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Ozsváth Judit (szerk.)

Magyar Örökség Díj a marosvásárhelyi 

II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus 

Teológiai Líceumnak

A Magyar Örökség és Európa Egyesület idén júniusban Magyar Örökség Díjban része-
sítette a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceumot. Ebből az 
alkalomból készített összeállításunk alább olvasható.

Tamási Zsolt József

A marosvásárhelyi római katolikus líceum 
1989 utáni története dátumokban  

1948. augusztus 
2. Az összes hitvallá-
sos iskola államosítá-
sa Romániában.  Az 
államosítás vissza-
vonása 1998. január 
8-án történt meg az 
1998. évi 7 sz. számú 
törvénnyel.

2004. szeptem-
ber 20-án keltezett 
visszaszolgáltatási 
határozat értelmében 
az egykori katolikus 

A marosvásárhelyi Római Katolikus Főgimnázium az államosítás előtt
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főgimnázium épületegyüttese visszakerül a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség 
tulajdonába.

2004. szeptember. Az öregdiákok korábbi kezdeményezésének eredményeként elin-
dult a katolikus teológiai osztály, az osztályt a Bolyai Farkas Elméleti Líceum fogadta be. 
Az egyház részére visszaszolgáltatott ingatlanban működő Egyesülés Főgimnázium el-
zárkózott ettől a kéréstől.

2008. Hosszas tárgyalások után az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány és a 
polgármesteri hivatal szerződést köt 20 évre az Egyesülés Főgimnázium javára az A. épü-
letre, a B. épületszárnyra csak 3 évre.

2012. A szerződés szerinti házbér kifi zetésének elmaradásáért előzetes felszólítás 
után a Státus szerződést bont.

2014. január 9. Az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány átirata a polgármeste-
ri hivatalhoz, amelyben kéri a Római Katolikus Teológiai Líceum megalapítását a Bolyai 
Farkas Elméleti Líceumban működő római katolikus osztályokból, kiegészítve ciklusin-
dító (I., V., IX.) osztályokkal, a 2014/15-ös tanévtől kezdődően.

2014. július 29. 
A marosvásárhelyi 
önkormányzat ha-
tározatot fogad el 
(241. sz.): létrehoz-
zák a katolikus is-
kolát, ha a Státus-
sal kialkudott szer-
ződést aláírják.

2014. szeptem-
ber 12. A Maros 
Megyei Tanfelügye-
lőség 1145. számú 
döntésével rendel-
kezik a Római Ka-

tolikus Teológiai Líceum létrehozataláról, elrendelve a katolikus osztályok áthelyezését a 
Bolyai Farkas Líceumból.

A katolikus egyház tulajdonát képező épület ma felújítva fogadja a diákokat 
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2014. szeptember 16. Az önkormányzat a 271. számú határozatával az új iskolát be-
iktatja a létező iskolahálózatba. A határozat tanévkezdés után született, így rövidesen ki-
derült, hogy az iskola önálló működésének megkezdése egy évet késni fog.

2014. december 15. Sor kerül az önkormányzat és a Státus Alapítvány közti szerző-
déskötésre.

2015. január 29. Az önkormányzat 33. számú határozata a 2015–2016-os tanévre az 
iskolahálózatba emeli a Római Katolikus Teológiai Líceumot.

2015. február – augusztus: az új tanév előkészítéseként elkezdődik a tanárok átvéte-
le, a cikluskezdő osztályokba a felvételi, az iratkozás, az átiratkozások sorozata.

2015. augusztus 31. A Maros Megyei Tanfelügyelőség 1385. számú határozata ösz-
szegzi az iskola létrehozását, pontosítva, hogy milyen osztályok kerültek átvételre a Bo-
lyai Líceumtól (katolikus teológiai osztály) és az Egyesülés Főgimnáziumtól (elemi és 
gimnáziumi magyar osztályok). Ezzel a határozattal szemben utólag az önkormányzat és 
az Egyesülés Főgimnázium szülői közössége pert indít a Maros Megyei Tanfelügyelőség el-
len. A Római Katolikus Teológiai Líceum szülői közössége kéri, hogy pertárs lehessen a tan-

Tamási Zsolt igazgató és az iskola diákjai a 2016-os március 15-i templomi ünnepségen
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felügyelőség oldalán. A bíróság utólag behívja pertársnak magát a katolikus líceumot is. A 
marosvásárhelyi Táblabíróság 2018 februárjában véglegesen jóváhagyta (256/R sz. határo-
zat) a Törvényszék korábbi, 2017. áprilisi (479. sz.) ítéletét, amely érvényteleníti a tanfel-
ügyelőség 1385. számú határozatát.

