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A tanulmány a ma�arországi német nyelvű, illetve német nemzetiségi tanítóképzés be-
mutatására fókuszálva foglalkozik az első ma�arországi önálló tanítóképző intézet po-
litikai és nyelvi fordulatok között formálódó belső életével, valamint részletesen bemu-
tatja a történelmi Ma�arország, és a 20. század német nyelvű tanítóképzésének történe-
tét.  A tanulmány elsősorban hazai  és  külföldi  forrásmunkákra alapozva tekinti  át  a
ma�arországi német nyelvű tanítóképzés első 200 évét, miközben kvalitatív és kvantita-
tív adatokra támaszkodva teszi e�értelművé, ho� a német nyelvű és nemzetiségi taní-
tóképzés évszázadok óta szerves része a hazai oktatásü�nek.
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Bevezető

A tanulmány megemlékezik a 2019-ben 200. évfordulóját ünneplő magyar tanító-
képzésről,  felidézi  az  első  önálló  magyarországi  képzőintézet  történetét,  amely
nem magyar nyelvű volt. Az oktatás nyelve a német és szlovák volt, így az évfor-
duló egybeesik a német tannyelvű tanítóképzés kezdetével is.

A tanulmány forrásait korábbi, magyar és idegen nyelvű történeti munkák ad-
ják, a szerzők ezek szintetizálására törekedtek. Az írás célja történeti átt ekintést
nyújtani a német tannyelvű tanítóképzés magyarországi két évszázadáról : bemu -
tatni a képzőhelyeket, a képzés körülményeit, struktúráját, a tannyelvet, valamint
az oktatott  tantárgyakat. A tanulmányban, különösen annak második felében, a
szerzők statisztikai adatok felhasználásával igyekeztek érthetőbbé és „kerekebbé”
tenni a magyarországi német nyelvű képzés bemutatását.
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Nemzetiségi tanítóképzés vagy német nyelvű tanítóképzés?

A Pedagógiai lexikon szerint (Báthory – Falus, 1997) szerint nemzetiségi oktatás
alatt a XX. század végén a nemzetiségi tanulók számára létesített intézményes ne-
velés-oktatást értettük, amelynek feladata, hogy szervezetten biztosítsa a nemzeti-
ségi nyelv tanulását, a nemzetiségi történelem, kultúra, hagyomány megismerését a
közösségi identitástudat megőrzése, ápolása, erősítése mellett. A sajátos célok és
követelmények teljesítéséhez, a működés feltételeihez az állam emelt normatív tá-
mogatást nyújtott és nyújt (Báthory – Falus, 1997).  Demeter szerint nemzetiségi
pedagógus az a pedagógus (óvónő, tanító, tanár), aki nemzetiségi pedagóguskép-
zésben részesült, nemzetiségi végzettséggel rendelkezik és/vagy nemzetiségi hova-
tartozású, nemzetiség nyelvét beszélő, nemzetiségi oktatási programokban foglal-
koztatott (Báthory – Falus, 1997). 

A nemzetiségi tanítóképzés tehát alapvetően különbözik a német tannyelvű taní-
tóképzéstől, és XX. század végi fejlemény hazánkban. Ennek megfelelően jelen ta-
nulmány alapvetően a német tanítási nyelvű tanítóképzés a történetét tekinti át, és
csak a tanulmány végén foglalkozik a fenti definíció szerint vett nemzetiségi tanító-
képzéssel24. Ugyanakkor 200 éve még természetes volt, hogy a nemzetiségek lakta

területen élők Magyarországon saját anyanyelvükön részesülhettek alsófokú okta-
tásban, így a tanítóképzők is erre készítették fel a diákokat. Tehát nem pusztán né-
met nyelvű oktatásról beszélünk, hanem a nemzetiségekhez szorosan kötődő tanító-
képzésről, hiszen számukra a német volt az anyanyelv. Nekik szólt, tehát ebben a
tekintetben rokon a mai nemzetiségi oktatással, bár az állam csak 1937 óta tekinti
feladatának a tanítók e célból történő képzését. 1937-ig ezt egyházi képzők látták

el25 (Donáth, 2018).

A tanítási nyelv kérdése a tanítóképzésben a kezdetektől a kiegyezésig
A 200 évvel ezelőtt i társadalmi, politikai viszonyok által alakított  oktatási helyzet
jelentősen eltért a maitól. Ennek megfelelően az első magyarországi tanítóképzők
egyházi alapításúak voltak. A XX.  század kezdetéig a nemzetiségi hovatartozás
(így az oktatást érintő kérdések is) jellemzően szorosan összefüggött  a felekezeti
hovatartozás kérdésével (vö. Rácz Fodor, 1993), azonban a felekezet és nemzetiségi

24 A nemzetiségi német tanárképzés jellemzőiről lásd bővebben Müller, 2015. 116–127. o. és Knipf-Komló-
si – Müller, 2018. 64–66. o.
25 „Kevéssé ismert tény, de igaz, hogy akkoriban (1937-ig) a magyar állam nem tartott a feladatának, hogy
a történelmi, majd a trianoni Magyarország nemzetiségei számára anyanyelvi tanítóképzést nyújtó intéz-
ményeket tartson fenn. Így ez, ill. a kétnyelvű képzés az egyházi intézményekre hárult, némi állami se -
gítséggel” (Donáth, 2018. 13. o.).
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kapcsolat nyomai mind a mai napig megmaradtak a történelmi Magyarország te-
rületén.26 Az állami tanítóképzés létrejött ét az 1868-as népoktatási törvény ren-
delkezései szabályozták (Rácz Fodor, 1993), míg az egyházakhoz, és rajtuk keresz-
tül  a  nem  magyar  nyelvű nemzetiségi  csoportokhoz  kötődő  tanítóképzés  jóval
előbb kezdődött . A német kisebbség életében ennek alapja, hogy esetében azon-
ban problémásabb volt a helyzet, mivel tanítói – a népoktatási törvény bevezetése
idején – gyakran képesítés nélkül tanított ak. Az erdélyi evangélikusok a XVI. szá-
zadtól működtett ek tanítóik képzésére a papneveldékhez kapcsolódó „teologiai-
paedagogiai  szeminarium”-okat,  a  leghíresebbeket  Medgyesen  (1586),  Nagysze-
benben (XVII. század), Segesváron (1552., máskor 1823. van alapítási évként fel -
tüntetve), illetve 1847-től Brassóban (Kiss, 1929).

Az állami szabályozás bevezetése előtt  (de feltételezhetően utána is) a nemzeti-
ségek lakta területeken természetes volt, hogy a tanítókat a nemzetiségek nyelvén
képezték. Ezt látszik igazolni az országgyűlés sérelmi bizott ságának 1807-ben írt
kérése : „Gondoskodjék őfelsége […] tanítóképző-intézetek felállításáról, melyek-
ben a tanítójelöltek anyanyelvükön kívül a magyar nyelvből is oktatást nyerje -
nek” (Kiss, 1929. 100. o.). A magyar nyelvű képzés követelése nyilvánvalóan XIX.
században az erősödő magyar nacionalizmussal függ össze. A nemzeti érzelmek
erősödése azonban nem csak a magyarságra volt jellemző ebben a korban. 

A  XIX.  század  közepén  autonomizálódó  nemzeti,  nemzetiségi  törekvések  az
oktatás  nyelvét  is  érintett ék,  mint  ahogy  a  XV–XVI.  században  a  kisebb(ségi)
nyelveken megjelent hiteles bibliafordítások jelentett ék a nyelvi és etnikai eman-
cipációt. Így 1848-ban a nemzetiségi követelések között  szerepelt egyebek mellett 
a nemzetiségek saját nyelvű oktatása is. Az 1868-as népoktatási törvény pedig de
jure kimondta, hogy „Minden növendék anyanyelvén nyerje az oktatást, ameny-
nyiben ez a nyelv a községben divatozó nyelvek egyike” (Báthory – Falus, 1997.
559. o.).

Az első tanítóképző intézet Magyarországon

A  tanulmány  írásához  felhasznált,  a  magyarországi  német  tannyelvű  oktatást
érintő szakirodalom a tekintetben egységesnek látszik, hogy a terület első német
nyelvű tanítóképzőjét  1818-ban  Pyrker János27 szepesi  püspök saját  székhelyén,

26 Például az ortodox Románia más felekezetű nemzetei vagy a cseh és szlovák névadás vallási kapcsola-
tai (bővebben M. Pintér megj. alatt .).
27 Pyrker János László mint szepesi püspök akkori székhelyén, az északkelet-felvidéki Szepeskáptalanban
1819-ben  már  nyitott  német  tannyelvű  tanítóképzőt  (a  szepesi  szászságra  tekintett el).
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Szepeskáptalanon (más néven Szepeshelyen, szlovákul  Spišská Kapitula, németül
Zipser Kapitel) alapított a. Mivel az intézet alapításakor a nyelvhasználatot külön
rendelet  nem  szabályozta  (ez  a  későbbiekben  megváltozott ),  valószínűsíthető,
hogy Pyrker tulajdonképpen megalapított a az első német nyelvű képzőt. A lakos-
ság nyelvének  megfelelő  nyelven  folyó  tanítóképzés  iránti  elhivatott ságát  jelzi,
hogy  néhány  évvel  később  1828-ban  Egerben  (akkor  már  egri  pátriárka  érsek-
ként), megalapított a az első magyar tanítási nyelvű önálló tanítóképző intézetet
is28 (Olejník, 2007).

