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Reho Anna 
 

Az Északkelet-Magyarországi Óvónők Szakosztályának  
megalakulása és működése 

 
 A XIX. század végén az Osztrák–Magyar Monarchia északkeleti részén 
megközelítőleg 200 óvoda működött. Az óvodai dolgozók nagy száma hozzájárult 
ahhoz, hogy megalakuljon az Északkelet-Magyarországi Óvónők Szakosztálya. 

 Publikációm célja, hogy közkinccsé tegyen kevésbé ismert információ-
kat az óvónők egyesületekbe való tömörüléséről, és hogy a mai pedagógusok 
bővíthessék tapasztalataikat.  

Az Északkelet-Magyarországi Óvónők Szakosztályának létrejöttével a ré-
gióban elkezdődött az óvodapedagógusok rendszeres és céltudatos tevékenysé-
ge annak érdekében, hogy a XIX. század végén a kárpátaljai gyermekóvó intéz-
ményekben folyó munka módszertanát tökéletesítsék. 

 A XIX–XX. század eleji óvodapedagógia vívmányainak ecsetelésével 
foglalkoztak Bilibok P., Draskovits P., Kurucz R., Morlin E., Peres S., P. 
Szathmári K., Sebestyén I., Vág O., Végh J., Zibolen E. tudományos munkái. 
Munkájuk nagymértékben hozzájárul a kisdedóvók ügyével foglalkozó egyesü-
letek történetének feltárásához. 

 1836-ban Magyarországon megalakult a Kisdedóvó Intézeteket Magyaror-
szágban Terjesztő Egyesület. Az egyesület azt a célt tűzte ki, hogy a kisdedóvó in-
tézeteket terjesszék az egész Magyarország területére, így az észak-magyaror-
szági (újkori nevén kárpátaljai) régióra is. 

Kiemelkedő értékű tény, hogy az egyesület III. közgyűlésén (1837-ben) 
már jelen voltak Magyarország északkeleti régióinak képviselői is. Bereg várme-
gye részéről: Bayi György első alispán és Eötvös Tamás főispán; Ung vármegye 
részéről: Horváth Simon alispán és Budai Vince főjegyző; Máramaros várme-
gyéből: Asztalos Pál és Sztojka József jegyzők; Ugocsa vármegyéből: Újhelyi 
Sándor alispán. A résztvevőknek 20–20 belépési nyilatkozatot küldtek szét an-
nak érdekében, hogy a tagság létszámát a központi körzetekben (Pécsett, Bécs-
ben, Békésben, Beregszászon, Pomoron, Nógrádon) kibővítsék.1 

 Az Egyesület tagjai között ott voltak ugyan az északkelet-magyarországi 
(kárpátaljai) régió képviselői is, ez azonban érdemben nem befolyásolta ebben a 
régióban az óvodai nevelés fejlődését.  

                                                           
1 Рего Ганна Створення та діяльність Північно-східної спілки угорських вихователів 

у Закарпатті 2005:199. 
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A változást 1873-ban, az Országos Kisdedvédő Egyesület néven megala-
kult szakmai szervezet hozta meg, melynek alapító tagjai P. Szatmári Károly, 
Varga Gábor, György Aladár (Huszt szülöttje) és Molnár Aladár voltak. Az 
Egyesület tagjai, köztük P. Szatmári Károly többször is jártak a mai Kárpátalja 
területén az óvodai nevelés népszerűsítésének érdekében. Átérezvén annak sú-
lyát, hogy a régióban szükség van a gyermekóvó intézmények létrehozására, a 
kárpátaljai magyar értelmiség egyre nagyobb számban képviseltette magát az 
egyesületben.2  

1894-ig azok az óvónők, akik érdeklődtek az új pedagógiai vívmányok 
iránt, a tanítókkal együtt jelentek meg a magyar tanítók egyesületének gyűlésein. 
Így 1895. február 25-én az Északkelet-Magyarországi Tanítóegylet közgyűlésén 
elhangzott az a javaslat, miszerint az északkeleti területek nevelői alakítsák meg 
saját óvónői egyesületüket. 

1895. május 20-án Munkácson, a Csillag szállóban tartották meg azt a 
közgyűlést, ahol megszületett az Északkelet-Magyarországi Kisdednevelők 
Szakosztályának létrehozásával kapcsolatos végleges határozat. A gyűlésre 
Máramaros, Ugocsa, Szatmár, Bereg, Ung, Zemplén, Sáros, Szepes és Abaúj-
Torna vármegyék képviselőit is meghívták. Az északkelet-magyarországi kis-
dedóvónői szakosztály az Északkelet-Magyarországi Tanítóegyletek Szövetsé-
gének és a Kisdednevelők Országos Egyesületének részét képezte.3  

