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A  mérvadó hazai tudományos és politikai iroda
lom a németeket, szlovákokat, délszlávokat 
(szerbeket, horvátokat, szlovénokat) és romá

nokat tekinti nemzetiségeknek. A mai Magyarorszá
gon a cigányok etnikai csoportnak minősülnek; a zsi
dóságot mint önálló csoportot elsősorban vallási kö
zösség értelmében határozzák meg.”2 Ez, az 1980-as 
évek közepén született meghatározás és terminológia 
a második világháború befejezésétől az alkotmány 
módosításáról szóló 1989. évi törvényig, illetve a 
nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól alkotott 1993. 
évi törvényig de jure és de facto  érvényben volt.

A II. világháború után a legyőzőnek közé sorolt és 
fegyverszüneti státusban lévő Magyarországon külön
böző kül- és belpolitikai okok folytán nem került, 
nem kerülhetett sor a nemzetiségi kérdés átfogó ren
dezésére (noha erre vonatkozóan több kísérlet3 is szü
letett). Mindazonáltal egyes területek -  mint pl. a 
nemzetiségi oktatás -  folyamatosan jelen voltak a 
közgondolkodásban és jogalkotásban, még akkor is, 
ha a politikai események látszólag sokszor háttérbe 
szorították is azokat.

A háború után Magyarországon első ízben 1945. 
októberében szabályozták jogilag a nemzetiségi 
oktatást.4 A kormány rendelete értelmében ott, ahol 
legalább 10 tanuló szülője kérte, szavazással dönthet
tek arról, hogy gyermekeiket az általános iskolában 
anyanyelvükön kívánják-e taníttatni, a magyar nyelv
nek, mint tantárgynak a meghagyásával; vagy pedig 
az anyanyelvűk tantárgykénti oktatását szeretnék-e a 
magyar tannyelvű oktatás mellett. A nemzetiségi taní
tási nyelvű iskola megnyitását engedélyezni kellett, 
ha a szavazás megtartása után oda legalább 20, vala
mely nemzeti kisebbséghez tartozó tanuló jelentke
zett. Ezen iskolák ugyanolyan feltételek mellett és 
ugyanolyan mértékben részesültek államsegélyben, 
mint a „ hasonló jellegű és fajú magyar tanítási nyel
vű nem állami iskolák."

A végrehajtási rendelet5 szerint a nemzetiségi okta
tással kapcsolatos szavazást 1945. december 31-ig,

Föglein G izella:

A  nemzetiségi oktatás 
és jogi szabályozása 
Magyarországon’1
1945-1951
bizottság előtt kell végrehajtani, amelynek elnöke a 
tanfelügyelő, tagjai pedig a nemzetiségi tanulók 
szülői közül választott 1-1 tag.

E jogszabályok a korábbi nemzetiségi oktatási 
rendszert egyszerűsítették, mindazonáltal több kíván
nivalót is hagytak maguk után.

A nemzetiségi népiskolai tanítás addig lényegében 
3 típusban valósult meg Magyarországon. Az első, 
ún. nemzetiségi tannyelvű („A” típusú) oktatás volt, 
ahol minden tantárgyat -  a magyar nyelv és irodalom 
kivételével -  nemzetiségi nyelven tanítottak. A máso
dik ún. kétnyelvű („B” típusú) rendszerben a tantár
gyakat kb. fele részben magyarul, fele részben pedig 
nemzetiségi nyelven oktatták (a reál tárgyakat magya
rul, a humán tárgyakat nemzetiségi nyelven). A har
madik, ún. nemzetiségi nyelvoktató („C” típusú) isko
lákban a tanítás nyelve magyar volt, és a nemzetiségi 
nyelvet csupán tantárgyként tanították.

