
feltételes módú, mint a 119. szakaszban, s hogy mindez még világosabb legyen, 
a szervez igéhez még hozzáteszi a működik ige jelentő módú alakját is. Románul: 
„...se organizează şi funcţionează”. Az anyanyelvi oktatás joga a 119-es szakasz 
szerint még függ a helyi szükségletektől és az érdekeltek kérelmezésétől. A ki
sebbségi jogokat úgy kell/úgy lehet alkalmazni, hogy az ne hasson ki negatívan 
a „hivatalos nyelv” tanítására és a „hivatalos nyelven való oktatásra”. Szöveg
szinten ez azt jelenti, hogy létezik „hivatalos nyelv” és annak ellentéte: a „nem 
hivatalos nyelv(ek)”. Vagyis Romániában „hivatalos”, azaz többségi és „nem hi-
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vatalos”, azaz kisebbségi oktatás is működik. Ezzel a T. T. egyben fontossági 
sorrendet is sugall — zárja le magyarázatát Murvai László (1996. 56.) Kör
mönfont megfogalmazás, jogi csűrés-csavarás, mondhatnók, csak éppen nemzeti 
közösségünk gyermekei ellen, anyanyelvoktatásunk ellen!

Állításunk igazolására idézzük a T. T. 124. szakaszát: „Az oktatás minden fo
kán a felvételi versenyvizsgákat román nyelven kell letenni. A felvételi verseny
vizsgák és az abszolváló vizsgák anyanyelven tehetők le azoknak az iskoláknak, 
osztályoknak és szakosításoknak az esetben, amelyekben az oktatás, a jelen 
törvény feltételei között, az illető anyanyelvén folyik”. Vagyis anyanyelven föl
vételizni csak azokba a felsőoktatási intézményekbe lehet, amelyekben azokon a 
nyelveken tanítanak, vagyis Románia több mint 8O felsőoktatási intézete közül 
négybe. Bár a romániai oktatási rendszer nyitott, a magyar középiskolát végzet
tek versenyképesek csak négy egyetemen lehetnek, de elvileg nincsenek elzárva 
a továbbtanulástól, csak gyakorlatilag kizárt, hogy a román anyanyelvű jelöl
tekkel román nyelven versenyvizsgázzanak a siker reményében. A T. T. 124. 
szakasz nyelvi diszkrimináció. A magyar iskolát, illetve líceumot végzettek tud
nak románul, ismerik a állam nyelvét kompetencia szinten, míg versenytársaik 
anyanyelvűket performancia szintjén birtokolják. Idézhetnők Skuntnabb-Kan- 
gas, Tove kategóriáit is!

Még egy példa: A T. T. 12O/2. szakasza a hirhedt Anghelescu-törvény köve
tője! Arról rendelkezik, hogy a románok történelmét és Románia földrajzát a ki
sebbségi gimnáziumi és líceumi osztályokban románul kell tanítani. Csak arra 
ad engedélyt, hogy ezeket a tantárgyakat a kisebbségek nyelvén az I-IV. osztály
ban tanítsák. Mégis engedménynek tekinthetjük a T. T. 12O/4-es cikkelyét, esze
rint a gimnáziumi oktatásban, kérésre, tantárgyként bevezetik a Nemzeti ki
sebbségek történelme és hagyományai nevezetű tantárgyat.
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