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 Anyanyelvünk épségéért. 

 

Málnási Ferenc 
 

Erdélyi anyanyelvoktatás — 

irodalmunk tükrében 

XXXII. 
 

Anyanyelvoktatásunk 1948 után (I.) 
 
Az iskoláinkat érintő intézkedések, törvények annál súlyosabbnak tűnnek, 

mert az 1948. január 25-én tartott népszámlálás szerint Romániában 1199851 fő 
vallotta magát magyarnak, a lakosság 9,4%-a (Glatz Ferenc szerk., 1989. 316.). 
Ha csupán minden második magyar embert érintett az iskolák államosítása, ak-
kor is hatszázezer főről van szó! 1948-ban a romániai magyar nyelvű iskolák 
száma: 2089 alsó fokú iskola és óvoda 5395 tanítóval és kétszázezer gyermekkel, 
145 középiskola, 45 felsőfokú intézmény. Az államosítás mellé társul az az intéz-
kedés, amelynek nyomán az alig néhány éve működő Erdélyi Tudományos Inté-
zet megszűnik, de erre a sorsra jutott — magyarázat nélkül — az 1859-ben alapí-
tott Erdélyi Múzeum-Egyesület is. 

Az iskolák államosításáig az erdélyi magyar iskolák struktúrája a magyarorszá-
gi gyakorlatot követte. (Talán ez is szemet szúrhatott valamelyik tanügyi „szak-
embernek”?) Az oktatás I-IV. (elemi), V-VIII. (gimnáziumi) és a IX-XII. (közép-
iskolai) osztályokban folyt. Az államosítás azt is jelentette, hogy a magyar iskolák 
hálózatának igazodnia kellett a román iskolarendszerhez, amely például a gimná-
zium részére csak három osztályt (V-VII.) működtetett. De a román oktatás — 
lemásolva a szovjet példát —, a következő (középiskolás) ciklust is csak három 
osztályra tervezte (VIII-X.). Az új keretek között az eredetileg I-XII. osztályra 
tervezett oktatás I-X. osztályra csökkent, amelyet az analfabetizmus elleni harc 
meggyorsításának szükségességével indokoltak. Ez az intézkedés módosította, de 
mondhatjuk, hogy sokszor gátolta erdélyi anyanyelvoktatásunkat. A reform 
hangsúlyt helyezett arra, hogy minél többen végezzék el legalább az elemi osztá-
lyokat, ez előremutató, dicsérendő, az anyanyelvoktatásunk szempontjából is. 

