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Szabó Kálmán Attila 

 

Az első világháború és az azt követő békediktátum 

hatása az erdélyi tanítóképzésre és népoktatásra 

 
folytatás 

 
II. Hatalomváltás Erdélyben 

 

Mielőtt a kérdés mélyebb elemzésébe kezdenénk, szükségesnek látjuk rövi-
den felidézni azokat az eseményeket, amelyek döntő hatást gyakoroltak a dol-
gozatunk tárgyát képező kérdésre. 

Mint ismeretes, a világháború befejezése után a győztes hatalmak által ho-
zott békediktátum (1930. június 4.) az egész széles értelemben vett Erdélyt (102 
km2-t) Romániához csatolta. A hatalomváltás azonban már jóval korábban, 
1918-ban megkezdődött, tulajdonképpen be is fejeződött. 

 

1. Erdély bekebelezése 
 
A Központi Hatalmak és az antant között 1918. november 11-én kötött 

fegyverszüneti szerződés a központi hatalmak csapatainak biztosította az 1916-
ban elfoglalt román területekről való szabad visszavonulást, de ezt egyben kö-
telezővé is tette számukra (határidő november 19.). A román hadvezetés azon-
nal hozzálátott a kiürített területek elfoglalásához. 

 
1.1. Katonai megszállás 

 
Bár a világháború a szembenálló felek között megkötött fegyverszünettel 

hivatalosan véget ért, Közép-Európában a hadi cselekmények korántsem feje-
ződtek be. A súlyos társadalmi, bel- és külpolitikai válsággal küszködő, gazda-
ságilag és katonailag legyengült („Nem akarok több katonát látni”) Magyaror-
szág ellen a később megalakult kisantant (1921. április 23.) országai – Csehszlo-
vákia, Szerbia, Románia – területszerzés és a béketárgyalásokra kész helyzet 
(status quo) teremtése céljából tovább folytatták, illetve megkezdték katonai 
akcióikat.1 
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Ebben Románia járt az élen mind diplomáciai, mind pedig a bevetett kato-
nai erők tekintetében: a fegyverszünet előírásai szerint kiürített országrész 
(Havaselve, Dél-Moldova) visszafoglalása után csapatai nem álltak meg az ad-
digi határainál. A román vezetők elérkezettnek látták az időt az antanttal kötött 
titkos szerződésben Romániának ígért területek – Erdély és  a Tiszántúl jelen-
tős része (az „ősi román föld”, „de la Dnistru pân’ la Tisa!”) Párizsban kimun-
kált (Fosch tábornok2) terv szerinti meghódítására, „a fenyegetett román lakos-
ság élet- és vagyonvédelme érdekében.”3

 

Az 1918. november 16. – 1919. április 24. közötti időszak alatt – átlépve a 
szövetségesek által meghúzott demarkációs vonalat – az egész Erdély területét 
meghódította (amely fölött a szövetségesek megbízottja, a francia Henri 
Mathias Bertholot tábornok szemet hunyt). Az „elfoglalt új tartományban” – a 
katonai erőszaktól sem riadva vissza – azonnal hozzáláttak a katonai közigazga-
tás bevezetéséhez.4 (A csendőrség, nemzetőrség leszerelése, a magyar főhiva-
talnokok eltávolítása, meghurcolása, cenzúra  bevezetése stb.) Az addig hivatal-
ban levő civil és katonai vezetők ezt természetesen jelentették a magyar kor-
mánynak, és útbaigazítást kértek arra vonatkozóan, hogy miként viszonyuljanak 
a történtekhez. A honvédelmi minisztériumtól a következő választ kapták: „a 
román hadműveleti csoportokkal szemben semmilyen ellenállást nem szabad 
kifejteni.” 

Bár nem tartozik közvetlenül dolgozatunk tárgyához, mégis szükségesnek 
tartjuk megemlíteni a következőket. A román csapatok nem álltak meg Erdély 
nyugati határánál, a már megkezdődött párizsi békekonferencia engedélyével „a 
bolsevizmus terjedésének megakadályozása” céljából tovább folytatták előre-
nyomulásukat, és a Magyar Tanácsköztársaság számbelileg jóval kisebb és ki-
merült Vörös Hadseregének és a hasonlóképpen kis létszámú Székely Hadosz-
tálynak az ellenállását megtörve, a szerbek által elfoglalt déli területek és a Fel-
vidék kivételével 1919. április 23-tól fokozatosan megszállták az egész Magyar-
országot. A párizsi konferencia ötös nagyhatalmi tanácsa által elrendelt vissza-
vonulásuk – 1919. november eleje – során kifosztották az országot. 

