
30  

 Anyanyelvünk épségéért. 

 

Málnási Ferenc 
 

Erdélyi anyanyelvoktatás — 

irodalmunk tükrében 

XLIII. 
 

 

Kihívások és útvesztők 

 

Pomogáts Béla 2009-ben A nyelvvédelem kérdéséhez című előadásában (Nyel-

vünk és Kultúránk, 2010. 1. 21-25.) kifejtette, hogy „…ki kellene alakítani vala-

miféle nemzetstratégiát, abban az értelemben, ahogy annak idején Széchenyi 

Istvánnak volt nemzeti stratégiája”. S azokat a hagyományokat kellene követni, 

amelyeket „Behlen István, Teleki Pál és Antall József követett, nem pusztán re-

torikában, hanem józan és következetes napi politikai intézkedésekben…, va-

lamiféle konszenzusra kellene jutniuk a Magyarországot vezető politikai erők-

nek… „szükség van a társadalmi, mindenek előtt az értelmiségi részvételre és 

felelősségvállalásra is... Széchenyi klasszikus mondásának szomorú, mert tragi-

kus átfogalmazásával zárhatom be felszólalásomat? »Nyelvében fél a nemzet«”. 

Már szóltam a Bolyai Egyetem visszaállítása körüli herce-hurcáról. Pedig a 

Romániai Magyar Demokrata Szövetség Programja (RMDSZ 7. Kongresszusa. 

2003. január 31.—február 2.) Oktatás, tudomány — kutatás című fejezetében az 

alapelv: „A romániai magyarság nemzeti identitása megőrzésének, szülőföldön 

maradásának és versenyképes szakemberképzésnek feltétele a minőségi anya-

nyelvű oktatás, amelynek autonóm és korszerű rendszerben kell megvalósul-

nia”. Az oktatáspolitikai célkitűzések között szerepel: „Az RMDSZ oktatáspoliti-

kája továbbra is következetesen képviselni kívánja azt az önállósulási akaratot, 

amelynek célja az önkormányzaton alapuló, szervezési, működési és tartalmi 

autonómiával rendelkező anyanyelvű oktatási-nevelési rendszer megvalósítása, 

a képzés minden területén, formájában és szintjén, az európai integráció szel-

lemében átalakított országos rendszer keretében… A feltétel, hogy a jelenleg ér-

vényben levő oktatási törvényből kerüljön eltávolításra minden olyan rendelke-

zés, amely korlátozza az anyanyelvű oktatást... Az RMDSZ szorgalmazza, hogy 

az állam által elismert egyházak számára lehetőség nyíljék a képzés minden te-

rületére, formájára és szintjére kiterjedő oktatás… Külön hangsúlyt fektetünk a 

szórványiskolákban tanuló gyermekek érdekeire. A Szórványtanáccsal közösen 

programokat dolgozunk ki az anyanyelvű iskolai hálózat fejlesztése érdekében... 

Saját iskoláik létrehozásáig, a magyarul tanulni vágyó csángó-magyar gyerekek 

részére biztosítanunk kell anyanyelvünk, kultúránk elsajátításának lehetősé-

gét… Az RMDSZ alapvető feladatának tekinti az önálló, állami, Kolozsvár köz-

pontú, magyar tannyelvű egyetem létrehozását. A kisebbségi közoktatásban 

minden tantárgyat a kisebbség nyelvén tanítsanak, beleértve a Románia föld-
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rajza és A románok történelme című tantárgyakat is. A kisebbségi oktatási in-

tézményeknek legyen joga kétnyelvű bizonyítvány kiállítására… A tagozatos in-

tézményekben tanító pedagógusok normájának kialakításakor minden esetben 

figyelembe kell venni az oktatók magyar nyelv és kultúra ismeretét…” 

Majdnem húsz éve az RMDSZ kidolgozta a kisebbségi törvénytervezetet is, 

amelynek átdolgozott, kiegészített változata 2005 óta vesztegel a bukaresti par-

lamentben. A tervezet kimondja, hogy a nemzeti kisebbséghez tartozó szemé-

lyeknek joguk van az anyanyelvükön tanulni, állami tanintézményekben anya-

nyelvi nevelésben és oktatásban részesülni minden szinten, formában és típus-

ban. A nemzeti kisebbségekhez tartozó állampolgárok szervezeteinek és egye-

sületeinek joguk van anyanyelvükön oktató magán tanegységeket és tanintéz-

ményeket létrehozni, amelyek a törvény előírásai szerint állami vagy helyi költ-

ségvetési támogatásban részesülhetnek. A vallási felekezeteknek joguk van a 

híveik anyanyelvén oktató egyházi vagy világi tanegységeket és tanintéz-

ményeket létrehozni, szervezni és azok működését biztosítani, amelyek a tör-

vény előírásai szerint állami vagy helyi költségvetési támogatásban részesülhet-

nek. A nemzeti kisebbségek nyelvén működő közoktatási intézményekben a ro-

mán nyelv és irodalom kivételével anyanyelvben tanulhatnak minden tantár-

gyat, az állam pedig köteles megfelelő tanterveket és tankönyveket biztosítani a 

román nyelv hatékony elsajátítása céljából (Rostás Szabolcs, 2010.). 

