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Az erdélyi magyarok 21. századi felsıfokú
oktatásának alapelveirıl a Transylvania Trust Alapítvány értelmezésében
Reflexiók Tonk Sándor Romániai magyar magánegyetem
c. tanulmánya kapcsán
A Transylvania Trust Alapítvány (TTA) az erdélyi épített-örökségvédelmi tevékenység
menedzsereként 1996 óta mőködik. Az (erdélyi magyar) oktatásban annyiban érdekelt, amennyiben
annak az erdélyi örökségvédelmi tevékenységben szerepe van. Ilyen vonatkozásban rendelkezik
oktatási stratégiával is, melynek kézzelfogható eredménye - többek között - a kolozsvári BabesBolyai Tudományegyetem keretében (román és magyar nyelven párhuzamosan) mőködı 4
szemeszteres posztgraduális épített-örökségvédelmi interdiszciplináris szakosító képzés, illetve az
angol Institute for Historic Building Conservationnal közösen szervezett nagyenyedi építettörökségfelújításra szakosító szakmunkástanfolyam. Ezek mellett a TTA rendelkezik az erdélyi
épített-örökség felújításában érdekelt szakemberek tudományos munkájának keretet teremtı
háttérintézményével - a Transylvania Trust Dokumentációs és Kutatási Központtal -, melynek
keretei között már most is több mint 20 belsı munkatársa vesz részt számos alapkutatási
programban, éspedig: "Erdélyi kazettás mennyezetek és falképek állagfelmérése és védelme 19972005"; "Az erdélyi pusztuló épített-örökség állagfelmérése és védelme 1998-2010"; "Az erdélyi népi
építészeti örökség állagfelmérése és védelme 1999-2010" stb.
A TTA ügyvezetı igazgatója - dr. Szabó Bálint - a Kolozsvári Mőszaki Egyetem Építész Karának
professzora. Ezúttal, "magán" tudományos háttérintézmény vezetıjeként (de "a piacról élı" aktív
tartószerkezet szakértıjeként is), az alapítvány vezetı munkatársaival - Hegedős Csillával, Krizsán
Imolával, Makkay Dorottyával, Furu Árpáddal, Maksay Ádámmal és Szabó Sámuellel - konzultálva,
a kutató-tervezı tevékenységben dolgozó szakemberek szemszögébıl próbál szólni az erdélyi
magyarok felsıfokú oktatásáról. Gyakorló (erdélyi magyar, egyetemet végzett) szakemberekként
mindenekelıtt a kompetenciára és a versenyképességre való felkészítést igényeljük és kérjük számon
minden (természetszerően az erdélyi és magyar) felsıfokú oktatási intézménytıl (is).

I. Elöljáróban
Mindenekelıtt szívbıl üdvözöljük a romániai magyar magánegyetem megszületését szavatoló
magyar kormányhatározatot. Alapvetıen egyetértünk a Romániai magyar magánegyetem címő
vitaindító tanulmány eszméivel. kiegészítéseinkkel, pontosításainkkal remélhetıleg hozzájárulunk
ahhoz, hogy a Kuratórium mielıbb elkészítse az egyetem létrehozásának stratégiai tervét.

II. Az erdélyi egyetem létfontosságát alátámasztó gondolatok
1. Az erdélyi magyar egyetem létrehozásának kérdéskörét az erdélyi magyarság túlélési esélyeivel
összefüggésben tanácsos vizsgálni. Saját egyetemre csak akkor van szüksége az erdélyi magyar
közösségnek, ha fennmaradása hosszú távon biztosított.
A globalizáció nemzetiségpolitikai következményeként - de más folyamatok eredményeképpen is - a
nemzetállamok ideje lassan lejár: ha 15-20 évig az erdélyi magyarság nem követi más kisebbségek
példáját, nem olvad be és nem futamodik meg, Erdélyben életerıs magyar közösség maradhat meg,
akár a Trianon szabta határok között is. A helyben maradás, megmaradás feltételeinek biztosítása
tehát elsırendő és azonnali feladata mindazoknak, akik tudnak és akarnak tenni az erdélyi
magyarságért.

2. Biztosak vagyunk abban, hogy a helyben maradás egyik alapfeltétele a nemzeti kisebbségi
komplexus megfelelı kezelése. Az is köztudott, hogy mindenütt e kérdés kezelésének sarkalatos
pontja a kisebbségi oktatás megnyugtató megoldása. A felsıfokú kisebbségi oktatásé is. Az erdélyi
magyar egyetemek stratégiájának kidolgozásakor kötelezıen figyelni kell tehát a nemzetiségi
komplexust determináló tényezıkre, és elı kell segíteni ezek kezelését és (ha ez egyáltalán
lehetséges) fokozatos felszámolását.
3. a kisebbségi komplexus kezelése a felsıoktatás szintjén sok mindent feltételez. Mi most az
elitértelmiség egyetemi és tudományos érvényesülésének biztosításáról kívánunk szólni. Ma, ha
erdélyi magyar (különösen mőszaki, mezıgazdasági, zenei vagy képzımővészeti pályán)
tudományos vagy egyetemi karrierre vágyik, azt Magyarországon vagy azon túl kell keresnie.
Magyarnak mőszaki, agrártudományi egyetemen, képzımővészeti vagy zenemővészeti akadémián
tanítani csak elvétve sikerül Erdélyben. Az egyetemi karrierre vágyó erdélyi magyar elitértelmiségi
Erdélyben tartásához - az erdélyi többségi társadalmi tudat (és akarat) jelenlegi szintjén nélkülözhetetlenek a befogadó magyar irányítású, autonómiával rendelkezı oktatási intézmények.
4. A tudományos (állami) háttérintézetek - ha elvétve vannak is ilyenek - Erdély-szerte halódnak (ne
feledjük, ezeket az intézményeket tudatosan sorvasztotta el a kommunista és a posztkommunista
országos vezetés, mert nem volt rájuk szüksége). Márpedig a magyar irányítású oktatási
intézmények mellett szükség van (erdélyi) magyar érdekek szerint szervezıdı tudományos
háttérintézetekre, ahol magyar vezetéssel, magyar szakembereknek biztosítanak munkahelyet, ahol
erdélyi (romániai) prioritásokat oldanak meg - egyetértésben a hasonló prioritásokban gondolkozó
többségiekkel. Nem az a legfontosabb, hogy ezekben a laboratóriumokban milyen nyelven beszélnek
- legfeljebb szubjektív, kényelmi szempontból -, a lényeg, hogy érdeme szerint lehessen magyar az
igazgató, a program-koordinátorok, de más - nem vezetı - munkatársak is.
5. Lényeges a fiatal kutatók szakmai fejlıdésének biztosítása. A doktorátus intézményrendszerébe
való bekapcsolódást ne gátolják nemzetiségi szempontok. Legyen annyi doktorátust vezetı (magyar
irányítás alatt álló) intézmény (részleg), amennyire szüksége van az erdélyi magyar közösség
doktorálni vágyó részének. Illetve, hogy ne nemzetiségi hovatartozás függvénye legyen a doktorálás
lehetısége, vagy egy rendesen felszerelt laboratóriumba való bejutás.
6. Legyen szabad (erdélyi magyar) elhatározás kérdése, hogy ki milyen mértékben és fokon akar
részesülni anyanyelvő oktatásban. A kérdés komplex, és több szemszögbıl kell vizsgálni.
Természetesen lényeges és fontos az alapfogalmak megértése, az anyanyelven való gondolkodás.
Kötelezı a magyar iskolák tanári karának anyanyelvő oktatása. A szaknyelveknek az elsajátítása is
létkérdés. De az óvodától a doktorátusig, az iskolától a zseniképzés irányába haladva a szakmai
tökéletesedésben, a tudományos életben, a karrierépítésben nem elég a szaknyelvet csupán magyarul
szépen, közérthetıen beszélni. Romániában a román nyelv, a világban világnyelv ismerete nélkül
versenyképesség nincs! A román szakmai társadalommal, a világ szakmai társadalmaival érintkezni,
együtt dolgozni csak akkor lehet, ha értjük a nyelvüket, a gondolkozási mechanizmusukat. Erdélyi
szakemberek alapvetı problémája, hogy nem csak nem beszélnek jól angolul, de nem ismerik a
megfelelı szakszavak mellett az angol gondolkodásmódot sem! Ezt pedig akkor lehet könnyen
elsajátítani, ha az elıadások egy részét angolul hallgatják. Nem beszélve arról, hogy akkor minden
gond nélkül lehet (magyarul vagy románul nem tudó) vendégtanárokat fogadni, ami szintén
létkérdés. Persze, ha az oktatás csak angol nyelvő, azt hibának érezzük, ugyanúgy mintha csak
román nyelvő: a diákok nem tanulják meg sem románul, sem magyarul a szakkifejezéseket (illetve a
gondolkozási módot) és saját országukban kerülnek hátrányos helyzetbe.

7. A felsıfokú oktatás célja a Romániában helytállni tudó erdélyi magyar értelmiségi képzése. Ezért
ennek ismernie kell a román szaknyelvet, a román szaktörvénykezést, hogy a román szakemberekkel
egyenlı rangú versenytárssá válhasson. Aki erre nem képes, inkább kivándorol. Persze, mindig
voltak s lesznek erdélyi magyarok, akik kényelmi szempontokból távoznak. De aki vállalja a
nagyobb erıfeszítést a helyben maradás érdekében, annak teremtsünk versenyképes feltételeket.
Példa: a Babes-Bolyai Tudományegyetem keretében Kolozsváron 1998-ban mőemlékvédelmi
szakmérnök-képzés indult: 4 szemeszteres, 600 órás posztgraduális szakosító képzés. Románul és
magyarul. Menet közben arra kellett rájönnünk, hogy a magyar hallgatók - bár mindegyikük románul
végezte a mőszaki egyetemet és beszélik a román építıipari szaknyelvet - a történeti épületekkel
kapcsolatos speciális szakszavakat nem tudják se románul, se magyarul. Azt a csak a történeti
épületek összefüggésében használatos 1000-1500 szakkifejezést, ami nélkül viszont nem tudunk
versenyben maradni ebben a szakmában. Arra gondoltunk: a tantárgyak egy részét (maximum 25%át) a következıkben románul adjuk elı. A szaktanárokat, a magyar anyanyelvőeket és a románul
tanítókat is, a szakmérnöki tanfolyam magyar vezetısége nevezi ki.

III. Az erdélyi magyar felsıoktatás létformáját
keresı gondolatok
8. hálózatban kell gondolkozni - Erdélyi Magyar Egyetemi hálózatban. A hálózatba tartozhatnak
állami és magánegyetemek, hagyományosabb és modernebb képzésformák egyaránt. A létezı
kereteket folyamatosan bıvíteni és építeni kell ott, ahol erre igény van, és esetleg a helyi hatóságok
is besegítenek (megfelelı fizetés, lakás, letelepedéssel járó jogok stb.). Nem vagyunk meggyızıdve
arról, hogy csak az egyetlen magyar egyetem gondolata az üdvözítı. Nem látjuk, miért ne lehetne
több egyeteme az erdélyi magyarságnak? Tudtunkkal, mai európai normák szerint a 1,5-2 milliós
erdélyi magyarságnak 45-60 000 egyetemistája lehet, akik nyugodtan tanulhatnak 4-5 egyetemen.
Lehet tehát partiumi egyetem is, kolozsvári is, székelyföldi (akár 3) is. Az Erdélyi magyarság
szellemi fıvárosa ma Kolozsvár! De, hogy ez 20-25 év múlva is így lesz-e, nem biztos, ezért kellene
már az elejétıl hálózatban gondolkodni. Természetesen, ha a kezdeti vendégtanár megoldásra
gondolunk, a partiumi egyetem van elınyösebb helyzetben: könnyebb Szegedrıl, Debrecenbıl (vagy
akár Budapestrıl, Pécsrıl) átjárni tanítania a Partiumba, mint a Székelyföldre.
9. Az Erdélyi Magyar Egyetemi Hálózat tagja lehet bármely - román állami engedéllyel Erdély
területén mőködı, (sajátos célkitőzéseinek megvalósítása érdekében, saját szellemiségének
kialakításáért) autonómiával rendelkezı - felsıfokú oktatási - vagy tudományos háttérintézmény,
függetlenül attól, hogy rendelkezik vagy sem román állami költségvetési támogatással (tehát állami
vagy magánegyetem), melyeknek oktatáspolitikai célkitőzései az erdélyi magyar társadalom
érdekeit, jövıjét szolgálják. Ha az erdélyi magyarság érdekei a többnyelvőséget feltételezik
(bizonyos órákat románul vagy valamilyen világnyelven oktatnak - például angolul), akkor fel kell
ezt is vállalni. A távoktatásnak szintén meg kell találni a helyét, bár az egyetemi légkör, az egyetemi
környezet szükséges kelléke az értelmiségivé válás folyamatának, a távoktatást tehát abszolutizálni
nem szabad. Más kérdés, hogy lehetıséget kell teremteni a magyar és a román diákság
együttgondolkodására. Ezért nem megoldás, ha egy egyetemben gondolkozunk és azt a
székelyföldre telepítjük; a székelyföldi egyetem szükséglet, de nem egyetlen alternatíva!

10. Az Erdélyi Magyar Egyetemi Hálózatot csak fokozatosan lehet kialakítani, ugyanis szükséges
hozzá:
a) a diáklétszám növelése: A ma 15 000-re tehetı magyar diákságnak 45-60 000-re kell
gyarapodnia; ez mindenekelıtt infrastruktúrát feltételez, amit egyszerre lehetetlenség
kialakítani, akkor se, ha feltételezzük, hogy a már tanuló 15 000 diák ott marad, ahol volt tehát a létezı keretben - és csak a különbözetnek kell infrastruktúra. Ha viszont arra
gondolunk, hogy részben kivonulunk a mostani keretbıl - pl. a mőszaki egyetemet elhagyják
a magyar diákok -, akkor egyértelmő, hogy a kérdést csak fokozatosan lehet megoldani;
b) a tanárlétszám növelése: Ha 10-15 diák mellé feltételezünk egy tanárt, akkor az 3-6000
tanárt jelent, a mai néhány százhoz viszonyítva. Ekkora tanári kar elıteremtéséhez, megfelelı
minıségben, több évtizedre van szükség. Meg merném kockáztatni: a több-kevesebb
következetességgel nyolcvan esztendeje sorvasztott erdélyi magyar felsıoktatásnak legalább
ugyanennyi idıre lenne szüksége a regenerálódásához;
c) egyetemek telepítése olyan helyekre, ahol nem voltak (pl. a Székelyföldre). Az
értelmiségivé válás körülményeinek, mindenekelıtt szellemiségének kialakítására
évtizedekre van szükség. Esetleg tanárokat kell meghívni, akik letelepszenek és
hozzájárulnak a szellemiség alakításához. Persze jó kérdés, hányan jönnének ma Európából a
Székelyföldre tanítani? Esetleg fiatal székely tanársegédek és néhány idısebb professzor
máshonnan, akik talán 3-5 évre hajlandóak leköltözni;
d) magyarul oktatni olyan szakokon, ahol nem oktattak; pl. a mőszaki vagy agrártudományi
egyetemek esetében. Trianon elıtt Erdélyben ilyen jellegő képzés nemigen volt, illetve
Trianon után szinte csak román nyelven oktattak; az állami egyetemeken pedig pillanatnyilag
nagyon kevés magyarul tudó tanszemélyzet van (pl. a kolozsvári Mőszaki Egyetem Építész
Karán a jelenleg ott tanuló 450-500 diákot közel félszáz tanszemélyzet oktatja, s ebbıl
csupán három fıállásban dolgozó és egy betanító magyarul tudó tanár van). Ideiglenesen az
anyaországból kell professzorokat importálni és melléjük erdélyi tanársegédeket rendelni. Az
önállósodáshoz 15-20 esztendı szükséges. Aki azt hiszi, hogy Erdélyben ezrével található
csellengı egyetemi tanár, csak tanszéket kell számukra kreálni, nagyot téved; természetesen
biztosan vannak többen az idısebb kutatók közül is, akiket ki lehet professzornak, docensnek
nevezni, és akik egy kialakult egyetemi környezetbe be tudnának illeszkedni! De nehezebb
feladat elıtt állnak, ha ezt a szellemiséget nekik kell kreálni.
11. Fontos a különbözı egyetemi formák párhuzamos léte. Több argumentum is felhozható:
a) Természetesen a különbözı alternatívák az önálló erdélyi állami magyar egyetemek
létfontosságát nem kérdıjelezhetik meg: a romániai magyar adófizetı polgárnak ehhez joga
van; különösen, hogy különbözı európai integrációs fórumokon sok vonatkozásban nem
tárgyalnak, csak állami egyetemekkel;
b) A magánegyetem - jelen körülmények között - az egyetlen lehetıség az önálló erdélyi
magyar egyetem felállítására; különben a magánegyetem mindig szükséges alternatíva egy
kisebbségi csoport számára, ahova menekülni lehet, ha a "demokratikus" többség (akár
idılegesen is) csorbítani akarja jogainkat;
c) Az állami multikulturális egyetemek szellemi elıkészítıi (lehetnek) az önálló erdélyi
állami magyar egyetemeknek; pl. tanárokat képeznek akár a magánegyetemek számára is. A

kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Európában az egyik legjobban - ha nem éppen a
legjobban - jegyzett romániai egyetem: ezt a státust az erdélyi magyarságnak ki nem
használni bőn. Másrészt a Babes-Bolyai Tudományegyetem alternatíva, s úgy gondoljuk,
mint ilyent, támogatni kell: végsı soron minél több egyetemi tanára van az erdélyi
magyarságnak, annál gazdagabb.
12. Az egyetemalapítást párhuzamosan kell kezelni a tudományos háttérintézmény-rendszer
kiépítésével. A háttérintézmény-rendszernek is több lábon kell állnia, az egyetemekhez hasonlóan itt
is számolni kell a létezı állami központokkal, létre kell hozni az erdélyi Magyar Tudományos
háttérintézmény-hálózatot, melynek használható tagjai lehetnek az olyan tudományos mőhelyek,
mint pl. a Transylvania Trust Alapítvány Épített-örökségvédelmi Dokumentációs és Kutatási
Központja, mely 1996-tól létezik, és tudományos rangját mindenütt a világon elismerik. A
háttérintézmény-hálózat feltérképezéséhez, fejlesztéséhez azonnal hozzá kell kezdeni, elsısorban ott,
ahol erre már alap van. Megint csak példaképpen: a Transylvania Trust Alapítvány 20 fıs
csoportjára ilyen értelemben alapozni lehet, hiszen az épületfelújítás olyan tudományos szintő
mőhelye van kialakulóban, ami az Erdélyi Magyar Mőszaki Egyetem megfelelı szakának, az
épületfelújítás számára kiváló háttérintézményé alakítható, különösen, hogy Sepsiszentgyörgyön
erıs székelyföldi bázissal rendelkezik, és hogy már mőködtet is a Babes-Bolyai Tudományegyetem
keretében kétnyelvő posztgraduális épített-örökségvédelmi képzést.
13. Az Erdélyi Magyar Egyetemi Hálózatot professzionális Megvalósíthatósági Tanulmány alapján
kell létrehozni. A Megvalósíthatósági Tanulmány sokkal körültekintıbb, mint a stratégia. Ha ez
utóbbi elveket rögzít - minél általánosabbakat -, annál jobb, a Megvalósíthatósági Tanulmány
részletekre kitérıen foglalkozik az elvárásokkal és azok realizálásával. A Megvalósíthatósági
Tanulmányhoz azonnal hozzá kell fogni, a magyar kormányzati támogatásból annyit fordítani erre,
amennyit kell. A feladat olyan mérető, hogy lehetetlen önkéntes munka formájában véghezvinni.
Egy fontos részletkérdést is tisztázni kell: magyar állami érdek-e az egyetemalapítás, szabad-e a
magyar adófizetık pénzét erdélyi magánegyetemre költeni? (Szerintünk el kellene magyarázni
sürgısen és közérthetıen: mit nyer a magyar adófizetı polgár, ha az erdélyi magyarságnak önálló
egyetemi hálózata van.) A Megvalósíthatósági tanulmányt minél szélesebb körben kell elkészíteni és
megvitatni: magyarországi és erdélyi közös munkának kell lennie. Lényeges a mőszaki értelmiség
bevonása: a Sapientia Alapítvány Kuratóriumában nincs mőszaki szakember. Véleményünk szerint
ez baj, hiszen szerte a világon a tudományegyetemek és a mőszaki egyetemek szelleme alapvetıen
különbözik: az elsı fıleg vizsgál, kutat a második beavatkozik, változtat és erre nevel! Persze nem
kell föltétlenül Kuratóriumot változtatni - történeti egyházainknak jogában áll, hogy ne bízzanak a
mőszaki értelmiségiekben, de kapjon megbízatást egy - mőszakiakból is álló - megvalósíthatósági
tanulmányt elkészítı csoport, amely szakszerően - és a mőszaki oktatás szempontjait is figyelembe
véve - tud lépni.

IV. Következtetések
1. A versenyképesség és az érdekközpontúság elve
Csak versenyképes (erdélyi magyar) szakembereket szabad nevelni a(z erdélyi magyar) felsıfokú
oktatási rendszerben is. Ez elsırendő szempont. Ennek kell alárendelni minden mást.
Saját egyetemre van szüksége az erdélyi magyar közösségnek, mert ez hosszabb távon biztosítja
létét. Az Erdélyi magyar felsıoktatási hálózat létrehozásának kérdéskörét az erdélyi magyarság
fennmaradásának kontextusában tanácsos vizsgálni. A magyar vezetés garantálja legbiztosabban az
erdélyi magyarság érdekeinek szem elıtt tartását. Ezek az érdekek az egyetemtelepítésben, a karok,

szakok létrehozásában, szakosítási irányok és diáklétszám kialakításában meghatározóak. Állandóan
figyelni kell a nemzetiségi komplexus kezelésére.
2. A párhuzamosság elve
Állami és magán, multikulturális és önálló magyar egyetemek párhuzamosan létezhetnek és
mindegyiknek megvan a maga létjogosultsága. Az önálló magyar állami egyetemhez joga van az
adófizetı erdélyi magyarságnak, az önálló (magyar) magánegyetem mindig szükséges alternatíva
egy kisebbségi népcsoport számára, a multikulturális egyetemek pedig a pillanatnyi többségikisebbségi konszenzus nyújtotta lehetıség, a távlatokban - ideális tartalommal megtöltve - a jövıt
jelenthetik. A többfajta egyetem nem elvetendı, sokszínőbbé teszi az oktatási palettát, növeli a(z)
(erdélyi magyar) szellemi központok számát, versenyfeltételeket teremt, és nem utolsósorban
mellérendelt tudományos háttérintézményeket.
Erdélyi magyar felsıoktatási hálózat létrehozása szükséges. A hálózathoz oktatási egységek és
tudományos háttérintézmények tartoznának; esetleg más-más kötöttségi szinten, de az egységes
stratégiai szempontok szerint kapnának helyet benne mindazon intézmények, amelyeknek szerepük
van az erdélyi magyarság felsıfokú oktatásában. A fent említett oktatási formákon kívül e hálózatba
bevonhatók esetleg az Erdélyben mőködı, Romániában nem akkreditált, magyarországi
intézmények kihelyezett részlegei, illetve kapcsolatok építhetık ki többségi vezetéső intézmények
keretében mőködı karokkal, szakokkal, tanszékekkel. A két utolsó forma esetében az együvé
tartozás lehetıségeit esetenként kell megvizsgálni.
3. A fokozatosság, a prioritások és a lehetıségek elve
Az Erdélyi Magyar Felsıoktatási Hálózatot fokozatosan lehet csak kialakítani. A fokozatosság
nélkülözhetetlen, mert csak így lehet a diák- és tanárlétszámot növelni, egyetemeket telepíteni oda,
ahol nem volt, illetve magyarul oktatni olyan szakokon, ahol soha nem oktattak. Persze az sem
elhanyagolható szempont, hogy az oktatás elindításához, fenntartásához sok, nagyon sok pénzre van
szükség, és még többre a háttérintézmények kialakításához.
A fokozatosság kötelezı volta prioritásokat feltételez, melyeket a lehetıségek is szabályoznak.
Például a háttérintézményeket azonnal lehet fejleszteni, munkahelyeket teremtve elsısorban fiatal
potenciális tanársegédek számára. Ezeket az intézményeket az egyetemi káderképzés bölcsıivé lehet
tenni, miközben a gazdaság számára dolgoznak, hiszen ezek a háttérintézmények a továbbiakban is
elsısorban a piacról élnek. Az is tény, hogy egyre égetıbb szükség van a kutatóbázis fejlesztésére, a
kutatóközpontok kiépítésére. Az elitértelmiség Erdélyben maradását az is döntıen befolyásolja, hogy
helyben kutathat-e az erdélyi gazdaság számára.
4. Az autonómia elve
Az Erdélyi Magyar Felsıoktatási Hálózathoz tartozóak - a törvényszabta keretek között
(akkreditálás) - az önálló döntés jogaival élnek. Az oktatás nyelvének pontosítása is az egyetemi
autonómia része legyen. Az egyetemek szenátusa, esetenként a kari tanácsok, akár a tanszékek
vezetısége is dönthessen. Esetleg határozatba lehet foglalni az anyanyelven tartandó órák minimális
részarányát (mondjuk 50%), illetve a román vagy az angol nyelven tartandók maximális részarányt
(mondjuk 25-25%). A részletek az egyetemi közösségek (tanárok és diákok) dolga és felelıssége.

Berényi Dénes
Az erdélyi magánegyetem kérdéséhez
Hozzászólás Tonk Sándor gondolataihoz
Ma már közhelynek számít, hogy egy ország, egy térség gazdagságát nem a természeti kincsek,
hanem röviden szólva a szellemi tıke, azaz a jól képzett szakemberek mennyisége és minısége
szabja meg. Nem kétséges viszont, hogy ebben a felsıoktatásnak igen fontos, ha nem döntı szerep
jut. A fejlett országokban éppen ezért a megfelelı korosztály igen nagy, egyes esetekben 50%-a vesz
részt a felsıoktatásban, annak igen különbözı formáiban.
A fentiek szerint a román államnak és társadalomnak is az az érdeke, hogy minél nagyobb számú
legyen az egyetemi és fıiskolai hallgatók száma. Mivel pedig a magyar anyanyelvőek számára
minden kétséget kizáróan nehézséget jelent nem csak az, hogy román nyelven végezzék el felsıbb
iskoláikat, de már a bejutás is (a felvételi vizsga román nyelven), a magyar nyelvő felsıoktatás
Románia érdeke. Más oldalról ugyanez a magyar kisebbség joga is. Egy másfél-kétmilliós
népességtıl aligha lehet elvitatni ezt a jogot. Hogy itt baj van, azt önmagában is mutatja a Tonk
Sándor által idézett adat, hogy a romániai felsıoktatásban résztvevı magyarok aránya 3,95%
(egyébként nem derül ki, hogy ez csak az egyetemi hallgatókra vagy általában a felsıoktatásban
résztvevıkre vonatkozik).
Tonk Sándor adataiból az is világos, hogy a romániai társadalom elutasítja az önálló magyar
egyetem gondolatát. Tény viszont, hogy Romániában több mint ötezer hallgató tanul magyar
anyanyelven a különbözı egyetemeken és fıiskolákon, fıleg a Babes-Bolyai Tudományegyetemen,
de a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet hallgatóinak 40%-a számára is magyar
nyelvő az oktatás. Egyelıre a mőszaki és agrártudományi egyetemeken nincs magyar nyelvő képzés.
A legközelebbi feladatnak az látszik, hogy a mőszaki és agrártudományokat is lehessen magyarul
tanulni az állami egyetemeken, illetve fıiskolákon, továbbá, hogy a "magyar vonalnak" nevezett
anyanyelven történı oktatás megfelelı jogi keretet kapjon, tagozattá formálódjon a román állami
egyetemeken.
Miért van akkor szükség magánegyetemre, és hogy kell azt megvalósítani?
Nyilvánvaló, hogy a tagozatok, bár fontosak, és mind bıvítésükre, mind jogi státusuk rendezésére
törekednünk kell, nem pótolják az önálló magyar egyetemet, és ezt a magánegyetem se tudja
valójában megtenni. Mindezek csak elıkészíthetik az elıbbit és ideiglenesen tölthetik be annak
hiányát.
Teljesen igaz, hogy egy egyetem esetében nagyon fontos a "genius loci", a megfelelı campus.
Azonban Erdély esetében véleményem szerint még sokkal fontosabb a "területi eloszlás". Mit értek
ezen? Azt, hogy tegyük fel Kolozsváron és esetleg Marosvásárhelyen a felsıoktatás teljes spektruma
megvalósul. Ez a partiumi, de különösen a székelyföldi diákok, illetve tanulni vágyók részére nem
jelent igazi megoldást. Másrészt - és ezt is érdemes hangsúlyozni - nem csak a fiataloknak van
szüksége egyetemre, fıiskolára, de ennek jelenléte a szóban forgó városra, a helyi társadalomra is
nagy hatással van.
Mindennek fényében röviden a következıkben lehet összefoglalni - véleményem szerint - az erdélyi
magyar magánegyetemre vonatkozó legfontosabb elveket, illetve teendıket.

1. Sürgısen fel kell mérni, hogy milyen szakokon, illetve képzési területeken a legnagyobb a hiány a
magyar nyelven történı felsıoktatási palettán.
2. Hasonlóan meg kell vizsgálni, hogy a földrajzi elhelyezkedésnek a feltételei hol, milyen
mértékben vannak meg.
3. Végül meg kell vizsgálni, hogy hol, milyen szakterületeken, milyen mértékben állnak
rendelkezésre, illetve biztosíthatók az egyetemi fıiskolai oktatás feltételei: oktatók, infrastruktúra.
Ki lehet mondani, hogy inkább kevesebb szakterületen, de csak ott szabad az egyetemi fıiskolai
oktatást beindítani, ahol az egyetemi fıiskolai nívó mind az oktató személyzet, mind az infrastruktúra
vonatkozásában ténylegesen biztosítható. Ha másként cselekszünk, valójában hátrányos helyzetbe
hozzuk a beiratkozó magyar anyanyelvő diákokat.

Biró A. Zoltán
Romániai magyar magánegyetem,
székelyföldi szemszögbıl
Tonk Sándor professzor vitaindítója a tervezett romániai magyar magánegyetem létrehozásával
kapcsolatos alapkérdéseket definiálja. A Sapientia Alapítvány létrehozása, a szakindítási és
intézményfejlesztési pályázatok kiírása - akarva-akaratlanul - pragmatikussá teszi a magyar
magánegyetem kérdésköre körüli, sok éve húzódó, indulatoktól sem mentes nyilvános párbeszédet.
Amennyiben ma már az a kérdés, hogy a tervezett egyetem "milyen legyen", ez a helyzet
értelemszerően a részmegközelítéseket helyezi elıtérbe. Egy sor válaszcsomagot kell
megfogalmazni, nem csupán a regionális érdekek, hanem a szakmai érdekek vagy a mőködtetési
technikák vonatkozásában is. Az alábbi javaslatcsomag sem kíván több lenni, mint pragmatikus
részmegközelítés. Érdekeket, mőködési elveket, kivitelezési eljárásokat egyaránt tartalmaz, abban a
reményben, hogy a várhatóan más szemszögbıl is megfogalmazódó részmegközelítésekkel együtt
szakmai egyeztetések alapanyaga lehet.

1.
Ez a magánegyetem alapítási folyamat nem jelenti a romániai magyarság ún. egyetemproblémájának
a megoldását. Elıször is azért nem, mert a romániai magyarság egyetemproblémája egyetlen
intézmény létrehozásával - legyen az bármennyire nagy, erıs stb. - nem oldható meg. S
természetesen nem oldható meg ez a probléma egyetlen határozott, erıteljes intézményteremtési
gesztussal sem. Ehhez a romániai magyarság túlságosan nagy létszámú, túlságosan rétegzett, s
társadalmi dinamikájában túlságosan kiszámíthatatlan. A felsıfokú képzéssel kapcsolatos gondok
megoldása csak több síkon, több intézményi szerkezetben, a változó feltételekhez újra és újra
alkalmazkodva képzelhetı el. Ezt a problémát nem lehet letudni. Újabb és újabb intézmények,
felsıfokú képzési formák tervezésével és beindításával mindaddig foglalkozni kell, amíg a magyar
fiatalok egyetemre akarnak járni. A mai felsıfokú tanulási ambíciókat véve alapul ez vélhetıen még
egy ideig így lesz.

2.
A fentiek alapján a Sapientia Alapítvány által tervezett intézmény is csak részmegoldás lehet. Ezen a
téren azonban alapvetıen újat hozhat. Még pontosabban: gyakorlatilag csak akkor van értelme ezzel
a részmegoldással foglalkozni, ha az elmúlt tíz év más részmegoldási kísérleteihez képest valami
újat tud hozni. Ha olyan elemet tud behozni, amely már nem csupán kísérlet, hanem - egy
részterületen - valóban megoldás is. Az új kezdeményezés elıtt álló kihívás nyilvánvaló.
Gyakorlatilag minden eddigi magyar intézményfejlesztési és intézményteremtési kísérlet a
rehabilitációt (a magyar nyelvő felsıfokú oktatás korábbi szerkezetének visszaállítását) vagy a
"térfoglalást" tartotta fontosnak. A rehabilitációs törekvések a magyar nyelvő felsıfokú oktatás
korábbi szerkezetének visszaállítását hangsúlyozta, a "térfoglalási" gyakorlat (amit keretteremtésnek
is nevezhetünk) minél több képzési hely teremtését, minél több szak indítását, minél több magyar
egyetemi hallgató felvételét tartotta központi kérdésnek. Ez az intézményteremtési magatartás a
romániai magyarság közelmúltbeli története, illetve a mai helyzete alapján teljességgel érthetı és
elfogadható.
A Sapientia kezdeményezése azonban teljesen új esélyt, az intézményteremtési magatartások
körében egy újabb modellt jelenthet. Olyan intézmény létrehozási modellt, amely nem a

számszerősített paramétereket, nem a fizikai vagy szimbolikus "falakat" tekinti kiindulópontnak,
hanem a holnapnak szóló képzési tartalmat és a képzés minıségét. Innen nézve a Sapientia
kezdeményezése valóban részkezdeményezés, hiszen nem lehet a szó szoros értelmében véve a
"tömeges képzés" helye, s aligha kell arról álmodozni, hogy belıle nı majd ki a romániai magyarság
"egyetlen nagy egyeteme". Persze az intézmény erdélyi megálmodóinak, s különösen azoknak, akik
helyi szinten részintézményeket kívánnak létrehozni, nem könnyő lemondani az impozáns
méretekben és nagy számokban való gondolkodásról. Már csak azért sem, mert régiónkban közel fél
évszázadon át nem a társadalmi hasznosság és a minıség, hanem sokkal inkább a nagy méret és a
nagy szám adta a társadalmi feladatok teljesítéséhez a legitimitást. (Nem véletlen például, hogy a
székelyföldi ún. távoktatás és kihelyezett tagozatos képzés legitimitásának megteremtésében is mind
a mai napig a kibocsátott diplomák száma a fı adu.)
A képzés tartalmára és minıségére vonatkozó kérdések fontossága mellett egyetlen egy érvet
szeretnék felhozni. Ha összehasonlítjuk a romániai román nyelvő képzési szerkezetet a magyar
nyelvő képzési szerkezettel, akkor a magyar oldalon meghökkentı "anakronizmust" látunk.
Miközben a román nyelvő képzésben több tucat olyan szak mőködik, amelynek tananyaga
egyértelmően a mai és a várható társadalmi/gazdasági átalakulás szereplıi számára kínál
hasznosítható tudást, a magyar nyelvő képzésben a klasszikus "egypályás" szakok újraindítása és
bıvítése a tét. A következmény igen egyszerően megfogalmazható: a magyar fiatalok nem vesznek
részt olyan képzésben, amely több területen is hasznosítható, pragmatikus, a nemzetközi mezınyben
is "fölismerhetı" tudást kínál. A magyar fiatalok nem, vagy csak igen kis mértékben vesznek részt
annak a kialakítandó romániai euroelitnek a képzésében, amely a következı évtizedek társadalmi,
gazdasági folyamatait várhatóan levezényli. A magyar családokhoz nem jut el az ilyen képzést
kínáló román nyelvő szakok ajánlata (a család szerepe az egyetemi pálya kiválasztásában még
mindig jelentıs), a középiskolák alig foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel, a magyar nyelvő képzés
választható kínálata ilyen szakokat nem tartalmaz (kivéve a közgazdaságtudományi képzést,
amelynek tartalma remélhetıen rövidesen átalakul). A mai román nyelvő állami szerkezetet utánzó
magyar nyelvő képzési szerkezet ezt a feladatot rövid távon aligha tudja megoldani, hiszen a
mőködı "egypályás", klasszikus szakok mőködtetése is sok gonddal jár.
Természetesen egy jól átgondolt, megtervezett magyar nyelvő magánegyetem nem csupán ezt a
fentebb jelzett gondot oldhatná meg. De ha képes lesz arra, hogy a romániai magyar nyelvő
felsıfokú képzés kényszerő "anakronizmusa" mellett esélyt adjon a pragmatikus, rugalmas, jól
konvertálható tudástıke felhalmozására, akkor ezzel rendkívül fontos részfeladatot old meg.

3.
A képzési tartalom és a minıség kérdése egy olyan problémakört is elıtérbe hoz, amelynek említése
minden esetben kedélyeket borzol és érzelmeket gerjeszt. Ennek lényege a következı: miközben a
klasszikus "egypályás" szakok kiépítése és mőködtetése terén bizonyíthatóan van "hazai" potenciál,
a pragmatikus, rugalmas, eurokonform szakok tervezése, kiépítése terén jelentıs know-how
behozatalra szorulunk. Ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy az igencsak élénk társadalmi változások
és a sőrőn emlegetett globalizációs trendek árnyékában pragmatikus és eurokonform tudástıkét ígérı
intézménytervek nem is születtek, a romániai magyar társadalmi nyilvánosságban (ahol mindenki
igyekszik gyorsan elmondani ötleteit és megvalósításait) ilyen képzési helyek igénye nem vált
közbeszéd tárgyává. De ugyanezt mondhatom az általam ismert "belsı" intézményfejlesztési
javaslatokról és koncepciókról, s nemkülönben a témával foglalkozó szakmai és politikai
kerekasztalok vitáiról.

A Sapientia egyik nagy esélye az, hogy intézményes és - a hazai résztvevık számára - "kötelezı"
keretet adhat az intézménytervezési és intézményfejlesztési know-how behozatalához. Föltehetıen
be kell látnunk azt, hogy nem csak a telekommunikációs rendszer vagy a bankszektor fejlesztésében
szorulunk komolyabb tudástranszferre, hanem a felsıfokú képzés tervezése és szervezése terén is.

4.
Az elmondottak alapján nyilvánvalónak tőnik, hogy a magyar nyelvő magánegyetem létrehozása a
szó szoros értelmében véve "külföldi beruházás". Nem csupán anyagi vonatkozásában, hanem
legalább olyan mértékben a tudástıke kihelyezésében és mőködésbe hozásában is. Ez az értelmezés
akarva-akaratlanul felveti a helyszín, a helyszínek kérdését. Jól hangzó érvek szólhatnak amellett,
hogy a kisebb-nagyobb mértékben meglévı infrastruktúra, a helyi munkaerı legyen a
"telephelyválasztás" fı szempontja. De legalább ennyi érv szól a "zöldmezıs" beruházás mellett is,
amely az intézménytervezésre, a humán erıforrás- fejlesztésre sok szempontból optimálisabb keretet
ad. Ha a tulajdonos tudja, hogy mit akar, akkor a választás rendszerint nem kérdés, hiszen a
fejlesztési forgatókönyvhöz választják a helyszínt és nem fordítva.
A székelyföldi régió szempontjából a Sapientia kezdeményezése a legfontosabb 1989 utáni kihívás,
s egyben az elsı igazán komoly társadalomfejlesztési esély. Nem kell különösebben bizonygatni azt,
hogy a székelyföldi régiónak a városi és részben a megyei önkormányzatokon kívül nincsenek olyan
erıs, mőködı intézményei, amelyek a tömbmagyar vidék talpon maradását következetesen és
kiszámítható módon támogatnák. Az életszínvonal a romániai átlaghoz mérten kisebb mértékben, de
fokozatosan romlik, a magyar népesség száma abszolút értékben és etnikai arányaiban csökken, a
fiatal és középkorosztály kifele irányuló migrációja állandósult, az infrastrukturális fejlesztés az
alapvetı civilizációs hiányok pótlására szorítkozik (víz- és villanyvezetés, csatornázás, gázvezetékek
építése, az úthálózat "életben tartása"). Mindeközben országosan kiemelkedı a középfokú
oktatásban való részvétel, és tartósan magasak a felsıfokú képzés iránti aspirációk, a
kommunikációs elérhetıség gyorsan javul (mobiltelefon, Internet), a kezdeményezı és vállalkozói
kedv tartósan magas, a regionális és etnikai identitás erısödik.
A pozitív és negatív elemek mozaikszerő együttléte a periferikus helyzető régiók általánosan ismert
jellegzetessége. Kimutathatóan egymás mellett van a kitörési lehetıség (amelyhez már nincsenek
külsı segítség nélkül mozgásba lendülı endogén kapacitások) és a további lefele pörgés veszélye
(amelyet a globalizációs trendek akarva-akaratlanul támogatnak).
Ebben a kontextusban a magyar nyelvő magánegyetem (egy részének) megjelenése jóval többet
jelent, mint évente néhány száz egyetemi diploma kiállítása, néhány tucat egyetemi oktató
kinevelése. Ez a "jóval több" elsısorban nyilván nem az intézményt létrehozók, a "befektetık"
szempontja, hanem sokkal inkább a régió érdeke. Azé a potenciális befektetési célponté, amelynek
elvben minden érvet fel kellene sorakoztatnia, hogy felhívja magára a figyelmet.

5.
Azt már többen elmondták, önkormányzati határozatokba foglalták, hogy a tervezett magyar nyelvő
magánegyetem a Székelyföldön igen jelentıs helyi erıforrásokat fog mozgósítani. Olyan anyagi,
intézményi, szellemi erıforrásokat, amelyek más hasonló dimenziójú elképzelés híján, és jelentıs
külsı kezdeményezés, anyagi és szellemi transzfer híján nem tudnak, nem tudhatnak mozgásba
lendülni és koncentrálódni. Ez a bizonyos önerı, ha úgy tetszik: endogén kapacitás, amely a
periferikus régiókban rendkívüli külsı stimulus hatására megjelenik és mozgásba lendülhet. Mindez
azért van így, mert ez az intézményteremtési kezdeményezés az itt élık optikájából "áttörést"

jelenthet minden korábbi, többé-kevésbé sikeres, jóval kisebb léptékő és szerényebb
intézményteremtési kísérlet, vagy álomszerő szép víziók alkalmi felröppentése után. Az ma már
nyilvánvaló, hogy kihelyezett tagozatok és az ún. távoktatási képzési formák az intézményteremtés
és a minıségi oktatás terén nem érték el azt a szintet, hogy a vidék - akár szimbolikus, akár
funkcionális értelemben - saját "húzó" intézményeinek tekinthesse ıket. Az is nyilvánvaló, hogy az
elmúlt évtizedben az ezernyi helyi szimbolikus identitáserısítı ünnep és alkalom, kisléptékő
intézményteremtési kísérlet után sem teremtıdött meg az a regionális hatáskörő, sajátnak érzett helyi
intézmény, amely az etnikai és regionális identitást nem csupán szimbolikus síkon erısíti, hanem a
mindennapi életvezetés pragmatikus dimenzióiban is.
A Sapientia által szervezendı magyar nyelvő magánegyetem székelyföldi "pillére" ebbıl a
szemszögbıl a szó szoros értelmében véve a tömbmagyar vidék regionális léptékő kérdése.
Elképzelhetı és érthetı, ha kívülrıl nézve ezek az érvek és ezek az érdekek nehezen elfogadhatók.
Még nehezebb ezt a - végeredményben a helyi szereplıktıl és helyi vitáktól függetlenül létezı regionális érdeket a létezı egyetemi központok intézményi és személyi érdekeivel egyeztetni. Az is
nyilvánvaló, hogy a régió érdekeit a régió mai szereplıi csak igen áttételesen fogalmazzák meg,
személyi és szők körő lobby-érdekeik sokkal nagyobb hangsúlyt kapnak. A vidék helyét és szerepét
a magyarországi szakértık sok esetben pontosabban látják, mint az intézményteremtési lázban
felhevült, egymást is kijátszó helyi intézménytervezık.

Hollanda Dénes
Hozzászólás Tonk Sándor Romániai magyar
magánegyetem címő vitaindító írásához
Bármilyen problémát több oldalról lehet megközelíteni, illetve ennek alapján magyarázni. Ha abból
indulunk ki, hogy a román társadalom ellenzi az önálló magyar egyetem gondolatát, és ezt próbáljuk
elfogadtatni az erdélyi magyar kisebbséggel, akkor soha nem lesz önálló magyar nyelvő
felsıoktatásunk. Ha azonban az európai normákra hivatkozunk, akkor éppen az elızıekben
mondottak ellenkezıjét tudjuk bizonyítani. Ezért elsısorban azt kellene figyelembe venni, hogy mi
az erdélyi magyar kisebbség véleménye az önálló magyar nyelvő felsıoktatás létrehozásának
szükségességérıl.
Ha csak a puszta tényeket vesszük figyelembe, kijelenthetjük, hogy az erdélyi magyarság egyik
legjelentısebb igénye az önálló magyar nyelvő felsıoktatás létrehozása. Ezt igazolja az 1990
februárjában Marosvásárhelyen szervezett könyves-gyertyás felvonulás, amikor a város lakossága az
anyanyelvő oktatás bevezetését kérte óvodától az egyetemig. Néhány évvel késıbb az erdélyi
magyar kisebbség majdnem félmillió aláírással kérte Románia Parlamentjétıl az önálló magyar
nyelvő felsıoktatás létrehozását Erdélyben.
Mivel a jelenlegi tanügyi törvény nem teszi lehetıvé az önálló magyar nyelvő állami egyetem
létrehozását, az önálló magyar nyelvő felsıfokú képzés csak magánegyetem keretében lehetséges.
Erre utalt Magyarország miniszterelnöke 1999 augusztusában elhangzott beszédében, és 2 milliárd
forintot ajánlott fel a magánegyetem létrehozásának támogatására. Ezen ajánlat után a történelmi
egyházak létrehozták a SAPIENTIA Alapítványt, melynek kuratóriuma elhatározta a Kolozsvár
központú Erdélyi Magyar Magánegyetem megalapítását. Ezek a tények. Ha ezekkel a tényekkel
ellentétes véleményeket próbálunk bevinni a köztudatba, ezekkel inkább zavarjuk, mint elısegítjük
az erdélyi magyar kisebbség tisztánlátását.
A vitaindítóban, a problémák felvetésénél, olyan megfogalmazásokkal is találkozunk, amelyek
nincsenek összhangban a román törvények elıírásaival. A vitaindítóban a következı mondatot
olvashatjuk: "Az ok, ami vitát gerjeszt, abban a kérdésben rejlik, hogy az önálló magyar egyetem
állami vagy magánegyetem legyen, avagy mindkettı." Fel lehet tenni ezt a kérdést, miután az
érvényben levı romániai tanügyi törvény nem engedélyezi az önálló állami magyar egyetem
létrehozását? Valahogy világosnak kellene lenni mindenki számára, hogy az önálló magyar egyetem
csak magánegyetem lehet a jelenlegi román törvények szerint.
Zavarónak tőnik a vitaindító következı mondata is: "Amióta a Magyar Köztársaság kormánya
bejelentette, hogy költségvetési támogatással kívánja támogatni a romániai magyar nyelvő egyetemi
oktatást, egy önálló magyar egyetem megalapítását pártolja, megnıtt a terv ellenzıinek, illetve
azoknak a száma, akik bizalmatlanul tekintenek egy ilyen megoldásra." Mekkora a terv ellenzıinek a
száma az erdélyi magyar kisebbség számához képest? Miért nem szólunk arról is, hogy vannak, akik
jelen pillanatban a magánegyetem létrehozásában látják az önálló magyar nyelvő felsıoktatás
megvalósításának lehetıségét, és teljesen kidolgozott tervvel rendelkeznek a magánegyetem egyes
szakainak a megvalósítására. Annak ellenére, hogy véleményem egyeseket zavarhat, mégis nyíltan
kimondom: a Babes-Bolyai Egyetem magyar nemzetiségő tanári karának fáradozásai a magyar
magánegyetem létrehozásának érdekében nem vezettek kézzelfogható eredményre. Ugyanakkor a
magyar kormány által felajánlott 2 milliárd forint egy részét az állami egyetemek
háttérintézményeinek fejlesztésére akarja felhasználni. Ha Kolozsváron nem jön létre a magyar

magánegyetem központja, mihez kapcsolódnak a magyar magánegyetemi hálózatok? Ami pedig
ennél is érthetetlenebb, hogy minden eszközzel megakadályozni próbálják Marosvásárhely azon
törekvését, hogy egy teljesen kidolgozott, a SAPIENTIA Alapítvány Kuratóriumához letett terve
alapján, az Erdélyi Magyar Magánegyetem részeként létrehozza a marosvásárhelyi mőszaki kart.
Politikai szempontból is rejthet veszélyeket az a regionális felosztás, amelyet a vitaindító tartalmaz:
Kolozsvár-Marosvásárhely régió, székelyföldi tájegység, Partium. Marosvásárhely mindig a
Székelyföldhöz tartozott, sıt Marosvásárhely volt a székely fıváros. Jelenleg Hargita és Kovászna
megye képviselete is egyetért azzal, hogy Maros megye is a Székelyföld része.
A magánegyetem különbözı szakainak, karainak létrehozásánál elsısorban a helyi adottságokat kell
figyelembe venni, és azokat kell mérlegelni. Nagy hangsúlyt kell fektetni azon szakok indítására,
amelyeken nincsen magyar nyelvő felsıoktatás Romániában.
***
Mivel a vitaindító nyilvánosságra hozása után a SAPIENTIA Alapítvány Kuratóriuma közzé tette a
pályázati felhívást is, ezzel kapcsolatban is volna néhány észrevételem.
Tudom, hogy az alapítványok kuratóriumai nem veszik jó néven, ha valaki bele akar szólni
munkájukba. Kérdezni azonban, gondolom, szabad.
A SAPIENTIA Alapítvány pályázati felhívásában a pályázati programok az alábbi feladatokhoz
kapcsolódhatnak: a Magyar Magánegyetem mőködését megalapozó tervek; munkaerı-piaci
háttéranyagok készítése; képzési programok korszerősítése; az Erdélyi Magyar Magánegyetem
oktatási-kutatási, irányítási funkciókat ellátó egységeinek területi elhelyezkedésére, mőködésére, az
együttmőködésre vonatkozó tervek, megvalósítási tervtanulmányok kidolgozása; továbbá az
Intézmény (az Erdélyi Magyar Magánegyetem) mőködéséhez szükséges személyi feltételek
biztosítása (vezetıi képzés, mobilitás elısegítése). Hát ez eddig nem éppen magánegyetem építés.
Ezek után feltehetı a kérdés: megengedhetjük-e magunknak, van-e ahhoz erkölcsi alapunk, hogy a
magyarországi adófizetık pénzét erre költsük? Írjuk meg ezeket a pályázatokat honorárium
igénylése nélkül, hisz tollforgató emberek vagyunk. Ennyit mi is tehetünk az erdélyi magyarságért,
ellenszolgáltatás elvárása vagy kérése nélkül.
A pályázatok elbírálása címő fejezetben pedig ez a mondat van: "a Kuratórium döntésével szemben
fellebbezésnek helye nincs". Ez vajon rendben van? Eddig arról volt szó, hogy a Kuratórium csak
javaslatokat tesz, viszont a határozatokat egy Budapesten mőködı Bizottság hozza. Igaz, hallottam
olyant is, hogy a magyarországi Bizottság kibıvült három kuratóriumi taggal. Tehát a Kuratórium
teljes döntési joggal akar rendelkezni a magyar kormány által felajánlott összegen? Ugyanebben a
fejezetben az áll: "a döntés várhatólag pályázatonként eltérı idıt igényel". Hát hogyan dönt a
Kuratórium, ha nem ismeri az összes pályázat tartalmát? Ezek szerint a döntés már a pályázatok
beadása elıtt megvan?
Ha elherdáljuk a 2 milliárd forintot, számíthatunk további támogatásra? Ezt azért is kérdezem, mert a
SAPIENTIA Alapítvány pályázati tájékoztatója alapján jármővek vásárlására, felújítására és
mőködtetésére is lehet pénzt kérni. Egy luxusautó vásárlásával akarjuk kezdeni a Magánegyetem
építését?
Azt hiszem, nagyon jó lenne, ha a magyar kormány sokkal nagyobb mértékben odafigyelne az általa
felajánlott anyagi támogatás elosztására (mivel a magyarországi állampolgárok pénzérıl van szó,

amelyeknek felhasználásáról számot kell majd adnia adófizetıi elıtt). Tehát érveket mindenre lehet
találni, de szerintem sokkal fontosabb az erdélyi magyar kisebbség ügyének a szolgálata, mint a
magánérdekek elıtérbe helyezése. Vigyázni kell arra, hogy a becsület mindenekelıtt.
Ne az legyen a célunk, hogy abból a 2 milliárd forintból minél többet kapjunk, még akkor is, ha
mások hatékonyabban tudnák felhasználni azt a pénzt, vagy éppen azért, nehogy annak jusson, aki
nagyobb hatásfokkal tudná értékesíteni a felajánlott anyagi támogatást.
Eldöntött tény: magyar magánegyetem lesz. Ennek megvalósítási lehetıségein gondolkozzunk. Nem
szeretnék senkit megsérteni, de valahogyan meg kellene értenünk, hogy az erdélyi magyar kisebbség
létfontosságú kérdésérıl van szó. Ezt tartsuk szem elıtt, és ne engedjünk a magánérdekek
csábításának, bármilyen eredető is lenne az. Ne húzzuk az idıt, mert az ellenfél malmára hajtjuk a
vizet. És ami mindennél fontosabb: próbáljunk összetartani, és egymást segítve, nem meggátolva,
igyekezzünk minél becsületesebben szolgálni az erdélyi magyar kisebbség ügyét.

Horváth Sándor

Hozzászólás Tonk Sándor, a Sapientia
Kuratóriuma elnökének tanulmányához
Elıször is leszögezem, hogy a vitaindító tanulmány helyzetértékelı részét tökéletesen
kiegyensúlyozottnak, a tényeket helyesen visszatükrözınek tartom, a számszerő adatok valóságosak.
A Sapientia bejelentett célkitőzése viszont - így a tanulmány befejezı része is - véleményem szerint
nem ezekre épül, hanem az adományozás kész tényéhez való igazodás kényszerére.
Hozzászólásomat tehát alapvetı nézetkülönbségek indokolják.
Úgy látom, hogy ma sem kellıképpen tisztázott a felajánlás (tehát az Alapítvány tevékenysége) és az
állami egyetemeken történı magyar nyelvő oktatás érdekeltsége közötti viszony. Amennyiben a célt
a romániai magyar nyelvő egyetemi oktatás megteremtésében/megszilárdításában/törvényes keretek
közé helyezésében jelöljük meg, úgy ennek a viszonynak a tisztázása elkerülhetetlen. Alapvetı
észrevételeim tehát nem a Sapientia célkitőzéseire és tevékenységére vonatkoznak, hanem arra a
nem kellıképpen tisztázott, sıt meghasonlott helyzetre, amelyben maga a Sapientia az adományozó
gesztusa következtében került, illetve létrejött.
Amíg Romániában a magyar nyelvő egyetemi oktatás zöme állami egyetemeken történik, és
kívánatos, hogy ott is maradjon, addig a Sapientia magánegyetem létrehozására alakult meg, anélkül
hogy elızetesen egy ilyen egyetemnek a humán erıforrásai, fölvállalandó oktatási feladatai,
megjelölt mérete és státusa, illeszkedése az egyetemi oktatásban érdekeltek elvárásaihoz, a
megvalósíthatósága, s végül az állami keretekben folyó magyar nyelvő egyetemi oktatásra kifejtett
hatását fölmérték, de legalább figyelembe vették volna.
Ahhoz, hogy ezek a szempontok jelentéktelenekké zsugorodjanak össze, sokkal nagyobb pénzösszeg
szükséges. Elégségesen nagy összeggel minden megépíthetı vagy/és megvásárolható - engedély,
tanár, terület, épület, könyvtár, laboratórium, színvonal és diák... is. Ez sajnos nem a mi esetünk.
A Sapientia, egyetemalapítás helyett, tulajdonképpen az alulról jövı kezdeményezések
feltérképezését végzi el. Teszi ezt úgy, hogy nem tudott a pályázati kiírással egy idıben meghirdetni
egy elıre körvonalazott egyetemalapítási koncepciót. A különbözı, egymással semmilyen ésszerő
viszonyban nem lévı kezdeményezések összege viszont még nem egyetem, bármennyire is indokolt,
szükségesnek vélt külön-külön és önmagában mindegyik ilyen kezdeményezés. Nem ez utóbbiakban
van a hiba. Paradoxonnak tőnhet majd, de egy, a pályázati fordulót lezáró kiértékelés valószínőleg ki
tudná már mutatni, hogy még egy ekkora (ti. a felajánlott) összegre sincs meg a felkészült,
egyetemalapításra képes fogadóközeg az állami oktatáson kívül. Ismétlem, az állami oktatáson kívül,
tehát ennek kereteit egyáltalán nem érintı módon. Azért nincs, mert ma még az állami magyar
nyelvő oktatásban is jelentıs a szakemberhiány, nincs elég egyetemi fokozattal rendelkezı oktató, s
gyanítom, hogy a feltöltés üteme is alacsonyabb a magyar nyelvő oktatásban a román nyelvőhöz
képest. Ez utóbbit csak részben magyarázza az a tény, hogy ma még az állami egyetemeken sok
helyen sajnos ilyen téren is létezik a velünk szembeni hátrányos megkülönböztetés.
Mit tesz és tehet ebben a helyzetben a Sapientia? Mindenekelıtt megpróbál(hat)ja önmaga szerepét
és tevékenységét igazolni valamilyen - a felszínen és formailag - elfogadható tevékenységgel és
ennek a nyilvánosság számára elégségesen átlátszóvá tételével. Ebbe semmi lekicsinylı felhangot
nem kell beleérteni, hiszen ennél többet nem is tehet: a Sapientia maga ugyanis nem kapott kifejezett

megbízatást magyar nyelvő magánegyetem létrehozására. Az mindenképpen nyilvánvaló, hogy egy
testület felelıssége más jellegő, mint egy konkrét feladatra megbízatást kapó, netán elnyerı személy
felelıssége. Miután senki más sem kapott ilyen megbízatást - ezzel a felelısséggel tudomásom
szerint senkit sem ruházott fel az adományozó -, ezért számon kérni sem lesz majd kitıl, sem
színvonalat, sem téves vagy kétes értékő döntéseket, sem kudarcot. Egyébként miféle kudarcot?
Hiszen a Sapientia a saját maga által megfogalmazott feladatokat teljesíti és teljesíteni is fogja.
A felajánlott összegnek most körvonalazódó hatása a magyar nyelvő egyetemi oktatásra nem jogosít
túlzott derőlátásra. Félreértés megint csak ne essék: nem a Sapientia hibájából. A pályázati kiírás
határidejének lejártáig mindössze négy, de kidolgozottabb formában csak két olyan pályázat érkezett
be, amely többé-kevésbé teljesíti az ideiglenes mőködési feltételeket, és amely beilleszthetı... na
igen, hova is, hiszen az általános keret, az egyetem, amelynek karaként ezek beindulhatnának a
kiírás és a pályázó szándéka szerint már az idén ıszön, még nem létezik, ez idı tájt csupán egy
elırevetített fogalmi fikció. Ennyi lett volna csak az adományozó kifejezett szándéka, vagy csak a
nem kellıképpen elıkészített döntésének hozadéka ez az állapot? Véleményem szerint ezekkel a
kérdésekkel és megfontolásokkal szembe kell néznünk, s minél hamarabb, mert annál több
lehetıség, esély van a korrekcióra.
További "veszélyforrás" az a mód, ahogyan a Sapientia által felajánlott lehetıség az állami
keretekben folyó magyar nyelvő oktatással interferál. Fennáll annak a lehetısége, hogy az
alapértelmezésben oktatási tevékenységet nem folytató egységek, tulajdonképpen az állami
keretekben folyó magyar nyelvő oktatásnak egy hallgatólagos - háttérintézményekbe, könyvtárakba,
szakkollégiumokba, kutatási bázisokba, tanári lakásokba és diákbentlakásokba bújtatott, "álcázott" támogatására jönnek létre, legalábbis részben. Megint csak hangsúlyoznom kell: minden ilyen
létesítmény önmagában hasznos, létrejötte mégoly indokolt is lehet, de ekkor ki kellene mondani,
hogy a valódi cél nem azonos a meghirdetett céllal, más a fölajánlás igazi rendeltetése. Olyan jellegő
igénybejelentés pedig nyilvánosan is elhangzott már és széles körő támogatásra talált, hogy az állami
keretekben folyó magyar nyelvő egyetemi oktatás köreinek érintését nem kerülheti meg a felajánlás.
A romániai magyar egyetemi oktatók felelısségére legyen mondva, sajnos egy ilyen álláspont
nyilvánosan és testületet képviselve csak késve, a felajánlás megtörténte után jóval késıbb hangzott
el.
Álljon itt egy egyetemalapítási forgatókönyv-vázlat a fentebbi állításoknak ezúttal pozitív
megfogalmazású változataként, illetve az eszmefuttatásoknak amolyan konkrét példává való
átalakításaként. Azzal lehetett volna kezdeni, hogy az adományozó felkér egy köztiszteletnek
örvendı egyetemi tanárt a magánegyetem megszervezésére, netán egy pályázati kiíráson keresztül
kiválasztja azt, akinek a benyújtott egyetemalapítási elképzelését a legmegfelelıbbnek tartja. Ez,
kinevezett rektorként, kiválasztotta volna az esetleg helyszínenkénti képviseletet is megvalósító
csapatát, és döntene az anyagi erıforrások felhasználásáról. Feladata az ideiglenes mőködési
engedély megszerzését garantáló általános feltételek biztosítása lett volna, valamint a helyi
erıforrások, kezdeményezések kiválasztása és integrálása a meghirdetett, egységes, eleve támogatást
élvezı stratégiába. Nem így történt.
Mi tehát a teendı? Véleményem szerint most az alábbiaknak kellene megtörténniük:
1. Szükséges lenne a benyújtott pályázatok globális kiértékelésére abból a
perspektívából, hogy van-e jelenleg elégséges erıforrás
magánegyetem létrehozására úgy, hogy az állami egyetemeken meglévı humán
erıforrásokat nem vesszük igénybe, és lemondunk az ott jelenlévı akkreditációs,

infrastrukturális és egyéb intézményesen meglévı elınyrıl, tudatosan vállalva egy
eleve hátrányosabb helyzetbıl való indulás többletnehézségeit is. E kiértékelés
következtetésének az adományozó elé terjesztése.
2. Szükség lenne a felajánló bejelentett szándékának saját maga által végrehajtott
felülvizsgálatára, és amennyiben indokolttá válna, feltételeinek módosítására és/vagy
kiegészítésére. Ekkora pénzösszegnek a felhasználása minden bizonnyal nem fogja
elkerülni a magyarországi adófize
tık figyelmét, ezért a felhasználás perspektíváinak és alakulásának követése az
adományozónak is érdeke.
3. Indokolt és idıszerő lenne a magyar tanügyminiszter újabb kapcsolatteremtése a
román tanügyminiszterrel, illetve ezen belül netán román és magyar egyetemek
képviseleteinek találkozója
közös egyetemtelepítés elhatározása és technikai kivitelezésének megbeszélése
céljából. A politikum maximálisan lehetséges kizárásával. Egy román és egy magyar
egyetem védnöksége és együttmőködése lényegesen nagyobb hatékonyságot,
egyetemi dimenziót és garanciát jelentene a magyar támogatás felhasználásának
szempontjából is, ugyanakkor valódi érdekeltséget hozna létre a román fél számára.
Meggyızıdésem, hogy a fentebb kifejtett gondolatok nem veszélyeztetnek semmilyen jóhiszemően
benyújtott és képviselt érdeket. Éppen ellenkezıleg.
Végezetül csatolok két korábban - közvetlenül a támogatás bejelentése elıtt, illetve után - megírt
szöveget, amelyet a Felsıoktatási Tanács elé terjesztettem, illetve a legtöbb címzettnek és érdekelt
félnek eljuttattam, és amelyek a maguk idejében megpróbálták az eseményeket befolyásolni, akkor
sikertelenül. Ma már a fejlemények jelentéktelen, mellékes háttérdokumentumai ezek csupán.
Viszont ma is vállalom tartalmukat és meggyızıdésem, az akkor megfogalmazott gondolatok akkor
érvényesek voltak. Vagy még ma is azok talán?
1. Melléklet

Tervezet
FELSİOKTATÁSI TANÁCS
Állásfoglalás az egyetemalapítási támogatás kérdésében
A Felsıoktatási Tanács leszögezi:
•
•

•

A Felsıoktatási Tanács üdvözli a magyar kormány 2 milliárd Ft összegő felajánlását, és
gesztusértékőnek tartja a román kormány felé.
Az RMDSZ a román kormánykoalíció tagjaként mindent elkövet, hogy a román kormány
további (válasz)lépéseket tegyen az anyanyelvő oktatás helyzetének megoldása érdekében,
beleértve az állami önálló magyar nyelvő egyetem visszaállítását is.
Az Felsıoktatási Tanács támogat az anyanyelvő oktatás problémáinak megoldására irányuló
minden építı kezdeményezést, beleértve a magánegyetemek létrehozására és fejlesztésére

vonatkozó elképzeléseket is. A sokszínőséget ugyanolyan értéknek tekinti és támogatja, mint
a csúcsminıséget és csúcsteljesítményt.
Az Felsıoktatási Tanács a 2 milliárd Ft felajánlásával kapcsolatban az alábbiakat javasolja:
•
•
•

elismerve az állami és magánegyetemi oktatási forma egyenlı esélyekhez való jogát;
megállapítva, hogy az állami egyetemi oktatásban a magyar nyelvő oktatás tényleges státusa
jogilag megoldatlan;
megállapítva, hogy a pillanatnyilag érvényben lévı felsıoktatásra vonatkozó román
törvények alkalmazásában kihasználatlan lehetıségek vannak,
a Felsıoktatási Tanács javasolja, a 2 milliárd Ft támogatás PÁLYÁZATI rendszerben történı
átutalását, az említett méltányossági elvekkel való összhang megteremtése érdekében! Ez az
álláspont széles körő konzultáció eredményeként gyakorlatilag a felsıoktatásban dolgozók
egységes véleményét képviseli.

