
 VII. A. B. Magyarságtörténelem 

A magyar kultúra Erdélyben. Az oktatás, az egyházak szerepe és a népi hagyományok 

 

Az 1923-as és 1938-as alkotmányok kimondják a román állampolgárok 

szabadságjogait, de nem ismerik el a Románia területén élő nemzetiségek közösségi jogait. 

 

Oktatás a két világháború között: 

- 1918 után az oktatás területén a magyar nyelv helyét a román nyelv veszi át. 

- a magyar egyházak vállalták a magyar nyelvű oktatás újjászervezését, de vagyonuk 

elvesztése (1921-es földreform) után kénytelenek voltak növelni a tandíjat, ráadásul a 

felekezeti (egyházi) iskolák nem kaptak állami támogatást. A felekezeti iskolák elveszítették 

nyilvánossági jogukat (a román állam nem ismerte el ezeket az iskolákat). 

- az 1930-as évek végére a magyar gyerekeknek csak a 20-25 %-a járhatott magyar felekezeti 

iskolába, a többi román iskolába kényszerült. 

- 1919-ben a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem I. Ferdinánd román király nevét 

vette fel, Szegeden pedig létrejött az egyetem jogutódja. A román egyetemeken a magyarok 

aránya folyamatosan csökkent, ez veszélyeztette az értelmiségi utánpótlást. 

Erdélyi magyar kultúra: 

- 1918 előtt Budapest-központú volt. 

- 1921: Pásztortűz, Kolozsvár (folyóirat) 

- 1926: Helikon Irodalmi Társaság (Kemény János báró, Marosvécs) A társasághoz tartozott 

az Erdélyi Helikon irodalmi folyóirat és az Erdélyi Szépmíves Céh könyvkiadó (Tamási Áron, 

Kós Károly, Áprily Lajos, Reményik Sándor, Dsida Jenő, stb.) 

-1926: Korunk, Kolozsvár (folyóirat) 

- 1859: Erdélyi Magyar Egyesület, Kolozsvár (Erdélyi Múzeum, Erdélyi Fiatalok folyóiratok) 

- 1922: Színpártoló Egyesület 

- híres személyiségek: Benedek Elek (Cimbora), Tamási Áron, Nyírő József, Janovics Jenő 

(filmgyártás), Domokos Pál Péter, Bartók Béla, stb. 

Feladatok: 

Válaszolj röviden a következő kérdésekre! 

1. Mi a kultúrzóna? 

2. Mi a transzilvanizmus és kinek a nevéhez fűződik? 

3. Mikor és milyen célból szervezték meg a Marosvásárhelyi Találkozót? 

4. Mikor és ki alapította a nagybányai művésztelepet, festőiskolát? 

5. Melyik magyar kisebbség történetét, kultúráját kutatta Domokos Pál Péter és mit szervezett 

meg 1931-ben? 

6. Mi volt Benedek Elek utolsó mondata? 

7. Sorold fel Bartók Béla híresebb műveit! 



8. Ki volt Lugosi Béla? 

9. Mit jelent a csángó kifejezés? 

10. 1922-ben ki rúgta a román válogatott első gólját?  (tankönyv 78-80. old.) 

 

Nézd meg, hallgasd meg, mert az általános műveltség is fontos!  

https://www.youtube.com/watch?v=s7gPmyTqG08  (marosvécsi kastély) 

https://www.youtube.com/watch?v=3uHnhexV_KI    (Benedek Elek: Az okos lány) 

https://www.youtube.com/watch?v=s7gPmyTqG08
https://www.youtube.com/watch?v=3uHnhexV_KI