Ezzel szemben a nemzetiségi oktatásról szóló 1945 
őszi rendeletek a lényegében háromfokozatú rendszert 
a középső típus kiiktatásával kétlépcsőssé egyszerűsí
tették, miáltal a korábbiaknál nagyobb súllyal került 
előtérbe a nemzetiségi tannyelvű iskolatípus. E jogsza
bályok megjelenése, illetve hatályba lépése idején az 
1945-1946. tanév azonban már megkezdődött, így nem 
valószínű, hogy tanév közben, kellő előkészítés nélkül 
sor kerülhetett volna a nem csekély szervezési, igazga
tási, pedagógiai munkával, anyagi kiadásokkal járó és 
felkészült pedagógusokat igénylő, lényegében új okta
tási rendszer bevezetésére az adott településeken.
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A rendeletek hiányérzetet kelthetnek abban a vo
natkozásban is, hogy utalás sem történik bennük a 
Magyarországon már korábban is működő nemzetisé
gi iskolákra. Az „elhallgatás” egyik oka mindenesetre 
az lehetett, hogy az új államhatalom mindenféle jog
folytonosságot megszakított a két világháború közötti 
rendszerrel. De azt sem jelölték a jogszabályok, hogy 
a nemzetiségi oktatás ügyében megtartandó szavazás 
után tulajdonképpen mikor kerülne sor annak beveze
tésére. A rendeletek talán legnagyobb, elvi hiányossá
gát abban látjuk, hogy a nemzeti kisebbségek anya
nyelvi oktatását nem ismerték el az őket megillető 
alapvető kollektív nemzetiségi jognak, hanem azt 
csak külön kérésre kívánták lehetővé tenni. Mind
ezekkel együtt is a nemzetiségi oktatás felvetése és 
jogi szabályozása Magyarországon 1945-ben szinte 
egyedülálló volt a térség államai közül.

Az 1945 őszi rendeletek semmiféle megkülönböz
tetést nem tettek a hazai nemzeti kisebbségek között, 
így azok elvben mindenkire vonatkoztak. Azonban a 
döntően nemzetközi előírások végrehajtásaként esz
közölt kitelepítés és annak következményei a hazai 
német nemzetiségű társadalom egészét érintették. 
Annak intézményeit, köztük a nemzetiségi iskolákat 
és oktatást is alapjaiban megrázkódtatták.

Német nemzetiségi oktatásról a II. világháborút 
követő években Magyarországon tulajdonképpen nem 
beszélhetünk. A többi hazai nemzeti kisebbség anya
nyelvi oktatása kisebb-nagyobb fáziseltolódással már 
a háború után megindult. (Ezen nemzetiségi iskolák 
száma az 1945-1946. tanévben a következő volt: „A” 
típus: 30, „C” típus: 62.6)

A kormánynak a nemzetiségi oktatással kapcsola
tos 1945 őszi intézkedéseit a Vallás- és Közoktatás- 
ügyi Minisztérium hivatalos lapja, a Köznevelés így 
kommentálta: „Anélkül, hogy a törvényhozás intéz
ményesen gondoskodott volna (hisz eddig még alkal
ma sem lehetett) a nemzetiség újabb és teljesebb fo 
galmi körülhatárolásáról és konkrét pontokba szedte 
volna a kisebbségek jogállását, a közoktatásügyi kor
mányzat már megtette a szükséges gyakorlati intézke
déseket. ... A magyar kormány ezeket az intézkedéseit 
nem a reciprocitás, a kölcsönösség alapján hozta 
meg, hanem a népek önrendelkezési jogát tisztelő 
megfontolásból. ” 7

A Magyarországi Szlávok Antifasiszta Frontja -  
annak vezetői, illetve a hazai szlovákságnak és dél
szláv lakosságnak az a része, amely mögötte sorako
zott fel -  azonban eleve elutasítóan fogadta a magyar- 
országi nemzetiségi oktatás szabályozását. A szerve
zet lapja, a Sloboda,8 1945 novemberében bíráló cik
ket közölt „Még egyszer a magyarországi szerb és 
horvát iskolákról, a kisebbségi iskolákról szóló reak
ciós és antidemokratikus rendelettel kapcsolatban" 
címmel.9 A lap a szülők tiltakozását fejezte ki az el
len, hogy titkos szavazásra, illetve állásfoglalásra 
kényszerítsék őket azzal kapcsolatban, hogy „gyer
mekeik tanuljanak anyanyelvükön vagy ne". Sőt, a 