A  Pyrker által alapított  szepességi tanítóképző megalapításának időpontját te-
kintve a magyar nyelvű szakirodalomnak nem sikerül egységes álláspontra jutnia.
Például Na� szerint (Na�, 1979) Pyrker László egri érsek 1818-ban szervezett  né-
met  tannyelvű  tanítóképző  intézetet  Szepesváralján.  Ugyanakkor  más  források
egy évvel későbbre teszik az intézet alapítását : Molnár szerint  Pyrker László sze-
pesi püspök 1819-ben létesített  önálló, német tanítási nyelvű tanítóképzőt (Mol-
nár, 2007). Ugyanezt támasztja alá  Kovács és  Grundig de Vazques is, akik szerint
Szepeskáptalanban 1819 őszén megnyílt az első önálló, más oktatási intézmények -
kel kapcsolatban nem álló német tannyelvű tanítóképző intézet (Kovács – Grundig
de Vazques, 2011). A szlovák nyelvű források, de legfőképp a tanítóképző épületé-
re  kihelyezett  emléktábla  azonban  egyértelműen  eldöntik  a  vitát :  az  intézetet
1819 őszén nyitott ák meg, és akkor is indult el az oktatás.

1. ábra : Emléktábla az egykori tanítóképző épületének falán (Šott er, 2012)

htt p://www.kislexikon.hu/pyrker_janos_laszlo.html Letöltés ideje :  2019. 09. 15. A Fejér megyei Lángon
(ma Soponya) német családból született  ciszterci szerzetes 1818-ban lett  szepességi püspök, és – egyebek
mellett  saját  jövedelméből  –  tanítóképzőt  hozott  létre.  htt ps://mno.hu/migr_1834/pyrker-janos-egri-
ersek-a-mecenas-4501327 Letöltés ideje : 2019. 09. 15.
28 htt p://lexikon.katolikus.hu/K/katolikus%20tanító-%20és%20tanítónőképző%20intézetek.html Letöltés
ideje : 2019. 09. 15.
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Az átt ekintett  szakirodalom és dokumentumok alapján egyértelműen kijelent-
hető, hogy az intézetben 1819 novemberében kezdődött  el az oktatás és kisebb
megszakításokkal 1949-ig tartott  (az utolsó tanév az 1948/1949-es volt), amikor az
állam 1949. augusztus 31-én különféle incidensek után (például betörés a tanári
szobákba,  érett ségik  szabotálása)  betiltott a  a  tanítóképző  intézet  működését.  A
megszűnő  tanítóképző  diákjai  a  közeli  Lőcsén  tanultak  tovább,  az  oktatóknak
azonban az állam nem kínált fel másik állást (vö.  Olejník,  2007). A tanítóképző
épületét a katonaság, majd pedig a rendőrség foglalta le és használta. Tanítási cé-
lokra csak 1990 után kezdték el újra használni, Ján Vojtaššák püspök papi szemi-
náriuma számára. Az épület jelenleg a szepességi püspökség birtokában van, ahol
– egyebek mellett  – teológiaoktatás is folyik.

Az oktatás nyelve az első német nyelvű tanítóképzőben
Neszt (2014) szerint az első középfokú, szakiskolai jelleggel bíró, önálló tanítókép-
ző Szepesváralján nyílt meg 1819-ben, melynek tanítási nyelve a német és a szlo-
vák volt. Az intézmény nyelvének pontos megállapítása a rendelkezésre álló for-
rásanyagok  alapján  nem  egyértelmű,  mivel  mást  állítanak  a magyar  és  mást  a
szlovák nyelvű források. Az 1819–1851 között i időszakban a hivatalos nyelv a la-
tin volt, bár a történelmi Magyarországon 1848-ig volt csak hivatalos. A kor szel-
lemének megfelelően azonban a szlovák, a német és a latin is oktatási nyelv vol-
tak – a forrásanyagok mellett  ezt támasztja alá az intézmény szellemisége is, hi-
szen népi tanítókat neveltek, akik feladata a falusi emberek tanítása volt, az pedig
csak úgy lehetett  sikeres, ha azok vernakuláris nyelvén tanulnak. 

A tanítóképző (Praeparandorum) többnyelvűségét mutatja első igazgatójának,
Juraj Pálešnek (1753–1833) munkássága is. Ténykedése során (1819–1824 között 
dolgozott  a képzőben) 1820-ban megírta az első szlovák nyelvű pedagógiai tan -
könyvet  és  kántoroknak  szóló  oktató  könyvecskét.  Érdekesség,  hogy 1828-ban,
kevesebb, mint tíz év működés után  Zábojský megírta az intézet első történelmi
visszaemlékezését is. 

Az  intézet  indulása  után  mintegy  három  évtizeden  keresztül  viszonylagos
nyelvi nyugalomban taníthatt ak, az első komolyabb nyelvi szabályozás 1852-ben
történt, mikor Ladislav Zábojský szepességi püspök a szlovákot tett e meg hivata-
los tanítási nyelvnek, ugyanakkor a német diákoknak megengedve a német hasz-
nálatát. A következő nyelvi szabályozásra 1879-ben került sor, Császky Györ� ér-
sek a magyart tett e az oktatás hivatalos nyelvévé. Emellett  a szlovák választható
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tárgy maradt, illetve a tanítási gyakorlat továbbra is szlovákul folyt (bár a szlovák
nyelv oktatását folyamatosan csökkenő óraszámban tartott ák). Az oktatás nyelve
az első világháború után változott  meg, 1919. október 15-én megkezdett  tanévben
már szlovák nyelven folytatt ák azt.

Tárgyi feltételek és az oktatás rendje az első német nyelvű tanítóképzőben
Kiss szerint (1929) Pyrker János László szepesi püspök 1819-ben jelentős pénzado-
mánnyal és a káptalanja, illetve lelkészkedő papsága támogatásával (2000 arany)
alapított a  a  tanítóképzőt.  Az  intézmény  az  ősi  Árpád-kori  székesegyház  szom-
szédságában kapott  épületet.

2. ábra: Szepeshelyi püspöki palota és székesegyház29

A tanév november elején kezdődött  és augusztus végén zárult : két félévből állt,
mindegyik végén vizsgával, az egyes tantárgyakat „kitűnő”, „első rendű” és „má -
sod rendű” osztályzatokkal értékelték (Mészáros, 1984).

A képzés indulásának kezdetére maga Pyrker is úgy emlékezik önéletírásában,
hogy  1819.  november  elején  indult.  A püspöki szeminárium földszintjének  egy
használaton kívül álló termét egy fal felhúzásával két tágas szobára osztott ák : az
egyikbe hat ágy került, ez lett  a hálószoba, mivel kezdetben ennyi tanulója volt az
intézetnek. A másik helyiség lett  a tanulószoba, ide asztalok, székek és egy szek-
rény került a könyvek és kott ák számára (Pyrker, 1966). A bentlakásos alapon mű-
ködő  intézet  diákjai  az  intézet  konyháján  ebédeltek.  Az  intézet  alapszabályban
rögzített e, hogy a tanulással összefüggő összes költséget az intézmény állja, így
lehetőséget  biztosítva  a  szegényebb  tanulóknak  is.  A  kollégium  és  a menza  az

29 htt p ://keptar.oszk.hu/html/kepoldal/index.phtml ?id=601329 Letöltés ideje : 2019. 09. 15.
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1847/48-as tanévben megszűnt, később egy ideig újra működött , mialatt  a diákok
létszáma is emelkedett .

A képzés hossza és az oktatott) tantárgyak
A képzés hossza az indulástól számítva folyamatosan növekedett : 1819–1871 kö-
zött  a képzés 2 éves, 1871–1883 között  3 éves, 1883–1940 között  pedig 4 éves volt.
1940–1945 között i időszakban a képzés  5 évre nőtt , miközben a tanított  tárgyak
száma is növekedett . A második világháború után a képzés ismét 4 éves lett , míg a
kommunista rezsim 1949-ben be nem záratt a (Gunčaga – Lang, 2017).