Az államosítást követően a következő magyar iskolahálózatról adott számot 
Czikó Lőrinc: Az új iskola c. írásában. Óvodák: 383, I-IV. osztályos iskolák: 
1320, V-VII. osztályos iskolák: 440, középiskolák: 93. (Romániai Magyar Szó Nap-
tára, 1949. 11. 1.) A reform nyomán a nagyszámú elméleti középiskola helyébe 
mindössze 22 elméleti iskolát nyitottak meg, a megszűnő iskolák helyébe több-
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nyire kéttagozatos (román—magyar) műszaki középiskolát létesítettek, amelyet a 
gyakorlati pályákra való felkészülés fontosságával indokoltak. Viszont az anya-
nyelvi órák száma ezekben az iskolákban alacsonyabb volt, vagy teljesen hiány-
zott (lásd: Romániai Magyar Szó, 1948. szeptember 12., 13., 17., Igazság, 1948. 
szeptember 15., Világosság, 1948. szeptember 14.). Nem kapott elméleti magyar 
középiskolát Máramarossziget, Nagybánya, Gyulafehérvár, Kézdivásárhely, 
Medgyes, Szászrégen, Nagykároly, Szilágysomlyó, Szamosújvár, Nagyszalonta. 
Ezeket a városokat „leírták”, nem tartották fontosnak, hogy az ott született, ott 
lakó magyar fiatalok anyanyelvükön tanulhassanak. 1950-ben kerültek átszerve-
zésre a művészeti középiskolák és főiskolák, megszűnt önálló magyar jellegük, az 
addigi zenei, képzőművészeti, színházi szakokat is különválasztották, kéttagoza-
tosokká (román—magyar) „fejlesztették”. Az anyanyelvoktatás ezekben az isko-
lákban is háttérbe szorult, csökkent az óraszám vagy megszűntek a magyar nyel-
vi, irodalomolvasási órák (Romániai Magyar Szó, 1951. január 17., augusztus 11.). 
1953-ban véglegesen felszámolták a Magyar Népi Szövetséget, megszüntették a 
Nemzetiségi Minisztériumot. 1954 nyarán a Scânteia (1954. október 28.) és nyo-
mában az Előre (1954. október 29.) arról tudósított, hogy „Több mint 3500 elemi 
és középiskola működik hazánkban a kisebbségek nyelvén”. Alig egy évvel ké-
sőbb, az 1954/55-ös tanévben az ország 16500 iskolája közül az Előre szerint 
2250 iskolában a nemzeti kisebbségek anyanyelvén folyt a tanítás. Tehát — ha 
hinni lehet a nyomtatásban megjelent számoknak —, egyetlen tanév során 1250 
nemzetiségi iskola szűnt meg! Közülük hány lehetett magyar anyanyelvű? Vagy 
mindegyik adat hamis, csupán hírlapi kacsa? 1956 tavaszán szakmai vitát kezde-
ményeztek a tanügyi sajtóban az oktatás helyzetéről, majd „figyelembe véve a 
tanügyi káderek és a szülők javaslatait”, a sajtó közölte a párt és a kormány hatá-
rozatát „az általános oktatás javításáról” (Előre, 1956. július 14., Igazság, 1956. jú-
lius 15.). A határozat előírta a tizenegy osztályos oktatás bevezetését, ami azt je-
lentette, hogy az oktatás harmadik fokozatának időtartamát a korábbi három 
osztályról négyre emelték. Néhány év alatt rájöttek, hogy a szovjet mintára beve-
zetett tíz osztályos iskola nem illik már a hazai oktatási rendszerbe? Nem minta, 
nem követendő példa már a szovjet oktatási rendszer? Minden korábbi rendel-
kezéshez képest egyértelműbb az utasítás: „A többnemzetiségű vidékeken és 
helységekben román és kisebbségi tagozatokkal, illetve osztályokkal rendelkező 
iskolákat kell létesíteni.” (Az alkotmány szerint Románia egységes, nemzeti állam 
— az oktatási törvény szerint mégis van nemzetiség?) Az 1956/57-es tanévtől 
kezdve kijelölték az általános iskolák körzeteit. Természetesen új körzetesítésről 
van szó, amely megfelelt az 1956-os határozat nem titkolt románosítási szellem-
ének. 1956 viharos nyara és a még viharosabb ősze. Szeptemberben Miron 
Constantinescu, központi bizottsági titkár Kolozsváron hallgatta meg az erdélyi 
magyarság panaszáradatát. Taktikai engedmények, közérzetjavító intézkedések 
következnek, néhány erdélyi városban tagozati szintre visszaállítják az egykori 
magyar elméleti iskolákat. Szilágysomlyó, Szilágycseh, Szászrégen, Szecseleváros, 
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Székelyhíd, Székelykeresztúr, Kolozsváron a Brassai Sámuel Középiskola, Szat-
máron a Kölcsey Ferenc Középiskola, Marosvásárhelyen megünnepelheti 400 
éves fennállását a Bolyai Farkas Középiskola, Kolozsváron a Farkas utcai Re-
formátus Kollégium Ady Endre nevét kapja. Az 1956-os forradalomra követke-
ző akciók sora az általános és a középiskolákat sem kímélte, a hatalom megtor-
pan egy kicsit, de az 1958-as Kádár János és Kállai Gyula látogatás után az Előre 
1958. február 26-i száma diadalmasan közölhette Kállai Gyula kijelentését: „Mi 
eddig is tudtuk és nagyra értékeltük, most pedig személyesen tapasztalhattuk, 
hogy a Román Népköztársaságban megvalósult a nemzetiségek jogegyenlősége, a 
politikai, a gazdasági és kulturális élet minden területén”. Ez a bizonyítvány, va-
lamint a szovjet csapatok kivonása Romániából lehetővé tette, hogy a hatóságok 
ott folytassák, ahol 1956-ban abbahagyták. 1957 végén még megtudhattuk, hogy 
Romániában 1664 magyar nyelvű és 369 német nyelvű iskola működik (Előre, 
1957. december 1. — Révy Ilona közlése). A magyar iskolák száma éppen 591-el 
kevesebb, mint 1947-ben volt! Ha csupán 40-50 tanulóval számolunk, több mint 
25000 magyar gyermek nem részesült anyanyelvi oktatásban.  