A Felsıoktatási Tanács felkéri az RMDSZ vezetıségét, hogy ezt az álláspontot képviselje mind a
magyar kormány, mind a romániai nyilvánosság elıtt!

A pályázati kiírás javasolt alapelvei és feltételei:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

A pályázat meghirdetıje egy Magyarországon bejegyzett Alapítvány (pl. az Apáczai
Alapítvány), pályázatokat ide kell benyújtani.
Pályázó lehet bármelyik Romániában mőködési engedéllyel rendelkezı állami vagy magán
Egyetem, Fakultás, vagy Tanszék, illetve ezek nevében pályázó oktatók csoportja.
A pályázó egyetemi szenátusi döntést igazoló dokumentumot csatol arra vonatkozó
szándékát illetıen, hogy az egyetemi autonómia szellemében legalább önálló tanszéki szinten
magyar csoportokat mőködtet, illetve szándékában áll mőködtetni legalább a 2001/2002.
tanévtıl kezdıdıen.
A támogatás folyósítása az elıbbi pontban foglaltak román tanügyminisztériumi
engedélyezésének megszerzését követıen azonnal megkezdıdik.
A pénzt a pályázó intézmény, vagy az ezt mőködtetı Alapítvány kapja, annak felhasználását
a pályázó személyek közül - a kiíró által elfogadott - személy folyamatosan ellenırzi.
A pályázat célja lehet többek között:
épület (építés, vásárlás), vagy épület-felújítás;
számítógép-hálózat kiépítés;
laboratóriumi berendezés;
könyvtár;
oktatói fizetések, beleértve vendégtanárok honoráriumát is legfeljebb 3 éves idıszakra,
továbbá ösztöndíjrendszer;
kutatási programok.
Az ingatlanok és berendezések tulajdonjoga a kiíró Alapítványnál marad, azzal a
kötelezettséggel, hogy rendeltetésszerő, a pályázatban rögzített felhasználásuk esetén a
pályázó intézmény használatában maradnak.
A maximálisan egy egyetemen belül megpályázható összeg 400 millió Ft.
A beadási határidı 3 hónap.
Az infrastruktúrára elıirányzott összeg a pályázott összegnek legalább 60%-a kell legyen.

•

A határidı lejárta után a megmaradt összeg teljes egészében a Romániában akkreditált
egyetemi és fıiskolai szintő magyar nyelvő magánoktatás céljaira fordítandó, hasonló
pályázati keretek között.

Meggyızıdésünk, hogy a pályázati kiírás javasolt feltételei összhangban vannak:
•
•

•

az állami felsıoktatási intézmények román oktatási vonalának érdekeltségével;
az állami felsıoktatási intézményekben már mőködı vagy szükségesnek mutatkozó magyar
oktatás létrehozásának érdekeivel és státusa törvényes keretek közé helyezésének jogos
igényével, az érvényes román törvények jelenlegi kerete között is;
a magyar nyelvő magán felsıoktatás megteremtésének, illetve megszilárdításának érdekeivel.

dr. Horváth Sándor

Marosvásárhely, 1999. október 26.

2. Melléklet

FELHÍVÁS
a kétmilliárd forint támogatás legcélszerőbb felhasználásának érdekében
A magyar kormány kétmilliárd forint támogatást ajánlott fel romániai magyar magánegyetem
létrehozására, fejlesztésére. A pénzösszeg felhasználása az adományozó szerint egyházi ernyı alatt
történik.
Jelen felhívás aláírói üdvözlik az adományozó gesztusát. Tudomásul véve az adományozó
kinyilvánított szándékát, és felelısséget érezve a romániai magyar nyelvő felsıoktatás egészével
szemben, az aláírók szükségesnek tartják álláspontjuk kinyilvánítását a támogatás legcélszerőbb
felhasználása érdekében.
Jelen felhívás nem kíván vitát kezdeményezni az érintett témában. A jelen felhívásnak nem célja az
adományozó döntésének bojkottja. Ellenkezıleg, a felhívás célja a döntés helyénvalóságának
közvetett alátámasztása. A jelen felhívásnak célja a valódi érdekeltségek összhangjának
megteremtése.
Az aláírók tényként ismerik el az alábbiakat és leszögezik:
•
•

•

A magánegyetemi oktatás létjogosultságát nem vonjuk kétségbe, és - mint szükséges
alternatívát - fontosnak tartjuk.
A magyar egyetemi oktatók döntı többsége az állami oktatásban dolgozik, a magyar diákok
döntı többsége szintén állami egyetemeken tanul, nagyobbik hányada tandíjmentesen, s
jelentıs számban részesülnek állami ösztöndíjban is. Ezért az állami magyar nyelvő oktatás
alakulásában, helyzetének javításában mind az oktatók, mind a diákok döntı többsége
közvetlenül érdekelt.
A magán- és állami egyetemek között nem lehet érdekellentét, már csak azért sem, mert
mőködésük elsı néhány éve alatt a magánegyetemek az állami egyetemek támogatását

•

•

igénylik az akkreditációs folyamatban; a magánegyetem tehát közvetlenül érdekelt az állami
egyetem létében.
Az állami egyetemeken meglévı magyar nyelvő oktatás helyzete jogilag megoldatlan,
megtőrt állapot, amely a jelenleg érvényes román törvények által megengedett lehetıségeket
sem használja ki. Ennek a visszás helyzetnek az oka a rosszul értelmezett, jogkorlátozásra
felhasznált egyetemi autonómia: a román többségő egyetemi szenátusok (tanácsok) rendre
elzárkóznak a magyar oktatás törvényes jogi keretek közé helyezésétıl.
A romániai magyarság több mint félmillió aláírással is alátámasztott törekvése, amelyet az
RMDSZ következetesen képvisel, az önálló állami magyar egyetem visszaállítása. Ennek
nem alternatívája egy magyar tannyelvő magánegyetem, és viszont - ennek létrejötte nem
szünteti meg a magyar tannyelvő állami egyetem újraindítására irányuló törekvést.

Az aláírók felkérik a magyar kormányt, valamint a romániai magyar történelmi egyházak
legmagasabb méltóságait, hogy vizsgálják meg a támogatás PÁLYÁZATI úton történı átutalásának
lehetıségét. A pályázat kiírását az a megfontolás indokolja, hogy a magyar tannyelvő magánegyetem
létrehozására irányuló kezdeményezést ne lehessen szembeállítani az állami felsıoktatásban létezı
anyanyelvő oktatással, ne lehessen ez utóbbi ellen fordítani. Emiatt sarkalatos pályázati feltétel lenne
az, hogy azok az állami egyetemek, amelyek KARI SZINTEN ÖNÁLLÓ MAGYAR OKTATÁST
hajlandók bevezetni törvényes keretek között, ennek kivitelezéséhez jelentıs összegő támogatásra
pályázhassanak. A román állami egyetemek szenátusai a pályázati kiírás következtében közvetlen
állásfoglalásra kapnának lehetıséget a magyar nyelvő oktatást illetıen. A pályázati határidı lejárta
után ki nem utalt összeg - egyöntető elutasítás esetén tehát a teljes támogatás - immár etikailag is
feddhetetlenül irányulhatna a magyar magán felsıoktatás felé. Ez a megoldás a magyar egyetemi
oktatók számára is, de egyébként minden érdekelt fél számára egyértelmő helyzetértékelési
lehetıséget kínálna és mindegyik fél érdekével tökéletesen összhangban lenne.
A jelen felhívás címzettjei:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A magyar kormány;
Orbán Viktor, kormányfı;
Németh Zsolt, politikai államtitkár;
Pokorni Zoltán, tanügyminiszter;
Szabó Tibor, a HTMH elnöke;
a romániai magyar történelmi egyházak legmagasabb méltóságai;
Jakubinyi György, katolikus érsek;
Csiha Kálmán, református püspök;
Tıkés László, református püspök;
Szabó Árpád, unitárius püspök.

Jelen felhíváshoz a lehetséges álláspontok szerinti négy melléklet csatlakozik (A., B., C., D.). Az
aláírók az ott kijelentett elképzelést elutasíthatják, vagy egyetérthetnek vele, így a felhívás egyúttal
felmérı jellegő is.
Az aláíró csak az általa aláírt ív fejlécében megfogalmazott álláspont megfontolására kéri fel a
felhívás címzettjét!
Íme a négy fejléc:
A. Egyetértek azzal, hogy az állami egyetemeken folyó magyar nyelvő oktatás törvényes
keretek közé helyezése és kari függetlenségi szintjének elé

rése kizárólag a román államra és az érintett egyetemekre tartozik, ezért egyetértek azzal is,
hogy a kétmilliárd forint támogatás közvetlenül a magyar nyelvő magán felsıoktatás
kialakítását szolgálja.
B. Egyetértek azzal, hogy a kétmilliárd forint támogatás ne irányuljon közvetlenül
a magyar nyelvő magán felsıoktatás kialakítására, hanem elızıleg egy pályázati rendszer
keretében azok az állami egyetemek, amelyek kari szinten önálló magyar oktatást hoznak
létre, ehhez támogatásra pályázhassanak. Egyetértek viszont azzal, hogy a román állami
egyetemek egyöntető elzárkózása esetén a független magyar karok létrehozását illetıen, a
teljes támogatás a magyar nyelvő magán felsıoktatás kialakítását szolgálja.
C. Az A és B mellékletben megfogalmazott álláspontok lényegi tartalmával
összeegyeztethetetlen eltérı véleményem van a kétmilliárd forint támogatás legcélszerőbb
felhasználását illetıen.
D. Nincs kialakult véleményem a kétmilliárd forint támogatás legcélszerőbb felhasználását
illetıen.

Kerekes Jenı
Hozzászólás a romániai magyar egyetemi
hálózat kiépítésének kérdéséhez
Tonk Sándor professzor, a Sapientia Alapítvány Kuratóriuma elnöke vitaindítónak szánt tanulmánya
bátorít fel arra, hogy több évtizedes egyetemi oktatói tevékenységem során szerzett tapasztalataim
alapján megfogalmazzam a romániai magyar magánegyetemmel kapcsolatos észrevételeimet,
elképzeléseimet, javaslataimat.
Mindenekelıtt elırebocsátom, hogy a tanulmányban foglalt elvi megállapításokkal mindenben
egyetértek. A magam részérıl is szükségesnek és megvalósíthatónak tartom a Kolozsvár székhelyő
állami önálló magyar egyetem visszaállítását. Erre kötelez a múlt öröksége, valamint a jelen és a
jövı kihívásai. A Romániában élı magyarságnak ezt a jogát senki sem vonhatja kétségbe. A román
állam, amelynek az erdélyi magyarság is alkotóeleme, és tagjai a román állam adózó polgárai,
kötelessége biztosítani az ország költségvetésébıl az állami magyar önálló egyetem mőködéséhez
szükséges pénzalapokat. Ezt annál is inkább elvárhatjuk a román államtól, mivel köztudomású, hogy
ma már - kivéve a tömbmagyarság által lakott területeket - Románia majd minden megyéjének
székhelyén állami felsıoktatási intézmények egész sora mőködik. A magyar egyetem
visszaállításának megtagadása, minden mondvacsinált okra való hivatkozással, a visszaállítás
akadályozása, halogatása diszkriminációt jelent az ország magyar nemzetiségő állampolgáraival
szemben, ugyanakkor az emberi jogok alapelveinek, valamint számos, Románia által is aláírt,
nemzetközi dokumentumnak lábbal tiprását is jelenti.
Nem ismétlem meg a vitaindító tanulmányban felsorakoztatott érveket, vagyis azt, hogy miért kell az
állami magyar egyetemnek Kolozsváron mőködnie. Ezek egyébként is közismertek, s a romániai
magyarság döntı többsége által elfogadottak.
Hasonlóképpen azzal is egyetértek, hogy az állami magyar egyetem visszaállítása nem teszi
szükségtelenné a magyar magánegyetemi hálózat kiépítését Erdély-szerte. Ez már azért is
elengedhetetlenül szükséges, mert csak így biztosítható a felsıfokú szakképzés iránt érdeklıdést
mutató magyar fiatalság számára az anyanyelven történı továbbképzés. Egyébként is ma már
mindenütt a világon széles elterjedésnek örvendenek a magánegyetemek, és egyre nagyobb teret
hódítanak az oktatásban. Az állami egyetemek és a magánegyetemek között kialakult egészséges
verseny nagymértékben elımozdítja a felsıoktatás minıségi fejlıdését, ugyanakkor jelentıs
könnyítést jelent az állami költségvetés számára.
Ma már számos magánegyetem végzettjei iránt nagyobb kereslet van a munkaerıpiacon, mivel a
magánegyetemek zöme, fıleg a fejlett országokban, kimagasló eredményeket ér el számos ágazatban
a szakemberképzés terén. Ezért is nagy érdeklıdésnek örvendenek a magánegyetemek mind a tanuló
ifjúság részérıl, mind az egyetemi diplomás munkaerıt foglalkoztató intézmények, vállalatok
részérıl.
A magyar magánegyetem székhelyének is Kolozsváron kell lennie, emellett vidéki hálózattal kell
rendelkeznie. Ezt alátámasztják a Kolozsvár székhellyel mőködı állami magyar egyetem mellett
felhozott érvek: Kolozsvár központi földrajzi elhelyezkedése; itt mőködnek a romániai magyar
mővelıdési és tudományos élet legfontosabb intézményei; nagy számban Kolozsváron élnek és
tevékenykednek a magyar nemzetiségő egyetemi oktatók; itt találhatók az egyetemi oktatáshoz

elengedhetetlenül szükséges háttérintézmények (gazdag könyvtárak, levéltárak, múzeumok, egyéb
nagy értékő közgyőjtemények).
A megelızık során többször is kihangsúlyoztuk az Erdély egész területét átfogó egyetemi hálózat
kiépítésének szükségszerőségét. Ez utóbbival kapcsolatosan egy nagyon fontos gyakorlati
szempontra szeretném felhívni a figyelmet. Ismeretes, hogy világszerte a felsıfokú oktatás két
szinten történik: egyetemi szinten és fıiskolai (ún. kollégiumi) szinten. Az egyetemek feladata
magas képesítéső, a tudományos kutatás területén, az egyetemi és a fıiskolai oktatásban - beleértve a
középfokú oktatás felsı fokozatán dolgozó tanárokat is -, az állam központi és helyi intézményeinél,
valamint a magánszektorban magas beosztásban dolgozó szakemberek képzése. Ezzel szemben a
fıiskolák feladata az állami és a magánszektor területén foglalkoztatott középkáderek, szakemberek
(üzemmérnökök, közgazdászok, technikusok, a középiskolák alsó tagozatain oktató tanárok stb.)
képzése.
Ebbıl kiindulva, s figyelembe véve a gazdasági és társadalmi életben már most is, de a jövıben még
inkább, a munkanélküliség ellenére, egyre fokozódó mértékben jelentkezı, a kor igényeinek
megfelelı képzettségő szakemberszükségletet, úgy gondolom, hogy a magánegyetem vidéki
intézményeinél elsısorban a fıiskolai oktatást kellene megcélozni. Természetesen a fıiskolák
profilját elmélyült, tudományos felmérésekre alapozott tanulmányok alapján kell eldönteni,
figyelembe véve a szőkebb, illetve szélesebb régiók szükségleteit, adottságait.
A romániai magyarság számára ez a megoldás több szempontból is igen elınyös és rendkívül
hasznos.
Mindenekelıtt jelentısen mérsékeli a beindulásnál szükséges nagy anyagi erıfeszítést. Viszonylag
könnyebben lehetne biztosítani a mőködésüket elısegítı infrastrukturális feltételeket. Rövid idı alatt
nagy számban bocsátana ki jól képzett szakembereket, akikre, amint az elıbbiek során erre
rámutattunk, már a jelenben is, de fıleg perspektivikusan nagy szükségünk van a gazdasági és a
társadalmi élet különbözı területein. Gondoljunk arra, hogy nálunk is egyre nagyobb súlyra tesznek
szert a kis- és középvállalatok, amelyek zömében elsısorban középképesítéső szakembereket
foglalkoztatnak.
A magyar felsıfokú oktatás ilyen felépítési kialakítása más szempontból is több elınnyel jár.
Mivel a vidéki fıiskolákon mőködı tanszemélyzet kis száma nem teszi lehetıvé a diszciplínák
szempontjaiból homogén tanszékek szervezését, úgy gondolom, hogy minden szempontból elınyös
lenne a rokon diszciplínák részére a Kolozsváron mőködı központ keretében megszervezni azt.
Ez a megoldás alkalmas lenne az egész oktatási hálózatban dolgozó, ugyanazon diszciplínát vagy
rokon diszciplínát elıadók intézményes keretek közötti együttmőködésére. Ez nagymértékben
elısegítené a magas minıségi oktatómunka kifejtését valamennyi fıiskolán, hiszen a rendszeresen
megtartott tanszéküléseken alkalom lenne a közös problémák megbeszélésére, szakmai kérdések
megvitatására, a tudományág újdonságainak, valamint az egyetemi jegyzeteknek a közös megírására.
Kolozsvár, mint erıs egyetemi központ, igen elınyös feltételeket tud biztosítani a helyben és a
vidéki fıiskolákon dolgozó oktatók számára, hogy tudományos felkészültségüket szüntelenül
emeljék. Ez elengedhetetlen feltétele a korszerő igényeket kielégítı minıségi felsıfokú oktatásnak.
Kolozsváron, mint erıs egyetemi központban, minden lehetıség adva van a hatékony tudományos
kutatáshoz szükséges intézmények kialakításához. Ezek munkájába be tudja vonni a vidéki
fıiskolákon oktatókat is. Ezek keretében tehát a fıiskolák oktatói - magas képesítéső,

tapasztalatokkal rendelkezı, itthon és külföldön egyaránt elismert szakemberek vezetése mellett eredményes kutatási tevékenységet fejthetnek ki, amely nélkül a tudományos fejlıdéssel és a
technikával való lépéstartás elképzelhetetlen. Ennek megvalósítására a vidéki elszigeteltség még a
modern informatika szolgáltatta lehetıségek közepette sem nyújthat hatékony feltételeket.
Másrészt anyagi szempontból is elınyös lehet a közös kutatásokban való részvétel az anyagi téren
egyáltalán nem a legjobb lehetıségekkel rendelkezı tanügyi dolgozóknak. Ezekben az
intézményekben dolgozók tisztes javadalmazásban részesülhetnek (félnormás munkahelyek
biztosításával).
Megvalósítására reális lehetıség van. A szükséges anyagi alapokat biztosítani lehet hazai és külföldi
forrásokból egyaránt. Gondoljunk a különbözı nemzetközi alapítványok által felkínált
lehetıségekre, a külföldi kutatóintézetekkel való együttmőködésre. E tekintetben is például biztató
ígéreteket tett Glatz Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, az Erdélyi MúzeumEgyesület nemrég lezajlott ez évi közgyőlésén elhangzott beszédében.
Természetesen a fıiskolát végzettek számára lehetıvé kell tenni, hogy tanulmányaikat egyetemi
szinten folytathassák. Ezt egyébként megengedik az érvényben levı jogszabályok is. A tanulmány
folytatását azonban a fıiskolán elért tanulmányi eredményektıl kell függıvé tenni. Ez ad ugyanis
lehetıséget a minıségi szelekcióra.

Mester Béla
Mi(ke)t értünk ma az "egyetem" szón?
A romániai magyar felsıoktatásról szóló mostani vitára olyan sajátos (világ)helyzetben kerül sor,
amely jelentısen megváltoztatja a tárgyat képezı fogalom értelmét. Az aktuális egyetemalapítási
tervtıl és a romániai magyar felsıoktatás sajátos gondjaitól eltekintve is problémaként vetıdik föl
ugyanis az egyetem szerepének napjainkban történı átértékelıdése. Ez a probléma esetünkben még
kiélezettebben vetıdik föl, ugyanis egyszerre van szó az egyetem mint intézmény kommunizmus
elıtti autonómiájának és presztízsének a visszaállításáról, a képzésnek olyan típusú
eltömegesedésérıl, amely Amerikában és Nyugat-Európában már a hatvanas években lezajlott,
miközben a nyugati egyetemek mai strukturális problémái is azonnal jelentkeznek. Mindezek a
folyamatok pedig, kisebbségi intézményben jelentkezvén, jelentısen befolyásol(hat)ják a kisebbségi
identitás tartalmát.
Amikor, bármennyire is napi, gyakorlati igénnyel a felsıoktatásról ejtünk szót, jelentsen ez
helyzetjelentést és -értékelést, vagy tervekrıl folyó eszmecserét, mint most, egy pillanatra sem
szabad elfelejtenünk, hogy mennyire nem magától értetıdı manapság: ki mit ért valójában az
"egyetem", "felsıoktatás", illetve a "diploma", "végzettség", "értelmiség", "szakember"
kifejezéseken. Mindezen tanácstalanság mögött persze az az alapvetı probléma húzódik meg, hogy
mit értünk "tudományon", "tudáson", "hozzáértésen", illetve ezen fogalmak viszonyán. Erre szokták
idézni a tudásszociológia radikálisabb képviselıinek immár folklorizálódott, némileg cinikus
válaszát: tudomány az, amit az egyetemeken szoktak tanítani. A kígyó itt harap önnön farkába: az
intézményrendszert a benne megnyilvánuló tudásformával definiáljuk, e tudásformát pedig azzal az
intézménytípussal, "ahol gyártják". Természetesen nem lehet itt célom egy bármennyire is fontos, de
mégis gyakorlati kérdés kapcsán a tudományfilozófia és a tudásszociológia fundamentális
problémáit feszegetni, de mégis fontosnak tartom megjegyezni, hogy minden, az egyetemmel
kapcsolatos kortárs vita fogalmi bizonytalanságának, dilemmáinak forrását végsı soron a tudás és
tudomány fogalmának az elmúlt évtizedekben való problematikusságában látom. (Bizonyos határok
között ez befolyással van még az olyan, látszólag tisztán gyakorlati kérdések megtárgyalására is,
mint az egyetem székhelye. Aki szerint valamely olyan kisvárosban lehetséges, sıt kívánatos magyar
egyetemi központot létrehozni, ahol különösebb felsıoktatás sohasem volt, annak más képe lehet
arról, hogy mi egy diploma, végsı soron arról, hogy mi a tudás, tudomány, mint annak, aki egy
patinás egyetemi város mellett kardoskodik, még ha e két, képzeletbeli vitapartner nem is tisztázza
magában a tudás fogalmát.)
Annak, hogy e probléma nem csupán a filozófusok erre szakosodott részére tartozik, beszédes jele az
a közbeszédben idırıl idıre felújuló vita, amely az egyetem, illetve általában a "tudásipar"
szerkezetérıl, újradefiniálásáról szól olyan országokban is, ahol sem az oktatási nyelv kérdése, sem
pedig a különbözı helyi, vallási, etnikai közösségek felsıoktatási igényei, autonómiája nem áll a
politika fókuszában. Ezzel kapcsolatban különösen érdemes figyelembe venni 1. az átalakuló
kommunikációs technológiával megváltozó tanulási és életstratégiákra, ennek kapcsán az egyetemi
rendszer szerkezetváltozására vonatkozó, elsısorban amerikai vitát, amelynek gondolatai, dilemmái
ma már nem csupán fordítások révén, de egyre inkább önálló fejtegetések formájában is részei a
magyar nyelvő kultúrának; 2. azt a legtöbb közép-európai országban a '89-es fordulat után több
lépcsıben lezajló politikai vitát, amely az átalakuló felsıoktatásra vonatkozó törvénykezést kísérte.
(Magyarországon ez a folyamat már a rendszerváltás elıestéjén elkezdıdött az egyetemi ifjúság
tanszabadságot és egyetemi autonómiát megfogalmazó tervezeteivel.)

A fönti, talán túlságosan elméletinek és távolinak tőnı vitatémák, dilemmák azonban egy konkrét
intézmény megalapítása során rögtön húsbavágó kérdéssé válnak, ha számot vetünk azzal, hogy
vajon kik fognak az intézményben diplomákat szerezni, azok milyen fajta diplomák lesznek és kinek
lesz szüksége az ilyen fajta tudással rendelkezı emberekre, mint munkaerıre. A régebben
megszokott, a köztudatban, az egyetemi emberek köztudatában is élı tudás- és értelmiségképhez
viszonyítva a következı változásokat látom1:
- a felsıoktatás szintjeinek kérdése;
- a képzés földrajzi és módszerbeli tagoltsága;
- megosztott tulajdonviszonyok és finanszírozás.

A felsıoktatás szintjeinek kérdése
A felsıoktatás a klasszikus egyetemi képzésen kívül fıiskolai diplomával záruló (angol terminussal
BA, BSc) curriculumokat is magában foglal. Ezeket a diplomákat a kontinensnek ezen a felén
azonban többnyire különálló intézményekben lehet megszerezni, annak a lehetısége nélkül, hogy a
tanulmányokat diploma után folytatva, az így végzett kurzusok beszámításával egyetemi diplomát
lehessen szerezni, illetve fordítva, hogy valaki egyetemi tanulmányait a tervezettnél hamarabb,
fıiskolai diplomával fejezhesse be. Ez az intézményi elkülönülésbıl eredı, a nyugati, fıként az
angolszász mintához képest fennálló inkompatibilitás, amelynek eredményeképpen a felsıoktatás
rugalmatlanabb, mint tılünk nyugatabbra, valamilyen szinten a térség minden országában fennáll,
Romániában azonban még két sajátosság bonyolítja a helyzetet: 1. Több, eddig nem felsıoktatási
szintő diplomát kiadó intézménytípus, így a tanítóképzés most válik a felsıoktatás részévé. Ennek
beintegrálása a diplomák és a curriculumok rendszerébe hatalmas és hosszú távú feladat. (Ez
Magyarországon évtizedekig tartott, igaz, hogy a folyamatot hátráltatta ezeknek az iskoláknak a
szinte teljes szervezeti elkülönülése.) 2. A magiszteri kurzusok kérdéses nemzetközi státusa. (Még az
is elképzelhetı, hogy egy rossz forgatókönyv szerint esetleg némely országban csak ezt ismerik el
majd egyetemi diplomaként, mondván, hogy az alapdiploma a BA/BSc-vel egyenrangú.)
Egy másik, talán kevésbé ismert képzési forma, amelyre, ha hozzáértıen szervezik, tömegigény
lehet, a post-secondary képzés.2 A közkelető vélekedésekkel szemben nem minden, érettségi utáni,
felsıoktatási diplománál kisebb értékő papírt adó tanfolyam tartozik ide, hanem csak azok,
amelyekben a tananyag egy meghatározott része azonos a rokon felsıoktatási szakon meglévıvel,
amit valamely egyetem vagy fıiskola hivatalosan elismer, és be is számít, ha valaki tanulmányait az
illetı szakirányban ott folytatja. (Legegyszerőbb és legkívánatosabb persze, ha az illetı fıiskola
vagy egyetem maga szervez post-secondary kurzusokat.)
E két, a klasszikus egyetemi képzésnél alacsonyabb rangú képzéssel szemben a következı érveket
szokás felhozni:
1. Lerontja az egyetem klasszikus presztízsét, színvonalát, ellentétes az eredeti egyetemi eszmével,
következésképpen jobb, ha külön intézményben marad. Ezzel szemben e formáknak az egyetemi
rendszerbe integrálása éppen a színvonal emelkedésével jár, hiszen így a nem egyetemi rangú képzés
is az egyetemi tudományosság kontrollja alatt mőködik. Másik elınye ennek az integrációnak, hogy
nincsen meg az intézmény elnevezésébıl adódó szintő diploma kiadásának a kényszere. Magyarul:
nem kell feltétlenül minden típusú képzés után egyetemi, illetve fıiskolai diplomát kapnia annak, aki
odajárt, csak azért, mert a képzést az egyetem szervezte. (Például nem kell rögtön egyetemi szakká
nyilvánítani az egyetem által szervezett gazdatanfolyamot, viszont jó, ha az egyetem megfelelı

tanszékei szervezik, felügyelik szakmailag ezt a gazdatanfolyamot. Különösen a post-secondary
képzés elterjedése mentesíthetné az intézményt attól a kényszertıl, hogy minden képzési típusból
felsıoktatási diplomát adó szakot csináljon.)
2. E képzési formák nincsenek összhangban a tudománytermelı, kutató egyetem koncepciójával, aki
ezekre jár, annak meg sem fordul a fejében a tudományos pálya, pedig a cél az lenne, hogy a
tudományosság központja újra az egyetem legyen. Ezzel szemben az a helyzet, hogy már a mai
egyetemen is csak a hallgatók egy kisebb része akar igazából tudományos kutatással foglalkozni,
nagyjából a doktorandusok, akik hovatovább annyian vannak, mint pár évtizede a hallgatói
összlétszám. Emellett fontos összefüggés, hogy minél széttagoltabb, kisebb intézményekben folyik
az érettségi utáni képzés, annál lassabban terjednek el az újabb kutatási eredmények a képzés egész
skáláján. (Kirívó esetekben a késedelem több évtized is lehet, amit azonban a képzési szintek
integrálásával radikálisan csökkenteni lehet.)
E két képzési szint problémáját egy, a tervek szerint eleve hálózatban gondolkodó egyetem anélkül
oldhatja meg, hogy át kelljen mennie a magyarországi felsıoktatási integrációhoz hasonló, igen
nehézkesen és lassan keresztülvihetı folyamaton. Ebbıl következıen az egyetemi hálózatnak
legfıbb értelme az, hogy az alsóbb szinteken folyó képzés fölött tudományos kontrollt gyakoroljon,
a hallgatók számára pedig világosan elıírt feltételek alapján a szintek közötti egyszerő mozgást mind
fölfelé, mind lefelé biztosítsa.
Más természető problémákat vet föl az egyetemi diploma utáni szintek kérdése. Ezek közül a doktori
kurzusokról lehet tudni pontosan, hogy mit ad és mire való, már csak a jövendı egyetemnek kell
elgondolkodnia azon, hogy mit kezd a doktorandusaival, akik a következı nemzedék oktatói
lesznek. Lehet napi rutinfeladatokkal úgy túlterhelni ıket, hogy az már káros a tudományos
fejlıdésükre, és lehet arra sem méltatni ıket, hogy saját kutatási területük témájából, amelyhez
esetleg ık értenek a legjobban, kurzust indíthassanak. Lehet azonnal biztos helyet ígérni nekik a
teljesítménytıl függetlenül, és lehet éreztetni, hogy ha megfeszülnek, sem lehet belılük egyetemi
oktató. Mindegyikre van példa, nyilván egyik sem követendı. A megoldás az lehet, hogy minél
szélesebb körő ösztöndíjrendszert igyekezzünk kiépíteni, beleértve a predoktori (vizsgák,
referátumok utáni, de a disszertáció megvédése elıtti idıszakban lévı fiatal kutatókról van szó) és
posztdoktori ösztöndíjakat. Az ösztöndíjas doktorandustól, predoktortól, posztdoktortól viszont
elvárható, hogy tekintélyes részt vállaljanak az oktatási munkából, anélkül hogy feltétlenül azonnal
alkalmazást nyerjenek. (Ha negyven doktorandus közül a legjobb tíz tart tíz különbözı témában, a
saját kutatási területén egy-egy kurzust, az sokkal többet ér, mint közülük az egyetlen gyakornoknak
fölvett fiatal kutató által szakmányban megtartott tíz kurzus, ami után nem marad ideje a saját
témájára, még ha örül is neki, hogy van állása.) Mindenkinek persze nem lehet ösztöndíjat adni, és
ez nem is kívánatos: legyen verseny a különbözı doktori ösztöndíjakért, akár azon a módon is, hogy
azok menet közben elveszíthetık és mások által elnyerhetık legyenek. Mindennek viszont feltétele,
hogy az egyes karok doktori szabályzataiban nagyon pontosan és világosan szabályozni kell a
doktorandusok kötelezettségeit és teljesítményük mérésének elveit.
Nagy szerepe kell hogy legyen a nem doktori jellegő, de mégis komoly presztízső posztgraduális
képzéseknek is. Sokszor inkább érdemes kevesebb és "klasszikusabb", de egyenként is elég nagy
hallgatói létszámú szakot indítani, majd a szakosodást a posztgraduális képzésre bízni, mint hagyni,
hogy jónak, divatosnak látszó ötletektıl vezérelve átláthatatlanul túlburjánozzon az alapképzés
szakstruktúrája.
Nagy jelentıségő dolog, amire azonban a közép-európai egyetemek talán még nem figyelnek oda
eléggé, hogy megszervezzék az általuk oktatott szakok végzettjeinek rendszeres továbbképzését.

Ilyen továbbképzéseken több értelmiségi pályán amúgy is rendszeresen részt kell venni, vagy
hivatalos kötelezettségként, ennek klasszikus példája a tanügy, vagy a tudományterület gyors
fejlıdése okán, mint a mérnöki tudományokban. Jó, ha az egyetem mindent elkövet, hogy ennek a
képzési formának minél nagyobb szeletét hasítsa ki magának. Ez jó a résztvevı volt hallgatóknak,
mert bízhatnak a képzés színvonalában, de jó az egyetemnek is, mert hosszabb távon pénz van
ezekben a formákban - a tandíjat meg lehet fizettetni a hallgatóval vagy munkáltatójával -, másrészt
így intézményessé válhat a volt hallgatókkal való társadalmi kapcsolat.

A képzés földrajzi és módszerbeli tagoltsága
Az egyetemi hálózat gondolata maga után vonja, hogy a képzés különbözı földrajzi helyeken folyik.
Ha ez nem csupán annyit jelent, hogy a kihelyezett kar, tagozat, tanszék oktatóinak a fizetését is
Kolozsvárott könyvelik, ez feltételez(het)i a nem hagyományos képzési formák elterjedését a
hálózaton belül. (Egyébként az, hogy egy komoly egyetemi központ professzori kara csak azt nézi
meg, ki taníthat ugyanazon intézmény fıiskolai diplomát adó kihelyezett tagozatán az ország másik
végében, még mindig jobb, mintha az ilyen kis intézményekben minden tudományos kontroll nélkül
lehet tevékenykedni.) Itt a különbözı távoktatási formákra, mindenekelıtt az internetes kurzusokra
gondolok. (Ennek nagy szerepe lehet a rendszeres diploma utáni továbbképzésben és például az
egyetemi felvételire felkészítı tanfolyamokban is.) Természetesen nem lehet minden
tudományágban és minden képzési szakaszban ilyen formával élni, és az is kerülendı, hogy a
távoktatás jelszava pusztán az oktatói kényelmesség álcája legyen, de olyan egyetemen, amely sok
kihelyezett tagozattal mőködik, hallgatói pedig ezek között viszonylag szabadon átjárnak, mint a
világon mindenütt, életkorukat tekintve egyre szórtabbak, egy részük egyre tapasztaltabb, hiszen
sokan a megszokottnál késıbb kezdik tanulmányaikat, sokan ki-kihagynak egy-egy évet, félévet,
hogy összegyőjtsenek némi pénzt. Földrajzi tekintetben, valamint a hallgatók életkorát,
elıképzettségét tekintve erısen differenciált egyetemen elkerülhetetlen és jótékony hatású a
személyes találkozásokkal megtámogatott internetes távoktatás aránya. (Nem beszélve arról, hogy a
világhálón megjelenı kurzusok szakirodalmai elıbb-utóbb létrehoznak egy, a weben máshol
található magyar nyelvő szövegekkel kiegészíthetı "kézikönyvtárat", amelynek megvan az az elınye
a hagyományos szövegekkel szemben, hogy nem olvassák rongyosra, nem lopják el, és egyszerre
akárhányan olvashatják.)

Megosztott tulajdonviszonyok és finanszírozás
A legkényesebb, ugyanakkor a legjobb lehetıségeket mutató pontja lehet egy új egyetemnek a
meglévı és felfedezendı, igen különbözı természető finanszírozási források okos kombinációja.
Ideális esetben, azaz, ha minden eddigi kezdeményezést sikerül a létrehozandó egyetemi hálózatba
integrálni, már most elég heterogén kép alakul ki az épületek és eszközök tulajdonviszonyait, a
különbözı támogatások, finanszírozási források természetét, szabadon elkölthetı vagy megkötött
célokra kapott voltát tekintve. Ezt különösen a kihelyezett tagozatok esetében még színesítheti a
jövıben a Community College-hoz hasonló rendszer. Itt persze aligha lehet arra számítani, hogy
kisvárosok, régiók képesek teljesen eltartani akár egy kicsi és csak egy-két, a környék igényeit
kielégítı szakot fenntartó fıiskolát, mint Amerikában, de támogatást, például épületet, esetleg földet
adhatnak, és ezért cserébe elvárhatnak bizonyos beleszólást például annak a kihelyezett tagozatnak a
képzési struktúrájába, amelynek épületet adtak a városban.
Mivel remélhetıleg sok és sokféle támogatóra lehet számítani, amelyek közül némelyek nem is
hajlandók az egész egyetemi hálózatot támogatni, hanem csak mondjuk a városukban mőködı
kihelyezett tagozatot vagy a falujukból származó diákok szállását, ösztöndíját, ezek tekintélyesebb
képviselıibıl, megbízottaiból célszerőnek látszik általában és karonként, egységenként is egy

Advisory Board típusú tanács létrehozása, amely különbözik a tulajdonosi jogokat gyakorló
Kuratóriumtól és a szakmai munkát irányító Egyetemi Tanácstól, és mivel joga van bizonyos
információkhoz, figyelemmel kíséri és véleményezi az egyetemi testületek munkáját.
Ez a tanács jelenthetné a kisebbségi társadalom és az egyetem közötti kommunikáció egyik igen
fontos, új terepét, amely segítséget adhatna a képzési igények felmérésében és talán, mint a
végzettek egy nagy munkáltatója, visszajelzést is adhatna a képzésrıl.
---------------------------------A következı problémacsomagot az egyetem funkcióváltozására vonatkozó, fıleg amerikai
irodalom és a felsıoktatásra vonatkozó magyarországi törvénykezési folyamat tapasztalatai alapján állítottam össze.
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Utóbbinak egy fontos szakaszát alkalmam volt részletesen figyelemmel kísérni.

A terminust a magyarországi hivatalosságban "felsıfokú szakképzésnek" magyarították, de a magyar
kifejezés tartalmával sokszor máig sincs tisztában még az sem, aki ezen a téren dolgozik, ezért inkább meghagyom az
angol elnevezést.
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Péli Gábor
Romániai magyar magánegyetem
Hozzászólás Tonk Sándor professzor úr vitaindítójához
Hosszabb ideje külföldön dolgozom, a magánegyetem (a továbbiakban: Egyetem) alapításához
kapcsolódó politikai, tradícióbeli vonatkozásokat hiányosan ismerem. Ennek, a nyilvánvaló
hátrányok mellett, elınye is van: a szervezeti vonatkozásokra és a nemzetközi egyetemi világhoz
való lehetséges kapcsolódásokra figyelhetek. Remélem, hogy a vita résztvevıi "helyi kontextusba"
helyezik felvetéseimet. Elıször az Egyetemnek az erdélyi magyarsággal, Magyarországgal, az
erdélyi románokkal és a nemzetközi egyetemi világgal való kapcsolatához szólnék hozzá.
Másodszor, az erdélyi magyar felsıoktatás állami, illetve magán voltáról nyilatkozom. Harmadszor
az Egyetem 2000/2001. évi tanévével kapcsolatban ismertetem véleményemet.

1. Az Egyetem kapcsolata környezetével
Az Egyetem kapcsolata az erdélyi magyarsággal
Az erdélyi magyar szellemi környezet kapcsán Tonk professzor úr hangsúlyosan ír Kolozsvár
megırzendı központi szerepérıl, a genius loci fontosságáról. Kolozsvár szellemi súlya abszolút
értelemben várhatóan nıni fog. De meglehet, hogy a relatív súlya az Egyetem többi székhelyének
megerısödése által csökkenni fog a jövıben - amennyiben az egyetem sikeres lesz. Kolozsvár
szellemi potenciáljából a nagyváradi és a marosvásárhelyi székhelyek alighanem jelentısebben
részesülnek majd, mint a székelyföldi központ, az eltérı földrajzi távolság és a képzés jellege miatt.
A Székelyföldre tervezett gazdasági-területfejlesztési jellegő oktatásban, a tervek szerint, erıs lesz a
helyi magyar önkormányzatok támogatói szerepe, ami igen nagy elınynek tőnik. Az
önkormányzatok jelenlétének a székelyföldi tagozat Egyetemen belüli autonómiájában is célszerően
kell tükrözıdnie. Egyetértek Tonk professzor úrral, hogy az Egyetemnek rendszerbe, szimbiotikus
viszonyban levı csomópontokból álló hálózatba kell foglalnia részeit. Az Egyetem szervezete egy
hatékony, egységes elvek szerint mőködı esernyıként szolgálhat. A székelyföldi képzésnek a
sajátosságokhoz igazodó önállósága ezzel jól megférhet.
Kolozsvár vonatkozásában alapvetınek tőnik a Babes-Bolyai Egyetemen dolgozó szakembereknek a
szoros bekapcsolása az Egyetem munkájába. Ennek jogi és technikai lehetıségeit nem ismerem.
Ugyanakkor Tonk professzor úr utal rá, hogy az Egyetemnek "fiatalnak" is kell lennie, ami új
szakemberek bekapcsolását jelenti. Szakmai lehetıségekhez jutó fiatalok rövid idı alatt lendületbe
hozhatnak egy intézményt - ez döntı egy induló egyetem pályája szempontjából. Az "újak" és a
(fiatal-idıs) "régiek" hozzájárulásának szervezeti összehangolása nehéz, de feltétlenül megoldandó
feladatnak látszik.
Az Egyetem kapcsolata Magyarországgal
A Magyarországhoz való viszony kapcsán Nagyvárad földrajzi helyzetébıl adódó lehetıségekrıl
írnék. Tonk professzor úr hosszabb távon teljes universitas kiépítésérıl ír, melynek magja Kolozsvár
lenne, és ez karokkal egészülne ki másik három székhelyen. Kézenfekvı, hogy Kolozsvár mellett
Nagyvárad a közeli Debrecennel építsen ki stratégiai regionális kapcsolatot hosszabb távon. Ez
kisebbségi egyetemeknél nem példa nélküli, például a svájci olasz egyetem a közeli északolaszországi egyetemekkel áll szoros kapcsolatban. A Debrecennel való kapcsolat megerısítené a

nagyváradi központot, ami késıbb további, akár közös mőködtetéső karok, és egy, az universitason
belüli kisebb "universitas" kialakulásához vezethet. Ez nem szervezetelméleti abszurdum. A
stratégiai kapcsolat a hallgatók és oktatók erıs kétirányú mozgását hozná magával: például hosszabb
távon a régióbeli magyarországi diákok számára is reális lehetıséggé válhat, hogy Nagyváradra
jelentkezzenek tanulni. Az EU-hoz való magyar csatlakozás, valamint Romániának e téren való
remélt elırehaladása hátszelet adhat e folyamatnak. Ismeretes az EU politikáján belül a határokon
átnyúló regionális együttmőködések erıteljesen növekvı pénzügyi és politikai támogatottsága,
napjainkban Ausztria és Magyarország "nyugat-pannon régióbeli" együttmőködésérıl olvasni.
Hasonló valósulhat meg egyetemi (és más) területeken a Debrecen-Nagyvárad régió kapcsán is,
amennyiben mindkét fél szorgalmazza. Egy ilyen együttmőködés segítené az Egyetem európai
legitimációját, egyszerre két fı EU-prioritáshoz kapcsolva azt: a regionális együttmőködéshez, és
egy tagjelölt (Románia) felzárkózásának elısegítéséhez. Ez egyben a mereven zárt magyar-román
"schengeni" határokkal szemben is hatékony érv lehet.
Az erdélyi románokhoz való viszony
Az Egyetem alapvetıen az erdélyi magyarság anyanyelvő és autonóm szervezetben történı oktatását
szolgálja, ugyanakkor a románság felé sem lehet zárt. A román diplomácia kiaknázta az itt lappangó
ellentmondást a "multikulturális" egyetem elıtérbe helyezésével. Fontos lenne mind elvben, mind a
gyakorlatban felmutatni, hogy a magyar (azaz magyar tannyelvő és szervezető) magánegyetem is
lehet multikulturális. Ez mást jelenthet rövid és hosszú távon. Rövid távon például a román
társintézményekkel való közös programokon és az egyetemi polgárságon túlmutató közönségnek
szóló, tanrenden kívüli "nyílt" elıadásokon lehet a hangsúly.
Hosszú távon viszont egyre több román anyanyelvő diák számára válhat vonzóvá a magyar
egyetemen való tanulás (akik vállalják azokat a nyelvi nehézségeket, amik ma a magyar diákokat
sújtják román nyelvő intézményekben). Egy ilyen helyzet még azelıtt bekövetkezhet, hogy az
erdélyi magyarság felhalmozódott felsıoktatásbeli hátránya "ledolgozódik". Különösen áll ez ott,
ahol jelenleg hiányzik vagy nem erıteljes a román tannyelvő egyetemi jelenlét (Nagyvárad,
Székelyföld). Egy ilyen lehetıség ma sok erdélyi magyar számára elfogadhatatlannak tőnhet. Ez a
helyzet azonban éppen a kívánt cél, egy sikeres, rangos magyar egyetem létrejötte
következményeként állhat elı. De ebben az esetben is egy hallgatóságában (részben) multikulturális,
magyar tannyelvő és igazgatású egyetemrıl lenne szó.
Az Egyetem kapcsolata a nemzetközi egyetemi világgal
A nemzetközi egyetemi világhoz való kapcsolódásra ma jók a lehetıségek. A mára világszerte
döntıvé vált internethasználat sokat fog oldani az Egyetem Európához képest vett földrajzi
peremhelyzetén, és erısíteni fogja az Erdélyen belüli egyetemi centrumok közti kohéziót is. Az
internet szinte hónapok alatt megváltoztatja a kutatási és tanulási szokásokat, új lehetıségek tömegét
nyitva meg. "Nézz utána a témának, a cégnek, az események elıtörténetének stb. az interneten, a
következı tanórára" - ez a hallgatóknak adott napi feladatok állandó része lett Hollandiában például.
Az internet nemcsak a fiatal generáció eszköze. A karon, ahol dolgozom igencsak eltőnıben van a
fiatal és idısebb kollégák internethasználata közti különbség. Az internethasználat bonyolultsága
egy szakkönyvtár kreatív használatáéhoz hasonlítható, és így a munka rendes menete mellett
hónapok alatt rutinná válik. Metodikailag fontos, hogy a hallgatók és oktatók napi munkájába
ágyazódjon az internet, lehetıség szerint az elsı tanítási héttıl kezdve.
Az internethasználat elıfeltétele az angol nyelvtudás. (Magyar nyelvtudással is lehet internetezni,
akkor egy szőkebb, de még így is számottevı szegmensre korlátozódnak a lehetıségek.) A hallgatók

és oktatók angol tudásának radikális és gyors megerısítése a magyar egyetem sikerének, nemzetközi
beágyazódásának, és így legitimációjának egyik kulcskérdése.
Az Egyetem nemzetközi kapcsolatainak kiépítésében kiaknázatlan erıforrásokat jelentenek a
külföldön élı magyar szakemberek. Lehetségesnek gondolom az Egyetem munkájába való
bekapcsolásukat. Nemcsak a már nevet szerzett szenior szakemberekre lehetne számítani, hanem a
nagyszámú fiatalra és Ph. D. diákra is. A vendégek akár teljes kurzusokat is leadhatnak egy-két hetes
vagy néhány napba sőrített intenzív formában. Az angolszász egyetemeken crash course-nak, "áttörı
kurzusnak" nevezik e népszerő formát. Bár a crash course sokszor az új, oktatásba még nem szervült
témák megjelenítését szolgálja, szerepe az alakuló egyetem életében szélesebb is lehet: az indulásnál
segíthet idılegesen áthidalni egyes alapkurzusoknál az esetleges oktatói hiányt.
A nemzetközi oktató-kutató transzferre új módokat nyithat a láthatáron feltőnı EU-csatlakozás.
Például a régiók közti idıleges szakember-transzfert szolgáló Marie Curie EU-ösztöndíjak egy része
már ma is igénybe vehetı. Ez az ösztöndíj három szakmai korcsoportnak (doktorandus diákok,
doktorok és szenior szakemberek) kínál lehetıséget néhány hónaptól egy-két évig terjedı
idıtartamra. A magyar diplomácia némi erıfeszítéssel elérhetné, hogy ezen ösztöndíjak minden
típusa elérhetı legyen társult államok vonatkozásában is.1

2. Állami versus magánegyetem
A nemzetközi példák jelzik, hogy az állami és magánegyetem közötti választóvonal nem mindig
olyan éles, mint azt a mai vitákban a felek feltételezik. Alkalmas körülmények között a hallgatók,
oktatók számára alig érezhetı a különbség. Az állam a hallgatók "fejpénze" formájában részt
vállalhat egy magánintézmény finanszírozásában, amennyiben az "állami" oktatási feladatokat lát el
(ilyenre Hollandiában is van példa). A távlati célként szereplı erdélyi magyar állami egyetem
kapcsán érdemes lenne megvitatni, hogy az "állami" jelzı melyik jelentése fontos az erdélyi
magyarság céljai szempontjából. Állami alapítású/kezeléső (de más romániai egyetemekhez hasonló
autonómiájú), vagy állami finanszírozású egyetem-e a cél? Nyilván e két vonatkozás kombinálódhat
is. A sajtót olvasva úgy tőnik, hogy az erdélyi magyar egyetem "állami" mivolta a
leghangsúlyosabban talán az állami finanszírozás igénye kapcsán merül fel. Felvethetı, hogy egy
államilag (pl. hallgatói fejkvóta szerint) finanszírozott magánegyetem kielégítheti-e az erdélyi
magyarság állami egyetemre vonatkozó igényeit, megfelelı törvényi garanciák esetében.
Az alakuló magánegyetem szerkezete alighanem még sokáig képlékeny marad. Lehet, hogy a
magánegyetem egy késıbb megalakuló erdélyi magyar állami egyetemmel párhuzamosan mőködik
majd. Lehet, hogy e két vonal idıvel egyetlen állami finanszírozású magyar egyetemben egyesül,
ami mőködhet mind magán-, mind állami kézben, vagy mőködhet valamilyen késıbb kialakuló
vegyes formában. A tapasztalat szerint a lehetséges köztes szervezeti megoldások száma rendre
nagyobbnak bizonyul, mint azt kezdetben gondoljuk. Az erısödı európai tendenciák, a talán változó
magyar-román együttélés elıre nem látott, mőködıképes szervezeti formákat hívhatnak életre
idıvel. Ma a munka középpontjában az önálló magánegyetem létrehozatala, mőködésének,
autonómiájának biztosítása áll. Az egyetemek viszont hosszú távra alapíttatnak. A távlati, ma nem
idıszerő változások lehetıségével is érdemes számolni a szervezımunka során.

3. Beindulás 2000/2001
A vitaanyag kiemeli, hogy a soron következı 2000/2001-es tanév tartalmi vonatkozásairól a
pályázatok kiértékelése után születhet döntés. Az idı igen-igen rövid. Mégis teljes mértékben
osztom a szervezık nézetét, hogy néhány alkalmas területen az Egyetem már ısztıl érdemben
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összehasonlíthatatlanul nagyobb veszélynek tartom e lendület késlekedés okozta elvesztését, mint a
"menet közbeni" beindulással járó ad hoc mőködés miatti hátrányokat. Szakmai tény, hogy gyorsan
változó környezetben létrejövı szervezeteknél a gyors színre lépés túlélıképesebb alternatíva lehet,
mint a tervezı kivárás.
Az Egyetem részben meglévı oktatási egységek halmazából alakul. Ez alapokat is teremt, azonban
itt - talán csak információhiányból - egy csapdahelyzetet is érzek. Igen erısen fékezı hatású lehet,
ha a 2000/2001. évi tanév szinte kizárólag a már eddig is meglévı, azaz az Egyetem nélkül is létezı
szakokkal, formákkal zajlana. Döntı, hogy világosan látható legyen a külvilág számára, hogy az új
Egyetem már most több, mint a meglévı, diffúz felsıoktatási formák közös neve, mind
szervezetében, mind az oktatás tartalmában. Mind a külsı megítélés, mind a belsı folyamatok
lendülete szempontjából alapvetınek látom, hogy az Egyetem létrejöttét új szakok beindítása, vagy a
már meglévık új formájú oktatása tegye ténnyé már 2000/2001-ben. Erre elegendı lehet egy-két
alkalmasan megválasztott új program, melyek jótékony kumulatív folyamatokat indítanának el.
A tervezett szakok, karok - Tonk professzor úr által heterogénnek leírt - készültségi fokát nem
ismerem. Így javaslatom a szakterületembe esı közgazdasági és szervezési képzés kapcsán van.
Talán nyitott kapukat döngetek, de a közgazdászképzés már ısztıl beindulhat. Ha mégsem,
megfontolásra javaslom egy nulladik évfolyamos képzés beindítását a következı tanévtıl a
következı formában:2
A nulladik évfolyam lenne a késıbbi oktatás magja. A közgazdász évfolyamok hallgatósága
népesebb létszámú lehetne, s közben az "elsı évfolyamon" is bekapcsolódhatnának hallgatók. E
forma egyik elınye, hogy a nulladik évfolyam akár kis létszámmal is elindulhat. A nulladik
évfolyam alapozó jellegő tudást adna, ami elısegíthetné a késıbbi tanulmányok hatékonyabb,
sokoldalúbb folytatását. A hallgatói létszám e fokozatos felépülése miatt a bevezetı nulladik éves
képzés nem klasszikus közgazdasági alapozó tárgyakat (pl. mikro- és makroökonomia) oktatna, ezek
a késıbbi években kerülnének sorra.
A közgazdaság nemzetközi jellegére való tekintettel a bevezetı év három területre koncentrálna: (1)
angol nyelvtanulás; (2) az internet szakmai használata; (3) közgazdasági ismeretek. E három
témakör szorosan kapcsolódva, egymás hatását erısítve oktatható.
(1) Angol nyelv. Az évfolyam az angolt alapszinten beszélı hallgatókkal indulna. Ezt a tudást kellene
felhozni olyan szintre, hogy a hallgatók képesek legyenek az év végére angolul elıadásokat követni,
szakirodalmat tanulmányozni, jól olvasható dolgozatokat készíteni.3 A tanulás döntıen az internet
használatával és a jól megválasztott közgazdasági témák angol nyelvő feldolgozásával folyna.
(2) Szakmai internethasználat. A hallgatók számára rutinná válna a szakmai anyagok keresése,
értékelése, közzététele az internet segítségével.
(3) Közgazdasági ismeretek. A hallgatók szemléletformáló hatású angol nyelvő közgazdasági
írásokat dolgoznak fel az oktatók segítségével. Ez szakmai alapok hiányában is (részben) tárgyalható
új kutatási eredmények, gondolatok megismerésével egészülne ki. A megbeszélés nyelve vegyesen
magyar és angol, késıbb csak angol lehet.
A javasolt bevezetı képzésnek keretet adhat a közgazdászképzési tervekben szereplı szakkollégiumi
forma, mely korábban Magyarországon oly hasznosnak bizonyult.

A bevezetı év akár féléves formában is elképzelhetı. Esetleg 2001 januárjától is indulhat, idıt
hagyva az elıkészítésre.
--------------------------------------1

Jelenleg csak bizonyos típusoknál van explicit leírva ez a lehetıség a kiírásokban:

www.cordis.lu/improving.
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Ha a "nulladik évfolyam" elnevezés zavaró, úgy e forma nevezhetı elsı évfolyamnak is, miként a világ számos helyén
így hívják a propedeutikai évet. Megemlítem, hogy amikor "kényes politikai viszonyok közepette" 1978-ban újra
beindulhatott a nappali szakos szociológia-képzés az ELTE-n, akkor a részleges óraszámban tanító (és még stabil
hallgatóság nélküli!) bevezetı évet elsı évfolyamnak nevezték - s a taktika bejött.
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Hollandiában köztudottan igen elterjedt az angol nyelvtudás. Az elérendı angol nyelvi szint kb. az lenne, amivel egy
ügyesebb holland diák elkezdi az egyetemet. Kiemelem, hogy ez jóval magasabb szint, mint amivel más nyugati
országok hallgatói rendelkeznek, pl. Franciaországban, Németországban.