A  diákok  kezdetben  a  katolikus  egyház  által  jónak  látott  tár�akat tanultak
(keresztény vallás vagy katekizmus, módszertan, helyesírás és szépírás, aritmeti-
ka,  bibliai  történetek  az  Ó-  és  Újtestamentumból,  ének,  zene  és  liturgia ;  vö.
Gunčaga, 2014), a világi tárgyak mint a történelem, nyelvek csak az 1890-es évek-
től erősödtek. Így az 1860-as évektől30 az  elméleti tár�ak mellett  a II. évfolyam
növendékei  hetenként  egy napot  töltött ek  tanítással  és  megfigy�eléssel a  képző
minta-iskolájában (Kiss, 1929). Az oktatás alapjai a tanítóképzőkben a népiskolai
tankönyvek voltak. A növendékek a minisztérium által előírt tankönyvek anyagát
és annak népiskolai feldolgozási módját tanulták meg (Kiss, 1929).

1864–1868-ig a tanítóképzők tanterve nagyjából egységes volt : hitt an mindkét
évfolyamban (összesen heti 4 óra), nevelés- és oktatástan (összesen heti 5 óra), ol-
vasókönyv kezelése (összesen heti 4 óra), reáliák (természetrajz, földrajz) (össze-
sen heti 4 óra), magyar-, tót- és német nyelvtanítás módszere (egyenként heti 4,
összesen  12  óra),  számtan  mindkét  évfolyamban (összesen  heti  4  óra),  szépírás
(heti 2 óra), rajz (heti 2 óra), gazdaságtan (heti 1 óra), orgonálás (heti 6 óra), ének -
lés (heti 2 óra) és tanítási gyakorlat (heti 4 óra). Összesen heti 50 óra (vö.  Kiss,
1929. 109. o.).

1868-tól  fokozatosan  emelték  a  művészeti  képzés óráit  (zenei  kör  létesítése),
erősödött  a kántori képzés, illetve bevezett ék a szlovák nyelvtan oktatását. A kö-
vetkező nagy tantervi változás 1905-ben volt, amikor erősített ék a vallási tár�ak
oktatását : például a kántori hivatást erősítendő hangszeroktatást és éneket (1906-
tól a végzett  hallgatók a tanítói mellett  kántori oklevelet is kaptak), a 3. és 4. évfo-
lyam hallgatói a vasárnapi misén kántori gyakorlatként orgonáltak. Később az ön-
képző körök bevezetésével gyakorolták a vers- és prózamondást, tulajdonképpen

30 Az 1860-as évek előtt  tárgyakat lásd Márkus – M. Pintér, 2019. 98–99. o.
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a nyilvános fellépések előkészítéseként (Olejník, 2007). A folyamatos fejlődésnek,
a tantervek folyamatos bővülésének az első világháború vetett  véget.

Az 1883–1905 között i tanévekben a tanított  tárgyak és óraszámaik is módosul-
tak : a már négy évfolyamos képzőben az alábbi  tár�akat tanított ák : hit- és er-
kölcstan, pedagógia, testnevelés és egészségtan, pszichológia, didaktika, pedagó-
gia-  és  iskolatörténelem,  iskolai  gyakorlat,  magyar  nyelv  és  irodalom,  német
nyelv, szlovák nyelv, történelem, földrajz, matematika, természetrajz, filzika, gaz-
daságtan, ének-zene, rajz, szépírás, torna.

A XX. század eleji tantárgyak immáron több témakörben, tantárgycsoportban
mozogtak, amelyeket az alábbiakban lehet meghatározni : vallás, nyelvek (anya -
nyelv, idegen nyelvek), pedagógia-didaktika (tanítás módszertana, pedagógiatör-
ténet  –  elmélet  és  gyakorlat),  ének-rajz-hangszerismeret  (éneklés  és  elmélete,
hangszeres  gyakorlatok  hegedűn,  gitáron  és  orgonán),  természett udományok
(földrajz, természetrajz, matematika, filzika, kémia), gazdálkodáshoz szükséges tu-
dások (mezőgazdaság, mértan, egészségtan).

Az 1919/1920-as tanévtől a képző  koedukált intézménnyé vált – az oktatásba
beengedték a lány diákokat is. A szabad szellem áramlásaként 1929-ben (az inté-
zet 100 éves fennállásának ünnepléseként) a diákok még cserkészegyesület létre-
hozásán is munkálkodtak, amit végül egy másik intézményben hoztak létre.

Az 1940-től induló utolsó évek oktatása a tantár�ak tekintetében nem hozott 
sok újdonságot, viszont a tárgyak heti óraszámában tapasztalható az intézet korai
korszakában még jelentős arányban jelen lévő vallási-erkölcsi tárgyaktól a gya-
korlatias tárgyak felé történő elmozdulás (Olejník, 2007).

Az intézet jelentősége
Az intézet csaknem 130 éves fennállása alatt  1777 tanítót nevelt ki. Jelentősége
nem csak a benne oktatott  diákok miatt  nagy, hanem mert a történelmi Magyar-
ország első tanítóképző intézménye volt, illetve egyházi intézményként egy időre
képes  volt  az  államtól  is  függetlenedni.  Népi  tanítókat  képzett  (vö.  Gunčaga,
2014), akik a népnemzeti tudás mellett  egyházi oktatásban is részesültek – ezzel
hirdetve és terjesztve nem csak a tudást, hanem a vallást is. Katolikus intézmény
volt  ugyan,  de  falai  között  nem  csak  katolikusok  tanulhatt ak,  hanem  például
evangélikus hitűek is. Az oktatott  tárgyak fókusza időről időre változott , de az ok-
tatás szellemisége mindvégig megmaradt : a cél olyan tanítók képzése volt, akik a
legkisebb falvakban is képesek voltak a műveltség, a tudás és az erényes lét taní -
tására a közösség saját nyelvén.
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Német tannyelvűség az 1848-49-es szabadságharc leverése után

A tanítás nyelve a tanítóképzőkben azon a meggondoláson alapult, hogy a tanító -
jelöltek azon a nyelven tanuljanak, amelyen tanítani fognak. Azonban az 1848–
49-es szabadságharc leverése után azonban emellett  a magyar nyelv hátt érbe szo-
rításának szándéka is meghatározó volt. Az 1856. évi január 20-án kelt rendelet
szerint a képzők tannyelve a következőképpen alakult (Kiss, 1929): : : : 

• a kalocsai, esztergomi, pécsi képzők tannyelve magyar és német
• a pesti képzőkben a német a tannyelv (egyes tárgyakat magyarul is lehe-

tett  tanítani)
• a  nagyszombati,  kassai  és  besztercebányai  tanítóképzők  tanítási  nyelve

német és tót
• a sopronié német és horvát
• Ungváron magyar–német–rutén
• Nagyváradon német-oláh (görög katolikus képző)
• Arad német-oláh (görög-keleti oláh képző)
• Versec, Zombor német–szerb 
• a nagyváradi, szatmári és győri képzőkben a tannyelv magyar (a német

egyenjogú a magyarral) 
Vagyis – a fenti felsorolásból látható – a német nyelv az összes felekezeti kép -

zőben a tannyelvek között  szerepelt. „A tanítóképzők tanítási nyelvei között  az
önkényuralom céljainak megfelelően, a német nyelv került a vezető helyre . A szín-
magyar vidékek képzőjében a német és a magyar nyelv egyenrangú volt. Nemze-
tiségi területeken pedig a német nyelv mellett  az illető nemzetiségi nyelv is helyet
kapott . Így voltak német–tót, német–oláh, német–horvát, német–rutén–magyar,
német–szerb nyelvű tanítóképzőink. A pesti képzőkben 1856–57-től pedig csupán
német volt a tanítási nyelv egészen 1860–61-ig” (Szakál, 1934. 57. o.). A tanítvá-
nyok közül a németül tudók mindenütt  előnyben részesültek. 1856-ban katolikus
minta-tanodát állított ak fel Pesten, ezzel állt kapcsolatban a tanítóképezde, ahol
megszűnt tannyelv lenni a magyar, idegen nyelvű, magyart nem is értő egyén ke-
rült az intézet élére, az előadási nyelv a német lett . Így volt ez a többi képzőben is,
például a kassaiban 1860-ig három nyelven folyt a tanítás (Kiss, 1929). 1858 után
az új tanítóképzőket lehetőleg nem magyar ajkú területekre telepített ék, a több-
nyelvű vidékek elsőbbséget élveztek. A nemzetiségek lakta vidékeken előfordul-
hatott , hogy egyáltalán nem tanított ak magyarul, mivel a második nyelv kötelező-
en a német volt.
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Az oktatás körülményei és folyamata néhány német nyelvű képzőben a 
szabadságharc után
A pesti képző 1856-ig három teremből álló bérelt helyiségben működött , 1856-tól
a tanhelyiséget és a fűtést a város adta. Ez a Háromkorona utca 16. számú ház -
ban volt, és csak két tanteremből állt, zeneterem nélkül. Az intézetnek volt „200
kötetet meghaladó csinos könyvtára ; 1 orgonája, 2 fils-harmónikája, 3 szekrénye,
1 villanygépe, 1 légszivatt yúja, 1 földtekéje” (Kiss, 1929. 113. o.). Az ungvári kép-
ző a vár kapubejáratánál levő két szobában volt, melyek helyett  később a várud-
varon emeltek két tantermet magába foglaló épületet. Az épületek, tantermek,
felszerelések  nem  voltak  megfelelőek,  erről  számos  panaszt  olvashatunk.  Az
evangélikus képzők közül legjobban a  soproni volt megszervezve, melynek kü-
lön  egyemeletes  épületében  három tanári  lakás  és  14  szobából  álló  internátus
volt (Kiss, 1929. 115. o.).

