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Az intézkedés több mint egy 
egyszerű tantárgy bevezetése az 
iskolai kerettantervbe: erkölcsi 
fejlődésünk, közösségi lelki-
ismeretünk története, tükre – 
nyilatkozta Novák Csaba Zoltán, 
a szenátus tanügyi szakbizott-
ságának RMDSZ-es alelnöke, 
miután a parlament elfogadta A 
zsidók története. A holokauszt 
című új tantárgy bevezetését.

» KRÓNIKA

A középiskolai és szakoktatási 
keretterv közös törzsének ré-
szeként a 2023–2024-es tanév-

től kezdődően bevezetik Romániában 
A zsidók története. A holokauszt című 
új tantárgyat. Az erről szóló törvény-
tervezetet döntéshozó kamaraként 
hétfőn fogadta el a kétkamarás buka-
resti parlament szenátusa, hatályba 

lépéséhez már csak az államfő alá-
írására van szükség. Az új tantárgyra 
vonatkozó tantervet, tankönyveket 
és módszertant az oktatási miniszté-
rium fogja kidolgozni az Elie Wiesel 
Nemzeti Holokausztkutató Intézettel 
és a holokausztmúzeum tiszteletbeli 
tanácsának tagjaival közösen – szá-
molt be az MTI.

Az oktatási kerettörvény módo-
sításánál – a nemzeti kisebbségi 
frakció és több román párt képvise-
lői mellett – az RMDSZ is kezdemé-
nyezőként vállalt szerepet. „A jelen 
intézkedés több mint egy egyszerű 
tantárgy bevezetése az iskolai ke-
rettantervbe: erkölcsi fejlődésünk, 
közösségi lelkiismeretünk történe-
te, tükre. A világjárvány okozta vál-
ság pillanataiban is tapasztaljuk, 
hogy kellő tudás és felvilágosítás 
hiányában a társadalom félelem-
mel és bizonytalansággal reagál, ez 
pedig gyakran okoz feszültséget és 
káoszt. Célunk, hogy nemet mond-
junk a félelemből és tudatlanságból 

táplálkozó manipulációra, ordas 
eszmékre. Remélem, hogy ez a hatá-
rozat csak egy lépés lesz afelé, hogy 
felhívjuk a fi gyelmet a különböző 
nemzeti kisebbségek vagy a több-
ségi csoportok szenvedéseire, ér-
zékenységére” – idézte Novák Csa-
ba Zoltánnak, a szenátusi tanügyi 
bizottság RMDSZ-es alelnökének 
parlamenti felszólalását a szövetség 
hírlevele.

A törvénykezdeményezést 107 sza-
vazattal 13 ellenében hétfőn fogadta 
el a szenátus. A tervezetet csaknem 
két héttel korábban a képviselőház 
hasonló szavazataránnyal fogadta 
el. Mindkét házban csak a naciona-
lista szólamokat hangoztató Romá-
nok Egyesüléséért Szövetség (AUR) 
törvényhozói emeltek kifogást az új 
tantárgy bevezetése ellen. Szerintük 
ezzel a bukaresti parlament azt a lát-
szatot kelti, hogy Románia antisze-
mita ország, ahol a zsidók speciális 
védelemre szorulnak. Az AUR szerint 
akkor lenne indokolt a zsidóság tör-

AZ RMDSZ KEZDEMÉNYEZŐKÉNT VÁLLALT SZEREPET A ZSIDÓSÁG TÖRTÉNETÉNEK OKTATÁSÁT ELŐÍRÓ TÖRVÉNY ELFOGADÁSÁBAN

Tantárgy lesz a holokauszt Romániában

Megtartó erő. Résztvevők a kollégium megalapításának 400. évfordulóját ünneplő emlékév megnyitóján
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ténetét Romániában oktatni, ha Iz-
raelben is kötelező tantárgy lenne 
a románok története.

A román állam csak a kétezres 
évek elején, az ország NATO-csat-
lakozása előtt, amerikai nyomásra 
ismerte el, hogy a Ion Antonescu 
vezette kormány felelős volt több 
mint negyedmillió zsidó megölé-
séért az 1941–44-es időszakban. 
A bukaresti vezetők korábban ta-
gadták a romániai holokausztot, 
és kizárólag Magyarország fele-
lősségét hangoztatták az észak-er-
délyi területekről deportált zsidók 
vonatkozásában. A második világ-
háború előtt még több mint 700 
ezer zsidó élt Romániában. A ho-
lokausztot túlélő romániai zsidók 
túlnyomó része a kommunizmus 
és főleg a Ceaușescu-diktatúra 
idején, illetve közvetlenül utána 
kivándorolt, és a legutóbbi nép-
számláláson már kevesebb mint 
négyezren vallották magukat zsi-
dónak az országban.