Péntek János
Elvek, tervek és realitások
A leendı romániai magyar magánegyetem tervérıl Tonk Sándor írása alapján sem lehet egyelıre
véleményt mondani. És az is kérdés, hogy érdemes-e, mivel az elmúlt hetekben, hónapokban nagyon
határozott és nagyon egyöntető vélemények hangzottak el a szakmabeliek részérıl, amelyeket mégis
sokan úgy érzékeltek, hogy megosztóak, hogy gyanakvóak, holott csak az volt velük a gond, hogy
nem voltak összhangban már elhatározott politikai döntésekkel, egyházi elképzelésekkel. Azt írja
kicsit értetlenkedve Tonk Sándor is, hogy amióta köztudottá vált a magyar kormány támogatási
szándéka, megnıtt a magánegyetem ellenzıinek száma, növekedett a bizalmatlanság e terv iránt.
Csak emlékeztetni szeretném a szerzıt, hogy többek között az Erdélyi Múzeum-Egyesület is,
amelynek ı az alelnöke, 1999. november 20-i bıvített választmányi ülésén, amikor az említett
támogatási szándék már rég közismert volt, de amikor még azt hittük, a konkrét terv tekintetében a
szakmai véleménynek befolyásoló szerepe lehet, olyan állásfoglalást fogadott el, amely másképpen
ítéli meg a magyar nyelvő felsıoktatás további fejlesztését, kiépítését. A szándékot mindenki üdvözli
továbbra is, ám többnyire az a vélemény, hogy a fejlesztésnek, bıvítésnek volnának célratörıbb,
reálisabb módjai is. Ám errıl ne beszéljünk, ezen már túl vagyunk. Nézzük jóhiszemően, a
legteljesebb bizalommal, elıítélet és elfogultság nélkül, sine ira et studio, a magyar magánegyetem
kiépítésének lehetıségeit, lehetséges funkcióit, esélyeit a megmaradásra: arra, hogy maga
megmaradjon hosszú távon, és hogy a közösség épülését, megmaradását szolgálja.
Az érvelésen talán túl vagyunk, a magyar nyelvő felsıoktatás mai helyzete is viszonylag közismert,
ezt talán fölösleges minden alkalommal újra elismételni. Ha másokat nem is, de remélhetıleg
legalább önmagunkat meggyıztük arról, hogy jogos a restitúció igénye, hogy mellettünk szól az
erdélyi oktatás több évszázados hagyománya, hogy félmilliós aláírás bizonyítja a nemzeti közösség
iskolázási, mővelıdési és modernizációs igényét. Legfontosabb mégis, és ez már csöppet sem
szimbolikus érv: a kedvezıtlen folyamatok megállítása éppen az iskolázottsági szint tekintetében, a
gyors felzárkózás egy olyan ország felsıoktatási mutatóihoz, amely egyébként az európai rangsor
utolsó helyén áll, majd minél gyorsabb ütemben megvalósítani kisebbségi körülmények között a
felsıoktatásnak azt az expanzióját, amely Európában már évtizedek óta végbement. Mert ha nem,
végleg lemaradunk.
Gyökeres fordulatot az jelentett volna, és továbbra is az jelentene, ha elhárulna a politikai akadálya
az önálló, egyébként jelzı nélküli egyetemnek, azaz az állami egyetemnek. Lehet, a jelenlegi
fejlemények gyengítik ennek esélyét. A történteket nem lehet másként minısíteni - anélkül, hogy
ennek most az okait vagy a körülményeit elemeznık -, mint politikai kudarcnak. Amikor ez
nyilvánvalóvá vált, a visszavonulásra két út kínálkozott: az egyik a magánegyetem, a másik a
meglévı felsıoktatási struktúrák további kiépítése, erısítése, önállósítása, az oktatás színvonalának
emelése, kereteinek bıvítése. Amikor pedig ebben a két lehetıségben gondolkodunk,
legfontosabbnak azt kell tekintenünk: semmiképpen ne gyöngítsük meglévı pozícióinkat, gyorsítsuk
a fiatalok nevelését, tudományos minısítését, felzárkóztatását, státusba juttatását. Ezt a két
lehetıséget szerzınk másképpen látja, másképpen értékeli. Azt írja: "a) az állami oktatás keretében
bıvíteni a magyar nyelvő oktatást; b) megteremteni a magánegyetemet. Az elsı változat - írja tovább
-, az állami önálló magyar egyetem létrehozása a politikum szférájába tartozik..." Az én megítélésem
és - gondolom - az általános megítélés szerint két külön dolgot jelent az önálló állami egyetem és az
állami oktatás keretében való bıvítése a magyar nyelvő felsıoktatásnak. Az elıbbi egyelıre a
kudarc, a második pedig az a bıvítés, az a belsı építés, fiatalítás, nemzedékváltás, önállósítás,
amelyet most már több mint tíz esztendeje folytatunk a meglévı keretekben. Újabban pedig, most
már hónapok óta, arról folynak a belsı tárgyalásaink, hogyan lehetne az intézményi kereteket,

struktúrákat is úgy átalakítani, hogy céljainknak, elképzeléseinknek jobban megfeleljenek.
Egyébként minden paranoiás belemagyarázás nélkül a Tonk Sándor szövegében és néha másokéban
is némi stigmatizáló, pejoratív célzást érzek a román állami jelzı hangsúlyozásában, holott a
természetes az volna, hogy számunkra minden feltételt, intézményt éppen a román állami keretek
biztosítsanak (ezt egyébként mi igényeljük, követeljük a leghangosabban, csak nem mindig a
legkövetkezetesebben). Az állami t pedig nyilvánosként kell érteni, ahogy erre pl. Renate Weber
hívta fel a figyelmet: "A romániai magyar kisebbség mindenképpen jogosult arra, hogy saját
nyilvános egyeteme legyen, amely természetesen nem kizáró jellegő, nem a kisebbséghez tartozás
alapján mőködik, hanem nyitott mindazok elıtt, akik magyarul kívánnak és tudnak tanulni.
Nyilvánost mondtam, és nem államit, ez utóbbi meghatározást ugyanis nem tartom
összeegyeztethetınek azzal a demokratikus és modern társadalommal, amelyet a mai Romániában
magunknak kívánunk. Hangsúlyozom: nyilvános, tehát nem magánegyetemre gondolok."1 Az
egyébként legkevésbé a közös ügynek használ, ha bármilyen formában szembeállítjuk egymással a
meglévı vagy a leendı intézményeket.
Változást látok abban, hogy mások voltak a korábbi tervek a leendı egyetem(i szakok) akadémiai
vagy szakmai jellegét illetıen. Minden olyan megbeszélésen, tárgyaláson, amelyen részt vettem,
Szilágyi Pál professzor és mások azt hangoztatták, mennyire fontos volna a gyors fejlesztés a
felsıfokú szakképzésben (pl. a mezıgazdaságiban). A most felvázolt keret azonban egy akadémiai
jellegő egyetemre utal, tudományegyetemre. Ha jól tudom, éppen a regionális egyetemi tervek a
Székelyföldön elsısorban szakmai fıiskolákra, szakegyetemekre, szakokra vonatkoznak. A
tájékoztató szöveg alapján azt nem lehet megítélni, hogy az elképzelt egyetemi struktúra a
hagyományos európai többcsatornás modellt követi-e vagy pedig az Amerikából átszármazott, ma
nálunk is teret hódító többlépcsıs modellt. Az oktatáskutatás szakértıi szerint ez utóbbinak van
nagyobb jövıje.
Van továbbá néhány elvi kérdés, amelyben valóban fontos volna az egyetértés. Az egyik, a jelek
szerint, bár erre nemigen számítottunk, annak értelmezése, hogy mi a magyar az egyetemben. Az
elmúlt évtizedben erre épült a többségiek legfıbb érve az elutasításra, az ellenzésre: az, tudniillik,
hogy ez a jelzı az etnikumra utal, márpedig az etnikailag magyar egyetem az etnikai szeparatizmus
stb. veszélyével jár. (Még a magyar kormány Határon Túli Magyarok Hivatalának 1998-as
Jelentésében is ez áll: "... Európában nem szokás etnikai alapon egyetemet létesíteni..."; Jelentés 20.)
Magam, amikor tehettem, mindig elutasítottam ezt az értelmezést és ezt a vádat; a következıket
írtam pl. egy, a múlt évben megjelent dolgozatomban: "Marga oktatási miniszter és Korka
felsıoktatási államtitkár a magyar egyetem igényét az etnikai szeparatizmus megnyilvánulásaként
értékelte, és megismételte a nacionalista körök másik képtelen érvét: hogy erre sehol nincs példa a
világon... Az etnikai szeparatizmus réme és az etnikai egyetem vádja állandó korrekcióink ellenére
tartja magát: nem etnikai alapon, hanem az oktatás nyelve alapján igényli a közösség az önálló
egyetemet, amely minden etnikum számára nyitva állna, nyelvileg pedig ugyanolyan igényes és
toleráns lenne, mint minden más egyetem." (Az egyetem: a kisebbség egyetemesség igénye.
Kisebbségkutatás 1999/8. 482.) Tonk Sándor több interjújában és egy nemrég tartott elıadásban a
magyar jelzıt magyar szellemiségőként értelmezte. Akkor beszéltünk errıl, és jeleztem, mennyire
félreérthetı, és mennyire kapcsolatba hozható azzal, amivel alaptalanul vádolnak bennünket, és nem
érdekünk, hogy akár az országban, akár európai intézményekben tápot adjunk további
gyanakvásoknak, támadásoknak. Mostani szövegében megismétli, hogy az önálló magyar egyetem :
"A mi felfogásunk szerint olyan teljes universitast (jelent), amelynek nem csak az oktatási nyelve
magyar... " stb. A passzus végén pedig: "nem szabad azonosítani a magyar tannyelvő egyetemi
oktatást a magyar egyetemmel. Igen sokan hajlamosak a kettı összemosására." Itt valami csúsztatás
vagy félreértés van: még nem olvastam olyan szöveget, amelyben valaki (hacsak nem laikus) a
magyar (nyelvő) egyetemet a magyar tannyelvő egyetemi oktatással azonosította volna. A világos és

következetes álláspont viszont az, és ezt nem csak román vitapartnereinkkel szemben kell
hangoztatnunk, hanem saját köreinkben is, hogy az egyetem esetében a magyar jelzı elsısorban az
oktatás alapnyelvére vonatkozik, amely nem zár ki sem más nyelveket, sem más etnikumú
hallgatókat vagy oktatókat. Mindenképpen fontos volna, ne tápláljuk mi magunk a többség
rosszhiszemő gyanakvását. Ha jól tudom, a tılünk áhított példaként sokszor emlegetett finnországi
svéd tannyelvő egyetemnek jelentıs számú finn hallgatója is van. A leendı egyetem színvonalát,
rangját idıvel nálunk is az bizonyítaná leginkább, ha más anyanyelvő hallgatókat is nagy számban
vonzana. Hadd idézzem újra Renate Webert, akit - gondolom - senki sem tekint a kisebbségi oktatás
ellenzıjének: "Egy dolgot nagyon határozottan le kell szögeznünk: akár román egyetemrıl, akár
magyarról van szó, akár multikulturálisról, illetve többnyelvőrıl, nem az etnikai vagy nemzeti
hovatartozás a felvétel vagy beiratkozás feltétele, hanem a nyelvhasználaté. Ahogy egyetlen román
egyetem sem csupán ťa románokéŤ, hanem mindazoké, akik román nyelven tanulnak, úgy egy
magyar vagy német, vagy angol, vagy francia egyetem sem a német, az angol vagy francia
nemzetiségőeké, hanem azoké, akik tudnak és akarnak magyarul, németül, angolul vagy franciául
tanulni. Ellenkezı esetben olyan rendszer bevezetésérıl volna szó, amely alapvetıen ellentmondana
az emberi jogokban megnyilvánuló értékeknek, és közvetlenül diszkriminálna: mert egy nyelvet meg
lehet tanulni, de a nemzeti hovatartozás olyan adottság, amely fölött az egyén nem dönt."2
A másik kulcskérdés az autonómia. Ezt azért hozom szóba, mert általában magunkra vonatkoztatva
az autonómiát többnyire úgy értelmezzük, hogy a leendı magyar egyetem legyen független a román
államtól. Ilyen teljes függetlenséget nem lehet megvalósítani, tehát az autonómiát csak úgy lehet
értelmezni, ahogy ez a jelen pillanatban nálunk mőködik (és tagadhatatlan, hogy mőködik), a
törvényes kereteket, feltételeket pedig tudomásul kell venni. Az ideális, mint jeleztem, a jelzı
nélküli egyetem, amely csak egyetem. A tervezett egyetem azonban éppen "sokjelzıs": magán,
alapítványi, egyházi hátterő stb. Minden jelzı egy-egy függıséget, alárendeltséget jelenthet: szellemi
tekintetben, az oktatók alkalmazásában, oktatási tartalmakban, finanszírozásban, beleszólásban stb.
Ilyen esetben, azt hiszem, még fontosabb az egyetemi autonómia kereteinek pontos rögzítése.
Ezzel függ össze az is, milyen mértékben tudja biztosítani a leendı egyetem az egyetemi polgárok
(oktatók és hallgatók) személyes autoritását. Arra gondolok, hogy az európai egyetemi modell
általában, a magyar és a romániai egyetemek hagyománya is a feudális tekintélyelvőségre, a
tekintélyek hierarchiájára épül. Az ideális egyetem ezzel szemben a kreatív személyiségek
autoritására és együttmőködésére. Ezzel válik az egyetemi környezet maga is kreatívvá, bátorítóvá,
vonzóvá, igazi szellemi értékek győjtıhelyévé. Erdély ma még ebben a tekintetben sem "kreatív
környezet", nem bátorító, nem vonzó. Sikerül-e ezen változtatni, másképpen indulni a leendı
egyetemen?
Nem tudom megítélni, hogy az alapítványi szinonimája-e annak, hogy magán, noha a Tonk Sándor
szövegébıl és más forrásokból egyértelmő a tervezett intézmény magánegyetem jellege. Akkor
ebbıl az is következik, hogy ez is, mint minden magánegyetem, gazdasági vállalkozás is egyben,
legalábbis "profitorientált". Ha ez így van, akkor már a tervezés idıszakában fontos az
intézményépítés és mőködtetés gazdasági terve, stratégiája, anyagi biztonsága, béralapja,
ösztöndíjkerete, tandíj-kötelezettsége stb. Annak is tudatában kell lenni, hogy a nonprofit/
profitorientált jelleg választóvonalat húz az egyetemi intézmények közé, mint ahogy Európa-szerte
viszonylag határozott az elkülönülés és a párhuzamosság az állami és az egyházi intézmények
között. Segíteni vagy gátolni fogja-e mindez a leendı intézmény külsı és belsı kapcsolatainak
kialakítását, a nemzetközi támogatások vonzását?
A leendı egyetemnek, hangsúlyozza a szerzı, "végsı formájában teljes egyetemnek kell lennie", cél
"a teljes universitas kiépítés feltételeinek a megteremtése" (!). Eddig többnyire az volt a vélemény,

legalábbis az egyetemi oktatók körében, hogy komplementárisnak kell lennie, pótolnia kell a
jelenlegi anyanyelvő egyetemi képzés hiányait. Most nagyra törıbbek a célok, és más a megítélése a
jelenlegi egyetemi oktatás és a leendı intézmény viszonyának is. Most inkább az elıbbi tőnik
másodlagosnak: "Anélkül, hogy tagadnánk az állami multikulturális egyetemeken belüli magyar
tannyelvő oktatás jelentıségét és szerepét a romániai magyar értelmiségi (elsısorban a tanár-)
képzés területén..." Ebbıl azt a következtetést lehet levonni, hogy esetleg mi magunk szorítjuk
vissza abba a szők körbe (ti. csak vagy elsısorban a pedagógusképzés körébe) az anyanyelvő
felsıoktatást az állami intézményekben, ahonnan nagy erıfeszítésekkel sikerült kihoznunk az elmúlt
évtizedben. Ezzel a kör lezárul, mert ez már olyan visszafejlesztési szándékot sejtet, amellyel
semmiképpen sem lehet egyetérteni, és amely még a magánegyetem érdekeivel is ellentétes volna.
Mert sehol nincs szó a Tonk Sándor szövegében arról, hogyan teremthetı meg a leendı intézmény
oktatási kapacitása. A kulcskérdés mégis csak az, kik lesznek a leendı egyetem oktatói. És
bármennyire kerülgetjük is ezt a talán leglényegesebb kérdést, más forrásról én nemigen tudok, mint
azok a fiatalok, akik a mai egyetem tudományegyetemi, magiszteri és doktori programjait végzik.
Függetlenül attól, hogy ez kinek tetszik, kinek nem, ebben és az akkreditálásban is a leendı
intézmény rá van és folyamatosan rá lesz utalva a jelenlegi egyetemi alapképzésre és tudományos
képzésre. Ezért látja úgy szinte mindenki az egyetemi oktatók közül, hogy az új intézménynek
nincsenek esélyei a jelenlegi egyetemi oktatás fejlesztése nélkül, és ez indokolná a közvetett
támogatás kiterjesztését ezekre az intézményekre is. Erre egyébként Tonk Sándor csak akkor utal,
amikor Kolozsvárnak mint központnak a jelentısége mellett érvel.
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Pusztai Kálmán
Vélemény Tonk Sándor írásával kapcsolatban
Elöljáróban szeretném leszögezni, hogy Tonk Sándor Romániai magyar magánegyetem címő írása
objektív elemzés, amelynek minden pontjával egyetértek.
Talán mérnöki képzésemnek tulajdoníthatóan, mely szerint a konkrét megvalósítási lehetıségeket
kell megbeszélni, itt két olyan kérdést szeretnék feltenni, melyek a vitaindító írásban is
megfogalmazódnak, éspedig: Kik fognak tanítani az új egyetemen? illetve: Milyen egyetemet
hozzunk létre? Az elkövetkezıkben megpróbálom - a teljesség igénye nélkül - ezeket a kérdéseket és
a lehetséges válaszokat boncolgatni.

Kik fognak tanítani az új egyetemen?
Elıadásokat és szemináriumokat tartani, laboratóriumi dolgozatokat és terveket levezetni mesterség:
tanári szakma. Erre a szakmára fel kell készülni. Egy jó tanár (elıadó vagy szemináriumvezetı)
jellemzıi nem csak a szakmai tudás, hanem pedagógiai, nevelési kompetencia. (Mint ismeretes, ezért
van az, hogy a mérnökhallgatóknak külön pedagógiai képzésen kell részt venni ahhoz, hogy
taníthassanak.) Tehát egyáltalán nem biztos, hogy egy jó szakember egyben jó tanár is. Egy jó
tanárnak a szaktudáson kívül pedagógiai felkészülésre és nagyon sok gyakorlatra van szüksége.
Pontosabban, nem a legjobb megoldás egy (jó) szakembert odatenni elıadásokat tartani, mert ez
feltétlenül a minıség rovására rossz irányban fog kihatni. Tudom, hogy ez extrém esetekben, mint
szükségmegoldás elfogadható, és a pedagógiai képzés hátránya behozható. Szeretném megjegyezni,
hogy vannak szakmák - például a számítástechnika, elektronika és távközlés -, ahol a tanári pálya a
cégeknél és külföldön tapasztalható munkaerıhiány miatt, nemhogy nem csábító, de csak nagyon
nehezen lehet a meglévı tanárokat az egyetemen tartani.
A tanárokat tehát ott kell keresni, ahol vannak. Lévén a legnagyobb lehetıségek a létezı egyetemi
központokban, itt a legnagyobb az esély az új egyetem létrehozására. Mint már említettem, bárhol
létre lehet hozni egyetemet, hiszen a pedagógiai képzés hátránya idıben behozható, de egy ilyen
egyetem elindítása nehéz, és nívója csak idıvel fogja elérni a szükséges standardokat.
Nyitott és érzékeny probléma viszont, és ezt a problémát még nem tárgyalták nyilvánosan, hogy a
meglévı tanárok (akik 10, 20 vagy 30 éve dolgoznak valamely egyetemen, ahol sokszor kiemelkedı
eredményeket értek el) akarják-e egy új egyetemen folytatni aktivitásukat. A másodállásban tartandó
elıadások szerintem csak átmeneti sürgısségi megoldást jelentenek. Számtalan lista készült már,
hogy ki tud elıadásokat tartani, de ezeken a listákon nem szerepel az, hogy az illetı tanár teljes
munkahellyel átmenne-e az új egyetemre. Úgy tudom, a Babes-Bolyai Egyetemen tanító magyar
tanárok - szerintem is teljesen logikus - közös véleménye, hogy: az elért eredményeket fel nem
adjuk. S akkor ki fog tanítani az új egyetemen? Teljesen ıszintén, ebben a pillanatban én sem
tudnám, mit válaszoljak.
Tehát az új egyetemnek ezt a vetületét - kik fognak tanítani - pontosabban ki kell dolgozni.

Milyen egyetemet hozzunk létre?
A második kérdésre adható válasz a következı: bármilyen egyetemet, magán vagy állami, ami
belátható idın belül létrehozható, és megfelelı nívója van. Az elmélet (és a gyakorlat) azt mutatja,

hogy több próbálkozásból a sikernek nagyobb esélye van. Tehát, elméletileg minden lehetıséget ki
kell használni, meg kell próbálni. Végül is a versengés majd úgyis kiszőri azt az egyetemet, amely a
legjobban megfelel a követelményeknek. Az ezzel kapcsolatban feltevıdı probléma viszont így
fogalmazható meg: van-e elég pénzünk ahhoz, hogy megengedhessük magunknak azt a luxust, hogy
mindenféle próbálkozással kísérletezzünk? Köztudott, hogy a pénz nem áll korlátlanul a
rendelkezésünkre, és a pénzhiányt csakis higgadt, objektív, logikus és modern tervezéssel
pótolhatjuk.
Ezért merészelem felvetni az egyetemtervezés egyik - talán figyelembe vehetı - szempontját.
Általában, véleményem szerint, az ebben a régióban bármilyen téren tapasztalható lemaradást csakis
a legmodernebb technika és technológia alkalmazásával lehet behozni vagy csökkenteni. Azaz 2000ben csakis az évjáratnak megfelelı technológiával mőködı egyetemet szabad felépíteni, mind
felszerelés, mind tanítási/tanulási technológia szempontjából.
Az amerikai és kanadai egyetemeken egyre nagyobb teret hódít a web alapú képzés, amely lassan
elterjed Európában, és 5-6 év múlva elér hozzánk is (és akkor azt fogjuk mondani, hogy nagyon
modernek vagyunk, amennyiben ezt a technológiát alkalmazzuk). A számítógép-hálózatban egy
szerverre bizonyos szabályok szerint egy kurzust telepítenek, ami ismertetıanyagból (szöveg, kép és
hang) és ellenırzı kérdésekbıl áll. Ebben a rendszerben nem szükséges a kurzus szerzıjének és a
diák(ok)nak ugyanazon a helyen és ugyanabban az idıben való együttes jelenléte. Vagy még tovább
menve: a kurzus megírására fel lehet kérni az illetı szakterület legjobb ismerıjét a világ bármely
részérıl. A diákok bármikor és bárhonnan a számítógép-hálózaton keresztül elérhetik a leckét
szolgáltató szervert, és képességükhöz mérten haladnak majd az anyaggal. A vizsga vagy a
számítógépen, vagy az illetı tanárral történik. A web alapú képzés használata számtalan más elınyt
is jelent a kiértékelésekben és az adminisztrációs munkában.
A kolozsvári Mőegyetemen megvan a kellı szakértelem egy ilyen típusú képzés megtervezéséhez és
elindításához. A számítógépen meglévı kurzusokat (szöveget) csekély fáradsággal fel lehet tenni
egy szerverre, és így elérhetı mindenki számára. Kolozsváron és más városokban is létezik
megfelelı számítógép-hálózati infrastruktúra, amely rövid idın belül lehetıvé tenné a kurzusok
elindítását. A Mőegyetem és a Babes-Bolyai Tudományegyetem Európai Tanulmányok Kara egy
közösen elindított TEMPUS-program keretén belül már mőködtet egy ilyen szervert, amely egyelıre
két kurzust szolgáltat. Több kurzus és az adminisztráció egy "virtuális egyetemet" képezhet.
Bármilyen szakon el lehet képzelni részleges (vagy a szaktól függıen teljes) képzést virtuális
módon.
A virtuális egyetemhez egy szerver és számítógépes termek szükségesek. Ezért tartom rendkívül
fontosnak, hogy bármilyen határozat születik az egyetemépítésrıl, a háttérintézmény szükségszerően
kell hogy tartalmazzon számítógépes termeket, amelyek bármikor felhasználhatók egy virtuális
kurzus, képzés, egyetem elindítására.
Véleményem szerint ezt a dolgot is érdemes lenne figyelembe venni.

Somai József
Válaszúton a függıség vagy függetlenség felé
A romániai magyar közösség számára önálló magyar oktatási hálózat megvalósítása a tét. A
magánegyetem létrehozásáért elindított vita idıszerősége elvitathatatlan. Szerintem aki a romániai
magyarság legnagyobb prioritásának a kérdéséhez valamit hozzá tud tenni, az most feltétlenül tegye
meg.
Mondandómban az erdélyi magyar anyanyelvő felsıoktatás kérdéskörét négy alapvetı oktatási
típusrendszerhez kötném:
1. a multikulturális állami egyetemi keretben mőködı tagozatok rendszere, melynek létezése,
fennmaradása, akár bıvülése a hazai román politikai akarat számára még elfogadható maximális
engedmény, a romániai magyar politikum kompromisszumokkal kivívott eredménylistáján
kimutatható, látszati önbizalmat tápláló állapot és a térségi csend gondolatát hintve el a nemzetközi
politikum boldog elégedettség érzetét alakíthatja ki;
2. a még nem létezı romániai magyar önálló állami egyetem, amelynek létrehozására az
erıviszonyok jelenleg teljesen egyenlıtlenek, azaz a küzdelemben szereplı ellentétes erık
szembeállítása egyelıre egyoldalú és esélytelen, tehát tárgytalannak tőnik, ámbár errıl sohasem
mondhatunk le, és a vitaindítóval ellentétben állítom, hogy erre a változatra is fel kell készülnie a
romániai magyar oktatásnak;
3. a kihelyezett szakok, amelyek valamelyik magyarországi tanintézet póttevékenysége, átmeneti és
rövid távon hézagpótló elfogadott szükséges rossz, azonban még számolni kell vele;
4. az erdélyi önálló magyar magánegyetem, amelynek a létrehozására megítélt kétmilliárd forint
támogatással megnyílt a lehetıség a konkrét lépésekre, és ma már eljutottunk az alapítási,
megalapozási és szervezési tennivalókhoz.
Az itt felsorolt négy típusrendszernek mások a függıségi tényezıi, ezért megérdemli az ilyen
szempontú megközelítést, hiszen könnyebben tudjuk meghatározni opciónkat minden típussal
szemben, és el tudjuk dönteni, hogy melyik típus felé mekkora anyagi és szellemi energiát
irányítsunk, milyen nagyságrendő erıforrásokat mozgassunk meg.
Az elsı, vagyis a multikulturálisnak nevezett típus jelenleg reális valóság, még ha nem is teljesíti
minısítésének ideális paramétereit. Nyilván ezt nem is teljesítheti, amíg nem létezik a Babes-Bolyai
Tudományegyetemnek egy olyan Chartája (mert errıl van szó), amelyik megszünteti a többség
dominanciáját, biztosítja az önálló magyar karok, tanszékek létét, és szabályozási keretet teremt az
önálló döntéshozási hatáskörök érvényesítésére.
Ennek a típusnak az elemzésekor vissza kell térnünk a történelemhez. A valamikori egyesítésnek a
vázlatos és fıleg emlékezésekbıl megírt történelme már ismert a nyilvánosság elıtt, de marad a
kérdés: miként volt lehetséges az egyesítéskor született egyezségek leple alatt szándékosan
kimunkált és évekig tartó döntések és intézkedések nyomán teljesen eltüntetni a hajdan önálló
magyar egyetemi oktatást? Ez volt a Trianon utáni magyarságot ért legnagyobb csapás. Még máig
sem sikerült igazából feltárni és feldolgozni, hogy hogyan feledtették el fokozatosan egy létezı és jól
mőködı önálló magyar egyetem múltját, hagyományát, saját könyvtárát, laboratóriumait, értékes

levéltári dokumentumait, muzeális és egyéb felmérhetetlen értékeit, és nem utolsósorban, a magyar
egyházak részérıl kezdetben a magyar egyetemnek átadott épületeket, amelyek késıbb az
egyetemegyesítés alkalmából hivatalból átmentek a román egyetem tulajdonába.
A Bolyai Tudományegyetem felszámolásának a szándéka hamarabb megszületett, mint maga az
"egyesítés". A közgazdasági kart már 1953-ban megszüntették, vagy pedig emlékezzünk (azok akik
akkor áldozatul estek biztos emlékeznek) arra a tényre, hogy 1955-56-os tanévben 35 oktatói tisztség
létszámának csökkentésére kényszerítették az egyetem akkori vezetıségét. Tudott dolog, hogy bár az
egyesítési konvencióban "biztosították" a magyar tagozatok további mőködését, az egyesítés az
önálló magyar egyetemi oktatás végleges felszámolásához vezetett. Valójában a beiskolázási
számoknak az évenkénti rendszeres csökkentésével a tagozatokra minısült magyar nyelvő oktatás
fokozatosan eltőnt. Ez a folyamat egykönnyen végbemehetett, mivel az egyesítés utáni magyar
"tagozat" semmilyen döntési hatáskörrel nem rendelkezett, hiszen eltőnt minden olyan fórum, amely
az önálló döntésre lehetıséget teremtett volna. A magyar egyetemi oktatás végét az jelentette, hogy
semmiféle sajátos szerve, önálló struktúrája nem maradt. Ez a szomorú történelmi múlt napjainkban
is, amikor a kiutat keressük, a kialakítandó egyetemi formák tekintetében alapvetı tanulság kell
hogy legyen.
Tehát a történelmi tapasztalatok ismeretében felvetıdik a kérdés, hogy gondolkodhatunk-e
egyáltalán tagozatokban, egyáltalán elképzelhetı-e egy olyan tagozatos rendszer, amely biztosíthatja
az önálló döntéshozatalt, ami a magyar felsıoktatás, a késıbbi egyetem feltétele, tehát az önálló
felsıfokú oktatás megmaradásának garanciája lehet?
A "tagozat" (sectia) fogalma a felsıoktatásban egyfelıl valamilyen szaknak az alszakát, vagy az
oktatás valamilyen formáját (látogatás nélkülit) jelenti. Még nem találkoztunk sem az úgynevezett
magyar tagozat meghatározásának elfogadható jogi és igazgatási fogalmával, még inkább a
rendszerének kidolgozásával, pedig a hatáskörök pontos leírása nélkül nem tudhatjuk, hogy milyen
jogosítvánnyal ruházzák fel azt az úgynevezett tagozatot. Egy olyan tagozatosításnak, amilyent
1959-ben ránk erıszakoltak, ismertek a következményei, ebbıl ma már nem kérünk, és ezért
óhajtjuk most, amikor a történelem talán megcsillantotta a reményt, megtalálni az önálló oktatási
rendszer megvalósításának módját, amely csakis úgy képezhet egészet, ha annak csúcsa, vagyis a
felsıoktatás is önálló.
Amennyiben a tagozatnak olyan jogi formája alakulna ki, amely lehetıséget teremtene a magyar
nyelvő oktatás kérdéseiben kialakítható önálló döntésre, elvben elképzelhetı egy késıbbi idıben
történı önálló egyetemmé való átalakításnak kezdeti formájaként. Ehhez a jogosítványhoz viszont
hozzátartozik, hogy rendelkezzék azon hatáskörökkel, amelyekkel bármilyen jogi személy
rendelkezik. Ellenkezı esetben a döntéshozás másnak a kezében marad, mégpedig annak a kezében,
akinek a tulajdonképpeni érdekei idegenek a magyar közösség érdekeitıl, és így bármikor annak
érdeke ellenében dönthet. Egy ilyen tagozatnak a létrejöttétıl kezdıdıen rendelkeznie kell egy saját
döntéshozó szervvel (Szenátus, Professzorok Tanácsa), végrehajtó szervvel (karok, tanszékek),
önálló költségvetéssel (saját bankszámla, adószám, önálló könyvelés és igazgatás), saját tanfelülettel
(elıadótermek, tanszékek, dékáni stb.). Ezeknek a formáknak és feltételeknek a létezése nélkül nem
képzelhetı el egy elkövetkezendı önálló egyetem kezdetét jelentı tagozatos rendszer.
Induljunk ki abból a tézisbıl (különben ez nem tézis, ez valóság), hogy a romániai magyarság
számára tovább tart a nyolcvanéves teherviselés. Az alapvetı változások nem mentek végbe sem '89
decembere, de még '96 novembere után sem. Sajnos nem csak a más állította csapdákba estünk bele,
hanem saját magunknak is állítgattuk azokat. Az elsı nagy csapdát az jelentette, hogy a magyar
közösség olyan érdekvédelmi szervezetet hozott létre, amely az egység nevében már az induláskor

nagy politikai ambíciót tőzött maga elé: részvétel a parlamentben. El kell ismernünk, hogy politikai
ambícióit el is érte, minden parlamenti idényben szép számmal jelen is volt, sıt a végrehajtó
hatalomból is kivájt magának egy kis részt. Ez alatt a kilenc év alatt viszont helyben topogunk még
azután is, hogy vezetésünk vállalta a részvételt abban a hatalomban, amely mindent elkövet még ma
is jogaink korlátozásáért elsısorban a tanügy terén.
A parlamenti részvételre feltett nagypolitikai erıösszpontosításunk, nagy energia-ráfordításunk, nem
igazolták elvárásaink, mert látszólagos nagy eredménye, hamis "sikerélménye", hogy nagyszámú
képviselıt küldhettünk eddig a parlamentbe. De mi haszna egyetlen tételre összpontosítani erıinket,
ha az nincs összhangban az elvárásokkal, és a romániai összmagyar erıforrásainkat nem vagyunk
képesek az intézménylétrehozásra és -fejlesztésre összpontosítani, hiszen most már látható, hogy a
tízéves "békés politikai harc" és a politikai "kis lépések útja" nem hozta meg a várt eredményt, mert
nem tudtuk kellıképpen a civil társadalom, az intézményfejlesztés felé fordulni.
Igaz kezdetben nem voltak, és nem is lehettek hivatásos politikusaink, mégis vállaltuk a
nagypolitizáló szerepet, és így estünk az ambícióink csapdájába, mert nem csak kizártuk saját belsı
szabályozásainkból, legalábbis ez idáig, a pluralizáción nyugvó értékszelekció lehetıségét, de nem is
igyekeztünk megtanulni a politikatudományt, a vezetés tudományát vagy az önszervezıdés
tudományának titkait, ahhoz, hogy hatékonyan vezessük közösségünket és eredményesen
politizáljunk. Jelenleg alig van képviselınk és politikusunk, közösségi vezetınk, aki profi módon
tanulta volna a vezetés szakmáját, ugyanakkor többen vannak azok, akik kézi irányítású
"vezetéselméleti" módszerekkel élve hiszik magukat profinak.
Ennek a politizálásnak az eredményeképpen a kisebbségi kérdés megoldása román modelljének
kialakításában az RMDSZ játszotta a fıszerepet azzal, hogy alapvetı célkitőzéseit is árnyékolva
tárcán ajánlotta a hatalomnak a román modell kialakításának esélyét.
A modellek csapdája ma már bárki számára világosan igazolja, hogy az aktuális vezetés politizálása
megtévesztı volt, legyen az a magyar kisebbségi kérdés megoldásának román modellje, vagy a
multikulturális egyetem modellje.
A romániai magyar közösség a "sajátos" román demokráciától még "nem érdemelte ki" (?) a
megmaradásához szükséges intézményrendszerét, és a mi hozzájárulásunkkal agyondicsért modellek
helyettesítik azokat.
Tehát a multikulturalitás nem állapotot, hanem valakik kezében tudatosan kialakított programot
jelent. A multikulturalitás fogalmát sokan magyarázták, de azt is tudjuk már, hogy valós jelentése
mellett az érdekeltek kezébe kultúraromboló eszközzé vált. Lehet sok (vagy több) nemzetiségi
kultúra? Szerintem minden kultúra önálló, önazonossága leírható, külön rendszer, külön entitás,
minden kultúrát elsısorban etnikai és nemzeti jellemzık határolják körül. Nem hiszem, hogy
egységes entitásként létezik, és leírható sok (vagy több) nemzetiségi kultúra önazonossága. Mert
igaznak fogadható el több kultúra egymás melletti létezése és egymást gazdagító kölcsönhatása, de
ez csak egy helyzet, egy állapot, a veszély ott kezdıdik, amikor az egyik kultúra cselekvési
programot kényszerít egy másik kultúra számára, különösen annak alattomosan tudatos sorvasztása
céljából. Most már tudjuk, hogy ez az erıszakolt fogalom mégis van, mint a kultúrasorvasztó
program része.
Ma már mindnyájan tudjuk, hogy sajnos ezt az idegen kifejezést ránk erıszakolták, erısen a
hétköznapi szóhasználatunkká tették, és úgy tőnik nem céltalanul és eredménytelenül, ha Max van
der Stoul, Európa Uniós kisebbséggel foglalkozó biztos is, szorgalmasan ügyködik ebben. Egyelıre

az már kiderült, hogy ennek a szónak a leple alatt elvennék kultúránk melegágyát, az önálló magyar
egyetemet, azzal, hogy ma már a multikultúra egymásmellettiségének leple alatt nem egyszerően
csak egy helyzet vagy állapot kifejezésére alkalmazzák, hanem kultúrát fosztó gyakorlattá és
programmá teszik. Summa summarum, mindig érvényes annak az elvnek a revizionizmusa, mely
szerint a multikulturális forma akár hosszú távon is megoldhatja a magyar nyelvő oktatást.
A második felsıoktatási típusra, a romániai önálló állami magyar egyetemre a többségi nemzet még
ma sem vevı, pedig ma már számunkra nincs idı a várakozásra. A Bolyai Társaság tíz éves
igyekvése, az ötszázezer alkotmányosan összegyőjtött aláírás, közel kétmilliós népesség
permanensen kifejezett egyetem-visszaállítási akarata ellenére, jelenleg törekvéseink elérése még
csak alig van kilátásban.
A romániai magyar közösségnek nincs önálló magyar anyanyelvő, minden szakterületet átfogó
tudományegyeteme és fıiskolai rendszere, tehát önálló magyar oktatási rendszerrıl sem
beszélhetünk. Közmővelıdésünknek, közoktatásunknak van "teste", de nincs "feje", pedig fej nélkül
nem létezhet közösség, ezért szellemiség nélküli porladó test marad.
Ha pedig tovább feszegetjük a húrt, még fájdalmasabb következtetésre jutunk, de úgy gondolom,
hogy a tudatosodásunkért, a tisztánlátásunkért akár fájdalmat okozó helyzetértékeléssel is szembe
kell néznünk, különben nem láthatjuk küzdelmünk igazi célját sem.
Be kell vallanunk, hogy a magyarság legfıbb vágya, a Bolyai Tudományegyetem visszaszerzése,
amely a népességünkhöz viszonyított jogunk lenne, nem teljesült. Tudományegyetemi múltunk,
hagyományunk ebben az akaratban megerısítenek, és errıl lemondani és nem küzdeni közösség
iránti vétek.
A harmadik típusról, vagyis a valamely magyarországi felsıoktatási intézet részérıl kihelyezett
szakról csak annyit mondunk, hogy a magánegyetem létrejöttével lehetıség nyílik helyére tenni az
amúgy hasznos hiányszakokat pótló intézményi formát. A magánegyetem keretében végre
megszüntethetı ennek az oktatási típusnak a bizonytalan státusa a hiányszakokra kényszerülı
fiatalok számára. Ez semmi esetben sem kiút, tehát errıl nem is tárgyalunk többet.
A negyedik típus, az önálló magyar magánegyetem megalakítása a hosszú idıre várakozásra ítélt
romániai magyar közösség számára kézzelfogható realitás lett. Úgy tőnik, hogy az értelmiségképzés
megoldásáért közösségünk egyetemalapításában szereplı "felelısök" inkább az elızı három
típusban hittek, és még ma is vannak a magánegyetemben kételkedık. Most már tudjuk, hogy
legalább két nagy hibát követtek el. Elıször is nem hitték (?), hogy a jelenlegi 4,1%-os országos
arányhoz viszonyítva beláthatatlan idın belül, az állami egyetemi intézménnyel járó teljes függıség
miatt gyakorlatilag talán sohasem közelíthetjük meg az országos diáklétszám romániai magyarságra
esı 7-7,5%-ot. A költségvetés, az évi beiskolázási számok, valamint a szakterületek kijelölése teljes
egészében állami hatáskörbe tartoznak, amely nagymértékben, és sajnos még hosszú ideig, a
politikai változások rizikóhullámain mozog. Másodszor elhitték, hogy egy olyan demokratikus
állam, amely az európai integráció felé igazodik, és amely hajlandóságot mutat arra, hogy a
magyarság érdekvédelmi szervezetével koalícióba lépjen, olyan tanügyi törvényre képes, amely egy
számbelileg nagy kisebbség önálló egyetemi rendszerének kiépítését teszi majd lehetıvé, amelyre
még történelmi hagyományai is feljogosítanák. Hát ez nem jött be, sıt ez a törvény inkább
akadályává vált az önálló magyar egyetem létrehozásának.
Míg az állami egyetem ki van téve a politikum és állami adminisztráció fluktuációjának, addig a
magánegyetem lehet egy stabilabb, biztonságosabb rendszer, mert az a közösségtıl függı önerıre és

az önakaratra támaszkodik. Sıt, hogy megközelítsük az imént említett népességhez viszonyított
arányt, hosszabb távon a magánegyetem ügyét nem lehet csak a hiányszakokra korlátozni, hanem
meg kell vizsgálni, hogy az állami egyetem beiskolázási száma mennyire fedi le a szakterületeket,
tehát a magánegyetem struktúrájának alakításakor azt is figyelembe kell venni.
Lehet, hogy már az elızıekben túl sokat idıztünk a multikulturalitás metafrázisos magyarázatával,
de nem tudjuk eleget hangsúlyozni, hogy az abszolút függıség tényével állunk szemben, amikor
tehetetlenek vagyunk a beiskolázás kérdésében, a szakterületek kialakításában, a költségvetésben, az
infrastruktúrában stb. Ezekben a kérdésekben, ha nincs önálló hatáskörünk, egyetemi oktatásunk
csak olyan korlátok között mőködhet, amely mindig ki van téve a gazdasági és politikai konjunktúra
kénye-kedvének. A konjunktúracsinálók vigyáznak arra, hogy az alacsony szinten tartott értelmiségi
képzés mindig az emigráció potenciális forrása legyen.
Egy önálló oktatási rendszer léte egy önálló magyar közösség létét feltételezi. Ezek után fel kell
tenni a kérdést, hogy van-e önálló romániai magyar közösség? Ha egy önálló magyar közösség
ismérvéhez tartozik az egész közösséget átfogó saját vezetı struktúra, az önálló döntési hatáskör a
közösséget érintı kérdésekben, céljai eléréséhez szükséges stratégia, a fennmaradásához szükséges
anyagi alap és az önálló magyar oktatási rendszer, akkor minálunk jelenleg nincs önálló magyar
társadalom. Az autonómia kérdése ebben a nézetben nem politikai kérdés, hanem létkérdés, tehát a
fennmaradás kérdése. Az intézményfejlesztés, intézményi feladatok, intézményi lehetıségek
távlatilag ennek az állapotnak a fogdájában vannak, pedig ilyen lesújtó következtetések mellett is a
megmaradás megoldásra kötelez, ami viszont nem lehet más, mint a civil társadalom felé fordulás,
kihasználva az intézményépítés minden lehetıségét, tudva és látva azt, hogy a hatalomban való
részvételhez főzött nagy remények nem igazolódtak, az útkeresés nem politikai, hanem
civiltársadalmi jellegő.
Felsıoktatási szinten az intézményépítés tervezésében, az oktatás-szaknyelv, tudománymővelésszaknyelv viszonya nyelvünk sarkalatos kérdése. Ez a két viszonyrendszer döntıen hat a
tudományosságra, szakoktatásra, közlésre, szakújságírásra, vagy a jelenségek fogalmának pontos,
írásos vagy szóbeli szakmai meghatározására. Az oktatás intézményfejlesztési lehetıségeinek
kialakítása tekintetében ezekbıl a kérdésekbıl kellene kiindulni. Vegyük ezeket külön-külön.
Az önálló teljes oktatási rendszer létrehozása, amely általában az anyanyelv, konkrétan a szaknyelv
kialakításának elsırendő feltétele, Romániában rövid idın belül elképzelhetetlen. A jelenlegi tanügyi
törvény az oktatási rendszert majdnem teljes egészében állami kötelékben tartotta/tartja. Ilyen
helyzetben a civil szféra intézményeire hárulna ez a feladat, amelyek viszont anyagi hatásköri
gondok miatt alig tudnak beavatkozni, hatni és még kevésbé felügyelni.
Visszatérve a tárgyalt témához, az intézményalakítási lehetıségek esetében három nagyobb
forrásterületrıl kellene beszéljünk: román állam, magyar állam és civil szféra.
A román állam költségvetésébıl származó kötelezı juttatás a minimális fennmaradáshoz sem
elégséges, különösen ha figyelembe vesszük a tömbmagyarság zónái költségvetési alapjainak
átlaghoz viszonyított tudatos szőkítését. Igen fontos lenne a román Tanügyi Minisztérium által kezelt
Phare, Socrates és más kiadós nemzetközi támogatásoknak a magyar oktatásra esı részéhez
valamiképpen bıvebben hozzájutni.
A magyar állam intézményfejlesztési támogatása az oktatás területén aránytalanul alacsony volt az
átlagos össztámogatáshoz viszonyítva, mivel mind a Magyar Közoktatásügyi Minisztérium, mind az
Illyés Közalapítvány magyar költségvetésbıl származó oktatásra szánt alapjai nagyrészt felszívódtak

más területeken: a távoktatásra, magyarországi továbbképzésekre, rendezvényekre, ingázásra,
táborozásra, infrastruktúrára stb. Az Illyés Közalapítvány oktatást támogató rendszere eléggé
tartózkodó a tulajdonba adás, a tulajdonos megválasztása tekintetében. Egyelıre csakis civil
szervezetek kaphatnak megbízást bármilyen oktatási infrastruktúra vagy ingatlan tulajdonba vételére.
Ezért tekintjük fontosnak jelenleg a környezetünktıl arányszámban kissé lemaradt alapítványi
mozgalom erısítését, hogy akár minden óvoda, iskola, egyetem mellett mőködjön bejegyzett
alapítvány vagy társaság.
Az utolsó két évben az Apáczai és a Sapientia alapítványok alapjainak megteremtésével áttörés
történt az oktatás támogatási rendszerében. Ezek a támogatások már olyan nagyságrendőek, hogy
egész új egyetemalakítási stratégiákat lehet beindítani, az önálló magyar magánegyetem
kialakításával bezárólag, amelyre a kétmilliárdos céltámogatás végre tárcán tálalta a megoldást.
A civil szervezetek ugyan gyenge anyagi lehetıségekkel rendelkeznek, azonban jelenleg csak ebbe
kapaszkodhatunk, ez a terület képes felszínen tartani alapvetı érdekeinket. A gond a civil szféra
tekintetében az, hogy nem rendelkeznek olyan nagyságrendő saját alapokkal, amelyeknek a biztos
hozadékából legalább mőködésüket biztosíthatnák, hiszen ki vannak téve a pályázati rendszerek szők
forrásainak és a támogatási döntések szubjektív prioritásainak.
Az utóbbi években a szaknyelv három fontosabb pillérének: a romániai magyar oktatásnak,
tudománynak, sajtónak legnagyobb mecénása az Illyés Közalapítvány volt. Ez az aránylag évi biztos
forrás nagyságrendben távol van attól, hogy a támogatott területek valamilyen biztonságot
érezhessenek fennmaradásuk és fejlesztésük tekintetében. Ez a támogatás elenyészı akkor, amikor
egy nagy közösség nyelv- és identitástudatának a megmaradása a tét. Ennek a forrásnak a
nagyságrendjén "illett" javítani, más, ennél sokkal erısebb forrásokat kellett fıleg az egyetemépítési
stratégiához bevonni.
A fordulat utáni tíz év jelentıs változást hozott a mőszaki szaknyelv, de általában a szaknyelv
használatában a magyar nyelvő konferenciák, szimpóziumok, szakmai rendezvények és az ezekhez
kötıdı kiadványok gyakoriságával, amelyek közül az EME és az EMKE tudományos és mővelıdési
rendezvényei mellett kiemelhetık az EMT ma már majdnem hetente szervezett rendezvényei, de az
RMKT rendezvényei, szaktanfolyamai és tematikus vándortalálkozói is elırelépést jelentenek
azoknak a szakembereknek, akik csak román nyelven tanulhatták a szakmát.
Nem lehet tudományosság, tankönyvírás, szaksajtó, szakoktatás az egyetemi szinten pontosan
kimunkált szaknyelv nélkül. Nem lehet, mert spontánul "kitermelıdik" az elméleti szakembergárda
teljes hiánya, elmarad az elméleti mőhelymunka, a kutatás, a szellemiség magas iskolája, gyakori
lesz a szakkifejezések többségi nyelven való használata, s folytatódik a nyelv elkorcsosodása.
Kinek van joga mindezt elvenni egy közösségtıl, avagy szellemi nyomorba tartani azt, mert eltőnik,
elvész, lassan felszívódik az a közösség, amelyik nem képes, vagy amelyiket nem engedik, hogy
saját sorsát anyanyelvének használatával igazgassa, formálja, építse. A szaknyelv teljes spektrumú
fejlesztésének biztonsága a magánegyetem rendszere nélkül nincs, mert ez irányú törekvéseink az
állami egyetem - az elıbb vázolt függıségi viszonya miatt - kockázatossá teszi.
Az egyetemi hálózat kolozsvári központúságának kérdésében csak megerısíteni tudjuk a vitaindítót.
Ez ma már nem kétséges a romániai magyar egyetemek szervezıi nagy részének a szemében,
azonban még mindig nincs tudatosan, hosszú távra elgondolt ilyen irányú cselekvési program.

Jó lenne már, ha megértenénk és meg tudnánk értetni, hogy nem lokálpatriotizmusról vagy
helységsovinizmusról van szó, hanem arról, hogy a romániai magyar közösségnek az önálló oktatási
intézményfejlesztésben a preferenciája a Kolozsvár központú önálló magyar egyetemi hálózat kell
hogy legyen.
Itt most még egyszer el kell mondanom, hogy Kolozsvár annyi egyetemével, magyar nyelvő
egyetemi történelmi múltjával, világhírő nagy könyvtárával, amelynek gazdagságához, kiépítéséhez,
mint virtuális gazda, döntı módon hozzáadta értékeit a romániai magyar közösség is, a román,
magyar, sıt bátran mondhatjuk, Európa kultúrájának szellemi kincsestára. Gyermekeinknek azért
van joguk a kolozsvári diplomához, mert az évszázadok óta ismert egyetemi városban szerzett
diploma már önmagában is többletérték-hordozó.
Kolozsváron olyan országos egyesületek hordoznak potenciális szervezı kapacitást, és olyan
tudományos, mővelıdési, nevelési, egész közösségünket átfogó értékek ápolását vállalták magukra,
mint az EME, az erdélyi magyar tudományosság melegágya, az EMT, a mőszaki értelmiségünk
szellemi szervezıje, az RMKT, a magyar közgazdászkultúra ápolója, vagy a több mint 150 éves
hagyományokra visszatekintı RMGE. Itt jöttek létre, itt mőködnek, innen sugározzák ki
közösségszervezı szellemi értékteremtı kapacitásukat az Anyanyelv Ápoló Társaság, a Kriza János
Társaság, a Barabás Miklós Céh, a Mőemlékvédı Társaság, a Heltai Kulturális Alapítvány, a
Collegium Transsylvanicum, az Iskola Alapítvány és még sok más hasonló országos szervezıdés.
Ezek, az egyházzal karöltve, képesek felvállalni egy önálló magyar egyetem szellemi és anyagi
megalapítását és mőködtetését, valamint a legoptimálisabb feltételek megteremtését annak Erdély
egész területén levı háttérintézményei számára.
Kolozsvárnak a más helyiségekkel szembeni elınyét jelenti az az összehasonlíthatatlan állapot is,
hogy jelenleg közel háromszáz akkreditált és akkreditálásra kész, a felsıoktatás minıségét
garantálható hangyaszorgalmú szakemberünk munkálkodik a városban. Az pedig nyilvánvaló, hogy
új akkreditálandó generáció kialakításának csak egy hosszú évtizedek alatt kialakult akkreditációs
környezet biztosíthat igazi lehetıségeket.
A tudatos oktatásunkat sorvasztó ismert politikai szándék ellenére meg kell ırizni azokat az
értékeket, amelyeket magunk hoztunk létre, vagy amelyhez alkotóan és maradandóan
hozzájárultunk. Kolozsvár az a város, ahol ezek az értékek az egész magyarság nagy szellemi
vagyonaként a történelem folyamán összpontosultak. Jelenleg a Kolozsvár központú magánegyetem
kialakítása lehet az útja az egész oktatást átfogó önálló magyar oktatási hálózatnak, amely az állami
oktatással párhuzamosan ki tudja használni ezeket az értékeket.
Egy életképes magánegyetem létrehozásához és mőködtetéséhez a gazdasági megalapozás döntı
kiindulási tényezı. Azt remélem sikerült az elıbbiekben már tisztáznunk, hogy az állami
rendszerhez való függıségünk alapját (az akkreditáción kívül) csak az anyagiak képezik, amirıl mint
adófizetık természetesen nem mondunk le, abból az elvbıl kiindulva, hogy az önálló magyar állami
egyetem és az önálló magyar magánegyetem egymást tartalmilag kiegészítik.
Amint az egyetemügy is összmagyar ügy, úgy az anyagi megalapozása is az, mert összmagyar
összefogásra számíthatnak az egyetemszervezık. Közösségünk felemelı viselkedését mutatta,
amikor ötszázezer aláírást képes volt két hét alatt a törvényhozók asztalára helyezni. Ennek a
közakaratnak a kifejezése jogot és kötelességet ró a felelısökre, hogy a romániai magyar közösséget,
és azokon túliakat is, akik részesei akarnak lenni az egyetem alapításnak, ne mellızzék.

Ebbıl a ténybıl kiindulva az Iskola Alapítvány már 1998 júliusában úgy gondolta, hogy pénzügyi
győjtési akciót indít, amennyiben esedékessé válik a kedvezıtlen tanügyi törvény okán az
egyetemalapítás tekintetében a saját erınkre támaszkodni. Az alapítvány Kuratóriuma elfogadta a
javaslatot, kijelölt egy háromtagú csoportot (Tonk Sándor, Horváth Sándor kuratóriumi tagok és
Somai József ügyvezetı) a végleges módszer kidolgozására. Sajnos a tanügyi törvény csak 1999
nyarán került jóváhagyásra és "a tégla ügy", melynek segítségével megoldani szándékozott, a
törvénykezési halogatás miatt elhúzódott.
Jelenleg viszont úgy gondoljuk, hogy a kétmilliárd forint magánegyetemi alap figyelembevételével
érdemes lenne a javaslatot újragondolni, és a kezdeményezést gyakorlatba ültetni. Minden
potenciális személy és intézmény megkeresése, belföldön és külföldön egyaránt, csupán formai és
szervezési kérdés, bevonva a civilszervezeteket, az egyházakat, az RMDSZ-t, az ifjúsági
szervezeteket, a Világszövetséget és más nemzetközi magyar szervezeteket stb., az eredményesség
nem kétséges, mivel egy önálló magyar egyetem létrehozására kifejezett szolidaritás van.
Különben egy magánegyetem létrehozására, elindítására és mőködtetésére megítélt kétmilliárd forint
valós támogatás messze áll a szükségletektıl, amelyet valamilyen módon biztosítani kell. Úgy
gondoljuk, hogy erre a legmegfelelıbb lehetıség az emberi szolidaritásban rejlı erık kihasználása.
Nincs vesztegetnivaló idı, mert az egyetemalapítás anyagi hátterének megteremtése rövidesen
napjaink permanens gondjává válik.
Megfelelı reklámmal és összefogással pénzügyileg biztonságos helyzetbe lehet hozni a Kolozsvár
központú magyar magánegyetemet és ennek erdélyi hálózatát.
A romániai magyar közösség 1994-ben példa nélkülien bebizonyította szolidaritását akkor, amikor
egyetemügyrıl volt szó. Tudatában annak, hogy abban az évben a román parlamentben a készülı és
késıbb jóváhagyott oktatási törvény diszkriminatív jellegő, asszimiláló szándékú volt, amely
megakadályozza a saját anyanyelven történı iskolai hálózat létrehozását, nem biztosítja a törvényes
keretet az anyanyelvő szak- és egyházi oktatásra, törvényesíti az egyházi vagyonok elkobzását,
megakadályozza a kisebbségek saját mőszaki és szakmai értelmiségének megteremtését, az RMDSZ
1994 júliusában a kisebbségek oktatásáról egy olyan törvénytervezet elkészítését indítványozta, az
Alkotmány 73. szakasza értelmében, amely szerint, minimum 250 000 aláírással, az ország
megyéinek legalább egynegyedébıl, legkevesebb tíz-tízezer aláírással törvénytervezet nyújtható be a
parlamentbe törvényhozás céljából.
Néhány héten belül örömmel adhattuk mindenki tudtára, hogy a magyarság igen nehéz feltételek
mellett, elsıként az országban, sikerrel teljesítette a maga elé tőzött feladatát.
Az ügy jelentıségét igazolta az a tény, hogy az ügyvezetés élvezte a romániai magyarság teljes
szolidaritását, támogatását, egy közös akarat megnyilvánulását, együttmőködési képességét. A közös
akaratnak köszönhetıen, az elıírt normát magasan túlhaladva, megduplázódott az aláírások száma,
és így 1994. szept. 19-én ötszázezer aláírással támogatott kisebbségi oktatási hálózatot létrehozni
szándékozó törvénytervezetet tehetett le az RMDSZ a román Szenátus asztalára.
Az aláírásgyőjtési akció - nyáron, a pihenıszabadságok, oktatási szünet és mezıgazdasági idény
közepette - alig három hét alatt zajlott le, ezzel a tervezet fontosságát, idıszerőségét és
szükségességét bizonyítva. Az elkészített törvénytervezet támogatására az összegyőjtött
aláíráscsomag benyújtása a parlamentbe az önszervezıdési folyamatunk egyik nagyon fontos
momentumává vált.

Bebizonyosodott, hogy az RMDSZ programjában és más dokumentumaiban megfogalmazott célok
és törekvések találkoznak a romániai magyarság érdekeivel és akaratával, hogy érdekvédelmi
küzdelme során felvállalt feladatok és az erdélyi magyarság jövıjét megváltoztatni szándékozó
önrendelkezési elven alapuló stratégiája a Romániában élı magyarság érdekeit fejezi ki, és így a
közösség részérıl biztos támogatásra számíthatott. Tehát tántoríthatatlanul ragaszkodni kell a '89
után született elveinkhez, és ezektıl az elvektıl sem eltérni nem lehet, sem alku tárgyát nem képezik.
Ma is méltán állapíthatjuk meg, hogy az ebben a tevékenységben részt vállalók, elkezdve elsısorban
a lelkes aláíróktól a szerepüket komolyan vevı aláírásgyőjtıkig, folytatva a területi szervezeteink
felelıs vezetıivel, egyházaink hathatós támogatásával, a szervezık mozgósító erejével és a
szervezés profi menedzselésével, a résztvevık igazolták, hogy akcióegységbe tudják tömöríteni a
magyar közösséget helyi és országos szinten. Az elért eredmény fényes jele volt a Szövetség
szervezési kapacitásának, és annak, hogy ha kell, képes uralkodni saját sorsát eldöntı problémái
felett; ugyanakkor azt is igazolta, hogy a Szövetség rendelkezik azzal a szellemi és akarati erıvel,
hogy saját ügyének irányítása érdekében kezébe vegye önmaga sorsát. Ezt érzékelnie és értelmeznie
kell az erdélyi magyarság mindenkori vezetésének. Ez - a lelkek mélyébıl fakadó szolidaritás - az
autonómia útja, és erre támaszkodhatunk, sıt kötelességünk igénybe venni azt az akaratot, amely
részese óhajt lenni régi közös vágyunk megvalósításának: az egyetemalapításnak.
Magánegyetem alapítás ügyében a magyarság összefogása ma mindennél fontosabb és idıszerőbb.
Fontos, mert egyelıre önálló állami egyetemre alig számíthatunk, és idıszerő, mert a román
magánegyetemek száma igen nagy, rohamosan növekednek, építkeznek minden nagyobb városban,
lásd Kolozsváron a Dimitrie Cantemirt, amelyik már egy nagy épületet megvásárolt és egyet épített,
és a Bogdan Voda is felépítette a központi zónában a saját magánegyetemét.
Valószínő, hogy a vitaindító anyaga nyomán sok vitás kérdés merül fel, viszont olyan széles
spektrumú problémacsomag áll elıttünk, hogy az egyetem létrehozásának diskurzusa nem lehet
befejezett tény. Bár a kétmilliárd forint felhasználásának ügye látszólag a Sapientia Alapítvány
hatásköre, a magyar felsıoktatás problematikája és ezen belül a magánegyetem kérdése is szélesebb
körő szakembergárda tudását és tapasztalatát kellene hogy igénybe vegye. Úgy tőnik, hogy az
oktatásszervezés még inkább szegmentált lett, és nem találta meg a teljes területét átfogni képes
gazdát.