—  lap már 1945 augusztusában bírálta a mindenkori ma- 
14

gyár kormányok (beleértve az Ideiglenes Nemzeti 
Kormány) nemzetiségi iskolapolitikáját: „Hiábavaló 
tehát a készülő kormányrendeleti határozat arról, 
hogy ott legyen szlovák iskola, ahol ezt a szülők kér
vényezik, ha a rendelet nem gondoskodik arról is, 
hogy a szülők szabadon fejezhessék ki akaratukat. ... 
Adjanak a szülőknek megfelelő garanciát arra nézve 
is, hogy a szlovák iskola befejezése után nem lesz ré
szük semmilyen kellemetlen következményben. ”10

A jugoszláv Tanjug hírügynökség „A magyaror
szági délszláv kisebbség elnyomása” címmel reagált 
az 1945. évi kormányrendeletre." Tildy Zoltán mi
niszterelnök pedig arról nyilatkozott, hogy a nemzeti
ségi sérelmeket sürgősen kivizsgálják, és ha szüksé
ges, a rendeletet a kormány megváltoztatja.12

A nemzetiségi oktatás ügye Magyarországon, 1945 
őszén tehát lényegében csak ideiglenesen ren
deződött, a nemzetközi és a hazai politikai viszonyok
ból adódóan viszont -  ha rövid időre is -  lekerült a 
napirendről.

Röviddel a németek kitelepítésének elrendelése13 
után azonban ismét előtérbe került a nemzetiségi ok
tatás kérdése. A kormány 1946. januárjában újra sza
bályozta a nemzetiségi tanulók anyanyelvi 
oktatását.14 A rendelet a nemzetiségi oktatás valóban 
demokratikus alapelveit rögzítette: „A nemzetiséghez 
tartozó tanulókat anyanyelven folyó oktatásban kell 
részesíteni. Az anyanyelvi oktatást állami iskolák léte
sítésével és fenntartásával, illetőleg államsegély nyúj
tásával kell biztosítani. ”

A végrehajtási rendelet15 a nemzetiségi tannyelvű 
általános iskolákat („A” típus) a nemzetiségi hovatar
tozást feltüntető népesedési adatok alapján, nem pe
dig a szülők külön kérésére kívánta felállítani. Esze
rint minden olyan településen, ahol legalább 15, vala
mely nemzeti kisebbséghez tartozó tanuló volt, a tan- 
felügyelő beiratást rendel el. A beiratkozáskor külö
nös figyelemmel kellett lenni arra, hogy „a szülők 
szabad elhatározását senki, semmilyen módon vagy 
eszközzel ne gátolhassa vagy befolyásolhassa". A mi
niszteri rendelet igen lényeges, elvi megállapítása ki
mondta, hogy a nemzetiségi tannyelvű iskolák nyilvá
nos jogúak, és a megfelelő magyar tanítási nyelvű is
kolákkal „egyenlő értékű, államérvényes bizonyítvány 
kiállítására jogosultak", azaz a nemzeti kisebbségek 
által fenntartott iskolák jogi helyzete megegyezett a 
többség által fenntartott iskolák jogi helyzetével.

Az 1946 eleji rendeletek elvben biztosították vala
mennyi hazai nemzeti kisebbség anyanyelvének okta
tását és ápolását, vagyis az anyanyelven történő okta
tást a nemzeti kisebbségeket megillető kollektív jog
nak ismerték el. A nemzetiségi oktatás kollektív nem
zetiségi jogként való elismerésére hazánkban -  lénye
gében függetlenül a nemzeti kisebbségek helyzetének 
nemzetközi szabályozásától, illetve annak elmaradá
sától, valamint Magyarország külpolitikai státusától -  
a térség államai közül az elsők között került sor.

Az 1946 februárjában aláírt magyar-csehszlovák 
lakosságcsere egyezmény16 végrehajtása következté