Újraindult a magyar iskolahálózat lebontása, most már felülről lefele, a Bolyai 
Tudományegyetemen kampány indult a „kulturális szeparatizmus” ellen, Buka-
restből érkezett brigád, vezetője Nicolae Ceauşescu, az akkori főtitkár, Gh. Ghe-
orghiu-Dej bizalmasa, a későbbi diktátor, s tagja volt egy Ion Iliescu nevű fiatal 
pártaktivista, aki nem sokkal előbb tért haza Moszkvából, s aki az újonnan ala-
kult egyetemi diákszövetség országos titkára lett, aki az 1989-es fordulat után el-
ső román elnök, azóta nyugdíjas, de a mai román politika, az oktatáspolitika 
szürke eminenciása. Apáczai Csere János eszményeit száműzték Erdélyből — ál-
lapította meg Beke György: „A stratégia kétségtelenül reális volt, még inkább ör-
dögi , a magyar elbizonytalanodást gerjesztette föl. Ha már nincs magyar egye-
tem, a szülők vonakodnak magyar középiskolába adni gyermeküket. Ha nincs 
magyar középiskola, akkor az elemit is végezze románul a gyerek, nehogy később 
lemaradjon a versenyben. Gyakorlatilag ugyan éppen a fordítottja igaz, a magyar 
oktatás mellett kitartó diákok a román egyetemen is jobban megállták a helyüket, 
mint román iskolába íratott magyar társaik, de erről olyannyira tilos volt beszélni, 
írni, mint valaminő államtitokról” (Beke György. 1993. 83.). A középiskolák sor-
sa is az egyesítés valamelyik román iskolával, a diákok „kérésére”, akik együtt 
akarnak tanulni, élni, román tagozatok indítása és fokozatos szaporítása úgy, 
hogy a százados magyar iskola föladja a maga jellegét, idomuljon egy másik isko-
lához. Az 1530 körül induló Szatmári Református Kollégium, az 1557-ben meg-
nyílt Marosvásárhelyi Református Kollégium, az 1557-ben, a Tordán tartott Er-
délyi Országgyűlés határozata alapján létrejött Kolozsvári Unitárius Főtanoda, az 
1560 körül alapított Szászvárosi Kollégium, a Báthori István alapította Római 
Katolikus Líceum, s a sort még folytathatnók… A Romániai Magyar Irodalmi 
Lexikon (1994) harmadik kötete 30 középiskola sorsáról tudósít (ebben a tanul-
mányban is idézzük). 
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1958 őszéig a különböző propaganda-kiadványokban vagy újságcikkekben a 
számadatoknak jelentős szerepet szántak, ez év őszétől a nemzetiségi iskolaada-
tok eltűnnek az általános számadatokból. A magyar lapok rendre beszámoltak az 
új tanév híreiről, a megnyíló iskolaépítkezésekről, csak valahogy éppen a tanítási 
nyelv feltüntetéséről feledkeznek meg (Enyedi Sándor. 1990. 10/12.191.) Az 
1965–66-os tanévtől kezdve kiegészült az elemi oktatás második ciklusa, az V-
VIII. osztály jelenti a középső fokot, amelyet rendeletileg gimnáziumnak nevez-
nek, a IX-XII. osztályokkal rendelkező középiskolák neve líceum lett (Románia 
Szocialista Köztársaság Hivatalos Közlönye, Minisztertanácsi Határozat, 1965. I. rész. 
1. szám. 19.). 1966. július elsején a Nagy Nemzetgyűlés művelődési és tanügyi bi-
zottsága vitára bocsátotta a szaklíceumok létesítésére és szervezésére vonatkozó 
törvényjavaslatát (Hivatalos Közlöny, 1966. július 4. II. évfolyam 5. szám. II. rész.). 
A javaslat tárgyalása során föl sem merült annak az igénye, hogy ezeket az iskola-
típusokat a nemzetiségek nyelvén is létre kellene hozni A magyarság képviseleté-
ben fölszólaló Fazekas Lajos képviselő sem tért ki az oktatási nyelvre, mintha ez 
teljesen lényegtelen lenne. A kalapácsot nem magyarul kell működtetni! A tör-
vény (Hivatalos Közlöny, 1966. I. rész. 41. sz. 2/1966. sz. törvény) felsorolja a 
szaklíceumokat, közöttük egyetlen magyar nyelvű sem található. A képviselők, a 
törvényalkotók elfelejtették volna Apáczai Csere János, Gheorghe Lazăr figyel-
meztetéseit az anyanyelven folyó oktatás szükségességéről? Apáczait nem ismer-
ték, de nem tanulták meg, elfeledték a Gh. Lazărét? 

