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Ciubotariu Éva – Nagy Zoltán 

A Révai Miklós Szakkollégium 
 

„Betsüld az Oskolát … 
S terjesszed, ápolgasd, hol módját láthatod: 

Terjed véle Nyelved, nemzeted is tágul.” 

Révai Miklós 

 
Napjainkban majdnem ismeretlen név, szokatlan fogalom. Vajon mit 

takarhatnak így összekapcsolva?  
 

Révai Miklós (1750–1807) 

Sokan ismerik a Révai nevet, mert a lexikonra 
gondolnak. Ki volt tehát Révai Miklós és miért, 
hogyan alakult meg a nevét viselő szövetség? 

A magyar felvilágosodás korának kiemelkedő 
egyénisége volt. Kiváló nyelvész, az összehasonlító 
nyelvészet nemzetközi előfutárainak egyikeke, a 
„klasszikus triász” egyik költője, remek szerkesztő, 
jeles tanár, hihetetlenül sokoldalú, szenvedélyes és 
nyughatatlan természetű, egész életében súlyos 
anyagi gondokkal küszködő ember, aki ötven éves 
korában így jellemezte önmagát: „nagy gramma-
ticus, jó költő és rajzoló, de háromszor szegény.”  

Nagyszentmiklóson, Torontál megyében született, valószínűleg 1750. 
február 24-én egy szegény csizmadia fiaként. Elemi iskoláit Csanádon végezte, 
majd 13 éves korában a piaristák szegedi gimnáziumába került, ahol hat évet 
töltött a humán tudományok tanulmányozásával, rendkívüli tehetsége nagyon 
korán megmutatkozott, tanulmányaival a teológiai pálya felé fordult. 

Ez után Tatán rajzot és építészetet, Veszprémben, Nagykárolyban és 
Nyitrán grammatikát tanított. Ugyanitt teológiai tanulmányokat is folytatott, 
majd Bécsben rajzot és műépítészetet tanult. 
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1778-ban pappá szentelte Nagyváradon gróf Kornis Ferenc püspök. A 
nemzeti iskoláknál rajztanár, a királyi akadémián a bölcselet rendkívüli tanára 
volt.  

Ebben az évben jelent meg első verseskötete, mely 12 elégiát tartalmaz. A 
disztichonban írt verseket magyarosan, „alagyák”-nak nevezte, verseinek leg-
többjében a magyar nyelv és a tudományok előmozdításának ügye a legfőbb 
téma. 

Mint egyetemi tanár, a magyar történeti nyelvészet megalapítója. 1780-ban 
jelent meg ABC-s és szépíráskönyve: „A magyar nyelvnek helyes írása és kimondása 
felől kettős tanulság avagy ortografia” című műve, melyben máig élő helyesírási alap-
elvünket, a szóelemző elvet képviselte. Ő írta az első magyar nyelvű építészeti 
tankönyvet, és a fordítómunkájának köszönhető az első magyar nyelvű 
villamosságtani monográfia megjelenése is: „A mennykőnek mivoltáról s eltávoz-
tatásáról való bölcselkedés” 

Nyelvújító, új nyelvészeti szakszavakat is alkotott, például a helyesírás és a 
nyelvtudós szavunkat. 

A Nagyváradon töltött évek után Bécsben vállalt nevelői állást, 1783 
decemberében átvette a pozsonyi Magyar Hírmondó szerkesztését, 1784-ben 
Győrbe került nevelői állásba, itt megpróbálja az új magyar irodalom legjelentő-
sebb alkotásait megjelentetni. 1786–1787-ben kiadta Faludi Költeményes 
maradványait. 1787-ben Pozsonyban folytatta munkáját. Ebben az évben 
jelentette meg Orczy költeményeit, majd saját verseit. 1788-ban Faludi 
„második meg jobbítatott” kiadásával, majd 1789-ben Barcsay és Orczy 
költeményes kötetével zárta sorozatát. 