ben a hazai szlovák tannyelvű népiskolák száma 
jelentősen visszaesett. Sajátos módon leginkább az át
települni szándékozó szülők íratták be gyermekeiket 
szlovák iskolába, abból a meggondolásból, hogy új 
hazájukban nagyobb szükségük lesz az anyanyelvre. 
(Míg az 1947-1948. tanévben 16 „A” típusú szlovák 
népiskola működött, az 1948-1949. tanévre számuk 
8-ra apadt. A lakosságcsere végrehajtásával pedig a 8 
népiskola -  1 kivételével -  szinte teljesen elnépte
lenedett.17 A Magyarországon maradni szándékozó 
szlovák szülők viszont a „C” típusú iskolákba íratták 
be gyermekeiket.) Az „A” típusú nemzetiségi iskolák 
elnéptelenedésében fontos szerepet játszott a Szlávok 
Antifasiszta Frontjának meglehetősen felemás maga
tartása is. Míg a front 1945 őszén erőteljesen követel
te a szlovák iskolák felállítását a magyar kormánytól; 
addig 1946 tavaszán fenntartás nélkül csatlakozott a 
Csehszlovák Áttelepítési Bizottság propagandájához 
és azt hangoztatta, hogy a magyarországi szlovákok
nak nincs szükségük iskolákra.18

1946 szeptemberében Magyarország és Jugoszlávia 
között is született népcsereegyezmény—tervezet,19 
amely az önkéntesség alapján három év alatt legfel
jebb negyvenezer emberre vonatkozott. Nincsenek 
adataink arról, hogy e népcsere megállapodás milyen 
eredménnyel járt, de feltehető, hogy 1948-ig történtek 
kölcsönös áttelepülések; ez azonban a hazai délszláv 
népességben és iskolákban korántsem okozott olyan 
mértékű csökkenést, mint a lakosságcsere a szlovákok 
esetében. A délszláv nemzetiségi oktatás a II. világhá
ború utáni néhány esztendőben tulajdonképpen ki
egyensúlyozottnak volt tekinthető, legalábbis a né
methez és a szlovákhoz viszonyítva. Azonban a Kom
munista és Munkáspártok Tájékoztató Irodájának 
1948., majd 1949. évi állásfoglalásai a délszláv nem
zetiségi oktatás hanyatlásában is megmutatkoztak. 
(1948 és 1950 között az „A” típusú délszláv nemzeti
ségi iskolák száma 49-ről 27-re; a „C” típusúaké pe
dig 30-ról 2 1 -re apadt.20)

A hazai nemzetiségek közül egyedül a román ki
sebbséget nem érintették a II. világháború utáni „nép- 
vándorlások”. Sem Európában, sem Magyarországon 
nem volt olyan esemény, amely őket az anyanyelvűk 
bevallásától való tömeges tartózkodásra késztette vol
na. A román nemzetiségi iskolák számának alakulása 
a legdinamikusabbnak számított. (1947-1949 között 
az „A” típusú román nemzetiségi iskolák száma: 18- 
ról, 21-re, majd 29-re nőtt.21)

Az 1948. februári csehszlovákiai kommunista hata
lomátvétellel lényegében egy időben, a Vallás és 
Közoktatásügyi Minisztérium a nemzetiségi oktatásra 
vonatkozó jogszabályokat azzal egészítette ki, illetve 
úgy módosította, hogy a nemzetiségi oktatást azokon 
a településeken is be kell vezetni, ahol a népesedési 
adatok alapján nincs 15, azonos nemzeti kisebbséghez 
tartozó tanköteles gyermek.22 Vagyis a rendelet a 
nemzetiségi iskolák felállítását már a népesedési ada
toktól is függetlenítette. Ez a módosítás azzal is ösz- 
szefüggésben állt, hogy a nemzetiségi települések ál

talában kis lélekszámú falvak voltak, és különösen a 
ki- és áttelepítések után, nem mindig adták azt a tanu
lólétszámot, amely a teljesen kiépített nemzetiségi is
kolák hálózatának alapját képezhette volna. A rende
let több község számára felállítandó közös, ún. körze
ti nemzetiségi tannyelvű iskolák létesítését szorgal
mazta, amelyek mellett az állam „szükség esetén” ta
nulóotthonokat létesít. (Pl. Békéscsabán szlovák, 
Gyulán pedig román körzeti általános iskola és kollé
gium nyitotta meg ekkor kapuit.23) A rendelet hangsú
lyozta, hogy a beiratkozások alkalmával „különös f i 
gyelemmel kell vigyázni arra, hogy a szülők szabad 
elhatározását senki, semmilyen módon vagy eszközzel 
ne gátolhassa vagy befolyásolhassa

Ez a jogszabály az 1948-1949. tanévtől volt ér
vényben, csakúgy, mint az egyházi iskolák államosí
tásáról szóló törvény.24 Az 1948. évi XXXIII. tör
vénycikk a nemzetiségi oktatást is érintette, hiszen a 
hazai nemzetiségi elemi népiskolák addig hagyomá
nyosan szinte kivétel nélkül egyházi kezelésben állot
tak.