Egy kicsit tágítva a kérdéskört, mit is tartalmaz maga a jogszabály, mit je-

lent a romániai nemzeti kisebbségek számára előírásainak gyakorlatba ülte-

tése? Beleértve a közel másfél milliós lélekszámú erdélyi magyarságot, nemzeti 

közösségünket is... A törvénytervezet a romániai nemzeti kisebbségek jogállásá-

ról elnevezésű jogszabály már a 2. cikkelyében kimondja, hogy a nemzeti kisebb-

ségeket elismerik a román állam államalkotó tényezőjének. A törvénytervezet a 

következő közösségeket nevezi meg nemzeti kisebbségeknek Romániában: albá-

nok, bolgárok, csehek, görögök, horvátok, lengyelek, macedónok, magyarok, né-

metek, olaszok, orosz-lipovánok, romák, ruténok, szerbek, szlovákok, tatárok, 

törökök, ukránok, zsidók). A dokumentum olyan, román állampolgárokból álló 

közösségként határozza meg a nemzeti kisebbséget, amely a román állam meg-

alakulása óta Románia területén él, a többségi lakosságnál kisebb létszámú, sa-

ját etnikai önazonossággal rendelkezik, amelyet kultúrája, nyelve vagy vallása 

fejez ki, és ezt meg akarja őrizni, kifejezésre akarja juttatni, és fejleszteni akar-

ja. A törvény kimondja, hogy „az állam bátorítja az etnikumközi párbeszédet, 

határozott intézkedéseket tesz kiváltképp a nevelés, a kultúra és a köztájékoz-

tatási eszközök terén az állampolgárok kölcsönös tisztelete, megértése és 

együttműködése érdekében, függetlenül attól, hogy ezek milyen etnikai, kultu-

rális, nyelvi vagy vallási önazonossággal rendelkeznek. A hatóságok megfelelő 

intézkedéseket tesznek majd azon személyek védelmének érdekében, akik etni-

kai, kulturális, nyelvi vagy vallási identitásuk miatt fenyegetések vagy diszkri-

minatív, ellenséges, illetve erőszakos cselekedetek áldozatai lehetnek. A jogsza-

bály a román állam törvény által elismert és védett alapvető értékének nyilvá-

nítja a nemzeti kisebbségek közösségeinek önazonosságát, amelynek összetevői: 

a nyelv, a kultúra, a történelmi emlékek, az ingó kulturális örökség, a hagyo-

mányok és a vallás...”  
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Szép, tanulságos, megfontolt, átgondolt jogszabály, de csak tervezet, és saj-

nos, volt már rá példa, hogy meglevő, elfogadott törvény a valóságban egészen 

másképp mutatott, mert a törvény nagyon jó, de csak akkor, ha annak megfele-

lően alkalmazzák! 

Ezt a két, az anyanyelvoktatásunk számára is nagyon fontos törvényterveze-

tet azért idéztem, mert 2010 márciusában, amikor ezeket a sorokat gépelem, 

még mindig csak feltételes módban beszélhetünk az új tanügyi törvénytervezetről: 

jövőtől életbe léphetne… A kisebbségi törvénytervezet pedig még mindig vala-

melyik parlamenti fiókban lapul, várakozik… nem tudjuk, mire! 

Pedig az RMDSZ Párbeszéd az autonómiáért (Választási program, VI. fejezet 

— az oktatásról), Kiművelt emberfők közössége (Legyünk versenyképesek Euró-

pában) (Közoktatás,  XV. évfolyam. 8. szám, 14-15.) 2004 augusztusában már le-

szögezte: „1. Önálló magyar oktatási intézményrendszert! 2. Egyetlen magyar 

tanuló se kényszerüljön más tannyelvű iskolába járni! 3. Teremtsünk feltétele-

ket a magyar intézetek működéséhez és minőségi munkájához! 4. Tartsuk meg 

közösségünkben a veszélyeztetett kulturális övezetekben élő gyermekeinket! 5. 

Teremtsünk méltányos létfeltételeket oktatóink számára! 6. Váljék lehetővé az 

anyanyelvű felsőoktatás autonómiája! 7. Versenyképes tudást a felsőoktatás-

ban! 8. Hozzuk létre oktatási háttérintézményeinket! 9. Szociális biztonságot 

diákjainknak! 10. Esélyegyenlőséget minden magyar diáknak! 11. Esélyegyenlő-

séget minden magyar oktatónak! 12. Fejlesszük a csángó-magyar oktatási kere-

teket! 

S az RMDSZ képviselőinek a fenti törvényjavaslatok megszavazása, elfogad-

tatása helyett olyan törvény-kezdeményezéseket kell visszautasítani, elfogad-

tatásukat megakadályozni, mint pl. a román állampolgársági törvény arról 

szólna, hogy meg kell vonni a román állampolgárságot azoktól a személyektől, 

akik nem ismerik a román nyelvet vagy visszautasítják a román nyelv megtanu-

lását. Románokat kell telepíteni a Székelyföldre: családonként 30000 lej letele-

pedési támogatás illetné a Hargita és Kovászna megyébe költözőket. (…) 1000 

euró kitelepedési támogatás járna minden elvándorlónak, a magyaroknak is. Az 

elvándorló egy ház vagy lakás és a hozzá tartozó földterület értékének megfelelő 

kártalanítást kap, javait ingyen szállítják el. Magyar helységnevek eltávolítása: 

el kellene távolítani az összes 1989 után állított más, mint román nyelvű telepü-

lés-felira-tokat. A nemzeti szimbólumok törvénye arról szólna, hogy más állam 

zászlaját vagy himnuszát tilos Romániában használni, kivéve a hivatalos állami 

ünnepeket és látogatásokat… Lojalitási törvény, amely szerint a nemzeti ki-

sebbségek szervezeteinek hűségnyilatkozatot kellene tenniük a román államnak 

(Krónika. 2008. november 26. 7.). 