Erdélyben német nyelvű volt a nagyszebeni tanító- és a segesvári tanítónőkép-
ző (Donáth, 2008), továbbá Medgyesen, Brassóban és Besztercén volt még német
nyelvű képző. A felsőlövői képző 1845-ben alakult, Wimmer Gottlieb Ágoston ala-
pított a. A tanítás nyelve német volt. Eszményképe a szemináriumi kiképzés, a ta-
nítókat három éven át iskolamester-inasokként mindenben ki kellett  oktatni, ami
az iskolamesterséghez és orgonistasághoz tartozott . A szemináriumba három ele-
mi osztály és egy előkészítő osztály elvégzése után juthatott  be a jelölt. A megkö-
vetelt életkor 13–18 év volt (Kiss, 1929). Az egyes tárgyak módszerét „Schulmeis-
terkunde” néven tanított ák, ami testt ant, lélektant, általános nevelés- és oktatás-
tant jelentett  (Kiss, 1929). 

1854 októberében az angolkisasszonyok intézetét bízták meg egy tanítónőkép-
ző felállításával, mely végül 1856. november 5-én nyílt meg két évfolyammal, Pes-
ten. Ez volt az első női képző Magyarországon. A tanítás nyelve itt  is német volt,
egészen 1868-ig (Neszt, 2014).

A tanítás nyelvének kérdése a kiegyezés után

A kiegyezés után a magyar tannyelv előtérbe kerülése jellemzi a tanítóképezdé -
ket. Budapesten a római katolikus női képzőben (Angolkisasszonyok) 1868-ig né-
met,  1868-tól  magyar  volt  a  tannyelv.  Kassán  a  római  katolikus női  képzőben
(Szent Orsolyarend) magyar–német volt a tannyelv, akárcsak Sopronban a római
katolikus női képzőben (Szent Orsolyarend) (Neszt, 2014).
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Az 1880-as évek elején a kassai és soproni római katolikus női és a felsőlövői
evangélikus férfilképzők a német mellett  a magyar nyelvet párhuzamosan alkal-
mazták tanítási nyelvül. Tizenhárom képző volt nem ma�ar tannyelvű: : : : a görög ka-
tolikus képzők közül a balázsfalvi, nagyváradi, szamosújvári és ungvári, a görög-
keleti aradi, nagyszebeni és két ungvári képző, valamint az evangélikusok által
fenntartott  beszterczei, brassói, medgyesi, nagyszebeni és segesvári képzők (Neszt,
2014).

1884-ben a fennálló 70 intézet közül 55 volt kizárólag ma�ar tanítási nyelvű,
magyar és német oktatási nyelvű három, magyar és román oktatási nyelvű kett ő.
Öt képzőben kizárólag német nyelven oktattak : : : : a  beszterczei,  brassói,  medgyesi,
nagyszebeni és segesvári evangélikus tanítóképzőkben (Neszt, 2014). Ezek közül
négyet az elkövetkezendő években megszüntett ek.

1880 és 1900 között  megszűnt a besztercei és a brassói német tannyelvű evan-
gélikus  tanítóképző,  a  segesvári  evangélikus  tanítóképző,  valamint  a  medgyesi
magyar–német  tannyelvű  evangélikus  tanítóképző  (1856-ben  alapított ák).  Meg-
szűnt továbbá a nagyszombati római katolikus magyar–német–szlovák tannyelvű
tanítóképző (1857-ben alapított ák) és a soproni magyar–német tannyelvű római
katolikus tanítóképző (1865-ben alapított ák) (Neszt, 2014). Az erdélyi evangélikus
egyház  megszüntett e  a  „paedagogisch-theologische  Seminar”-okat,  helyett ük
Nagyszebenben az 1868. évi törvény előírásának megfelelő önálló képző felállítá-
sát határozta el (Neszt, 2014).

1900-ban már csak nyolc tanítóképző nem volt ma�ar tannyelvű. A szamosújvá-
ri és nagyváradi görög katolikus férfil képzőben román volt a tanítás nyelve. A ba-
lázsfalvai  görög  katolikus  és  az  aradi,  nagyszebeni,  és  karánsebesi  görögkeleti
képzőkben román, a zombori görögkeleti képzőben szerb, a nagyszebeni evangéli -
kus képzőben pedig német volt a tanítási nyelv (Neszt, 2014). 1905-ben Felsőlövőn,
Nagyszebenben (evangélikus tanítóképzők) és Segesvárott  (evangélikus tanítónő-
képző, ekkor már női képzőként) volt a tannyelv német (Neszt, 2014). 1919-től a te-
mesvári római katolikus tanítónőképző válik német tannyelvűvé (Neszt, 2014). 

„A háború előtt  a férfilképzőkben közel egyharmad volt a nem magyar anya-
nyelvű diákok száma. Trianon után a nem ma�ar nyelvű diákok száma elenyésző,
1–3% közötti  volt,  melyből a legna�obb arányú a német,  emellett található még
szlovák és horvát.”  „A  női  képzőkben  szintén  1–3%  között i  volt  a  nem  magyar
anyanyelvűek aránya, itt  is német és  horvát anyanyelvű növendékek  tanultak”
(Neszt, 2014. 137. o.). Vagyis Trianon után a nem magyar tannyelvű tanítóképzés
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teljesen hátt érbe szorult. Fontos kivétel az 1940/41. iskolai évtől működő evangéli-
kus,  német  tanítási  nyelvű  koedukációs  tanítóképző  Szászrégenben.  Az  intézet
alapításának célja a Magyarországon és Erdély északi részeiben lévő evangélikus
német tannyelvű iskolák részére szükséges tanítók képzése (Neszt, 2014).

A tannyelvet érintő törvényi szabályozás a kiegyezés után
A  kor  szellemének  megfelelő,  magyarosításra  törekvő,  a nemzetiségek  érdekeit
sértő törvényt alkotott  1879-ben  Trefort Ágoston : : : : „Minden akár felekezeti,  akár
másnemű oly tanítóképző intézetekben, amelyekben a tanítás nyelve nem magyar
– a magyar nyelv oly óraszámban tanítandó, hogy azt az egész tanfolyam alatt 
minden tanítójelölt beszédben és írásban elsajátíthassa…” – „tanítóul nem alkal-
mazható, aki a ma�ar nyelvet el nem sajátította…” (Rácz Fodor, 1993. 132–133. o.).
Idegen  nyelvű  képesítésre  1948-ig  volt  lehetőség,  majd  1958-tól  újra  lehetőség
volt képesítőzni (Rácz Fodor, 1993) a kijelölt nemzetiségi képzőkben, németül a
pécsi tanítóképzőben (Rácz Fodor, 1993).

„Az 1879-es törvény a tanítóképzés számára előírta, hogy a leendő tanítókat
olyan alaposan kell kiképezni magyar nyelvből, hogy taníthassák azt, s kimondta,
hogy az 1882 után végzett ek közül sem tanítóul, sem segédtanítóul nem alkalmaz-
ható, aki a magyart ezen a szinten nem bírja. A vegyes lakosságú községekben
csak magyarul tanítani tudó tanító alkalmazható. Az 1879-es törvény igen kemé-
nyen érintett e a felekezeti iskolafenntartást, hiszen a görögkeleti egyházak szerb,
illetve román tannyelven, az evangélikus egyház pedig részben német tannyelven
képzett  tanítókat” (Na�, 2005. 81. o.).