Ami a nemzeti kisebbségek felekezeti megoszlását 
-  és az iskolafenntartó nemzetiségi egyházakat -  ille
ti, a római katolikus, az evangélikus, a görögkeleti és 
a görög katolikus egyházak tartoztak nagyobbrészt az 
„érdekeltek”, pontosabban az érintettek közé. A hazai 
németek és szlovákok többsége római katolikus, ki
sebb részük evangélikus, a románok részben görögke
letiek, részben görög katolikusok, a horvátok és a 
szlovének római katolikusok, a szerbek pedig görög
keleti vallásúak voltak.

Az egyházi iskolák államosítása a nemzetiségi fele
kezeti iskolákra is kiterjedt, kivéve az egykori német 
tannyelvű nemzetiségi népiskolákat. Miután ezekben 
az iskolákban a háború után a német nemzetiségi ok
tatás meg sem indult, az államosítás ezeket nem, mint 
nemzetiségi felekezeti iskolákat, hanem „csak” mint 
felekezeti iskolákat érintette. Más volt a helyzet a dél
szláv, a szlovák és a román tannyelvű felekezeti isko
lákkal.

Az 1947-1948. tanévben 15 görögkeleti szerb 
nemzetiségi népiskola működött Magyarországon,25 
közülük 6 Budapest környékén.26 így államosították, 
pl. Százhalombattán, Szentendrén, Szigetcsépen, Bu- 
dakalászon, továbbá Battonyán, Mohácson, Magyar- 
csanádon27 és más településeken a szerb nemzetiségi 
egyházi iskolákat.

Ugyancsak államosították a római katolikus egyház 
kezelésében lévő azon iskolákat is, amelyekbe horvát 
és szlovén gyermekek jártak, pl. Alsószentmárton, 
Áta, Baja, Bácsalmás, Belvárdgyula, Csávoly, Felső- 
szentiván, Gara, Hercegszántó, Katymár, Kátoly, 
Lothárd, Magyarsarlós, Mohács, Németi, Pécsudvard, 
Pogány, Püspökmárok, Személy,28 továbbá Alsó- 
szölnök, Felsőszölnök.29

A római katolikus és evangélikus szlovák nemzeti
ségi népiskolák is állami kezelésbe kerültek, pl. Bé
késcsaba, Tótkomlós, Szarvas, Sátoraljaújhely, Kis
huta, Nyíregyháza, Sámsonháza stb.30, csakúgy, mint__



a 17 román egyházközségben működő nemzetiségi 
tannyelvű iskolák31 is, pl. Gyula, Kétegyháza, Méh
kerék, Battonya, Magyarcsanád, Pusztaottlaka, Kő- 
rösszegapáti, Kőrösszakái.32

Az 1949. évi alkotmány törvény33 volt az a jogsza
bály, amely a jogalkotás legmagasabb szintjén szabá
lyozta a hazai nemzeti kisebbségek helyzetét. Az alkot
mány többek között deklarálta, hogy „A Magyar Nép- 
köztársaság a területén élő minden nemzetiség számára 
biztosítja az anyanyelvén való oktatásnak és nemzeti 
kultúrája ápolásának lehetőségét." 1949-ben a „min
den nemzetiség” anyanyelvi oktatása valójában csak 
deklarált igény és fikció lehetett, több oknál fogva is.

Mindazonáltal a „minden nemzetiség” kifejezés lét
rejötte egy folyamat eredménye volt. A Magyar Dolgo
zók Pártja 1948. júniusi programnyiltakozata szerint: 
„Az országban élő nemzetiségek (délszlávok, romá
nok, szlovákok, stb. számára a párt... anyanyelvükön 
történő oktatásért száll síkra.”34 (A németeket meg sem 
nevezte, hacsak nem ők a stb. kifejezés alatt értendők -  
F. G.) Az is inkább csupán elvi biztosítékot jelentett, 
hogy 1948 decemberében a magyar parlament törvény
be foglalta a nemzetiségi érzület büntetőjogi védelmét. 
Eszerint: „...vétség miatt egy évig terjedhető fogházzal 
büntetendő az, aki...az országban élő valamely 
nemzetiségre... lealacsonyító kifejezést használ...”?5 
Ekkor a „valamely nemzetiség” kifejezés korántsem 
jelentette a bármely, vagy még inkább a minden nem
zetiség fogalmát.