Pomogáts Bélát (2010. 1. 23.) idézem újra: „Magyarország ezeréves törté-

nelme során mindig megélt pusztító vereségeket: a tatárjárás, a török hódítás, a 

vereséggel végződő Rákóczi Ferenc-féle függetlenségi háború, az ugyancsak ku-

darccal járó 1848–1849-es szabadságharc idején, az első és a második világhá-

ború után, vagy éppen az 1956-os forradalom eltiprásakor. Ezekből a veresé-

gekből mindig fel tudott emelkedni, és magára tudott találni, hiszen a tatár 

pusztítást az ország újjáépítése és a közép-európai magyar nagyhatalom fel-

emelkedése követte, Mohács után (nagyrészt a reformáció és az ellenreformáció 

műhelyeiben) újjászületett a nemzeti kultúra és identitás, a Rákóczi-féle sza-
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badságharc veresége után megkezdődött az ország újjászervezése, újjáépítése 

(ekkor született meg a magyar barokk), az 1849-es vereséget a magyar kultúra 

(mindenekelőtt a magyar irodalom…) kibontakozása követte, az első világhá-

ború után, Trianon ellenére is megerősödött a szellemi élet (ekkor következtek 

Babits Mihály, Móricz Zsigmond, Illyés Gyula, Németh László, Bartók Béla, Ko-

dály Zoltán és persze Kós Károly, Reményik Sándor… évtizedei), a vesztes má-

sodik világháború után is adatott három termékeny esztendő…, és az ötvenha-

tos vereséget is a szellemi emelkedés enyhítette (az új magyar irodalom, a ma-

gyar zene, az új festészet, a magyar filmművészet újabb nagy korszaka... Na-

gyon bízom abban, hogy a mostanában tapasztalt gazdasági, politikai, morális 

válságból is lesz kibontakozás, és egy erős, magabiztos ország vissza tudja utasí-

tani a kisebbségi magyar közösségek (vagyis az egész magyar nemzet) ellen irá-

nyuló támadásokat.” 

Csóti György, Magyarország egykori zágrábi nagykövete is egy új nemzetpoli-

tika alapgondolatait fejtegeti (Krónika, 2009. április 30.—május 3.): „A nemzet 

egy olyan érdekközösség, melynek összekötő szövete a közös nyelv és az azonos 

kultúra. Az érdekközösség az együtt átélt történelemben gyökerezik, a jelenkor 

kihívásaival birkózik és a közös jövőkép élteti. Hogyan is állunk ezzel mi, Kár-

pát-medencei magyarok? Nyelvünkkel, kultúránkkal és a közös történelemmel 

nincs gond, … a gond a jelenkor kihívásaival való szembenézésnél kezdődik... 

Egységes Kárpát-medencei nemzetben kell gondolkodni és cselekedni. Például 

az elcsatolt területeken élő nemzetrészek nem »határon túli magyarok«, hanem 

magyar nemzetrészek a szomszédos országokban. Magyarország nem »anyaor-

szág«, hiszen Erdély, a Felvidék vagy a Délvidék ugyanúgy anyaország lenne, 

ha nem szakítják el a történelem viharai. Célszerű megjelölés a mai Magyaror-

szág elnevezés... Az új nemzetpolitika egyik célkitűzése kell legyen, hogy szom-

szédaink államalkotó tényezőnek ismerjék el az ott élő magyar nemzeti közös-

ségeket, teljes körű autonómiát (személyű elvű, kulturális és területi) biztosít-

sanak számukra. Világossá kell tenni, hogy az őshonos nemzeti közösségeknek 

alanyi jogon jár az önrendelkezés, még ha számbelileg kisebbségben vannak is 

az adott országban. Születésük helye adja meg ezt a jogot: ott születtek, ahol 

őseik éltek és alkottak évszázadokon át. A nyolc országban szétszakítottan élő 

magyarságnak jelenleg csak virtuális hazája lehet, ahogy Illyés Gyula fogalmaz-

ta oly megrázóan, és mégis reményt keltően Haza, a magasban című versében. 

A virtuális hazát nevezhetjük Kárpát-hazának is, amely gondolatban a Kárpát-

medence magyarlakta vidékeit foglalja magába. Ebben a Kárpát-medencében 

nemzeti intézmény-rendszert kell kialakítani a kultúra, az oktatás, a tudomány 

és a műszaki élet területén... Fel kell hagyni a »nemzetközi elvárásoknak megfe-

lelni akarás« önfeladó politikájával, helyette a teljes magyar nemzet érdekeit 

felvállaló, saját vízióval rendelkező állampolitikát kell gyakorolni… Fel kell 

hagyni a »tekintettel a szomszédok érzékenységére« hamis megközelítéssel, hi-

szen ők sincsenek soha tekintettel a mi érzékenységünkre... Az Európai Unió-

ban, a közelmúltban elfogadott Alapvető Jogok Chartájából levezethető az ősho-

nos nemzeti kisebbségek kollektív joga… felelős európai politikusok — Hans-

Gert Pöttering, az Európai Parlament elnöke, Elmar Brok, az Európai Parla-

ment Külügyi Bizottságának elnöke és Ingo Friedtrich, az Európai Parlament 
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volt alelnöke szerint messzemenően támogatja az őshonos nemzeti kisebbségek 

autonómia-törekvéseit... Van tehát esély, csak fel kell vállalni a harcot.” 