Az 1904/05. tanévben a 72.001/905.sz. körrendelet a  ma�ar nyelv tanításáról
rendelkezett a nem ma�ar nyelvű tanítóképző intézetekben. Az 1897. évi XVIII. tc.
és a 17.284/1879 sz. utasítás végrehajtása igen változatos képet mutatott . A mi-
niszteri jelentések problémaként említik, hogy az ezekben a képzőkben végzett ,
tanítóképesítő vizsgákon megjelenő tanulók közül többen nem tudtak olyan szin-
ten magyarul, hogy képesek lett ek volna magyarul tanítani, így megbuktak. A mi-
niszter elrendelte, hogy az 1876. évi XXVIII. tc. 5.§ 3a pontjában számukra biztosí-
tott  jogoknál fogva a királyi tanfelügyelők kérjék be minden iskolai év elején a
tankerületükben lévő nem magyar nyelvű tanítóképző intézetek tanmenetét, óra-
rendjét és a tankönyvek egy-egy példányát. Elrendelte továbbá, hogy a felvett  nö-
vendékek  esetében  ellenőrizni  kellett ,  hogy  megfelelően  beszélték-e  a  magyar
nyelvet (Neszt, 2014).
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Mivel az 1879. évi törvény 2§-a megkövetelte, hogy a jelölt képes legyen ma-
gyar nyelven  tanítani,  ezért  minden  jelölt köteles volt  magyar nyelvből, egy,  a
tanfelügyelő által megadott  magyar nyelvi tételből a képesítő bizott ság előtt  gya-
korlati tanítást tartani – egy 1905-ös közoktatásügyi jelentés alapján. A hiányos -
ságokat látva a VKM 72.001/905. sz. körrendelete elrendelte a nem magyar tan-
nyelvű képzőintézetekben a magyar nyelv kötelező tanítását (Neszt, 2014).

Statisztikai adatok a német nyelvű tanítóképzésről az Osztrák–
Magyar Monarchia idejéből

Mielőtt  rátérünk az állami képzőkre és részletesebb bemutatásukra, átt ekintünk
néhány, a német nyelvű képzésre, illetve a német anyanyelvű diákokra vonatkozó
statisztikai adatot. Ahogy az a 3. ábrán látszik, 1880/1881-ben a 68-ból német volt
az oktatás nyelve 5 evangélikus, magyar–német 3 katolikus és 1 evangélikus pre-
parandiának (Donáth, 2008. 16. o.).

3. ábra: Nemzetiségek és a tanító(nő)képzők elhelyezkedése,
fenntartója és oktatási nyelve (Donáth, 2008. 16. o.)

A diákok 11%-ának anyanyelve a dévai és znióváraljai képzőben német volt,
Aradon  és  Modoron  a  diákok  megközelítőleg  negyedének  volt  német  az anya-
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nyelve, Temesváron és Iglón pedig a diákok majdnem fele volt német anyanyelvű
(lásd 4. ábra).

4. ábra: A növendékek anyanyelv szerinti megoszlása az állami tanítóképzőkben (Donáth,
2008. 18. o.)

5. ábra: Német tannyelvű képzők diákjainak magyarnyelv-tudása (Donáth, 2008. 21. o.)

1907/08-ban (lásd 6. ábra) az ország 82 tanító(nő)képzőjéből 72-ben magyarul,
két evangélikus intézetben németül folyt az oktatás (Donáth, 2008. 32. o.).
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6. ábra: A magyarországi tanítóképzők és tanítónőképzők fenntartó és oktatási nyelv szerint
1907/1908-ban (Donáth, 2008. 32. o.)

1907–1908-ban a kiadott  oklevelek közel 10 százalékát tett ék ki a magyar és
valamely más tanítási nyelvű elemi iskolákban való tanításra jogosítók (vö. 7. áb-
ra). Az ilyen jellegű bizonyítványok közel kétharmadát tanítóképzőkben állított ák
ki, a kétnyelvű oklevelek több mint egyharmada állami képzőkből származott . A
reformátusokon kívül valamennyi iskolafenntartó részt vállalt a kétnyelvű kép-
zésben/képesítésben. A 152 kiadott  oklevélből 72 a magyar mellett  német nyelven
való oktatásra is jogosított  (Donáth, 2008. 53. o.).
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7. ábra: Magyar és más tanítási nyelvű tanításra jogosító oklevelek kiadása
1907/1908-ban a tanítóképzőkben (Donáth, 2008. 54. o.)

A tanítónőképzőkben sokkal magasabb a német nyelvű oktatásra is jogosító
oklevelek aránya, mint a férfil tanítóképzőkben (lásd 8. ábra). Azt is látjuk, hogy az
állami képzők mellett  a római katolikus képzők aránya is magasabb, mint a férfil
tanítóképzőknél.

8. ábra: Magyar és más tanítási nyelvű tanításra jogosító oklevelek kiadása
1907/1908-ban a tanítónőképzőkben (Donáth, 2008. 54. o.)
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A tanítónőképzőkben kiadott  kétnyelvű oklevelek között  71 német nyelven va-
ló tanításra jogosító akadt. A tanítóképzőktől eltérően a tanítónőképzők kétnyel-
vű okleveleinek kibocsátásában a katolikus és állami intézmények közel azonos
részt vállaltak. Az összes oklevél 8,7%-át kitevő,  kizárólag román, szerb és német
nyelvű iskolákban való oktatásra jogosító tanítói okleveleket görögkeleti, görög ka-
tolikus és evangélikus tanító-, illetve görögkeleti, evangélikus és római katolikus
tanítónőképzőkben állított ák ki (Donáth, 2008. 55. o.). Ezt szemléltetik a következő
ábrák.

9. ábra: Csak nem magyar tanítási nyelvű tanításra jogosító oklevelek kiadása
1907/1908-ban a tanítóképzőkben (Donáth, 2008. 55. o.)

A tanítónőképzőkben – eltérően a férfil képzőktől – nem adtak ki csak román
nyelvű oktatásra jogosító oklevelet. Csupán szerb és német nyelvű tanításra jogo -
sító okleveleket adtak ki (szerb nyelvűt a görögkeleti felekezet, német nyelvűt pe-
dig  a  római  katolikus  és  evangélikus  tanítóképzők),  a  német  nyelvű  oklevelek
nagyjából a harmadát (38%-át) tett ék ki az összes ilyen jellegű oklevélnek.

Az 1917/1918.  tanévben  hasonlóan  a 10  évvel  korábbi  állapothoz,  az  erdélyi
szász területeken, Na�szebenben és Segesváron tanítottak németül (Donáth, 2008).
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A német tannyelvű állami képzők 1872 után

A XIX. sz. vége felé az állami képzők tanítási nyelvét egy, 1872-ben kiadott  mi-
niszteri rendelet szabályozta, amelyek kötelezővé tette a ma�ar nyelvet a dévai és
a modori képzők kivételével (Rácz Fodor, 1993). A német nyelv tanításának ügye
csak részben nemzetiségi kérdés, hiszen  a német majdnem 100 éven át  kötelező
tár� volt, melyet minden évfolyamon legalább heti 2 órában volt kötelező tanulni.
A második világháborúig német nyelvű iskolákra is lehetett  (külön vizsgaként)
képesítést szerezni (Rácz Fodor, 1993). 1941/1942. tanévben a budai férfil tanítókép-
ző mellett  Szászrégenben és Újverbászon, a koedukált képzőkben lehetett  német
tanítói képesítést kapniés evangélikus tanítóképzők) : a né (vö. 10. ábra).

10. ábra: A magyarországi németek aránya és a német tanító(nő)képzők
az 1941/1942. tanévben (Donáth, 2008. 117. o.)

A Magyar Királyi Állami Németnyelvű Tanítóképző-Líceum

A német nemzetiségi tanítóképzés ü�e 1920-ban előremozdult, napvilágot látott  a
vallás-  és  közoktatási  miniszternek  és  a  nemzeti  kisebbségek  miniszterének
48.696/1920. VKM sz. közös rendelete, mely szerint : „Annak biztosítására, hogy
Magyarország német ajkú lakossága népiskolái számára oly tanítók álljanak ren-
delkezésre, akik a magyar és a német nyelvet egyaránt bírják […] magyar és né-
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met tanításnyelvű tanító- és tanítónőképző intézetek felállítását, ill. meglevő inté-
zeteknek ily nyelvű tanfolyamokkal való kiegészítését” határozták el 1920 szep-
temberétől Baján, Győrött , Felsőlövőn, Sopronban és Szegeden (Donáth, 2008. 106.
o.).

A  német  nemzetiségű  magyar  állampolgárok  százezreinek  első  színvonalas
anyanyelvi  s módszertani  képzést  nyújtó tanítóképző megnyitásáig  mégis  1939
szeptemberéig kellett  várni31 (Donáth, 2008). Az intézetek elsődleges célja a hazai
német nemzetiség értékeinek továbbörökítése, a nemzetiségi kultúrát továbbadó,
színvonalas oktatásban részesülő tanítók képzése volt. Az Európában ekkor már
előtérben lévő nácizmus áramlatai elkerülték a képzőket. A képzők a magyaror-
szági németekért voltak – nem kapcsolódtak a nácizmushoz.