Sajátos módon éppen az „ötvenes évek”-ben zajlott 
le az a folyamat, amelynek során fokozatosan napvi
lágot láttak a német nemzetiségű lakosság állampol
gári és nemzetiségi jogkorlátozását feloldó jogsza
bályok (pl. lakóhely megválasztása, munkavállalás, 
választójog, névváltoztatás stb.). Csak ezen, legfőbb 
politikai és jogi akadályok megszüntetése után kerül
hetett sor a német nemzetiségi oktatás bevezetésére, 
pontosabban újjászervezésére, valamint a német nem
zetiségi iskolahálózat fokozatos kiépítésére.

Az „alaphangot” Rákosi Mátyásnak az Magyar Dol
gozók Pártja Központi Vezetősége 1948. november 28- 
i ülésén elhangzott felhívása jelentette: „Itt az ideje, 
hogy kimunkáljuk a módját annak, hogy az itt maradt 
német anyanyelvűek viszonyait rendezzük... ”36

Kísérleti jelleggel az 1951-1952. tanévben 25 álta
lános iskolában került sor a német nyelvnek, mint tan
tárgynak a bevezetésére.37 Számuk 1954-1955-ben 
75-re,38 1955-1956-ban 100-ra emelkedett,39 ám ezek 
is kivétel nélkül nyelvoktató („C” típusú) iskolák vol
tak, pl. Budakeszi, Budaörs, Dunabogdány, Elek, Ha
jós, Mecseknádasd, Pilisszentiván, Úrkút. A német 
tannyelvű („A” típusú) iskolák szervezése csak az 
1955-1956. tanévben indult meg.40 Számuk azonban 
elenyésző volt, mindössze 2 (kettő).41 ,A z első német 
tannyelvű általános iskolai osztály megszervezése 
(1955-ben Nemesnádudvaron) -  mint később megtud
tuk -  erőszakos szervezés eredménye volt, s ma ebben 
a községben áttértek a nyelvoktatásra. ”42 -  adta hírül 

—  a Művelődésügyi Minisztérium tájékoztatója.

A nemzetiségi politika felülvizsgálatát, egyúttal a 
német nemzetiségű lakosság jogkorlátozásainak a fel
oldását deklarálta a Magyar Dolgozók Pártja Közpon
ti Vezetőségének 1956. május 21-ei nemzetiségpoliti
kai határozata,43 amely a II. világháború utáni első 
ilyen jellegű dokumentum volt. ,A szlovák, délszláv 
és román iskolahálózat fejlesztése...lényegében befe
jeződött. Súlyos lemaradás mutatkozik azonban a né
met iskolahálózat fejlesztésében." Központi feladat
ként a teljes körű nemzetiségi iskolai hálózat kiépíté
sét jelölte meg. A nemzetiségi oktatáspolitikai szán
dék kétségtelenül időszerű és indokolt volt.

Az MSZMP PB 1958. évi nemzetiségpolitikai 
határozatának44 is egyik legjellemzőbb eleme az isko
laprogram volt. Hangsúlyosan foglalkozott a német 
nemzetiségi iskolákkal, amit az is indokolt, hogy erre 
az esztendőre épült ki Magyarországon az 
1951-1952-ben indított német nemzetiségi oktatás. 
(Az 1958-1959. tanévben 4 „A” típusú, 123 „C” típu
sú német nemzetiségi általános iskola működött 
M agyarországon .45

1960 tavaszán -  az általános iskolai reform beveze
tésére hivatkozva -  a nemzetiségi tannyelvű („A” tí
pusú) iskolák státusát megváltoztatták. Műve
lődésügyi Minisztériumi körlevél utasította őket, 
hogy az 1960-1961. tanévtől kezdve fokozatosan ma
gyar nyelven tanítsák a természettudományos tárgya
kat. „A tannyelvű iskolák jelenlegi formájukban ma 
már nem felelnek meg a gyakorlati élet által szabott 
követelményeknek ”.46