A harcnak vesztesei is lehetnek… Sike Lajos, szatmári újságíró, A csitári he-

gyek… elolvadt a magyar szó! című cikkében öt felvidéki (Nyitra környéki) ma-

gyar falu végnapjairól írt: „(amelynek egyikében Kodály Zoltán népdalkincsünk 

egyik gyöngyszemét gyűjtötte), se magyar iskola, se magyar pap!... A rendszer-

váltás után vissza lehetett volna javítani. Legalább egy magyar óvodás csopor-

tot, vagy egy magyar osztályt az öt falunak. Nem csináltak. Féltek kezdemé-

nyezni. De lehet, nem akadtak igazán bátor emberek. Különösen azt követően, 

hogy többszöri kérésre sem kaptak magyar papot… Pomogáts Béla mondotta, 

jobban kell figyelni a szórványra. Jól látja Pomogáts Béla. Gondoljuk csak el, mi 

lett volna a már közeli években a történelmi Máramaros hozzánk tartozó rész-

ének 8-10 ezres magyarságából, ha az RMDSZ-nek és mindazoknak, akik ezt az 

ügyet több mint fontosnak tartották, nagy erőfeszítések árán nem sikerül létre-

hozni az önálló máramarosszigeti magyar líceumot? S mára hová olvadt volna a 

dévai, vajdahunyadi, szászvárosi magyarság, ha mindjárt a rendszerváltás 

után, mintegy isteni sugallatra nem megy oda Böjte Csaba páter és nem hozza 

létre ismert gyermeknevelő intézményhálózatát!” Azóta — tesszük hozzá a 

cikkhez, megnyitotta kapuját Déván és Tordán az új magyar gimnázium, líce-

um. 

„Magyar történelmünk során, erdélyi nemzeti közösségünk életében is hosszú 

ideig a vallás- és közoktatásügyi minisztérium koordonálta, támogatta a jövőn-

ket megalapozó iskoláinkat, a felekezetek autonómiáját tiszteletben tartotta. 

Hála vallásfelekezeteink elöljáróinak és papjai zömének, a romániai, erdélyi 

magyar hitélet épségben vészelte át a legpusztítóbb évtizedeket is” — vallja 

Nagy István (2009. 5.). Majd folytatja: „Az 1947 után ránk tört kolhozszellem 

alapján kialakított tanmenetekből, a többnyire válogatott pártszolgák által kézi 

vezérelt iskolákba járatott gyermekeink sok mindent megtanultak, de magyarrá 

legfennebb családjukban válhattak. Ez a folyamat 1990 után szinte töretlenül 

folytatódott. Iskoláinkban románból magyarosra fordított tankönyveket hasz-

nálnak... Nem Románia, hanem a románok történelmét tanítják... Az ország 

földrajzát románul tanítják, román településnevekkel… A használt tanszerek és 

segédanyagok magukon viselik a román nemzetépítést szolgáló jegyeket. 1990 

után reméltük, hogy nőni fog a szüleik által magyar tannyelvű iskolákba íratott 

gyermekek száma. Ma már látjuk, hogy ez nem történt meg, és ennek oka nem 

csak a fogyatkozó gyermeklétszám... Ha az 1960-as, ’70-es években magyar szü-

lők azt mondták gyermekeiknek, tanuljatok, hogy legyen valaki belőletek, akkor 

ma elmondhatjuk, hogy ebben a pénzhajhász, álliberális világban a tudásért, az 

ismeretekért hozott áldozat kiveszőben… Az a gyermek, akit otthon nem ültet-

nek le tanulni, akinek nem ellenőrzik feladatai elvégzését, aki nem tartozik fele-

lősséggel szüleinek, tanítóinak, abból csak alig fizetett lapátnok-napszámos le-

het. Eredmények csak felelősséggel hozott áldozatokkal, a szülők, az iskolák és 

a szakhatóságok közös erőfeszítéseivel születhetnek... Az összmagyarság kilátá-

sai szempontjából létfontosságú, hogy lesznek-e, és ha igen, akkor mikortól, ma-

gyar iskoláink, annál is inkább, mert mára már Magyarországon is nagyobb 

súlyt fektetnek a digitális táblákra, mint az erős hovatartozás-tudat alakítását 

szolgálni tudó intézményrendszerre. Politikusok ott is azt terjesztik, hogy a mo-
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dernnek mondott ketyerék és a WC-illatosító többet jelent, mint a krétával táb-

lára író pedagógus.” 

Pedagógus… A Krónika 2010. március 24-iki számában megjelent Könczey 

Elemér rajzot nagyon ide illőnek találtam: Iskolai fekete tábla, közepén, mint 

mocsárból kimagasló, segítséget váró kéz… A rajz címe: Helyzetkép. S a 2003. 

decemberi 12. számú Közoktatásban megjelent Cseke Irén magyartanár Co-

menius fizetése című cikke. „Volt Európának egy korszaka, mikor fontos volt a 

szellem fénye. A »sötét« középkor éppen ebben különbözött az elamerikanizá-

lódni készülő, és a fogyasztói attitűdre szavazó mai társadalomtól. Mert miből 

állott Comenius évi bére a sárospataki kollégiumban 1650 és 1654 között? Soro-

lom: 600 forint, 60 kosár körte, 40 forint ruhára, 12 hordó bor, 6 sertés, 15 bá-

rány, 15 icce méz, 2 köböl borsó, 2 hordó káposzta, 25 szekér tűzifa... És ma? 

Mire futja a majdnem három millióból azoknak az embereknek, akik vállalják a 

gyermeksorsok pallérozását? Elég-e a fizetésük a betevő falatra? Van-e még ere-

jük és nyugalmuk ahhoz, hogy legalább esténként könyvet vegyenek a kezükbe? 