 
1.2. A gyulafehérvári román nemzetgyűlés 
 

Ezen időszak alatt a hadműveleteken kívül Erdélyben más fontos esemé-
nyek is történtek mind a magyarság, mind  a románság körében: 1918. decem-
ber 1-én Gyulafehérváron lezajlott a Román Nemzeti Tanács által szervezett 
román, december 22-én pedig Kolozsváron a magyar nagygyűlés. 
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Erdély sorsának alakulása szempontjából csak az előbbinek volt döntő ha-
tása, ezért ezzel kívánunk röviden foglalkozni. 

 Bár nemzetközi jogi szempontból Erdély még Magyarországhoz tartozott, 
a románság vezetői – hátuk mögött a megszálló csapatokkal, kihasználva a 
központi hatalmak szemet hunyását és Magyarország bel- és külpolitikai, kato-
nai gyengeségét – közel két évvel a párizsi békediktátum kihirdetése előtt úgy 
léptek fel, és olyan határozatokat, döntéseket hoztak, mintha ennek a régiónak 
jogilag is ők volnának az egyedüli és kizárólagos urai. Ebben a szellemben zaj-
lott le és hozta meg határozatait a gyulafehérvári román nagygyűlés is. A leg-
fontosabbakat megemlítjük ezek közül: 

o kimondta „Erdély örök időkre való egyesülését a Román Királysággal; 

o létrehozta az erdélyi román parlamentet (Mare Consiliu Naţional 
Român – Román Nemzeti Nagytanács); 

o ez utóbbi kinevezte az erdélyi román „kormányt” (Consiliul Dirigent – 
Kormányzótanács); 

o a Kormányzótanács saját hadsereget szervezett (!), amelynek magját az 
egykori osztrák–magyar 13. hadtest, valamint annak túlnyomórészt 
román ajkú kötelékei alkották5; 

Arról, hogy Erdélynek milyen státusa legyen a Román Királyságon belül, az 
egyesülés híveinek is megoszlott a véleménye. 

A nagy nemzeti szólamok mellett a nagygyűlésen hozott határozat (Gyula-
fehérvári Határozat) nem szűkölködött szépen hangzó ígéretekben sem. Ezek 
közül csak a legfontosabbat idézzük: 

„Teljes nemzeti szabadság az együttlakó népek számára. Minden nép-
nek joga van a maga neveléséhez és kormányzásához anyanyelvén, saját 
közigazgatással, saját kebeléből választott egyének által. Egyenlő jogok és 
teljes felekezeti szabadság az ország összes felekezetének.” 
 

1.3. A párizsi békediktátum 
 

A párizsi béketárgyalások keretében 1919. december 9-én a Romániával 
megkötött ún. kisebbségi egyezmény az oktatásügyre vonatkozóan többek között 
a következőket tartalmazza: 

9. cikk.: Azoknak a román állampolgároknak, akik faji, vallási vagy 
nyelvi kisebbséghez tartoznak, joguk van a saját költségükön iskolákat 
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és  nevelőintézeteket létesíteni, igazgatni és azokat felügyelni azzal a jog-
gal, hogy azokban saját anyanyelvüket szabadon használhatják; 

10. cikk.: Az olyan városokban és kerületekben, ahol a nem román nyelvű 
román állampolgárok  jelentékeny arányban laknak,  a román kormány a 
közoktatás terén megfelelő könnyítéseket fog engedélyezni avégből, 
hogy az ilyen állampolgárok gyermekeit az elemi iskolában anyanyelvükön 
tanítsák. E rendelkezés nem akadályozza meg a román kormányt abban, 
hogy a román nyelv oktatását az elemi iskolákban kötelezővé tegye. 

11. cikk.: Románia hozzájárul ahhoz, hogy az erdélyi székely és szász 
kerületeknek a román állam ellenőrzése mellett vallási és tanügyi kér-
désekben helyi önkormányzatot engedélyezzen.6 

A román kormány ezekben a kérdésekben már akkor „kimutatta a foga fe-
hérjét”, ugyanis az egyezmény előírásait a belügyekbe való beavatkozásnak te-
kintette, és csak a nagyhatalmi ultimátum hatására fogadta el. Ez előrevetítette 
árnyékát a későbbi román iskolapolitikának. 
 

III. Az erdélyi magyar közoktatás helyzete 1918 és 1940 között 

 

Előre bocsátjuk, hogy néhány általános adaton kívül nem vállalkozunk az 
egész közoktatás helyzetének a bemutatására, csak az elemi oktatást, valamint a 
tanító- és óvóképzést vesszük górcső alá. 
 

1. Ígéretek, vállalt kötelezettségek és a valóság 
 

Erdély bekebelezése után a román politika irányítói biztosak lévén hatal-
mukban, felrúgva ígéreteiket és vállalásaikat, azonnal hozzáláttak a magyarságot 
sújtó erőszakos, arrogáns intézkedéseikhez az oktatásügy területén is. 