Veress Károly
Egy egyetemkoncepció az illúzió és a valóság között
Tonk Sándor vitaindítója - Romániai magyar magánegyetem - számomra három olyan lényeges
mozzanatot tartalmaz, amelyek hozzászólásra késztetnek. E problémák az én esetemben az egyetemi
élet aktív résztvevıjének a nézıpontjából merülnek fel, aki az utóbbi években nem csak
folyamatosan kivette részét az egyetemépítés belsı munkájából, hanem az idevágó gondolatait és
elemzéseit számos esetben a nyilvánosság elıtt is megfogalmazta és közzétette.
1. Tonk Sándor szövege a romániai magyar politikusok sikertelen egyetempolitikáját mentegetı, a
kudarcokat magyarázni akaró gondolatokkal indít. Azzal a meglepı megállapítással szembesít, hogy
"nem kell meglepıdni" politikusaink szélmalomharcán, tervszerőtlen, egybehangolatlan
kezdeményezésein, amelyekkel az önálló egyetem hiányát igyekeznek pótolni. Ugyanis a román
társadalom és közvélemény - még ha egy számottevı része el is fogadja a magyar nyelvő oktatás
gondolatát - változatlanul ellenzi, elutasítja az önálló magyar egyetem ügyét.
Ez a megállapítás egészében félrevezetı, mivel a politika lényegének és értelmének mond ellent. Ha
a román társadalom és közvélemény semmiféle ellenállást nem tanúsítana az önálló magyar
egyetemi oktatás megszervezésével kapcsolatban, akkor politikusaink ténykedésére sem volna
szükség, mert a felmerülı feladatokat, tennivalókat a szakemberek is el tudnák végezni. Politikai
lépésekre éppen azért van szükség, mert e problémák megoldása a hatalmi szférában akadályokba
ütközik. Itt viszont a felek mindenkori hozzáállása, akarati beállítódása, tárgyaló- és
problémamegoldó készsége a politikai kommunikáció terében az egymást folytonosan és
kölcsönösen alakító aktivitás eredményeként csapódik le. Abban tehát, hogy a román társadalom és
közvélemény negatív hozzáállása a magyar egyetemi oktatás ügyéhez tíz év alatt alig változott, a
romániai magyar politizálásnak is szerepe van; a kudarcok, sikertelenségek okait elsısorban e
politizálás jellemzıiben kell keresni. Éppen ezért, ha értelmiségiként tíz év után is azzal
próbálkozunk, hogy a másik fél magatartására való hivatkozással mentsük fel ezt a politizálást vállalt
felelısségei és a romániai magyar társadalom és a közvélemény elıtti tisztességes elszámolás
kötelezettsége alól, ahelyett, hogy az önmagával való kritikai szembesülésre igyekeznénk rábírni, azt
hiszem, hogy nyugodtan felkészülhetünk lelkileg az elıttünk álló újabb tíz év kudarcaira is.
Szerintem igenis meg kell lepıdni azon, hogy az elmúlt tíz év magyar egyetempolitikájából éppen az
összehangoltság, a tervszerő, világosan átgondolt és kidolgozott, taktikai lépésekre kellıképpen
lebontott és kivitelezett stratégia hiányzott. Ehelyett, és jórészt ennek következtében, a magyar
egyetemi oktatás ügye politikai játszmák tárgyává, tétjévé vált. Határozott politikai lépések
megtétele helyett az egyetemügy újabb és újabb hullámokban való átpolitizálására került sor, nem
csak a román, hanem a kisebbségi magyar politikában is. Itt csak néhány fontosabb mozzanatra
utalok, amelyek ennek az egyetempolitikának az elégtelenségeit, a politikai professzionalizmusnak e
téren megmutatkozó hiányát bizonyítják: kialakításába nem vonták be kellıképpen a szakembereket,
illetve nem azokat vonták be, akik a tényleges szakmai szempontokat képviselik; nem figyeltek oda
kellıképpen az oktatási folyamatokat s ezen belül az egyetempolitikát elemzı-értelmezı józan
hangvételő, átgondolt, dokumentált tanulmányok megállapításaira; a nyilvánosság fórumain
többnyire olyanok váltak, s válnak ma is az egyetemügy szószólóivá, akik nem ismerik ténylegesen
az egyetemszervezés és egyetemi oktatás valós problémáit; az egyetemi életben zajló belsı
építkezési folyamatokra sem a politikum, sem a média nem figyelt kellıképpen oda, s szinte semmit
sem tettek annak érdekében, hogy ezek ismerete pozitív tudatalakító tényezıként bekerüljön a
köztudatba. Manapság egyre nehezebb kitérni az elıl a nyitott és nyugtalanító kérdés elıl, hogy
vajon az eltelt évtized folyamán a romániai magyar társadalomban csakugyan nem voltak meg egy

jóval átgondoltabb, összehangoltabb egyetempolitika feltételei? Vajon nem lett volna mód arra, hogy
sokkal hatékonyabban érvényesüljenek a politikai hozzáállás professzionális és morális
komponensei?
2. Egy ilyen egyetempolitika hiányának köszönhetıen történhet az, hogy sajnos még ma sem - tíz év
után sem - látunk eléggé világosan az egyetemkérdésben. Ennek egyik jele éppen abban a kezdetszindrómában mutatkozik meg, amely az újabb és újabb egyetemalapítási elgondolásokat jellemzi.
Az ilyenszerő elgondolások egyszerősített gondolati sémáját így lehetne felvázolni: a) a megszületı
koncepciónak egy olyan érvrendszer felvonultatásával való megindokolása, amely az összes addigi
kezdeményezésekkel, valamint a ténylegesen megvalósult vagy megvalósulásban levı
folyamatokkal szembeni bizalmatlanságból táplálkozik, s ezáltal igyekszik ezeket az ügy egésze
szempontjából minél jelentéktelenebbeknek, és lehetıleg nem hiteleseknek, azaz az ügy kivitelezése
tekintetében nem mérvadóknak feltüntetni, leginkább oly módon, hogy bizonyos múltbeli
sikertelenségekre, kudarcokra hivatkozva mintegy biztosra veszi a jövıbeli sikertelenségeiket is; b)
mindezek ellentételezéseként önmagát az ügy egyedüli hiteles képviseleteként mutatja be, amely
révén most már ténylegesen megteremtıdhetnek a feltételek a megvalósításhoz; c) ily módon
önmagát egy olyan kezdetnek tekinti és hirdeti, amelyen egy teljes körő egyetemi oktatási rendszer
jövıbeli kiépítésének az igénye-reménye alapulhat. Voltaképpen az ilyenszerő törekvésekben nem az
önmagában vett kezdet motívuma kifogásolható, hanem az, hogy az ebbıl kiinduló koncepció
mennyire képes vagy nem képes józanul belátni saját lehetıségfeltételeit és az ezekbıl adódó
határait.
A jelen vitaindító alapkoncepciójában is e kezdet-szindróma érvényesül. E koncepció valóságmagját
az erdélyi önálló magyar alapítványi egyetem vagy magánegyetem létrehozása elıtt megnyíló,
reálisnak mutatkozó lehetıség képezi. Ennek megvalósulása egy igen pozitív és hatékony lépést
jelenthet az erdélyi magyar nyelvő egyetemi oktatás kifejlesztési folyamatában, két vonatkozásban
is: egyrészt azért, mert mint magánegyetemi kezdeményezés egy új elemmel gazdagítja az
eddigiekben beindított szervezési formákat, mégpedig olyan irányban, amely e téren új lehetıségek
feltárását és kipróbálását, új tapasztalatok megszerzését ígéri; másrészt azért, mert egy ilyen
kezdeményezés nem válhat riválisává vagy kiszorítójává a jelenleg meglévı és mőködı
struktúráknak, amelyeket amúgy is számos hiányosság, elégtelenség jellemez. Ezeket a
komplementaritás jegyében pótolhatja, kiegészítheti, mind a képzési skála, mind az egyetemet
végzettek számarányának feljavítása, mind pedig bizonyos háttérintézmények megteremtése
tekintetében. Az erdélyi magyar oktatási struktúrában az ilyenszerő magánegyetemi
kezdeményezéseknek potenciálisan feltétlenül megvan a maguk szükségessége és helye, s
mindaddig, amíg e koncepcionális keretek között maradnak, semmiféle elvi kifogás nem merülhet
fel velük kapcsolatban.
3. A kritikai reflexió ott és akkor válik szükségessé, amikor egy ilyen koncepció kilép a maga
tényleges tudati hatókörébıl, és megkísérli kiterjeszteni magát arra az egész tudati mezıre, amelyen
az erdélyi magyar egyetemi oktatás kifejlesztésére irányuló szellemi munkálkodás folyik. Ilyen
benyomás keltıdik az olvasóban akkor is, amikor a vitaindító szövegében egyszer csak a következı
homályos, az elıtte és utána álló megfogalmazásokat meglehetısen kétértelmővé tevı kijelentéssel
találkozik: "Távlati célként áll elıttünk az önálló magyar egyetem." E kijelentés mind az alanyt (kik
elıtt?), mind az önálló magyar egyetem fogalmát egy megfoghatatlan általánosság szintjére emeli,
amely már korántsem olyan egyértelmő, hogy hogyan is kell érteni ezeket. Itt már észrevétlenül
egymásba csúszik a létrehozandó magánegyetemnek a teljes universitas kiépítésére irányuló,
egyébként jogos és kivitelezhetıségében a majdani rendelkezésre álló feltételektıl függı távlati
célkitőzése, valamint az önálló erdélyi magyar egyetem megteremtésének a romániai magyarság
tudatában tíz év óta folyamatosan ébren tartott/ébren élı gondolata. Bár a további fogalmazás

lényeges pontokon visszatér a magánegyetem, illetve magánegyetemi hálózat kiépítésének konkrét
gondolatához, ezzel a mozzanattal az olvasóban mégis felkeltıdik, s a következı passzusok során,
mintegy a sorok között, csak még inkább megerısítıdik az a háttérillúzió, hogy az itt körvonalazódó
magánegyetem-koncepció egy olyan intézmény és hálózat kiépítésén munkálkodik, amelyben
távlatilag mégiscsak az erdélyi önálló magyar egyetem megvalósulását látja.
E téren a további megfogalmazásokban éppen az "önálló magyar egyetem" kifejezés körül keltıdik
leginkább zavar. Egyrészt a szöveg egy igen pontos megfogalmazását nyújtja az egyetemi önállóság
azon gondolatának (Mit értünk önálló magyar egyetemen?), amelyet az önálló magyar egyetem
koncepciója mindig is megcélzott, s amelynek az egyedüli tényleges megvalósíthatósága - éppen a
dolog természete folytán - csakis egy önálló állami magyar egyetem formájában képzelhetı el és
válhat valaha kivitelezhetıvé. Másrészt az is nyilvánvaló - s ez a szöveg ilyenszerő
megfogalmazásaiból explicite is kiderül: "A Sapientia Alapítvány fı célkitőzése az egyházi hátterő
erdélyi magyar alapítványi magánegyetem létrehozása" -, hogy egy olyan magánegyetem, amelynek
koncepciója a vitaindítóban körvonalazódik, ebben az értelemben - szintén a dolog természeténél
fogva - nem lehet önálló. Egy magánegyetem, bármennyire is nyitott és demokratikus szellemiséget
vállaljon fel, lényegében mindig is egy gazdasági vállalkozás marad, s kötelessége lesz megfelelni a
fenntartók elvárásainak. Ennélfogva, és a szükségképpen velejáró tandíj-kötelezettség révén is, egy
erdélyi magyar magánegyetem az erdélyi magyarságnak csak meghatározott rétegeihez szólhat, és
soha nem lehet önálló a fı pénzforrásokat biztosítók igényeivel, valamint az egyházi háttér
elvárásaival szemben.
Egy ténylegesen önálló erdélyi magyar egyetem nem jöhet létre és nem mőködhet másként, csak egy
olyan, a romániai magyar kultúrába szervesen beépülı oktatási intézményként, amely ennek a
kultúrának és az azt éltetı értelmiségnek az alkotása, s amely az erdélyi magyar közösséget alkotó
adófizetı állampolgároktól származó erıforrásokra támaszkodik. A valós önállóság - amelyet
nyilván politikailag is biztosítani kell - csakis ezeken a feltételeken alapulhat. A magyar kormánytól
származó pénzforrások alapvetıen nem helyettesíthetik a romániai magyar közösség gazdasági
erıforrásait, a magyar történelmi egyházak azon törekvése, hogy képletesen magukra vállaljanak
hiányzó vagy nem teljesülı állami funkciókat, hosszú távon nem helyettesítheti az állam tényleges
kötelezettségeit, egy magát "önállónak" hirdetı magánegyetem megvalósulása nem mentesítheti a
politikusainkat attól a bármennyire is kényelmetlen és nehezen kivitelezhetı, de a többségi politikai
akarat hajthatatlansága ellenére sem reménytelen és a politikai szerepvállalásaikhoz mindenképpen
szervesen hozzátartozó feladat alól, hogy politikai eszközökkel is el kell érni a reális és hatékony
önállóságot.
Tapasztalataink szerint az erdélyi magyar egyetemi oktatás kiépítése-kiépülése már jó néhány éve
elkezdıdött. Ez egy olyan folyamat, amely több szakaszban, s egyszerre akár több úton haladva
valósulhat meg. Menet közben újabb lehetıségek kínálkozhatnak, s a különbözı törekvések jól
megférhetnek benne egymás mellett, akár kölcsönösen ki is egészíthetik egymást. Éppen ezért
manapság senkinek sem áll módjában egy olyan végsı egészben gondolkodni, amelynek a tervszerő
kivitelezéséhez kizárólagos reményeket főzhet, s minden olyan törekvés, amely valaki(ke)t is az
egyedüli hiteles egyetemalapító(k) szerepében akarna feltüntetni, nem lehet más, mint a mai
tudatállapotok önkéntelen vagy szándékos manipulálása.
Véleményem szerint egyetlen módja van annak, hogy az erdélyi magyar egyetemkérdés kimozduljon
a látszólagos holtpontról: ha e kérdés minden érintettje, mind politikai síkon, mind a szakmaiadminisztratív szférában a maga helyén és szerepkörében ténylegesen, átgondoltan és hatékonyan
elvégzi a rá váró, olykor cseppet sem látványos, s a kudarcélményektıl sem mindig kímélı
feladatokat.

Vofkori László
Hozzászólás az Erdélyi Magyar Magánegyetem ügyéhez
Dr. Tonk Sándor, a Sapientia Alapítvány kuratóriumi elnökének vitaindító tanulmányát olvasva az
Erdélyi Magyar Magánegyetemrıl, hozzászólásomban az alábbi gondolatköröket szeretném érinteni.

I. Helyzetelemzés, kiindulási pontok
A jelenlegi körülmények közepette nincs biztos kiindulási pont, szervezeti állapot, amibıl
egyértelmő intézményépítési struktúrákat lehetne átvenni - a magánegyetemre kivetítve -, azaz
amibıl eredményesen lehetne tanulni. Ebbıl következik, hogy szervezési és döntési hibák
intézményalapítás során mindenképpen elıfordulhatnak. A létesítendı "universitas" mőködése attól
is függ, hogy mennyire lehet kiépíteni a világtrendeket követı, az erdélyi körülményekre érvényes
struktúrákat, mennyire racionális és gazdaságos ezek mőködtetése.
Valamennyi magánegyetemi centrum a centrumtérség jelentıs szellemi-alkotói mőhelyeként fogható
fel, ahol végre az alkotó értelmiség megtalálhatja számításait, érvényesülési lehetıségeit. Mindez
egy-egy régió anyagi és szellemi felzárkóztatásának is egyik reális zálogaként értékelhetı. Tényként
elfogadom, hogy a jelenlegi romániai magyar egyetemi oktatás többsejtő.
A magánegyetem keretében létrehozandó karok akkreditációs dokumentumainak elkészítése és az
ideiglenes mőködési engedélyek megszerzése elengedhetetlen feltétele a magánegyetemi
mőködésnek.
A Sapientia Alapítvány Kuratóriumának Nyilatkozata az Erdélyi Magyar Magánegyetemrıl röviden
érinti a fıbb kérdésköröket. Az erdélyi történelmi egyházak vezetıi és a Sapientia Alapítvány
Kuratóriumának elvei és értékviszonyulásai világosak, az alapértékek (I. fejezet) társadalmi-politikai
hangvétele határozott (talán az utolsó bekezdést lehetett volna egyértelmőbbé tenni a támogatási
rendszert illetıen). Ide kívánkozott volna a kellı távlatosság, mely legalább 15-20 évre elırevetítette
volna az Erdélyi Magyar Magánegyetem stratégiai elgondolásait, és a megvalósítási módozatokat.
Enélkül fennáll a veszély, hogy újból sötétben tapogatózunk. Az intézményi cél (célhierarchia vagy
minden egyes cél) világosan tőnjön ki, körültekintıen átgondolt és megvalósítható kitételeit a
kimenet (akkreditáció) oldaláról is meg kellene közelíteni.
A Nyilatkozatban tételesen nem szerepel az, hogy a magánegyetem kire számít ebben az
intézményépítı hatalmas munkában, kikkel óhajt dolgozni, milyen célok érdekében és kinek
(célpopuláció), meddig, milyen körülmények között, és végül milyen a minıség-értelmezése.
Az egyetem szervezete c. fejezet elsı bekezdésébıl nem derül ki egyértelmően, hogy mit értenek
"több lábon álló, rugalmas és változatos formában és oktatási programok szerint" (ez
munkatanácskozási szakmai zsargon lehet?) megfogalmazás alatt. Szerintem a "háttérintézmények
és a létrehozandó infrastruktúra" felajánlása igen korai, mert még nincs megteremtve. A második
bekezdésben igen korán megajánlja a Kuratórium az ún. "átjárhatóságot" és a "szakmai háttér"
használatát "az állami román felsıoktatásban tanuló diákok és tanárok számára". A harmadik
bekezdésben a modulrendszerő egyetemi építkezés elegánsnak, az "egyetemi hálózat" kifejezés
pedig igen meredeknek tőnik. A negyedik bekezdés jó és a fejezet elejére kívánkozik.

A III. fejezet jól sikerült, átgondolt és a tudásalapú társadalom eszméjét hordozza, a pályázati kiírási
szándék egyértelmővé teszi a magánegyetem nyíltságát.
A IV. fejezet második bekezdésében a pontszerő központok (Nagyvárad, Kolozsvár,
Marosvásárhely) mellett említi a Székelyföldet is, ami jelen esetben "régió" és nem pont
(máskülönben Marosvásárhely a Székelyföld fıvárosa, szellemi központja!). Az eddigi egyeztetések
(többek között Szovátán) elnapolták a "székelyföldi leosztás" kérdését, ami újabb bonyodalmak
forrását jelentheti.
Mivel "indulásból" a Kuratóriumnak nem álltak rendelkezésre megfelelı "háttér-információk a
vidékrıl", így tételesen nem tudta megjeleníteni a létesítendı karokat és azok szakmai struktúráját,
nem beszélve a felkínálandó szakmai szabadságról a karok és szakok mőködésének kialakításában.
A "több szem többet lát" népi elv alapján úgy vélem, hogy Tonk Sándor vitaindítója elejére éppen a
Sapientia Alapítvány Kuratóriumának Küldetésnyilatkozata, annak tartalmi és eszmei pontjai
kívánkoznának. A tanulmány csupán egy mondatban említi az önálló állami magyar
tudományegyetem szükségességét, és mint "múltbeli témaként" jöhet számításba, jelezve, hogy
"elhangzott majd minden érv és ellenérv". Nekem úgy tőnik, mintha ez a kérdés a nagyon távoli jövı
kérdésköre lenne. Vagyis az a) pontban még mindig "az állami egyetemi oktatás keretében bıvíteni a
magyar nyelvő oktatást" minimum-elv jut kifejezésre, holott a kormányon lévı RMDSZ
csúcsvezetése valamikor megígérte teljes odaadását és kompetenciáját az önálló állami magyar
tudományegyetem létrehozásáért. Végül nehogy az legyen, hogy a magánegyetem több évre
tervezett intézményszervezési kérdésköre "elaltassa" az RMDSZ tisztségviselıinek és
csúcsvezetésének további erıfeszítéseit az állami egyetem létrehozása ügyében! Úgy vélem, hogy a
b) pont alternatívája ("megteremteni a magánegyetemet") - éppen az állami egyetem ellenében - az
állami magyar egyetem esélyeit idıben mintegy elnapolja. Nincs kizárva, hogy az állami magyar
egyetem megteremtésének feltételeit a többségiek részben az eurointegrációs lehetıségek
függvényeként kezelik. A magánegyetem ügyében is úgy jártunk, hogy a "politika megelızte a
szakmát", vagyis az egyházi hátterő magánegyetem alapítására felajánlott pénzösszeg váratlanul érte
az erdélyi értelmiségi köröket és a politikai vezetést: "lesz pénz és nincs szervezeti keret, alapos
elgondolás a magánegyetemrıl".
A Tervezet a Tények és feladatok kal indul. Egyértelmő, ha már nincs önálló állami magyar egyetem,
akkor hát legyen magánegyetem. De hogyan? Elızmények és kellı tapasztalat hiányában az erdélyi
magyarság már kétkedve fogadja egy újabb, végeredményben anyagilag is számottevı kiadásokkal
járó magánegyetem tervezetét. Itt nem ellenzésrıl van szó, hanem éppen az erdélyi magyarság
anyagi és szellemi lehetıségeinek újabb megpróbáltatásairól. Úgy vélem, hogy indulásként egy
erdélyi magánegyetem elegendı, ha alapul vesszük az erdélyi magyarság fiataljainak távlati
demográfiai trendjeit. Noha a romániai magyar egyetemi diáktársadalom alulreprezentált (3,9%
1999-ben), arra is gondolni kell, hogy a növekvı tanulási kedv teljében sokfelé felvételizhet az
erdélyi magyar fiatal. Egy túlméretezett magánegyetem ügye sem ildomos, ugyanis sem kellı
szellemi háttér, sem kellı nagyságú célpopuláció nem áll rendelkezésre. Indulásként jó lenne már a
tervezési szakaszban számba venni mindazon praxeológiai alapelvek érvényesülését, melyekre
alapozva az eredményesen végzett intézményszervezésnek kezdeti eredményei elfogadhatóak
lesznek. Melyek tehát a legfontosabb teendıink? A javasolt sorrend a következı:
Cél és feladatrendszer keretében egy közeli (4-5 évre) és egy hosszú távú (10-15 évre) terjedı
stratégiai tervet kell kidolgozni. Nélküle olyan marad, mint a többi próbálkozás és foldozás. Olyan
dolgokra is gondolni kell, mint pl. az egyéni célok teljesítésének lehetısége (ezt el is várja a
potenciális diák). Pontosan látni kell, hogy anyagi és szellemi erınk teljében mire lennénk képesek:

van-e elég energiánk, pénzünk, szakemberünk, hallgatónk az áhított minıségi egyetemi oktatás
megvalósítására. A mai munkaerıpiac Székelyföldön is széles skálán kínálja azt a szakmastruktúrát,
melyet a fiatalok jobban látnak, mint az elıbbi generáció. A képzésnek ezeknek kell megfelelnie.
Tartalom tekintetében meg kell határozni, hogy mit és mennyit akar megvalósítani a létesülendı
magánegyetem. Azaz indulásból pontosan tudni kell, hogyan mőködik az ismert "rendszer és
struktúra" a magánegyetem esetében. De olyan kifejezésekre is ügyelni kellene a stratégiai terv
kidolgozása kapcsán, mint az "egyetemi hálózat", mert 3-4 különbözı településen létesített egyetemi
kar és kutatási szakirány még nem hálózat. A fogalmakat már az elején tisztázni kell, mert ha nem
adjuk meg a pontos szemantikai tartalmát (hogy milyen értelemben használjuk a kifejezéseket és
fogalmakat), akkor egymást követik a félreértések és magyarázatok.
A követelményszint sem elhanyagolható szempont, ugyanis ismerni kell, hogy milyen minıségi
feltételeknek kell megfelelnie (az ún. "eurokonform" divatos kifejezés mellett jó lenne pontosan
kibontani és mérhetı módon megadni a követelményszintet és a mérési technikákat). A létesülendı
magyar magánegyetem saját szellemiségének, meghirdetésre kerülı értékrendjének lefektetése,
kimunkálása szintén ide tartozik. Csak középszintő - "hol van óra, hol nincs"; "hol van szaktanár, hol
nincs" - megoldásban nem szabad gondolkodni. Elsı lépésben ki kell nevezni az
intézményszervezıket, a karok vezetıit és a katedrafınököket. E nélkül nem indulhat egyetlen
magánegyetemi kar, szakirány sem. Ez valóban pénz és szakember-készenléti állapot kérdése. A
fejvadászokat azonnal munkába kell állítani. Indulhat a pályázati rendszer is.
A módszer és eszközkészlet témakörében részletezni kell azt, hogyan, milyen eszközökkel, anyagi és
szellemi háttérrel óhajt dolgozni az induló magánegyetem.
Szervezési forma rögzítené az intézményi kereteket - "hány lábon álljon", milyen nagyságú
épületekben, egyetemi campusban vagy néhány épületben gondolkodjunk-e stb. A humán
erıforrások megtervezése lesz a legnehezebb, gondolok a tantestületek vízszintes és vertikális
mobilitására, a továbbképzés kérdéskörére, a tudományos kutatási modul integrációjára, az igazi
értelmiségi lét alapjainak megteremtésére vidéken is.
Az értékelésnek (finalitás) arra kell irányulnia, hogy mi van a "kimenet"-ben, azaz a magánegyetem
valóban eleget tesz-e az akkreditációs elvárásoknak, milyen visszacsatolási pontokon kell javítani. A
magánegyetemi képzés hatékonyságát tehát a kimenet oldaláról kell mérni. Itt kap helyet, hogy mit
ígérünk a hallgatóknak, és milyen diplomájuk lesz. A feltételezett diploma egyenértékőségére
valakinek (az intézménynek) garanciát kell vállalnia: márpedig a diploma nem csak végtermék,
hanem az érvényesülés kezdete. Az is igaz, hogy a hallgató nem a diploma árát fizeti meg, hanem
saját érvényesülését egyengeti tanulmányai során.
Mindezek után a magánegyetem ügyében az alábbi elemzési szempontokat tartom fontosnak:
1. Intézményi szempontból
"Hány lábon (pilléren) álljon" az erdélyi magyar magánegyetem? (Ügyelni kell hisz "a túl sok láb
elfáradhat", és négy év múlva a megszőnési veszély komoly kérdésként leselkedik.)
Hol (milyen városokban) és mit akarunk, s mikortól indul az oktatás? A javasolt centrumok,
centrumtérségek megfelelıek: Nagyvárad, Kolozsvár, Marosvásárhely és a Székelyföld (ez már egy
kisebb régió).

Milyen szerepet szánnak az egyes centrumtérségeknek? Milyen szakirányokat (profilokat)
részesítünk elınyben, kinek a kérésére (felmérés nélkül újból tapogatózunk!), hogyan látjuk a
meghirdetett centrumokban az értelmiségi lét kibontakozási lehetıségeit? Mivel nincs egységes
európai magánegyetemi szervezési modell, ezért a fejlıdés nemzetközi trendjének megfelelıen a
négy régióban szellemi-alkotói központként, oktatási és kutatási centrumként kell felfogni
Nagyvárad, Kolozsvár, Marosvásárhely és a Székelyföld szerepét (melynek második szellemi
központja ugyancsak a központi fekvéső, legkönnyebben megközelíthetı, dinamikusan fejlıdı
Székelyudvarhely). Centrumonként 5000 fıre kell tervezni a hallgatói létszámot. Egy ilyen létszámú
egyetem még képes rugalmasan alkalmazkodni a képzési igényekhez, struktúrái képesek idırıl idıre
megújulni. Mikor ezek a centrumok eredményesen fognak mőködni, megalakulhat a legátfogóbb
intézményszervezeti keret, az Erdélyi Magyar Magánegyetem. A magánegyetem irányítási
rendszerének központjaként Kolozsvárt javasolom. Itt mőködne a Rektori Hivatal. Itt lenne a
stratégiai és operatív vezetés legfelsıbb szintje (humánpolitikai osztály és a nemzetközi szervezı
iroda). Igazi intézményszervezeti hálózat - rendszerszemléleti alapon - csak akkor lehet, ha a négy
régiót vagy akciócentrumot egy egységes számítógépes rendszer kapcsolná össze. Ezt az intézményi
integrációt éppen az európai felsıoktatási trendek diktálják.
2. Egyetemi oktatók szempontjából
Van-e elegendı egyetemi tanár? A tanszemélyzet reális állapota (gyakornoktól az egyetemi tanárig)
igen fontos kiindulópont. A mindenkori magánegyetem minısítése a tanszemélyzet függvénye: ne
feledjük, jelenleg az eredményképes oktatógárda több mint fele 60 év feletti. Elsırendő fontosságú a
tudományos fokozatokkal rendelkezı magyar nyelvő vagy magyar nyelven beszélı oktatói
személyzet kataszterének elkészítése egész Romániában. Rögtön kövesse a posztgraduális képzés
tervének elkészítése, a Ph. D. és más továbbképzési formák naptári (évi) rögzítése. Az
ösztöndíjrendszer mielıbbi kiépítését - egyetemi oktatók és hallgatók részére - igen fontos kezdeti
lépésnek tekinteném.
3. Várható célpopuláció verbuválása régiónként
Alapos oktatásstatisztikai felmérésre van szükség a 2001. januári népszámlálás tükrében is. Pontosan
látni kell, hogy a demográfiai erózió (a magyar népességelöregedés, kivándorlás stb.) erısen hat
centrumtérségeinkben is. Nyílt és átjárható magánegyetemre van szükség, ahol a hallgatók
számításaiknak megfelelıen jelentkeznek egy-egy karra és szakra.
4. A politikum kérdésköre
Végére hagytam a politikum kérdéskörét. Itt "sokan" tájékozatlanok vagyunk, mert a politika útjai
kiszámíthatatlanok. Kettıs szorítóban vergıdünk: a többségiek és az érdekképviseletünk politikuma
között. A határozott politikai állásfoglalások mindkét oldalról elégtelenek. Az okok nem
tisztázódtak. Mondhat mindenki mindent, tízéves hiányérzetünk állandósult: önálló romániai magyar
egyetem még nincs! Talán az alapítványi magánegyetem kérdése már indulásból nehézkes
szerkezetőnek ígérkezik.

II. Intézményalapítási és mőködési elvek, alapgondolatok
Az Erdélyi Magyar Magánegyetem (a továbbiakban: magánegyetem) egy jelentıs lépésnek ígérkezik
az erdélyi magyar felsıoktatás történetében. Mindez arra inti a szervezıket és az adományozót, hogy
alaposan, körültekintıen és a felelısségtudat teljében dolgozza ki a magánegyetem stratégiai és
operatív tervét.

Az Erdélyi Magyar Magánegyetem Stratégiai Terve egy olyan modellterv, amely a magánegyetem
célrendszerét, stratégiáját és mőködését fogalmazza meg hosszú távra. Mindez lehetıséget biztosít a
folyamatos korszerősítésre, az ügyvitel racionális megszervezésére. A magánegyetem Információs
Rendszere feltételezi, hogy semmit ne tekintsünk haszontalannak anélkül, hogy ne vizsgálnánk meg,
beleillik-e a stratégiai tervbe. Alternatívákra mindig szükség van. Lineáris modellünk lépései:
Stratégia - Adottságok (anyagi és szellemi infrastruktúra, humán erıforrások) - Támogatási rendszer
- Végrehajtás. Valamennyi döntéshozatal központjában az egyetemi hallgatóknak kell állnia. A
magánegyetem ı érettük van. Megfontolandó, hogy a gazdasági, politikai és intézményi realitások
kínálta feltételrendszer fıbb pontjai ne akadályozzák egymást. A magánegyetem teljes vertikumának
kiépítése érdekében a pénzügyi források eredményes összehangolására lesz szükség. Ez a kérdéskör
talán a legnehezebb.
Az intézményi fejlıdés folyamatában alapvetıen fontos az alábbiak figyelembevétele:
1. Célok (célhierarchia) - ennek kell alárendelni minden intézkedést.
2. Struktúra és mőködés - tulajdonképpen a "didaktikai technológia": hogyan, mit és milyen szinten
tanítunk.
3. Erıforrások (anyagi és humán erıforrások).
4. Intézményi környezet (kapcsolatok, pályázati rendszer, integrációs lehetıségek).
Az már indulásból világos, hogy közös elképzelés nélkül - mindez egész Erdély területére
vonatkozik - a magánegyetemnek nincs kellı alapja. Ezért a legszélesebb nyilvánosságot kell
biztosítani a szakembereknek, hogy véleményt mondjanak a magánegyetemrıl, ha már nem lépett
elıbbre a romániai állami magyar egyetem ügye. A közös jövırıl és értelmiségi küldetésrıl együtt
és most kell nyilatkozni. A vitaindítóban jelzett négy centrumtérségben el kell készíteni a "testre
szabott" magánegyetem fejlesztési elképzeléseit, képzési programjait. A kidolgozott programban
nevesíteni kell a döntési mechanizmusokat, az együttmőködési módozatokat és az irányítás
kérdéseit.
Egyetemi hálózatot - az intézményszervezés szempontjából - kiépíteni csak akkor lehet, ha vannak
jól mőködı pontjai, mőködı magánegyetemi karai, ellenkezı esetben csak gráfelméleti fogalom
marad. A hálózat nem csak oktatói felületet jelent, hanem kapcsolatot kutatóbázisokkal,
háttérintézményekkel, az üzleti élet szereplıivel. A magánegyetem jövıje attól is függ, hogyan építi
be a társadalmi környezet konkrét struktúráit saját mőködésébe. A magánegyetem közös
értékrendjének kialakítása sok idıt vesz igénybe, de megéri az igyekezetet.
A létrehozandó Erdélyi Magyar Magánegyetem kidolgozandó intézményszervezési és -telepítési
alapelvei közül az alábbiakat tartom fontosnak:
(1) A minıségi egyetemi oktatás elve. Ezt az alapelvet elsıdlegesen kell érvényesíteni. Minden mást
ennek kell alárendelni. A teljesítmény-centrikus oktatás, a tudásalapú oktatás, a tartalom- és
eszköztudás legyen a fı szempont valamennyi oktatási terv elkészítésekor. Tisztázni kell az elméleti
és gyakorlati képzés egymáshoz való viszonyát, tudomány- és mőegyetemi elágaztatási
lehetıségeket, vagy éppen a mővészeti-vizuális képzés integrációját. Arra is ügyelni kell, nehogy a
"mindent" vagy "keveset, de minıségit" választási elv mellızésekor saját csapdánkat állítsuk fel,
mely éppen a minıségi oktatást fogja megkérdıjelezni. Valamennyi új struktúrának a legmagasabb
szintő oktatást és képzést kell biztosítania, és valamennyi munkatársnak - oktatónak, kutatónak,

hallgatónak - meg kell találnia helyét ebben a szervezési keretben. Ha pedig mérni akarunk, akkor
mennyiségi és minıségi mutatókat kell kidolgozni és alkalmazni. Ne feledjük: a minıséget is mérni
kell, ami nehéz feladat. A hangsúlyt a tanításról az önálló tanulásra kell áthelyezni, ahol a
folyamatos teljesítményértékelés a hallgatót lendíti a tudásszerzés útján.
Ismerve a világtrendek ez irányú elmozdulásait, a legkorszerőbb felsıoktatási tudástartalmakra van
szükség. Ezen a téren mérvadóak az információs társadalom követelményei: széles skálán mozgó
hallgatók képzése, magas szintő idegen nyelvismeret, alkalmazkodni tudás, a pályamódosítás
lehetısége, a szakmastruktúra-kínálat bısége stb.
(2) Az egyetemi integráció elve. Azt jelenti, hogy a magánegyetem beágyazható legyen a romániai
felsıoktatási intézményhálózatba, majd a közép-kelet-európai felsıoktatási intézményhálózatba. Az
integráció így is konfliktusok forrása lehet.
(3) Az egymásra épülés (modul rendszerő képzés) elve, amely szorosan kapcsolódik az átjárhatóság
elvéhez.
(4) Az átjárhatóság elve. Azt jelenti, hogy a magánegyetemi centrumok egyikébıl biztosítva legyen
az átjárhatóság egy másikba, sıt a rokon szakok keretében is. Mindez a hallgatók számára igen
elınyös lehet (hallgatói mobilitás).
(5) Alkalmazkodóképesség elve. A magánegyetem legyen képes alkalmazkodni a változó társadalmigazdasági feltételekhez, a nemzetközi feltételekhez, trendekhez. Alkotóan valósítsa meg az igényelt
jogharmonizációt (legalábbis a belsı egyetemi autonómia szintjén).
(6) A folyamatosság elve: fıleg a vezetésben (irányítás, menedzsment), hogy ne sérüljön a stratégiai
ciklus. A fogyasztói kultúrát, a munkaerıpiacot állandóan követni kell. A mindenkori vezetésnek
olyan társadalmi környezetet kell teremtenie (még karon belül is), melyben az oktatói habitus képes
kiteljesedni: szükséges tehát a rugalmas viszonyulás az egyes kérdéskörökhöz, az informatikai
technológiákhoz. A problémamegoldó-képesség, az együttmőködési készség nem hiányozhat
egyetlen kar életébıl sem. Mindezt már a pályázati kiírások keretében lehet kamatoztatni.
(7) A regionalitás elve. Egész Erdély területére kiterjedı - a középrégiókat, valamint a szórványokat
is átfogó - intézményként mőködhet eredményesen. A kirekesztés újabb lemorzsolódást
eredményezhet. Elemezni kell a helyi keresletet is, a gazdaságosan mőködı centrumok megtervezése
érdekében.
(8) A tudományos mőhelyek kiépítésnek elve. Valamennyi kar oktatószemélyzetétıl elvárandó, hogy
aktívan bekapcsolódjanak a regionális szempontokat szem elıtt tartó tudományos kutatásba.
1. A szerzı további alapgondolatai
(1) Politikai-jogi meggondolások. A Romániai Magyar Állami Egyetem (a továbbiakban: állami
egyetem) ügye - remélhetıleg nem merül feledésbe. Azt hiszem, nem kell különösebben értékelni
azt, hogy a romániai magyar adófizetık pénze ne vesszen kárba. Ezt a lépést valamennyi
magánegyetem szervezınek (is) szem elıtt kell tartania. Addig, amíg megszületik az állami
egyetem, "ölünkbe hullott a magánegyetem ügye (remélem, ezt nem kimondottan RMDSZ-vezetı
találta ki, és tálalta a magyar kormány asztalára, hogy ezen ez erdélyi egyetemóhajtó szakma
rágódjon, bíbelıdjön, matasson, és addig mások - úgymond oktatáspolitikusok - pihenjenek egy
rendet, hátha többen elfelejtik a romániai magyar állami egyetem gondolatát). Az RMDSZ - mint a

romániai magyarság érdekképviseleti szerve - remélhetıleg nem fog felsóhajtani, hogy "újból lehet
meditálni" vagy négy évet, és bármilyen kis eredményt kisajátítani.
(2) Tárgyi-anyagi feltételek. Ingatlanok, pénzforrások kérdése. Tisztázni kell, hogyan áll a térítéses
képzés, oktatási tevékenység pénzügyi oldala.
(3) Szakmai és módszertani meggondolások:
a) Multimédiával támogatott oktatási rendszerhez való kapcsolódási lehetıség. Számos
tanulási szoftvert kell kidolgozni, amely éppen az interaktivitást biztosítja.
b) Kapcsolódás a virtuális egyetemi oktatáshoz.
c) Az új szemléletmód megköveteli: a tanításról az önálló tanulásra kell áttérni, az erıket az
eredményes tanulás szolgálatába kell átcsoportosítani, a folyamatos teljesítményértékelés
mellett (a hallgatói önkormányzatok szerepét tehát meg kell erısíteni).
(4) Akkreditációs oldal: talán az egyik legfontosabb kérdéskör. Valamennyi visszacsatolás a
célkitőzés és az akkreditáció között kerül terítékre. Mindennek veleje a minıségi oldal, a minıségi
oktatás.
(5) Cselekvési és végrehajtási oldal: azonnal lépni kell, valamennyi anyagi és humán erıforrást
mozgósítani, hogy elinduljon az érdemi építkezés, intézményalapítás.
(Nosztalgia helye) Nekünk - akik a második világégéskor születtünk - most sokan úgy érezzük, hogy
"semmi jó nem jött be!" Mégis van remény: "Dolgozni kell, ha élni akarunk" - erre intett Kós Károly
- és "Az lesz a miénk, amit kiharcolunk!" Tehát: marad a kitartó munka, amely hosszú távon
eredményes lesz! Kellenek a tiszta fejek, kalákában dolgozók az erdélyi magyarság igaz ügyéért! Fı
intelemként hangzik: ne a torzsalkodás és a hatalomvágy döntse el, hogy kinek mikor van igaza,
hanem mindig a beigazolt tettek és cselekedetek szintjén ítélkezzünk. A többi csak egy kilökött
szöveg, fikció. A tények makacs dolgok. Ezeket kell munkába állítani és magas szinten értékesíteni.
A politikumnak is mérhetı tettekkel kell igazolnia korábbi ígéreteit. Állítsuk csúcsértelmiségi
pályára fiataljainkat, hogy érezzék hivatásukat és küldetésüket. Ami nekünk nem sikerült, az nekik
sikerülni fog!

III. Végrehajtási tervezet
(1) Remélem, hogy az önálló magyar magánegyetem rektora, rektorhelyettesei, dékánjai, egyetemi
tanárai, diákjai és az egyetem kisegítı-igazgató személyzete, kapusa mind magyar, és az egyetem,
karok állományába tartozó középületeket ırzı kutyák mind-mind magyar szóra hallgatók lesznek!
Ellenkezı esetben újból nem csináltunk semmit. Ez egyértelmően a kulturális autonómia
kérdésköréhez tartozik. Ha ezt nem sikerül megvalósítani, akkor felemás intézményirányításra nincs
szüksége az erdélyi magyarságnak.
(2) A jelenlegi elemzés szempontjai: a jól szervezett magánegyetem, jó egyetemi oktatótestület, jó
egyetemi hallgatók (célpopuláció).
a) A jól szervezett magánegyetem: korszerő, átjárható, szavát tartó a diploma ügyében is.
b) Felkészült egyetemi oktatótestület nélkül nem sokra megyünk.

c) Hivatástudat teljében cselekvı egyetemi hallgatók (célpopuláció): lényege, hogy a
hallgatók sokkal elkötelezettebben viszonyuljanak tanulmányaikhoz. Ehhez érezniük kell az
értelmiségi lét szépségeit.
Mindezek elırevetítésével a feladatok lebontásán a sor.
a. A Sapientia Alapítvány Kuratóriumának feladatai
1. A Kuratórium szavazza meg az egyetemi oktatásszervezı képzésére szánt ösztöndíjat (Budapestre
vagy máshová, 1-2 éves posztgraduális képzés).
2. A Kuratórium azonnali hatállyal nevezzen ki a négy oktatási centrumtérségbe (Nagyvárad,
Kolozsvár, Marosvásárhely, Székelyföld) egy-egy magánegyetemi oktatásszervezı rendszergazdát,
akik a magánegyetem magalakulásáig nyomon követik az illetı régió minden, a magánegyetemalapítással kapcsolatos kérdéskört, fejleményt, módszertani és intézményépítési eredményt,
megvalósítást.
3. Hozza létre oktatásszervezıkbıl álló Tanácsadó és Véleményezı Szaktestületét (ez nem egyenlı a
mai Kuratórium összetételével, sem a kari dékánokkal). A végsı döntést a Kuratórium a tanácsadó
és véleményezı testület szakvéleményeinek ismeretében hozza meg.
4. A Kuratórium tegye le a mőködéséhez szükséges pályázati kiírásokat:
- Az Erdélyi Magyar Magánegyetem Fejlesztési Pályázata (közös, a négy régiót átfogó vagy
a Kuratórium egyéni pályázata formájában);
- Pályázat a magánegyetemi oktatói állások betöltésére;
- Pályázat a kari tanácsok és a dékánok kinevezésére (hatásköri felelısségek kidolgozása);
- Pályázat a háttérintézmények létrehozására;
- Pályázat az analitikus programok elkészítésére (hány tantárgyat, hány modul keretében
lehet tanítani; mindez elırevetíti a tanszemélyzeti keretet is);
- Pályázat az elektronikus tananyagok elkészítésére (oktatási szoftverek, tankönyvek és
multimédiák);
- Pályázat az integrált kreditrendszer kidolgozására (minden oktatott programot a
magánegyetem kreditponttal igazol, és ez a kreditpont átvihetı egy másik felsıoktatási
intézménybe);
- Pályázat a magánegyetemi oktatást közvetlenül kiszolgáló egységek létrehozására
(egyetemi könyvtárak, hallgatók szabadidı központjai, diákcentrumok, laboratóriumok stb.);
- Pályázat a Magánegyetem Informatikai Rendszerének kiépítésére (olyan rendszerre,
amelyen a magánegyetem on-line rendszere - oktatási modulok, könyvtár, tanulási központok
[learning centre], kutatói háttér stb. -, mint virtuális tükör elérhetı legyen);
- TEMPUS pályázatba való bekapcsolódás;

- Európai Képzési Alapítványhoz való csatlakozás;
- Diákcsere programokba való bekapcsolódás.
b. Az Egyetemszervezı Kolozsvári Programiroda feladatai
1. Tartson állandó kapcsolatot a vidéki karokkal és oktatásszervezıkkel.
2. Szervezze meg a háttérintézményeket:
- Magyar Felsıoktatás-kutató Intézet (Kolozsvár-Marosvásárhely-Székelyudvarhely).
Elsısorban arra kell figyelnie, hogy a magánegyetem életében bekövetkezı változásokat
menedzselje, megfelelı stratégákat és operatív vezetıket irányítson a "legforróbb" helyekre.
Mindezt azért, hogy a magánegyetem valamennyi munkatársát ráhangolja a közös
cselekedetek fontosságára, hogy magukénak érezzék a magánegyetem ügyét, és
elkötelezetten törekedjenek a szakmai együttmőködésre.
- Felsıoktatási Közvéleménykutató Intézet (tényszerően tájékoztasson arról, hogy merre kell
keresni a kitörési pontokat, és hol kell javítani a mindennapi munkán).
- Oktatástechnikai Központ létesítése (egyetemi rendszergazda-képzéssel, akik kifejlesztik a
multimédiás CD-ROM-okat, web-lapokat szerkesztenek, információs hálózatokat építenek ki
stb.). Az egyetemi hallgatók igénylik az elektronikus tanulási formákat és lehetıségeket
(magas motivációs faktoruk van, innen csak egy lépés az elektronikus publikációk felé).
3. Építse ki kapcsolatait a hazai társintézményekkel és az európai hasonló intézetekkel.
A legnehezebb a kimeneti oldal megtervezése. Ennek egyik értékelhetı vetülete éppen az
akkreditációs eljárás, melynek elıírásai alapján már jól lehet tájékozódni a programok és a diplomák
oldaláról is.

Wanek Ferenc
Gondolatok a Romániai magyar magánegyetemrıl,
Tonk Sándor vitaindító írása kapcsán
A szerzı az utóbbi évben heves viták kereszttüzébe került gondolatot, az ökumenikus egyházi
tulajdonú, magyar állami felajánlásból felépítendı magyar magánegyetem tervét próbálja írásában a
maga érvrendszerével és meglátásával körbejárni, azzal a határozott szándékkal, hogy annak
gondolatát minden kételytıl mentesítse, s azt mint az erdélyi magyar felsıfokú képzés üdvözítı
megoldását vetítse elénk.
Véleményem szerint a cikk jóhiszemő gondolatmenete a témafelvetésben néhány alapvetı tényezı
felett elsiklott, a romániai felsıoktatás helyzetét ugyan valós tények tükrében, de hézagosan, és nem
alakulásának folyamatában szemléli. Azokból, következtetésképpen az erdélyi értelmiségutánpótlást illetıen olyan többé-kevésbé reális számbeli hiányra mutat rá, melyeket - meglátásom
szerint -, a vázolt stratégiával épülı magánegyetem nem képes orvosolni.
A témafelvetésben hiányolom, hogy csak a tanulási kedv növekvı mértékére hivatkozik (Bevezetı,
6. bekezdés), de a társadalom várható munkaerıpiacát nem elemzi, sem azt, mekkora a mai és
holnapi romániai társadalom anyagi eltartó ereje a munkaerıpiacot meghaladó szakemberképzéssel,
vagy a pályamódosításra kényszerülı munkanélküli értelmiség elhúzódó oktatási idejével, illetve az
így megnövekedı anyagi ráfordítás terhelésével szemben. De nem tárgyalja a kérdésnek azt az
aspektusát sem, hogy a legszegényebb kelet-európai társadalmak legszegényebb kisebbsége
tagjainak mekkora a fizetıképessége egy nyilván jelentıs oktatási költségeket igénylı
magánegyetemen, egyáltalában az erdélyi magyar társadalomnak van-e anyagi eltartó ereje egy
dupla adóztatást jelentı, kompetitív "teljes egyetem"-hez (vö.: Tények és feladatok fejezet 3. pont,
utolsó bekezdés).
A mai romániai felsıoktatási hálózat magyar hallgatói körének feltérképezésekor (Bevezetı, 5.
bekezdés) nem érthetek egyet azzal, hogy az írás szerzıje ugyanabba a halmazba sorolja az államilag
akkreditált rangos intézményeken tanuló fiatalokat, a Partiumi Keresztény Egyetemen jó szándékkal,
de nehezen összehasonlítható feltételek (és esetleg eredmények) mellett, akkreditáció hiányában
folyó oktatásban részesülıkkel. Ugyanakkor említést sem tesz a - minıségében és honi
akkreditációban esetenként megkérdıjelezhetı - magyarországi egyetemek és fıiskolák kihelyezett
karain nappali, látogatás nélküli vagy távoktatásban részesülı fiatalokról. Az értelmiségutánpótlásképzésben az erdélyi magyarság számára valójában elenyészı hatású, sıt a szürkeállomány-vesztést
jelentısen tápláló magyarországi ösztöndíjas vagy önerıbıl történı felsıfokú nappali képzés
adatainak taglalását, s annak (morális) társadalmi hatását sem szabadna figyelmen kívül hagyni.
A következıkben Tonk Sándor vitaindítója is két alternatívát körvonalaz:
- az állami oktatás bıvítése, illetve
- egy magánegyetem megteremtése.
Az elsı alternatívát sommásan elintézi azzal, hogy "az állami önálló magyar egyetem létrehozása a
politikum szférájába tartozik". Azzal egyetértek, hogy egy intézmény beindítása a jelenlegi
törvények értelmében politikai döntés függvénye, de az intézményteremtés nem merül ki ebben.
Vannak lehetıségek, sıt elvégzendı feladatok egy ilyen döntést elıkészítendı, mely - többek közt -

a szakma látványosságoktól mentes, hétköznapi megfeszítı munkáját feltételezi, mely munkát
például a Babes-Bolyai Tudományegyetemen belül évek óta a magyar vonal vezetıi és oktatói
gárdája kitartóan végzi, amelyrıl a tanulmány készítıje (bár maga is e munka részese) mintha nem
akarna tudomást venni. Ez derül ki abból is, ahogy a Tények és feladatok címő fejezet 1. pontjában a
"román állam által mőködtetett egyetemeken folyó magyar nyelvő oktatást" értelmezi: a magyar
vonal jelenlegi állapotát véglegesnek tünteti fel, nem ismerteti a tényt, hogy annak vezetısége
milyen erıfeszítéseket tesz azért, hogy azt önállósítsa, miként azt sem ismerteti, hogy egy paritásos
szenátusi bizottság jelenleg ezt konkrét tárgyalások keretében vitatja. Meg sem említi azt, hogy a
marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézetben beindult, sıt zöld utat nyert hasonló, az
oktatói helyeket és a hallgatói keretet elkülönítı magyar vonal megteremtése. Az is elkerüli
figyelmét, hogy a kolozsvári Mőszaki Egyetemen is mozdult valami, elfogadták - igaz, egyelıre
fakultatív jelleggel - a magyar oktatás bevezetésének a lehetıségét. Nincs tudomása arról, hogy a
jelenlegi tanügyi törvény értelmében megengedett magyar oktatási vonal beindításának ügye a
kolozsvári Mezıgazdasági Egyetemen is a legmagasabb politikai döntés elé került. Igaz, a mi
érvhátterünk is csonka volna, ha nem említenık a kolozsvári Zeneakadémián, minisztériumi
támogatás mellett is meghiúsult kísérletet a magyar oktatás bevezetésére. A kilátástalanul negatív
tapasztalatok - a többi esetben észlelt általában lassú elırehaladás ellenére is - mégiscsak a mérleg
könnyebbnek minısülı serpenyıjében vannak. Állítom ezt akkor, amikor távolról sem tartom
kielégítınek az eddigi eredményeket.
Természetesen különbség van egy magyar nyelvő oktatási vonal és egy magyar szellemiségő önálló
intézmény közt, de kérdéses, hogy idıben melyik a gyorsabban kivitelezhetı: egy ugyanolyan
léptékő, anyagilag hasonlóan biztosított hátterő magánegyetem finalizálása (tervezéssel,
kivitelezéssel és akkreditációval egyetemben), vagy egy akkreditációval, anyagi háttérrel és
megfelelı reputációval rendelkezı vonal, majd tagozat önállósítása? A jelenlegi román törvények
tényleg olyan kategorikusan tiltják azt, vagy a mai törvényes kereteket, illetve a román
törvényhozást és politikai hatalmat egy globalizálódó Európa elvárásai mellett is annyira
megmásíthatatlannak kell tekintenünk, avagy pont az európai integráció állna egy ilyen folyamat
útjába? Ezeknek a lehetıségeknek a mérlegelését a szerzı fel sem veti, hanem sietısen vezeti
olvasóját a maga meggyızıdésének elfogadása felé: minél hamarabb bele kell vágnunk egy teljes
szerkezető magánegyetem építésébe.
Tévedésbe esik az, aki "az erdélyi magyar közvéleményt" azzal vádolja, hogy a '90-es változások
után elfogadta a magánegyetem gondolatát, a magyar állam nagylelkő felajánlása után pedig
elutasítja azt. Még nagyobb hiba lenne ezzel a váddal a Bolyai Társaságot illetni, elnökének fennebb
megfogalmazott, eddigi gondolatmenete alapján. Egy kiegyensúlyozott felsıoktatási hálózatban
meggyızıdésem, hogy a magánegyetem(ek)nek is jól meghatározott konkurenciális és
komplementer szerepe van. De magánegyetem - fıleg a kelet-európai társadalmak anyagi
romlásának szintjén - nem helyettesítheti az állami felsıoktatás szerepkörét, egy kettıs adóztatás
terhe alatt nem tudja felvállalni azokat a feladatokat, amelyek a teljes körő felsıoktatás feladatai
(sem számarányaiban, sem differenciáltságában) - egy közel kétmilliós kisebbség esetében.
Veszedelmes a magánegyetemi kezdeményezést, mint megoldást, az erdélyi magyar értelmiségutánpótlás kérdésében az állami egyetemmel szembeállítani, amit a cikk szerzıje az egész írás
szellemével megtesz.
Súlyos tényismeret-hiány azt állítani, hogy a '90-es évek változásai "után készült elsı tervek, melyek
az önálló magyar Bolyai Egyetem helyreállítását körvonalazták, mint lehetséges változatot kezelték
az anyaországi, a külföldi magyarság támogatásával létesítendı magánegyetem alapítását". (Tények
és feladatok fejezet, 3. bekezdés). Az igazság abban a nem elhanyagolható "apróságban" különbözik
a fent idézett állítástól, hogy a tervezet készítıi annak ismételt hangsúlyozása mellett, hogy az

adófizetı erdélyi magyarságot egy állami támogatású önálló felsıoktatási hálózat illeti meg,
melynek központja és védıernyıje a kolozsvári Bolyai Tudományegyetem kell hogy legyen,
felvetették azt a lehetıséget, hogy ezt az egyetemet a politikai határoktól független egész magyar
nemzet adakozásából építsék fel, majd azt képletes összegért a román államnak bérbe adják,
melynek ellenében azonban az évenkénti fenntartási költségek a román államkasszából fedezendık.
(Ezt az elızékeny megoldást a román állam által 1919-ben kisajátított egykori Ferenc József
Tudományegyetem infrastruktúráját féltık ellenzésének kivédésére, az egyetemalapítás valóban
jelentısen költségvetést terhelı kiadásai miatti feltételezett elodázás megelızésére, de akár az
államkasszának erre a befektetésre belátható idın belüli képtelenségére hivatkozók elhallgattatására,
mint egy járható alternatívát vetették fel a tervezet készítıi.)
Sajnálatos, hogy Tonk Sándor cikkében elıbb próbál arra feleletet adni, Mit értünk önálló magyar
egyetemen?, mint arra a kérdésre: Mit értünk egyetemen és egyetemi hálózaton? Talán, ha a két
kérdést megfordította volna, nem mulasztotta volna el tisztázni, hogy a felsıfokú oktatás egészében
nem csak az egyetem(ek) feladata. Hogy maga az egyetem elsısorban kutatáshoz kötıdı szellemi
elitképzı intézmény (kellene hogy legyen). Hogy csak az utolsó két század bıvülı tömegképzési
igényei kényszerítettek plusz feladatokat az egyetemre, de az eredeti céljának továbbra is meg kell
felelnie. Hogy a felsıfokú oktatás formáiba az egyetemeken kívül beletartoznak a kifejezetten
szakemberképzésre szervezett fıiskolák és kollégiumok (még akkor is, ha nevezéktanában a jelen
romániai törvénykezés egyetem és fıiskola közt nem tesz különbséget - ami csak a törvényen sokat
rágódó és alakítgató parlamentereink szakértelmének fokmérıje). Nem hiszem, hogy figyelmen
kívül hagyandó pontosítások ezek, amikor például egyetemtelepítés ügyében kell dönteni. Ilyen
pontosítások mellett nem maradt volna ki egy döntı érv a romániai magyar egyetemtelepítés
Kolozsvár-központúsága mellıl, jelesen az: hogy ez az egyetlen erdélyi város, ahol megfelelı
kutatóintézményi háttér mőködik (nagyszámú magyar alkalmazottal) majd minden
tudományterületen.
Itt kell elmondanom, hogy többször érte a Bolyai Társaságot és személyemet is az a vád, hogy
makacsul, és indokolatlanul csak Kolozsváron képzelünk el egyetemet (értik alatta a teljes fıiskolai
hálózatot is), amikor arra - például - a Székelyföldnek is szüksége van. Amellett, hogy ennek a
vádnak az egyik alapja, hogy hangoztatói nem érzékelik a különbséget az egyetem s a felsıoktatás
más formái közt, illetve nincsenek tisztában egy egyetem infrastrukturális háttérigényérıl, a
Kolozsvár-központúságot összetévesztik Kolozsvár kizárólagosságával. Jelenleg Erdélyben
megalapozott egyetemet indítani (vagy mőködtetni) valóban csak ebben a városban lehet, ezzel egy
véleményen vagyok Tonk Sándorral. De senki nem állítja (nem állíthatja) azt, hogy
megalapozatlanok azok az igények, hogy akár kihelyezett karok, akár fıiskolai intézmények vagy
kollégiumok szintjén mind a Székelyföldön, mind a Partiumban, de akár más szórvány magyar
területen égetıen fontos felsıfokú oktatási egységeket telepíteni. De ki látott faágakat fatörzs nélkül?
S vajon nem a törzsbıl nınek ki az ágak? Ám a fát nem mindegy hova ültetik. Nem tud életerıs ág
hamarabb nıni, mint a törzs. Befıttesüvegben hajtatott ágon nem lesz termés.
Egyetértek Tonk Sándorral abban, hogy az önálló magyar egyetem az, "amelynek nem csak az
oktatási nyelve magyar, hanem olyan oktatáspolitikai célkitőzések szolgálatában áll, amelyek a
romániai magyar társadalom érdekeit, jövıjét szolgálják". Itt azonban szükségesnek tartom
pontosítani azt, hogy az önálló magyar egyetem minıségileg jobb kell hogy legyen, mint román
nyelven oktató konkurensei, azért, hogy motiválja a legjobb fiataljainkat is, illetve az ıket irányító
szülıket, hogy a kisebbségi sorssal együtt járó lemorzsolódási veszélyt a minimálisra csökkentse. Az
egyetemépítıkre különlegesen nagy felelısséget ró ez a kihívás. Nem lehet "csak" felépíteni, s aztán
"majd megy valahogy". Ezeket tisztázva szükséges felfigyelnünk egy valóban átgondolt felsorolás
azon tagjára, mely így hangzik: "az egyetem tanári karának kiválasztása". Valóban mibıl akarunk

válogatni? Hisz a meglévı, már mőködı struktúrák tanári fedezete is szőkös. Egy akkreditálható
egyetemi tanár képzése (a legjobb esetben is) több mint egy évtizedet igényel. Avagy a már kéthárom oktatási intézet közt ingázó tanáraink közül válogatnánk? Lehet, hogy középiskolában ez
mőködı modell, viszont egyetemi oktatásban igencsak az értelmiségi elitképzés rovására menı
megoldás - legyen az nemzetközi hírő magyarországi elıadó (aki mellesleg nem számítható be az
egyetem akkreditációs feltételrendszerének fedezésébe). Ki lesz a vesztes és ki a nyertes az esetleges
átigazolásokkor?
Valóban "az önálló magyar egyetem önálló egyetemi intézményként kapcsolódhat be az országos és
nemzetközi oktatási programokba, vehet részt pályázatokon ..." - hozzáteendı: miután akkreditálták.
S itt oson be az erdélyi magánegyetem egyik sarkalatos kérdése, jelesül a pénz kérdése. A tervezık
ugyan már papírra tették, hogy majd számolnak a nemzetközi programokban megpályázható
segélyekre s együttmőködésekre is, csakhogy azokban csak akkreditált intézményeket vesznek
figyelembe. Tudjuk, a romániai akkreditációs törvény (jogos) szigorát. Azt is, hogy sok jóindulatra
erdélyi magyar magán felsıoktatási intézmény csak a látszatok szintjén számolhat. Minimum nyolc
év az akkreditációs idıszak (miután már van mőködési engedély), de lám, a Sulyok István Fıiskola
10 év alatt sem tudta megszerezni. Ki hiszi el azt, hogy évi 2 milliárd forintból, (de akár a duplájából
is) tíz év alatt felépíthetı egy "többpillérő", "teljes" magánegyetem olyan ingó és ingatlan alapja,
mely az akkreditálási feltételeknek eleget tesz? A legalább kétszer akkora összegő különbséget ki és
mibıl fizeti ki? De egyáltalában van-e garancia arra, hogy az egyszeri támogatás folyamatos lesz?
Nem ébreszt-e ellenszenvet és kételyt a magyarországi állampolgárban a szándék tisztaságában a
nyugati világ elıtt, hogy egy állam adófizetıinek a pénzébıl egy idegen államban magántulajdonú
létesítmény épül - ekkora összegekbıl? Ami a nyugati világ viszonyulását illeti, errıl már volt
alkalmam ottani (magyar származású) szakmabeliek lesújtó véleményét meghallgatni nyilvános
fórumon. S ha felépült, azt a csekély évi 30 milliárd forint körüli fenntartási költséget (plusz a
versenyképesség kihívásának anyagi vetületeit) ki fogja fedezni? Még egy akkreditált egyetem
nemzetközi pályázatain is legfeljebb a jól indokolt fejlesztés (és nem a fenntartás) 50%-a nyerhetı
el. Magántıke - bárhonnan származzon is - fogja-e érdek nélkül szolgálni ekkora összeggel a
magánegyetemet?
Engedtessék meg, ha már a kételyeknél tartunk, mielıtt a címben jelzett cikkel a vitát folytatnám,
illesszek ide még egyet. Ez az akkreditáláson túli elfogadottság, reputáció, vagy, ha úgy tetszik, a
közösségi bizalom tekintetében támadt kételyem. Egy egyetem beérésének minimálisan szükséges
idejével összefüggı kételyem. A múlt században alapított kolozsvári Ferenc József
Tudományegyetem nem (a legfinomabban fogalmazva) egy fenntartásoktól terhelt légkörben
született, de a legmesszebbmenı állami és közösségi támogatásban részesült. Mégis, mire
megteremtette infrastruktúráját, mire tanári karával kivívta (jól megérdemelt) össztársadalmi
reputációját, a nemzetközi elismerést, mire feltétlen vonzerıre tett szert, több mint egy negyed
századnak kellett eltelnie. A Bolyai Egyetem és a marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet
ennek a hírnevét, vonzerejét örökölte, s örököli virtuálisan (és joggal) mind a mai napig. De egy új
magánegyetemnek azt meg kell szerezni. Addig fönnáll a veszély, hogy a szülı, gyermekének jövıt
biztosítani akarván, akár már a középiskolában a román oktatás felé irányítja csemetéjét, hogy a
nagyobb garanciát nyújtó román állami egyetemek egyikére bejuthasson, s azt gond nélkül
elvégezhesse - akkreditált diploma biztonságában.
Nem kétséges: egy magánegyetemre mindig lesznek kellı számban jelentkezık. Bizonyítja ezt a mai
román magánegyetemek példája is. Mindig akad fizetni képes és hajlandó, az állami támogatású
felsıoktatásba be nem jutó, de akár kényelmi szempontokat is elsıdlegesnek tartó hallgatójelölt. De
ez nem a szelekciót, hanem a kontraszelekciót táplálja. De még ez sem zárja ki ösztöndíjjal

támogatott valódi tehetségek bevonását, ami azonban nem igazolja azt, hogy mint kisebbségi
egyetem valóban hivatásának csúcsán, maradéktalanul, valódi feladatát végzi az egyetem.
A vitatott cikk szó szerint kimondja, nem tagadja "az állami multikulturális egyetemeken belüli
magyar tannyelvő oktatás jelentıségét és szerepét a romániai magyar értelmiségi (elsısorban a tanár) képzés területén...". De félek, ezt mégis alábecsüli, ha mással nem, azzal, hogy a magánegyetem
gondolatát, annak szükségességét ez elé helyezi, azzal, hogy érdemben nem foglalkozik az állami
támogatású egyetem reális alternatíváival és azokkal a (mellérendelt intézeteket teremtı)
lehetıségekkel, amelyek révén a magyarországi jó szándékú támogatás hatékony (vagy a
magánegyetemnél sokkal hatékonyabb) lehetne az erdélyi magyar értelmiség-utánpótlás képzésében.
"A Sapientia Alapítvány soron következı feladata az Erdélyi Magyar Magánegyetem megteremtése
kell hogy legyen" - szögezi le a szerzı, tudatva velünk, hogy nem ez az egyetlen feladata, de a
többit, hogy miben áll, még csak nem is sejteti. Azt viszont a megfogalmazással egyértelmősíti, mi a
legfontosabb. A Sapientia Alapítvány szempontjából lehet, hogy ez a fontossági sorrend. Személy
szerint úgy gondolom, az erdélyi magyarság szempontjából egy megbízható, vonzó, hatékony és
kompetitív felsıoktatási hálózatra van szükség, melynek részese kell hogy legyen a magánoktatás,
mely mint olyan, a világon mindenütt: bevallottan profitorientált, s ezt nem tagadhatja még a
legkiválóbb minıségő hasonló intézmény sem, hacsak nem akar báránybırő farkas szerepében
tetszelegni. Ilyen minıségében is, igenis szükségét látom egy színvonalas magánegyetemnek
Erdélyben, de óvakodom elvárni egy ilyen intézménytıl, hogy horpadt zsebő kisebbségi
társadalmunk értelmiségépítése legfıbb tényezıjének szerepét vállalja fel. Szeretném, ha a magyar
kormánytámogatás is olyan mértékben szolgálná nemes célját a felsıoktatás különbözı formáinak
támogatásában, amilyen mértékben azok ma, és a belátható idın belül, az erdélyi magyar társadalmat
és annak túlélését az értelmiségképzés eszközeivel támogatni képesek.
Végül maradjunk a magánegyetem alapításának néhány gondja körül. Nyilvánvalóan a felterjesztett
vitaindító cikk teremtette keretek körében. A cikk szerzıje hangoztatja, hogy ez a magánegyetem
teljes kell hogy legyen. Ez, az általam hangoztatott fenntartások mellett is lehet reális igény (más
kérdés az anyagi fedezet biztosítottsága). Ez esetben csodálkozom, hogy egy olyan országban, ahol a
lakosság foglalkoztatottsága 40%-ban a mezıgazdasághoz kötött, a teljességbıl a mezıgazdasági és
az állatorvosi képzés ennyire kifelejtıdött. Következetlen a tervezet abban is, hogy miután az
anyanyelvi orvosképzés helyzetét a bevezetıben annyira elmarasztalja, a kisebbségi vonatkozásban
oly lényeges szerepet játszó anyanyelvi betegápolás gondja a grandiózus teljességbıl végzetesen
kimarad. Elfogadható a regionális sokpillérőség is (ugyan elgondolkozhatunk azon, hogy nem
kihelyezett karok rendszerérıl beszél, hanem sokpillérőségrıl - mert a két fogalom nem azonos), de
ez nagyságrendekben megnöveli az infrastruktúra kiépítésének költségeit, ugyan a költségek
fedezésérıl egyébként se sokat beszél, mintha az a felajánlott támogatásból - vagy amit hozzáremél
(?)- vidáman telne.
Már csak pályázni kell!
Ugyan szerény véleményem szerint egy olyan pályázati kiírás, melynek egyik alapelve, "hogy
minden pályázat jogos igényt fejez ki és az Alapítvány Kuratóriumának feladata az, hogy a pályázót
segítse abban, hogy a pályázat hiányosságait a kivitelezhetıség érdekében pótolni tudják" (l. rövid
távú feladatok, 4. pont), nem lesz képes korrigálni a szerzı által korábban inkriminált hiányosságát a
romániai magyar tannyelvő egyetemi oktatásnak, mely szerint azt "sok tekintetben [...] ötletszerőség,
tervszerőtlenség [jellemzi]" (vö.: Tények és feladatok, 3. pont, 5. bekezdés).