Meg tudják-e vásárolni a könyvet, ami a munkaeszköz számukra? Most 2003 

őszén, falun, egy szekér fa ára 800000 lej, városon pedig a közköltség kiadásait 

mindenki saját maga nyögi... De reménykedjünk, jövőben minden kezdődik elöl-

ről…”  

Nyelvi vonatkozású tényeket soroljunk fel. Sok erdélyi városunkban az el-

múlt száz év politikai változásait szolgaian követték az utcanév változtatások. 

Mivel szülővárosom Kolozsvár, az itteni változásokat jobban ismerem, s Aszta-

los Lajos Kolozsvár utcanevei — múlt és jelen című cikke alapján (Krónika, 2009. 

július 24-26.) e változások történetét így vázolhatjuk: 1. A város növekedésével 

utcáinak száma gyarapodott. A tájékozódás végett szükségessé vált megnevezé-

sük: E neveket az illető utca vagy tér valamilyen jellegzetessége: a) nagysága, 

hossza — Nagy (piac, utca), Kis, Hosszú, Kurta; b) a talaj minősége — Porond, 

Agyagdomb, Gödrös; c) domborzat — Hegyvölgy, Domb; d) a szomszédos utcák-

hoz való helyzete — Közép; e) a város területén levő helyzete — Szélső, Belső-

(Magyar), Külső-(Magyar), Alsó-(Kereszt), Felső-(kereszt), Óvári (piac); f) alakja 

— Görbe (Szappany), Könyök, Kígyó; g) jellegzetes épülete — Szentegyház, Görö-

gök temploma, Torony, Malom, Fürdő, Templom, Gyár, Színház, Állomás, Klast-

rom; h) városfal erődítése — Torony, Bástya; i) építménye — Híd, Kőkert (’kőke-

rítés); j) lakóinak nemzetisége — Magyar, Zsidó, Oláh, Görögök (temploma), k) 

lakóinak foglalkozása — Fazekas, Kismester (’tanító’), Timár, Kádár, Kalányos; 

l) ipara — Szappany; m) kereskedelme — Piac, Tizenhárom város (a 13 szepes-

ségi város kereskedőinek raktárai); n) iránya — Monostor, Torda, Györgyfalva, 

Pata, Kajántói; o) két nagyobb utcát összekötő jellege — Kötő, Átjáró, (Felső-, 

Alsó-)Kereszt; p). a népi humor — Zsák, Gatyaszár (elágazó, V alakú utca), Bo-

szorkány stb. alapján századokig a lakosság adta. A népi humor a közelmúltban 

is tevékeny volt, és ma is az. Példaként említhetjük a Drága Linát (a Fellegvári 

út neve 1920 után a román Drăgălina név és az ottani bordélyok alapján), a 

Tyúkszar utcát, újabban a Hányinger utcát (több kocsmája miatt)... Mindezek a 

nevek beszélő nevek, melyeket a városlakók több száz évig használtak. A XIX. 

század végén a lakosság névadó szerepét átvette a helyhatóság. Több, nem 

bennszülött értelmiségi kifogásolta a számára „érthetetlen” Bel-, Kül-, Alsó-, 

Felső- előtagú, ésszerű, a helybeliek által értett utcanevet... A hatóság önkénye-



36  

sen vagy utasításra adott neveket; a. személynevet — politikusok, államférfiak, 

írók, festők, szobrászok, színészek, történészek, zeneszerzők stb. nevét; b. el-

vont, jelképes fogalmakat — Béke, Szabadság, Köztársaság, Hősök stb.; c. jelen-

tős időpont nevét — Május 1, December 21. stb. d. egyéb köznevet — növény, ál-

lat, foglalkozás, hangszer, munkaeszköz — Liliom, Rigó, Kapás, Cimbalom, Ásó 

stb.; e. földrajzi nevet — Kárpát, Borszék, Párizs, Jugoszlávia stb.  

Azért soroltam ide ezeket az utcaneveket (amelyeket Gaal György tanár, ko-

lozsvári helytörténész könyvei nyomán kolozsvári diákjaimmal áttanulmányoz-

tunk és Kolozsvár térképét ezekkel a régi utcanevekkel készítettük el), azért so-

roltam tanulmányomban ide, mert ez utóbbi, történelmietlen szemléletű új ne-

vek semmiféle kapcsolatban sem voltak és ma sincsenek az illető utcával. Ko-

lozsváron — és tudtommal sok más erdélyi városban, sőt falvakon is! — 1918 

után a román hatalom arra használta fel ezeket az új neveket, hogy a település 

múltjának, a régi, beszélő neveknek meg mindennek, ami magyar, kénye-kedve 

szerint fittyet hányva, a magyarságot láthatatlanná tegye. A lakosság által 

adott régi nevek lecserélésével a város, a falu történetének nyelvi emlékeit 

pusztították el. 

Asztalos Lajos cikkében azt is leírja, hogy ez az átkeresztelés az 1848-as for-

radalom idején kezdődött, de a szabadságharc vérbefojtása megszakította és 

csak 1898-ban folytatódott. 1899. április 17-én a városi közgyűlés (ma sem saj-

nálhatjuk eléggé!) a beszélő nevek többségét eltávolította. Így lett a Bel-Közép 

Deák Ferenc, a Kül-Közép Honvéd, a Monostor Unió utca, a Kül-Monostor Mo-

nostori út, a Nagy utca Ferenc József út, az Új utca Rudolf út stb. 1920, a hata-

lomváltás után a legtöbb beszélő nevet eltüntették (Farkas, Király, Szentegy-

ház, Kőkert, Holdvilág stb.), de véletlenül és lefordítva néhány megmaradt. Tü-

körfordítás ‚a hónap első napja’ jelentésű Calendaeből lett Kalandosból az 

Aventurioasa ‚kalandos’. 1940 szeptemberében a magyar helyhatóság néhány ki-

vételtől eltekintve — Hitler, Mussolini stb. —, visszaadta az 1920 előtti utca-

neveket. 1945-ben újabb változás következett: ismét lecseréltek több beszélő ne-

vet — pl. Szentegyháza helyett Március 6., Király helyett Augusztus 23. lett. 