» A bukares-
ti vezetők két 
évtizede még 
tagadták a romá-
niai holokausz-
tot, és kizárólag 
Magyarország 
felelősségét 
hangoztatták 
az észak-erdé-
lyi területekről 
deportált zsidók 
vonatkozásában.

» HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Bethlen Gábor születésének és ha-
lálának évfordulóján indította el a 

Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium 
a tanintézet megalapítása 400. évfor-
dulójának emlékévét. A hétfői ünnep-
ség keretében a kollégium udvarán 
egy molinót helyeztek el, amelyen az 
impozáns épületegyüttesről készült 
légi felvétel mellett az alapítás éve 
(1622) és a 400. évforduló éve (2022), 
valamint a „Fejedelem, a funda-
mentum áll!” jelszó látható. A molinó 
egy tűzfalra került a kollégium és az 
egyházkerület címerét ábrázoló moli-
nók alá.

Ünnepi beszédében Lőrincz Helga, 
Nagyenyed alpolgármestere az MTI 
szerint azt emelte ki, hogy Bethlen Gá-
bor felismerte az anyanyelvi oktatás 
fontosságát, és háborúk idején épített 
kollégiumot, amely ma, a világjárvány 
idején is őrzi az alapító szellemiségét. 
E szellemiség lényegét a fejedelem 
szállóigévé lett kijelentésével példáz-
ta: „Nem mindig lehet megtenni, amit 
kell, de mindig meg kell tenni, amit le-
het.” Oana Badea, Nagyenyed liberális 
polgármestere felidézte: ő maga is a 
kollégium egyik épületében működő 

óvodába járt, míg édesanyja román 
nyelvet tanított az iskolában. Ezért 
gyermekkora óta érzi a hely szellemét. 
Reményét fejezte ki, hogy sikerül meg-
értetni és megismertetni a kollégium 
jelentőségét azokkal a nagyenyediek-
kel is, akik nem kötődnek hozzá ha-
sonló módon az intézményhez.

Szőcs Ildikó, az iskola igazgatója 
elmondta: a molinóra került jelszó az 
iskola egykori tanárának: Áprily La-
josnak a módosított verssora. A költő 
ugyanis múlt időben beszélt a funda-
mentumról. „Jelenteni jöttünk, hogy 
a fundamentum áll, és erre építeni 
lehet. (...) Amikor szükséges, mind-
annyian együtt tudunk lenni, egy 
gondolattal, egy szívvel, azért, hogy 
ennek a kollégiumnak a múltjához 
méltó jövője legyen” – fogalmazott az 
igazgatónő. Szőcs Ildikó az MTI-nek 
elmondta: az emlékév során tudomá-
nyos ülésszak, konferencia, véndi-
ák-találkozó szervezésére készülnek. 
A főrendezvényt 2022 szeptemberére 
tervezik.

A Bethlen Gábor fejedelem által 
1622-ben eredetileg Gyulafehérváron 
alapított iskolát csaknem fél évszázad-
dal később, a tatárdúlás után költöz-
tették Nagyenyedre. Az iskola nagye-

nyedi épületeit többször lerombolták, 
újraépítették. A jelenlegi, 19. századi 
épületegyüttes azt követően újulhatott 
meg, hogy az államosított épületeket 
visszaperelő református egyház meg-
egyezett a város önkormányzatával. 
Az egyház 25 évre elengedte a bérleti 
díjat, a város pedig EU-s pályázattal 

előteremtette az épületegyüttes teljes 
felújításának díját. A pompásan fel-
újított épületegyüttest 2016-ban ad-
ták át. A kollégium a nagyenyedi ma-
gyar közösség megtartó intézménye. 
A 16 600 lakosú kisvárosban a 2011-es 
népszámláláson a lakosság 15,8 száza-
léka vallotta magát magyarnak.

Emlékévvel ünneplik a jövőre 400 éves enyedi kollégiumot

» A pompásan 
felújított épület-
együttest 2016-
ban adták át. 