Pozsonyból 1787-ben tért vissza Győrbe, hogy elfoglalja állását a Győri 
Királyi Nemzeti Rajziskolában, ahol rajzot, mértant, építészetet, földrajzot és 
géptant tanított. Elkészítette a tanításhoz szükséges elemi rajzmintákat. 1793-
ban rajzoktatói tevékenységéért megkapta a helytartótanács és a bécsi építészeti 
akadémia dicséretét. 

A másik ügy, amelyért Révai szintén sokat dolgozott győri éveiben: a 
Magyar Tudós Társaság szervezése. Saját előszavával kiadta Bessenyei akadé-
miai tárgyú röpiratát, a „Jámbor szándék”-ot, ezt a tudományos akadémia szerve-
zését sürgető iratot, 1790-ben pedig megjelentette részletes tervét és a leendő 
tagok névsorát. A társaság célját a nyelv művelésében, a tudományok és a 
művészetek terjesztésében jelölte meg. Nyomtatásban is terjesztett tervezeté-
nek eredménye volt, hogy az akadémia létesítésének ügye az 1790–1791-es 
országgyűlés elé került. Bár a terv nem valósult meg, mégis fontos előrelépést 
jelentett Révai szívós munkája a magyar akadémia megvalósulásának útján. 
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Türelmetlen reformtörekvései egyre több ellenérzést váltottak ki, ő pedig 
egyre elkeseredettebb lett, helyzete Győrben tarthatatlanná vált. 1795-ben 
beszüntette a tanítást, eltávozott a városból. Újra elkezdődtek a hányattatás és a 
nyomor évei. 

Fél évet töltött Bécsben, majd 1796-ban kinevezték költészettanárnak 
Esztergomba. Komárom, majd Sopron, és ismét Bécs következett. Nehéz 
körülmények között élt, betegsége is egyre jobban kínozta. 

I. Ferenc idején, 1802-ben nyerte el az egyetem magyar katedráját. 1803-ban 
megjelentette fő műveit. Közülük az első az „Antiquitates Literaturae Hungaricae” 
(Magyar irodalmi régiségek), melyben közreadta legrégibb, összefüggő nyelvem-
lékünket, a Halotti Beszéd-et, és a szöveget tudományos magyarázatokkal látta el.  

E könyv kapcsán emlegetik Révait a magyar történeti nyelvészet alapítója-
ként. Módszere egyedi és új volt, megelőzte a történeti nyelvtan legnagyobb 
művelőit: a német Schlegelt és Grimmet.  

Másik fő műve az „Elaboratior Grammatica Hungarica” (Bővebb magyar 
nyelvtan). E könyv Révai összefoglaló nyelvészeti munkája, melyben nyelvtörté-
neti tényekkel magyarázza az élő beszéd grammatikáját – felhasználja az össze-
hasonlító nyelvészet módszereit is.  

Mindkét műve nagy jelentőségű a magyar nyelvészet történetében. 
Előttük még nem jelent meg olyan alkotás, amely fejtegetéseiben ilyen tudo-
mányos, eljárásaiban ilyen módszeres, eredményeiben ilyen időtálló lett volna. 

Révai élete utolsó éveiben fogott hozzá „A magyar deáki történet” című 
munkájához. E műben a magyar irodalom és nyelv történetét tárgyalja, s kísér-
letet tesz az első magyar nyelvű stilisztikai mű létrehozására.  

A Magyar Tudományos Akadémia mindjárt megalakulásakor Révai rend-
szerét fogadta el. Nyelvismerete: magyar, német, francia, olasz, latin, görög és 
héber. 

Révai élete, pályája nem volt akadálymentes. Terveiből sok mindent nem 
tudott megvalósítani, ám amit létrehozott, azáltal a Révai-életmű elválaszthatat-
lanul összefonódik a magyar nyelv, a kultúra, tudomány a művelődés történe-
tével –, s ezért felbecsülhetetlen, maradandó érték.  

Pesten halt meg, 1807. április 1-jén. 
 