A képviselők elfogadták azokat a feladatköröket, amelyekkel az újonnan 
létrehozott szakosztálynak foglalkoznia kell:  

a) ápolja a magyar beszéd gyakorlásának módját; 
b) odahat, hogy az óvodai és népiskolai nevelést és oktatást szerves kap-

csolatba hozza; 
c) összegyűjti a szakosztály területén dívó gyermekjátékokat, munkákat, 

verseket, meséket, mondókákat, elbeszéléseket, imákat, dalokat; 
d) a kultúregyesületek mozgalmaiban tevékeny részt vesz; 
e) gyarapítja a Kisdednevelők Országos Egyesületének segélyalapját; 
f) lépéseket tesz, hogy az északkelet-magyarországi általános tanító-

egyesületek a maguk kebelében alakítsák meg az egyes vármegyék óvónői szak-
osztályait, hogy azután a kisdedóvók északkeleti szakosztálya is az említett 9 
vármegye óvónői szakosztályainak szövetségét képezze; 

                                                           
2 Рего Ганна Видатні постаті (Угорщини та Австро-Угорщини) причетні до 

становлення дошкільного виховання в Закарпатті 2005: 200. 
3 Рего Ганна Створення та діяльність Північно-східної спілки угорських вихователів 

у Закарпатті 2005: 200. 
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g) a tagok anyagi és erkölcsi érdekeit minden irányban védi; 
h) támogatja a Magyarországi Tanítók Árvaháza, az Eötvös-alap, a Tanítónők 

Otthona és Tanítók Háza ügyeit; 
i) mozgalmat indít a Magyarországi Óvónők Otthonának megalapítására; 
j) munkáját, anyagi és erkölcsi áldozatát minden hazafias népnevelési in-

tézménynek felajánlja. 4  
Az Északkelet-Magyarországi Óvónők Szakosztálya azokat a körzeteket 

is lefedte, ahol a magyarokon kívül más nemzetiségű lakosság is élt: ruszinok, 
szlovákok, románok, németek stb. A gyűléseken sokszor elhangzott, hogy a 3–
6 éves korú gyermekek a legfogékonyabbak a nyelvtanulásra, ezért a kisebbsé-
gek szervezett nyelvoktatása kizárólag az óvodákban képzelhető el. Ily módon 
minél szélesebb körben terjed el az óvodák hálózata, annál hatékonyabbá válik 
a magyar nyelv oktatása és terjesztése. 

Láng Mihály – az Eperjesi Óvóképző Intézet igazgatója és az Északkelet-
Magyarországi Kisdednevelők Szakosztályának alapítótagja – külön módszer-
tant dolgozott ki arra vonatkozóan, hogy a nem magyar ajkú gyermekeket ho-
gyan tanítsák meg a magyar nyelvre. A Szakosztály gyűlésein Láng Mihály gyak-
ran szólalt fel és oktatta az óvónőket. A Kisdednevelés folyóirat rendszeresen kö-
zölt tőle publikációkat A magyar nyelvtanítás módszertana a nem magyar anyanyelvű 
kisdedóvókban és az elemi iskolákban címmel. Megjegyzendő, hogy Láng Mihály 
módszertana szerint annak az óvónőnek, aki nem magyar ajkú gyermekeket 
nevel az óvodában, ismernie kell az adott etnikai kisebbség nyelvét, hogy meg-
felelően meg tudja értetni növendékeivel a tanított magyar szavak jelentését. 
Csak akkor lehet megszerettetni az óvodásokkal a magyar nyelvet, ha az óvónő 
ismeri a gyermekek anyanyelvét, népszokásait és szertartásait, és összehasonlít-
va azokat a magyar nyelvvel és népszokásokkal, kiemeli annak szépségét és fon-
tosságát. Véleménye szerint a gyermeket úgy kell más nyelvre oktatni, hogy az 
ne legyen durva, kényszerítő erejű, ellenkezőleg: el kell érni, hogy a gyermek 
érdeklődését felkeltsék, örömét találja a magyar nyelv elsajátításában. 

Magyarország egész területén az alábbi tanítási nyelvű óvodák működtek: 
magyar, magyar–német, magyar–szlovák, magyar–ruszin, magyar–horvát, ma-
gyar–szerb, német, szlovák, román, szerb, olasz. A kisebbségek nyelvén az ok-
tatás túlnyomórészt nyári menedékházakban folyt. Az elsődleges feladat a 
gyermekek megőrzése, óvása volt a tavaszi–őszi mezei munkálatok időszaká-
ban, valamint eközben a gyermekek magyar nyelvre való tanítása.  

1895-ben az Osztrák–Magyar Monarchia egész magyarlakta területén ösz-
szesen 1931 óvóintézet működött. Ezek közül 87% magyar, 4,2% magyar–
német, 3% magyar–szlovák, 0,3% magyar–ruszin, 0,2% magyar–horvát, 1,6% 
                                                           
4 Láng Mihály 1895: 9. 
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magyar–szerb, 0,4% német, 1,8% szlovák, 0,1% szerb, 0,05% olasz, 0,9% ro-
mán tannyelvű volt. 

