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Erdélyi magyar tankönyvben is 
 tiltott a magyar helységnevek használata 

 
 A tavalyi dátumozással, de idén megjelentetett X. osztályos magyar nyelv és 
irodalom tankönyvben, pártutasításra a helységneveket mindenütt románul szedték.  
Nem új gyakorlat ez;  a két világháború között már volt olyan időszak, amikor 
megtiltották az erdélyi, túlnyomórészt, vagy kizárólagosan magyarok által lakott 
helységek magyar nevének használatát.  Az ötvenes években pedig a vezetékes rádiók 
műsorából száműzték a magyar helységneveket. 
 
 Azonban most fordul először elő, hogy a magyar nyelv és irodalom oktatását 
is ehhez a gyakorlathoz kötik;  s ráadásul olyan utalásokban is a román neveket 
használják, amely Erdély történetének azon időszakához kötődnek, amikor e terület 
Magyarország szerves részét képezte. 
 
 Így kerülhettek aztán a szövegbe olyan groteszk és az anyanyelv 
használatának emberi jogát sértő mondatok, mint hogy Ady Endre "a közép-iskola 
alsó négy osztályát a careii piarista gimnáziumban, a felső négyet a zalaui 
református kollégiumban végezte;"  vagy hogy:  "1899. . . végétől Oradeán a 
Szabadság című lap munkatársa" (15. oldal).  Egy másik példa:  "Tamási Áron 1897. 
szeptember 20-án született a Harghita megyei Lupeni-ban. . . " (69. oldal).  Csak 
a könnyebb tájékozódás kedvéért említjük, hogy az itt Lupeni-nak nevezett helység:  
Farkaslaka, a kizárólag magyarok által lakott székelyföldi nagyközség. 
 
 Egyébként a könyv egész szemléletén jól érzékelhető a magyarellenes 
célzatosság.  Így a szerzők több jelentős írót kicenzúráztak;  e téren is a 
legdrasztikusabb, hogy Kós Károly nevét meg sem említik, miközben a proletkult 
irodalmát bőven és elismerőleg taglalja a kötet.  Ugyanakkor az erdélyi magyar 
irodalom bemutatása helyett jószerével csak a magyar irodalom román vonatkozásait 
ismerhetik meg a könyvből a diákok. 
 
 Mint hírlik, a tankönyvhöz egyetlen valamirevaló erdélyi szakember sem volt 
hajlandó a nevét adni.  Csak nehezen és kényszer hatására vállalta egy nagyváradi 
(Oradea) középiskolai tanügyi alkalmazott -- bizonyos Indig Ottó --, hogy neve 
alatt jelenjék meg a könyv. 
                                                                           