A Ma�ar Királyi Állami Németnyelvű Tanítóképző Líceum a budai állami taní-
tóképző32 akkori, Fery Oszkár utca 40. számú épületében (ma Kiss János altábor-
nagy  utca)  1939-től  nemzetiségi  tanítóképzőként  működött  (vö.  Donáth,1998).
1939.  augusztus 29-én Lux  Gyula címzetes  igazgatót  kérték fel,  hogy szervezze
meg  az  ország  történetében  első,  Magyar  Királyi  Állami  Németnyelvű  Tanító-
képző-Líceumot Budapesten (Donáth, 1998). A kormányzat eredetileg azonos eljá-
rásra törekedett  a budapesti állami német nyelvű tanítóképző és a szekszárdi „ál-
lami német tanításnyelvű gimnázium” szervezése során. Mindkett őt a kijelölt ma-
gyar  tannyelvű  intézményben,  annak  tanári  karára,  infrastruktúrájára
támaszkodva, az óratervet alig módosítva kívánták létrehozni oly módon, hogy a
magyar  és  a  testnevelés  kivételével  minden  tárgyat  németül  tanítsanak,  közös
igazgatás  mellett .  Az ugyancsak német  származású,  ám asszimiláns  álláspontot
képviselő  Padányi-Frank  Antal kategorikusan  elzárkózott  a  német  tanítóképző
igazgatásától, s a két intézmény „ideiglenes” közös elhelyezésébe, s így a közös in -
ternátus  irányításának  vállalásába  is  csak  a  legkomolyabb  nyomásnak  engedve
egyezett  bele. Így Lux Gyula személyében megbízott  igazgató került a budapesti
német nyelvű tanítóképző élére (Donáth, 1998). A növendékeket újsághirdetések

31 1933. május 9-én Bleyer Jakab deklarációt olvasott  fel a Képviselőházban. Ebben az 1923-as kormány-
rendeletnek a középiskolákra s a pedagógus-utánpótlás biztosítására vonatkozó ígéreteit felidézve leszö -
gezte : „sajnos az a tényleges helyzet, hogy […] nincs egyetlen tanítóképző sem, ahol a német kisebbségi
iskolák számára a német nyelv szempontjából csak távolról is megfelelő tanítók képeztetnének ki” (Do-
náth, 2008. 110. o.).
32 Az 1869-ben Krisztinavárosban megnyílt budai állami képző tantárgyai között  már ott  találjuk a német
nyelvet. Heti három, illetve két órában tanulták a diákok kötelező tárgyként (Panyik, 1991. 14–15. o.). Az
1911-ben a jelenlegi Kiss János altábornagy utcai épületbe költözött  budai tanítóképző tantervében a né-
met nyelv heti két órával a képzés teljes ideje alatt  jelen volt (Panyik, 1991. 40. o.). Az 1923-ban 5 évessé
vált tanítóképzés óraterve 150 órát tartalmazott , ebből 10 óra volt a német nyelv, heti két órával a képzés
teljes ideje alatt  jelen volt (Panyik, 1991. 47–48. o.).
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útján toborozták. A 28 (23 ?) [beszúrás az eredeti szövegben – MÉ] jelentkezőből a
túlkorosak és a németül gyengén beszélők kiszűrése után 18 tanuló iratkozott  be,
ám rövidesen csak 15-en maradtak (13 katolikus és 2 evangélikus vallású). Vala-
mennyien internátusi elhelyezést kaptak (Donáth, 1998). Német nyelvű hazai tan-
könyvek hiányában átmenetileg a mennyiségtant, a természetrajzot, a csillagásza-
ti és filzikai földrajzot osztrák, illetve német tankönyvekből tanított ák, ám a törté-
nelem és a német nyelv  tanításához sürgősen  saját tankönyveket kívántak írni
(Lux Gyula) (Donáth, 1998).

Az oktatás körülményei
Saját intézmény hiányában egy igazgatói szobában, két – dolgozószobául is szol -
gáló – tanteremben, külön zenetermeket és szertárakat nélkülözve, délutánonként
komoly fűtési gondokkal, hiányos felszereléssel, késve nyomtatásra került vagy a
birodalomból későn érkezett  tankönyvekkel dolgoztak. Különösen a �akorlóisko-
la hiánya okozott  problémát, hiszen a tanulók Budaörsre jártak hospitálni. A ked-
vezőtlen körülmények fokozott  erőfeszítést  igényeltek  tanártól,  diáktól  egyaránt
(Donáth, 1998). 

A szakirodalmi feljegyzések szerint az 1942–1943-as tanévben a tanévzáró ér-
tekezleten Lux Gyula ismét súlyos gondokról szólt : „Mély fájdalommal és sebzett 
lélekkel kell megállapítania, hogy intézetünk most már negyedik éve saját épület
nélkül és igen hiányos felszereléssel kénytelen működni ; […] egyelőre még kilátá-
sunk sincs arra, hogy ez az állapot javuljon. Sőt… a helyzet még sokkal roszszabb
[sic !] lesz, mert a jövő tanévben már öt osztállyal leszünk kénytelenek a magyar
tanítóképző helyiségeit igénybe venni. Intézetünk valamennyi növendékének in-
ternátusban kell laknia, s így  […] kiszorítják a magyar tanítóképző növendékeit
[…] A magyar tanítóképző intézet növendékeinek jelentékeny része így nem ré-
szesülhet internátusi ellátásban és nevelésben […] ennek következtében a magyar
közönség lelkében ellenszenv támad intézetünk iránt […] Intézetünk eljutott  fejlő-
désének abba a stádiumába, amikor már a gyakorlati képzésről is gondoskodni
kell.  […] Gyakorlóiskolánk azonban nincs. Ebben a tanévben úgy tudtuk a gya-
korlati  kiképzést  megoldani,  hogy  a pesthidegkúti  állami  népiskola  tanulói  be-
jött ek azokon a napokon, amelyeken gyakorlati tanítás volt  […] A szülők rossz
időjárás esetén nem voltak hajlandók gyermekeiket ilyen hosszú útra elengedni,
mert az autóbusz gyakran nem járt, s így a tanulók kénytelenek voltak gyalog be-
jönni  vagy  hazamenni.  A  mi  tanulóink  pedig  Pesthidegkútra  jártak  hospitálni,
ahol azonban mintaszerű tanítást természetesen nem láthatt ak, s szintén ki voltak

97



Pedagógusképzés • 18(46), 2019/1–2.

téve annak a veszélynek, hogy rossz időjárás esetén gyalog kellett  menniök.  […]
Súlyos gondként jelentkezik a tankönyvkérdés is. A tantárgyak egész sorából nem
áll tankönyv a rendelkezésünkre. A miniszteri utasításnak megfelelően gondosko-
dott  tankönyvek íratásáról és  fordításáról,  azonban különböző okoknál fogva a
már megírt, ill. lefordított  könyvek egy része mégsem jelenhetett  meg. Az engedé-
lyezett  külföldi tankönyvek egy része viszont nem kapható, úgyhogy tanulóink
kénytelenek jegyzetekből tanulni, ami azonban nincs megengedve. Két tárgyból, a
honvédelmi ismeretekből és a gazdaságtanból, miután németül tanítani tudó taná -
runk  nincs,  magyar  tankönyvet  használunk.  […]  tanulóink  jelentékeny  része  a
»Német Ifjuuság« c. szervezet tagja, ahol az intézeti neveléstől lényegesen eltérő,
német  nemzetiszocialista  hatások  alatt  állanak,  ami  súlyos  gondként  hat.”  (Do-
náth, 1998. 131–133. o.).

Az 1943–1944. tanévben a német nyelvű képző megindított a újabb, ötödik osz-
tályát, amelybe 15 elsőéves kérte felvételét (egy gimnazista kivételével különböző
polgári  iskolákból),  s  Szászrégenből  további  két,  Újverbászról  és  Bécsújhelyről
egy-egy tanuló kérte átvételét. Ily módon a német képzőben a hallgatói létszám
73-ra nőtt . Az eredetileg „60 növendékre készült s legfeljebb 80 férőhelyű interná-
tusban, (3 helyiség, 5 dolgozószoba, 4 felügyelő szoba, l ebédlő, l mosdóhelyiség
30 mosdókagylóval, 8 db WC és 1 betegszoba, l orvosi szoba) – ahol egy decembe-
ri tisztiorvosi vizsgálat tanúsága szerint – ez idő szerint 142 növendék van elhe-
lyezve, és így az elkerülhetetlen zsúfoltság miatt  nemcsak a növendékek egészségi
állapota veszélyeztetett , hanem a fertőző betegségek elterjedése sem akadályozha-
tó meg” (Donáth, 1998. 143. o.). 

Az IV–V. évesek hospitálása ügyében megállapodtak a budakeszi német tan-
nyelvű népiskolával, hogy a gyakorlati tanítások érdekében alkalmanként 12 ta-
nuló jön be tanítónőjük vezetésével a Fery Oszkár utcai épületbe – a júniusban át-
hidalhatatlannak ítélt problémák lassan megoldódni látszott ak (Donáth, 1998).