 

1.1. Az anyaországi hatóságokkal való szakításra kötelezés 
 

Az 1918–1919-es tanév magyar fennhatósággal indult, ám – nemzetközi 
megállapodás nélkül – a december 2-án létrehozott és a bukaresti kormány által 
támogatott Kormányzótanács vallás- és közoktatásügyi reszortjának főnöke, 
Vasile Goldiş, rendeletet tett közzé, mely kimondja:  

„Az immár Romániával egyesült területek hatóságainak mindennemű egy-
házi, iskolai és kulturális ügyben megszűnik  a kapcsolata a Magyar Köztársaság 
kormányával és a magyar hatóságokkal.”7  



Örökség 

 

 104

Ennek megjelenése után a Kormányzótanács megbízottai elkezdték járni 
Erdély iskoláit, átvenni azok leltárait, és elrendelték a román nyelv oktatását. 
 
1.2. Hűségesküre kényszerítés 

 
A vallás- és közoktatásügyi reszort főnöke még a fentieken is túltett a hír-

hedt hűségeskü-rendeletével. 
Az 1920. június 4-én megkötött békeszerződést a román parlament csak 

1921. július 26-án ratifikálta. Tehát addig az időpontig Erdély tulajdonképpen 
Magyarországhoz tartozó, a román fegyveres erők által megszállt terület volt. A 
Románia által is 1912. március 11-én törvénybe iktatott Hágai Egyezmény 45. 
szakasza kimondja, hogy „ellenséges hatalom a megszállott terület népességét 
hűségesküre nem kényszerítheti.”8 Ennek ellenére az 1919. február 16-án 
Goldiş aláírásával közzétett rendelet I. Ferdinánd Románia királya és a Kor-
mányzótanács iránti eskü letételére próbálja kényszeríteni „a volt magyar állami 
iskolák” tanszemélyzetét. 

Úgy véljük, érdemes idézni a rendelet teljes szövegét. 

„Román Kormányzótanács Közoktatásügyi- és Vallásügyi reszort  

Rendelet a volt magyar állami iskolák tanszemélyzete  
esküjének ügyében 

Mindenfokú iskola, amelyek a magyar államhoz tartoztak és közvetle-
nül a budapesti vallás- és közoktatásügyi minisztériumtól függtek, tan-
személyzete tagjainak tudomására adom, hogy a hűségesküt I. Ferdinánd 
Őfelségének, Románia királyának és a Román Kormányzótanácsnak fo-
lyó évi február hó 28-ig tehetik le. Az eskü szövege a következő:  

»Én, N. N. hűséget esküszöm I. Ferdinánd román királynak és a Kor-
mányzótanácsnak (Consiliul Dirigent), hogy az ország törvényeit és ren-
deleteit betartom, feletteseimnek engedelmeskedem, hivatali kötelessé-
geimnek pontosan és lelkiismeretesen eleget teszek, az ország s a polgá-
rok javát előmozdítom, s a hivatali titkot megőrzöm. Isten engem úgy 
segéljen!«  

Mindazok, akik az esküt leteszik, a magyar állam területén élvezett jo-
goknak és törvényes javadalmaknak továbbra is birtokában maradnak. 

Azok azonban, akik nem teszik le a hivatali esküt, úgy tekintetnek, 
mint akik önként lemondtak viselt tisztükről, elvesztvén minden jogot a 
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fizetésre, kedvezményre, vagy nyugdíjra a román állammal szemben. 
Ezek nem kaphatnak semmiféle hivatalt Románia területén. 

Az eskü letevéséről vagy megtagadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, 
amelyet az erre illetékesek és az érdekeltek írnak alá. 

Akik leteszik a hivatalos esküt, de nem ismerik a román nyelvet, a 
Consiliul Dirigent II. számú rendeletének 9. szakasza értelmében köte-
lezve vannak azt egy éven belül szóban és írásban elsajátítani. 

Következőleg felhívom  a prefektus és a tanfelügyelő urakat, hogy 
ezen rendeletet azonnal hajtsák végre, terjesszék be hozzám felvilágosító 
jelentésüket és a jegyzőkönyveket. Nagyszeben, 1919. február 16. 918. 
szám. Vasile Goldiş vall.- és közokt.-ügyi reszort főnöke.”9 

A magyar alkalmazottak (tisztviselők, tanárok, tanítók, orvosok stb.) döntő 
többsége megtagadta az eskületételt addig, amíg olyan törvényes alap nem áll 
elő, amely a rájuk nézve még érvényes magyar hűségeskü alól feloldja őket. Más 
szóval nem voltak hajlandók esküszegésre, inkább valóságos mártírsorsot vál-
laltak: kisajátították a vagyonukat, elbocsátották az állásukból, vándorbotot ve-
hettek kezükbe, mert kiutasították őket az országból. 