Bár hosszasan ecseteli, hogy "az egyetemalapítás olyan vállalkozás, amelyhez idıre, [...] stb. van
szükség", a rövid távú feladatok 5. pontjában úgy fogalmaz, "Elsısorban azokat a pályázatokat kell
támogatni, [... amelyek ...] már az elkövetkezı tanévben kivitelezhetıek." Nincs ez
ellentmondásban? (Az általunk kihagyott részben van még egy utalás "az elvárásokat" illetıen, de
homályos, hogy melyek azok, és hogy az azonnal indíthatósággal kapcsolatosak-e.
Az Alapítvány célkitőzésének megvalósítása nem csak Tonk Sándor szerint, hanem szerintem is
"igencsak bonyolultnak tetszı feladat", fıleg így, pályázati úton. Hisz olyan elvárásoknak akar
megfelelni, mint a magyar fiatalok felsıoktatásban való részesítésének olyan mennyiségi növelése,
mely a romániai egyetemisták közel 4%-os részarányáról a magyar kisebbség számának megfelelı
7% feletti részarányára való emelését jelenti (tehát majdnem a megduplázását), területi és vélhetıen - minden szakmai kezdeményezés jogosságának úgy adván igazat, hogy a minıség is
teljes mértékben biztosított legyen abból az illuzórikusan kevés alapból, mely a Kuratóriumnak
kiosztásra rendelkezésére áll. Véleményem szerint, ha az Alapítvány valóban ilyen nagymérető
vállalkozásba kezd, azt csak egy jól átgondolt, évekig mérlegelt egységes terv alapján, sokkal
nagyobb anyagi megalapozottsággal, lehetıleg rövid kivitelezési idıvel oldhatná meg hatékonyan.
Ez a terep nem a kísérletezéseké, a pályázgatásoké. Még mindig nem késı átgondolni, és józanabb
irányba téríteni a jószándékú támogatás kereteit.

Kurdi Krisztina - Ring Éva
Kisebbségi felsıoktatási modellek az Európai Unióban és az Erdélyi Magyar
*
Magánegyetem
I. A kisebbségi felsıoktatás szükségességérıl
A közép- és kelet-európai olvasók elıtt nem kell bizonygatni, hogy a kisebbségek anyanyelvő
oktatásának és legfıképpen felsıfokú képzésének a kérdése égetıen aktuális politikai probléma
napjainkban, amely nem csak a hét különbözı országban élı határon túli magyarokat, de egy sor
más népet is érint (pl. oroszok a Baltikumban és Ukrajnában, lengyelek Litvániában, törökök
Bulgáriában, albánok Macedóniában és Szerbiában stb.). A délszláv válság leküzdésének nehézségei
pillanatnyilag feledtetni látszanak azt a tényt, hogy a NATO beavatkozását kikényszerítı
konfliktusok elmérgesedéséhez nagyban hozzájárult az albán diákok és tanáraik nem is olyan régen
történt kiőzetése a pristinai egyetemrıl, nem kétséges ugyanakkor, hogy a tartomány helyzetének
rendezése elképzelhetetlen lesz az albán nyelvő oktatás kereteinek megteremtése nélkül, tehát ezzel
a kérdéssel hamarosan szembesülnie kell majd a nemzetközi közösségnek. A probléma várható
felvetése lehetıséget ad számunkra is, hogy a kisebbségi oktatás általános helyzetével kapcsolatos
kifogásokat, s az azok megoldására irányuló javaslatainkat elıterjesszük. A magunk részérıl ezt
azért tartjuk fontosnak, mert a magyar kormányzatnak állást kell foglalnia abban a kérdésben is,
hogy milyen határon túli magyar egyetem felállítását támogatja Romániában, s esetleg más
szomszédos országokban. Tekintettel arra, hogy Magyarország külpolitikai prioritásai miatt nem
mondhat le a határon túli magyarok anyanyelvő felsıoktatási lehetıségeinek bıvítésérıl,
ugyanakkor a folyamatban lévı európai integrációs tárgyalások sikerét sem kockáztathatja a
szomszédos országokkal fenntartott kapcsolatok esetleges megromlása miatt, szükséges alaposan
megfontolni, hogy a kisebbségek anyanyelvő oktatásával kapcsolatban milyen álláspontot
képviselünk, s azt milyen érvekkel tudjuk alátámasztani.
A nemzeti kisebbségek iskolázottságának szintje nagyon eltérı az egyes közép- és kelet-európai
országokban, általánosnak tekinthetı azonban a lemaradásuk a felsıoktatásban a többségi
nemzetekhez képest. Tudnunk kell ugyanakkor, hogy az anyanyelvő kisebbségi iskoláztatás teljes
vertikumának biztosítása nagyon nehezen elfogadtatható igény a liberális többségi nacionalizmus
iskoláján felnıtt nyugati közvélemény számára. A kisebbségek anyanyelvő oktatásával kapcsolatban
részükrıl a legkisebb ellenállás az alapfokú képzésnél tapasztalható. Az óvodák és elemi iskolák alsó
tagozatai esetében ugyanis nehéz úgy védeni a többségi elvet, hogy az ne mondjon ellent a
gyermekek alapvetı jogainak. A kisebbségek anyanyelvő közép- és felsıoktatás iránti igényét
viszont a nyugati értelmiség már kevésbé érti, annál is inkább, mivel az Európai Unió tagországaiban
ezek a korosztályok már a második és harmadik idegen nyelv elsajátításánál tartanak.
Maguk az érintettek persze nagyon is jól tudják, hogy egészen másról szól a történet: minden
ellenkezı híreszteléssel szemben a kisebbségek nem az államnyelv megtanulása ellen ágálnak,
hanem az állami oktatási rendszer által képviselt intoleráns szellemiséget utasítják el. A nyugateurópai modernizáció múlt századi példájára hivatkozó, és az akkori államnemzetek nyelvpolitikáját
utánzó közép- és kelet-európai többségi nemzetek ugyanis a kisebbségek egész kulturális és
történelmi hagyatékát ki akarják törölni a kollektív emlékezetbıl, vagy - ha a tárgyi bizonyítékok
ennek makacsul ellenállnak - megpróbálják azt meghamisítani vagy kisajátítani. Mindannyian
ismerjük ennek bevált módszereit: bizonyos korszakok uralkodóinak elhallgatását, egyes évszázadok
teljes kihagyását a történelembıl, ugyanakkor jelentéktelen történelmi személyiségek szerepének
túlhangsúlyozását, a nevek átírását, a térképek meghamisítását. A múlt szabad értelmezése azonban

nem csak a történelem tanítására vonatkozik, hanem az általános mőveltséget közvetítı tárgyakra is.
Minél nagyobb a hiátus egy függetlenségét frissen szerzett nemzet múltjában, minél nehezebb
kimutatni létében a történelmi folyamatosságot, annál dühödtebben rombolja azok hagyományait,
akik évszázadokon keresztül mellette, vagy vele együtt éltek, és ennek számtalan tanújelét hagyták
hátra. Szerencsére ma már nem öntenek savat a millenniumi emlékmővekre, mint azt Dévénynél
tették nem is olyan régen, de a magyar és német nyelvő feliratok levakarása az emlékmővekrıl és
sírkövekrıl, a sorsukra hagyott mőemlékek, ékes bizonyítékai annak a múlt meghamisítására
irányuló agresszív vágynak, amely bizonyos nacionalista pártok programjában most is kiemelt helyet
foglal el. Lehet persze hivatkozni arra, hogy e téren jó példával a nagy szövetséges, a templomokat
leromboló vagy azokat raktárrá átalakító Szovjetunió járt elıl, ezt aligha vitatja bárki. A sírok
meggyalázását azonban még ezen az alapon is nehéz utólag megmagyarázni, különösen annak
fényében, hogy az újonnan alakult független nemzetállamok többsége a keresztény
kultúrközösséghez tartozását állandóan hangsúlyozza.
A nyugati közvéleménynek vajmi kevés tudomása van arról a kíméletlen kulturális harcról, amely a
kisebbségekkel szemben évtizedeken keresztül folyt és folyik gyakran ma is. A másik, korábban
esetleg magasabb társadalmi státussal bíró népcsoport(ok) emlékeinek pusztítása részét képezi annak
a törekvésnek, amely a kisebbségek kollektív emlékezetét kitörölve erıszakos beolvasztásukra
irányul. Nyugaton azt is csak kevesen tudják, hogy a kisebbségi oktatás azért válhatott a különbözı
nemzeti közösségek kapcsolatának neuralgikus pontjává, mert az említett kulturális harc fı bázisa az
államnyelvő iskolarendszer volt. Ez vállalta magára ugyanis a lelkek meghódítását, amely nem csak
a kisebbség kollektív emlékezetének kitörlésére szorítkozott, de igyekezett olyan helyzetet teremteni,
amely a kisebbségek tagjait elidegeníti saját, alacsonyabb rendőnek feltőntetett közösségüktıl,
megkönnyítve ezzel beolvasztásukat. A nyugati államnemzetek politikai közösségének részét képezı
etnikai csoportok sértegetése, múltjuk agyonhallgatása az iskolákban, tankönyvekben vagy kulturális
intézményekben nem volt jellemzı és ma sem az, ezért a felmerülı problémákat az ottani
közvélemény nem igazán tudja elképzelni. Ez a fajta magatartás a nyugatiak részérıl inkább a
gyarmatok lakosságával szemben volt megfigyelhetı. Skutnabb-Kangas finn szerzı Nyelv, oktatás és
kisebbségek1 címő könyvében azt állítja, hogy a gyarmatosítás módszerei a 20. században
finomodtak, és annak egyik fı eszközévé, szerte a világon, a közoktatás vált. Az általa leírt,
rendszerint Ázsiából és Afrikából vett példák mindenesetre nem sokban különböznek azoktól a
helyzetektıl, amelyekkel egészen a legutóbbi idıkig sok helyütt találkozhattak a diákok Közép- és
Kelet-Európában. Ezzel magyarázható, hogy a kisebbségek - felismerve a nem is mindig burkolt
szándékot, ellenállva a manipulációnak - szívósan harcoltak és harcolnak saját anyanyelvő
iskolarendszerükért, mert nemzeti identitásuk megırzésére ebben látták és látják az egyedüli esélyt.
Az állam által kibocsátott és cenzúrázott, a kisebbségek kulturális és történelmi hagyományait
semmibe vevı tankönyvek használatát ugyan a saját iskoláikban sem tudják elkerülni, de a verbális
kommunikáció segítségével a tanárok valamelyest ellensúlyozhatják az állami propagandát. Jól tudja
ezt a hatalom is, amely nem véletlenül folytatott kíméletlen harcot az iskolák feletti ellenırzés
jogának megszerzéséért, majd amikor ez sem vezetett eredményre, megpróbálta tudatosan
elsorvasztani a kisebbségi iskolákat oly módon, hogy lényegesen kevesebb anyagi támogatást adott
nekik, mint a többségi nyelven oktató iskoláknak. Ennek ellenére a totalitárius rendszerben a
nemzeti kisebbségek identitás-vállalásának lehetséges színterei kizárólag az anyanyelvő iskolák és
kulturális egyesületek voltak, ezért is csaptak mindig magasra az indulatok, ha fenntartásuk komoly
veszélybe került.
Az általános és középiskolák megırzéséért vívott küzdelem legalább részleges sikereket hozott. A
kisebbségek anyanyelvő felsıoktatásának megmentésére, illetve visszaállítására irányuló kísérletek
viszont a legmerevebb ellenállásba ütköztek; az államnyelven oktató egyetemeken a felvételi
vizsgáknál alig leplezett etnikai diszkrimináció uralkodott. Nem véletlen, hogy a kisebbségek nagy

részének a lemaradása ezen a téren a legsúlyosabb. Beigazolódott ugyanakkor, hogy a kisebbségek
megfelelıen képzett szellemi elit nélkül pauperizálódnak, képtelenné válnak saját közösségük
mindennapi igényeinek színvonalas kielégítésére, kultúrájuk, hagyományaik megırzésére, ezért a
felsıoktatásból való kirekesztésük hosszú távon nem érdeke a többségi nemzetnek sem. Az
igazsághoz azonban hozzátartozik, hogy a kisebbségi nyelven folyó felsıoktatás gondolatát elvi
alapon ma még a közép- és kelet-európai liberális pártok egy része is ellenzi. İk rendszerint a
nyugati országok érvelését, a csoportoknak juttatott "többletjogokat" kifogásolják, vagy az egyéni
érvényesülés már említett veszélyei miatt aggódnak.
A több évtizedes küzdelem alaposan megrontotta a különbözı népek kapcsolatát mindenütt.
Tekintettel arra, hogy a térségben uralkodó többségi és kisebbségi nacionalizmusokat még mindig
igen erıteljesen áthatják a 19. századi nemzeti elfogultságok, s mindkét fél részérıl meglehetısen
nagy a gyanakvás a másikkal szemben, a különbözı közösségek gazdasági integrációja pedig még
várat magára, nem remélhetjük, hogy a helyzet rövid idın belül magától megváltozik. A többségi és
kisebbségi nemzeti közösségek békés egymás mellett élésének éppen ezért elengedhetetlen feltétele
a térségben a nemzeti identitás vállalását és zavartalan megélését garantáló anyanyelvő iskoláztatás
teljes vertikumának biztosítása, már csak azért is, hogy a több évtizedes diszkrimináció miatti
lemaradásuk csökkenjen.
A romániai tapasztalatok alapján azonban úgy tőnik, hogy a kisebbségek anyanyelvő felsıfokú
képzésének megteremtése a legtöbb országban nemzetközi segítség nélkül nem fog sikerülni.
Tapasztalhattuk ugyanakkor, hogy Nyugat-Európa - bár érdekelt a térség stabilitásában - nem kíván
nagyon mélyen beavatkozni az egyes országok belügyeibe, mert nem akarja túlságosan
megnehezíteni azon kormányok helyzetét, amelyek éppen a nacionalista pártok ellenében kerültek
hatalomra. A nyugati politikusok e témával szembeni tartózkodásának másik indoka, hogy a már
említett okokból kifolyólag többségük nincs is igazán meggyızıdve arról, hogy érdemes a
kisebbségek anyanyelvő felsıoktatásába annyi pénzt befektetni. Ebben a helyzetben legfeljebb a
konfliktusokat közelebbrıl ismerı nemzetközi szervezetek támogatására számíthatunk, de esetükben
sem remélhetünk többet, mint az olyan megoldások felkarolását, amelyek az Európai Unió
tagországaiban már kialakultak. Ez nem feltétlenül jelent hátrányt a kisebbségek számára.
Tekintettel arra, hogy a közép- és kelet-európai államok többsége már többször kinyilvánította azon
szándékát, hogy szeretne felvételt nyerni az Európai Unióba, s rövidesen minden jelentkezıvel
megindulnak a tárgyalások, feltételezhetı, hogy az olyan megoldások, amelyek a tagállamokban
kialakult gyakorlat átvételére irányulnak, kevésbé találnak visszautasításra a belépést ambicionáló
országokban. A józanabb politikai csoportok valószínőleg meggyızhetık arról, hogy a kisebbségek
igényeinek kielégítése az uniós gyakorlatnak megfelelı intézményrendszer kialakításával
megkönnyítené a felvételt, hiszen a tagállamoknak nem kellene attól tartaniuk, hogy az újonnan
belépık megoldatlan viszályaikkal tovább fogják bonyolítani az EU belsı problémáit. Az alábbi
tanulmány éppen ezért tőzte ki célul, hogy megvizsgálja, milyen formái léteznek a kisebbségek
anyanyelvő felsıoktatásának az Európai Unióban, mindenekelıtt Finnországban, Spanyolországban
és Olaszországban, hogyan is mőködik a kialakult rendszer, s ebbıl mi ültethetı át Közép- és KeletEurópába. A nemrégiben felállított Bolzanói Szabadegyetem létesítésének különbözı állomásait,
tantervét, mőködésének alapelveit részletesen tárgyaljuk, mert úgy gondoljuk, hogy ily módon a
közép- és kelet-európai térségben is hasznosítható ismereteket szerzünk. Tanulmányunk végén
kísérletet teszünk annak felvázolására, hogy milyen formában is lenne felállítható egy határon túli
magyar egyetem. Mielıtt azonban rátérnénk témánk részletes kifejtésére, néhány elızetes
megjegyzést főzünk nemzeti kisebbségek követelései nyugat-európai megítélésével kapcsolatban.

Etnikai és regionális kisebbségek az Európai Unióban
Nem állíthatjuk, hogy a nemzetet, mint az állampolgárok összességét definiáló, ezért a regionális és
kisebbségi nyelveket (amelyek lehettek akár többségiek is, de szociális értelemben periferikusak,
mint az elit által mellızött flamand, Belgiumban) a hivatalos és a hétköznapi életbıl számőzı
nacionalizmusok ideje véglegesen lejárt volna Nyugat-Európában, ám nem hunyhatjuk be a
szemünket azon változások fölött sem, amelyek a legutóbbi évtizedekben játszódtak le ebben a
vonatkozásban. Anélkül, hogy feladatunknak tekintenénk ezek teljes körő felsorolását, csak utalni
kívánunk Wales és Skócia autonómiájának megadására, a katalán és flamand nyelv jogainak
helyreállítására. Még a jakobinus hagyományokat mereven ırzı Franciaország is kénytelen volt
megengedni 1977-ben a breton nyelvő iskolák létesítését, amit 1978-ban a Breton Kulturális Tanács
és a Breton Kultúra Chartájának elfogadása, majd a kétnyelvő útjelzések felállítása követett 1985ben Alsó-Bretagne-ban. A kisebbségek helyzetében a legkomolyabb elırelépés mégis Dél-Tirolban
és Katalóniában következett be az elmúlt évtizedekben.
A nyugat-európai országok kormányainak tapasztalniuk kell, hogy az államnyelv kizárólagos
monopóliuma ellenére az etnikai és regionális kisebbségek fennmaradtak. Régen megdılt az a múlt
századi államnacionalizmusokat uraló hiedelem, amelyet E. Hobsbawm úgy foglalt össze, hogy
kizárólag a nagy nemzeteknek van létjogosultságuk. Ma ezzel szemben a walesiek, akik 100 éve még
úgy vélték, hogy nyelvük és kultúrájuk pusztulásra van ítélve2 - bár szinte kizárólag angolul
beszélnek -, mégis igényt tartanak a területi autonómiára. A saját történelmi hagyományokkal
rendelkezı, etnikai, nyelvi, esetleg vallási tekintetben is különbözı népcsoportok, amelyek nemcsak
jellegzetes népszokásaikkal ütöttek el a környezı lakosságtól, de sajátos foglalkozási és szociális
struktúrájukkal is, rendszerint fennmaradtak a modernizáció integráló hatása ellenére, gyakran
éppen annak köszönhetıen keltek új életre. Ennek okai megítélésünk szerint igen bonyolultak,
számtalan tényezıre vezethetık vissza, amelyeknek részletezése túllépi a jelen tanulmány kereteit,
ezért az alábbiakban csak röviden kívánunk utalni azokra.
Az asszimiláció kudarca
Minden korábbi erıfeszítés ellenére a perifériákon élı vagy a centrumhoz lazán kötıdı régiókban
lakó kisebbségek beolvasztása csak kevés helyen történt meg. A századfordulón kelt útleírások és
tankönyvek egyaránt azt bizonyítják, hogy a társadalom alsóbb rétegei még egyáltalában nem
tanulták meg, vagy csak éppen megértették a többségi nemzet anyanyelvét, ti. az államnyelvet. Ékes
bizonyítéka ennek az a francia nyelvő baszk olvasókönyv, amelyet éppen azzal a szándékkal írtak
1898-ban, hogy a szülıföld és a saját történelem bemutatásával késztessék a diákokat az államnyelv
elsajátítására. Ma, 100 évvel késıbb a helyzet sokat változott: Bretagne és Béarn tartomány is
szervesen integrálódott a francia gazdasághoz, az ott élı lakosság pedig részben asszimilálódott, jó
esetben kétnyelvővé vált: regionális és etnikai különállásának tudatát azonban nem felejtette el.
Ennek okai azonban nem csak a ma már említett tényezıkben (történelmi hagyomány, saját
népszokások - ezek többsége már el is tőnt -, vallás, sajátos foglalkozási struktúra stb.) kereshetı,
hanem az Európai Unió, késıbb még érintendı regionális politikájában is. Az asszimiláció azonban
nem csak az ún. "történelmi vagy ıslakos kisebbségekkel" szemben látszik csıdöt mondani, hanem
az újonnan bevándoroltak millióinál is. Az a rendkívüli mértékő népvándorlás, amely a legtöbb
nyugati államnemzetben az elmúlt évtizedekben játszódott le, új megvilágításba helyezi a nemzeti
identitás kérdését. A bevándorlók egy része vallását, népszokását és nyelvét is meg kívánja ırizni új
hazájában, ami korábban elképzelhetetlen helyzeteket teremt az önmagát egyre kevésbé többséginek
tekinthetı nemzet tagjai számára. Lehet-e azonos az identitása a protestáns angoloknak és a NagyBritanniában élı hinduknak vagy araboknak? - vetıdik fel a kérdés nap, mint nap. Az etnikai alapú
identitás folyamatos megerısödésébıl kiolvasható az elutasító válasz, amely nem feltétlenül

manifesztálódik politikai programokban vagy elméleti mővekben, de akarva-akaratlanul szembesül
vele minden ott élı állampolgár. Másrészt az EU-tagállamok lakosságának szabad mozgása és
munkavállalása visszahozza azt a többes identitást is, amely évszázadokon keresztül jellemezte az
európai lakosság életét. A 18. században hazánkban még nyugodtan vallhatta magát valaki a
származása szerint szlováknak, vallása szerint (evangélikus) németnek és jogai szerint magyarnak (l.
Bél Mátyás), Franciaországban pedig picardnak és franciának. Ennek a gyakorlatnak a 19. századi
nacionalizmusok vetettek véget, választásra kényszerítve az egyéneket. De minek tartsa magát ma az
EU azon polgára, aki Németországban született és a Kanári-szigeteken él több évtizede? A többségi
elvő államnacionalizmusok felett eljárt az idı, ezt csak a megrögzött doktrinerek nem ismerik be; a
jövıben a nemzeti identitás értelmezésének gyökeres átalakulására lehet számítani Nyugaton, ami
egyszerre köszönhetı az európai integrációnak és az elmúlt évtizedekben lejátszódott óriási mértékő
népvándorlásnak.
Új regionalizmus
Az állami centralizációt csökkentı, a kompetenciák egy részét a régióknak átengedı politikai
gyakorlat, amely az Európai Unió egyes országaiban fokozatosan meghonosodik, lehetıvé tette,
hogy azon történelmi tartományok egy része, amelyek korábban évszázadokon keresztül önálló
politikai entitásokat alkottak, most legalább részben visszaszerezzék befolyásukat a helyi ügyek
intézésben, beleértve az iskoláztatást is. Az Európai Unió tagállamaiban az alsó- és középfokú
oktatás rendszerint az önkormányzatok, a felsıoktatás pedig a régiók ellenırzése alá tartozik.
Különösen szembetőnı a régiók gyors újjászervezıdése, a gazdasági és kulturális kapcsolatok
intenzitásának fokozódása azokon a határ menti területeken, amelyeket évszázadokon át szoros
szálak főztek egymáshoz, s ahol a két- vagy többnyelvőség teljesen megszokott dolognak számított
(Franche-Comté, Elzász, Katalónia).
Természetes többnyelvőség
Az Európai Unió létezése természetesen elképzelhetetlen a többnyelvőség állami szintő elfogadása
nélkül. Egy új, franglaist beszélı hivatalnokrendszer született, illetve van születıben a
tagállamokban, a kialakult ügyviteli formák azonban nem érik be az angol és francia ismeretével, a
tagállamok EU-tisztviselıinek az esetek többségében minimum három idegen nyelvet kell
ismerniük. Ezzel valójában egészen új helyzet állt elı: a 19. századi gyakorlattal ellentétben ma a
nyugat-európai országok létezésének természetes kísérıjelenségévé vált a többnyelvőség. Ez jut
kifejezésre az oktatási rendszerben is, amely már az elemi iskolákban két idegen nyelv tanítását tőzi
ki célul. Európa ezzel lényegében visszatalált ahhoz a természetes nyelvi pluralizmushoz, amely
mindennapi életét és kultúráját évszázadokon keresztül meghatározta, s amelyet a 19. századi
államnacionalizmusok sugallatára megpróbált megtagadni az elmúlt kétszáz évben.
A többnyelvőség természetessé válása megnyitja a lehetıséget a kisebbségi nyelvek pozíciójának
megváltozásához is a hivatalos kapcsolatokban és a mindennapi életben. Egyes tartományokban,
mint pl. Alsó-Bretagne-ban, ily módon a kétnyelvőség megırzése válik lehetıvé, másutt, pl. FelsıBretagne-ban, a fiatal generáció kap esélyt arra, hogy megtanulja ısei elfelejtett nyelvét. Megint
másutt, ahol a kisebbség asszimilációja kevésbé volt sikeres, mint pl. Katalóniában, valójában a
korábbi kizárólagos államnyelv kerül kisebbségi helyzetbe a többség által beszélt tartományi nyelv
mellett.
A kisebbségi nyelv pozíciója természetesen függ az egyes országok alkotmányától, hagyományaitól,
az erıviszonyoktól, de nem kétséges, hogy a természetes többnyelvőség megjelenése az Európai
Unióban, valamint a régiók szerepének megnövekedése számottevıen javított a helyzetén. Akarva

vagy nem akarva a legtöbb tagállamnak szembe kell néznie a kisebbségi és a regionális nyelvek
felértékelıdésével, amit a globalizáció uniformizáló hatásától való félelem tovább erısít.
Összefoglalva észrevételeinket, pontokba szedjük az általunk levont konzekvenciákat:
1. Úgy látjuk, hogy Nyugat-Európában is átalakulóban van az állampolgári és
nemzeti identitás. Míg az elıbbi szupranacionális irányban tágul, olyan közösség
irányában, amivel az egyén már csak méretei miatt is nehezen tud közvetlenül
azonosulni, az utóbbi definíciójánál egyre nagyobb jelentıségre tesz szert a közös
történelmi és kulturális örökség birtoklása.
2. Az európai integráció által hozott változások a regionális és nyelvi politikában a
tartományi önállóság és a többnyelvőség felértékelıdését eredményezik. Számítani
lehet arra, hogy a kisebbségek helyzetének rendezésére irányuló nyomás Nyugaton is
erısödni fog (l. pl. a bretonok akcióit).
3. Az etnikai és nemzeti kisebbségek problémáinak legalább elvi szintő orvoslása
nem várhat sokáig, tekintettel a balkáni válságra, amelynek leküzdése az európai
biztonság egyik alapkérdésévé vált.
4. A tárgyalásokon Magyarországnak törekednie kell arra, hogy rávilágítson: a
jelenlegi gyakorlat ellentmond a liberalizmus egyik alapelvének, nevezetesen annak,
hogy azonos jogokat és ugyanolyan erkölcsi státust kell biztosítani minden
állampolgár számára. "Elıször is, mivel az egyéni jólét szempontjából fontos a
tagság, elengedhetetlen, hogy a csoport méltóságát megırizzék. Ehhez az szükséges,
hogy a társadalom, amelynek az egyén tagja, köztiszteletben részesítse a csoportot és
kultúráját, ne gúnyolja stb. Nem kell azonosulnunk vagy lojalitást éreznünk olyan
csoport iránt, amely semmibe veszi azt az átfogó csoportot, amelybe tartozunk, s
valóban, nem kell olyan környezetben élnünk, amelyben ezek az attitődök a közös
kultúra részét képezik. Másodszor: a jólét abban a lehetıségben is megmutatkozik,
hogy nyilvánosan is kifejezésre juttatjuk a csoporttal való azonosulásunkat és nyíltan
részt veszünk a közösség kultúrájában."3 Ha valóban komolyan vennénk a fenti
érveket, Közép- és Kelet-Európa államainak egy része mozaikokra hullana szét. Ma a
kisebbségek nem csak azért érzik magukat hátrányos helyzetben, mert nem
használhatják az anyanyelvüket ugyanúgy, mint a többségi nemzet tagjai, de
identitásuk vállalása is gyakran erkölcsi státusuk csökkenésével jár együtt. A
kisebbségek problémáinak az Európai Unió által is sürgetett rendezése ezért nem
redukálható a nyelvhasználat szabályozására, szükséges az egyén társadalmi
presztízsét lealacsonyító helyzetek kialakulását vagy fennmaradását kiküszöbölı
jogi-intézményi háttér megteremtése. Elfogadva azt a liberális érvet, hogy "az etnikai
identitás nem statikus, a környezettel együtt változik", s hogy igen gyakran a
kisebbségi eliteknek "jellegzetes érdekei főzıdnek a modernizációhoz: a jó állások, a
városi kényelem, az iskolák, az utazás és tekintélyszerzés lehetısége" (D. Horowitz),
úgy véljük, hogy ezek a megállapítások érvényesek a többségi nemzet tagjaira is. Az
egyén identitásválasztása nem korlátozható azon az alapon, hogy nem kizárólag
egyénként és állampolgárként, hanem valamely köztes csoport tagjaként is definiálni
kívánja magát.

II. Felsıoktatás kisebbségi nyelven az Európai Unióban
A finnországi svédek anyanyelvő felsıoktatása
Az Európai Unió tagországai között Finnország az egyik, a kisebbségi jogok tekintetében
példamutatónak tekintett állam. Finnországban két hivatalos nyelv van: a finn és a svéd.
A svéd népesség, amely valamikor i. e. 1000-1250 között telepedett meg a mai Finnország nyugati
részén, ma 295 000 fıt, Finnország összlakosságának 5,8%-át teszi ki. A finn-svédek földrajzi
szempontból rendkívül egyenetlenül oszlanak meg. Legfontosabb városaik: Vasa (Vaasa), Turku
(Åbo),
Espoo
(Esbo). Bizonyos
körzetekben többséget
alkotnak. A Finnországhoz tartozó, de teljes autonómiát élvezı Åland-szigetek lakosságának pl. több
mint 90%-a svéd. A finnországi svédek közel egyharmada csak svédül beszél, a fıváros környékén
élık azonban kétnyelvőek. Finnország alkotmánya 1922-ben kimondta, hogy két hivatalos nyelv
van: a finn és a svéd. Az adott terület közigazgatásának nyelve függ a lakosság számarányától.
Mindenütt, ahol a svéd lakosság aránya meghaladja a 8 százalékot, automatikusan kétnyelvővé válik
az ügyintézés, de ez történik azokon a településeken is, ahol arányuk nem éri el a 8 százalékot, de
legalább háromezren vannak. A finnországi svédek többsége olyan területen él, ahol a közigazgatás
kétnyelvő, de vannak kizárólag svéd nyelvő önkormányzatok, mint Ostrobothia, Turku/Åbo
környéke. Az Åland-szigeteken, amelyeket a Népszövetség 1921-ben Finnországnak ítélt, azzal a
feltétellel, hogy adjon autonómiát az ottani lakosoknak, és biztosítsa a svéd nyelv használatát, ma
önálló svéd nyelvő közigazgatás, oktatás, egészségügy, postahálózat és TV-állomás létezik.
Az iskoláztatással kapcsolatban elmondható, hogy az Oktatási Minisztériumon belül külön svéd
osztály mőködik, amelynek az a feladata, hogy megszervezze és felügyelje a svéd kisebbség
gyermekeinek nevelését és taníttatását. Jelenleg a 7-15 év közötti gyermekek 300 svéd anyanyelvő
iskolában tanulhatnak.
A felsıoktatással kapcsolatban az 1997-es finn egyetemi törvény kimondja, hogy az oktatás két
nyelven, finnül és svédül folyik, de vannak kizárólag svéd nyelvő intézmények is. Közülük is
legfontosabb az åbói/turkui egyetem, amely Európa egyedüli, kizárólag kisebbségi nyelven oktató
egyeteme. (Ez azonban nem zárja ki, hogy az európai csereegyezményekben vállalt kötelezettségek
miatt angol nyelvő elıadásokat is tartsanak a tanárok.) Mielıtt azonban rátérnénk az egyetem
részletesebb bemutatására, szólnunk kell a rendkívül liberális finn kisebbségpolitika nagyon is
speciális történelmi elızményeirıl.
A Finn Nagyhercegség 650 évig a Svéd Királyság fennhatósága alá tartozott, svéd volt a
közigazgatás hivatalos nyelve egészen a 19. század elejéig. A lényegében paraszti finn társadalom
ambiciózus tagjai évszázadokon keresztül beolvadtak a svéd polgárságba és nemességbe, ha a
felemelkedés útjára léptek. A finn történészek meglátása szerint a finn nemzet, amelynek
történelmében a folyamatosság ugyanazon hiánya mutatható ki, mint a szlovákok vagy szlovének
esetében, a legjobb úton haladt a megsemmisülés felé, amikor 1809-ben, a napóleoni háborúk
idejében, Oroszországnak sikerült megszereznie a Finn Nagyhercegség feletti uralmat. Az orosz
fennhatóság, amely az 1917-es forradalomig tartott, eltérıen a Svéd Királyságtól, megnyitotta a
lehetıséget a nemzeti újjászületés elıtt. Paradox módon a nem éppen liberalizmusáról híres cári
birodalom felszabadítóan hatott a finnekre: széles körő autonómiát kaptak, s az orosz kormány
számtalan kedvezményt nyújtott a betelepülı külföldi vállalkozóknak. A közigazgatás központját
Helsinkibe helyezték át a svédek által lakott Åbóból, s ezzel a finn népesség számára új történelmi
korszak kezdıdött. A politikai autonómia és a sajátos finn társadalmi struktúra, amely nem ismerte a
jobbágyi kötöttséget, rendkívüli lehetıségeket nyitott meg a finn lakosság elıtt: élve a szabad

paraszti tulajdon és a hatalmas orosz piac nyújtotta lehetıségekkel villámgyors fejlıdésnek indult a
papíripar és a tejgazdálkodás. Nem volt kevésbé jelentıs a finn kultúra és iskoláztatás fellendülése
sem, amit az orosz kormányzat nem gátolt különösebben, ellentétben a Finn Nagyhercegség
területén maradt - és érthetı módon oroszellenes - svédek törekvéseivel szemben. 1863-ban II.
Sándor cár a finn nyelvet a svéddel egyenrangúnak nyilvánította, hogy ily módon válassza le a
finneket a svédekrıl, akik a finn kulturális mozgalmak elindításában kiemelkedı szerepet játszottak.
A cári birodalom konzervativizmusa és a politikai szabadság hiánya csak a 19. század vége felé vált
terhessé a finnek számára, amikor az orosz kormányzat fokozatosan eltörölte azokat a
kedvezményeket, amelyeket a finnországi és baltikumi vállalkozók korábban élveztek, s a hazai ipar
fejlıdését kezdte támogatni. 1899-ben megszőnt a Finn Nagyhercegség autonómiája, 1900-ban
kötelezı lett az orosz nyelv használata.4 Az idıközben felnıtt finn polgárság a század végén már
önálló politikai pártokat hozott létre és többé nem tartott a mellette élı svéd kisebbség gazdasági és
kulturális fölényétıl. Bizonyos célok elérésében az orosz kormányzattal szemben támogatták is
egymást. Ez történt az åbói egyetem esetében is.
Az egyetemet a svéd polgárok magánadományaiból hozta létre Per Brache gróf 1640-ben, csak
akkor még Királyi Akadémiának hívták. 1827-ig Åbóban (Turkuban), mőködött, amikor is egy
hatalmas tőzvész szinte az egész várost elpusztította, s az orosz kormányzat elrendelte átköltöztetését
a központi hivataloknak 1809 óta helyet adó Helsinkibe. A cár döntése mögött politikai megfontolás
is húzódott: az åbói egyetem az oroszellenesség fı bázisának számított korábban. A svéd polgárság
az intézmény elvesztését rendkívül sérelmezte, és mindent elkövetett annak visszaszerzéséért. Az
egyébként is tehetıs, s a Finnországnak nyújtott gazdasági elınyökbıl sokat profitáló svéd népesség
a 19. század folyamán lényegében önerıbıl tartotta fenn saját kulturális intézményeit, ırizte
hagyományait. 1906-ban, amikor a helsinki egyetem néhány tanára önálló finn nyelvő egyetem
szervezésébe kezdett, a svédek azonnal követték példájukat, és javaslatot dolgoztak ki a saját
egyetemük felállítására. Ez a terv bekerült az 1907-ben alakult Svéd Néppárt programjába is. 1911ben az åbói svéd polgárok győjtést kezdtek az egyetem megalapítására, ami annyira sikeresnek
bizonyult, hogy ugyanannak az évnek a nyarán már svéd nyelvő nyári kurzusokat is tudtak indítani.
Az I. világháború hadikonjunktúrája újabb lendületet adott Åbo fejlıdésének, s amikor 1917-ben az
orosz forradalom kitörését követıen Finnország függetlenné vált, a város polgárai elérkezettnek
látták az idıt egyetemük visszaszerzésére.
A finn kormány valószínőleg nagyon is tudatában volt annak, hogy az orosz hatalmi aspirációkkal
szemben rá van szorulva a skandináv országok támogatására. Nem tartván már a svéd
kultúrfölénytıl, Finnország függetlenségének megırzésére nagyobb garanciát látott, ha sikerül a
svéd kisebbséggel harmonikus kapcsolatokat kialakítania. 1917 ıszén hozzájárult a svéd egyetem
újbóli felállításához Åbóban három - bölcsészettudományi, természettudományi és
politikatudományi - karral, ez utóbbi elsıként alakult meg a skandináv országokban. Az elsı oktatási
év 1919-ben kezdıdött, amikor 47 hallgató iratkozott be az åboi egyetemre. A következı évben
kémia, 1924-ben teológiai és közgazdaságtudományi tanszékekkel bıvült az egyetem profilja. Az
elmúlt néhány évtizedben természetesen további diszciplínákkal bıvült az oktatás, napjainkra az
egyetem már kinıtte Åbót, további karokkal bıvült, amelyek részben Vaasaban, részben
Jakobstadtban mőködnek.
Az 1997-es finn felsıoktatási törvény kimondja, hogy az åbói egyetem tanárainak magas szinten kell
beszélniük a svéd nyelvet és a finn nyelvben is járatosnak kell lenniük. Ugyanez vonatkozik az
adminisztratív személyzetre is. 1981-ben radikális forradalom történt az egyetem életében: az addigi
magánegyetem államivá vált, ami azt jelenti, hogy a svéd kisebbség számára fenntartott felsıoktatási
intézmény mőködését az állami költségvetésbıl finanszírozzák.

Az elmondottak alapján számunkra az a következtetés vonható le, hogy a finnországi svédek példája
térségünkben kevéssé alkalmazható. Ennek okai részben a már említett speciális történelmi
elızményekre vezethetık vissza: bármennyire is nagy a hasonlóság a finn nemzet és a szlovák, ill.
szlovén nemzet fejlıdése között (történelmi folytonosság hiánya, kezdeti elmaradottság stb.), a finn
társadalom - hála gyors alkalmazkodóképességének - rendkívüli sikereket könyvelhetett el a 19.
században, ezért nem vezérelte különösebb revánsvágy 1917 után. Kapcsolatait a józan
pragmatizmus jellemezte a szomszédos országokkal és a hazai svéd kisebbséggel szemben. Minderre
térségünkben aligha számíthatunk a közeljövıben, ezért az åbói egyetem példája nálunk hosszú ideig
inkább vágyálom marad, mint elérhetı célkitőzés.
Egy aspektus azonban figyelemre méltó az egyetem mőködésében: dacára a térségünkhöz képest
elképzelhetetlenül toleráns finn-svéd kapcsolatoknak, az egyetem fennállása óta egészen 1981-ig
magánegyetemként mőködött. Csaknem hat évtized kellett ahhoz, hogy állami intézménnyé váljon.
Ez mindenesetre figyelmeztetı jelnek tőnik: arra int, hogy a kisebbségek anyanyelvő felsıoktatása
nehezen talál elfogadásra még egy többé-kevésbé kiegyensúlyozott kapcsolatrendszerben és egy igen
magas életszínvonalat garantáló államban is.
A spanyolországi katalánok felsıoktatása
Katalónia is egyike azon tartományoknak, amelyek több évszázados önálló lét után a 15. század
végén a reconquista eredményeképpen hosszú idıre elveszítette regionális és gazdasági vezetı
szerepét. Az új központra, Kasztíliára támaszkodó spanyol abszolutizmus erejébıl azonban csak arra
telt, hogy a feudális szövetségi elmélet és a dinasztia iránti hőség segítségével összetartsa a
rendkívül eltérı hagyományokkal és népességgel rendelkezı régiók konglomerátumát, s biztosítsa a
katolikus államvallás gyızelmét. Amilyen mértékben veszítette el a centrum gazdasági és politikai
jelentıségét, úgy erısödött a perifériákon elhelyezkedı régiók önállósodási törekvése. Katalónia
1640-ben próbált meg elıször elszakadni Spanyolországtól, a spanyol örökösödési háború idején
Franciaországot támogatta a Habsburgok ellenében. Erıfeszítései azonban kudarcot vallottak: a
gyıztes Bourbonok a centralizáció hívei voltak. A 19. századi modernizáció és az ismétlıdı francia
beavatkozások még erıteljesebben felszínre hozták a tartományi különbségeket. A perifériákon
elhelyezkedı régiók, mindenekelıtt Katalónia és Baszkföld, amelyeknek gazdasági hanyatlása nem
volt olyan mély, mint a kasztíliai politikai centrumé, sokkal hamarabb iparosodtak, nem csak
hagyományos politikai vezetı réteggel (nemesség), de erıs középosztállyal és vállalkozó réteggel is
rendelkeztek. A katalán elitet irritálta Madrid ellenırzése és gazdasági beavatkozási kísérletei, ezért
erısödött a szembenállás és fokozódott a vágy Spanyolország föderatív átalakítására. 1833-1850
között új életre kelt a katalán nyelv, a felbukkanó költık és írók divatba hozták a katalán múltat. Az
1873-ban, a rövid élető köztársaság kialakulását követıen eluralkodó általános anarchiában a katalán
föderalisták önálló szövetségi köztársaság létrehozására törekedtek. Szándékukról a monarchia
visszaállítása után sem mondtak le. 1892-ben lefektették a tartományi autonómia alapelveit, 1898-tól
beszéltek "katalán nemzetiségrıl", majd az 1906-os választásokon a Katalán Szolidaritás nevő párt
elsöprı gyızelmet aratott. A mozgalom sikeréhez az is hozzájárult, hogy az anarchista szervezetek
és a baloldali munkásmozgalmak is támogatták a katalán autonómiatörekvéseket. Pompeu Fabra
erıfeszítéseinek eredményeképpen 1910-1925 között megszületett a standard katalán irodalmi
nyelv.5 Ilyen elızmények után került sor az 1931-es politikai válság idején a Katalán Köztársaság
kikiáltására, amelynek elfogadott statútuma külön parlamentet, kormányt, igazságügyet,
közigazgatást, költségvetést és kulturális intézményeket biztosított a tartománynak. 1932-1936
között Katalónia Baszkfölddel és Galíciával együtt meg is kapta az autonómiát a köztársaságtól.
Franco hatalomra jutása azonban végett vetett önállósodási kísérleteiknek. 1955-1960 között Franco
mégis kénytelen volt engedményt tenni a nemzetközi szervezeteknek, hogy Spanyolország
hozzájuthasson az áhított külföldi hitelekhez, s engedélyezte a kulturális regionalizmus

érvényesülését.6 Ez elsısorban a katalán értelmiség és alsópapság körében váltott ki nagy
visszhangot. A katalán nyelvő elit felnevelésében az 1968-ban létesített barcelonai Állami Egyetem
játszott úttörı szerepet, amelynek alapító okirata a spanyol (kasztíliai) mellett a katalán használatát is
engedélyezte második nyelvként. 1975 után már a vállalkozók és munkások is 1906 örököseinek
vallották magukat nagygyőléseiken. A katalán autonómia megvalósítására végül az 1978-ban
elfogadott spanyol alkotmány szentesítésével nyílt lehetıség. Spanyolországban 17 régiót alakítottak
ki, amelynek lakosai ügyeiket saját nyelvükön intézhetik.7 Spanyolország állampolgárainak a nyelv
vonatkozásában ma egyetlen kötelességük van: érteniük kell a kasztíliai (spanyol) nyelvet.
Katalóniának ma saját alkotmánya, parlamentje van, a közös költségvetésbıl elkülönített rész fölött
szabadon rendelkezik. 1994 óta önálló, a központi hatalomtól független rendırsége van, amelynek
fenntartási költségeit részben a spanyol állam finanszírozza. 1998-ban a katalán parlament elfogadta
azt a nyelvtörvényt, amelynek 20. paragrafusa kimondja, hogy a katalán nyelvet minél szélesebb
körben kell alkalmazni a közügyek intézésére és az oktatásban. Ma az alap- és középfokú oktatás
lényegében katalán nyelven folyik, a kasztíliait (spanyol) idegen nyelvként tanítják.
Barcelonában több egyetem mőködik, ezek egy része állami, más részük tartományi és
magánegyetem. Az állami és tartományi egyetemek elsısorban abban különböznek egymástól, hogy
költségvetésükhöz milyen mértékben járul hozzá a spanyol állam, amely diplomáikat egységesen
elfogadja. A különbözı státusú felsıoktatási intézmények egységes gyakorlatot folytatnak a
nyelvhasználat terén. E gyakorlat megértéséhez tudni kell, hogy Katalónia a legdinamikusabban
fejlıdı területek egyike, ahonnan a lakosság nem vándorol el, inkább az a jellemzı, hogy más
tartományok lakosai igyekeznek oda áttelepedni. A kisebbségi nyelvhasználat kérdése ezért sokkal
inkább a kasztíliai (spanyol) nyelvő népesség jogait érinti, mint magukat a katalánokat. A kettıs:
többségi (tartományi) és kisebbségi (spanyolországi) helyzet rendkívül érdekessé teszi a katalán
nyelv alkalmazási gyakorlatának tanulmányozását.
Az egyetemeken a nyugat-európai országokhoz hasonlóan nincs felvételi vizsga. A jelentkezés
alapjául a középiskolai tanulmányok végén letett záróvizsgák összesített eredménye szolgál. A
felsıoktatási intézmények minden évben közzéteszik, hogy milyen pontszámtól vesznek fel
hallgatókat. Ezt követıen iratkozhatnak be a kívánt pontszámot elért diákok. Ebbıl értelemszerően
következik, hogy a felvételi feltételei között a nyelv nem szerepel.
Az egyetemi oktatók alkalmazása pályázati rendszer keretében történik, a pályázatok elbírálásánál
kizárólag szakmai szempontokat vesznek figyelembe, a nyelvtudás sehol sem kritérium.
Baszkföldön ugyan néhány esetben az oktatók kinevezésénél a nyelvi szempontot is próbálták
érvényesíteni (ti. ragaszkodtak volna a baszkul is tudó tanárhoz), ez azonban mindig óriási viharokat
váltott ki: az oktatók tiltakoztak az ellen, hogy a nyelvtudás elsıbbséget élvezzen a szakmai
kritériumokkal szemben. A spanyol felsıoktatás másik sajátossága: a tanárnak jogában áll a
hivatalos nyelvek közül azon oktatni, amely számára a legkönnyebb. Következésképpen, az
egyetemek által összeállított tanrendben az elıadások és gyakorlati foglalkozások címe azon a
nyelven szerepel, amelyen a tanár azt tanítani fogja, s ugyanezen a nyelven teszi fel a
vizsgakérdéseket is. Ezért elıfordulhat és elı is fordul, hogy a kasztíliai (spanyol) nyelvet és
irodalmat katalánul tanítják egyes egyetemeken. A diákok a kibocsátott tanrend alapján
tájékozódhatnak az órákról, s eldönthetik, hogy a szükséges kreditet milyen tárgyakból és kinél
fogják megszerezni.
Ma a felsıoktatásban kevés kivétellel katalánul folyik a tanítás, azonban e tekintetben
szakterületenként vannak különbségek. A mőszaki tárgyak vagy az orvostudomány oktatásánál
nagyobb arányban folyik a tanítás kasztíliai (spanyol) nyelven, mint a bölcsészettudományok terén.

Abban az esetben, ha a más tartományból jövı diákok jelzik nyelvi nehézségeiket, 3 hónap türelmi
idıt kapnak. Ez azt jelenti, hogy januárig a tanárok az órákat kasztíliai (spanyol) nyelven tartják, ezt
követıen azonban áttérnek a katalán használatára. Ennyi idı alatt az egyetemistáknak el kell jutniuk
arra a szintre, hogy megértsék a hallottakat. A vizsgákon a diákok az esetek többségében katalánul
kapják meg a kérdéseket, de válaszolhatnak az anyanyelvükön is (értelemszerően: ha az nem a
katalán).
Némileg más a helyzet az írásbeli vizsgáknál és a diplomamunka megvédésénél. Az írásbeli vizsgák
(kb. a mi szigorlati írásbelinknek felelnek meg - R. É .) kérdései Madridból jönnek, hiszen ezek
megoldásának függvényében adja majd ki az oktatási fıhatóság a diplomát. Ezeket a kérdéseket
mindig spanyolul teszik fel, a diáknak viszont jogában áll anyanyelvén válaszolnia. Ebben az
esetben hiteles fordítást kell készíttetni a dolgozatról, s csak ennek ismeretében lehet eldönteni, hogy
a hallgató milyen jegyet kap. A fordíttatás nyilvánvalóan sok idıt vesz igénybe, ez késlelteti a jegy
megszerzését, ezért a gyakorlatban a diákok ritkán élnek ezzel a lehetıséggel. A szakdolgozatok
megvédésénél a bírálóbizottság három tagját Madridból küldik (sorsolás alapján kerülnek
kiválasztásra), további két tagot az egyetem delegál a bizottságba. A diák szakdolgozatát írhatja
anyanyelvén, a kérdéseket azonban kasztíliaiul (spanyolul) teszik fel neki. Elvben válaszolhat az
anyanyelvén, ám kérdéses, hogy a bizottság Madridból kinevezett tagjai ezt megértik-e. Praktikus
okokból ritkán akad hallgató, aki megkockáztatja, hogy azért kapjon rosszabb minısítést, mert a
vizsgabiztosok nem értették válaszát.
A fentiekbıl kiderül, hogy a katalóniai felsıoktatás nem szakított teljesen a két-, esetenként még a
háromnyelvőséggel sem (valenciai nyelven is folyik idınként tanítás). Annak ellenére, hogy
erıteljes a törekvés, hogy a tanárok és diákok cikkeit katalán nyelven is megjelentessék (ezeket az
egyetemi könyvtárban teszik hozzáférhetıvé) a valóságban a szakirodalom elsısorban kasztíliaiul
(spanyolul) lát napvilágot, mert a szerzık jól tudják, hogy ennek a nyelvnek jóval nagyobb a
felvevıpiaca, mint a katalánnak. A józan pragmatizmus már csak azért sem engedi meg, hogy a
képzés kizárólag katalánul folyjon, mert az ellentmondana a minıségi követelményeknek (nem
feltétlenül a legjobb tanárokat neveznének ki), s ez nyilvánvalóan nem érdeke egyetlen egyetemnek
sem.
Összegezve az elmondottakat, úgy véljük, hogy Katalónia példája pillanatnyilag nemigen adaptálható
a közép- és kelet-európai térségben. Itt a kisebbségek jelentıs része nem kompakt tömegben él, s az
általuk lakott területek nem mindig járnak a gazdasági fejlıdés élvonalában. Nem beszélhetünk a
demokratizálódás ugyanolyan mértékérıl sem, mint Spanyolországban. A föderatív szellemő
spanyol alkotmány elfogadását több, gazdaságilag igen jelentıs régió egyszerre kívánta, súlyos belsı
ellentétek nélkül azt nem lehetett volna visszautasítani. Errıl a mai közép- és kelet-európai országok
többségében nem beszélhetünk, annak ellenére, hogy a regionalizmus hagyományai itt is mélyek. A
centralizációt erıltetı politikai konzervativizmus azonban ma még olyan erıs, hogy rövid távon a
spanyolországi példa nem követhetı. A katalán modell alkalmazásához hiányzik a befogadó közeg
demokratizmusa. Távlatilag viszont nem kizárt, hogy ugyanúgy, mint a Franco halálát követı
demokratizálódás esetében, a föderatív berendezkedés gondolata szalonképessé válik Európa
hozzánk közelebb esı részein is.

Felsıoktatás Dél-Tirolban
A. Elızmények
Annak ellenére, hogy a dél-tiroli németek megpróbáltatásainak kezdete ugyanúgy Napóleon
hódításaihoz vezethetı vissza, mint a finnországi svédeké, a tartomány lakói sorsának alakulása a 20.
században már inkább a közép- és kelet-európai kisebbségekével mutatott párhuzamokat. Az 1919.
szeptember 10-én Saint-Germain-en-Laye-ben aláírt békeszerzıdés szellemében Dél-Tirolt és
Karinthia egyik völgyét Isztriával és Görtzzel együtt Olaszország kapta jutalmul, amiért átállt az
antanthatalmak mellé. A német ajkú lakosság korántsem örült a határváltozásnak. A szövetséges
fasiszta államok ezen az 1939 májusában kötött ún. német-olasz acélpaktum lakosságcsere
akciójával akartak segíteni, amikor is 70 000 fı települt át Németországba. Miután a II. világháború
után semmi remény nem látszott a saint-germaini békeszerzıdés megállapodásainak
megváltoztatására, Ausztria kétoldalú egyezményben próbálta rendezni a dél-tiroli lakosság
helyzetét. 1946 szeptemberében a tiroli ellenállási mozgalom vezetıjébıl, a tartomány fınökébıl lett
külügyminiszter, Gruber megállapodást kötött olasz kollégájával, De Gasperivel Dél-Tirol
autonómiájáról. Az egyezmény kimondta, hogy Bozen (Bolzano) és Trient (Trentino Alto-Adige)
tartományok osztrák kisebbsége egyenjogúságot élvez. Az osztrák többségő körzetekben az elemi és
középiskolai oktatás németül folyhat, a hivatalok két nyelven tárgyalnak, s a hivatali posztok
betöltésénél törekedni kell a lakosság etnikai összetételének figyelembevételére. 1948-ban
Olaszország az autonómia törvény elfogadásakor a két tartományt összeolvasztotta, biztosítva ezzel
az olasz lakosság számszerő fölényét, névlegessé téve egyúttal a megígért autonómiát, ami érthetı
módon heves ellenállást váltott ki a német ajkú lakosság körében. Ezt követıen a dél-tiroli kérdés
nem csak Olaszországon belül kavart nagy viharokat, de Ausztria és Olaszország között is. Mivel az
1960-as évektıl terrorakciók is történtek, a két állam az ENSZ-hez fordult. 1969-ben
körvonalazódott a lehetséges megoldás, egy 137 pontból álló csomagterv, amely nem csak az
autonómia tartalmát, de végrehajtásának ütemezését is tartalmazta. Az 1971 novemberében
elfogadott olasz alkotmánytörvény ezt jóváhagyta, s a megállapodás 1972. január 1-tıl életbe is
lépett. A dél-tiroli vita ezt követıen 1992-ben zárult le ENSZ segédlettel, amikor Olaszország az
utolsó 137. pont megvalósítását is törvénybe iktatta.8 Ausztria azonban továbbra is ellenırzi az
egyezmény betartását, s ha Olaszország ismét csorbítaná a német ajkú lakosság jogait, beperelhetné
a hágai Nemzetközi Bíróságon.
Trentino Alto-Adige tartománynak jelenleg 891 000 lakója van, ebbıl 260 000 német ajkú, ık
alkotják a legnagyobb nemzeti kisebbséget Olaszországban. A felsıoktatási rendszer kiépítése iránti
igény már régen felmerült, az olasz kormány tervezte is az egyetem létrehozását, de a terrorakciók és
a diákmozgalmak hatására végül elállt szándékától. 1998-ig a Bressanonéban (Brixen) mőködı
teológiai fakultás és a padovai nyári egyetem kihelyezett tagozatai, majd az 1992-ben alapított
Bolzanói (Bozen) Európai Akadémia nyújtott felsıfokú képzést a dél-tiroli német fiataloknak. Az
évente kb. 11 000 diák megközelítıleg fele olaszországi, másik fele az innsbrucki egyetemen tanult.
Az olasz kormány általában elismerte az osztrák diplomák érvényét, de nem minden esetben, a
diplomák honosításával ma is sok a gond. A külföldön tanuló diákok átlagosan 24 százaléka ezért
tanulmányai befejeztével nem tért vissza szülıföldjére. Meglepı módon az erdélyihez nagyon
hasonló helyzet állt elı Dél-Tirolban is: az ottani 24 és 65 év közötti német lakosság körében
kirívóan alacsony a felsıfokú végzettségőek aránya: 5%, ami elmarad még a romániai magyar
kisebbség diplomásainak arányától is. A dél-tiroli német politikusok ezért szakadatlanul követelték a
saját elit képzésére hivatott egyetemi oktatás megteremtését, amelytıl azt remélték, hogy
megakadályozza az ifjúság beolvadását az olasz lakosságba. Az 1980-as években azután a gazdasági
szektor irányából is egyre sürgetıbben merült fel a felsıfokú tanulmányok lehetıségének
megteremtése iránti igény. Az 1990. évi 341. sz. törvény a pedagógusképzés reformjával végre

megteremtette a jogi lehetıséget az új egyetem létrehozására, mivel megengedte az egyes területek
etnikai sajátosságainak érvényesítését az oktatásban. Ezt követte az 1992. évi 40. számú törvény,
amely a felsıfokú szakképzésben, majd az 1993. évi 18. számú törvény, amely az egészségügyi
oktatásban tette lehetıvé a tartományi nyelv használatát. Ilyen elızmények után 1995-ben a bolzanói
Európa Akadémiát bízták meg a kialakítandó felsıoktatási hálózat tervének kidolgozásával. Az
elkészült javaslatot még ugyanabban az évben elfogadta az illetékes minisztérium.
B. A Bolzanói Szabadegyetem mőködésének jogi alapjai
1997-ben az ún. Bassanini-féle 127. számú törvénnyel létrejöttek azok a jogi feltételek, amelyek
lehetıvé tették egy nem állami egyetem létrehozását Dél-Tirolban. A törvény leglényegesebb pontjai
a következık:
1. A Tudományügyi Minisztérium engedélyezi, hogy a létrehozandó egyetem
államilag elismert egyetemi diplomát adjon ki Dél-Tirol Tartomány egyidejő
beleegyezésével.
2. Az új egyetemet a Minisztérium Dél-Tirol Tartománnyal közösen fogja irányítani.
3. Az állam hozzájárul az oktatás és kutatás költségeihez.
4. Bolzano Autonóm Tartomány biztosítja az egyetem építéséhez szükséges területet
és a fedezi a költségeket.
5. A Bolzanói Szabadegyetem más külföldi egyetemekkel együtt integrált képzési
formákat indíthat és ennek megfelelı egyetemi diplomát bocsáthat ki.
6. Az egyetemen alkalmazott tudományos dolgozók 70%-a lehet külföldi
állampolgár.
7. A Bolzanói Szabadegyetem elismerheti azon osztrák fıiskolai diplomákat,
amelyeknek ekvivalenciájáról Olaszország és Ausztria jegyzékben állapodott meg.
C. A Bolzanói Szabadegyetem megalakulása, célkitőzései, tevékenysége
1997. október 31-én írták alá a Bolzanói Szabadegyetem (Libera Universita di Bolzano) alapító
okiratát. Bolzano, a százezres, csaknem háromnegyed részben olasz többségő tartományi székhely,
mint az olasz-német kétnyelvő kereskedelmi kapcsolatok hagyományos centruma, már történelmi
örökségénél fogva is kiválóan megfelelt az új egyetem központjául. A 17. század elején a tiroli
fıhercegnı, Claudia di' Medici itt alapította meg a kétnyelvő kereskedelmi kamarát. Bolzanónak
kulturális határfunkciója igen elınyös helyzetet biztosít az európai integráció folyamatában. A fejlett
zenei élettel, színházzal, múzeumokkal rendelkezı város megfelelı hátteret nyújt az egyetemi
hallgatók igényes szórakozásához is.
Ugyanez elmondható Bressanonéról, a Mővelıdési Kar székhelyérıl is. A 17 000 fıs lakosságú
egykori püspöki székhely évszázados akadémiai hagyományokkal rendelkezik a teológiai képzés
terén. Külön elınye, hogy a nagy múltú padovai egyetem mellett helyezkedik el, és könnyen
elérhetı a városból. Bolzano és Bressanone is a híres olasz síparadicsom közepén fekszik, amely az
ifjúság sportolási igényeinek kielégítésére ideális feltételeket biztosít.