2015–16-os tanév során az átvett osztályok és a Katolikus Líceum által indított ter-
mészettudomány osztály mellé a 2016–17-es tanévtől minisztériumi rendelet engedélye-
zi a társadalomtudomány osztály és az esti tagozatos közigagatási technikus osztály in-
dítását.

2016. november 4. A román Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) Nyilatkozatban 
közli, hogy eljárást indított Ștefan Someșan főtanfelügyelő és Tamási Zsolt-József, a Ró-
mai Katolikus Teológiai Líceum kinevezett igazgatója ellen a katolikus iskola szerintük 
törvénytelen működésének engedélyezése miatt. Ennek következtében a 2016–17-es tan-
évben az igazgató nem léphet be az iskolába, csak 2017 szeptemberében, amikor – a nyo-
mozási szakasz lejártával – a Korrupcióellenes Ügyészség hivatalosan is vádat emelt. A 
vádemelést követő bírósági eljárások 2019. március 14-én zárultak le, amikor a törvény-
szék a vádirat szabálytalanságát megállapítva visszaküldte a vádiratot a nyomozási sza-
kaszba.

2016. november 12. Marosvásárhelyen  több ezer ember – a szervezők kérésére 
könyvvel a kezében – Ne hagyjuk az iskolát! jelmondattal tüntet a Vársétányon a magyar 
felekezeti oktatásért, és tiltakozik a katolikus iskola ellehetetlenítése, az igazgató, Tamá-
si Zsolt meghurcolása ellen. Ezt követően sorozatban jelennek meg memorandumok, tá-
mogató nyilatkozatok az iskolaigazgató és az iskola mellett. Erdély több településén, de a 
világ számos pontján is megmozdulásokat szerveznek. 

2017. március 2. A Maros Megyei Tanfelügyelőség megtiltja a következő tanévre 
szóló beiratkozást a ciklust indító (I., V., IX.) osztályokba. Ez ellen a katolikus iskola 
pert indított, amit alapfokon megnyert ugyan, de mivel kiközlése csak augusztus vé-
gén történt meg, a cikluskezdő osztályok beiskolázására már nem volt lehetőség. Pedig 
a szülők összegyűjtik a cikluskezdő osztályok elindulásához szükséges igénykéréseket, a 
tanügyminisztérium ennek ellenére sem járul hozzá ahhoz, hogy ezek a diákok a katoli-
kus iskolában kezdhessék a tanulmányaikat.

2017 tavasza az egyeztetések sorozatát hozza: Maros megyei prefektus, polgármeste-
ri hivatal, Maros megyei tanfelügyelőség, Tanügyminisztérium. Az egyeztetéseken első-
sorban a szülők vesznek részt. Párhuzamosan a marosvásárhelyi önkormányzat RMDSZ 
frakciója nem szavazza meg azt az iskolahálózatot, amelyben a katolikus iskola nem sze-
repel. Az RMDSZ és a POL (Szabad Emberek Pártja) is kidolgoz helyi, önkormányza-
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ti határozattervezeteket az iskola helyzetének a rendezésére, de ezek nem vezetnek ered-
ményre.

2017. május 31. Miguel Maury Buendía érsek, a Szentszék romániai apostoli nunci-
usa érkezik Marosvásárhelyre, tárgyalást kezdeményez a felelős intézményekkel az isko-
la helyzetének rendezésére, amit minden fél meg is ígér.

2017. június 14. A marosvásárhelyi közigazgatósági bíróság első fokon érvénytelení-
ti a Megyei Tanfelügyelőség 1385/2015-ös határozatát, majd a marosvásárhelyi Táblabí-
róság augusztusban jogerősen felfüggeszti ezt a tanfelügyelőségi határozatot. Ennek ha-
tására a tanfelügyelőség úgy dönt, hogy a katolikus iskola átmenetileg átkerül a Bolyai 
Farkas Elméleti Líceum kereteibe, amíg végleges bírósági döntés nem születik. Így a di-
ákok, akik a saját osztálytermeikben tanulnak tovább, jogilag a Bolyai diákjaivá válnak, 
ugyanígy a tanárok is ideiglenesen átkerülnek ehhez az iskolához.