„Ha megpróbálom számbavenni, hogy az erdélyi valóságnak mindinkább 
erősbödő jajkiáltásai mellett mi hatott rám leginkább az ötvenes évek második 
felében: Illyés Gyula szellemiségét kell fölemlítenem” — fogalmazta meg Sütő 
András (1993. 114-120.) Majd így folytatta: „A magyar nemzet egységéből kisza-
kított, keserves kisebbségi sorsra jutott romániai, csehszlovákiai és jugoszláviai 
magyarok védelmében először 1963-ban szólalt meg a Nyugat nyilvánossága 
előtt érettünk, védelmünket kérve, a párizsi L’Express hasábjain. Illyés Gyula 
megszólalása nem jutott el az erdélyi magyarsághoz, akik oly tökéletes elszigetelt-
ségben éltünk, mint a gyűjtőtáborok lakói, de a hatalom figyelt a nemzetközi 
visszhangra. A külpolitikai fejlemények nyomán újra felértékelik a nemzetiségek 
szerepét, ezért gyorsan sort kerítenek néhány „tűzoltó” intézkedésre. 1968 máju-
sában újabb oktatási törvénytervezet került a Nagy Nemzetgyűlés ülésének napi-
rendjére. A tárca minisztere évek óta először említi a nemzetiségi oktatást: „Ro-
mániában napjainkban az együtt élő nemzetiségek több mint 240 000 gyermeke 
saját anyanyelvén tanul, csaknem 2000 iskolában” (Tanügyi Újság, 1968. május 
21.). A törvénytervezet vitája során Takáts Lajos képviselő, egykori nemzetiségi 
miniszterhelyettes, pontosítja az adatokat: „A jelenlegi tanévben az együtt élő 
nemzetiségek nyelvén 1927 általános iskola és líceumi egység működik, csaknem 
negyedmillió tanulóval” (Tanügyi Újság, 1968. május 21. — a négy magyar képvi-
selő felszólalása ugyanitt). Valamikor, például az 1950/51-es tanévben, éppen ő, 
az egykori miniszter szerint a nemzetiségek nyelvén 3413 iskola működött, s eb-
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ből a magyar nyelvű iskolák száma 2450 volt (Romániai Magyar Szó, 1951. augusz-
tus 11.). A különbség senkinek sem szúrt szemet? 1968-ban tehát már 1486 
nemzetiségi iskolával lett kevesebb, mint 1950/51-ben. Péterfi István akadémi-
kus, a Kolozsvári Babeș—Bolyai Egyetem prorektora nem győzte hangsúlyozni a 
párt és a kormány helyes, tudományos, nemzetiségi politikájának helyességét 
(Enyedi Sándor. 1990. 10/12.192.). Új nemzetiségi államtitkár, Ștefan Costea, 
igyekezett megnyugtatni a nemzetiségi közvéleményt (Előre, 1968. november 8.), 
Demeter János személyében miniszteri tanácsost neveztek ki és újra több megér-
téssel viseltettek a nagy hagyományú erdélyi iskolák ünnepei iránt. Így emlékez-
hetett meg a székelyudvarhelyi iskola 375., a csíkszeredai a 300. s a székely-
keresztúri schola a 175. évfordulójáról. A Lupta de clasă (1969/5. sz. 11-19.) elmé-
leti folyóiratban Bányai László és Winther Richard számoltak be a nemzetiségi 
oktatásról, természetesen „hurrá-optimizmussal”: 1480 létező magyar iskoláról 
adtak számot, ami csaknem ezerrel kevesebb, mint amennyi 1950-ben volt! Újra 
lehetett beszélni a nemzetiségi nyelveken történő oktatásról, sőt a román vezetés 
elszánta magát, hogy az enyhülési folyamatot megfejeli azzal, hogy megalakult a 
Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsa. Péterfi István, az Országos Tanács elnöke, 
az 1970/71-es tanévről a következő számadatokat adta: 955 magyar nyelvű óvo-
da vagy tagozat 37000 gyerekkel, 1337 általános iskola vagy tagozat 157000 tanu-
lóval, 91 általános és pedagógiai líceum 21 106 tanulóval. „Egyes helyeken szük-
ségesnek mutatkozik új óvodai tagozatok és magyar nyelvű iskolák létrehozása” 
— hangzott el az óvatos, de mégis nagyon fontos megállapítás. A párt főtitkára 