A létesítendı egyetem színhelyeinek kijelölése után 1998 januárjában megkezdte munkáját a
Mővelıdési Kar, ugyanezen év márciusában pedig a Közgazdasági Kar alapító tanácsa, amely a
tanrendet, az egyetemi szabályzatot és a Könyvtár felállításának tervét dolgozta ki. A Mővelıdési
Kar alapító tanácsának a következı személyek voltak tagjai: Cesare Scurati a mainzi Cattolica del
Sacro Cuore Egyetem, Franco Frabboni, a bolognai egyetem, Luigi Guerrea, ugyancsak a bolognai
egyetem, Helmwart Hierdeis, az innsbrucki egyetem professzora. A tanács elnökévé egyhangúlag
Hierdeist, helyettesévé Frabbonit választották. 1998. június 25-én kinevezték az egyetem
fıigazgatójává Alfred Steinherrt, aki korábban az Európai Beruházási Bank igazgatója volt
Luxemburgban.
Az egyetem egyik alapvetı célkitőzése a háromnyelvő oktatás megvalósítása. Kivételt képez a
Mővelıdési Kar, ahol a hallgatók néhány tárgy kivételével anyanyelvi képzést kapnak. A tanrend
minden egyes szaknál feltünteti, hogy mely tárgyakat milyen nyelven oktatnak és a vizsgákat is azon
a nyelven kell letenni. A beiratkozni szándékozó diákoknak ezért vizsgát kell tenniük annak
bizonyítására, hogy a három közül legalább két nyelvet magas szinten ismernek.
A két ciklusú oktatás segítségével az egyetem a felsıfokú szakképzést nyújtó fıiskolák szerepét is
átvállalja, s lehetıvé teszi a további egyetemi szintő tanulmányokat.
Az egyetem alapszabálya, a Magna Charta Universitatum, amelyet német és olasz nyelven foglaltak
írásba, hangsúlyozza az intézmény nemzetközi orientációját, s azt, hogy az egyetemnek
"hídszerepet" kell betöltenie a közép-európai és az olasz kulturális térség irányába. Ezt szolgálja a
többnyelvő képzés és a külföldi professzorok nagy száma. A többnyelvőség érdekében a
legkorszerőbb technikával felszerelt nyelvoktató központ létesült, ahol a hallgatók elmélyíthetik
nyelvtudásukat, szükség esetén külön tanfolyamokon vehetnek részt, de a multimédiás eszközök
segítségével egyedül is tovább képezhetik magukat.
Az egyetem alapszabálya elıírja, hogy az intézménynek egyaránt meg kell felelnie egy
magánegyetem és egy nyilvános állami egyetem irányításával szemben támasztott
követelményeknek. A kutatás szabadságát ugyanúgy biztosítani kell, mint az adminisztratív és a
szakmai irányítás teljes szétválasztását. Az egyetem központja Bolzanóban található, de egy
kihelyezett részlege mőködik Bressanonéban (Brixen) is. Az adminisztratív apparátusnak a
tartományi elıírásoknak szellemében megfelelı szakmai képesítéssel kell rendelkeznie és
kétnyelvőnek kell lennie. A kétnyelvőség követelménye azonban nem vonatkozik az oktatókra.
1998. augusztus 19-én zárult le az elızetes beiratkozás a két említett karra. Az egyetemre bárki
jelentkezhet, de a felvehetı diákok száma egyelıre maximált. Ezért felvételi vizsgát kell tenni,
amelyen mindenekelıtt a megadott három nyelv közül kettınek az alapos ismeretét kell igazolni. A
diákok felvételérıl egy bizottság dönt az érettségi és a vizsga eredménye alapján. Az elsı évben a
Bolzanói Szabadegyetemre összesen 390 fı jelentkezett, közülük a Közgazdasági Karra 127 fıt, a
Mővelıdési Karra 117 fıt vettek fel, akiket 60 megbízott oktató (kinevezett egyetemi tanárok,
docensek, kutatók és tanársegédek) tanít. A tervek szerint 4-6 év múlva összesen kb. 1500 diák fog a
Szabadegyetemen tanulni. A diákoknak tandíjat kell fizetniük, amelynek összege egy évre 1 millió
50 ezer líra (kb. 583 US-dollár). Ezt két részletben, a beiratkozáskor, illetve a harmadik trimeszter
kezdete elıtt kell kifizetni. Indokolt esetben az egyetem a tandíjat elengedheti.
1998. október 1-én kezdıdött az oktatás. Luigi Berlinguer ekkor írta alá azt a rendeletet, amely
felhatalmazza a Bolzanói Szabadegyetemet államilag elismert diplomák kiadására.

Az alapítók az általános mővelıdés-, kultúr- és szociálpolitikai célkitőzések mellett elsısorban
gazdasági szakembereket akarnak képezni, akik nem csak a regionális munkaerıigényeket tudják
kielégíteni, de hozzá tudnak járulni ahhoz is, hogy Trentino-Alto Adige Tartomány beilleszkedjen a
nemzetközi gazdasági vérkeringésbe. Erısíteni akarják az említett területeken az innovációt, az
infrastruktúra és a szolgáltatások színvonalát is. A fenti célok megvalósítása érdekében az egyetem
többnyelvő, európai és nemzetközi irányultságú képzést nyújt, és egyúttal tudományos kutatási
központul is szolgál. A munkaerıpiac igényeinek megfelelı új szakokat is kíván oktatni, amelyek
kiegészítik a szomszédos egyetemeken folyó képzési formákat. A regionális szükségletek kielégítése
érdekében biztosítja az anyanyelvő óvodapedagógusi, általános iskolai és középiskolai tanárképzést,
amelynek lehetıségét az alkotmány garantálja a kisebbségek számára. Többnyelvő (olasz, német,
angol), egyetemi diplomát nyújtó speciális szakmai képzési formákat indítanak a régió
szükségleteinek megfelelıen. Kutatási projekteket dolgoznak ki a helyi fejlıdési, mővelıdési
lehetıségek feltárására. Biztosítják a megfelelı színvonalú szakmai továbbképzést.
A Közgazdasági Karon az elsı, 1998/99-es tanévben a következı teljes (két ciklusú - R. É.) 4 éves
képzést nyújtó szakok oktatása kezdıdött meg: üzemgazdász és külkereskedı. A második ciklusban
a tárgyak egy részét angolul tanítják. A hangsúlyt a nemzetközi külkereskedelmi kapcsolatok és a
menedzsment oktatására helyezik. Ezzel egyidejőleg idegenforgalmi szakemberek számára
hároméves egyetemi diplomát nyújtó (második ciklus) alpesi turizmus szakirányú,
agrárközgazdászoknak erdészeti és kertészeti szakirányú, közgazdászoknak vállalatgazdasági
szakirányú képzés kezdıdött. Az oktatás trimeszteri rendszerben folyik. A szemináriumok és
gyakorlatok a teljes óraszám kb. 35%-át teszik ki. A rendes tanárokon kívül vendégprofesszorok is
részt vesznek az oktatásban.
A Mővelıdési Karon 4 éves teljes képzés indult a tanítóképzı és óvodapedagógusi szakokon. A
középiskolai tanárok kétéves, speciális fıiskolai szintő képzése csak az idei, 1999/2000-es tanévben
kezdıdött meg. Az egyetem doktori címet nyújtó posztgraduális képzést is indít az általános iskolai
tanárok és óvónık továbbképzésére. A jövıben további kiegészítı szakokat kívánnak indítani
szociálpedagógusok, kulturális munkások és felnıttoktatók számára.
Az általános iskolai tanárok és óvodapedagógusok kétéves alapfokú képzése azonos (elsı ciklus - R.
É.). A második ciklusban kezdıdik a szakmai jellegő specializáció. A képzés német és olasz nyelven
egyaránt folyik. A ladin nyelvő oktatás biztosítására külön tanszéket állítanak fel. A tanulmányok
teljes idıtartama kb. 2200 óra, ebbıl kb. 40% gyakorlat (980 óra laboratóriumi vagy gyakorlati
foglalkozás). Az órák közel felét maximum 25 fıs szemináriumi csoportok keretében látogathatják a
diákok. A tanítók és óvodapedagógusok csaknem teljes képzése anyanyelven, németül vagy olaszul
folyik, de vannak olyan tárgyak, amelyeket mindkét csoport számára közösen oktatnak (pedagógia,
iskolai jog). A ladin anyanyelvő hallgatók egyes tárgyakat németül, másokat olaszul tanulnak,
ugyanakkor a ladin kultúrára és nyelvre vonatkozó ismereteket ladinul hallgatják. Az általános
iskolai tanítóknak a 4 év alatt 29, az óvodapedagógusoknak 28 vizsgát kell letenniük. A vizsgák
letétele meghatározott számú kredit megszerzéséhez kötött.
A nem túl távoli jövıben, 4-5 év múlva összesen kb. 700 fı fog Bressanonéban tanulni az említett
szakokon. A tanszékvezetık a kezdeti átmeneti periódusban az alapító tanács tagjai közül kerülnek
ki, amíg a végleges kinevezések meg nem történnek.
A Nyelvtudományi Karon a képzés csak jövıre indul meg. Ugyancsak jövıre tervezik a mérnökök,
szociális munkások oktatásának beindítását.

A felsıoktatási hálózat kiépítésének második szakaszában, kb. 5-6 év múlva további két fakultást
akarnak létesíteni agrár- és egészségügyi szakemberek képzésére.
D. A Bolzanói Szabadegyetem infrastruktúrája, személyzete
Az új intézmény két helyen mőködik. Bolzanóban található a Közgazdasági Kar, a könyvtár (a régi
kórház épületét alakították át e célra), itt van a rektorátus és az adminisztratív központ (a Trapppalotában), továbbá a nyelvi központ, amelyet az egykori Európa Galériában helyeztek el. A
tartomány vezetısége a régi kórház mellett egy 190 000 négyzetméter nagyságú területet adott az
egyetem felépítésére. A teljes épület várhatóan 6-8 év múlva fog elkészülni, a kivitelezésére kiírt
pályázatot a Zürichi Architektenbüro nyerte el.
Bressanonéban mőködik a Mővelıdési Kar (a hajdani Szt. József Missziós-házban) és a könyvtárnak
egy kihelyezett részlege (a volt papi szemináriumban). A könyvtár mindkét részlege rendelkezik
multimédiás technikai berendezésekkel, Internet-hálózattal, amely a hallgatók számára lehetıvé teszi
más egyetemi könyvtárak anyagának használatát is. A Mővelıdési Kar várhatóan kb. 5 év múlva fog
átköltözni végleges helyére, az autóbusz pályaudvar mellett épülı új egyetemi központba.
Bolzanóban 25 tanár és diák elszállásolására van lehetıség a Kolpinghausban és a MarianumDeutschausban. Az elıbbiben kapott helyet az egyetemi menza is. Bressanonéban 30 fıt tudnak
elszállásolni a padovai egyetem Casa della Gioventu nevő kollégiumában. Két diákétkezde is
mőködik, a Kolpinghausban és a Kassianumban. A következı években a kollégiumi férıhelyek
bıvítését tervezik mindkét városban, valamint a tanárok elhelyezésére alkalmas vendégház építését.9

III. Milyen magyar egyetem képzelhetı el Erdélyben?
Szükség van-e egyáltalában magyar nyelven oktató felsıoktatási intézményekre a határon
túl?
Korábbi fejtegetéseinkbıl már bizonyára kitőnt, hogy azokkal értünk egyet, akik szerint a határon
túli magyaroknak szükségük van olyan intézményekre, amelyek - részben vagy teljesen - anyanyelvi
képzést nyújtanak számukra. Ezt azzal indokoltuk, hogy az általuk lakott területen kialakult magyar
kulturális örökségnek a megırzése, ápolása, az ottani magyar közösségek feladata. Hozzátesszük: a
hagyományok továbbfejlesztése egyúttal e közösségek fennmaradásának egyik záloga is. Magasan
képzett elit nélkül azonban a hagyományok megırzése és a kisebbség fennmaradása egyaránt
kudarcra van ítélve. Mivel a nemzeti identitás egyik pillére a közös múlt és a közös kultúra
értékeinek vállalása, ezek elveszítése az átfogó csoportok azonosságtudatát rombolja.
Hasonlóképpen kétséges az általuk lakott régió jövıje is, ha nincs korszerő mőveltséggel rendelkezı
értelmiségük, amely segít a társadalmi-gazdasági problémák leküzdésében. Az azonosságtudathoz
ugyanis közös jövıképre és közösen vállalt feladatokra is szükség van. Ezek megfogalmazására az
elit hivatott. Ennek hiányában a kisebbség, nem látva létének értelmét, lemond a problémák
megoldásáról, gondjaiért a felelısséget áthárítja a kormányzatra. A demokratikus rendszer
kiépítésének szolgálatába állított közösségi energiák felszabadítása, a társadalmi aktivitás növelése is
a korszerő mőveltséggel rendelkezı kisebbségi elit feladata és kötelessége. Az elit nagyságát
tekintve viszont a határon túli magyarok alaposan le vannak maradva a sok évtizedes etnikai alapú
diszkrimináció miatt. Ennek hátrányait csak úgy lehet valamelyest csökkenteni, ha a korábbinál
nagyobb lehetıséget kapnak a felsıfokú képzés megszerzésére. Fenti észrevételeink az összes
határon túli magyar közösségre vonatkoznak, azzal a megszorítással, hogy természetesen egyetemet
nem lehet bárhol alapítani: szükség van a kisebbségi lakosság megfelelı lélekszámára és a szükséges
elıképzettségre is. Erdélyben statisztikailag kimutatható tény, hogy középfokú tanulmányokat a

magyar kisebbség tagjai közül végeznek legtöbben, a felsıfokú képzettség terén azonban már csak a
12. helyen álltak a legutolsó népszámlálásnál. Ez a helyzet valószínőleg nem véletlenül alakult így,
orvosolni azonban nem könnyő. A magyar közösségek természetszerőleg nem nyugodhatnak bele a
felhalmozódott hátrányokba, ugyanúgy nem mondhatnak le saját elitjük felnevelésérıl, a
történelmileg kialakult hátrányok bepótolásáról, mint ahogyan a dél-tiroli németek sem mondtak le
arról.
Az anyaországi egyetemeken folytatott tanulmányokkal ezt a célt nem lehet elérni. Elsısorban azért
nem, mert a hazai egyetemeken szerzett oklevelek honosítása még a legnagyobb politikai jóakarat
mellett is nagyon nehézkes, néha teljesen kizárt, mert olyan képzettségrıl vagy oktatási formáról van
szó, amely a másik országban egyáltalán nem létezik. Ezek a diákok diplomájukkal eleve arra
vannak ítélve, hogy az anyaországban maradjanak, és ott helyezkedjenek el. Ugyanez a probléma a
magyarországi egyetemek és fıiskolák kihelyezett tagozataival. A romániai egyetemeken tanuló
diákok magyarországi részképzésének bıvítésével lehetıvé válik, hogy a felsıoktatási
intézményekbe már bekerült fiatalok megismerkedjenek a magyar szakirodalommal, az anyanyelvő
szakterminológiával, de ez nem segít azokon, akik korábban kiszorultak az oktatásból, s azokon a
szakterületeken sem, amelyeket a határon túl egyáltalán nem oktatnak.
A magyar kisebbség által lakott terület gazdasági felvirágoztatása szempontjából is szükség van
magasan kvalifikált szakemberekre, hiszen tudjuk, hogy a külföldi tıke elıszeretettel telepszik oda,
ahol olcsó, de jól képzett munkaerıre talál. Erdélyben évek óta nagy szükség mutatkozik
agrármérnökökben, egészségügyi, turisztikai szakemberekben stb. Ezek képzését is a kialakítandó
felsıoktatási hálózatnak kellene megoldania.
Legnagyobb mértékben azonban az EU-integráció elımozdítása érdekében van szükség az
egyetemre. Az integráció nem valósítható meg a szakmai terminológiát két-három nyelven jól
beszélı szakemberek nélkül. A magyarul, románul és angolul (esetleg még németül is) jól tudó,
magasan képzett magyar fiatalok rendkívüli helyzeti elınybe kerülnének a külföldi kapcsolatok
építésénél, meggyorsíthatnák a magyar-román gazdasági kapcsolatok fejlıdését, de Erdély
beilleszkedését is a nemzetközi gazdasági vérkeringésbe. Ez nem csak számukra jelentene vonzó
perspektívát, de egyaránt érdeke Romániának és Magyarországnak is.
Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy az egész világon uralkodó tendencia szerint a
felsıoktatásban részesülık aránya dinamikusan emelkedik. Várhatóan nem lesz ez másként a
szomszédos országokban sem. Akkor pedig kifejezetten jó, ha a lemaradások kompenzálására
szolgáló felsıoktatási hálózat kiépül, mert a magyar kisebbség ily módon felkészül a nagyobb számú
diákság taníttatására, s a gazdasági-társadalmi szükségleteknek megfelelı irányú képzésére.
A szülıföldön történı tanulást egy másik, gazdasági jellegő érv is alátámasztja. Ma az EUtagországokban azért is törekszenek arra, hogy régiónként egy vagy két egyetem legyen, mert tudják,
hogy a felsıoktatás telepítése rendkívül költséges: a fejlett infrastruktúra kialakítása akár évtizedekig
tarthat (nem csak laboratóriumokat, reaktorokat kell építeni a kísérletek miatt, de kollégiumokat is,
valamint gondoskodni kell a tanárok elhelyezésérıl stb.). De költséges a felsıoktatás a család
számára is, ha távol esik a lakóhelytıl. Ez a probléma még fokozottabban jelentkezik, ha a diákok
külföldön tanulnak. Ezért költségtakarékossági szempontból is jobb, ha a határon túli magyarok
szülıföldjükön végezhetik tanulmányaikat.
Meggyızıdésünk tehát, hogy szükség van új magyar egyetemre, de egyáltalán nem mindegy, hogy
milyenre. Az elızıekben bemutatott európai uniós kisebbségi felsıoktatási modellek alapján az a

véleményünk, hogy a határon túli magyarok számára létesítendı felsıoktatási intézménynek a
Bolzanói Szabadegyetem mintáját kellene követnie.
Indokaink a következık:
1. A katalán modell a közép- és kelet-európai térségben nehezen lenne alkalmazható, nem csak a
demokratikus háttér, a föderatív államberendezkedés megvalósítására vonatkozó általános akarat
hiánya miatt, de azért is, mert a határon túli magyarok csak kevés helyen élnek egy tömbben, s ott is
csak ritkán alkotnak a katalánokhoz hasonlóan nagy többséget egy tartományon belül. A
szórványban és kisebbségben élık számára a tartományi önállóság sosem lesz olyan formában
elérhetı, mint a katalánok számára.
2. Bizonyos szempontból ugyanez érvényes a finnországi svéd egyetemre is: a demokratikus háttér,
a kiegyensúlyozott kapcsolatok hiánya miatt legfeljebb annyi vehetı át belıle, hogy az egyetem
alapításának elsı idıszakában semmiképpen sem lehet állami, mert ez a célkitőzés oly mértékig
kiélezné körülötte a politikai harcokat, hogy az eleve lehetetlenné tenné létrehozását.
3. A dél-tiroli példa már csak a történelmi analógiák okán is sokkal reálisabbnak tőnik. TrentinoAlto Adige Tartomány a német ajkú kisebbség térbeli elhelyezkedése miatt is sok tekintetben
hasonló a határon túli magyarok földrajzi megoszlásához, akik az ottani németekhez hasonlóan
helyenként többségben, másutt kisebbségben vannak, a közigazgatási központokból azonban már
kiszorultak.
4. A Bolzanói Szabadegyetem létrehozására heves ellentétek után került sor, amikor a konfliktusok
és az elszenvedett sérelmek emléke még elevenen élt az emberek tudatában. Az alapítók érezhetıen
ennek figyelembevételével alakították ki elképzelésüket az új egyetem felépítésérıl, mőködésérıl. A
sajátos körülményeknek egy hagyományos állami egyetem nem tudott volna megfelelni, hiszen
annak az adott állam területén érvényesülı akkreditációs gyakorlathoz kellett volna igazodnia. Ez
kizárta volna mind a nemzetközi összetételő alapító tanácsok létrejöttét, mind a külföldi
vendégprofesszorok nagy számát, mind a többnyelvő oktatási formát. E nélkül pedig megítélésünk
szerint nem hozható létre egy modern intézmény, amely egyszerre szolgálja a nemzeti identitás
megırzését, az adott régió gazdasági fejlıdésének felgyorsítását, s integrálódását a nemzetközi
piacokhoz.
5. Az már kiderült, hogy egy önálló, magyar nyelvő állami egyetem felállítása olyan heves politikai
ellentéteket vált ki Romániában, ami a kormánykoalíció létét is veszélyeztetheti. Ehhez ragaszkodni,
annyit jelent, hogy beláthatatlan idıre elodázzuk a magyar kisebbség egyébként jogos igényének
kielégítését. A magyar nyelvő magánegyetem sem oldja meg a gondot: nem biztos, hogy
akkreditálható lesz az általa nyújtott képzés, s hogy ennek érdekében a szükséges számú hazai
oktatót biztosítani tudja. Az akkreditáció kérdésében egyszerre jelentkezhetnek szakmai érvek (a
rezidens tanárok hiánya), de eszköze lehet a burkolt politikai ellenállásnak is. Súlyos problémát
jelenthet, hogy az akkreditáció esetleges kudarca csak késıbb derül ki, amikor már milliókat
költöttek az intézmény tevékenységére, s gyerekek százai tanultak ott évekig. Akkreditáció
hiányában viszont megint csak ott tartunk, hogy a kibocsátott diploma esetleg nem ér semmit.
Véleményünk szerint semmiképpen sem szabad olyan helyzeteket teremteni, amelyeknek az
eredménye beláthatatlan. Akárcsak Dél-Tirolban, Romániában is ragaszkodni kell ahhoz, hogy elıre
- tehát még az oktatás megkezdése elıtt - iktassák törvénybe, hogy az egyetem az állam által
elfogadott diplomát adhat ki. Ha nem ezt tesszük és a már elindított egyetemi oktatást utóbb mégsem
akkreditálják (akár jogos szakmai kifogások alapján), olyan politikai vihar kerekedhet, amelyben az
ellenfél ismét kijátszhatja a "magyar kártyát", s ez egyáltalán nem érdeke az ottani kisebbségnek,

sem a magyar államnak. Tisztában kell lennünk ugyanakkor azzal a ténnyel, hogy Magyarországnak
nincsenek igazán hatékony eszközei a szomszédos országok politikájának befolyásolására.
Milyennek kell lennie a határon túli magyarok számára létrehozandó egyetemnek ?
Az elızıekben már utaltunk arra, hogy mindenféleképpen nem állami és szabadegyetemnek kell
lennie a szó klasszikus értelmében, abból a megfontolásból, hogy mőködése, oktatása eltérhessen az
adott ország érvényes akkreditációs szabályaitól. Alapításának azonban csak akkor van értelme, ha
megfelel a következı elvárásoknak:
1. Adjon az adott országban általánosan elfogadott diplomát, ily módon segítve elı a
kisebbségi elit formálódását, a történelmileg kialakult lemaradás behozását.
2. Biztosítsa az anyanyelvő képzést ott, ahol arra van szükség és a többnyelvőséget,
ahol a szakmai szempontok ezt indokolják.
3. Tegye lehetıvé a külföldi vendégprofesszorok mőködését.
4. Legyen innovatív, segítse elı az adott régió gazdasági felzárkózását, európai
integrációját.
Az elhangzottakból kitőnik, hogy az általunk reálisnak tartott egyetem a bolzanóihoz hasonlóan nem
csak magyar nyelvő képzést nyújtana, multikulturális lenne megint csak a szó klasszikus értelmében.
Kizárólag magyar nyelvő oktatásban részesítené a pedagógusokat (s mindazokat, akiknek szakmai
szempontból indokoltan erre van szükségük, mint a papok, lelkészek, szociális munkások, kulturális
menedzserek stb.), de a gazdasági pályákra készülıket három nyelven (magyar-román-angol/esetleg
német) tanítaná. Ennek stratégiai jelentısége van. Nem csak a már említett nyugati fenntartások,
hanem az elkerülhetetlenül bekövetkezı politikai, személyi villongások miatt. A külföldi (nem csak
magyarországi) vendégtanárok biztosítanák a szükséges kontrollt. A kölcsönös bizalmatlanság
légkörében ez lenne az egyedüli garancia arra, hogy az oktatás és kutatás függetlensége
megmaradjon, s a szakmai-személyi ellentéteket ne magyarázhassa félre senki etnikai-nemzeti
alapon.
Véleményünk szerint egy tekintélyes nemzetközi szakértıkbıl álló tudományos tanácsnak, élén egy
harmadik országbeli tudóssal, aki a pénzügyi körökkel is jó viszonyban van, kellene gyakorolni a
szakmai és pénzügyi felügyeletet a létrehozandó szabadegyetem felett. Tagjainak egyharmada
magyar, egyharmada román és egyharmada + 1 fı (ti. az elnök) külföldi lenne. Ez a tanács megtekintve a szóba jöhetı helyszíneket - döntene az egyetem székhelyérıl, arról, hogy hol és
milyen karokat állítana fel. Ez a testület nevezné ki a tanszékvezetıket és a tanárokat. A tanács
tagjainak egyharmadát kétévenként választanák újra, biztosítva ezzel a szakmai folyamatosságot, de
az állandó megújulást is. A tanszékvezetıket és tanárokat pályázati úton csak meghatározott idıre
lehetne kinevezni, illetve idırıl idıre kinevezésüket meg kellene újítani. A tudományos tanács
döntene a külföldi vendégtanárok pályázatának elfogadásáról is. Ez a tanács jelölné ki az egyes
karok alapító tanácsát. Az alapító tanácsok tagjai töltenének be az egyetem mőködésének elsı
idıszakában a tanszékvezetıi posztokat, ık dolgoznák ki a tantervet, a mőködési szabályzatot,
döntenének a felvehetı diákok számáról, a felvételi módjáról stb.
Bizonyára lennének a nemzetközi összetételő tudományos tanácsnak olyan döntései, amelyekkel
sokan nem értenek egyet, ennek ellenére ez a megoldás mégis több elınnyel járna, mint hátránnyal.
Egyik kormány sem másíthatná meg ígéretét, nem magyarázhatná félre a dolgokat anélkül, hogy

ennek nemzetközi konzekvenciáit ne kellene vállalnia. De nem csak az idırıl idıre változó
kormányokkal szemben volna szükség garanciákra. Tudjuk, hogy az erdélyi magyarság is igen
megosztott a felállítandó egyetem székhelyének kérdésében, s még inkább az lenne a személyi
kérdésekben, ha már ott tartanánk. Bármilyen döntést is hozna a román vagy magyar kormány,
mindig lennének olyanok, akik azt elleneznék. Egy független szakértıkbıl álló testület döntését csak
szakmai érvek alapján lehet kifogásolni. A tanács létrehozásával az egyetem körüli viták
kikerülnének a politikai ütközızónából, s végre megkezdıdhetne az érdemi munka.
A külföldi (harmadik országbeli) vendégtanárok alkalmazása jelentené a megoldást azokra, a PetıfiSchiller Egyetem alapításának tervével szemben hangoztatott, s egyáltalán nem megalapozatlan
aggályokra, hogy elegendı számú magyar és német nyelvő oktató hiányában románokat neveznének
ki, akik ezáltal megint fölénybe kerülnének a döntések meghozatalánál. A szabadegyetem felett álló
nemzetközi tudományos tanácsban a külföldiek (harmadik országbeli) jelenléte garantálná, hogy a
kinevezéseknél, a tantárgyi programok kidolgozásánál, a szakirodalom kiválasztásánál stb. a
szakmai szempontok domináljanak. Magyarország számára éppen a nemzetközi tudományos tanács
felügyelete jelenthetné a garanciát, hogy az általa nyújtott anyagi támogatás eléri célját, mivel
jelentıs külpolitikai presztízsvereség nélkül az egyetem tevékenységét senki sem akadályozhatná.
A nemzetközi összetételő tanszékek közös tevékenysége egyúttal jó elıiskolát jelentene az európai
uniós tagsághoz: a magyar és román tanárok elsajátíthatnák az ott bevált döntéshozatali
mechanizmusokat.
A szabadegyetem rugalmas szerkezete lehetıvé tenné, hogy a központ mellett kihelyezett karok
mőködjenek más városokban is, a munkaerı igényeknek megfelelıen (kertészeti, egészségügyi stb.)
Az állami fıiskolák képzési formáira épülve, az egyetem biztosíthatná az anyanyelvő egyetemi
szintő továbbképzést, ahol az szükséges, vagy lehetıséget nyújthatna a diplomások posztgraduális
tanulmányaihoz. Akárcsak Dél-Tirolban, elképzelhetı lenne, hogy a pedagógusképzés ne csak
magyarul és románul folyjon, hanem (a ladinhoz hasonlóan) németül és más kisebbségi nyelveken
is.
Egy ilyen intézmény természetesen nagy kihívást jelentene az állami egyetemek számára, amelyek
gyakran saját személyi összetételük és hagyományaik foglyaként nagyon lassan reagálnak a
változásokra. A versenyhelyzet talán ezekben az intézményekben is elindíthatná a szükséges
megújulást.
A nemzetközi, több nyelven oktató szabadegyetem hallgatóinak felvételi vizsgát kellene tenniük, s
valószínőleg tandíjat is kellene fizetniük. A magyar kormány azonban átvállalhatná a tehetséges, de
szociális szempontból hátrányos helyzetben lévı diákok tandíját, s netán ösztöndíjat is folyósíthatna
számukra. Meglehet, hogy ennek több értelme lenne, mint a kihelyezett tagozatok támogatásának.
A Bolzanói Szabadegyetem mintául szolgálhat nem csak az egyetem alapítási koncepciójának
kidolgozásához, de annak megvalósításához, fokozatos bıvítéséhez is. Kiderül, hogy az egyetem
létrehozását nem kell feltétlenül egy campus építésével kezdeni. A meglévı, nem kellıen kihasznált
ingatlanok racionális átalakításával (mint a régi kórház, a papi szeminárium épülete vagy az Európa
Galéria) el lehet kezdeni az oktatást. Biztos, hogy a Bolzanói Szabadegyetem erdélyi párjának
felépítéséhez sikerülne PHARE-támogatást szerezni. Egy, a 21. század színvonalának megfelelı
egyetemi komplexum felépítése azonban hosszú évekig tart. Tekintettel arra, hogy az egyetem
létrehozását milyen hosszadalmas egyeztetésnek és törvényalkotó munkának kell megelıznie,
semmiképpen sem lenne szabad a várakozás idejét az építkezéssel tovább nyújtani.

Bolzano arra is jó példa, hogy milyen komoly politikai akaratra van szükség mindkét oldalon ahhoz,
hogy egy nem állami szabadegyetem létrejöhessen. Feltétlenül egyezségre kell jutni a felállítandó
egyetem jogállását, létrehozási és fenntartási költségeit illetıen. Amíg nincsenek törvényes
garanciák az intézmény mőködésére, nem szabad jelentıs összegeket fordítani az elıkészületekre.
Láthattuk Dél-Tirolban, hogy a szándék megszületésétıl az oktatás megkezdéséig csaknem 6 év telt
el. Nagyon nagy elszánás kell mindkét oldalon ahhoz, hogy ez az idı lerövidülhessen. A lehetıség
azonban megvan rá, hiszen van egy minta, amit közvetlenül is tanulmányozható, szükség esetén
pedig lehet konzultálni az intézmény vezetıivel.
Az ENSZ közvetítésével lezárult dél-tiroli megbékélés tapasztalatainak átvétele, a Bolzanói
Szabadegyetem párjának létrehozása Erdélyben komoly politikai üzenet lehetne Európának a magyar
és román kormány részérıl. Világosan kifejezésre juttatná, hogy mindkét ország elkötelezett híve az
európai megoldásoknak, kész adaptálni olyan modellt, amely éppen az EU két tagállama közötti
megbékélési folyamat eredményeként született meg. A Bolzanói Szabadegyetem erdélyi
változatának létrehozása egyúttal mintául szolgálhatna Közép- és Kelet-Európa más országaiban is a
kisebbségek anyanyelvő felsıoktatásának megteremtésére.
--------------------------------------*

A tanulmány 1999-ben készült az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Intézetének
megbízásából.
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Székely István
Értelmezési keret az erdélyi magyar egyetem kérdéséhez, különös tekintettel
annak demográfiai összetevıire*
Az erdélyi magyar tudományegyetem kérdése a közvélemény számára az 1989 utáni idıszak talán
legfontosabb tétje. A közvélemény-kutatásokból egyértelmően kiderült, hogy a lakosság az
értékprioritások szintjén - az etnikai jelleget is hordozó kérdések közül - elsısorban az anyanyelvő
oktatást, és ezen belül a magyar egyetem/Bolyai Tudományegyetem visszaállítását támogatja. Az
egyetemet a szimbolikus szférában betöltött súlya, valamint megszőnésének körülményei alkalmassá
tették arra, hogy ideológiai töltettel társulva a kommunista diktatúra összeomlását követı "kárpótlás"
jelképe legyen. Az értelmiségi elit az egyetem kérdését tovább sarkította: ha sikerül visszaállítani a
Bolyai Tudományegyetemet, lényegében "megoldottuk" az anyanyelvő oktatás kérdését; ha nem
sikerül, akkor nem rendelkezünk teljes oktatási struktúrával1, aminek következtében a közoktatásban
meglevı pozícióink is megrendülnek, mivel a szülık román iskolába íratják gyermekeiket, a magyar
oktatás pedig fokozatosan felszámolódik. Jelenleg az erdélyi magyar egyetem léte a magyar lakosság
otthonosságérzetének egyik legfontosabb eleme.2
A kérdés szimbolikus térben tettenérhetı jellemzıit azért tartom fontosnak, mivel véleményem
szerint a létrehozandó egyetem esetében két, egymást csak részben fedı egyetemkoncepciót kell
összeegyeztetni. Az elsı megfogalmazás azé az egyetemé, amirıl beszélni szoktunk, azé a valamié,
amit tulajdonképpen az elmúlt évtizedek jogsérelmeinek egyik győjtıfogalmává tettünk: a kolozsvári
Bolyai Tudományegyetem, annak Farkas utcai fı épülete, esetleg az egykori Regnum Marianum. Ez
részben pótolható egy zöldmezıs, domb tetején álló presztízsberuházással, egy campusszal, amihez
minden évben hozzáteszünk egy épületszárnyat, ahová magyar fiatalok járnak és mutatja a Duna
Televízió. A másik egyetem egy olyan felsıoktatási hálózat, amely integrálja a meglévı - nem
állami - felsıfokú oktatási intézményeket; figyelembe veszi az erdélyi magyar társadalom földrajzi
tagolódását, annak regionális sajátosságait; megfelel a társadalomépítés szempontjainak, valamint
kiszolgálja a munkaerıpiac igényeit.
Erdély magyar népessége földrajzi elhelyezkedését tekintve a Nagyvárad-KolozsvárMarosvásárhely-Csíkszereda-Kézdivásárhely tengely mentén három olyan nagyobb régióra osztható,
amely mindegyike interetnikus szempontból eltérı élethelyzeteket, közgondolkozásokat - sajátos
identitást hordoz.3 Véleményem szerint mindhárom régió saját felsıoktatási intézményt igényel.4 E
három régió azonban eltérı igényeket fogalmaz meg egy létrehozandó felsıoktatási intézettel
kapcsolatban, illetve más-más befogadó közeget jelent.
A Partium régió (Bánságot is beleértve) Erdély nyugati, valamint északnyugati megyéibıl tevıdik
össze. A régióban az 1992-es népszámlálás adatai szerint a romániai magyarok körülbelül
egyharmada (kb. 517 ezer személy, 31,8%) található. A térségben a magyar lakosság interetnikus
környezetben él. Bihar és Szatmár megyék jelentıs részén, Szilágy megye nyugati, északnyugati
felében számbeli többséget alkot, ezek a területek egy határ menti összefüggı tömböt képeznek. A
tömb "fellazítása" a húszas évek telepesfalvaival kezdıdött, majd több évtizedes következetes
népesedéspolitika eredményeként kialakult a mai mozaikszerő interetnikus környezet. Az etnikai
tömb határán túl, Arad megye egyes részein a magyar népesség kisebb szigetekben többségben él,
azonban Temes és Krassó-Szörény megyékben szórványhelyzetben található.
Partium sajátossága a "kifele"-fordulás, a minden szempontból Magyarország irányába történı
igazodás. A magyarországi tömegkommunikációs csatornák vételének lehetısége az ottani értékrend

közvetítését, az erre épülı gondolkozásmódok, magatartásminták, fogyasztói szokások átvételét
eredményezték. A régióban nagyon erıs a kivándorlási hajlandóság5, a kivándorlók igen jelentıs
része ebbıl a térségbıl kerül ki. A felsıoktatás szempontjából egyre kevésbé jelent gravitációs
központot Kolozsvár, inkább Debrecen, Nyíregyháza és Szeged tölti be ezt a szerepet. Egyre több
fiatal már a középiskolai tanulmányait is Magyarországon végzi. A régióban - elsısorban
Nagyváradon és Temesvárott - jelentıs számú magyar fiatal tanul román tannyelvő állami vagy
magánegyetemeken.
A térség etnikailag összefüggı tömbjének szélén található Nagyvárad, ahol a meglévı Sulyok István
Református Fıiskolát/Partiumi Keresztény Egyetemet fel lehetne fejleszteni a régió igényeit
kiszolgáló felsıoktatási intézményé. Alapvetı célként a régió szükségleteinek biztosítását, a
magyarországi egyetemre készülık otthon tartását, valamint a román tannyelvő felsıoktatási
intézményeken tanulók bevonását lehetne megfogalmazni.
A romániai magyar lakosság keleti tömbjét - Székelyföldet - Hargita, Kovászna, és Maros megye
alkotja, a térséghez tartozik Brassó megye is. A régióban a romániai magyarok valamivel kevesebb,
mint fele6 él (kb. 787 ezer személy, 48,5%), közülük 700 ezer egy olyan összefüggı tömböt alkotva,
ahol etnikai arányuk 90% feletti. A hetvenes évekkel kezdıdı erıltetett iparosítás alkalmat nyújtott
román nemzetiségő személyek mesterséges betelepítésére, azonban ez csak a városokat érintette. Az
1989-es történések után betelepedésük leállt, sıt, jelentıs mértékő visszaáramlás tapasztalható, amit
a hatóságok újabban katonaság és rendırség telepítésével kívánnak egyensúlyozni.
A térséget - talán az etnikai tömb szélén elhelyezkedı Marosvásárhelyt leszámítva - a bezárkózás, a
befele fordulás jellemzi. Ezt a kilencvenes évektıl a magyarországi vendégmunka valamelyest
árnyalja. Székelyföld foglalkozási szerkezetében túlsúlyos a mezıgazdaság, településhálózatában ma
is meghatározó a falu, városai mezıvárosok. A régió infrastruktúrája gyengén fejlett, a fontosabb
útvonalak elkerülik. Katonatársadalmak hagyományán a civil szervezıdések száma alacsony, a
térség értelmiségmegtartó képessége gyenge. Székelyföld a 21. század információs társadalmában
zárvánnyá válhat. Etnikai skanzenné. Ugyanakkor az összmagyar kultúrában - elsısorban a
tudományos életben - a székelyföldi származású személyek jelentısnek mondható arányt
képviselnek, megfelelı oktatási intézmények birtokában pedig figyelemre méltó eredményeket
tudnak felmutatni.7
Véleményem szerint az egyetemi hálózat létrehozásának tervét össze kell kapcsolni Székelyföld
emancipatórikus törekvéseinek támogatásával. Az etnikai tömb központjába telepített felsıfokú
oktatási intézet nem csupán "értelmiséggyár", hanem egyben elitmegtartó intézmény, új
gondolkodásmódok-magatartásformák kitermelıje, amely kisugárzó, civilizatórikus hatása
középtávon igen jelentıs lehet. Székelyföld több városában is - talán legnagyobb mértékben a régiót
földrajzi helyzete következtében integrálni tudó Csíkszeredában - adminisztratív szempontból
adottak a feltételek egy campus létrehozására, azonban a befogadó környezet és a megfogalmazott
igények inkább gyakorlati ismereteket nyújtó szakok létrehozását teszik lehetıvé. Elhibázott
döntésnek tartanám tudományegyetem, vagy akár tanárképzı fıiskola beindítását valamely
székelyföldi kisvárosban.
Külön vizsgálatot igényel Marosvásárhely szerepe. A város az 1992-es népszámlálás adatai szerint
magyar többségő (51,4%), azonban magyar lakossága elöregedett: a román lakosok korfája
nagyságrendekkel kedvezıbb. Földrajzi értelemben Székelyföldhöz tartozik, az etnikai tömb határán
fekszik, azonban társadalmi-kulturális hátterét tekintve inkább Kolozsvárhoz hasonlítható. Városi
hagyományokkal rendelkezı egyetemi központ, a második világháború után Kolozsvárról áthozott
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, valamint Színmővészeti Fıiskola az elmúlt évtizedekben

nemzetközi mércével mérve is jelentıs eredményeket mutatott fel. Fontos megemlíteni, hogy Maros
megye a Partium nélküli Erdély legjelentısebb mezıgazdasági vidéke, amire egy igen erıs
élelmiszeripar épült.
Véleményem szerint Marosvásárhelyen a létezı felsıoktatási intézményekben történı oktatás
magánegyetem keretén belüli bıvítését célszerő végiggondolni, valamint a mezıgazdasággal
kapcsolatos képzés beindítását. Eddig Marosvásárhely-Nyárádszereda együttmőködésében folytatott
kertészeti oktatást érdemes áttenni Marosvásárhelyre8, ezt ki lehet egészíteni a mezıgazdasághoz
kapcsolódó további szakokkal9, valamint az ezekhez szükséges mőszaki tudományokkal.
Az erdélyi két magyar etnikai tömb között egy kb. 200 kilométer széles, minden szempontból román
többségő sáv található, amely északról a Nagyvárad-Kolozsvár-Marosvásárhely tengely irányába
szőkül, majd attól délre ismét kiszélesedik. A térséget Máramaros10 Beszterce-Naszód, Kolozs,
Fehér, Hunyad és Szeben megyék, valamint és Szilágy megye keleti része alkotják. A "korridorban"
a romániai magyarok mintegy ötöde él (kb. 300 ezer személy, 18,5%). Ebben a században a térség
magyar lakossága folyamatosan csökken. A térségben a kivándorlási hajlandóság magas, az
asszimilációs veszteségek itt a legnagyobbak. Jelentısnek mondható az etnikai tömbök, illetve
Kolozsvár irányába történı belsı migráció is.
A térség meghatározó eleme a kisvárosok láncolata, amelyekben - Kolozsvárt leszámítva - a magyar
lakosok jelentıs része él. A felmérések szerint e réteg gondolkodásmódját határozza meg leginkább
a közösségi szellem, a "megmaradás" igénye. Jelentıs tudás halmozódott fel az interetnikus
kapcsolatok, valamint az "önvédelmi reflexek" területén. Az RMDSZ politikájában
legmarkánsabban ennek a rétegnek a gondolkozásmódját, igényeit jeleníti meg.
Kolozsvár szerepe külön tárgyalandó. A városban az 1992-es népszámlálás adatai szerint 75 ezer
magyar nemzetiségő személy11 él, amely a város 22,8%-át alkotja. Kolozsvár talán Erdély egyedüli
nagyvárosa12, amelyet történelmi hagyományai és földrajzi fekvése egyaránt a tágabb értelemben
vett régió központjává tesznek. Jövıben a decentralizáció, valamint a regionalizmus folyamata a
város jelentıségét tovább fogja növelni. Kulturális szempontból Románia második, Erdély
legjelentısebb központja, a különbözı nemzeti kultúrák igen kiélezett, "kultúrharcos" versenyével.13
Nyolc egyeteme és fıiskolája közül a Babes-Bolyai Tudományegyetem az ország legnagyobb
egyeteme, melynek 39 szakán magyar tannyelvő oktatás is folyik.
Véleményem szerint Kolozsvár szerepe a felsıfokú oktatásban az elitképzés lehet. Ezt segíti elı
földrajzi fekvése is: az egymástól távol esı két magyar tömb szellemi integrációját, egy összerdélyi
tudat kialakítását Kolozsváron, és az egyetemi tanulmányai végeztével szétszóródó szellemi eliten
keresztül lehet megvalósítani. A magánegyetem keretében létre kellene hozni azokat a karokat,
amelyek esetében kilátástalan a magyar tannyelvő oktatás állami kereteken belül történı biztosítása
(jog- és közgazdaságtudomány, zeneakadémia); illetve meg kellene teremteni a lehetıségét annak,
hogy a tanárképzés évrıl évre változó beiskolázási számait szükség esetén ki lehessen egészíteni.
Emellett a hangsúlyt az elitoktatáshoz szükséges háttérintézmények14 magánegyetemen belüli
létrehozására kellene helyezni, ügyelve arra, hogy azokat az - állami és magánegyetemen tanuló összes diák számához méretezzük.

Az állami egyetem-magánegyetem viszony
Elsı fázisban célszerőnek tőnik a szükséges felsıfokú oktatási struktúra teljes spektrumának
meghatározása. A magánegyetem keretében szerintem három jól körülhatárolható esetben kellene
létrehozni valamely szakot, éspedig olyan területen, ahol:
- az állami egyetemen nem folyik magyar tannyelvő képzés és rövid távon nincs esély
annak beindítására;
- az állami kereteken belüli képzést nem tudjuk az általunk kívánatosnak tartott
befogadóképességőre bıvíteni;
- növelni szeretnénk az illetı szakot oktató egyetemi/fıiskolai központok (helyszínek)
számát, és erre rövid távon állami keretek között nincs esély.
Jelenleg a romániai magánegyetemek az állami oktatás mellett kiegészítı szerepet töltenek be. Az
állami egyetemek ingyenes és a magánegyetemeknél lényegesen magasabb szintő képzést nyújtanak.
Magánegyetemekbe általában az állami oktatásba be nem került diákok iratkoznak. Ez a tendencia
tovább erısödik azáltal, hogy az állami egyetemek egyre nagyobb számban hirdetnek meg tandíjas
helyeket.15
A létrehozandó magánegyetembe integrálni kellene a meglévı magyarországi egyetemek kihelyezett
tagozatai közül azokat, amelyek beleillenek az oktatási struktúrába, és magas szintő, hatékony
oktatást, hasznosítható ismereteket nyújtanak.
A magánegyetem létrehozásával nem gyengülhetnek az állami egyetemeken meglévı pozíciók.
Támogatni kell az állami egyetemen tanító tanárok bevonását a magánegyetemen beinduló képzésbe,
azonban el kellene kerülni azt, hogy a magánegyetem végérvényesen "átcsábítsa" ıket.
Természetesen ez a logika csak abban az esetben követhetı, ha az állami egyetemeken lényegesen
növelni tudjuk a magyar oktatás autonómiáját. Az önálló állami egyetem, vagy a magánegyetem
létrehozásának indoka nem csupán a beiskolázási számok alacsony volta, hanem az a felismerés,
hogy az oktatás színvonalának emeléséhez, és a sajátos, nemzeti identitás újratermelésével
kapcsolatos érdekek érvényesítéséhez döntési kompetenciák szükségesek.

A konkrét szakokhoz főzıdı észrevételek
Véleményem szerint minden egyetemi/fıiskolai központban be kellene indítani a
közgazdaságtudomány és a számítástechnika oktatását, valamint egyféle "gyorstalpaló"
tanárképzést idegen nyelvek tanítására.16
A tanárképzés kiemelt fontosságot képvisel, hiszen ennek minıségétıl függ a következı
generációk közoktatásának színvonala. Ezért úgy gondolom, hogy a tanárképzés számára
az elitképzésnek kijáró feltételeket kellene biztosítani. A BBTE-n a képzés szakmai
keretei adottak, ezt csak akkor kell magánegyetemen pótolni, ha nem sikerül az
igényeinknek megfelelı számú beiskolázási helyet biztosítani. Ez az elképzelés csak
abban az esetben tartható, ha valamilyen távoktatási rendszer keretében megszerezhetıvé
válik a tudástöbblet és a tanári diploma azok számára, akik jelenleg falvakban képesítés

nélkül tanítanak. Külön kérdést jelent a nyelvtanárok képzése; olyan nagy lemaradást kell
pótolni, illetve olyan magas a pályaelhagyók száma, hogy a képzést több helyszínen,
párhuzamosan kellene beindítani.
A mőszaki képzés magánegyetemen belüli beindításának feltételei több város esetében is
adottak: Kolozsváron a legtöbb az oktató, Marosvásárhelyen jobban össze lehet hangolni
a már létezı vagy indítandó szakokkal, Székelyföld városaiban nagyobb a mőszaki
képzés iránti igény. A szükséges feltételek kialakíthatóak Temesváron vagy akár
Brassóban is.
Legnehezebb talán a jogtudományok oktatásának megszervezése. Ehhez a legkedvezıbb
feltételek Kolozsváron vannak: a tantárgyak jelentıs részét17 biztosítani lehet a BBTE
bölcsészkarának különbözı szakán elıadó tanárral. A szaktantárgyak esetében a hiány
magyarországi vendégtanárokkal sem pótolható; átmenetileg román nemzetiségő
tanárokat kellene bevonni, és a tantárgyakat román nyelven oktatni. A jogi képzés
beindítása szempontjából szóba jöhetı másik helyszínen (Marosvásárhely?) nincs állami
egyetemi oktatás.
Az egyetemszervezés módozatához főzıdı észrevételek
A magánegyetem telepítésével kapcsolatos kérdéseket a szabadpiaci körülményekre és a
versenyre kellene bízni. A magánegyetem keretében létrehozandó felsıfokú oktatási
struktúra spektrumának meghatározása után nyilvánosságra kell hozni a különbözı
elemek létrehozásának szakmai és anyagi feltételeit. A felsıoktatásban érdekelt csoportok
alakítsák ki elképzeléseiket, tegyék meg ajánlataikat. Az oktatásban szerepet vállaló helyi
csoportok együttmőködése nélkül felsıoktatási intézményeket nem lehet/nem szabad
létrehozni vagy mőködtetni. Amennyiben valamely kiemelten fontos szak beindítására
nem érkezik ajánlat, annak létrehozását meghívásos pályázat keretében kellene
meghirdetni. A különbözı városok mérjék fel, hogy saját erıforrásaikból mit tudnak
felkínálni a létrehozandó egyetem javára.18 Az ajánlatok alapján minden helyszín
esetében el kell végezni a megfelelı megvalósíthatósági és hatástanulmányokat, a helyi
szakemberek mellett lehetıleg azok bevonásával, akik a kilencvenes években cselekvı
részt vállaltak a magyarországi fıiskolák/egyetemek létrehozásában. A tanulmányok
birtokában, a szükséges egyeztetések lefolytatása után ki lehetne dolgozni egy olyan
egyetemi hálózat szervezési tervet, amely megfelel az erdélyi magyar társadalom
stratégiai céljainak és a munkaerıpiac igényeinek, ugyanakkor a létezı erıforrásokat a
legnagyobb hatékonysággal használja ki.
Valószínőleg a magánegyetemi hálózat létrehozásának folyamata több évre, esetleg több
kormányzati ciklusra is át fog húzódni. Az ideális eset az lenne, ha a stratégiai céloktervek pontosítása után a mindenkori politikai akarat csak az egyetemszervezési terv
különbözı részelemei megvalósításának sorrendjét befolyásolná.
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Nyárádszereda a helyi érdekő vasút megszőnte következtében télen nagyon nehezen megközelíthetı.
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Növénytermesztés, állattenyésztés és élelmiszeripari technológia.
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Máramaros megye földrajzi értelemben, illetve történeti hagyományait tekintve a térséghez tartozik ugyan, azonban az
alkalmazott gondolatmenet szerint a közép-erdélyi "korridor"-hoz sorolom.
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Kolozsvár az egyedüli magyar szempontból jelentıs lakossággal rendelkezı város, amelyik nem az etnikai tömbön
belül, vagy annak határán helyezkedik el. Vonzáskörzetében nem lévén számottevı magyar falusi lakosság, a hetvenes
évek dinamikus növekedése Erdély más városaiból származik. Ennek következtében egy olyan befogadó közeg alakult
ki, amely igen kedvezı bizonyos értelmiségi magatartásformák kialakítására.
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Brassó és Temesvár magyar szempontból kevésbé jelentıs, földrajzi értelemben pedig mindkettı Erdély peremén
található.
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Elgondolkoztató, hogy a francia, német, angol és finn kulturális intézet, illetve amerikai, olasz, spanyol, Soros, északi
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Szakkollégiumok, tanári lakások, könyvtárak, kutatóintézetek, tudományos folyóiratok, valamint az egyetemi
hallgatók szakmai és érdekvédelmi szervezeteinek megerısítése.
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Például a Babes-Bolyai Tudományegyetem magyar tagozatának az 1999-2000. tanévre vonatkozó beiskolázási kerete
843 ingyenes és 767 tandíjas helybıl áll, azonban ez a gyakorlat nem mondható általánosnak.
16

A helyi sajátosságok figyelembevételével ki lehet alakítani egy komplementer spektrumot. Például a
közgazdaságtudomány esetében Sepsiszentgyörgyön önkormányzatok számára lehetne menedzsereket képezni,
Marosvásárhelyen egészségügyi intézmények és mezıgazdasági vállalkozások számára, Nagyváradon a határ menti
csereberére szakosodottakat, Kolozsvár pedig "Nobel-díjas" közgazdászokat képezvén megmaradna az "akadémiai"
megközelítés számára. A felsorolt párosítás esetleges, csak egy lehetséges megközelítési módot példáz.
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Egyetemes, valamint román állam- és jogtörténet, jogbölcselet, jogszociológia, statisztika, közgazdaságtan stb.

Ingatlan, telek, pénzbeni hozzájárulás, adómentesség, tanári lakások biztosítása, részfeladatok (pl. közmővesítés,
parkosítás) átvállalása, közmunka stb.

György Lajos
A magyar tudományosság
és a magyar tanárképzés 1927. évi helyzete
és jövı feladatai Erdélyben*
Az alábbi tájékoztatásnak az a célja, hogy figyelemébresztıen rámutasson az erdélyi magyarság
jövıjének egyik leglényegesebb sarkpontjára, a tudományosság helyzetére s annak részletkérdéseire:
a tudománymővelés, a tudósnevelés és a magyar tanárképzés mulaszthatatlan megoldást követelı
erdélyi sajátos feladataira.
Ezért vázolja e három terület jelenlegi helyzetét, a rá súlyosodó feladatokat, s végül a helyzetkép s a
feladatsor alapján javaslatot tesz a legcélravezetıbb megoldásra.

I. Helyzetkép
1. Az erdélyi magyar tudományosság jelenlegi helyzete
Az elszakítás óta Erdélyben terjedelmében és belsı értékében egyaránt figyelemreméltó szellemi élet
bontakozott ki. Az aránylag kedvezı helyzetben levı szépirodalom mellett bizonyos tudományos
törekvések is merültek fel.1 Erdélyben az 1919. január 1-tıl 1925. december 31-ig megjelent 1481
magyar könyvbıl 300 (20%) tudományos, illetve tudománynépszerősítı jellegő.2 Ez az adatsor
magában véve is igazolja, hogy sok tudományos erıvel és nagy munkakészséggel rendelkezik az
erdélyi magyarság szellemi élete. Csakhogy ez a tudományosság nélkülözi egyrészt az erkölcsi és
anyagi hátteret, másrészt az erık egybefogását és irányítását szolgáló tudományos szervet, a
tudományos feladatok jól megfontolt számbavételét és az öntudatos célkitőzések rendszerét. Innen
van egy egységes program keretein kívül elkallódó sok partikuláris törekvés, egybe nem ágazó sok
szétszórt jelenség és célját nem látó sok egyéni kezdeményezés. Míg, ha ezek egy sajátos erdélyi
feladatokat mérlegelı és kitőzı intézményben tömörülnének, a rendszeres munka kívánatos nagy
eredményeit termelhetnék s a magyarság kárára szolgáló szélsıséges szellemi törekvéseket
hatásosan ellensúlyozhatnák. Az Erdélyi Múzeum-Egyesületnek még beláthatatlan idıkig tartó
szándékos megbénítása miatt ma a tudományos feladatok rendszerezésének és irányításának minden
gondja az Erdélyi Irodalmi Szemlére (Kolozsvár, IV. évf. Szerk. György Lajos3) nehezedik, mely a
leszakított területek egyetlen tudományos irányú és kritikai jellegő folyóirata. Feladatát ugyan
céltudatosan látja és követi, de negyedévenként megjelenı szők kerete közt még a célkitőzéseit is
csak fogyatékosan tudja megvalósítani, annál kevésbé képes arra, hogy egymagában a speciális
erdélyi tudományos feladatokat megszervezze és irányítsa.
Európa-szerte folyik napjainkban a tudományos feladatok megoldását intézményesítı szervezkedés.4
Sajnálatosan, egyet kell értenünk azzal a megállapítással, hogy a kolozsvári egyetem a múltban
Erdéllyel szemben sem teljesítette feladatát.5 Most kisebbségi életünkre nehezedik rá mulasztásainak
pótlása. Az alábbiakból kitőnik, hogy ezek a feladatok (II. 1.) oly nagyarányúak és szerteágazók, s
egyszersmind nemzeti értékeinket annyira érintık, hogy mi is csak intézményes szervezettséggel
(III. 1/a) tudjuk a kívánatos eredményeket biztosítani.