Addig elhanyagolt történelmi személyiségek kerültek előtérbe — Budai Nagy 

Antal, Dózsa György stb. s mellettük kommunista áldozatok is, pl. Józsa Béla, 

de orosz írók is — Tolsztoj, Dosztojevszkij stb. 1948-ban, a kommunista hata-

lomátvétel után lecserélték a királyi család tagjainak nevét, a Mihály király út-

ból December 30 lett, majd 1958-ban Petru Groza halálakor a volt Deák Ferenc, 

később Molotov utca Petru Groza utca lett. A szovjet csapatok 1958 júliusi ro-

mániai kivonulása után a mind sovinisztább parancsuralmi rendszer a szov-

jettelenítés ürügyén a kétnyelvű utcatáblákkal együtt, a legtöbb magyar sze-

mélyiség nevét is eltüntették: Báthori, Bethlen, Kossuth, Vörösmarty stb. Egy 

füst alatt, az óromániai nagyzási hóbortot követve, Kolozsvárt is feltűnt az első 

„bulevard”, amit a magyar sajtó út helyett „sugárút”-nak fordított. Ekkor derült 

ki, hogy Dózsa György tulajdonképpen Gheorghe Doja, csak senki, ő maga sem 

tudott róla, s ekkor árasztotta el Kolozsvár — s sok-sok erdélyi város és falu ut-

cáit a folyók, tavak, hegységek, szorosok, patakok, gyárak, foglalkozások, szer-

számok, fémek, növények, állatok jellegtelen nevének több százas tömege... Pe-

dig vannak városok, pl. Róma, hol számos utcának ma is ugyanaz a neve, mint 

ezer, másfél ezer évvel ezelőtt. 1990-ben megjelent törvényerejű rendelet a köz-
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területnevek megváltoztatását tárgyalta, kitért arra, hogy „a hagyományos ro-

mán elnevezések mellett figyelembe kell venni a nemzeti kisebbségek ha-

gyományos elnevezéseit is”. A megalakult, 7-9 tagú történész, néprajzos, földraj-

zos, nyelvész, művész stb. szakemberből álló bizottságot — érdekes módon min-

dig akkorra hívták össze, amikor a bizottság két magyar tagja nem tudott jelen 

lenni, a másikat pedig elfelejtették értesíteni, vagy arra hivatkoztak, hogy nem 

találták otthon… 1991. január 26-án az utcanévadó bizottság magyar tagjai nyi-

latkozatban rögzítették véleményüket, többek között azt, hogy az eddigi névvál-

toztatások törvénytelenek, önkényesek voltak, közösen kell megállapodni a név-

adás elveiben, figyelembe kell venni a magyar és szász lakosság véleményét, a 

történelmi névadások megőrzésre méltóak, s figyelembe kell venni azokat a 

személyiségeket, akik a századok során hozzájárultak a város fejlődéséhez... 

Asztalos Lajos keserűen állapította meg: „Mindez pusztába kiáltott szó maradt.” 

Oldalakon át sorolhatnám anyanyelvoktatásunk kálváriáját az ún. Funar-

korszak idejéből, amikor Kolozsvár első embere, polgármestere, aki különben 

Nagyszentmiklóson, Bartók Béla szülőhelyén úgy látszik úgy „megutálta a ma-

gyar nyelvet”, hogy nyíltan magyarellenes politikája nem csupán az oktatásban 

résztvevők életét keserítette meg — 12 éven át. 2009-ben pedig újabb, még rafi-

náltabb „indokkal, magyarázattal” kell megküzdenünk: „A magyar nyelv nem 

nemzetközi nyelv”. Ezért a műemléképületekre helyezendő feliratok csak ro-

mán, francia és angol nyelven készülnek. Amikor az RMDSZ-es tanácsosok arra 

voltak kíváncsiak, hogy mikor született ez a határozat, a polgármester a fenti 

„bölcs mondást” ismételte el… Ez a kicsinyes, nem európai gondolkodásra valló 

cselekedete, véleménye belesimul abba a „nagyszerű folytonosságba”, ami 1919 

óta Erdélyben, nemzeti közösségünk ellen folyt és sajnos most is folyik... Milyen 

rettenetes csapást jelentene szegény „egységes, nemzeti államra”, annak egyet-

len hivatalos nyelvére az, ha olyan „szörnyűséges” feliratok jelennének meg a 

kolozsvári műemléképületeken, mint „Mátyás király szülőháza”, „Szent Mihály-

templom”…  

Balogh Levente: Világnyelvek című cikkében (Krónika, 2009. május 29.) azt fej-

tegeti, hogy „valami gyanús dolog lehet ezzel a kolozsvári polgármesteri székkel. 

Egészen úgy tűnik, mintha olyasmi bútordarab lenne, mint az igazmondó szék 

Karinthy Frigyes kabaréjelenetében, amelybe beleülve az ember képtelen hazud-

ni. A kolozsvári ülőalkalmatosságot viszont mintha úgy delejezték volna meg, 

hogy aki beleül, az azonnal elkezdi betegesen utálni a magyarokat… a kincses vá-

ros elöljáróján alig pár hónappal megválasztását követően kóros hungarofóbia je-

lei mutatkoznak… Valamilyen módon már Apostunak is ideje megtudnia, valójá-

ban milyen értékek is vannak abban a városban, ahová kevesebb mint két évtize-

de települt át Moldvából”. Pedig a magyar feliratok megvalósítása nem álombeli 

elképzelés, mert a magyar nyelv az Európai Unió egyik hivatalos nyelve, egyike a 

25 hivatalos európai nyelvének. Hála Istennek, nagyváradi és Erdély-szerte több 

városban meglevő, a műemlékeket ismertető tábla azt bizonyítja, hogy lehet, csak 

akarni kell! 