A tanügyben dolgozók egyelőre „megúszták”, ugyanis a kellő anyagi (tan-
könyvek) és humán (román nyelvet megfelelően ismerők) feltételek hiánya, és 
az egyházak erőteljes tiltakozása eredményeként a folyamatban levő tanévben 
nem hajtották végre a rendeletben írt fenyegetéseket. Ellenük 1919-től kezdő-
dött, és 1921-től (a békeszerződés ratifikálása Románia által) fokozódott a haj-
sza. 1921 után egy ideig a hűségeskü letételére jelentkezetteket nem fogadták, 
azok pedig, akik már korábban letették, a román nyelv hiányos ismerete miatt 
voltak kitéve állandó zaklatásnak. 

A kaotikus történelmi helyzetből adódóan a sors fintoraként értelmezhető, 
hogy a magyar kormány – mivel a terület még hozzá tartozott – a tanszemély-
zet fizetését még hosszú ideig átutalta a Consiliul Dirigent számára, amit az 
természetesen elfogadott. 

Az erdélyi és a Román Királyság oktatási intézményei között lényeges kü-
lönbségek voltak. (Hogy ezek miben mutatkoztak meg és milyen okokra vezet-
hetők vissza, nem kívánjuk részletezni.) 

Ezt a román vezetés is látta, ezért hozzálátott az egységes román oktatási 
rendszer megteremtéséhez, vagyis az erdélyi és a Román Királyságon belüli ok-
tatási intézmények azonos szintre hozásához. Erdélyben a Kolozsváron létre-
hozott Közoktatásügyi Főtitkárságot (Secretariatul General al Învăţământului 
Public) bízta meg „az egységes román állam érdekeinek megfelelő” intézkedések 
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bevezetésével. Ez az egységesítés természetesen nem történhetett meg egy csa-
pásra, több éven át tartott, és a magyar iskolákra nézve hátrányos törvényeket, 
rendeleteket hoztak, intézkedéseket foganatosítottak. 

 
1.3. A magyar történelmi egyházak iskoláinak anyagi gyengítése 

 

Nagy csapást jelentett a magyar nyelvű oktatásra az Averescu-kormány 
1921-ben hozott azon intézkedése, amely alapján – földbirtokreform címen – 
kisajátították a felekezeti iskolák alapítványi birtokait. Így például a nagyváradi, 
gyulafehérvári, temesvári és szatmári római katolikus püspökség 290 507 ka-
taszteri holdjából 277 513, a Királyhágón túli református püspökség 62 148 kat. 
holdjából 25 222, az unitárius egyház 17 916 kat. holdjából pedig 11 289 holdat 
vettek el. Az erdélyi magyar történelmi egyházak összbirtok-állománya 371 614 
kat. hold volt, ebből a román állam 314 199 holdat, vagyis a teljes birtokállo-
mány 84,54%-át sajátította ki, és ezzel a felekezeti iskolák anyagi bázisuk jelen-
tős részét veszítették el.10 

Ezzel egy időben a román hatóságok „jogutódlás” címen is súlyos jogsérté-
seket követtek el a magyar iskolák ellen. Sándor József, az Erdélyi Magyar 
Közművelődési Egyesület alelnöke 1921. júliusi jelentésében panaszolta, hogy 
az EMKE által hosszú lejáratú kölcsönnel létrehozott 19 népiskolát és óvodát 
sajátított ki ilyen címen a román állam. 

A magyar oktatás sorvasztása a Brătianu-kormány korszaka alatt – C. 
Angelescu közoktatásügyi minisztersége idején, 1922–1928 között – különböző 
formában és eszközökkel tovább folytatódott. Ahogy távolodunk a trianoni 
békeszerződéstől, a román kormány a nemzeti kisebbségek irányába folytatott 
iskolapolitikájában (is) mind jobban az asszimilációs folyamat erőszakos to-
vábbvitelére törekedett. 
 

1.4. Törvények, rendeletek „Nagyrománia oktatásának egységesítésére” 
 

A magyar oktatási intézmények elleni hajsza Constantin Angelescu vallás- 
és közoktatásügyi minisztersége idején (1922–1928) érte el a tetőfokát. Ebből 
az időszakból két törvényt kell kiemelnünk. 

 

1.4.1. Törvény az állami elemi oktatásról és a tanítóképzésről 
(Legea nr. 176 pentru învăţământul primar al statului şi învăţământul normal-primar) 
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Az 1924. június 24-én 176-os számmal elfogadott törvény határkövet jelent 
Románia két világháború közötti elemi oktatásában és tanítóképzésében, ezért 
szükségesnek látjuk kissé részletesebben szólni néhány cikkelyéről. 

