
 
A Barabás Miklós Céh (BMC) 

állásfoglalása 
a kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti Líceum 

képzõművészeti tagozata védelmében 
 

A Barabás Miklós Céh vezetősége sajnálattal értesült a Kolozs Megyei 
Tanfelügyelőségnek, az Apáczai Csere János Elméleti Líceumot sújtó azon pedagógia és 
alkotmány ellenes intézkedéséről, mely révén két hónappal a tanévkezdés után 
kikényszerítette a képzőművészeti V. B osztály megszüntetését. Ennek következtében 
tizenhat rajzolni szeretõ, tehetséges (köztük három különleges bánásmódot igénylő) 
gyermek volt kénytelen megváltoztatni eredeti szándékát, és kényszerült (ezáltal komoly 
lelki törést szenvedve!) más osztályokban folytatni tanulmányait.  
    Annál is inkább felháborító ezen pedagógia-ellenes eljárás, mivel köztudottan 
Közép-Erdély egyetlen magyar tannyelvű, immár tizenhat éve kiváló eredménnyel 
működõ képzőművészeti tagozatának jövője vált ezáltal bizonytalanná! 
    A romániai magyar képzőművészek színe-javát tömörítő szakmai szervezet, a 
Barabás Miklós Céh a szóban forgó tagozat megalakulásától figyelemmel kísérte azon 
áldozatos tehetségpallérozó tevékenységet, mely során nemcsak hazai körökben, de 
nemzetközi viszonylatban is elismerést vívott ki magának ezen nevelési vonal, ezáltal is 
öregbítve az Apáczai-líceum hírnevét.  
    Nem csoda hát, hogy a képzőművészeti V. B osztály pedagógia- ellenes eljárással 
történt megszüntetésének lesújtó híre immár túllépte nemcsak Kolozs megye, hanem az 
országhatárokat is, felháborodást keltve képzőművészeti körökben szintúgy, mint a 
művészetkedvelő közönség széles táborában! 
     Igaz ugyan, hogy a képzőművészeti nyelvezet, mint kifejezési forma egyetemes, 
de a hozzá fűződő szókincsanyag birtokbavételének előfeltétele az anyanyelven való 
tanulás! Nem is beszélve arról, hogy az általános műveltség megkívánta ismeretanyag 
megszerzése is csak anyanyelven lehet kellőképpen hatékony!  
     Az Apáczai Csere János Elméleti Líceum képzőművészeti tagozatának léte tehát 
nem különleges adomány, hanem nemzetközösségi oktatásunk amúgy is szegényes 
palettájának speciális színfoltja, amit a Tanügyminisztérium, valamint a Kolozs Megyei 
Tanfelügyelőség illetékes vezetőinek is tiszteletben kellene tartania!  
    Abban a reményben fogalmaztuk meg és juttattuk el állásfoglalásunkat a hazai 
oktatásügy fent említett mindkét fórumához, valamint érdekvédelmi szervezetünkhöz, a 
Romániai Magyar Demokrata Szövetséghez, hogy mindent tegyenek meg az 
Apáczai-líceumnak alkotmányellenesen megszüntetett képzőművészeti V. B osztálya 
jogaiba való visszaállításáért, tevékenységének a 2016/2017-es tanév  második félévtõl 
történő folytatása érdekében!  
    Ugyanakkor elengedhetetlenül fontosnak tartjuk, hogy a Kolozs Megyei 
Tanfelügyelőség a következő, 2017/2018-as tanévre szóló beiskolázási tervébe iktasson 



be egy újabb képzőművészeti V. osztályt, amelynek létrejötte alapvetően fontos 
előfeltétele az Apáczai Csere János Elméleti Líceum képzőművészeti tagozata 
fennmaradásának. 
    Hangsúlyozzuk ugyanakkor, hogy a felvázolt, nemzetközösségünk iskolai 
neveléssel kapcsolatos, és ezen belül a tehetségápolást érintő elvárásainkban egyúttal a 
hazai magyar (és nemcsak) képzőművész-társadalom igénye is megfogalmazódik. 
    Állásfoglalásunkban kifejtettekkel összhangban foganatosítandó megnyugtató és 
hathatós intézkedésüket előre is köszönjük! 
     
(A BMC elérhetősége - 400084 Kolozsvár /str. M. Kogalniceanu / Farkas utca 27./ 
telefon: 9740038352 /email: barabas.miklosceh@yahoo.com ) 
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