A kutya ugat, a karaván halad — szoktuk mondani, s pedagógusaink Erdély-

szerte, végezzük tovább azt a munkát, amit elődeink ránk hagytak, amire képe-

sítést nyertünk. Az RMDSZ parlamenti munkája mellett Kolozsváron, a  Ba-

beș—Bolyai Tudományegyetem Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszéken, a 
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Magyar Irodalmi Tanszéken és a Néprajzi Tanszéken, Bukarestben a Hungaro-

lógiai Tanszéken hatékony oktató-nevelői tevékenység folyik, hogy anyanyelvi 

iskolahálózatunk számára pedagógusokat képezzenek, középiskoláinkban, álta-

lános iskoláinkban új nemzedék készül felkészülni szakmailag, nyelvileg is az 

életre… Ezt a tevékenységet segítik azok a civil szervezetek, amelyek célja az 

anyanyelvi nevelés is. Így az Erdélyi Múzeum-Egyesület keretében a Bölcsészet, 

Nyelv- és Történettudományi Szakosztály, amelynek tagjai az egyetemen, a kö-

zépiskolákban és általános iskolákban végzik áldozatos munkájukat — ahogy 

lehet! Legutóbb pl. az EME 2007. november 24-én rendezte meg A Magyar Tu-

domány Napja Erdélyben című ülését, Az erdélyi (a magyar) iskolai oktatás tör-

ténete címmel. 

„Az anyanyelv használatnak mai kisebbségi körülményeit tekinthetnők a 

mostoha történelem sorsszerű következményeinek, a magyar nyelv állapotát pe-

dig hasonló bölcs beletörődéssel belső öntörvényű változásainak tulajdoníthat-

nók” — fogalmazta meg Péntek János professzor. „Más népek példái azonban 

azt mutatják, hogy a hatalmat birtokló többségiek csak olyan mértékben isme-

rik el a kisebbségek jogait, a nyelvhasználati jogokat is, amilyen mértékben ezt 

ők maguk kivívják. Ez a kisebbségpolitika alapvető feladata. A nyelvet magát 

sem lehet foszló állapotában hagyni.” Ezt ismerte föl, és vállalta magára az 

anyanyelvi mozgalom szervezésével, szakmai irányításával az 1992-ben meg-

alakult Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége… Minden magyar közösségben 

szükség van a nyelv karbantartására, a követhető nyelvi minta felmutatására, a 

nyelvi hűség erősítésére… Az „anyanyelv ápolása” a mi számukra a legszélesebb 

értelemben vett anyanyelvi mozgalmat jelenti: ezreket, tízezreket megmozgató 

nyelvi versenyeket, évente megszervezett anyanyelvi táborokat, a magyaror-

szági táborokba való eljuttatását erdélyi tanulóknak, szakmai konferenciákat… 

Fontos feladatunkban tekintjük az anyanyelvi mozgalom egybeépülését az 

anyanyelvi oktatással… Kolozsvári tanárok lelkes csoportja vállalta az anya-

nyelvi versenyek egy részének a szervezését, lebonyolítását. Ez a szép beszéd 

verseny, a nyelv- és beszédművelő verseny és a versmondó verseny. Intézmény-

ként az Apáczai Gimnázium ad ennek otthont minden évben, a tanári csoport 

pedig Aranka György Társaság néven önálló társa lett az AESZ-nek... Erdélyi, 

anyanyelvi mozgalmunkat természetes módon összekapcsoltuk a magyarorszá-

gival, a többi külső régióbelivel: minden év februárjában Gyulán az Implom Jó-

zsef helyesírási versenyek Kárpát-medencei döntőjén, májusban Budapesten a 

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny döntőjén, s októberben Sátoraljaújhelyen 

a helyes nyelvhasználat versenyén, Győrben pedig a szép magyar beszéd verse-

nyén veszünk részt. Szakmailag velünk legközvetlenebbül társszervezeteink, az 

Anyanyelvápolók Szövetsége (Budapest) és az Anyanyelvi Konferencia (A Ma-

gyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága, Budapest). Az anyanyelvi mozga-

lom megalapozásában, szakmai presztízsének növelésében jelentős változást ho-

zott az, hogy 2001-ben a Magyar Tudományos Akadémia magyar nyelvi, nyelvé-

szeti kutatóállomást létesített minden külső régióban. Erdélyben ez a Szabó T. 

Attila Nyelvi Intézet, amely kutatóállomásként, információs háttérként és ös--

szehangolóként szolgál az olyan kutatások számra, amelyek a kisebbségi ma-

gyar nyelv állapotát, sajátosságait, a kétnyelvűség jelenségét vizsgálja. Szolgál-

tató funkciója felöleli a nyelvi tanácsadást a kisebbségi intézmények (sajtó, is-
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kola, egyház, könyvkiadók, alapítványok stb.), valamint az önkormányzati in-

tézmények részére.  