A minisztériumi rendelkezés értelmében a nemzeti
ségi tannyelvű („A” típusú) általános és középiskolá
kat ún. kétnyelvű iskolákká („B” típusúvá) alakították 
át. Lényegében tehát ekkor tért vissza a közoktatás a 
két világháború között elterjedt és jól bevált nemzeti
ségi oktatási típushoz, de oly módon, hogy a háború 
után erőteljesen szorgalmazott nemzetiségi tannyelvű 
(„A” típusú) iskolákat megszüntették. így tulajdon
képpen továbbra is „kétlépcsős” maradt a nemzetisé
gi oktatási rendszer, csak most már nem a nemzetisé
gi tannyelvű és nyelvoktató („A” és „C” típusú), ha
nem a kétnyelvű és nyelvoktató („B” és „C” típusú) 
iskolákkal. Ettől kezdve a nemzetiségi tannyelvű 
(„A” típus) terminológia a kétnyelvű („B” típusú) is
kola megnevezésére szolgált.47

1961 októberében, tanév közben hirdették ki az ok
tatási rendszerről szóló 1961. évi III. törvényt48 Ez is 
deklarálta, hogy ,y\ nemzetiségekhez tartozó tanköte
les gyermekek számára továbbra is lehetővé kell ten
ni, hogy anyanyelvükön részesüljenek oktatásban. ”

Amíg az 1950-1960-as évek fordulóján a nemzeti
ségi iskolák és tanulóik száma a II. világháború után 
a legmagasabb volt a mintegy 30 000 fős tanulói 
„csúccsal”,49 addig 1968-ra a „mélypontra” jutott a 
magyarországi nemzetiségi oktatás a kb. 25 000 fős 
tanulói összlétszámmal.50 A nagyarányú csökkenés, 
valójában a nemzetiségi oktatás válsága elsősorban 
szervezési és oktatáspolitikai okokra (pl. az „A” típu
sú oktatás felszámolása, az iskolák körzetesítése, a



Művelődésügyi Minisztérium Nemzetiségi Osztályá
nak megszüntetése) volt visszavezethető.

Az MSZMP PB 1968. szeptemberi nemzetiségpoli
tikai határozata31 úgy ítélte meg, hogy a „legtöbbprob
léma a nemzetiségi oktatásban jelentkezik”. A mély
pontra került nemzetiségi oktatásügy helyzetének javí
tására több intézkedés született: visszaállították a 
Művelődésügyi Minisztérium Nemzetiségi Osztályát;52 
nemzetiségi iskolai pótlékot vezettek be;53 új óratervek 
készültek, s az erről szóló miniszteri utasítás a „C” tí
pusú iskolákban az anyanyelvi órák számát 4-re 
emelte;-54 az Országos Pedagógiai Intézet 1969-től ki
dolgozta a nemzetiségi tárgyak tantervét.55 Mindezek 
hatására megállt a hanyatlás; a „C” típusú iskolák szá
ma lassan növekedni kezdett. Az „A” típusú iskolák 
visszaállítására azonban még több mint másfél évtize
det kellett várni.

Az 1980-as évektől kezdve az ún. kétnyelvű iskolá
kat („B” típus) fejlesztették Magyarországon. Ez azt je
lentette, hogy a jól működő nyelvoktató („C” típusú) 
iskolákat megfelelő személyi feltételek mellett kétnyel
vű iskolákká szervezték át. Ez az iskolatípus lényegé
ben megegyezett az 1960-1961. tanévtől működő 
„nemzetiségi tanítási nyelvű”, valójában kétnyelvű is
kolatípussal („B” típus). Alapvető különbség a tenden
ciában mutatkozott. Amíg ugyanis az 1960-as években 
az „A” típusú iskolákat alakították át „B” típusúvá; ad
dig az 1980-as években a „C” típusú iskolák váltak „B” 
típusúvá, vagy újonnan szerveztek kétnyelvű iskolákat.