Elsőként talán azt érdemes idéznünk, hogy a törvénytervezet parlamenti vi-
táján hogyan érvelt a vallás- és közoktatásügyi miniszter. 

„Államunk egységes, s ez okból a kötelező elemi oktatásnak is egységesnek 
kell lennie. Ezt követeli a nemzeti és polgári öntudatunk és az állam magasabb 
érdekeinek kifejlődése. Egyféle iskolát és egyféle lelket kívánunk”11

 

 
Az óvodákról 
 

A törvényhozók figyelme természetesen nem kerülte el az óvodai oktatást 
sem. A törvény, ha nem is foglalkozik vele olyan részletesen, mint az elemi is-
kolával és a tanítóképzéssel, a II. rész II. fejezetének 12. paragrafusa leszögezi: 
„a román állampolgárságú szülők vagy gyámok iskolaköteles gyermekeiket kö-
telesek állami elemi iskolába küldeni az alábbiak szerint: 

– Az 5–7 éves kisgyermekek iskolája (şcoala copiilor mici – a grădiniţă de 
copii megjelölést még nem használták) 

Az indoklás szerint az óvodák célja – nyilvánvaló, hogy elsősorban Erdély-
re értették –, hogy „visszavezessék a kicsinyeket az ősi nyelvre”. (!) E cél érde-
kében – az egyre fékeveszettebb románosító szellemnek megfelelően – a tör-
vény életbeléptetése után Angelescu tömegesen szüntette be a magyar óvodá-
kat. Így például Temesváron (a lakosság 40%-a volt magyar) egyszerre 9 ma-
gyar óvodát zártak be, Székelyudvarhelyen (97,99% magyar) a városi óvodát 
zárták be, és a gyermekeket a létrehozott románba kényszerítették, Nagyvára-
don (91% magyar) az összest megszüntették, Tordán (79% magyar) rekvirálták 
a Margithay-féle óvodát. A magyar oktatást 645 óvodától, 59 állandó gyermek-
menhelytől és 280 nyári menhelytől fosztották meg.12 

A románná alakított óvodákba természetesen román szellemet vittek be, 
amely abban nyilvánult meg, hogy a teljesen magyar környezetben élő 5–7 éves 
gyermekeket kizárólagosan a román nyelv használatára próbálták kényszeríteni. 
Olyan pedagógiai képtelenség állt elő, hogy a nevelő nem értette (vagy nem 
akarta érteni) a gyermekek nyelvét, a gyermekek pedig a nevelőjét. 

 

Elemi oktatás 
 

A kormányzótanács (Consiliul Dirigent) – amint korábban már említettük – 
az oktatási tervben („plan de învăţământ”) léptetett érvénybe változtatásokat, 
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amennyiben a román nyelv tanításának kötelezővé tétele mellett elrendelte Ro-
mánia történelmének, földrajzának és alkotmányának is román nyelven történő 
oktatását. (Megjegyezzük, hogy a később meghozott párizsi békeszerződés csak 
a román nyelv oktatása kötelezővé tételének jogát írta elő Romániának.) 

A legnagyobb veszteségeket az erdélyi magyar elemi oktatás is Constantin 
Angelescu vallás- és közoktatásügyi minisztersége idején szenvedte el, aki az 
általa kierőszakolt – korábban már említett 1924. évi 176-os sz. törvénnyel 
olyan fokú valóságos pedagógiai hóhérmunkát végzett, amely még a józan gon-
dolkodású román politikusokban is ellenérzést keltett. 

A törvény I. rész I. fejezetének 7. §-a leszögezi: „Az állami elemi iskolában 
a tanítás román nyelven történik”. Majd ehhez hozzáfűzi: „A nem román la-
kosságú községekben a közoktatásügyi minisztérium az illető lakosság anya-
nyelvének megfelelő tannyelvű iskolákat fog létrehozni olyan arányban, mint a 
román községekben.”13  (Ez utóbbi ígéret szerepelt a gyulafehérvári határozat-
ban is, illetve a párizsi békeszerződésben Románia számára előírt kötelezettsé-
gekben, amelyet a román parlament ratifikált.) 

A törvény eme előírásának a kijátszására különböző módozatokat eszelt ki 
az oktatásügyi minisztérium. Például megtiltotta a „román eredetű” tanulóknak 
a magyar iskolába járást, megkezdték az eredetvizsgálatokat. Azon szülőket, 
akikről „kisütötték”, hogy román eredetűek, kötelezték, hogy gyermekeiket 
román iskolába írassák. 