Helyszín a nagyváradi Ady Endre Líceum 
 

Nagyvárad legjelentősebb magyar középiskolája, az Ady Endre Líceum, 
annak az Orsolya-rendi zárdaiskolának a jogutódja, amelynek alapjait 1771-ben 
Szentzi István kanonok tette le. Hosszú utat tett meg az ősi schola a több mint 
két évszázados története során. 
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Működése az Orsolya-rend vezetése alatt álló elemi iskolával kezdődik, 
ahol leánygyermekek nevelése és oktatása folyik. Majd 1856-tól tanítóképző 
létesül, ahonnan százával kerülnek ki a keresztény hitet és szeretetet hirdető és 
azt tanítványaiknak továbbadó pedagógusok. Párhuzamosan ezzel, a múlt 
század végétől, az intézmény polgári leányiskolával bővül. Az I. világháború és 
az azt követő fordulat megakasztja az intézmény egyenes vonalú fejlődését, sőt 
az 1920-as évek derekától az iskola sorvadásnak indul, alig tud megbirkózni a 
léttel. 

A II. világháború az iskola történetének újabb jelentős állomása. A szűkös 
esztendők ellenére újra megindul a tanítóképzés a régi hagyományokat folytatva, 
s a leánylíceum is megnyitja kapuit. 1944 után az ateista-kommunista rendszer 
térnyerésével a régi katolikus alma maternek fel kell adni hagyományos nevelési 
módszereit. 

A diktatúra szorításában is igyekszik a hivatás erejével hitet és erkölcsöt 
megőrizni, eredményeket elérni, utat mutatni, nemzedékek jövőjét formálni. 
Így jutott el a hatvanas éveken keresztül a mindannyiunkat egyaránt sorvasztó 
80-as évekig. Közben sok neve volt: 3-as számú, 5-ös számú, Moghioros stb., 
két időszakban vegyes tannyelvű gimnáziumként működött, 

Majd jött a változás: 1989 decembere, és az azt követő zűrzavaros időszak, 
1990-ben egy csoport lelkes diák és tanár kitartó harcának eredményeképpen 
visszaalakul magyar tannyelvű középiskolává, ahol a mai napig a román nyelv 
és irodalom tantárgyat leszámítva, mindent magyar nyelven oktatnak. 

A Szövetség, a Révai Miklós Szakkollégium 

Napjainkban, Romániában elég nagy a zűrzavar, 
ez alól a tanügy sem kivétel. Ki nem dolgozott 
rendeletekkel, törvényekkel szabályozzák a pedagó-
gusi munkát, át nem gondolt, hosszú távra alkalmaz-
hatatlan tanügyi törvényeket alkotnak vezetőink, a 
tanrendek, tananyagok kidolgozása esetleges, az 
éppen hatalmon lévők érdekeit szolgálja, vagy hozzá 
nem értésüket bizonyítja. A központosítás a lehető leg-
nagyobb, engedélyekhez kötött az egyéni, önálló 
alkotói tevékenységek nagy része, az engedélyek meg-
adása gyakran gazdasági érdekekhez fűződik. Egyéni 
próbálkozások így ritkán vezetnek eredményre, elvesz-
nek a nagy munkával létrehozott értékek, sokszor 
nem is tudunk ezekről. Ezt felismerve elérkezettnek 
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érezte az időt Nagyvárad 26 tanára, hogy összefogjon, szövetséget alapítson, 
ezzel megpróbáljon változtatni a jelenlegi helyzeten, hogy ne várjunk tovább 
központi kezdeményezésekre. Amit magunknak megvalósítunk, az biztosan 
hasznos lesz iskoláinkban oktató, nevelő tanártársainknak, így diákjaink is 
nagyobb eséllyel boldogulnak. 

A célok megvalósításáért 2007 őszén egy nyertes pályázat eredményeként 
a nagyváradi Ady Endre Líceumban létrehoztuk, és azóta működtetjük, majd 
idén februártól hivatalosan jogi személyként is bejegyeztettük a hivatalos nevén 
Asociaţia „RÉVAI MIKLÓS SZAKKOLLÉGIUM”-ot. A szövetség a 
26/2000-es kormányrendelet szerint bejegyzett, román jogi személyiséggel ren-
delkező apolitikus szervezet.  