Az oktatásról szóló 1985. évi I. törvény 1960 óta 
első ízben adott lehetőséget a nemzetiségi tannyelvű is
kolák („A” típus) fokozatos visszaállítására56. E tör-

Jegyzetek------------------------------------------------------
* Készült a T043731 sz. OTKA kutatás keretében.
1 A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudo

mányi Karának Tanácstermében, 2003. június 19-én elhangzott 
habilitációs előadás szerkesztett és jegyzetekkel ellátott anyaga.

2 Joó Rudolf: Nemzeti és nemzetiségi önrendelkezés, önkormány
zat, egyenjogúság. (Kossuth Könyvkiadó, Bp., 1984. 161. p.)

3 A San Francisco-i alapokmány és a nemzetiségi kérdés. Magyar 
Országos Levéltár. Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium. El
nöki Osztály. X lX -I-l-s. 11 168/1945; továbbá Politikatörténeti 
Intézet Levéltára. 274. f. 10. cs. 30. ő. e.; Föglein Gizella: Tör
vénytervezet a magyarországi nemzeti kisebbségek jogi helyzeté
ről (1945). (Jogtudományi Közlöny, 1996. 10. sz. 435-428. p.). 
Fülöp Mihály: A kisebbségi kódex. (Külpolitika, 1989. 2. sz. 
102-145. p.).

4 Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 10 030/1945. ME számú rende
leté a nemzetiséghez tartozó tanulók nemzetiségi oktatásáról. 
(Magyar Közlöny, 1945. október 30. 164. sz.)

5 A vallás- és közoktatásügyi miniszter 68 800/1945. VKM számú 
rendeleté a nemzetiséghez tartozó tanulók nemzetiségi oktatásáról 
szóló 10 030/1945. ME számú rendelet végrehajtása tárgyában. 
(Magyar Közlöny, 1945. november 6. 168. sz.).

6 Az 1945-1946. tanévben összesen 92 -  köztük 30 tannyelvű és 62 
nyelvoktató -  nemzetiségi iskolában (1173, illetve 3841 tanuló
val) megkezdődött a horvát, román, szerb, szlovák és szlovén ok
tatás. Lásd: Kővágó László: Nemzetiségek a mai Magyarorszá
gon. (Kossuth Könyvkiadó, Bp., 1981. 134. p.)

7 Wágner Ferenc: Nemzetiségpolilika és demokrácia. (Köznevelés, 
1945. 9. sz. 1-2. p.).

8 Molnár Imre: A Sloboda című magyarországi szlovák lap

vény betűje és szelleme, és az 1980-as évek végén érle- 
lődött-végbement változások eredményeképp 1989 
őszén, Magyarországon az „A”, „B”, „C” típusú nem
zetiségi általános iskolákban tanulók létszáma megha
ladta a 43 ezret (43 300 fő).57

A korábbiakhoz képest jelentős szemléleti válto
zást hozó és mutató, a nemzetiségi politika továbbfe
jlesztéséről és a nemzetiségi törvény irányelveiről 
szóló 1988. évi MSZMP KB állásfoglalás58 után, és 
az országban lezajló politikai-társadalmi változá
sokkal összhangban született meg az 1989. évi 
XXXI. törvény az alkotmány módosításáról. A nem
zeti kisebbségekkel kapcsolatban elismerte, hogy 
azok „államalkotó tényezők". Továbbá: „Biztosítja 
kollektív részvételüket a közéletben, saját kultúrájuk 
ápolását, anyanyelvűk használatát, az anyanyelvű 
oktatást... ” 59

Az alkotmánnyal, a közoktatási és felsőoktatási 
törvényekkel, valamint a nemzetközi emberi és ki
sebbségi dokumentumokkal összhangban 1993. július 
7-én hirdették ki a nemzeti és etnikai kisebbségek jo 
gairól szóló törvényt.60 Az 1993. évi LXXVII. tör
vény „sarkalatos” törvény. Igen terjedelmes, mégis 
inkább ún. kerettörvény, nem pedig ún. kódextörvény 
típusú, mivel nem vállalkozott a részletszabályok ko
difikálására. A kisebbségi törvény -  esetleges hibái
val és hiányosságaival együtt is -  példaértékű jogal
kotás, amely sok évtizedes várakozás után született 
meg, új fejezetet nyitva a magyarországi nemzetiségi 
jog és politika -  így a nemzetiségi oktatás -  
történetében.61 De ez már egy másik tanulmány témá
ja lehetne.
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