 

A kultúrzóna 
 

A törvény IV. része, XXII. fejezetének 159. §-a eklatáns például szolgál ar-
ra, hogy a román hatalom az elemi iskolát is milyen gátlástalanul használta fel 
az erőszakos románosításra. A paragrafus törvényesítette a korábban is alkal-
mazott „kultúrzónás” politikát. Ez az ország 20 megyéjét sorolja fel, köztük tíz 
erdélyit: Bihar, Csík, Háromszék, Hunyad, Maros-Torda, Máramaros, Szatmár, 
Szilágy, Torda-Aranyos, Udvarhely.14 Az előírás szerint azok a nem ezen me-
gyékben született és nevelkedett román tanítók, akik itt vállalnak tanítói állást, 
különböző anyagi kedvezményekben részesülnek: 50%-kal magasabb fizetést 
kapnak, négyévente 1–1 évvel előbbre léptetik a fizetési osztályban, azonnal 
lakást, földet kapnak, megtérítik a költözési költségüket. Azok, akik végleg lete-
lepednek, 10 ha földterületet kapnak, és háromévente emelik a fizetésüket. 

A törvény által biztosított kedvezmények hatására természetesen a Kárpá-
tokon túli megyék román tanítói közül sokan vállalták a missziós feladatot, 
amelynek eredményeként az 1920-as évek második felétől a színmagyar falvak 
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százainak elemi iskoláiban szűnt meg az anyanyelvi oktatás. Csupán a heti 1 
órában tanított hitoktatás folyt anyanyelven. Ilyen körülmények között a ma-
gyar tanulók jelentős százaléka nem részesült rendszeres iskolai anyanyelvi ne-
velésben. Például e sorok írójának szülőfaluja, a színtiszta magyar Székely-
szenterzsébet (Hargita megye) iskolájának 1930–1945 között olyan tanítói vol-
tak, akik egy szót sem tudtak magyarul. Az én tanítóm is az első osztályban és a 
második osztály kezdetén a soviniszta szellemű Gheorghe Diaconescu volt. Az 
igazság megköveteli, hogy elismerjük, a távolról idekerült román tanítók közt 
voltak olyanok, akik megértették az emberileg és pedagógiai szempontból egy-
aránt képtelen helyzetet, jó kapcsolatot igyekeztek kialakítani a helyi közösség-
gel, és igazi pedagógusként, türelemmel végezték iskolai munkájukat. Azok az 
iskolák, amelyek ilyen tanítót kaptak, szerencsések voltak. Ezek az esetek azon-
ban csak „cseppek voltak a tengerben”, a magyar elemi oktatás egészének hely-
zetén nem változtattak. 
 De beszéljenek a számok! 

– Az 1918–19-es tanévben a magyar elemi iskolák száma 3 025 volt. 

– 1922–1925 között ebből elrománosítottak 2 070-et (68%). 

– 1924-ben vegyes nyelvű iskola volt 95915
 

A drámai veszteségeket kiolvashatjuk az udvarhelyi református egyházme-
gye öt tanévet magába foglaló kimutatásából is:  

 

TANÉV ISKOLA TANÍTÓ TANULÓ 

1919–1920 39 69 4171 

1920–1920 32 53 2891 

1921–1922 25 34 2839 

1922–1923 20 30 1609 

1923–1924 18 24 1277 
 

Tehát a színmagyar egyházmegye öt év alatt a református népiskoláinak 54, 
tanítóinak 55 és tanulóinak 70 százalékát veszítette el!16 

 

Tanítóképzés 
 

A román kormány a tanítóknak igen nagy szerepet szánt a román nép szel-
lemi-lelki arculatának, identitástudatának formálásában. Ennek megfelelően 
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anyagi szempontból is megkülönböztetett figyelmet szentelt főképp az állami 
tanítóképzésnek. Ezt tanúsítják Barabás Endrének az 1930. évi közoktatásügyi 
költségvetéssel kapcsolatban közölt adatai is, amelyek szerint, míg az állam egy 
elemi iskolásra évente 1703 lejt, egy középiskolai tanulóra 6646 lejt, egy egye-
temi hallgatóra 16 882 lejt költött, addig egy tanítóképezdei növendék esetében 
ez az összeg 24 523 lejre rúgott, egy okleveles tanító pedig 171 666 lejébe került 
az államnak. (Igaz, ebben az is közrejátszott, hogy  a véglegesítő vizsgákon a 
már diplomázott tanítóknak kb. 25%-a elvérzett.) 

A nemzeti identitástudat megalapozásában a tanítóknak szánt kulcsszerep 
miatt a román politikusok a magyar képzőket olyan intézményeknek tekintet-
ték, amelyek szelleme nincs összhangban a román nemzeti érdekekkel, és ez a 
szemléletmód rányomta bélyegét a hozzájuk való viszonyulásra is.  