2017. szeptember. A marosvásárhelyi katolikus iskolaügy miatt Budapesten beren-
delik a Külgazdasági és Külügyminisztériumba Románia magyarországi nagykövetét. A 
magyar kormány a marosvásárhelyi iskola ügyét összeköti olyan témákkal, mint Romá-
nia OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) tagságának támogatása.

Tamási Zsolt igazgató és a diákok az iskola névadója szobrának koszorúzási ünnepségén 2016-ban 
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2017. szeptember 7. Több ezren tüntetnek Marosvásárhelyen a megszüntetés hatá-
rára jutott katolikus iskola védelmében. A Római Katolikus Státus Alapítvány által szer-
vezett tüntetésre egész Erdélyből érkeztek résztvevők.

2017. szeptember 10. Az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány kilátásba helye-
zi a marosvásárhelyi önkormányzattal kötött bérleti szerződést felbontását arra az ingat-
lanra, amely a jogi személyiségét elvesztő katolikus gimnázium diákjainak és az Egyesü-
lés Főgimnáziumnak ad otthont, ha a hatóságok nem teszik lehetővé, hogy az épületben 
továbbra is működhessen a katolikus iskola. Az egyház nem tekinti megoldottnak a hely-
zetet, s nem mond le arról, hogy Marosvásárhelyen iskolája legyen a katolikus egyház-
nak. A szerződésbontás bejelentésére szeptember 16-án került sor, párhuzamosan azzal, 
hogy a Státus mindkét iskola jövőjének biztosítása érdekében tárgyalásra szólítja fel a he-
lyi hatóságokat.

2017. december 21. A Képviselőházban elfogadják a katolikus iskolát újra létreho-
zó RMDSZ által előterjesztett törvénytervezetet. Klaus Iohannis román államfő vissza-
küldi megfontolásra a parlamentnek az oktatási kerettörvény módosítását. A törvényter-
vezetről szóló szavazásra 2018. február 7-én került sor a Szenátusban. A Szenátus dön-
tő házként elfogadta a marosvásárhelyi katolikus iskola újraalapításáról rendelkező tör-
vényt. Rövidesen a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Népi Mozgalom Pártja (PMP) al-
kotmánybíróságon támadja meg a törvényt, amelyet így nem hirdethet ki az államfő, te-
hát nem léphet érvénybe.

2018. március 19.  A Román Alkotmánybíróság – szavazattöbbséggel – Alaptör-
vénybe ütközőnek minősíti a marosvásárhelyi katolikus iskola újraalapításáról rendel-
kező törvényt. Az Alkotmánybíróság négy tagja különvéleményt fogalmaz meg a döntés 
kapcsán, és úgy ítéli meg, hogy a felekezeti gimnázium újraalapításáról született jogsza-
bály megfelel az Alkotmánynak.

2018. július. A kormányrendelettel elfogadott módszertani változtatás eredménye-
ként a Bolyai Líceum mint gyámintézet kérte és levezette a minőségbiztosítási hatósági 
(ARACIP) ellenőrzést a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum megalakí-
tása érdekében. Az ARACIP-jelentés eredményeként augusztus 9-én kiadták a katolikus 
iskola létrehozását tartalmazó minisztériumi rendeletet. Ez teszi lehetővé az újabb újra-
indulást a 2018–19-es tanévtől.

2018. augusztus vége. Tamási Zsolt igazgató és az iskolaszék megkapja a miniszté-
riumi kinevezést.
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2018. szeptember első hete: több mint 300 diák és a teljes tanári kar visszavétele a 
katolikus iskolába.

2019. április 17. Marius Paşcan, a Népi Mozgalom Pártja (PMP) ügyvezető elnöke, 
a Dan Tanasă vezette civil szervezettel (a Méltóságért Európában Polgári Egyesülettel), 
valamint az Unirea Főgimnáziummal és annak szülői bizottságával közösen pert indított 
a román Oktatásügyi Minisztérium, a tanügyminiszter és a marosvásárhelyi II. Rákóczi 
Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum ellen a felekezeti iskola törvénytelennek vélt 
újjáalakítása miatt. A per folyamatban van.