utasítja az Oktatásügyi Minisztériumot, hogy tanulmányozza a magyar nyelvű ta-
gozatok vagy osztályok létrehozásának módozatait egyes szakiskolákban és 
szaklíceumokban. (Tanulmányozni, nem pedig a százados hagyományokat foly-
tatni, a megszüntetést azonnal pótolni a létesítéssel!) Az 1971/72-es tanévtől ön-
álló magyar középiskola kezdi meg tevékenységét Nagyváradon, Csíkszeredában, 
Marosvásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön, Szatmáron és Temesváron. (Előre, 1971. 
március 14.) (Enyedi Sándor 1990. 10/12. 194.) (Mindehhez pártfőtitkári utasítás 
volt szükséges?!) 1972-ben minisztertanácsi határozat új szaklíceumok listáját hagy-
ta jóvá (Tanügyi Újság, 1972. június 13.). Valamelyest javult a magyar szakoktatás, 
az anyanyelvi oktatás helyzete, magyar tannyelvű osztályok indultak néhány 
szakmában, az elitszakmákban azonban továbbra is kizárólag román nyelven 
folyt az oktatás. Az eseményt értékelve, a Nemzetiségi Oktatási Igazgatóság 
igazgatója, Debreczi Árpád szerint „Újabb mérföldkövet hagytunk magunk mö-
gött azon a széles, felfelé ívelő úton, amelyen iskolánk halad pártunk iránymuta-
tásával a tökéletesedés és korszerűsödés felé” (Tanügyi Újság, 1972. június 27.). 
Az enyhülés korszaka után következett a „böjt”! A román pártfőtitkár a kínai 
kulturális forradalom „tapasztalataival” tért vissza, s alig írták alá Magyarország 
és Románia között a barátsági szerződés újabb húsz évre történő megújítását, az 
új cél: az ország homogenizálása. 1973. május 3-án elnöki dekrétum, rendelet írta 
elő, hogy azokon a vidékeken, ahol a nemzetiségek mellett románok is élnek, 
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román osztályokat kell indítani, függetlenül a tanulók létszámától. Helyes rendel-
kezés, a román gyerekeknek is, bárhol is élnek, anyanyelvükön kell tanulniuk! 
Abszurd lenne, hogy Romániában román gyerek ne tanulhasson a saját anya-
nyelvén! Ám az intézkedés itt megáll, megkülönböztető jellege van, nem a román 
tanulók jogainak védelmében született, hanem egészen más céllal, mert ugyanezt 
a jogot már nem írta elő a nemzetiségek számára is, holott rájuk nézve ugyanúgy 
érvényes az emberi, jogi követelmény, miszerint a tanulók létszámától függetle-
nül anyanyelvi — tehát magyar, német stb. — oktatásban kell részesülniük. Sőt! 
A magyar és más nemzetiségű osztályok működésének előfeltételéül az elemi is-
kolák V. osztályában legalább 25 tanuló meglétét szabták meg. Holott az ilyen 
megkülönböztetés éles ellentétben áll az ország alkotmányának előírásaival is! 
Magyar nyelvű osztályokban kötelező a 25-ös létszám, viszont román nyelvű 
osztály akár három tanulóval is indítható! A törvény közvetlen hatására a szór-
ványvidékekről végképpen eltűntek a magyar nyelvű általános iskolák. Székely-
földön sorra létesültek román osztályok, olykor éppen a magyar osztályokat szo-
rítva ki: Kovászna megyében, Gidófalván, Málnáson, Mikóújfaluban, Uzonban, 
Aldobolyban, Illyefalván, Gelencén, Szépmezőn, Szárazajtán, Vargyason stb. So-
rolhatnók a más megyékben létesült tagozatokat, osztályokat, ahol román osztá-
lyok létesültek, olykor éppen magyar anyanyelvű gyerekekkel. Ahol a román osz-
tályok létesítése még mindig nehézségekbe ütközött, ott a szülőkre gyakoroltak 
nyomást, hogy minél többen adják gyermeküket a román tagozatos osztályba.. A 
Kolozs megyei Dés környékén így szűnt meg a magyar tagozat Déscichegyen, 