1944. április 3-án rendkívüli évvégi osztályozó értekezletre került sor. A XII.
kerületi Fery Oszkár utcai tanítóképző-intézet épületét 1944. május 15-én hadikór-
ház (Kriegslazarett  2/605.) céljaira kellett  átadniuk (Donáth, 1998). De jure az egész
1944–1945. tanév során létezett  az állami német nyelvű tanítóképző, már ameny-
nyire a háborús, illetve frontviszonyok között  erről egyáltalán szó lehetett  (Do-
náth, 1998).
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A nemzetiségi oktatás a második világháború utáni években

1945 után törvények és törvényerejű rendeletek biztosított ák a nemzetiségek ok-
tatási jogait, a következőkben ezeket mutatjuk be. 1946-ban a nemzeti kormány
330/1946. számú rendelete a nemzetiséghez tartozó tanulók nemzetiségi oktatása
tárgyában úgy rendelkezett , hogy a nemzetiséghez tartozó tanulókat anyanyelven
folyó oktatásban kell részesíteni. Az anyanyelvi oktatást állami iskolák létesítésé -
vel és fenntartásával, illetőleg államsegély nyújtásával kell biztosítani (1. §) (Fög-
lein, 2006). Az 1949. évi XX. törvény, a Ma�ar Népköztársaság alkotmánya is bizto-
sított a a Magyar Népköztársaság a területén élő minden nemzetiség számára biz-
tosítja  az  anyanyelvén  való  oktatásnak  és  nemzeti  kultúrája  ápolásának
lehetőségét (49. §). 

Az 1951/1952. tanévtől kezdődően indult csak meg a német nemzetiségi iskola-
hálózat fokozatos kiépítése. A második világháborút követően addig csak szlovák,
délszláv (horvát, szerb, szlovén), valamint román nemzetiségi tannyelvű és nyelv-
oktató iskolák működtek hazánkban (Föglein, 2006).

1952-ben megjelent a közoktatásü�i miniszter 859-417/1952. számú utasítása a
nemzetiségi tanerők továbbképzéséről. Ez kimondta, hogy az általános iskolai taní-
tók nemzetiségi nyelv és irodalom szakon  szaktanítói képesítést szerezhetnek. A
képesítő- és az alapvizsga szóbeli és írásbeli részből állt. Német nyelv és irodalom-
ból is lehetőség volt nyári szakosító tanfolyam elvégzésére. A tanfolyamra felvé-
telüket kérhett ék a 45 évnél nem idősebb, rendes tanítói minőségben működő, po-
litikai  és  szakmai  szempontból  fejlődőképes  nevelők,  akik  nemzetiségi  tanítási
nyelvű iskolákban vagy nemzetiségi nyelvet oktató magyar tanítási nyelvű isko-
lákban nemzetiségi nyelvet tanítanak, vagy akik nemzetiségi nyelvet nem taníta-
nak, de délszláv, román, szlovák, német nyelvismerett el rendelkeznek és a nemze-
tiségi nyelvek valamelyikének tanítására hajlandóságot éreznek (Föglein, 2006). A
nyári szaktanítói tanfolyam Budapesten bentlakásos tanfolyamként került meg-
szervezésre. A bentlakás valamennyi résztvevőre kötelező volt. A résztvevők el-
szállásolásának és élelmezésének költségeiről a minisztérium gondoskodott .

1957-ben megjelent  a művelődésü�i miniszter 859-8/1957. számú utasítása Mi-
lyen új feladatokat jelent a német nemzetiségi nyelvoktató iskolák részére a német
nyelvnek, mint tanítható idegen nyelvnek bevezetése? címmel (Föglein, 2006). Ebben
olvashatunk arról, hogy voltak olyan általános iskolák, amelyekben vegyes ma-
gyar és német (esetleg német és más nemzetiségű) tanulók tanultak együtt : „Ba-
ranya megye több iskolájában (Somberek, Mágocs, Gyód, Hímesháza, Boly, Beze-
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dek, Mária-kéménd, Palotabozsok, Vókány, Mecseknádasd, Kaposszekcső, Villány,
Magyarboly)  összevonták  a  német  anyanyelvű  oktatást,  a  német  mint  idegen
nyelv oktatásával.” (1957. március 21. a művelődésügyi miniszter 859-8/1957. mm
számú utasítása) Az utasítás a német nemzetiségű tanulók szempontjából helyte-
lennek és hátrányosnak tartott a ezt a gyakorlatot.

Az MSZMP nemzetiségpolitikai határozata 1958-ban külön foglalkozott  a né-
met  nemzetiségi  iskolákkal.  Erre  az  esztendőre  épült  ki  Magyarországon  az
1951/1952. tanévben indított német nemzetiségi oktatás. Az 1958/1959. tanévben 8
német óvoda, 4 német nemzetiségi tannyelvű általános iskola, 123 német nemzeti-
ségi nyelvoktató általános iskola, 5 középiskola és 1 főiskolai tanszék működött 
Magyarországon (Föglein, 2006).

1960-ban  megváltoztatt ák a nemzetiségi  tannyelvű  iskolák státusát.  Művelő-
désügyi minisztériumi körlevél írta elő, hogy az 1960/1961. tanévtől kezdve foko-
zatosan magyar nyelven kell tanítani a természett udományos tárgyakat és a test-
nevelést. A  Művelődésügyi  Minisztérium  44  167/1960.  számú,  valamint  44
159/1960. számú utasítása értelmében a nemzetiségi tannyelvű iskolákban eddig
minden tantárgyat (a magyar nyelv és irodalom kivételével) nemzetiségi nyelven
tanultak, ett ől  kezdve viszont  a reáliákat és  a testnevelést  magyar nyelven ok-
tatt ák. Az 1960/1961. tanévben Szarvason és Sopronban folyt  nemzetiségi óvónő-,
Budapesten pedig nemzetiségi tanítóképzés (Föglein, 2006).

1962-ben a Ma�ar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1962. évi 13. sz. törvény-
erejű rendelete a tankötelezettségről előírta, hogy a nemzetiséghez tartozó tanköte-
les gyermekek számára – azokban a községekben (városokban), ahol legalább 15
ugyanazon  nemzetiséghez  tartozó  tanköteles  gondviselője  kívánja  –  biztosítani
kell, hogy a) anyanyelvükön részesüljenek oktatásban, vagy b) anyanyelvüket az
iskolában kötelező tantárgyként tanulják.

1975-ben az oktatási miniszter 122/1975. sz. utasítása alapján a nemzetiségi ok-
tatás összehangolt irányításának elősegítése érdekében véleményező és javaslatt e-
vő  tanácsadó  testületként  Nemzetiségi  Tanácsadó  Bizott ság  jött  létre  (Föglein,
2006).

Az 1985. évi I. törvény az oktatásról kimondta, hogy a nemzetiségekhez tartozó
gyermekek, tanulók anyanyelvükön, illetőleg két nyelven – anyanyelven és ma-
gyarul – részesülhetnek óvodai nevelésben és oktatásban, és az állam a feltételek -
ről szervezett en gondoskodik (Föglein, 2006). Tehát újra lehetővé vált a nemzetisé-
gi tannyelvű oktatás, amit 1960-ban megszüntett ek.
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Német nemzetiségi képzéssel foglalkozó tanítóképzők 1945 után
A fentiekben leírt, törvényileg biztosított  nemzetiségi oktatáshoz az államnak to-
vábbra is biztosítani kellett  a pedagógusokat, a pedagógusképzést. A következők-
ben a német nemzetiségi képzőhelyeket ismertetjük. Az 1950-es években léteztek
ugyan  nemzetiségi  tannyelvű  középfokú  tanítóképző  intézetek (Drahos-Kovács,
1991), ám a Magyar Dolgozók Pártja 1956-os nemzetiségpolitikai határozatában
megállapítja, hogy „Súlyos lemaradás mutatkozik […] a német iskolahálózat fej -
lesztésében. Nincs német gimnázium, tanítóképző, nem folyik németnyelvű tanár-
képzés. Kevés a németnyelvű általános iskolák és óvodák száma” (Az MDP nemze-
tiségpolitikai határozata az oktatásról – 1956).

A 859-P1. sz., 1956. február 22-én kiadott  OM utasítás szerint az 1956/57. tan-
évben  a  pécsi  Teleki  Blanka  Tanítóképzőben már  német  I.  osztály  működött .  A
nemzetiségi tanítóképzői végzett ség ugyanazokra az egyetemekre és főiskolákra
való felvételre jogosított , mint más tanítóképzőké (Föglein, 2006). Később, 1976-
tól, a német kisebbség tanítóit Baján képezték a tanítóképző főiskolán. Csak a nem-
zetiségi szaktárgyakat  tanulták anyanyelvükön,  az összes többi tárgyat magyar
nyelven (Na�, 1979 ; Drahos – Kovács, 1991).33

1959-ben a művelődésü�i miniszter 44 145/1959. számú utasításában a nemzeti-
ségi oktatási és nevelési intézmények iskoláztatási és felvételi munkájáról  felsorolják
a nemzetiségi tannyelvű diákott honos intézményeket. A német oktatási intézetek
között  találjuk a Felsőfokú Tanítóképző Intézetet (nemzetiségi tagozat), címe : Bu-
dapest, XII., Kiss János altábornagy u. 40. (Föglein, 2006).