 

 

Az erdélyi magyar tanító-, tanítónő- és óvónőképzők sorsa 1919 és 1941 között 
 

 

Sz. Helység Felekezeti 

jelleg 

Profil Ala-

pítás 

Intézmény sorsa 1919 és 1940 között 

1. Nagyvárad róm. kat. tanító  1924-ben bezárták 

2. Kvár, 

Nagyenyed 

reform. tanító 1853 Folyamatosan működött (1858-tól Nagy-

enyeden) 

3. Szatmár- 

németi 

róm. kat. tanító 1856 1924-ben megvonták a nyilvánossági jogát, 

ezért megszűnt 

4. Szatmár- 

németi 

róm. kat tanítónő 1857 1928, 1929, 1935-ben nem volt nyil-

vánossági joga, de működött  

5. Csíksomlyó 

Csíksze-

reda 

róm. kat. tanító 1858 folyamatosan működött (1923-tól Csíksze-

redában; 1931–34-ben Kézdivásárhelyen; 

1934–41 között Marosvásárhelyen) 

6. Nagyvárad róm. kat. tanítónő 1858 1923–32 között nyilvánossági jog nélküli 

magánintézet; 1932–34 között nyilvánossági 

jogú; 1935-ben ismét megvonták a nyilvá-

nossági jogát, és román tannyelvűvé vált 

7. Déva állami tanító 1870 1924-ben román tannyelvűvé alakították 

8. Kolozsvár állami tanítónő 1870 1922-ben megszűnt 

9. Máramaros 

sziget 

állami tanító 1870 1919-ben román tannyelvűvé alakították 

10. Székely-

keresztúr 

állami tanító 1870 1925 után a magyar nyelvű képzést román 

tanulók betelepítésével elsorvasztották 

11. Zilah állami tanító 1870 1919-ben bezárták 

12. Kolozsvár állami tanító 1871 1919-ben megfosztották épületeitől; a kat. 

leánygimnáziumban, azzal összevonva foly-

tatta munkáját, 1922-ben bezárták 

13. Arad állami tanító 1873 1919-ben román tannyelvűvé alakították 
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Sz. Helység Felekezeti 

jelleg 

Profil Ala-

pítás 

Intézmény sorsa 1919 és 1940 között 

14. Temesvár róm. kat tanítónő 

és óvónő 

1893 1919-től német nyelvűvé válik (a svábok 

kérésére)  

15. Nagyvárad róm. kat. óvónő 1891 folyamatosan működött 

16. Temesvár állami tanító 1893 1919-ben román tannyelvűvé alakították át 

17. Temesvár róm. kat. óvónő 1894 1920-ban bezárták 

18. Nagysze-

ben 

róm. kat. tanítónő 1896 folyamatosan működött 

19. Sepsiszent- 

györgy 

reform. tanítónő 1900 1919-ben elkobozták épületeit; a Ref. Szé-

kely Mikó Kollégiumban kapott menedéket, 

1923-ban bezárták 

20. Szatmár- 

németi 

reform. tanítónő 1903 1924-ben bezárták 

21. Nagyvárad reform. tanítónő 1905 1923-ban megvonták nyilvánossági jogát, 

ezért megszűnt 

22. Zilah reform. óvónő 1913 1919-ben román tannyelvűvé alakították 

23. Lugos gör. kat. tanító 1914 1919-ben megszűnt (magyar és román tan-

nyelvű volt) 

24. Nagyenyed, 

Székelyud-

varhely 

reform. tanítónő 1917 1927-ben Nagyenyedről Székelyudvarhelyre 

helyezték, ahol folyamatosan működött 

 
Polgári iskolai tanítóképzés 

 
1. Temesvár róm. kat. tanítónő 1881 1923-ban bezárták 

2. Szatmárnémeti róm. kat. tanítónő 1894 1924-ben bezárták 

3. Nagyszeben róm. kat. tanítónő 1896 1923-ban bezárták 

 
Az 1924-es törvény XX. fejezetének 201. paragrafusa kimondja, hogy a ta-

nítóképzőkben, amelyekben a valamely kisebbséghez tartozó tanulók száma 
eléri a 20%-ot, a kisebbségi tanulók számára kötelezően oktatják az anyanyelvet 
is olyképpen, hogy tanítóként majd ezt és a hittant tanítani tudják. De felidéz-
hetjük az 1919-ben megkötött nemzetközi kisebbségi szerződés előírásait is. 
Hogy mi történt a valóságban, azt a fenti táblázatból könnyen kiolvashatjuk. A 
hatalomváltás után az erdélyi román hatóság (Kormányzótanács) első intézke-
dései közé tartozott a magyar tanítóképzők elleni intézkedések hozatala. 1919-
ben bezáratott kettőt, román tannyelvűvé alakított négyet, német tannyelvűvé 
egyet, kettőnek kisajátította az épületeit. Tehát egyetlen év alatt kilenc intézmé-
nyét veszítette el az erdélyi magyarság! 