2. A középiskolai és az egyetemi oktatás hiányai tudományos és magyar nemzeti
szempontból
A tudományos élet e helyzetképe fıképpen abból a szemszögbıl mutatkozik szomorúnak, ha a
jövınket vesszük fontolóra. Ma még minden téren kiváló képzettségő, nemzeti és valláserkölcsi
alapon álló jószellemő magyar tudósok állnak rendelkezésünkre, de hátratekintve nem látjuk
nyomunkba lépni a feladatainkat átérzı, átvevı és kellı készültséggel megvalósító jövı nemzedéket.
Ennek oka a középiskolai és egyetemi oktatásunk. Mindkettınek kétségbeejtı fogyatékosságai
vannak mind tudományos, mind pedig magyar nemzeti szempontból.
Az adatok egész tömege igazolja azt, hogy a kíméletlen románosítás a magas színvonalon álló
magyar középiskolai oktatást a süllyedés és a bomlás állapotába kényszerítette. mellızve e másutt
összegyőjtött és részletesen felsorolt adatok6 felsorakoztatását, itt csupán a mi szempontunkból
minden bajt feltáró magyar nyelv és irodalmi, történeti és földrajzi oktatás hiányosságaira utalunk.
A baj tulajdonképpen az elemi iskolában kezdıdik, ahol a román nyelv erıltetése miatt gyermekeink
nem tanulnak meg folyékonyan olvasni és írni. A középiskola alsó tagozatán a magyar nyelvre
ugyanannyi óra jut, mint a román nyelvre, itt tehát lényegesebb baj nincs. Legnagyobb sérelmünket
és gondunkat az okozza, hogy a magyar nyelv nem tárgya a bakkalaureátusi vizsgálatnak, és ezért a
tanultak összefoglaló átismétlése és felfrissítése elmarad. Sıt minél inkább közeledik a
bakkalaureátusi vizsgálat, a magyar nyelv és irodalom annál inkább összeszorul s veszít
jelentıségébıl, éppen akkor, amidın a tanultakat egységes képpé kellene tömöríteni és megrögzíteni.
Még nagyobb és az eddigi tapasztalataink szerint pótolhatatlan a hiány a történelmi oktatásnál. Az
értelmesebb tanárok megpróbálnak minél több történelmi anyagot bevinni az alsó osztályok magyar
nyelvi oktatásának tervébe az olvasmányok alapján, és a vallástanárok az egyháztörténelem
keretében, de mindez hiányos, töredékes, csak egy-egy kimagasló történelmi alak körül lehetséges.
Szerves, tudatosan összefoglaló, rendszeres magyar történelmi oktatás nem folyik. És valóban
megrendítı a magyar tanulók magyar történelmi ismereteinek hiánya! Egy Bocskai, Bethlen Gábor,
Pázmány, Rákóczi György, Rákóczi Ferenc nevét és történelmi szereplését (hogy csak a
legnagyobbakat és a legközelebb állókat említsük), ha egyáltalában van valami sejtelmük róluk, a
legkétségbeejtıbb módon zavarják össze és cserélik fel.
Ugyanilyen reménytelen a helyzet a földrajz tekintetében. A mai erdélyi magyar tanuló nem ismeri
sem a régi, sem a mai Magyarország térképét, határait s általában földrajzi nevezetességeit. Csak
annyit tud, hogy van a Tiszán túl egy kicsi lapályos ország, egy nagy folyó, a Duna s egy Budapest
nevő fıváros. Ami idı Európa földrajzának tanítása közben Magyarországra jut, az édeskevés, s ami
a román történelem tárgyalása közben e tekintetben felmerül, az még kevesebb.
Tanulóink tehát rendkívül fogyatékos magyar nemzeti ismeretanyaggal kerülnek az egyetemre, ahol
tanári, jogi, orvosi vagy gyógyszerészi pályákra készülnek elı. Azt sem szabad elfeledni, hogy
vannak olyan magyar ifjaink is, akik állami líceumokban végzik el a középiskolai tanulmányaikat. El
lehet képzelni, hogy ezeknek a magyar nyelvi, irodalmi, történelmi és földrajzi mőveltségük
majdnem a semmivel egyenlı.
Hasonlóképpen szomorú az egyetemi oktatásunk módszere és szelleme, amelynél szintén csak egy
néhány egészen szembeszökı és kézzelfogható jelenségre utalunk. A fentiekbıl következik, hogy a
magyar szakos tanárjelöltek mennyiségileg és minıségileg sokkal kevesebb ismeretanyagot visznek
magukkal az egyetemre, mint amennyire tudományosan építeni lehet. Az egyetemi tanulmány
tartama - s ez a másik súlyos körülmény - nem négy év, hanem három év. A kisebb középiskolai

elıkészület után tehát egy még szőkebbre szabott egyetemi tanulmány következik, úgy, hogy a
magyar szakos tanárjelöltek nemhogy tudományos alapot nyernének, hanem a régi átlagos mértéknél
is alacsonyabb felkészültséggel kerülnek középiskolai tanszékre. Mivel a kolozsvári egyetemen a
magyar nyelvi és irodalmi tanszéket egy tanár tölti be, ez a hároméves ciklus alatt a legjobb akarattal
sem képes hallgatóit a tudományos módszerbe bevezetni és fıleg nyelvészetileg kiképzetlenül kell
ıket elbocsátania. Történelem és földrajz szakos tanárjelöltjeink a román egyetem céltudatos
irányítása mellett Magyarország történelmébıl, földrajzából, s általában a magyar tudomány
eredményeibıl még az egyetemen sem szereznek annyi ismeretet, amennyit a régi magyar
középiskola a tanulóknak nyújtott. A más szakos tanárjelöltjeink a középiskolában magukra szedett
rendkívül fogyatékos magyar irodalmi, történelmi és földrajzi mőveltséggel kerülnek majd felekezeti
iskoláink katedráira. Kétségbeesés nélkül nem lehet a jövıbe tekinteni. Mi lesz a magyar szellemi
oktatásunkkal ilyen készültségő és szellemő tanárok kezében, ha még a mai régi alapos képzettségő
tanári testület sem tud annak nehézségein kielégítı módon átvergıdni?!
A magyar tudományt mindig a magyar tanárság képviselte és vitte elıbbre. A román egyetem nem
csak jó magyar tanárt, de magyar tudóst sem nevel számunkra. Tanárjelöltjeink nem csak speciális
tudományszakuk mővelésére nem nyernek kellı felszereltséget, hanem természetesen arra nézve
sem kapnak semmi irányítást, útbaigazítást és tudományos módszert, hogy mik Erdélyben a
tudományos speciális magyar feladatai, s azokat hogyan kellene feldolgozni. Ez igazán nem is
várható a román egyetemtıl! Ha ezen valamiképpen mi magunk nem segítünk, néhány esztendı
múlva teljesen elhalkul Erdélyben a magyar tudomány szava és szellemileg is rendkívül alárendelt
helyzetbe kerülünk.
Hasonlóképpen sivár a kép ha a magyar értelmiségi osztályunk jövıjére gondolunk. Erdély jövı
magyar orvosai, jogászai, gyógyszerészei stb. a magyar nemzeti szellemő mőveltség és öntudat
hiányosságával lépnek az életbe, ahol majd az erdélyi magyarság irányítása vár reájuk politikai,
közgazdasági és kulturális téren. Tanulmányuk módszere és képzettségük szők köre nem biztosítéka
jövınknek. Egyetemi éveik alatt sem a középiskolai fogyatékos ismereteiknek pótlására nem kapnak
módot, sem pedig szaktanulmányaik magyar vonatkozásainak (magyar alkotmány és jogtörténet,
magyar orvostudomány irányai stb.) megismerésére nem nyernek alkalmat. A helyzet annyira
szomorú, hogy ha a hézagokat be nem töltjük, idıvel oda jutunk, hogy a nem magyar szakos
tanáraink és más értelmiségeink számára irodalmi, nyelvészeti, mővelıdéstörténeti és - nem
nagyítás! - magyar helyesírási tanfolyamokat kell rendeznünk.
3. Az erdélyi magyar középiskolai tanárság anyagi és szellemi helyzete
A magyar felekezeti középiskolák jelenlegi tanársága sem áll a tudományos és pedagógiai
felkészültség kielégítı színvonalán. A háborús évek, majd az elszakítás óta eltelt esztendık lelki
deprimáltsága és anyagi nyomorúsága rendkívül megviselték e nemzetnevelı társadalmi osztályt.
Anyagi helyzete sivár és bizonytalan. Szolgálati helyzete ingadozó, s munkakedve az egymásnak
ellentmondó rendeletek tömkelege miatt elernyedt. A középiskoláink vezetésében tapasztalható
bizonytalanság, a "vak vezet világtalant" helyzet onnan van, mert nincs tanári közvélemény, s nincs
tér és mód arra, hogy ez irányítólag megnyilvánuljon. A régi magyar Tanári Kör mintájára egy
szövetségbe vagy egyesületbe tömörülés részint az állam részérıl hiúsult meg, mely a felekezeti
tanároktól az állami tanárok egyesületébe való belépést kívánta, részint a fenntartó egyházak részérıl
gördültek eléje akadályok, mivel félni lehetett, hogy ez alakulat mőködése az anyagi kérdések
feszegetésében fog elsekélyesedni. További szomorú jelenség, hogy tanáraink pedagógiai
kérdésekkel - a mindennap gépies munkáján kívül - elméletileg nem foglalkoznak, s e téren semmi
gyakorlati irányítást nem nyernek. Pedig sehol sem olyan szükséges az elméleti és gyakorlati
pedagógia mővelése mint nálunk, a merıben pedagógiaellenes tanterv megjavítása és ellensúlyozása

érdekében. De ha foglalkoznék is az erdélyi magyar tanár pedagógiával, hol publikálná erre
vonatkozó gondolatait? Ilyen irányú folyóiratunk nincs, s napilapjaink természetesen az
olvasóközönség s nem a tanárság szükségleteit tartják szem elıtt. Ilyen helyzetben az a panasz is
magától értetıdı, hogy az erdélyi magyar tanárság nem tud a szaktudományával lépést tartani.
Leszegényedett iskoláink tanári könyvtárai oly csekély jutalékkal rendelkeznek, amibıl még az
erdélyi folyóiratok és könyvek beszerzésére sem telik. A nyolc év óta tartó hermetikus szellemi
elzártságban különösen a perifériákon élı tanárnak semmi kitekintése nincs a magyar és külföldi
tudományosság utolsó tíz esztendejének új eredményeire, törekvéseire és felszínen levı problémáira.
Tanáraink legnagyobb része nem csak kapcsolatát, hanem még fogékonyságát is elveszítette a
tudományos kérdések iránt, akikben ez még megmaradt, azokat viszont az eszközök hiányossága
csüggeszti el. Ezek után magunk között bizony beismerhetjük, van némi igazság abban, mikor az
állami ellenırzı közegek a magyar felekezeti tanáraink képzettségét és iskoláink színvonalát
kifogásolják.
E fejezetben még csak arra akarunk utalni, hogy középiskolai tanárainknak a nyelvismerete sem
kielégítı. A magukra hagyatott és minden segítség nélkül tengıdı egyetemi ifjaink sem élveznek
semmi céltudatos támogatást. Ma az erdélyi magyar középiskolai tanárnak az államnyelven kívül
tudnia kell a német és a francia nyelvet, hogy színvonalon tarthassa magát, és a fenntartó egyházak
ne legyenek kénytelenek nemzeti és erkölcsi szempontból egyaránt káros idegen elemeket engedni
be a magyar iskolába a magyar ifjúság nevelésére. A régi tanáraink hiányosságain már nemigen
segíthetünk, de a jövı nemzedék nevelésénél ez elodázhatatlan szempont kell hogy legyen.
Céljainkat eddig úgy véltük elérni, hogy ifjainkat a magyarországi egyetemekre biztattuk.
Bebizonyosodott azonban, hogy a magyar egyetemek számunkra szukreszcenciát nem nevelnek,
mert ifjaink hazatérése elé leküzdhetetlen nehézségek torlódnak, s még ha a külföldi (olasz, francia)
egyetemeken is szerzik meg diplomájukat, hazatérésük után az itthoni "libera practica" nehézségeibe
ütköznek. A tanárnevelés kérdését tehát nekünk itthon, Erdélyben kell intézményesen megoldanunk,
a mi speciális helyzetünknek és szempontjainknak megfelelıen.

II. Feladatok
1. A magyar tudományosság feladatai Erdélyben
A magyar tudományosságnak megvannak a maga sajátosan erdélyi nemzeti feladatai, amelyeket
csak Erdélyben lehet és kell megoldani. Nagy érdeke egyrészt a tudományosságnak, az általános
magyar kultúrának és az erdélyi magyarságnak, hogy e feladatokat számba vegye, a rendszeres
győjtı munkát megindítsa, s lépésrıl lépésre haladó célkitőzésekkel az eredményes munkát
biztosítsa. Csak az így megszervezett munka adhat komoly tartalmat, színvonalat és öntudatot az
erdélyi magyar szellemi életnek.
Az alábbiakban nagy vonásokban kijelöljük azokat a fıképpen nemzeti vonatkozású
tudományágakat, amelyeknek céltudatos mővelése a nemzeti becsület kérdése egyfelıl, másfelıl
pedig a magunk jól megismerésének fontos érdeke. Az egyes tudományágakon belül jelezzük a
legsürgısebben megoldandó problémákat is.
a) Magyar irodalomtörténet
A magyar irodalomtudomány ugyan egységes, földrajzilag el nem határolható tudományág, de mégis
vannak olyan részletei, amelyek szorosan Erdélyhez kapcsolódnak. Szellemtörténeti szempontból
szinte topográfiai pontossággal tisztázni kell, hogy mit adott Erdély a 16. század óta a magyar

mőveltségnek. Részleteiben ki kellene tehát hámozni a pontosan tisztázott adatokat, és megírni
Erdély szellemtörténetét, mint kultúrfölényünknek abszolút bizonyítékát. Ez a kérdés oly nagy
terület, amely több esztendıre szóló munkaprogramot foglal magába. Megíratlan még a mai napig is
az erdélyi magyar idıszaki sajtó története, valamint kulturális tényezıinknek (iskola, egyház)
befolyása az erdélyi magyar szellemi életre. A szellemi termékekbıl kell mélyre nyúló vizsgálatok
útján tisztázni azt a megfoghatatlan problematikus valamit, amit keresünk, s amit erdélyi magyar
léleknek nevezünk. Levéltárainkban és könyvtárainkban még egy sereg ismeretlen irodalomtörténeti
adat rejtızik, amit nekünk kell napfényre hoznunk, s úgyszintén a mi birtokunkban levı szellemi
kincseket (unikumok, levelek, naplók, kéziratok) nekünk kell a magyar irodalomtudomány számára
publikálnunk. Másrészt az irodalomtudománynak az is a feladatai közé tartozik, hogy rajta tartsa
kezét a mai erdélyi magyar szellemi élet ütıerén. A kisebbségi szellemi élet minden vonatkozó
adatának (könyv, hírlap, sajtótermék, elıadások stb.) győjtése és leltározása, minden szellemi
életmegnyilvánulás pontos feljegyzése és feldolgozása, egy erdélyi magyar bibliográfiai központ
felállítása a győjtımunka keretéül - volnának a legközelebbi tennivalók annak érdekében, hogy
kisebbségi életünk rendkívül lényeges adatait az elkallódástól megmentsük. Hiszen már is
sajnálatosan érezzük nyolcesztendıs, alig helyrehozható mulasztásunkat ezen a téren! Végül ide
tartozik az elvi alapokon álló kritika beidegzése szellemi életünkbe, amelynek feladata egyrészt a
józan tájékoztatás és irányítás a mai irodalmi zőrzavarban, másrészt ami több oldalról veszedelmes
környezetünkben, ırködés a nemzeti szellemő hagyományainkra.
b) Folklór (nyelvészet, néprajz, népmővészet)
Erdély népnyelvi anyagának feldolgozása és nyelvszigeteinek felkutatása terén eddig is sokat tett a
magyar nyelvtudomány. Mindamellett beható, rendszeres, a nyelv összes jelenségein átvezetett
módszeres tanulmány kevés jelent meg. Számos nyelvszigetrıl van többé-kevésbé rendszeres és
részletes ismeretünk, de még sok az üres folt, s a vázlatos ismertetések hézagai is kiegészítendık.
Néprajzi tanulmányaink és győjtéseink jó része a szorosan vett néprajz mellett a népnyelvi
sajátságok ismertetésére, népköltési adatgyőjtésre is kiterjeszkedik. Általában a néprajzi ismeretek
terén jobb helyzetben vagyunk, mint a nyelvjárások ismerete terén. Különösen Kalotaszeg és a
Székelyföld behatóan fel van dolgozva. De ezen a téren is vannak szakadékok, üres foltok, pótlandó
hiányok.
Elsı és legfontosabb feladat volna az eddig végzett részletkutatást extenzíve és intenzíve
kiszélesíteni. Föl kell tehát kelteni az érdeklıdést a folklór iránt az ifjabb nemzedékben, az egyetemi,
a teológiai és a tanítójelölt ifjúságban. Megfelelı szakkönyvtár segítségével szakszerő tájékoztatást
és ösztönzést kellene nekik nyújtani. Az ilyen szellemben nevelkedett papság, tanárság és tanítóság
végezhetné csak el e nagy nemzeti feladatot. Ki kellene mélyíteni továbbá a győjtést, hogy abban ne
csak egyik-másik szempont érvényesüljön, hanem a néplélek mindenféle megnyilvánulása egyenlı
alapossággal megfigyeltessék, nyelv, költészet, népmővészet, hitvilág, világnézet és ethosz
tekintetében egyaránt. Hogy mi is elmondhassuk a finnekkel és szászokkal, hogy nincs olyan apró
közmondásunk, találós mesénk, néphagyományunk stb., amely könyvben feljegyezve, összegyőjtve
ne volna. Különösen kellene követnünk a szászok példáját, akik kifogástalan tudományos munkát
végeztek e téren s megmutatták, hogy kisebbségi helyzetben milyen fontos érdek a népi sajátságok
megmentése.
A másik feladat a folklór terén a búvárlat kiterjesztése a még teljesen ismeretlen területekre. A
tennivalók serege tárul itt elénk. Folklór szempontjából (nyelv, népmővészet, mesék, mondák stb.)
felkutatlanok még Erdély következı területei: Máramaros megye magyarlakta vidékei, Ugocsa
majdnem egészen, Szatmár megye kevés kivétellel, a Szilágyság jó része, Kolozsvár és vidéke, a
Mezıség, Aranyosszék, Szolnok-Doboka egész területe, Beszterce-Naszódban Magyarnemegye,

Sófalva, Zsejk. Kolozs megyében Hídalmás, Felsı- és Alsószovát, Köbölkút, Vajdakamarás, Kolozs
stb. Maros-Tordában Mezıbánd, Marosvécs, Disznajó, Görgényszentimre és vidéke, s úgyszólván az
egész Marosszék. Torda-Aranyosban Mezıbodon, Marosdécse, Bogád, Szentlászló, Alsójára.
Kisküküllıben Radnót, Kerelıszentpál, Dicsıszentmárton, Erzsébetváros stb., Nagyküküllıben
Kóbor, Hévíz stb. Brassó megyében Barcaújfalu, Krizba stb. Továbbá Fogaras, Déva és vidéke,
Rákosd, Pusztakalán. Alig ismerjük a csíki és a gyímesi nyelvjárást is.
Új és halaszthatatlan feladat volna búvárlat számára a moldvai és bukovinai csángóság
számbavétele, alapos áttekintése nyelvi és néprajzi tekintetben, s általában az eddigi ottani
szórványos és felületes kutatások kimélyítése és kiszélesítése.
Mivel a nép nyelvében, társadalmi és magánéleti szokásaiban, viseletében, világnézetében
hitvilágában, népmővészetében él, s mindezek fölött pedig abban hogy e sajátosságának eredeti,
mástól megkülönböztetı voltának tudatában van, azért ezt a sajátosságot, eredetiséget minden
eszközzel és intézkedéssel féltékenyen ırizni és biztosítani kell. A végsı cél tehát, amely a győjtés
és a feldolgozás munkáját követné: tudatossá tenni az erdélyi magyar néplélek sajátos magyar
vonásait. A kisebbségi helyzet parancsolólag követeli, hogy e pusztulásnak kitett vonások
győjtésével siessünk.
Tudományos feladata volna az erdélyi magyar nyelvészeti munkásságnak, a "hucul" és "gegeuc"
kérdés. A bukovinai hucul néptöredék alighanem elszlávosodott maradvány a Kárpátoktól keletre
hajdan oly erıs besenyı-kun népbıl. Viselete, nyelve, szokásai kellı tanulmányozás után talán a
székely eredet kérdésére vethetnek új világot a székely ıseredet kiindulási pontjaként felvethetı
török népiség révén. A gegeucokban is valami besenyı-kun töredéket látunk, amely ma már
eltőnıben van a besszarábiai románság közt. Fı fészkük a Galac-Cetatea Alba vasútvonal mentén
fekvı nagy és szép Ciadar-Lunga község könnyen hozzáférhetı, s több szempontból való
áttanulmányozása hasznára lehet a székely és a moldvai csángómagyar eredet ismeretének. Külön
képzett szakemberekkel kellene továbbá bejáratnunk és tanulmányoztatnunk az egyes vidékek román
nyelvjárását. Ezekbıl sokszor lehet fontos településtörténeti, magyar vagy más nyelvi eredető
elemeket győjteni. Pl. Alsófehérben, Gyulafehérvár-"Balgrad" vidékén olyan érdekes hálálkodási
formulákat, szavakat használ a falusi oláh nép, amelynek szláv vagy magyar eredete nyomban
felismerhetı. Ezekrıl a román nyelvészet még egyáltalában nem nyilatkozott s lehet, hogy nem is
fog soha. Érdekes feladat volna kimutatni a moldvai származású népies román írók mőveiben a
csángómagyar eredető elemeket. Szintén nekünk kellene felkutatnunk Hátszeg, Fogaras és
Karánsebes vidékének oláh nyelvében gyanítható besenyı-kun elemeket.
A nyelvkeveredés és a -fertızés veszedelme azt is megköveteli Erdélyben a magyar nyelvészettıl,
hogy a nyelvi öntudatot emelje és tisztaságának féltékeny ıre legyen. Ezért népszerő kiadványokkal
állandóan ébren kellene tartania a nyelvi érdeklıdést s nevelni a széles rétegekben nyelvünk
öntudatos szeretetét.
c) Magyar kultúrhistória
Bátran elmondhatjuk, hogy mővelıdés- és mővészettörténet tekintetében Erdély teljesen
feldolgozatlan terület. Pedig alig van még egy olyan magyar sziget, amelynek kultúrhistóriai
szempontból hozzá hasonló gazdag emlékei volnának. A ránk szakadt helyzet most már
elodázhatatlanná teszi azt a kötelességet, hogy mőveltségünk beszélı emlékeit a végsı pusztulástól
megmentsük. Itt elsısorban mentésrıl, tehát szorgos győjtımunkáról van szó. A feldolgozás egy
késıbbi nyugodt idınek lenne a feladata. Éppen ez emlékek támogatásával lehet a világ
közvéleménye elıtt reprezentálni azt a tételt, hogy Erdély sajátosan magyar kultúrterület, mely a

múltban a nyugati kultúrának kiegyenlítı és végsı állomása volt. Bőnös könnyelmőség volna, ha e
nemzeti szempontból mulaszthatatlan kötelességet azonnal nem teljesítenık. Itt fıképpen a
következı feladatok tárulnak elénk.
Településtörténeti kutatásokat kellene folytatni: hol telepedett meg a magyarság a határok pontos
kijelölésével, hol marad meg, s hol jött helyébe más nép. A román kontinuitás elméletét
tudományosan le kell rombolnunk. A megtelepedett magyarság alkotásai a középkorban: egyházi
intézményeink és a teljesen összegyőjtetlen román stílusú, tehát a nyugati kultúrhatást bizonyító
templomok felkutatása és leírása. Címeres emlékek győjtése és az erdélyi templomi freskók gondos
összehordása. A szú és a tőz pusztításainak kitett mennyezetdíszítések összegyőjtése. Az 1540-1740
közti idıbıl kb. 40 ilyen emlék van Erdélyben, s ha ezeket sürgısen össze nem győjtjük, 20-25 év
alatt teljesen elpusztulnak. Győjteni kell az erdélyi szobrászat emlékeit (templomok címeres kapui,
gyámkövei stb.). Összegyőjtendık továbbá a háborútól erısen megtépázott kisplasztika emlékei, az
elpusztultaké még most pótolhatók az egyházak levéltáraiból. Egyike a legsürgısebb feladatoknak a
pusztulásnak veszedelmesen kitett fafaragványok és bútorok összegyőjtése (faragott oszlopok,
kórusok, pulpitusok stb.). Nagy érdekünk a világi építészeti emlékeink összehordása: a kastélyok,
udvarházak, kúriák. Ezeket egyrészt megeszi a földreform, másrészt a magyar birtokosság tervszerő
tönkretétele által idegen kézbe kerül, s így pusztul el. Legalább tehát fényképekben, alap- és
részletrajzokban meg kell mentenünk. A székely és magyar területeken levı és szemünk elıtt
pusztuló régi típusú városi házak is összegyőjtendık. Feladatunk továbbá a mesterség, háziipari
eszközök és a díszítımővészet emlékeinek győjtése. Semmi gondot nem fordítottunk a múltban az
egészen sajátos magyar típusú és történeti emlékő hidak összegyőjtésére, a történeti emlékő sírok,
sírkövek, sírfeliratok felkutatására és összeírására. Ide tartozik ezeken kívül, a hímzések, templomi
edények, az ötvösség emlékeinek, továbbá a történeti helynévmondák, népmondák, határnépmondák
győjtése.
Általában az új uralom minden téren pusztulással fenyegeti magyar hagyományainkat és történeti
emlékeinket. Ezért jól megszervezett munkára van szükségünk, hogy a legbecsesebb emlékeinket
minél rövidebb idı alatt a magyar kultúrhistória számára megmentsük.
d) Magyar történelem
A történelemtudomány mővelésénél nincs elsıbbrangú és nemzetibb feladat ma Erélyben. Itt van az
ideje annak, hogy az erdélyi történelem minden homályos részlete megvilágíttassék, a történelmi
források kiadassanak, vagy legalább is kiadásra elıkészíttessenek, és a levéltárak történeti értékő
anyaga összehordassék. Különösen fontos volna a román kézre jutott városi levéltárak feldolgozása,
amelyek máris szomorúan kallódnak. A munkát céltudatosan úgy kellene irányítani, hogy annak
eredménye végül Erdély történetének kimerítı és tudományos megírása legyen. Gondoskodni
kellene ennek francia és német kiadásáról is. Ezt azonban Erdély kultúrhistóriájának alapos ismerete
nélkül megírni nem lehet, tehát ebbıl a szempontból is fontos a c) pont feladatainak végrehajtása.
Népszerő formában a nagyközönség számára is meg kell írni Erdély históriáját, s általában
gondoskodni kell a szélesebb rétegekben a magyar öntudatot és nemzeti érzést nevelı szépen megírt
történelmi munkák kiadásáról.
A tapasztalat azt bizonyítja, hogy Erdélyben a történelmi szellemet a monográfiák nagymértékben
felkeltik. Az egyes egyházak története, a nagynevő alapító püspökök, politikusok stb. életrajzai mind
megírásra várnak. És ilyenekben Erdély nagyon gazdag, megírásukhoz kellı anyag áll is
rendelkezésre. Ide sorozandók az írók is. Ezek egyben vagy legalábbis nagy részben közéleti vezetı
emberek, így életrajzuk kortörténelem is egyúttal. E körbe tartoznak az egyes fejedelmek
monográfiái. Tanácsos volna minél nagyobb számmal íratni család- és várostörténeteket Erdély

magyar múltjának feltőntetésére. Figyelemmel kell lenni arra, hogy Erdély újabbkori történelme
(1700 óta) majdnem teljesen feldolgozatlan, pedig éppen ez a korszak sok tanulságot rejt
Magyarország újabbkori történetéhez is. Tudományos szempontból különösen két fontos kérdésnek
kellene foglalkoztatnia az erdélyi magyar történetkutatást: az egyik a székely kérdés megoldása, a
másik a román kontinuitás elméletének megcáfolása. Arra kell továbbá törekednünk, hogy a román
történelemben abszolút tudományosan járatos tudósokat neveljünk, akiknek segítségével a román
történetírás meséit a külföld elıtt perhorreszkálhassuk. A nagy lendületet vett magyarországi
történetírásnak is égetı szüksége volna ilyen erdélyi segítségre, mert e nélkül programját
megvalósítani nem tudja.
e) Magyar földrajz
A román iskolai tanterv a irodalom és történelem tanítása mellett igen nagy gondot fordít a
földrajzra, amelyet nemzeti tárgyként taníttat. Eszköz ahhoz, hogy tanulása által a kisebbségek
elveszítsék faji öntudatukat, s minél elıbb bekerüljenek a dákoromanizmus karjai közé.
Hogy milyen gondot fordítanak a földrajz oktatására, mutatja a kolozsvári egyetem földrajzi
intézetének szervezete. A magyar uralom alatt a kolozsvári egyetemen elıbb egy pángermán volt
katonamérnök (Terner), utána a nagyhírő Cholnoky professzor egy asszisztenssel látta el a katedrát.
Jelenben két nyilvános rendes tanár, egy berendelt középiskolai tanár, két asszisztens, egy
kartográfus és laboránsok dolgoznak. Ezekhez vehetjük még De Martonne francia egyetemi tanárnak
évenként megismétlıdı kollégiumait is. Hogy ki ez a De Martonne, elég azzal jellemeznünk, hogy a
béketárgyalások alatt a háttérben az ı felügyelete alatt készültek el azok a térképek, amelyek alapján
a trianoni határt megállapították. Az egyik nyilvános r. tanár, Merutiu, a volt kolozsvári magyar
egyetemen tanult, de román érzelmei és tettei miatt kénytelen volt a Regátba szökni. A berendelt
iskolai tanár, Opreanu, feladata, hogy a székelység emberföldrajzát és települését tanulmányozza,
természetesen azzal a kimondott céllal, hogy bebizonyítsa a székelyek román eredetét. Kutatásainak
egy része román és francia nyelven napvilágot is látott.
Hasonló a helyzet a bukaresti egyetemen is. A Mehedinti, Burca-Murgoci egyetemi tanárok így
jellemzik a magyarokat: "A magyarok turáni népfaj, de annyira keveredtek a románokkal, hogy
ázsiai jellegő vonásaik nem ismerhetık fel. A székelyek nyelvük után ítélve, a magyarokkal
rokonok." (Mehedinti: Románia. 204-205.) A magyarok egymillió lelket számlálnak (se több, se
kevesebb rólunk, ellenben a székelyekrıl, mint más népfajról emlékezik meg, akik a román
népviseletet hordják, élénk, lelkesedı, gyáva és hamar csüggedı nép) (Burca-Murgoci: Románia.
126.). Ezeket tanulják magyar egyetemi hallgatóink Románia egyetemein. Még ugyan ez lenne a
kisebb baj, de félı, hogy fiatalságunk, nem tudván kellı kritikával fogadni a hazugságokat, beviszi
középiskoláinkba is, s ott mételyezi meg tanulóinkat.
Nekünk, erdélyi magyaroknak fel kell vennünk a harcot magyarságunk és faji öntudatunk megırzése
végett, s tudományosan is szembe kell szállnunk ezekkel az ámításokkal. Nincs sok idı a
gondolkozásra, cselekednünk kell. Legsürgısebb teendıink közé tartozik az egyetemi hallgatók
részére olyan földrajzi elıadásokat tartani, ahol megismerheti faját és hazáját. Erısen fel kell kelteni
bennük azt a tudatot, hogy minden földet, ahol magyarok laknak, hazájuknak érezzenek és
éreztessenek másokkal is. Példát vehetünk a románoktól, akik ma is Isztriát, Morvaországot,
Görögországot és Oroszországot a Kaukázusig úgy tanítják, mint románlakta területeket. Arra
nincsenek tekintettel, hogy pl. Isztriában, csak 2000 szénégetı román lakik. Másik fontos feladat
volna az, hogy a földrajz szakos tanárjelöltjeink egyoldalú egyetemi oktatását mi ellensúlyozzuk,
illetıleg pótoljuk, rendszeres elıadások és szemináriumi gyakorlatok tartásával, továbbá tervszerő

földrajzi kirándulások rendezésével. Szaktudósokat kellene kiképeztetnünk a román földrajzi
irodalom ellenırzésére és cáfolására.
Végül Erdélyben a magyar földrajz tudományra a következı tudományos feladatok hárulnak: az
Erdélyi kalauz megírása, a Hargita földrajzának kidolgozása, a székelység emberföldrajzi leírása, és
a mai napig is megíratlan Erdély földrajzának elkészítése.
f) Természettudományok
A természettudományok terén is nyílik számunkra egy-két nemzeti feladat. A földtan, állat- és
növénytan foglalkozzék a magyarlakta vidékek leírásával. Itt elsısorban a Hargita jöhet számításba,
amely a 70-es évek óta tudományos kutatásnak nem volt alávetve. Szép téma volna a Székelyföld
borvízlelıhelyeinek részletes felvétele és tudományos feldolgozása. Általában minden lehetı téren
arra kell törekednünk, hogy a magyar tudománynak múltban megszerzett szupremációját Erdélyben
fenntartsuk, azt az új nemzedékre is átruházzuk, s fıképpen a bennünket érdeklı kérdések
megoldását, illetıleg ellenırzését esetleges téves irányba terelését ne hagyjuk az ellenséges érzelmő
tudományosságra.
g) Archeológia
Az archeológia nem hagyható figyelmen kívül a mi szempontunkból. Ennek a tudományágnak arra
kell törekednie, hogy ásatásait településtörténeti szempontból folytassa, s így támogassa a történeti
és nyelvészeti kutatást.
h) Tudományos kapcsolatok
Az erdélyi magyar tudományosságnak az egyetemes magyar tudományossággal való szoros
együttmőködésén kívül kapcsolatot kell teremtenie az erdélyi szász és román tudományos élettel.
Figyelemmel kell kísérni a szász nyelvjárási tanulmányok eredményeit, amelyek gyakran érdekes
adalékokat nyújtatnak az erdélyi magyar mővelıdéstörténethez s a településtörténeten kívül még a
magyar nyelvkincs etimológiájához is. A szász történelmi kutatásokat azért kell figyelni, hogy
magyarellenes támadó megállapításaikat azonnal megcáfolhassuk, mert a német nyelv révén
rendkívül sokat ártanak nekünk. A szász intézmények történetét és szellemét saját szervezkedésünk
érdekében volna hasznos tanulmányoznunk.
A román tudományosság és szellemi élet figyelése és ellenırzése speciálisan erdélyi feladat, mert a
román nyelv helyhez kötött elterjedtsége miatt nem lehet várni, hogy az anyaország tudományos
körei minden oldalról szemmel tarthassák. Nyelvészeti eredményeiket fıképpen azért kell állandóan
figyelnünk, mert sok tudomásul veendı adataiknak mindig van politikai vagy polemikus
korolláriuma, s így sok megcáfolandó anyagot nyújtanak. A román nyelvészetben ezért is, meg azért
is kellene szakképzett magyar tudósokat neveltetnünk, mert a moldvai és bukovinai csángó véreink
nyelvének eredményes tanulmányozása a román nyelv ismerete nélkül nem lehetséges. Azonkívül is
a román nyelv sok érdekes ellenünk fordítható adatot tud a kezünkbe szolgáltatni. Történelmi
szempontból sem kisebb a feladat. Gazdag történelmi kiadványaik és könyveik évenként egy egész
sereg elkönyvelni vagy cáfolni valót ontanak a magyar történelem elé. De minden tudományágban
(földrajz, mővészet- és mővelıdéstörténet, jogtörténet stb.) állandóan ellenünk törnek és fölényesen
gúnyolódnak velünk. Gyámoltalanság ezeket szó nélkül hagyni, és hasonlóképpen eltőrni
napilapjaiknak a román és a külföldi közvéleményt megtévesztı rágalmait (pl. a székelyek
elmagyarosodott románok). Mindezeket ık francia nyelven is megjelentetik s propaganda célra is
felhasználják ellenünk. Tehát komolyan kell venni ezeket és ellensúlyozásukról gondoskodni kell.

2. Tudósnevelés, tanárképzés és öntudatos értelmiségi osztály elıkészítése
Az elıbbi pontban felsorolt feladatok megoldása irányában kell rendszerezni a mai erdélyi magyar
tudósok munkáját, ha tényleg azt akarjuk, hogy tudományosságunk ne veszítse el az élettel,
fıképpen a kisebbségi helyzetünk érdekeivel való kapcsolatát. Másrészt ránk nehezedınek érezzük
azt a kötelességet, hogy pótoljuk az egyetemi oktatásnak a hiányosságát a magyar nemzeti és a
magyar tudósképzés szempontjából. Ezért foglalkoznunk kell a tehetséges és tudóshajlamú
tanárjelöltjeinkkel, és kitapogatni, kinek melyik tudományszak iránt volna nagyobb hajlandósága.
Azután be kell vezetni az illetı tudományszakba, tájékoztatni annak területén, végigkalauzolni
irodalmán, kioktatni módszerérıl, s kijelölni a megoldandó problémákat. Az egyetemi évek alatt
rendszeres irányítás mellett így nevelhetnénk magunknak céljukat öntudatosan látó
irodalomtörténészeket,
esztétikusokat,
nyelvészeket,
folkloristákat,
történettudósokat,
kultúrhistorikusokat, közgazdászokat, statisztikusokat, bibliográfusokat, politikusokat s általában
szaktudósokat a kisebbségi élet minden területére. Nevelhetnénk olyan tudósokat, akiknek speciális
feladatuk volna a magyar és román irodalom, nyelv, történelem, földrajz és mővelıdési határok
tisztázása, s akiknek segítségével ellensúlyozhatnánk az ellenséges érzelmő tudományosság ellenünk
irányuló propagandáját. Az ilyen irányítás alatt levı s jól elıkészített fiatal erıkbıl kiválogathatnók
azokat, akiknek továbbképzése az egyetemi évek lejárta után magyarországi vagy külföldi
egyetemeken kívánatos volna. Ha csak minden iskolában két ilyen szakképzett, komoly tudományos
tartalmú tanárt állíthatunk, rendkívül jótékonyan befolyásolhatjuk az illetı tanári testületek
közszellemét, s emelhetjük magának az iskolának a színvonalát is, nem is szólva arról a magasabb
érdekrıl, ahol az erdélyi magyarság szellemi presztízsébe kapcsolódik.
Tudjuk azonban, hogy minden tanárból nem lehet tudóst nevelni. Hiszen évenként alig 1-2% ilyen
hajlandóságú erı választódik ki, egy-egy nagy tanuló tömegbıl. De az átlagos tehetség is
kiképezhetı hasznavehetı és fáradhatatlan adatgyőjtıvé, amire a fenti feladatsorunk szempontjából
szintén gondolnunk kell. Ez is azonban csak úgy valósítható meg, ha kellı irányítás mellett
tanárjelöltjeink nevelésére befolyással lehetünk. A tanárképzésnek a végsı célja azonban az, hogy a
tanárjelöltbıl jó tanár legyen. Mi nem érhetjük be egy idegen szellemő állami felkészítéssel. Nekünk
a felekezeti iskoláink számára alapos képzettségő, a magyar kisebbségi kulturális és szellemi
feladatokra öntudatosított, valláserkölcsi alapokon álló ideális nevelıkre van szükségünk. Mi azt
akarjuk, hogy gyermekeinket a legjobb és a legmodernebb pedagógiai eljárással olyan szellemő
tanárok neveljék fel, akiknek a magyar jövı lelkük aggodalmas gondja. Nekünk olyan tanárokra van
szükségünk, akik a jövıben is elitjei lesznek a magyar társadalomnak, irányítói és vezetıi minden
kulturális feladatunknak, s akik bármilyen összehasonlításban is megállják a helyüket. Csak így
emelhetjük fel iskoláinkat mai elesettségükbıl, s csak így biztosíthatjuk Erdélyben a magyarság
jövıjét. Mindezt azonban csak úgy tudjuk megvalósítani, ha megtaláljuk azokat a módokat, amelyek
útján a magyar tanárképzés irányításába beavatkozhatunk (l. III. 1/b).
Minekünk azonban mindig az egész életünket felölelı programot kell kidolgoznunk. Gondolnunk
kell tehát a jövı erdélyi magyar jogászaira, orvosaira s más magyar értelmiségi erıire. Ezekhez is
hozzá kell férkıznünk, hogy mőveltségük szemmel látható hézagait betölthessük, s olyan irányban
legyünk rájuk befolyással, hogy helyüket szilárdan álló s a magyarság politikai, gazdasági s
kulturális érdekeiért kellı felkészültséggel és öntudatossággal harcoló vezetıivé váljanak
népünknek.
3. A tanárság szellemi színvonalának megjavítása
Saját és gyermekeink érdekében gondolnunk kell a jelenleg mőködı tanárság szellemi színvonalának
a megjavítására is. Fel kell ébresztenünk szunnyadó tudományos érdeklıdésüket. Lehetıséget kell

találnunk arra, hogy a magyar tudományos társaságok és intézetek könyv- és folyóirat kiadványai az
erdélyi magyar középiskolák tanári könyvtáraiba eljussanak. Módozatokat kell kigondolnunk arra is,
hogy egyeseknek tudományos igényei bizonyos korlátok között kielégíttessenek. Az érdemeseket
néhány hónapos magyarországi és külföldi tanulmányútra küldhetnık, és a nagyobb tömegeket
évenként csoportos kirándulásra vihetnık látókörük szélesbítésére. Ez utóbbinak programját a
következıképpen gondoltuk el. A 20 középiskolánk (beleértve Bánát és Szatmár vidékét is) minden
tanári testületébıl évenként felváltva egy-egy tanárt vinnénk kirándulásra, illetıleg három heti
tanulmányútra. Ehhez járulna két vezetı, egy mővészettörténész és egy földrajztudós. Négy
esztendıre a program a következı volna: 1. év: Kolozsvár, Budapest, Venezia, Firenze, Róma,
Napoli, Budapest, Kolozsvár. - 2. év: Kolozsvár, Budapest, Venezia, Milano, Alpi-tavak (l.
Maggiore), Luzern, Zürich, Innsbruck, Wien, Budapest, Kolozsvár. - 3. év: Kolozsvár, Budapest,
Venezia, Genova, Riviera, Lyon, Paris, München, Wien, Budapest, Kolozsvár. - 4. év: Kolozsvár,
Budapest, Wien, München, Köln, Amsterdam, Berlin, Leipzig, Budapest, Kolozsvár.
Évenként egyszer vakációban tanáraink számára kurzusokat is rendezhetnénk Kolozsvárt bizonyos,
éppen legszükségesebb tárgykörök rendszeres és tudományos feldolgozásával, úgy amint a szászok
Nagyszebenben és a románok Vâlenii de Muntéban ezt minden évben megteszik. Továbbá egy
egységes szerves magyar kultúrprogram megalkotása, iskolai, tanári, nevelıi, közvélemény
kialakítása érdekében egy pedagógiai folyóiratot kellene indítani. Csak hamarjában is rendkívül
gazdag programot lehetne részére összeállítani. Íme nehány fontos pont: a magyarság
kultúrprogramja általános elveinek és kereteinek kitőzése. Az iskolafenntartás anyagi, a vezetés,
ellenırzés, felügyelet szellemi kérdései. A tanárképzés, a tanári szukreszcencia biztosítása. A még
mindig sok tárgyból hiányzó tankönyvek írásának megbeszélése és a meglevık bírálata. A módszer
kérdése, az iskolai élet belsı rendjének és mőködésének kérdései. Rendtartás. A tanulók létszámának
a biztosítása. A propaganda elvei és módjai a nép között az iskola megkedveltetése érdekében stb.
Ezt igazán meg kell tennünk, mert szinte szégyellnivaló, hogy a kicsi számú szászság élesebb
figyelemmel kíséri és ismerteti a kormány iskolai törvényjavaslatait és elveit, mint mi, a sokkal
nagyobb számú magyarság.

III. Megoldás
Javaslat a magyar tudományosság, tanárképzés és magyar értelmiségi osztály nevelése
érdekében
A fenti törekvéseket és feladatokat csak intézményesen lehet összegezni, végrehajtani és megoldani.
Ennek egyetlen módja volna Kolozsvárt egy olyan intézmény felállítása, amely két szervet
egyesítene magában: a) tudományos intézetet és b) fıiskolai internátust.
a) Tudományos intézet
A tudományos intézet szerve, letéteményese, kezdeményezıje és végrehajtója volna a II. pont alatt
részletezett erdélyi magyar tudományos feladatoknak. Benne a szükségeshez képest kiválasztott
tudósok és asszisztensek végeznék tervszerő beosztással a győjtı, rendszerezı és feldolgozó munkát.
Magához kapcsolná Erdély valamennyi magyar tudósát, akiket beszervezne a tervszerő munkába.
Megalakítaná maga mögé a Magyar Tudomány Erdélyi Barátainak Egyesületét, hogy ezáltal a
társadalom érdeklıdését is bevonja a tudományos munkába.
A tudomány mővelésén, feladatainak számbavételén és problémáinak megoldásán kívül legfıbb
gondja volna az egyetemi hallgatók tudatosítása a sajátos erdélyi magyar tudományos feladatokra. E

célból bevezetné ıket az egyes tudományok győjtı- és feldolgozó munkájának módszerébe. A
programba vett tudományok mővelésére szakkönyvtárat és adatgyőjteményeket rendez. Volnának
ennek pl. ilyen győjteményei: folklór, történelem, kultúrhistória, a kisebbségi szellemi élet
statisztikája stb. Különös gondot fordítana az erdélyi iskola ügyre. Ennek hét esztendei anyagát
összehordaná, minden mozzanatát figyelemmel kísérné és pedagógiai folyóiratot adna ki a II.
pontban megjelölt céllal és programmal.
Nyári fıiskolai kurzusokat rendezne tanárok és mővelt érdeklıdık számára tudományos kérdések
körébıl, télen pedig szabad líceumi elıadásokat szervezne Kolozsvárt és Erdély nagyobb
városaiban.
Közvetlen kapcsolatokat létesítene a magyarországi tudományos társulatokkal, intézetekkel,
valamint a külföldi magyar intézetekkel. Támogatná ıket és az egyes szaktudósokat a szükséges
erdélyi tudományos adatok beszerzésével, esetleg kooperálna egyes tudományos kérdések
megoldásában. Rajta tartaná szemét az erdélyi román tudományosságon, eredményeit közvetítené
Magyarország felé s a magyarság rovására történt megállapításainak ellensúlyozásáról
gondoskodnék. Külföld felé az erdélyi magyar érdekek propagandáját vezetné.
Tudományos munkássága eredményeinek közlésére rendelkezésére állna egy folyóirat (Erdélyi
Irodalmi Szemle), a kisebb tanulmányokra egy füzetes vállalat (Erdélyi Tudományos füzetek), adatforrásközlésre és nagyobb összefoglaló munkákra egy könyvvállalat (Erdélyi Tudományos
Könyvtár).
Ez az intézet befelé mőködne, s mint nyilvános szerv egyelıre szerepelni nem óhajtana, amíg meg
nem találná a román államtól meg nem háborítható megfelelı formáját. E csendes mőködését a
fıiskolai internátus kerete biztosítaná.
E futólagos vázlat talán nem meríti ki e tudományos intézet összes tennivalóit, de mindenesetre
feltünteti megvalósítás esetén mérhetetlen nagy fontosságát.
b) Fıiskolai internátus
A fıiskolai internátus elsısorban a tanárjelöltek érdekeit szolgálná, de bizonyos feltételek mellett
nyitva állana minden más szakos magyar egyetemi hallgató elıtt. Szervezetében és céljában a
Budapesti Eötvös Kollégiumot venné mintául. Kb. 30-50 egyetemi hallgató részére lenne
berendezve, akik részben ingyenes, részben kedvezményes, részben fizetéses helyekre a
középiskolát végzett erdélyi magyar ifjak legtehetségesebbjeibıl lennének kiválasztva. Kezünkben
csak úgy tudjuk tartani ıket, ha anyagilag lekötjük, s intenzív munkára csak úgy foghatjuk ıket, ha
minden anyagi gondtól mentesítjük. Ezt az internátust modern berendezésőnek képzeljük,
kétszemélyes tanulószobákkal, kifogástalan ellátással.
Az internátus élén álló igazgató, aki egyszersmind az intézetet is vezetné, szellemi, erkölcsi és
anyagi gondviselıje lenne az ifjúságnak. Egy felügyelı bizottság segítségével gondoskodnék 3-4
tanári állás szervezésérıl, a szükségleteknek megfelelı óraadó tanárok alkalmazásáról és
nyelvmesterek beállításáról. Összhangba hozná az internátusi munkát az egyetem és a tudományos
intézet munkájával.
A hallgatók kötelezı órarendi beosztással rendszeres oktatásban és szemináriumi munkában
részesülnének. Ez az oktatás egyrészt korrepetálás volna, tehát támogatása az egyetemi
tanulmányaik sikeres elvégzésének, másrészt azonban gondoskodás történnék módszeres

tudományos kiképzésükrıl a győjtı- és a feldolgozó munkában az elıbbi pontokban kijelölt
szempontok szerint. Természetesen az igazgató a tanári szukreszcenciát is szükségletnek
megfelelıen irányítaná, s arról is gondoskodnék, hogy minden tudományszakra szükséges erı
képeztessék ki. Az igazgató a saját megfigyelése és a tanári testület véleményezése alapján évenként
javaslatot tenne a tanulmányaikat végzett jelesebb hallgatók külföldi továbbképzésérıl. Ilyen módon
ifjúságunkat itthon tudnók tartani, vérveszteséget jelentı kiözönlésüket meg tudnánk akadályozni, a
támogatás nem veszne kárba, s fıképpen céljaink szerinti értelmiségi osztályt nevelhetnénk.
A korrepetáláson, tudósképzésen kívül különös gondot fordítana az intézet a nyelvtanulásra.
Született idegen nyelvmesterek volnának alkalmazva. Azonkívül az intézet tagjai nyári vakációban
elküldetnének olyan belföldi vagy külföldi környezetbe, ahol nyelvismereteiket tökéletesíthetnék.
Másokat viszont a tudományos intézet érdekeit szolgáló győjtımunkára használná fel a vezetıség.
Az internátus vezetıségének a figyelme kiterjedne arra is, hogy az ifjúság a kisebbségi élet minden
területén a kellı tájékozottságot megszerezze, egyházának szervezetével és érdekeivel készültsége
összhangban álljon s a társadalmi mővelt modort is elsajátítsa. Ebbe a nevelıi munkába igyekeznénk
bevonni az intézeten kívül álló magyar egyetemi hallgatókat is, akiknek számára bizonyos
idıközökben rendszeres elıadásokat tartanak. Általában megadott keretek között minden eszközt és
módot megragadna, hogy kitőzött tudományos és nemzeti céljait elérje.
E két intézmény ilyen keretben szilárd bázisa volna a jövınek. Megvalósításához az erdélyi
magyarság életérdekei főzıdnek.
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Tanulmányi bizottság Kolozsvárott*
Mind sőrőbb jelenségek mutatnak arra reá, hogy a keleti részekbıl ide átjött ifjak - a CsonkaMagyarország területén akarnak megtelepedni. Ennek megakadályozására - három év óta általában
csak a román keleti Magyarország területén már érettségit tett ifjakat veszünk fel az internátusokba.
Ezeknél ugyanis remélni lehet, hogy szülıföldjükön akarnak és fognak megtelepedni, és azt a
vérveszteséget - amelyet az erdélyi magyarság szenved - nem fokozzák elvándorlásukkal.
Ezt a szempontot fokozottabb figyelemmel akarjuk a jövıben keresztülvinni.
De kezdeményezésünkre a keleti részeken Kolozsvárott és Bukarestben is figyelem tárgyát képezik a
magyar egyetemi hallgatók, melyek száma ma már az 500-at meghaladja. Az van tervbe véve, hogy
a kiváló, arra érdemes és ott egyetemet végzett fiatalembereknek mód nyújtassék arra, hogy
tanulmányaikat Budapesten egészítsék ki. Erre igen érdekes tapasztalataink vannak. Évenként 6-8
fiatalember részesül e célból ingyenes ellátásban, utazási és pénzsegélyben. Ezt az elvet fokozottabb
mértékben akarjuk kiterjeszteni.
Ennek hatékonyabb megalapozása szempontjából egy kolozsvári szervezetet hívtunk életre,
amelynek alább következı jegyzıkönyve megvilágítja az egész kérdést. Az a kapcsolat, mely tisztán
kulturális téren alapoztatott meg, a kolozsvári bizottság és a budapesti között - garanciája a jövı
helyes útmutatásainak.

Jegyzıkönyv
a Kolozsvári Magyar Egyetem és Fıiskolai Hallgatók Tanulmányi Felügyelı Bizottságának 1930.
július hó 4-én du. 6 órakor a Líceum-Könyvtár nagytermében tartott ez idei X. záróértekezletérıl.
Jelen vannak: dr. Inczédy-Joksmann Ödön h. elnök, dr. Bíró Vencel, dr. Gál Kelemen, dr. Gönczy
Lajos, Gönczy László, dr. György Lajos jegyzı, Járosi Andor, Kelemen Lajos, dr. Kristóf György,
dr. Patay József, dr. Sulyok István.
Az értekezlet tárgysorozata: 1. Az 1930. június 6-i értekezlet jegyzıkönyvének felolvasása és
hitelesítése. 2. A tanulmányi igazgató évi összefoglaló jelentései: I. Az 1929/30. évi szemináriumi
munkásságról. II Az internátusokban lakó egyetemi és fıiskolai hallgatók 1929/30. évi vizsgálati
eredményeirıl. III. Az egyetemi ifjúság 1929/30. évi mozgalmairól, életének mozzanatairól és
szellemérıl. IV. A Felügyelı Bizottság 1929/30. évi mőködésérıl. V. A Líceum-Könyvtár 1929/30.
évi munkájáról. 3. Indítványok.
1. A városról távollevı dr. Balázs András elnököt helyettesítı dr. Inczédy-Joksmann Ödön h. elnök
üdvözli a bizottság megjelent tagjait, az értekezletet megnyitja, s fölkéri a tanulmányi igazgatót az
1930. június 6-i IX. értekezlet jegyzıkönyvének felolvasására.
Tanulmányi igazgató felolvassa a jelzett értekezlet jegyzıkönyvét, a bizottság megjegyzés nélkül azt
tudomásul veszi s a h. elnök hitelesíti. Jegyzı a hitelesített jegyzıkönyv egy-egy példányát átnyújtja
az egyházak megbízottainak és az OMPárt képviselıjének.
2. A jegyzıkönyv felolvasása és hitelesítése után dr. Inczédy-Joksmann Ödön h. elnök fölkéri dr.
György Lajos tanulmányi igazgatót, hogy terjessze elı az évi összefoglaló jelentéseit. Tanulmányi
igazgató ennek a következı pontokban tesz eleget.

I. Jelentés az 1929/30. évi szemináriumi munkásságról
A magyar egyetemi és fıiskolai hallgatók tanulmányi eredményének elımozdítására és tudásának
szükséges kiegészítésére szervezett Szeminárium mőködésének II. esztendejét fejezte be a jelen
iskolai évvel. Örömmel állapítható meg, hogy az egyetemi tanulmányokat támogató munkásságba
semmiféle külsı vagy belsı zavaró mozzanat nem avatkozott be. Egész év folyamán rendszeres
elıadások folytak az alább felsorolt tárgykörökbıl. A végzett munkáról a következı jelentések
tájékoztatnak:
1. Magyar nyelvészet
A magyar nyelvi szakos egyetemi hallgatók számára dr. Csüry Bálint ref. kollégiumi tanár heti 2
órában a ref. kollégium könyvtárában a következı tárgykörökbıl tartott elıadásokat: a) Magyar
fonetika. A beszélı szervek leírása. Az egyes beszédhangok képzésmódja és fiziológiai rendszere. A
beszédhangok associativ rendszere. A beszédhangok egymásra hatása: assimilatio, dissimilatio,
elisio, nasalisatio, geminatio, affricatio, aspiratio; vocalis harmonia. A szótag, a szakasz, a hangsúly.
Mondatmelódia. b) Legrégibb nyelvemlékeink. Elıadó tanár bemutatta a hallgatóságnak néhány más
szórványemlékkel együtt a Tihanyi Apátság Alapítólevelét, a Halotti Beszédet, az Ómagyar Máriasiralmat, a Gyulafehérvári Glosszákat, a Königsbergi Töredékeket, a Jókai-kódexet, a Bécsi-,
Müncheni és Apor-kódexeket, továbbá legrégibb szójegyzékeinket. A nyelvemlékeknek a
hallgatóság részvételével történt olvasása alapján levonták az egyes emlékek nyelvtörténeti
tanulságait hangtan, alaktan és mondattan szempontjából. c) Hangtörténet. Az elıbbi nyelvtörténeti
tanulmányokhoz szorosan kapcsolódott a magyar hangtörténet legújabb eredményeinek rendszeres
bemutatása Gombocz Zoltán és Melich János alapvetı hangtörténeti fölfedezései alapján a
következı rendben: A magyar hangtörténet korszakai, módszerei, forrásai. A magánhangzók
története. A kettıshangzók. A tıvégi rövid magánhangzók. A magánhangzó-illeszkedés története. A
mássalhangzók története. A zöngülés, geminatio, affricatio, palatalisatio, depalatalisatio. - Elıadó
tanár általános érdekő elıadásokat tartott az összes fıiskolai hallgatóknak a népköltési
győjteményeink kritikai történetérıl, a néprajzi kutatások fontosságáról és néprajzi feladatainkról
Erdélyben.
2. Francia nyelv
Mme Léa Possin egész év folyamán francia nyelvi kurzust tartott a Báthori-Apor Szeminárium
tantermében külön a francia szakos tanárjelöltek és külön a bármily szakú önként jelentkezı
hallgatók részére. Négy kurzusban folyt a tanítás, s mindegyik kurzusnak hetenként 3 órája volt. A
tanítás arra irányult, hogy a hallgatók beszédkészségre tegyenek szert. A hallgatók száma, kik a
kurzusokon kitartottak, 38 volt. Ezek látható elımenetelt is értek el a beszélgetésben, helyesírásban
és a fogalmazásban. Év végére a legtöbb annyira vitte, hogy mindent megértett, amit olvasott és
hallott s volt bátorsága társalogni.
3. Román nyelv
Nagy Dénes marianumi tanár heti 3 órában román nyelvi kurzust tartott az önként jelentkezık
részére. Kevesebb érdeklıdés nyilvánult meg e kurzus iránt, mint várni lehetett volna. Az idegen
nyelvek közül a magyar hallgatók a románt tudják a legjobban, tanulmányaikban is állandóan vele
foglalkoznak, s így nem érzik szükségét a külön tanulásnak. Pedig éppen a beszéd könnyőségében és
a mindennapi társalgásban a tudásuk fogyatékos. A román nyelvi kurzus ezen akart segíteni. Ezért a
súlyt a társalgási nyelvre s könnyebb szövegek olvasására és közös megbeszélésére helyezte. Elıadó
tanár azt tapasztalta, hogy a hallgatók sokat tanultak a román nyelv finomságaiból és jelentés