Az AESZ rendszeresen szervez konferenciákat, pl. A szórvány nyelve (Nagy-

enyed, 1995), A tanári beszéd (Csíkszereda, 1996), Az anyanyelvi oktatás nyelvi 

gondjai (Árkos, 1998), Nyelvi tervezés a hivatalos terminológiában (Kolozsvár, 

1999), Nyelvpolitika és anyanyelvhasználat (Sepsiszentgyörgy, 2004), Szótárak 

és szakterminológiák (Kolozsvár, 2005), Magyarok és szászok a keleti végeken 

(Brassó, 2005), Irodalmi hagyományok és regionális nyelvi értékek a Szilágyság-

ban (Zilah, 2009), stb. Az AESZ-füzetek 1994-ben indított kiadványsorozat, 

amelyben a Szövetség szakmai tanácskozásainak anyaga, valamint hazai és 

magyarországi nyelvészek, nyelvművelők munkái jelennek meg: Egyház és 

anyanyelv (1994), Péntek János Az anyanyelv mítosza és valósága (1999), Wacha 

Imre Beszédművelés, gyakorlószövegek (1999), Szilágyi N. Sándor Ne lógasd a 

nyelvedet hiába! (2000), Ágoston Mihály A Korpa-hegyen túl… (2006). Az AESZ 

nyári táborai a versenyeken díjazott tanulókat és szórványból vagy a Kárpát-

medence magyarlakta térségeiből érkezett gyermekeket látnak vendégül Illye-

falván és Setétpatakon. Az erdélyi diákok magyarországi táborokba is eljuthat-

nak: a Kőrösi Csoma Sándor Egyesület mogyoróskai, az Anyanyelvi Konferencia 

sárospataki, a középiskolások nyári felkészítő győri, és az Anyanyelvápolók 

Szövetsége csongrádi táborába. A versenyek között említsük meg az anyanyelvi 

vetélkedőket, az Aranka György Nyelv- és beszédművelő versenyt, a Kriza Já-

nos Balladamondó versenyt, a mesemondó versenyt… 

Az AESZ hagyományos rendezvénye A Magyar Nyelv Napjai, amelyen évről 

évre változó helyszínen, szórványban vagy tömbmagyarságban ünnepli az anya-

nyelvet, ennek ünnepi mozzanata a Nyelvőrzés Díjának átadása. Ezt a kitünte-

tést évente egyszer az AESZ elnöksége ítéli oda olyan nyelvészeknek, nyelv-

művelőknek, közéleti személyiségeknek, akik a magyar nyelv tisztaságának 

megőrzéséért, az anyanyelvi kultúra ápolásáért, a magyarul beszélők anya-

nyelv-használati jogaiért munkálkodtak. 2007-től ez a díj Sütő András-díj. Az 

erdélyi magyar nyelv ápolásában, az anyanyelvi műveltség terjesztésében és az 

anyanyelvhasználat bátorításában szerzett érdemeikért ebben a díjban része-

sültek: Murádin László (2000), Asztalos Lajos (2001), Bartha János (2002), Bura 

László (2003), Komoróczy György (2004), Kurkó János György (2005), Vetési 

László (2006), Böjte Csaba (2007), Gazda József (2008). (Anyanyelvápolók Erdé-

lyi Szövetsége, Programfüzet, Sepsiszentgyörgy, 2007). 

2009-ben jelentős esemény volt anyanyelvoktatásunk életében a Krisztussal, 

ezer esztendeig 1009–2009 ünnepségsorozat, amelyet a Gyulafehérvári Főegy-

házmegye Millenniumi Évének jegyében rendeztek, megemlékezve arról is, hogy 

egyházi javaink jövedelméből épültek első iskoláink, a kolostorokból indult el a 

latin, majd a magyar nyelvű írásbeliségünk, főúri, püspöki udvarok könyvtárai-

ban és képtáraiban halmozódott fel az a ma már felbecsülhetetlen érték, amel--

lyel egykori mecénásainknak köszönhetően első múzeumaink büszkélked-

hetnek, a birtokok hasznából és bőkezű adományokból épülhettek a temploma-

ink, katedrálisaink, mellettük káptalani, egyházi oktató intézményeink... 

50 esztendő örökségéről számolt be Bántó István, a Tanügyi Újság szerkesz-

tője, arról, hogy a lap „hű tudott maradni, megalkuvások árán is, indulásakor 

tett vállalásához: szaktársa, baráti eligazítója, pedagógiai-didaktikai támasza 
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lenni a magyar óvónőknek, tanítóknak, tanároknak. Pedagógusokról szólt peda-

gógusokhoz, a magyar iskolák és tagozatok hétköznapjairól, nyitott problémái-

ról, sikereiről, kudarcairól, gondjairól és törekvéseiről… törzsanyagának zöme 

didaktikai, pedagógiai, szakmódszertani cikk, tanulmány, cikksorozat, eszme-

csere, szerzői pedig túlnyomóan városi és falusi gyakorló pedagógusok… A köz-

oktatás széles skálájú témaköréből minden lapszámban cikkek, szakdolgozatok, 

vitairatok boncolgatták a magyar nyelv és irodalom oktatásának időszerű kér-

déseit, taglalták a tantervek, tankönyvek milyenségét, minőségét, szaktanárok, 

tanítók, óvónők fejtették ki véleményüket a nyelvtan és a helyesírás tanításáról, 

az irodalomoktatás helyzetéről, a továbbképzésről, a magyarórák korszerűsíté-

séről, a román nyelv- és irodalomórák gyakorlati jellegéről stb. A ’89-es esemé-

nyek után a helyébe lépő Közoktatás folytatta, s 2009-től pedig a Magyar Közok-

tatás címen új fórumként havilap jelentkezett a Communitas Alapítvány támo-

gatásával, s magyaroktatás.ro internetes oktatási adatbázis is segíti anyanyelv-

oktatásunkat. 
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