Ahogy időben távolodunk a gyulafehérvári gyűléstől és a párizsi békeszer-
ződéstől, a román hatóságok egyre inkább kezdték „elfelejteni” ígéreteiket és 
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vállalt kötelezettségeiket. A legnagyobb veszteségeket a magyar intézményrend-
szer az 1920-as évek és az 1930-as évek első felében szenvedte el.  

A törvények fondorlatos kijátszására tipikus példa a székelykeresztúri Álla-
mi Fiú Tanítóképző esete. Az 1924. szeptember 19-én felvett jegyzőkönyv arról 
számol be, hogy C. Angelescu miniszter úr az iskolánál tett 1924. augusztus 7-i 
látogatása alkalmából „szíveskedett bejelenteni, hogy a tantestületet ki fogja 
egészíteni olyan tanárokkal, illetve a tanulói közösséget olyan diákokkal, akik 
tökéletesen beszélik a román nyelvet. Ebből a célból a régi Regátból fognak 
áthelyezni tanárokat, illetve hozni tanulókat.”18 Más szóval elérkezettnek látta 
az időt, hogy megkezdje ennek a székelyföldi magyar tanítóképzés szempontjá-
ból oly fontos intézménynek az elrománosítását. Az intézkedés szükségességét 
Traian Nestor Georgescu igazgató a következőképpen indokolta: „Az, hogy a 
székelyek jól megtanulnak románul az ő javukra szolgál, mert így az egész or-
szág területén lehetnek tanítók, nem csak a  székely megyékben.”19  Tehát sze-
rinte az, hogy nem anyanyelvükön, hanem az állam nyelvén fognak tanulni a 
magyar ifjak, valóságos jótétemény számukra… 

 
Hogyan alakult a magyar tanulók száma a képezdékben? 
 

Az állami tanítóképzőknek az 1926–27-es tanévben összesen 24 877 tanu-
lója volt, melyből mindössze 132 (0,7%) magyar nemzetiségű. A hivatalos sta-
tisztika szerint a magyarság aránya a Nagy-Románia összlakosságát tekintve 
abban az időben 7,9% volt. Ennek alapján 1964 magyar tanulónak kellett volna 
helyet kapnia ezekben az intézetekben. Ez az arány az 1930-as évektől a szé-
kelykeresztúri képzőből a magyar tanulók kiszorítása következtében tovább 
romlott. Tehát az erdélyi magyarság vajmi keveset profitálhatott abból, amit a 
román állam a tanítóképzésre fordított. 

Ilyen körülmények között a magyar tanító, tanítónő és óvóképzés végső 
menedékei a felekezeti képzők maradtak. Az 1927–1928-as tanévben az öt 
róm. kat. tanítóképző 297, a két református pedig 294 tanulóval működött. Ez 
összesen 591 tanítójelöltet tesz ki, amihez ha hozzáadjuk az állami képezdék-
ben tanuló 132-t, megállapíthatjuk, hogy az 1920-as évek vége felé évente alig 
több mint 700 magyar ifjú készülhetett a tanítói pályára. Mivel a képzés időtar-
tama hét év volt, gyakorlatilag ennek 1/7-e lépett ki évente tanítói diplomával 
az iskola kapuján. Ez azt jelenti, hogy a közel másfél milliós romániai magyar-
ság elemi iskolái és óvodái évente jó esetben mintegy 107 új szakképzett peda-
gógust kaptak.20 
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A tanítók számának a csökkenését jelentős mértékben befolyásolta az a 
diszkrimináció is, amelyben az idegen tanárok előtt folyó képesítő vizsgákon 
(examen de capacitate) a magyar tanulókat részesítették, és aminek következté-
ben igen jelentős százalékuk évről évre megbukott. Ezt az antipedagógiai eljá-
rást törvényesítette az 1925. március 7-én életbe léptetett érettségi törvény, 
amelyet még a józan gondolkodású román politikusok is „pedagógiai gillotin”-
nak gúnyoltak… 

Hol vannak már a gyulafehérvári határozat ígéretei, a párizsi kisebbségi 
egyezményben és a trianoni békeszerződésben a román állam által vállalt köte-
lezettségek? Ezek után az embernek önkéntelenül is a Lucian Boia által feltett 
kérdés jut az eszébe: „De mi lesz a becsülettel?”21 

Végül megállapíthatjuk, hogy a két világháború közötti időszakban az erdé-
lyi népoktatás és tanítóképzés a román kormányok kisebbségellenes politikája 
következtében mély válságba jutott, amelyet valamely mértékben az 1940–1948 
közötti időszakban kihevert, de a Ceauşescu-diktatúra idején folytatott iskola-
politika még mélyebb válságba juttatott. 
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