árnyalataiból. A kurzus mellett kitartó mintegy 10 hallgató kedvvel, érdeklıdéssel és jó eredménnyel
dolgozott.
4. Német nyelv
A német nyelvi konverzációt a hallgatók kérésére a II. félévben állítottuk be. Uitz Mátyás kat. gimn.
igazgató tartotta a kurzust heti 3-3 órában külön a kezdık és külön a haladók részére. A cél itt is a
beszédkészség fokozása volt. A kezdık vizsgálataik szempontjából látogatták az órákat, míg a
haladók inkább magáért a nyelvért. Állandó szorgalmat mindössze 5-6 hallgatóról lehetett
megállapítani, míg 10-12 látható jóakarattal, de változó kitartással járt az órákra. Az idı rövidsége
miatt (márc.-május) eredményt megállapítani nem lehetett.
5. Latin és görög nyelv
Dr. Prikler Lajos marianumi tanár heti 2-2 órában a Líceum-Könyvtár nagytermében a történelem és
a görög szakos tanárjelöltekkel foglalkozott. A történelem szakos tanárjelölteket az egyetemen
feladatul kapott középkori latin szövegek fordításában és interpretálásában segítette. Az I. félévben a
templáriusok rendjének peraktáit, a II. félévben a velencei Paulinus minorita feljegyzéseit olvasták.
A görög szakosokkal stílusgyakorlatot végzett: fordították és magyarázták azokat a szövegeket,
melyeket az egyetemen a görög szemináriumban kaptak feladatul. Ezenkívül olvasták az Odüsszeját
s kurzív görög szövegeket. A hallgatók dicsérendı szorgalommal vettek részt az órákon. E
korrepetálás haszna különösképpen megnyilvánult az egyetemi vizsgálataik eredményében.
6. Magyar történelem
Dr. Bíró Vencel igazgató, egyetemi m. tanár az összes hallgatók számára hetenként egy alkalommal,
csütörtök este, a Báthori-Apor Szeminárium ebédlıjében elıadásokat tartott a magyar történelembıl.
Ebben az évben a magyar nemzet történelmét a mohácsi vésztıl napjainkig kísérte, azaz folytatta a
múlt félévben megkezdett kurzusát. Elıadásaiban fı tekintettel volt Erdély történelmére, mint amely
legközelebb áll érdeklıdésükhöz, s amelyre a legnagyobb szükségük is van. Az erdélyi magyarság
története s kulturális alkotásai voltak elsısorban a megbeszélések tárgyai. A magyar nemzet
történetébıl is fıképp a belsı fejlıdésre esett a hangsúly, amelynek sokfélesége láthatólag lekötötte
a hallgatóságot. A háborúból kiábrándult az ifjúság; az még hat reá, amiben nemzeti dicsıség rejlik.
A nagy emberek tettei imponálnak nekik, ezért a nemzeti hısök, a vezetı emberek életadatait is
szívesen hallgatják. A legújabb kor (1825) nagyszerő fellendülésével s demokratikus fejlıdésével
figyelmet keltett, s láthatólag közel áll gondolkodásmódjukhoz. Olvasottságuk inkább csak
regényekre támaszkodik, ezért a történelmi regények is megbeszélésre kerültek. Elıadó tanár a
hallgatóknak bemutatta a nevezetesebb történelmi mőveket is, hogy lapozgatva megismerjék és
megszeressék. A hallgatók száma egy-egy órán átlag 20-25 volt, de ezek kitartottak és jegyezgettek.
Tudásuk kielégítı, nemzeti érzésük erısnek bizonyult.
7. Erdély történelme
A történelem szakos tanárjelöltek kifejezett kívánságára dr. Bíró Vencel igazgató, egyetemi m. tanár
hetenként egy alkalommal, hétfı este, a Báthori-Apor Szeminárium tantermében Erdély történetét
adta elı a legrégibb idıktıl 1541-ig. Nyolc hallgatója volt, ezek közül 6 az elıadásokon mindig
megjelent. Elıadó tanár behatóan foglalkozott a székelyek történetével, Erdély benépesítésével s
belsı szervezetével. A külsı kapcsolatok különösen érdekelték a hallgatókat. Állandóan kérdéseket
tettek fel, s nehézségeiket feltárták. Erdély és az anyaország szoros összefüggése s együttmőködése
kiemelést nyert. Foglalkoztak a régi magyar oklevelek olvasásával is. Ahol a hallottak megrögzítése

szükségessé tette, elıadó tanár illusztrációkat is mutatott be. Figyelmük élénk volt, szorgalmuk
dicséretes.
8. Erdélyi mővelıdéstörténet
Kelemen Lajos tanár, az EME levéltárosa, az érdeklıdı hallgatók számára hetenként egy
alkalommal, kedden este, a Líceum-Könyvtárban mővelıdéstörténeti tárgyú elıadásokat tartott
Erdély múltjából. Az I. félévben a diplomatikából az oklevéltant és írástant adta elı, a II. félévben az
ötvösség történetével foglalkozott, különös tekintettel Erdély ötvösségére és a magyar ötvösségre.
Hallgatói érdeklıdésérıl teljes elismeréssel nyilatkozott. Közülük néhányan az EME levéltárában
oklevélmásolást is végeztek, ami nem csak a szaktudásukat emelte, hanem vele még pénzt is
szereztek. Az ötvösség történetével kapcsolatban egy alkalommal (1930. IV. 3.) hallgatóit elvitte
Voith Antal kolozsvári ötvös és ékszerész mőhelyébe, hogy a mővészet technikai részébe is
bepillantást nyerjenek. A mőhelyben töltött 2 óra mindnyájuknak rendkívül tanulságos és élvezetes
volt. Egy másik alkalommal (1930. V. 17.) a piaristák templomának gazdag és szép kincsestárát, a
barokk mővészet emlékeinek e valóságos kis múzeumát mutatta be a hallgatóknak. Május 24-én a
reformátusok Farkas utcai templomának klenódiumait tekintették meg. Itt a csúcsíves ízléső
ötvösmővészeti emlékektıl az empirig újra gyönyörő és változatos kincstár nyílt meg a hallgatók
elıtt. Mindkét helyen elıadó tanár stílusmagyarázó és történeti felvilágosító elıadásokat tartott. Egy
vidéki kirándulásra is elvitte hallgatóit. Május 11-én a hegyeken át elgyalogoltak a 17 km
távolságban levı Vista községbe. Útközben elmagyarázta hallgatóinak a Báthori-hegyrıl a
szászfenes-gyalui 1660. május 22-i ütközetet, s megmutatta az oda jól látszó csatateret. Vistán
elıadást tartott a 15. században épült vistai ref. templomról. Elıadásából a jelenlevı falusiak is
épültek. Megnézték a templom 15. századi papiszékét, az ezzel egykorú harangját, az 1669. évi
karzat- és az 1765-67. évi mennyezet-padfestményeit. Az ilyen vidéki kirándulásokat jövıben
folytatni szándékszik.
"Sajnálattal tapasztalható - írja Kelemen Lajos az évi jelentésében -, hogy az iskolákból legújabban
kikerülı abban a nemzedékben, mely az utolsó 2-3 évben végzett, se tudás, se érdeklıdés nem
tapasztalható a sajátos magyar mővelıdés emlékei iránt. Ezért mindent el kell követnünk, hogy az
iskolázásnak ezen a téren a mai rendszerbıl és helyzetbıl folyó mulasztásait bármi úton pótoljuk és
saját múltunk megbecsülését a köztudatba vigyük. Mostani hallgatóimnál örömmel tapasztaltam erre
minden készséget. Gondoskodni kell errıl azonban a legújabb nemzedéknél is, mert ez egyformán
fontos a faji öntudatra és a tudományos érdeklıdés szélesbítésére is."
9. Világtörténelem
A történelem szakos tanárjelöltek kérésére dr. Bitay Árpád gyulafehérvári teológiai tanár
kéthetenként egy alkalommal a Báthori-Apor Szeminárium tantermében a világtörténelmi ismeretek
rendszerezése és kiegészítése végett összefoglaló áttekintéseket tartott. Fıleg Német-, Francia-,
Olasz- és Angolország történetét részletezte több szempontból. Állandó tekintettel volt a magyar és
román történelmi kapcsolatok kiemelésére. A politikai országalakulatok mellett az egyes földrajzi
egységek (Skandináv-, Ibériai-, Balkán-félsziget) történelmi erıit is részletezte. Sorra kerültek
további ilyen kérdések: a pápaság és a császárság, a kereszténység elterjedése, a keresztes
hadjáratok, Bizánc és Róma, Bizánc és a magyarság meg a románság, a magyarság és a németség, a
nagy földrajzi felfedezések, a humanizmus, a reneszász, a hitújítás, a szocializmus kialakulása, az
alkotmányos eszme megjelenése és kialakulása, az angol-magyar alkotmányfejlıdés
összehasonlítása, Wells világtörténelmének elınyei és hátrányai stb. A hallgatók szorgalma
kielégítı, érdeklıdése élénk volt. Tudásuk azonban ritkán emelkedett odáig, hogy valamely ország

vagy intézmény fejlıdését maguktól, bárcsak vázlatosan is, át tudták volna tekinteni. A feldolgozott
anyagot szorgalmasan igyekeztek elsajátítani.
10. Földrajz
Xantus János marianumi igazgató hetenként egy alkalommal a Marianumban a földrajz szakos
tanárjelöltekkel foglalkozott. Az I. félévben a leíró földrajzból az alpes-kárpáti ráncosodás területét
adta elı. Különös tekintettel volt a Kárpátokra s az általuk bezárt medencékre, mint a
magyarságlakta területekre. A II. félévben kirándulásokat vezetett Kolozsvár határába, amikor az
egyszerőbb a tulajdonunkban levı földrajzi mőszerek használatára tanította meg a hallgatókat.
Különös gondot fordított a térszíni formák szabadban való felismerésére és ábrázolására.
11. Ásvány- és kızettan
Dr. Balogh Ernı marianumi tanár hetenként egy alkalommal a Marianumban a természetrajz szakos
tanárjelölteket korrepetálta. A szorgalmi idıszak fele geometriai kristálytani, továbbá elméleti
kristályoptikai ismeretek nyújtásával telt el. A kurzus második felében gyakorlatilag foglalkozott a
tanárjelöltekkel. A gyakorlat tárgya a közönségesebb kızetalkotó ásványoknak, illetıleg kızeteknek
mikroszkopiai meghatározása volt. Az egyetemen ugyanis a tanárvizsgálatoknak egyik
követelménye, hogy a vizsgázók mikroszkóp alatt a fontosabb kızetalkotó ásványokat (kvarc,
földpátok, amfibolok, csillámok, piroxének) felismerjék, s ezek alapján a fıbb kızettípusokat
magyarázzák. A kurzus azt a célt el is érte. A hallgatók szorgalma és érdeklıdése dicséretes volt.
Hiányzás csak rendkívül és jól megfontolt esetekben fordult elı, pedig az este tartott kurzus aznap a
hallgatóknak már a 9-10. órája volt.
12. Kémia
A kémikus tanárjelöltekkel dr. Ruzitska Béla volt egyetemi r. k. tanár foglalkozott hetenként egy
alkalommal a Marianum kémiai laboratóriumában. A résztvevı hallgatók kívánságára az általános
kísérleti kémia anorganikus részét adta elı, s fıképpen azokra a kísérletekre tanította meg, amelyek a
középiskolai tanításban elıkerülnek. Elıadó tanár azt tapasztalta, hogy a hallgatók az egyetemen
elég részletes speciális és sokoldalú elıadásokat hallgatnak, azonban a bemutatások és kísérletek
szők keretek között mozognak. Amint ık maguk is állítják, az elıadások inkább elméletiek,
összevontak, összegezık és nem gyakorlatiak. Állítólag egyes részeket nem is adnak elı, kísérleteket
pedig alig látnak. Ez a korrepetálás éppen ezen a hiányosságon segített. Egy másik tapasztalata az
elıadó tanárnak, hogy a hallgatók nem ismerik a magyar nomenklatúrát. Ezért szükséges volna az
egész kémiát magyar nyelven elıadatni, hiszen ezek a hallgatók magyar középiskolák tanárai
lesznek, a tárgyukat magyarul kell tanítaniuk.
13. Matematika
A matematikus hallgatókat három csoportban hetenként háromszor a Báthori-Apor Szeminárium
tantermében dr. Gergely Jenı marianumi tanár vezette. Az elıkészítı évesek részére elıadott
tárgykör, az egyetemi elıadásokhoz alkalmazkodva, az algebrai egyenletek elméletének egyszerőbb
kérdéseivel, a szimmetrikus függvényekkel, az egyszerő függvények differenciálásával, továbbá a
kör és kúpszeletek elméletével, egyszerőbb projektív kérdésekkel, analitikus geometriával
foglalkozott. Az elsıévesekkel a differenciál- és integrálszámítás, ennek geometriai alkalmazásai,
továbbá az analitikus geometria körébıl vett feladatokat dolgozott ki, mindig szem elıtt tartva az
illetı konkrét feladat elméleti hátterét. A másodéves hallgatók egyetemi elıadásai a differenciál- és
integrálszámítás mélyebb kérdéseit s alkalmazásainak nagyobb részletezését tartalmazták. A

korrepetáló munka is ebben a körben mozgott. A geometriai stúdiumok közül a tér analitikus
geometriája és a differenciál-geometria - görbe és kevés felületelmélet - szerepeltek. A hallgatók az
órákon lelkes szorgalommal vettek részt. Elıadó tanárnak az az általános benyomása, hogy a
hallgatóknak nincs kapcsolatuk a matematikai tudomány jelenlegi stádiumával, s így csak bezárt
gondolattömböket kapnak problematika nélkül. Feltétlen szükség volna egy kis, jól megválasztott,
folyton gyarapodó könyvtárra és a fontosabb szakfolyóiratokra.
14. Fizika
A fizika szakos tanárjelölteket és az I. éves orvostanhallgatókat hetenként két alkalommal dr. Széll
Kálmán ref. kollégiumi tanár, egyetemi m. tanár oktatta a ref. kollégium laboratóriumában.
Feladatának tekintette a hallgatókkal az egyetemi elıadásokon hallgatott nehezebb kérdések
megbeszélését, és gyakorló feladatok készíttetését. A mechanikából részletesen tárgyalta a
különbözı mozgásokat. Az erı, munka, energia pontos ismertetése után a fizikai ingával s az
egyszerőbb gépekkel foglalkozott. A folyadékoknál kitért a kapilláris jelenségekre. A hangtanban
részletesen átvette a különbözı rezgéseket és álló rezgéseket. A hıtanban a termodinamika tételei
kerültek sorra. Az elektromosságtanban az elektromos hullámokat, gyakorlati alkalmazásait s a
különbözı dinamókat magyarázta meg. A fénytanban a különbözı fényelméletekrıl és a
fénytalálkozási jelenségekrıl volt szó. A haladók részére az elméleti fizika alapmőveleteit és a
mágnességtan fıbb tételeit adta elı.
15. Kisebbségi jogi szeminárium
Dr. Balogh Arthur ny. egyetemi ny. r. tanár, a román szenátus tagja, az iskolai év folyamán
novembertıl húsvétig hetenként egy alkalommal, hétfı esténként, a Líceum-Könyvtár nagytermében
a joghallgatók részére tartott elıadásokat. Elıadásainak tárgya volt: a vallási és nemzeti kisebbségek
nemzetközi védelme a kisebbségi szerzıdések és a békeszerzıdések alapján. Arra törekedett, hogy a
hallgatók a vallási és nemzeti kisebbségek védelmére a világháború befejeztével megalkotott
nemzetközi jogszabályokkal, legalább az ezeknek a kisebbségek életére vonatkozó legfontosabb
rendelkezéseivel megismerkedjenek. Emellett állandóan eléjük tárta, hogy nemzetközi szerzıdések
által lekötelezett államok saját belsı jogszabályaik és követett gyakorlatuk által megfeleltek-e és
megfelelnek-e a nemzetközi kötelezettségeiknek, különös tekintettel lévén e részben Romániára.
Örömmel és megelégedéssel állapítható meg, hogy e tárgy a hallgatókat érdekelte. Az elıadásokat
állandóan figyelemmel hallgatták, jegyzeteket készítettek, s kérdéseket tettek fel. Úgy látszik, hogy a
hallgatók teljes mértékben átérzik annak szükségét, hogy a fent jelzett tárgykörben alapos
tájékozódást szerezzenek, annál is inkább, mert az egyetemen ennek megszerzése nem áll
módjukban, márpedig a jövı kisebbségi életre készülı, hivatásának tudatában levı ifjúság ezen
ismeretek birtoka nélkül el sem képzelhetı. Ez adja meg neki nem csak a kellı szellemi színvonalat,
hanem kisebbségi nemzeti öntudatát is a legnagyobb mértékben erısíti. Ezért a fenti tárgy
elıadásainak folytatását a jövı évben elıadó feltétlenül szükségesnek látja.
16. Népkulturális szeminárium
Abból a célból, hogy az ifjúságot a kisebbségi nemzeti és kulturális feladatokra ébresszük, Gyallay
Domokos tanár, író minden héten egy alkalommal egy elıadássorozatot tartott, amely november
elejétıl május közepéig folyt. Az ifjúság érdeklıdése meglepı volt, minden elıadáson átlag 60-an
vettek részt a Líceum-Könyvtár nagytermében.
Tárgyát az elıadó 21 elıadásban merítette ki. Hangsúlyozta, hogy az erdélyi magyarságnak
vezetıkre van szüksége, s erre a szerepre az egyetemi ifjúságnak tudatosan kell készülnie. A

vezetıknek éppúgy, mint a hadvezéreknek, ismerniük kell küzdelmük célját, terepét, katonáit és
eszközeit. A cél nem lehet egyéb, mint a változott viszonyok közt is megmaradni magyaroknak. A
magyar ifjúság küzdelmeinek terepe elsısorban Erdély legyen. Itt ismertette Erdély természeti
viszonyait és történelmét. Levonta belıle azt a tanulságot, hogy az erdélyi magyar vezetıknek
vezérelve legyen: az erdélyi magyar lelkek egységének kívánása, keresése és megteremtése. Elsı és
legszentebb kötelességünknek ismerjük dolgozni az erdélyi magyarság kulturális haladásáért. Ebben
az ifjúság is részt vehet. A lezajlott kisebbségi küzdelmek eredményeképpen remélni lehet, hogy
módunkban lesz intelligens középosztályt nevelni és fenntartani. De mi lesz a tömegekkel, s mi lesz
különösen a néppel? Dolgozzék az ifjúság a népért, mert ez nem csak nemzeti, hanem egyéni érdek
is. Kenyere függ tıle. A falu kultúrája legyen a jelszó. Az iskola kiesett a kezünkbıl, föl kell venni
tehát a küzdelmet az iskolán kívül. Elıadásainak további során azt ismertette, hogy az erdélyi
magyar intelligencia hogyan vehet részt a népkultúra szolgálatában az iskolán kívül. Ennek két
módja van: az írott szó, a bető, és az élıszó. Itt ismertette a néplapot, a népkönyvtárak fontosságát, s
jellemezte a nemes értelemben vett népies irodalmat. Szóba került továbbá az ismeretterjesztı
elıadás, a vetítés, a rádió. Végül rámutatott arra, hogy a népkultúra támogatása nem osztályérdekek,
hanem egyetemes magyar érdekek szolgálata. Elıadásai során esetrıl esetre kitért aktuális kérdések
megbeszélésére is. A ciklust azzal a jólesı érzéssel zárta le, hogy az ifjúság nagy részének lelkét
sikerült kisebbségi szemszögbıl különösen fontos gondolatokkal megtermékenyíteni. Elıadó ajánlja
ezeknek az elıadásoknak jövıben folytatását, sıt azt is szükségesnek tartaná, hogy e nemzetnevelı
gondolatokkal a Bukarestben tanuló ifjúságot is keressük fel, mert az iskolán kívüli népmővelés
keretében az egész nemzeti programunkat felölelhetjük.
"Az erdélyi magyar ifjúság komolyságáról, - írja Gyallay Domokos jelentésében -, józanságáról,
életrevalóságáról a legjobb véleménnyel vagyok. Azt tapasztalom, hogy a szeminárium kitőnı
hatással van lelki életük alakulására."
17. Fıiskolai sport
A Szeminárium vezetıségének kérésére dr. Somody István foglalkozott a fıiskolai sport kérdésével.
E téren a múlthoz képest ebben az iskolai évben örvendetes haladás mutatkozott. Az volt a legfıbb
törekvés, hogy a Kolozsvárra felkerülı egyetemi és fıiskolai hallgatók a KAC vagy a KKE keretén
belül minden sportágban megkapják a lehetıségét arra, hogy kedvelt sportjukat mőveljék, s ahol
szükséges, abban oktatást is nyerjenek. E célból a következı sportágak álltak rendelkezésükre: a)
Vívás 1929. november 1-tıl 1930. május 30-ig. A KAC saját helyiségében Schenker Lajos
vívómester a fıiskolai hallgatók részére külön kardvívó tanfolyamot rendezett. A tanfolyamra 38-an
iratkoztak be, de számuk fokozatosan leapadt. A kurzus végéig kitartó 15-20 diák annál intenzívebb,
egyéni oktatásban részesült. Így vált lehetıvé, hogy közülük néhányan már az év folyamán a
versenyekre készülı vívók csoportjába került. Remény van arra, hogy jövıben többen érnek el
hasonló jó eredményt. b) Atlétika. Az atlétikára jelentkezı egyetemi hallgatókkal a KAC keretén
belül dr. Somody István foglalkozott. A KAC atlétáinak jó része, s közülük többen elsırangú
eredményeket értek el a folyó tanévben is. Így Románia legjobb atlétája, a rúdugró rekorder Bíró
Lajos (372 cm), aki már budapesti nemzetközi versenyen is gyızelemre vitte a KAC színeit, a KAC
atlétái közül való, a Báthori-Apor Szemináriumban lakó jogszigorló. c) Korcsolyázás. A
korcsolyázni óhajtó fıiskolai hallgatók számára a KAC a Kolozsvári Korcsolyázó Egylettıl szerzett
kedvezményes áru jegyeket. Az egyetemi hallgatók 150 lejért egész évben korcsolyázhattak s
látogatták is nagy számban a KKE pályáját, fıképp az esti órákban. A versenyre készülık a KKE-tıl
oktatásban részesültek, sıt néhányan a budapesti mőjégpályára is kiküldetést nyertek tréning
céljából. d) Tenisz. Az egyetemi hallgatók eddig a KAC többi játékosával együtt gyakorolták ezt a
sportágat. A f. tanévben a nıi és férfi egyetemi hallgatók részére külön pályát állított be a KAC,
amelyen a reggeli órákban játszhattak. E sport virágzását az egyetemi hallgatók körében mindig

akadályozni fogja az, hogy a szezonja és a vizsgák ideje egybeesik. e) Nıi torna. A f. évben a nıi
egyetemi hallgatók rendszeres sportolása is megkezdıdött. Április 1-tıl kezdve Bartunek Titi
tanárnı vezetése alatt két turnusban több mint 60 nı nyert tornaoktatást. Legnagyobb részük
egyetemi hallgató, s ezek mint a KAC nıi sport szakosztálya őzik a különbözı sportokat. Jövı
tanévben szándékszunk részükre a nıi vívótanfolyamot is beállítani.
18. Fıiskolai cserkészet
Puskás Lajos kat. fıgimn. tanár, cserkészparancsnok vezetése alatt 17 egyetemi és fıiskolai hallgató
nyert oktatást, kiképzést és mőködési teret a r. k. fıgimnázium cserkészcsapatában. Oktatásuk
december 1-én kezdıdött meg s május 17-ig tartott heti két órában. Ez alatt elsajátították a
cserkészvezetıi ismereteket, s elıkészültek a próbákra. A fogadalomtételhez szükséges
harmadosztályú próbát mindnyájan letették, s magát a fogadalmat is június 1-én az egész kohorsszal
együtt. Így az állam által is elismert és felvett cserkészek lettek azok is, kik az idén kezdték meg a
cserkészmunkát. Általában azok, akik végig kitartottak, nagy érdeklıdést mutattak a cserkészet iránt,
s meglehetısen nagy elfoglaltságuk mellett is mindig szívesen szakítottak idıt a cserkészmunkára.
Ez az elsı év, amely elsı ízben tett kísérletet fıiskolai cserkészek kiképzésére, sikeresnek mondható.
A négy legmegfelelıbb rajparancsnoki beosztást is nyert. Ezek, ha végeznek az egyetemen,
alkalmasak lesznek vezetésre és szervezésre. A végsı cél az, hogy minden egyetemista cserkész
tanulmányainak befejeztével kész cserkészvezetı legyen. Ezek vannak hivatva arra, hogy a
mozgalmat terjesszék és szervezzék a vidéki diák- és iparostanonc-ifjúság körében. Ennek
jelentıségét vallási és nemzeti szempontból fölösleges is fejtegetni. - Tanulmányi igazgató a
fıiskolai cserkészetet állandó figyelemmel kísérte, s amikor szükséges volt, segítségükre sietett.
Lehetıvé vált az is, hogy az idei nyári várfalvi táborban 15 fıiskolai cserkész részt vehessen.
19. A hallgatók szorgalma
A felsorolt korrepetáló órákat és szemináriumi gyakorlatokat a hallgatók kielégítı szorgalommal
látogatták. Az elıadó tanárok közül nem egy kiemeli buzgóságukat, ami amellett bizonyít, hogy ık
maguk is belátták az órákból rájuk háramló nagy hasznot. Különösen népesek voltak a Gyallay
Domokos elıadásai, de a korrepetáló óráknak is kialakult a maga állandó hallgatósága. A nyelvi
konverzációk nem örvendtek annak a látogatottságnak, mint amennyi hasznot és elınyt nyújtottak
ezek az órák. Itt többször meg kellett állapítani a hallgatók kitartásának lankadását. Ebbıl viszont a
kitartók húzták a hasznot, mert gyakrabban és intenzívebben vehettek részt a társalgásban. Az elsı
esztendıhöz viszonyítva általában emelkedést mutatott az idén a szemináriumi hallgató közönség
száma, de még korántsem olyan mértékben, hogy ne lenne kívánatos ezen a téren a buzgalom
fokozódása. Elvünk volt óvatosan, körültekintıen, feltőnés nélkül haladni elıre, ezért várhatjuk a
további emelkedést.
20. A tanárok
A Szeminárium nem csak a hallgatókra, hanem magukra az elıadó tanárokra is igen jó hatással volt.
A személyeket a tanulmányi igazgató minden mellékes szempont félretolásával a tudományos
arravalóság szerint válogatta össze. Valóságos jótétemény és ösztönzı tényezı volt a tanárok
munkakedvére, hogy szaktudományukkal magasabb fokon is foglalkozhattak, s hatásukat
átplántálhatják a jövı generációba. Mindnyájukat lelkesíti az a tudat, hogy önzetlen munkájukkal a
magyar szellemi élet folytonosságát szolgálják és biztosítják Erdélyben.
Némi tudományos kezdeményezést is végzett a Szeminárium, amikor dr. Csüry Bálint ref.
kollégiumi tanárt megbízta a moldvai magyarság nyelvészeti és etnográfiai tanulmányozásával.

Csüry Bálint eleget is tett ennek s egy magyar egyetemi hallgató társaságában bejárta a moldvai
magyarság lakóhelyeit. Tanulmányútjának néprajzi anyagát már fel is dolgozta, s ez meg is jelent
nyomtatásban az Erdélyi Múzeum 1930/4-6. számában és különnyomatban az Erdélyi Tudományos
füzetek 27. számában. Ez a tanulmányút a tisztán tudományos cél mellett nevelıi feladatot is
szolgált, amikor az ilyen természető kutatás módszerébe az egyik egyetemi hallgatót bevezette.
A Szeminárium arra is súlyt helyezett, hogy a hallgatók érdeklıdését a magyar tudományos
törekvésekhez kapcsolja.
----------------------------* Forrás: Magyar Országos Levéltár, Keleti Actio, P 1077 I. köt. 296-336.
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A Sapientia Alapítvány Kuratóriumának
*
Nyilatkozata az Erdélyi Magyar Magánegyetem létrehozásáról
Az erdélyi magyar történelmi egyházak nyolc vezetıje által Kolozsvárott létrehozott Sapientia
Alapítvány Kuratóriuma az Alapítók által reáruházott jogával élve, az Alapítók és a magyar
közösség iránti felelısségét átérezve, a mai napon elhatározta az Erdélyi Magyar Magánegyetem
megalapítását. Ennek alkalmából a leendı intézmény létrehozására és mőködtetésére vonatkozóan az
alábbi elvek érvényesítése mellett kötelezi el magát:

I. Alapelvek
A leendı egyetem a regionális vonzáskörzet igényeihez igazodó, a jövı színvonalának megfelelı, és
az Unióba tömörülı Európa értékeit közvetítı felsıoktatási intézménnyé kíván válni.
A születı intézmény a román-magyar szakmai, tudományos kapcsolatok új színterét kívánja
megnyitni, a meglévı lehetıségeket kihasználva, rugalmasan együttmőködve Románia állami és
magán-felsıoktatási intézményeivel, és így a maga eszközeivel hozzá kíván járulni a román
felsıoktatás modernizációjához, Románia felzárkózási esélyeinek javításához.
Az Erdélyi Magyar Magánegyetem létrehozása nem érinti Románia magyar adófizetı polgárainak az
állami, anyanyelvő felsıoktatási intézményre vonatkozó, Románia Alkotmányába foglalt jogait és
Románia kormányának ebbıl eredı kötelezettségeit.
Az intézmény számít a magyar kormány hosszú távú támogatására, a magyar szellemi élet, a
magyarországi felsıoktatási intézmények segítségére, és mindent megtesz azért, hogy méltó legyen a
nemzetközi szervezetek szakmai és pénzügyi segítségére.

II. Az egyetem szervezete
Az erdélyi magyarság demográfiai, gazdasági és kulturális tagoltságához, eltérı igényeihez
igazodva, a Magyar Magánegyetem egységes szervezetben, de több lábon álló, rugalmas és
változatos formában és oktatási programok szerint kíván mőködni, tiszteletben tartva egyes
részeinek autonómiáját.
A fejlesztés során az oktatási és az oktatást segítı háttérintézmények mellett olyan infrastruktúra
létrehozására is törekszik, amely az állami román felsıoktatásban tanuló diákok és tanárok számára
is hozzáférhetı, és amely javítja tanulási, oktatási feltételeiket, életkörülményeiket.
A megvalósítást "modulrendszerő" építkezéssel kívánja folytatni. Rövid távon a magánegyetem
keretei között olyan funkciók/programok kivitelezését kezdi meg, amelyek önállóan, az egyetemi
hálózat más részeitıl függetlenül is létrehozhatók, és amelyek mőködtetése rövid távon biztosítható.
Az intézmény távlati célként teljes Universitas kiépítésére törekszik, és mindent megtesz azért, hogy
mőködtetését saját erıforrásai biztosítsák.

III. Képzési formák
A képzési kínálatban olyan területekre kíván koncentrálni,
- amelyeken magyar nyelven jelenleg nem folyik oktatás;
- amelyeken nincs, vagy kezdeti szakaszban van a román nyelvő oktatás;
- amelyek kiemelkedıen fontosak az identitás megırzésében.
A versenyképes és a szülıföldön hasznosítható tudás közvetítését szem elıtt tartva, a tanügyi
törvény elıírásaihoz igazodva, az oktatásban kialakítja a román és az idegen nyelvő képzés
megfelelı arányát. Az akkreditáció feltételeinek teljesítése érdekében szoros kapcsolatot alakít ki
romániai társintézményekkel.
A hosszú távú, stratégiai jelentıségő oktatási programok kialakítására és megtervezésére a hazai és a
magyarországi szakmai szereplık részvételével nyilvános vitát kezdeményez. A részprogramok
megvalósítására pályázatot ír ki, amely egyértelmővé teszi az intézményépítésbe bekapcsolódó
szervezetek hozzájárulásának formáját és mértékét.

IV. Területi elhelyezkedés
A területi elhelyezés során két egymással ellentétes szempontrendszer - koncentráció,
költséghatékonyság, képzés tömegszerősége, illetve az erdélyi magyarság széttagoltsága, regionális
érdekei, igényei és lehetıségei - egészséges egyensúlyát kívánja kialakítani.
Ehhez igazodva, a Kolozsvárott létesítendı adminisztratív központtal együtt négy helyszínen kezdi
meg az intézmény egységeinek építését. Nagyváradon - a magánegyetemhez való csatlakozást
elıször felajánló Partiumi Keresztény Egyetemre épülve -, Székelyföldön, Kolozsvárott és
Marosvásárhelyen.

V. Külsı támogatás
Tekintettel a feladat nagyságára, a nemes, és a magyar közösség egészét érintı célra, az Erdélyi
Magyar Magánegyetem Alapítója számít az intézmény céljaival és az Alapítás elveivel egyetértı
személyek és szervezetek anyagi, intellektuális, politikai és erkölcsi támogatására.
Ennek érdekében az Alapító a modern kommunikáció eszközeit felhasználva megfelelı formában és
folyamatosan tájékoztatja a közvéleményt a megvalósítandó programokról és az egyetemfejlesztés
állapotáról, biztosítja a támogatásoknak a támogató céljaival megegyezı, hatékony felhasználásának
feltételeit, megteremti az elszámolás és az ellenırzés törvényes elıírásoknak megfelelı, pontos és
átlátható rendszerét.
Kolozsvár, 2000. április 14-én
A Sapientia Alapítvány Kuratóriuma
-------------------------------------*
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Gyıri Szabó Róbert
A nemzeti kisebbségek oktatási rendszerei
Lengyelországban
A közép- és kelet-európai régió bıvelkedik olyan államokban, amelyek az államszocialista
idıszakban a kisebbségpolitika terén - bizonyos látszatintézkedésektıl eltekintve - a valóságban nem
büszkélkedhettek túlzottan kisebbségbarát megnyilvánulásokkal. Ezen országok sorát gyarapította
Lengyelország, ahol azonban a 90-es években nemzeti kisebbségek jogait illetıen is kedvezı
változások indultak el.
A következı vázlatos írásban a kisebbségek túlélésének, fennmaradásának egyik kulcselemét, a
nemzeti kisebbségi oktatás helyzetét mutatom be Lengyelországban, azzal az illusztrációs
szándékkal, hogy évtizedes és mély sérelmeket, bizalmatlanságokat lehet túlhaladni kellı politikai
akarat segítségével.

Demográfiai adatok
Az 1918-ban függetlenné váló Lengyelország nemzetiségi államként jött létre. Lakosságának 69%-a
volt lengyel nemzetiségő a 14% ukrán, 8% zsidó, 4% fehérorosz, 3% német mellett. Az ukrán és
belorusz lakta területeken a lengyelek 37%-os kisebbséget alkottak. A II. világháború után - a
zsidóság szinte teljes kiirtása, a jelentıs határváltozások, az ukránok ki-, valamint széttelepítése, a
beloruszok, litvánok kitelepülése, a németek előzése és a kivándorlások következményeként - az
ország homogén nemzetállammá vált.
Ma hivatalosan a 38 milliós lakosság 1,5%-a kisebbségi, becslések szerint 4-6%, körülbelül 1,5-2
millió ember. A nemzetiségi összetétel pontos megállapítása azért különösen nehéz, mivel 1989-ig a
hivatalos szervek nem ismerték el, hogy az állam területén nemzeti és etnikai kisebbségek élnek. A
németség száma a legnehezebben meghatározható, hitelt érdemlı kimutatások nem állnak
rendelkezésre. Hivatalosan 1957-ben 65 ezer, 1961-ben 3 ezer német élt az országban, ami
egyszerően képtelenség. Becslések szerint az 1983-ban még 1,1 millió német létszáma a
kivándorlások miatt 1994-re 700 ezerre csökkent. Tömbszerően elhelyezkedve 300 ezer német él
Felsı-Sziléziában, Opole (németül Oppeln, a lakosság 30%-a) és Katowice (németül Kattowitz)
vajdaságokban, illetıleg szórványban a Tengermelléken. A 350-400 ezer ukrán-lemkó-ruszin a
második világháborút követı felkelésük utáni erıszakos széttelepítések, a Visztula-akció miatt
szórványban található. A 200-250 ezer fehérorosz az ország északkeleti részén, Bialystok
vajdaságban összpontosul. A 20 ezer litván kompakt tömbben, Suwalk vajdaságban, a lengyel-litván
határ mellett 3 településen él. A képet kiegészíti a hivatalosan 30 ezer (szakértıi becslések szerint
500 ezer) cigány, a szlovák határ mentén élı 20 ezer szlovák, 15 ezer zsidó, néhány ezer orosz,
örmény, cseh, görög, tatár és macedón (Bricke 63-67, Grzegorz 36-41, Mikolajczyk 65).
Fokozza az állam nemzetiségi heterogenitását az ún. autochton kisebbségek csoportja (felsısziléziaiak, kasubok, mazúriaiak, szlovincok), akik etnikailag szláv, fıként lengyel eredetőek, de
hosszú évszázadokig német fennhatóság alatt, német kultúrközegben élve elnémetesedtek, részben
német nyelvőek és részben saját szláv nyelvjárásukat is beszélik. Számuk 700 ezer és 1,2 millió
körül mozog, lengyelként tartják ıket számon, ám becslések szerint 25%-uk német tudatú.

A lengyelországi kisebbségek becsült létszáma:
Kisebbség

Létszám

Német

1 millió

Ukrán

300-350 ezer

Lemkó

50-100 ezer

Belorusz

200-250 ezer

Litván

20 ezer

Szlovák

20 ezer

Görög, macedón 5 ezer
Cseh

2-3 ezer

Tatár

2 ezer

Cigány

500 ezer

Zsidó

10-15 ezer

Összlakosság

38,5 millió

A kisebbségek oktatása a szocialista idıszakban
A második világháború utáni elsı években Lengyelország meg akart szabadulni nemzeti
kisebbségeitıl, létüket átmeneti jelenségként kezelték, vagy el kellett hagyniuk az országot vagy
asszimilálódniuk kellett. Ennek a megközelítésnek köszönhetıen 1945-ben már eleve csak két
kisebbségnek, a zsidóságnak és a beloruszoknak engedélyezték a nem lengyel nyelvő oktatást, egykét évvel késıbb azonban már ıket is elérte a "kényszer-lengyelesítés", többek között iskoláikat is
felszámolták (Grzegorz 44-45).
1949-ben bizonyos változások következtek be a kommunista pártállam kisebbségpolitikájában. A
LEMP KB határozatot hozott a kisebbségek anyanyelvet oktató állami iskoláinak ismételt
megnyitásáról. Az intézkedés hátterében a kisebbségi közösségek gyermekei lengyel társadalomba
való integrálásának a célja állt, felismerve, hogy egy átmeneti idıszakra szükségesek a kisebbségi
iskolák, hiszen a lengyelül nem tudó tanulók átnevelésében általuk jobb eredményeket lehet elérni.
Ezután jöttek létre a belorusz, litván, zsidó, cseh és szlovák iskolák. A német és az ukrán kisebbségre
továbbra is szigorúbb szabályok vonatkoztak. Igaz ugyan, hogy egy évvel késıbb a német nyelvő
oktatás is megkezdıdött, a német népcsoportnak azonban csak a szórványvidékeken, AlsóSziléziában és a Tengermelléken engedélyezték az anyanyelvő oktatást, az ukránoknak pedig 1952
szeptemberétıl csupán nyelvük tanítását engedélyezték (Grzegorz 46).
A kisebbségi oktatási rendszer a 70-es évek elejéig érdemben nem változott. 1971-ben a
közoktatásügyi tárca - a mindig is átmenetinek tekintett korszak lezárásaként - a nem lengyel
tannyelvő iskolák felszámolásáról döntött. A nemzetiségi oktatás ezután a kisebbségi nyelvek nem
kötelezı tárgyként való tanításában merült ki, a szülıknek pedig az eddigi iskolai szintenként
megkövetelt nyilatkozattétel helyett évente kellett jelezniük, hogy gyermeküket kisebbségi

oktatásban akarják-e részesíteni. Nem meglepı, hogy a következı években bekövetkezett a
kisebbségi iskolák "drasztikus" hanyatlása (Grzegorz 49-50).
Az 1989 nyári parlamenti választásokkal bekövetkezı rendszerváltozás a lengyel kisebbségpolitika,
a nemzetiségi iskolaügy új fejezetét is megnyitotta.

Kisebbségi oktatási rendszerek a 90-es években
A lengyel iskolarendszer
A lengyel alap- és középfokú oktatás rendszere fıbb vonásaiban a magyarra hasonlít. A kötelezı
általános iskola nyolcosztályos. A nyolc osztály elvégzése után a középfokú oktatási szintet a 4 éves
gimnázium, a négy/öt éves technikum, a négyéves szakközépiskola, a két/három éves
szakmunkásképzı, illetve tíz osztály elvégzése után hároméves felsı szakmunkásképzı alkotják.
Alkotmányos szabályozás
Az 1992. októberi átmenetinek szánt "kis alkotmányban" nincsenek rögzítve a kisebbségi jogok.
Kimondja az általános diszkrimináció (181. cikk), de kimondja a nemzetiség alapján történı pozitív
diszkrimináció tilalmát is. Ugyanakkor az országban a lengyel az állam hivatalos nyelve. A
kisebbségi oktatásnak nincs alkotmányos védelme.
A nemzeti és etnikai kisebbségekkel foglalkozó állandó parlamenti bizottság javaslatára az 1996.
júniusi alkotmánytervezetbe önálló paragrafus került be a kisebbségi jogokról, melynek egyik eleme
a saját oktatási intézmények létrehozásának és mőködtetésének joga lenne. Egyébként a
törvényhozás mellett a végrehajtó hatalom is kiemelten kezeli a kérdést, a kormány mellett nemzeti
kisebbségi tanácsadó testület, a kulturális minisztériumban kisebbségi hivatal mőködik, néhány
vajdaságban különmegbízott foglalkozik a helyi kisebbségekkel (például Opole vajdaságban a
németséggel) (Mikolajczyk 74).
Lengyelország az utóbbi években összes szomszédjával alapszerzıdést kötött (Németországgal
1991-ben, Csehszlovákiával 1991-ben, Ukrajnával 1992-ben, Oroszországgal 1992-ben,
Fehéroroszországgal 1992-ben, Litvániával 1994-ben, de a másik két balti állammal is). E
dokumentumok kisebbségi vonatkozású részei szinte ugyanazok (kivéve az oroszt, abban ilyen
cikkek nem találhatóak, mivel a két államnak nincsen számottevı orosz, illetve lengyel kisebbsége),
az egyéni jogok talaján állnak, és az állam iránti lojalitásklauzula formuláját is tartalmazzák. Az
oktatási jogok tárgyában a szerzıdések rögzítik egymás kisebbségben élı nemzetrészeinek a jogát a
saját oktatási intézmények alapításához és fenntartásához, az anyanyelvő vallásoktatáshoz, sıt az
államok kötelezettségévé teszi a kisebbségi nyelv, történelem és kultúra oktatási feltételeinek a
biztosítását. Az ukrán alapszerzıdés 11. cikke továbbmegy ennél, s az oktatási jogok között elıírja
az állam pozitív támogatási kötelezettségét az anyanyelvi oktatás bevezetésére, garantálására
(Mohlek-Hoskova 24-31, Mikolajczyk 66-67).
Egyszerő törvények
Lengyelországnak nincs kisebbségi törvénye, kifejezetten kisebbségekre vonatkozó jogszabályok
csupán az oktatás és a választójog terén vannak. Külön a kisebbség jogait taglaló oktatási törvény
elfogadása nincs napirenden, nemzeti és nyelvi önazonosságuk megırzése érdekében a nemzeti és
etnikai kisebbségek oktatását az 1991 szeptemberi oktatási törvény 13. cikke, valamint az 1992.
márciusi miniszteri rendelet szabályozza. Ezen jogszabályok megalkotásakor a lengyel kormányzat

saját bevallása szerint konzultált a kisebbségekkel, nem is éri sok bírálat azóta sem a kisebbségi
oktatási rendszer jogi hátterét, s ez a keret megfelel az EBESZ, az ET elvárásainak is. A lengyel
politikai vezetés egyébiránt az 1990-es koppenhágai dokumentumot, valamint a kisebbségi
Keretegyezmény tartalmát tekinti magára nézve elsısorban mérvadónak. (Formal and Legal
Conditions...)
A kisebbségi oktatási rendszer a 90-es években sokkal kiterjedtebbé vált, mint az elızı évtizedekben
volt. Jogilag adott a lehetıség az anyanyelvő és nyelvoktató formákra (osztályokban, osztályközi
csoportokban is). A két fenti jogszabály értelmében azokban a régiókban, ahol nagyobb számban,
tömbben élnek a kisebbségek, anyanyelvő és kétnyelvő lehet az oktatás. Máshol a kisebbségi nyelv
tantárgyként oktatható. A kisebbségi nyelveket az óvodától a felsıoktatásig - beleértve középfokon a
gimnáziumokat, valamint a szakiskolai, szakközépiskolai formákat is - minden oktatási szinten lehet
tanulni. Az általános iskolában a szülık, a középiskolában a tanulók igényelhetik a speciális
kisebbségi oktatásban való részvételt. Kisebbségi osztály indításához az elsı négy évfolyamon
legkevesebb 7 tanuló szükségeltetik, a felsıbb osztályokban 14. Ahol a jelentkezık száma nem éri el
a minimálisan szükséges létszámot, ott összevont évfolyamokkal, több iskola gyerekeibıl összevont
csoportokban folyhat a nyelvoktatás (úgynevezett inter-school-rendszer) (Mikolajczyk 78).
1991/92 óta folyik anyanyelvő oktatás Lengyelországban. Az óvodák teljesen kisebbségi nyelvőek
lehetnek, egy 1988-as oktatási miniszteri rendelet értelmében azonban a kisebbségi tannyelvő alapés középfokú iskolákban minden esetben lengyelül kell tanítani a lengyel irodalmat és történelmet,
állampolgári és honvédelmi ismereteket; kisebbségi nyelven a többi tárgyat lehet oktatni.
Hivatalosan már az is anyanyelvő oktatásnak számít, ha két tárgyat kisebbségi nyelven oktatnak. Az
ilyen iskolák valójában tehát kétnyelvő iskoláknak tekinthetık, valódi anyanyelvő iskola nincs
Lengyelországban (Mohlek-Hoskova 37).
Az állami, önkormányzati kisebbségi iskolák anyanyelvő oktatási programjaiban - az 1992. márciusi
miniszteri rendelkezés értelmében - az anyanyelv tanítása mellett az anyaország történelme,
földrajza és kultúrája is oktatandó. A kisebbségi tannyelvő iskolák kétnyelvő bizonyítványt
bocsátanak ki. A kisebbség nyelvét oktató tárgynak a lengyel nyelvórával azonos az óraszáma. Az
anyanyelvő középiskolákban a kisebbség nyelve érettségi tantárgy. A tantervek kidolgozásába,
tantárgyfejlesztésekbe, a tankönyvek íróinak kiválasztásába, a tanárok kiválasztásába,
továbbképzésébe az oktatási minisztérium bevonja az érintett kisebbség szervezeteit. A kisebbség
szervezetei minden, a kisebbségek oktatásával kapcsolatos elıterjesztés, kormányzati anyag
elıkészítésében részt vesznek (Janowski; Formal and Legal Conditions...).
A nyelvoktató oktatási intézményekben a kisebbségi nyelvet heti három pótórában tanítják. A
nyelvoktató programú iskolákban Lengyelország történelmét, földrajzát tanítják, de az anyaország
történelmével és földrajzával is kiegészülhet a tantestület döntése alapján.
A kisebbségi oktatási rendszer az oktatási minisztérium alá tartozik. A nemzetiségek által lakott
területeken miniszteri különmegbízotton keresztül direkt kapcsolat valósul meg a kisebbségekkel, és
az oktatás terén helyi szinten is együttmőködnek a kisebbségi szervezetekkel. A kisebbségek oktatási
jogainak érvényesülését, a kisebbségi oktatási intézmények mőködését ezenkívül regionális oktatási
testületek felügyelik, pontosabban a kisebbségi iskolák felügyeletét a vajdasági szuperintendáns
(iskolafelügyelı) által kinevezett biztos látja el, akinek az adott kisebbségi nyelvet jól kell ismernie,
és akit a kisebbség társadalmi és kulturális szervezetei is elfogadnak. Jelenleg a legtöbb kisebbséggel
rendelkezı hat vajdaságban mőködik a kisebbségi iskolák külön iskolafelügyelete (Mikolajczyk 75).

Az 1991-ben megszületett oktatási törvény az állami tanintézeteken kívül a privátiskolák
alapításának jogát is tartalmazza, de a nyilvános magániskola állami engedélyköteles, és állami
tanterv szerint kell tanítania. A lehetıség elméleti, kisebbségi magániskola máig nem alakult, a
kisebbségi szövetségek szerint az állami iskolák megfelelıek. 1996 januárjában az összes általános
iskolát, beleértve a kisebbségi iskolákat is, átvették a helyi önkormányzatok (Mohlek-Hoskova 36).
A kisebbségi iskolák fenntartási költségeit a településeknek juttatott szubvenció formájában állja az
állam. A minisztérium ezenkívül még a kisebbségi tanulók számára, azok nemzeti, etnikai, nyelvi
identitásuk megırzésére szervezett egyéb kulturális és oktatási rendezvényeket is finanszíroz. A
kisebbségi iskolák fenntartása természetesen költségesebb, mint a normál oktatásé, a kisebbségi
iskolák ezért 20%-os kiegészítı többlettámogatást kapnak. A kisebbségi iskolák finanszírozásának
jogi keretei azonban máig nem világosak és nem egyértelmőek, nincs meg a kellı törvényi alapja.
(Formal and Legal Conditions...)
A rendszerváltás elıtt a kisebbségi oktatáshoz egymással szinte teljesen megegyezı ukrán, belorusz,
litván, szlovák kerettanterveket használtak, ez ebben az évtizedben kiegészült a némettel. A
kisebbségi iskolák máig meglévı hiányossága, hogy nincsenek megfelelı taneszközök, tankönyvek.
A német kisebbség helyzete ebbıl a szempontból kedvezı, a Goethe Intézet révén az anyaországból
elegendı tankönyv érkezik.
Tanárképzés
A kisebbségi pedagógusok száma csekély, 1993/94-ben a 600 000 oktatóból mindössze 257
kisebbségi nyelvő tanárt számoltak össze Lengyelországban (Janowski).
Ma sincs kimondottan kisebbségi nyelvő általános iskolai tanító- és tanárképzés. Kisebbségi
pedagógussá két módon válhat valaki:
- sima tanítói képesítéssel, mint kisebbségi anyanyelvő megpróbál a kisebbségi
nyelven oktatni;
- nyelv és irodalom szakos végzettségő, ık inkább a felsıbb osztályosokat tudják jól
tanítani.
Az ilyen jellegő nemzetiségi tanárképzés - a német kivételével - viszonylag kielégítı színvonalú. A
kisebbségi tanítók 2/3-a lengyel fıiskolákon, az adott nyelvi tanszékeken végzett és végez, Varsóban
szlovák, belorusz, Posenben ukrán, 1990-tıl litván tanszék mőködik. Tanárcsere-programok és
egyéb megoldások révén számos vendégtanárral egészül ki a kisebbségi iskolák pedagógusi kara errıl kétoldalú szerzıdések születtek Fehéroroszországgal, Csehszlovákiával, Ukrajnával,
Litvániával, Csehországgal, Szlovákiával és Németországgal. Utóbbi azért jelentıs fordulat, mivel
1989-ig Sziléziában nem lehetett germanisztikát tanulni, 1992/93-ban ugyan már 120-an tanultak, a
végzettek töredéke lett azonban nyelvtanár. Az óriási tanárhiányt a Németországból érkezı évente
mintegy 100 vendégtanár próbálja enyhíteni. Ez a legnagyobb külföldre irányuló németországi
oktatási program (Mohlek-Hoskova 43-45, Mikolajczyk 80).
Tények, adatok a kisebbségi oktatási rendszerrıl
Az 1992/93-as tanévben 10 700 diák tanult 159 kisebbségi iskolában, a többség, vagyis 9300
nyelvoktató, 900 pedig kétnyelvő általános iskolában, további 500 pedig kétnyelvő gimnáziumban.
Az iskolák száma évtizedek óta többé-kevésbé konstans, a tanulószám lassan növekszik. Egy évvel

késıbb, az 1993/94-es tanévben összesen már 178 kisebbségi iskoláról és csaknem 12 ezer diákról
tudnak a kimutatások (Janowski):
- ebbıl 17 hivatalosan "anyanyelvő", valójában kétnyelvő általános vagy középiskola
(általános iskolában 900, középiskolában 500 diákkal);
- 153 általános (9500 gyerekkel) és középiskolában (750 diák) az anyanyelv
kiegészítı tantárgy;
- 8 összevont osztályokkal mőködı úgynevezett inter-school, szintén nyelvtanító,
mintegy 300 diákkal.
A tanévben összesen csaknem 12 ezer általános és középiskolás tanult valamilyen kisebbségi nyelvet
vagy nyelven, továbbá 68 hatéves gyermek részesült német/szlovák/litván iskolaelıkészítıben.
Az 1997-ben készült oktatási minisztériumi anyag a kisebbségi iskolákban tanuló diákok számáról
készített kimutatást 1993/94-1996/97 között. Érdekesség, hogy Janowski 1994-es UNESCO-nak
készült jelentése, valamint Mohlek-Hoskova munkája a belorusz, a szlovák és a litván kisebbség
esetében a minisztériumi kimutatással megegyezı adatokat tartalmaz, a német és az ukrán kisebbségi
iskolákról azonban lényegesen nagyobb számokat közöl. A következı táblázatban zárójelben e két
eltérı adatot is jelezzük. Érdekes kérdés, vajon miért éppen az elmúlt évtizedekben legtöbb sérelmet
megélt két kisebbségrıl nem ismerünk pontos adatokat. Persze lehet, hogy a kérdésben már benne
rejlik a válasz legfontosabb komponense.
1993/94

1994/95

1995/96

1996/97

1997/98

Német

3136 (5178)

6152

10 498

23 536

26 228

Belorusz

3596

3897

3952

3827

3772

Ukrán

420 (1600)

1914

2379

2682

2658

Litván

742

752

744

791

792

Szlovák

482

597

557

509

496

Összesen

8376 (11 598)

13 312

18130

31 345

33 946

Az adatok szerint az évtized végére minden kisebbség esetében stabilizálódni látszik a kisebbségi
oktatási rendszerekben résztvevı diákok száma, úgy tőnik, hogy mennyiségileg a kisebbség oktatási
igényeit kielégítik. A német kisebbségi oktatási rendszer az egyedüli kivétel, itt még további
növekedésre lehet számítani.
A legutóbbi öt tanév alatt tehát több mint négyszeresére (Janowski adatai szerint háromszorosára)
nıtt a lengyelországi kisebbségi oktatási rendszerekben tanuló diákok száma. A növekedés az egyes
kisebbségeknél jelentısen eltérı. Két kisebbség esetében igazán látványos, logikusan azon két
kisebbségnél, amelyek az elızı államszocialista rezsimben a legtöbb negatív diszkriminációt
szenvedték el, s valós igényeiktıl messze elmaradó, csökevényes oktatási rendszerük volt, vagy mint a németek esetében - egyenesen nem is rendelkeztek semmiféle speciális oktatási lehetıséggel.
A német kisebbségi oktatási rendszer fejlıdése a legdinamikusabb, öt esztendı alatt több mint
nyolcszorosára növekedett (Janowski alapján ötszörösére) a németet anyanyelvként tanulók száma,
az abszolút számok még többet mondanak: 3 ezerrıl (5 ezerrıl) 26 ezerre, bármelyik adat is igaz
1993/94-re, a növekedés mindenféleképpen komolynak minısíthetı. A német diákok száma felveti a

kérdést, mikor kerül majd sor a kisebbségi oktatási rendszerek minıségi változására, a nyelvoktató
forma mellett a kétnyelvő és az anyanyelvő oktatás térnyerésére.
A másik, bár a némethez képest kevésbé dinamikus növekedés (több mint hatszoros, Janowskinál,
Mohlek-Hoskovánál azonban nincs kétszeres) az ukrán kisebbségnél mutatható ki. Jelen esetben már
korántsem mindegy, melyik adatot fogadjuk el hitelesnek, a mi helyzetünkbıl és tudásunkból
fakadóan ezt lehetetlen megítélni, a növekedés ténye azonban vitathatatlan. A többi népcsoport a 90es évek közepére már kiépítette az igényeknek megfelelı oktatási rendszerét.

Az egyes kisebbségek oktatási helyzete
Az öt számon tartott nemzeti kisebbség mindegyike jórészt szórványhelyzetben található, ami
megnehezíti a kisebbségi nyelvő oktatást.
A német kisebbség oktatási rendszere
1989-ig részben el nem ismert, részben olyan ıslakos népeknek ismerték el ıket, akik valójában
lengyelek, de a német fennhatóság évszázadai alatt elnémetesedtek, s most teljes okkal-joggal a
"relengyelesítés" idıszaka következhetett.
A németségnek 1963-tól 1992-ig nem volt sem anyanyelvő, sem anyanyelvet oktató iskolája, pedig a
háború utáni éveket követıen 1951-tıl újra megnyíltak iskoláik, és 1954/55-ben Alsó-Sziléziában
még 140 általános iskola, 2 gimnázium, 2 szakközépiskola állt a németség rendelkezésére. Fıként a
tömeges kivándorlás és az asszimilációs politika okaként a 60-as évek elejére elsorvadt az egész
(hivatalosan 1959-ben Alsó-Sziléziában már csak 3500 német élt). Felsı-Sziléziában még idegen
nyelvként is tilos volt a németet tanulni, 1990-ig mindössze két helyen lehetett. Az ország más
részein a német, mint választható idegen nyugati nyelv viszonylag fontos szerepet játszott, 1988-ban
országszerte 337 ezer középiskolás tanulta, de gyenge minıségi körülmények között, gyenge
tananyaggal, gyenge tanárokkal. Az iskolai oktatáson kívüli nyelvi kurzusok 27%-ában a németet
tanulták 1982/83-ban (Born-Dickgieser 167-168).
A rendszerváltozás gyökeres fordulatot jelentett a német kisebbség helyzetére nézve is, elismert
nemzetiséggé válva önazonosságuk megırzésére, fejlesztésére új távlatok nyíltak az oktatás területén
is. Érthetıen ezekben az években radikálisan megnıtt a magukat németnek vallók száma, mivel
azonban évtizedekig számőzték az oktatásból a nyelvet, nem járhatott senki német nyelvő iskolába,
közülük sokan alig vagy egyáltalán nem is tudnak németül. A kisebbségi oktatási rendszer kiépítése
égetı szükségletté vált.
1990/91-ben Sziléziában a felsı tagozatos általános iskolai osztályokban bevezették a németnek,
mint idegen nyelvnek az oktatását, 1992/93-ban kezdıdött kisebbségi nyelvként, anyanyelvként az
oktatása. Ekkor indultak az elsı, heti három órában nyelvoktatást nyújtó német iskolák, összesen
mintegy 30. 1993/94-ban már legalább 45 iskola állt, ebbıl 3 kétnyelvő volt, a tanulókat többnyire
német vendégtanárok oktatták. A német kisebbségi iskolák ebben az idıben kivétel nélkül
Sziléziában voltak találhatók, 1994/95-tıl Czestochowa vajdaságban is bevezették a német
kisebbségi nyelv oktatását. Idegen nyelvként mindenhol terjed az oktatása. A német kisebbségi
oktatásban részt vevı tanulók számának rendkívül dinamikus növekedésérıl a fentiekben már
beszámoltunk (Mohlek-Hoskova 42, Janowski 16-17, Mikolajczyk 79).
A német nyelvoktatás és anyanyelvő oktatás iránti szülıi igény nagyobbnak bizonyult a
rendelkezésre álló tanári állományhoz képest. Ezt németországi vendégtanárokkal, a lengyelországi

német szervezetekkel együttmőködve oldották és oldják meg ma is. A nyelvoktatás a müncheni
Goethe Intézettıl kapott könyvekbıl történik.
A 90-es évek elején 10 lengyel felsıoktatási intézményben mőködött germanisztika tanszék vagy
intézet, ezek közül Wroclawban volt a legnagyobb, ahol 600 ilyen szakos hallgatót tartottak számon,
míg országosan összesen 3 ezret. Továbbá 3 éves német nyelvtanárképzı fıiskolai szak nyílt
Opoléban (ez a német kisebbség fıvárosa) és Raciborzban. A már gyakorló tanároknak is tartanak itt
német kurzusokat (Janowski 16-17).
Kasubok
A nemzetiségi hovatartozásuk szempontjából sok vitát kiváltott autochton népcsoportok
legnagyobbika az ország északi részén található. A kasubok többnyire nem tekintik magukat önálló
nemzetiségnek, egy részük lengyelnek, egy részük németnek vallja magát. Nyelvük is sok vita
forrása, a legtöbb vélemény szerint saját nyelvük van, ami egy régi nyugati ószláv nyelv, más
álláspontok lengyel tájnyelvnek minısítik. Mindenesetre az autochtonok körében a kasubok esetében
például 1/3-uk beszéli nyelvüket, azaz, ha a tájnyelvi verziót elvetjük, akkor egy sajátos nyelvi
kisebbségrıl van szó. 1991-ben a történelem folyamán elıször néhány iskolában kasub nyelvoktatás
kezdıdött, az évtized közepén már 1 általános és 1 középiskolában tanították a nyelvet (Koszel 222224).
Ukránok
Széttelepítésüket megelızıen a zömmel ortodox, kis részben görög katolikus ukránok az ország
délkeleti részén kompakt tömbben éltek, ma szétszórtságukban is nagyon erıs a nemzettudatuk, de a
szórványban egyre nehezebb azt megırizni.
1958 óta a 200 fınél nagyobb lélekszámú iskolák esetében a többségében ukránok lakta
településeken az oktatási nyelv az ukrán volt, 1961-ben még 7 anyanyelvi iskolával rendelkeztek.
A németek és a beloruszok után manapság a harmadikok a kisebbségi nyelvet tanuló diákok
számában, s számuk tanévrıl tanévre nı. 1993/94-ben 8 lengyel vajdaságban folyt ukrán
nyelvoktatás. Egy óvodában (Przemysl, 18 gyermek), 4 általános iskolában és egy középiskolában
volt a lengyel mellett az ukrán a tanítás nyelve, 48 általános iskolában (ebbıl mintegy 30 iskolában
idegen nyelvként tanították az ukránt), három középiskolában és egy inter-school centrumban folyt
ukrán nyelvoktatás (Mohlek-Hoskova). Janowski UNESCO-jelentése szerint az összesen csaknem
60 iskolában 82, részben ukrajnai tanár keze alatt 1600 diák tanult. Ha ezek a számok a mérvadóak,
akkor az ukrán kisebbség igényét nagyjából kielégítette ez az oktatási rendszer, ha az oktatási tárca
hivatalos adataiból (lásd a 400 fıt) indulunk ki, akkor ugyanezt nem lehetne állítani. Mindenesetre
az 1997/98-as tanévre a diákok száma 2600-ra emelkedett.
Az ukrán kisebbségi oktatás a többi lengyelországi nemzetiséghez hasonlóan több hiányosságban
szenved. Hiányos a tankönyvellátás, az 1992 szeptemberétıl bevezetett új nyelvoktatási, valamint
ukrán történelem és földrajz tantervek (amelyeket az ukrán tanárok egyesülete dolgozott ki) új
tankönyveket igényeltek, megírásuk lassan haladt, elkészültükig Ukrajnából hozatott be az oktatási
minisztérium nyelvkönyveket.
Ukrán nyelv és irodalom szak mőködik Varsó, Krakkó, Lublin, Poznan és Szczecin egyetemein,
ukrán tanítóképzés Rzeszov és Slupsk fıiskoláin (Janowski).

Külön kérdés a ruszinok és a lemkóknak nevezett népcsoport nemzetiségi hovatartozása, a kérdés az,
hogy ık ukránok-e vagy külön nemzetiség. Pontos számuk nem ismeretes, ık is szórványban élnek.
A legelfogadottabb álláspont szerint a lengyelországi ruszinok, illetve lemkók, bár külön nyelvjárást
beszélnek, valójában ukránok. A külön ruszin és lemkó tudat kialakítását a kommunista lengyel
vezetés támogatta az ukrán népcsoport további gyengítése érdekében. A legtöbb lemkó valóban
ukránnak tartja magát, kis részük azonban önálló nemzetrıl beszél, és elhatárolódik az ukránoktól.
Mindenesetre a lemkó nyelvjárás tanítása 1992-ben 5 településen megkezdıdött, de a hatóságok
elutasították a lemkó tannyelvő iskola beindítására vonatkozó kérelmet, az indoklás szerint azért,
mivel a lemkó nyelv nem szerepel a Lengyelországban hivatalosan elismert kisebbségi nyelvek
listáján (Mikolajczyk 80).
Beloruszok
A belorusz kisebbség tagjai urbanizáltak, szórványban élnek, de a lengyelekétıl eltérı a nyelvük,
vallásuk. A lengyelek a történelem folyamán sokáig azt állították, hogy a beloruszok nyelve lengyel
dialektus. Kétségtelen, hogy a belorusz nyelv még Belorussziában sem erıs, a 80-as években az
oktatás nyelve ott az orosz volt, a legtöbb belorusz ma is oroszul beszél.
A jelenlegi oktatási törvény adta lehetıségekkel a beloruszok nem tudnak maradéktalanul élni,
önálló anyanyelvő vagy kétnyelvő iskolára nincs igényük, nyelvoktatásra azonban igen. A német
után a belorusz a második a kisebbségek között az anyanyelv-oktatásban részt vevı diákok számát
illetıen.
1993/94-ben mintegy 3600 diák tanulta 79 tanártól, heti három órában a nyelvet, ebbıl 2900-an a 45
általános iskolában és 690-en a két gimnáziumban (Hajnowka és Bielski Podlasi városokban). Ehhez
képest a nyolcvanas évek végén még csak 34 belorusz anyanyelvő iskola mőködött 2400 tanulóval.
1994/95-tıl új tantervet vezettek be belorusz nyelvbıl, és új tankönyvek készültek. Varsó, Bialystok
és Lublin egyetemein belorusz tanszék mőködik (Janowski, Mohlek-Hoskova).
Litvánok
A rendkívül erıs nemzettudattal rendelkezı katolikus litván kisebbség rendelkezik relatíve a
legfejlettebb oktatási rendszerrel. Az 1997/98-as tanévben a kisebbségi oktatási rendszer keretein
belül tanuló 800 litvánból mintegy 500 kétnyelvő iskolában (7 általános és egy középiskolában)
tanult, és ez a lengyelországi kisebbségek közül a legjobb arány. További 6 általános iskolában és 1
gimnáziumban nyelvoktatás folyt. A nyelvet 30 tanár oktatta, ebbıl csak 9 végzett litván nyelv és
irodalom szakon, ami a poznani egyetemen mőködik, ezenkívül Varsóban balti tanszék is van
(Janowski).
A Lengyelországi Litvánok Egyesületével együttmőködésben új nyelvoktató tanterv készült, 1992tıl vezették be. Az egyesület dolgozta ki a litván történelem és földrajz tanításának tantervét is, amit
a minisztérium elfogadott, és ezután 1994 ıszétıl kezdték el Lengyelország elsı litván történelem
tankönyvét használni.
Szlovákok
A szlovák határ mentén, Nowi Sacz vajdaságban kompakt tömbben élı szlovákság nyelve sokban
hasonlít a lengyel nyelvre, emellett ık is katolikusok, mégsem asszimilálódtak.

1993/94-ben 32 gyermek két iskolaelıkészítı csoportban, 482 diák 13 iskolában alkotta a szlovák
kisebbségi oktatási rendszert. Két általános iskolában 140 diák anyanyelvő (azaz kétnyelvő)
oktatásban részesült, 10 (más adatok szerint 16) általánosban 310 és egy gimnáziumban 30 fı tanulta
a szlovák nyelvet. Az utóbbi években stabil a diákok száma, az 1994/95-ös csaknem 600 fıs
csúcsévtıl eltekintve 500 körül mozog, az iskolák száma valamivel csökkent. Emellett az utóbbi
néhány év fejleményeként ma már a cseh nemzetiségő diákok számára is két nyelvoktató iskola
mőködik.
A 21 tanár közül a legtöbb lengyelországi szlovák, képzettségük jó, sokuk Prágában vagy
Pozsonyban tanult. Ma Krakkó és Katowice egyetemein van szlovák szak.
Az utóbbi években a kisebbségi szlovák tanárok, szlovákiai szakértık segítségével új tantervet
dolgoztak ki a nyelv, valamint a szlovák történelem és földrajz oktatására. A tankönyvek terén a
szlovák iskolák a többi kisebbségnél jobb helyzetben vannak, fıleg az alsóbb osztályokban
szlovákiai tankönyveket használnak. 1991 óta Lengyelországban is készültek új szlovák tankönyvek,
nyelvkönyvek, szótárak (Janowski).
Egyéb kisebbségek
A zsidó gyermekek 1961-ben még 6 alsós és 3 felsıs kisebbségi általános iskolában tanultak 1300
diákkal, ma már ennek nyoma sincs, mindössze Varsóban mőködtetnek egy saját óvodát, valamint
1994 óta egy saját privát általános iskolát. A cigányság iskolázottsági mutatói nagyon rosszak, egy
részük a lengyel nyelvet nem is beszéli. 1994-ig nem volt semmilyen speciális oktatási lehetıségük,
ekkor Tarnowban a katolikus egyház állami támogatással általános iskolát és szakmunkásképzıt
hozott létre a számukra. Az utóbbi idıben néhány külön cigány osztály felállításával kísérleteznek az
alsó évfolyamokon, de még nem készült el koncepció a cigányság oktatásáról (Janowski,
Mikolajczyk 79).
Irodalom
Born, Joachim-Dickgieser, Sylvia: Deutschsprachige Minderheiten. Mannheim 1989. 161-172.
Bricke, W. Dieter: Minderheiten im östlichen Mitteleuropa. Nomos, Baden Baden 1995. 63-76.
Education of National Minorities. Report of the Ministry of National Education. 1993. február.
Formal and Legal Conditions of Organising Education for Children and Young People of National Minorities in the Republic of Poland.
Oktatási Minisztérium, Varsó 1997.
Grzegorz, Janusz: Nemzetiségi kisebbségek a mai Lengyelországban. Regio 1994/1. 34-58.
International Symposium on Law and Education. Berlin 1993.
Janowski, Andrzej: Teachers and Multicultural Education in Poland. UNESCO, 1994. 20. l.
Koszel, Bogdan: Nationale Minderheiten in Polen nach 1945. In: Nationen, Nationalitä ten, Minderheiten. Wien-München 1994. 210231.
Mikolajczyk, Barbara: Polish Law and Policy towards National Minorities. International Journal on Minority and Group Rights. Vol. 5,
1997. No. 1. 59-86.
Mohlek-Hoskova: Der Minderheitenschutz in der Polen, in der Tschechischen und der Slowakischen Republik. Bonn 1994. 15-57.