Désaknán, Szásznyíresen — a magyar tanulók akkor is kénytelenek voltak a ro-
mán tagozaton folytatni tanulmányaikat, ha a létszámuk valójában nagyobb volt 
román társaikénál (Enyedi Sándor, 1990. 10/12. 195-196.). Sütő András Jegyző-
könyvi kálvária című szövegét idézem: Adott székelyföldi helységben viszonylag 
jó körülmények között működik óvoda, elemi iskola a helyi lakosság nyelvén. 
Egy napon megyei és fővárosi tanfelügyelők jelennek meg, „tarthatatlan helyzet-
ről” beszélve kezdenek füstöt okádni, abszurd dráma veszi kezdetét. Háttere 
homályos, bár a falusiak úgy vélik, hogy „valaki” feljelentette a községet, elpana-
szolván, milyen „nemzeti sérelem ténye forog fenn”, a magyar mellett nem mű-
ködik román iskola is! De miért nem működik? Mert — miként egy jegyző-
könyvből kiderül —, nincs hozzá elegendő román tanuló. Az abszurd játék eső 
felvonásából kiderül, hogy az egyetlen szál román gyerek mellé a helyi „pana-
szos”, a megyei tanfelügyelőség, a tanügyminisztérium együttesen próbál egy 
egész osztályra való magyar gyermeket összeverbuválni. A második felvonásban 
az erőszakkal, fenyegetéssel, hazudozással, okmányhamisítással létrekínzott, hi-
vatalosan románnak nevezett iskolai osztály nevelését egy ortodox pap képesítés 
nélküli feleségére bízzák... Az ortodox pap feleségének kinevezése nem kelt ag-
godalmat ateista pártkörökben, a megfélemlített, emberi méltóságukban megalázott, 
szégyenteljes „meggyőző munkára” kényszerített magyar tanítók, tanárok drámá-
ja pedig nem viseli el az abszurd műfaját. Ez már a tragédia területére tartozik 
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(Sütő András, 1993. 38-44.). Az 1976–77-es tanévtől kezdve megint változtattak 
az oktatási struktúrán: a korábbi líceumi oktatás négy osztályát két részre bontot-
ták: a IX-X. osztályt az általános iskolákhoz csatolták, ezzel jelezve, hogy az álta-
lános oktatás tízosztályossá alakult, s a X. osztály elvégzése után a második foko-
zatba való továbbjutás csak felvételi vizsgával lehetséges. Több helységben a 
kényszerű körülmények — osztály, tanerő hiánya stb. —, a korábbi osztályok 
(IX-X.) számára sincs lehetőség, vagy nincs mód a folytatásra, máshol pedig az 
előzőleg 36-os létszámú osztálynak csak a fele folytathatja a középiskolát. Mind-
ezek az intézkedések elméleti megalapozást is kaptak a már jelzett rendeletben, 
amely kimondta: „Oktatási rendszerünk szerves részeként szüntelenül fejlődött 
az együtt élő nemzetiségek nyelvén történő oktatás, lépést tartott a román okta-
tásnak a szocialista építés időszakában elért általános előrehaladásával. Elmond-
ható, hogy ez az oktatási hálózat kielégíti az együtt élő nemzetiségek gyerekei 
anyanyelvű oktatásának szükségleteit” (Enyedi Sándor, 1990. 10/12. 196.). 

 
 
 
 

P. Buzogány Árpád 
 

Ilyen szavakból élünk 
 

Tamási Áron emlékére 
 

Igaz szóval szeretnénk élni, 
ne kopjon a szó, az ígéret, 
egyenes utat követhessünk 
és ne legyen pofon a béred, 
 
ha nem hajtasz fejet, derekat 
pénz és hazug hatalom előtt; 
ha körmöd tépik is, embernek 
megmaradni legyen erőd, 

különben mit sem ér a törvény,  
szél fújta szó lesz anyanyelved, 
s a magyar becsület halotti 
lepel foszladéka, nem elved.  
 
Fogad kemény kőbe koccanjon,  
ha feleded, kik voltunk, e nép, 
s mennyi kincset viszünk tovább, hát 
világposványban ne mássz bennébb.  

 
És nem felfújt bendő a magyar, 
tudja meg mindenki, se más nép. 
Igazságot óvj, virágoztass — 
forogjon ez a világ másképp.  