A német nemzetiségi tanítóképzés folytatását Budán a Művelődési és Közoktatá-
si Miniszter 39 473/1990. rendelete tett e lehetővé : „A művelődési miniszter 1990.
szeptember 1-jei hatállyal az oktatásról szóló 1985. évi I. törvény végrehajtására
kiadott  41/1985.(X. 5.) MT rendelet 8 §-a (1) bekezdésének f) pontjában foglalt jog-
körében  a  Budapesti  Tanítóképző  Főiskolán  4  éves  kétnyelvű  (ma�ar–német
nemzetiségi) általános iskolai tanító szakot indít.”34

A képzésnek ez a formája 8 féléves lett , szemben a 3 éves magyar nyelvű taní-
tóképzéssel. A hallgatók írásbeli és szóbeli felvételi vizsgájuk eredménye alapján
kerültek az intézménybe. A képzés magas óraszámmal indult, a hallgatóság a szak
minden tantárgyát német nyelven hallgatt a, tanulta, és tett  vizsgákat, szigorlatot,

33 A magyarországi nemzetiségek alsófokú oktatásának 1945 és 1985 között i körülményeit Föglein (2006)
tekinti át.
34 Képesítési követelmények 158/1994. (XI. 17. Korm. rend.)
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záróvizsgát. A hallgatók féléves részképzésen vett ek részt, az első időszakban az
egész csoport Németországban, az Augsburgi Egyetemen (Universität Augsburg).

Ma az Eötvös Loránd Tudománye�etem Tanító- és Óvóképző Kara (ELTE TÓK, a
Budapesti  Tanítóképző  Főiskola  jogutódintézménye)  Idegen  Nyelvi  és  Irodalmi
Tanszék oktatóinak feladatkörébe tartozik a nemzetiségi német tanító szakos hall-
gatók célnyelven történő képzése. A 2006-ban bevezetésre került Bologna-folya-
mat következtében a nemzetiségi tanítók képzése már  szakirányú képzésként je-
lent meg (Márkus, 2006 ;  Juhász,  2007). Az átállás jelentős óraszámcsökkenéssel
járt (Márkus, 2007)35. Az ELTE TÓK-on a tanító szakos, német nemzetiségi szak-
irányos hallgatók számára 2019-től lehetőség van német nyelvterületen, Ausztriá-
ban, tanító MA-diploma megszerzésére, ott  ugyanis a tanítóképzés mesterszintű.
Ez  nemcsak  presztízs-,  hanem  nyelvi  szempontból  is  nagy  jelentőségű,  mert  a
részt vevő hallgatók a képzés két féléve alatt  minden tárgyat németül végeznek. A
képzésben való részvételt egy intézmények között i, rektorok által aláírt szerződés
teszi lehetővé, melyhez Erasmus-ösztöndíjas támogatást nyújtanak.

1990-ben Esztergomban, egy évvel azt követően, hogy az intézmény felvett e Vi-
téz János esztergomi érsek nevét, elindult a német nemzetiségi tanítóképzés. „A
szakindításnak a kiváltó oka elsősorban a városhoz közel fekvő német nemzetisé -
gi településeken mutatkozó igény volt. Egyre több településen és egyre több osz -
tályban tanított ak német nemzetiségi nyelvet, illetve terveztek ilyen jellegű okta-
tást. Az alsó tagozatos német nemzetiségi nyelv színvonalas oktatásának biztosí -
tásához rövid időn belül nagyszámú német nemzetiségi tanítóra volt szükség, s
ebben sietett  segítségre az esztergomi főiskola” (Horváthné Farkas, 2012, 10. o.). A
főiskola 1993-tól ismét a római katolikus egyház fenntartása alatt  működött , 1993
és 2007 között  Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola néven, 2008. ja-
nuár 1-jén az intézmény integrálódott  a Pázmány Péter Katolikus Egyetembe, és
annak Vitéz János Karaként folytatt a munkáját (Horváthné Farkas, 2012). A kar
(német nemzetiségi) tanító-  és óvodapedagógusi képzéseit  2013. július 1-jétől  a
Vitéz János Tanárképző Központba integráltan látja el.

2007-től a Pécsi Tudományegyetembe integrálódott  Illyés Gyula Főiskolán in-
dulhatott  a német nemzetiségi tanító szakirány  Szekszárdon. Jelenleg Magyaror-
szágon kilenc felsőfokú intézményben folyik német nemzetiségi pedagóguskép-
zés, német nemzetiségi tanítókat hét intézményben képeznek : Baján, Budapesten,

35 A budapesti (ELTE TÓK) képzési programról bővebben lásd :  Márkus, 2009 ;  Márkus, 2016 ;  Márkus –
Radvai, 2017.
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Esztergomban, Szarvason, Szegeden, Szekszárdon és Vácott  (bővebben l.  Juhász,
2018 ; Márkus, megj. alatt  és Müller, megj. alatt ).

Összegzés

Tanulmányunkban  felvázoltuk  a  magyarországi  nemzetiségeknek  szóló  német
tannyelvű tanítóképzés kezdeteitől eltelt időszak kulcsfontosságú mozzanatait : el-
sőként bemutatva a szepeskáptalani képzőt, majd folytatva a XIX. és XX. század
német tannyelvű nemzetiségi képzőivel. A német tannyelvű tanítóképzés indulá-
sának középpontját Erdély és a Szepesség jelentett e – hiszen itt  éltek nagy szám-
ban németek Magyarországon –, illetve sokat köszönhet az evangélikus egyház
iskolafenntartó tevékenységének. A XIX. század második feléig természetes volt,
hogy a német nemzetiség falvaiban az oktatás anyanyelven folyik, tanítóikat is
ezen a nyelven képezték. Ez változott  meg alapvetően az 1879-es törvénnyel. Ez-
után a nemzetiségi anyanyelvű képzők száma rohamosan csökkent Magyarorszá-
gon, míg a trianoni békeszerződést követően az országban nem maradt nem ma-
gyar tanítási nyelvű képző, a határokon kívül maradtak a nemzetiségi képzők és
diákjaik (Neszt, 2014). A II. világháborút követő, a magyarországi német lakossá-
got érintő retorziók után az 1950-es évek közepéig kellett  várni arra, hogy először
Pécsett  középfokon, majd Baján felsőfokon, később pedig az országban több he -
lyen indulhasson a német nemzetiségi tanítóképzés.

Ez ugyanakkor már nem a régi, nemzetiségi anyanyelvi oktatást jelenti, hanem
egy ahhoz képest nagyon kevés óra- és kreditszámú célnyelvi képzést, ami na-
gyon  nehezen  tudja  kielégíteni  azt  az  intézményekre  háruló  feladatot,  hogy  a
nemzetiségi anyanyelvet és kultúrát közvetítsék az előrehaladott  asszimiláció által
érintett  nemzetiségi közösségek felé. Érdekes tény annak fényében, hogy az első
’nemzetiségi’ képzők egyházi fenntartásúak voltak, hogy a jelenlegi hét, nemzeti -
ségi tanítókat képző egyetem/főiskola közül is három egyházi fenntartású felső -
oktatási intézmény.

A nemzetiségi óvodapedagógus-képzés támogatására a Miniszterelnökség és a
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által támogatott  Nemzetiségi Óvodapedagógus Ta-
nulmányi Ösztöndíj Program indult 2019-ben, amelyet jövő évtől a nemzetiségi
tanítóképzés  támogatására  is  kiterjesztenek.  Az  állam  felismerte  a  nemzetiségi
szervezetek filgyelemfelhívása nyomán, hogy a nemzetiségi oktatás-nevelés és pe-
dagógusképzés erőteljes fejlesztése nem halogatható tovább.
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Az MDP nemzetiségpolitikai határozata az oktatásról – 1956

200 years of German Language Primary School Teacher Education 
in Hungary

Theis study aims to provide a short overview of the history of German language
primary school teacher education and primary school teacher education for the
German minority in Hungary. It explores the beginnings of teacher education in
Hungary  and  the  school  life  of  the  filrst  independent  teacher  training  school.
Whilst  exploring  the  internal  life  of  this  teacher  training  institution,  it  also
presents the history of primary school teacher education for the German minority
in Hungary in the 19th and 20th centuries. Using several national and interna -
tional documents and studies and  qualitative and quantitative analyses alike, the
paper proves that primary school teacher education conducted in German played
a pivotal role in the history of Hungarian primary school  teacher education.    

Keywords: German language primary school teacher education, primary school
education for the minorities, state-run primary school teacher education in Hungary,

Zipser Kapitel, education policy
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