 A szövetség néhány igen nemes célja: 
a) Tudományos, kulturális, művészeti, sport-, oktatói tevékenysé-

gek szervezése tanulóknak, egyetemi hallgatóknak, tanároknak, 
szülőknek és ilyen jellegű tevékenységek támogatása.  

b) Tevékenységi területével összeférhető céllal rendelkező intéz-
mények létrehozása, támogatása.  

c) Oktatási segédanyagok, könyvek, nevelési-oktatói célú kiadvá-
nyok szerkesztése, nyomtatása, terjesztése. 

d) Oktatói-nevelői karitatív és humanitárius tevékenységek. 
Tudományos, kulturális, művészeti, sport-, oktatói tevékenysé-
gek szervezése tanulóknak, egyetemi hallgatóknak, tanároknak, 
szülőknek, és ilyen jellegű tevékenységek támogatása.  

Ezen alapvető célok megvalósítása érdekében néhány, a szövetség által 
szervezett tevékenységek köréből: 

  Olyan tanári közösség létrehozása, amely az iskoláskorú gyermekek 
körében felelős viselkedésű csoportokat alakít.  
  Táborokat, kirándulásokat, tudományos ülésszakokat, sporttevékeny-

ségeket, workshopokat, szemináriumokat szervez céljainak megvalósítása 
érdekében. 
  Segíti tehetséges gyermekek folyamatos szellemi gyarapodását az isko-

lában, iskola után pedig munkahelykeresését és beilleszkedést. 
  Közreműködik a központi, helyi, regionális szervekkel közösen az 

intellektuális fejlődést elősegítő pályázatok megvalósításában. 
  A fiatalok és idősebbek körében olyan tevékenységeket támogat, 

melyek hozzájárulnak a környezet megóvásához (pl. elektronikus és más 
hulladékhasznosítás).  
  Közreműködés intézményekkel (az óvodától az egyetemig) a legmo-

dernebb oktatást segítő módszerek kialakítása, alkalmazása érdekében. 
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  Közreműködik a jövő pedagógusainak képzésében, keresi a legjobb 
módszereket, eszközöket, az oktatói-nevelői munka elősegítésére. 
  Általános műveltségi vetélkedőket, sportversenyeket szervez. 
 Iskolai oktatáson kívüli tevékenységeket szervez, tanulóköröket alapít. 
  Segíti tehetséges gyermekek folyamatos szellemi gyarapodását az 

iskolában, iskola után pedig munkahelykeresését és beilleszkedését. 
  Szociális segítséget nyújt a rászoruló diákoknak. 
 Iskolai és iskolán kívüli oktatást elősegítő, nemzeti vagy nemzetközi 

pályázatokon való részvétel szakmai hozzájárulással vagy logisztikai 
segítségnyújtással. 
  Céljainak megvalósítását elősegítő könyvek, újságok, folyóiratok, CD-k, 

DVD-k szerkesztése, kiadása. 
  Pályázatok elkészítése.  
  Továbbképző tanfolyamok, szakmai kiképzések, kurzusok szervezése. 

 

Bárkinek szívesen segítünk, ha céljai megegyeznek a szövetség céljaival. 

Szeretnénk, hogy … 
Működjön a kollégium, mint szakmai és közösségi műhely, hogy teljesítse 

célját, az interdiszciplinaritás megvalósítását, a legkiválóbb tanulók felkészítését 
a hazai és nemzetközi tudományos életben való színvonalas kutatómunkára, 
értelmiségi hivatásra, segítse az elkötelezett, tenni akaró tanárokat kutatómunká-
jukban. 

 

Elérhetősége: http://lady.rdsor.ro/revai  

Email: a szövetség: revai@lady.rdsor.ro,  

Nagy Zoltán elnök: nagyz@lady.rdsor.ro   

 

 