1898-ban az óvóintézetek száma 495-tel bővült, és így 2426 lett. A ma-
gyar nyelvű óvóintézetek mellett a magyar–német, magyar–ruszin, magyar–hor-
vát, szlovák, szerb és olasz óvóintézetek száma is gyarapodott, a magyar–szlo-
vák tannyelvű óvóintézetek száma leginkább menedékházakkal gyarapodott.  

Nyíltak még más tannyelvű óvóintézetek, mégpedig 53 magyar–román, 2 
magyar–olasz, 39 román, és egy német–román óvóintézet. Ezek leginkább me-
nedékházak voltak. (Lásd a táblázatot.) 

 
1. táblázat. Óvóintézetek nyelv szerinti felosztása az Osztrák–Magyar Monarchia  

egész magyarlakta területén (1895-ös tanév, 1898-as tanév)5 
Oktatási 
nyelv 

1895
-ben 

Óvóintézetek száma 1898 
-ban 

Óvóintézetek  
száma 

 Össz. óvoda áll. menedék-
ház 

nyári mene-
dékház 

Össz. óvoda áll. mene-
dékház 

nyári mene-
dékház 

magyar 1683 893 132 658 2070 1127 189 754 

magyar–
német 

82 41 3 38 83 41 3 39 

magyar–
szlovák 

59 10 3 46 70 8 5 57 

magyar–
román 

– – – – 53 3 4 46 

magyar–
ruszin 

6 4 – 2 4 1 – 3 

magyar–
horvát 

4 – 2 9 – 4 5 

magyar–
szerb 

31 26 1 4 37 29 2 6 

magyar–
olasz 

– – – – 2 2 – – 

német 9 2 – 7 23 5 – 18 

szlovák 36 – – 36 31 – – 31 

román – – – – 39 4 – 35 

szerb 2 1 – 1 3 – – 3 

olasz 1 1 – – 1 1 – – 

német–
román 

– – – – 1 – – 1 

román 18 1 – 17 – – – – 

 

                                                           
5 Рего Ганна Створення та діяльність Північно-східної спілки угорських вихователів 

у Закарпатті 2005: 200 – 201. 
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Megkülönböztetett figyelmet szenteltek az óvónők személyének kiválasz-
tására. Fő követelmény volt velük szemben a nyelvtudás, a magyar állam iránti 
tisztelet és szeretet megléte. Tantervi anyagok voltak azok a versek, dalok, elbe-
szélések, mesék, amelyekben a magyar hazafias érzést, az állam iránti odaadást, 
a magyar nyelv szépségeit dicsőítették. Minden egyes foglalkozás a magyar 
nyelv és nemzet iránti tiszteletre nevelt, nyelvtanulásra ösztönzött, hogy a 
gyermek hasonlóvá válhasson a magyar hősökhöz. 

A magyar óvónők odaadóan és komolyan viszonyultak nem csupán a 
nem magyar ajkú gyermekek magyar nyelvre való tanításához, hanem ahhoz is, 
hogy a magyar hazafiasság és büszkeség szellemében neveljék növendékeiket. A 
felnőtt lakosságot a gyermekeken keresztül igyekeztek fogékonnyá tenni a ma-
gyar nyelv iránt, megismertetni a magyar nép kultúrájával. Ez a cél elérhetőnek 
bizonyult, de olykor előfordult, hogy ez konfliktusokat okozott a családokban.6  

Az Északkelet-Magyarországi Óvónők Szakosztályának felosztása: mára-
marosi, ugocsai, beregi, ungi, zempléni, sárosi, szepesi, abaúj-tornai. A tagoza-
tok a közigazgatási központokban voltak. E felosztásnak köszönhetően lehető-
vé vált, hogy az óvónők gyakrabban találkozzanak a vármegyei összejövetele-
ken. Az adott vármegyén belül könnyebb volt megválasztani a megbeszélés tár-
gyát, amely az adott vármegyei tagozatot a leginkább érdekelte. A gyűléseken a 
tantervi anyag különböző fejezeteiből gyakorlati foglalkozásokat tartottak a 
gyermekekkel, a gyűlés második része pedig elméleti jellegű volt, azon a napi-
rendre tűzött témát beszélték meg. Szerkezetüket tekintve, ezek az ülések a je-
lenlegi Ukrajnában működő óvodapedagógusok módszertani egyesüléseinek 
üléseire emlékeztetnek, azzal a különbséggel, hogy ezeken az összejöveteleken 
– „módszertani egyesüléseken” – egy egész járás nevelői voltak jelen, míg nap-
jainkban városi módszertani egyesülések vannak, de ez az óvodák akkori lét-
számával volt magyarázható (lásd a 2. táblázatot). 

 

2. táblázat. Óvóintézetek felosztása Magyarország északkeleti területén7  

Nr. Vármegye Az óvóintézetek száma 
1. Máramaros vármegye 11 

2. Ugocsa vármegye 11 

3. Szatmár vármegye 86 

4. Bereg vármegye 43 (63?) 

5. Ung vármegye 16 

6. Zemplén vármegye 25 

7. Sáros vármegye 12 

8. Szepes vármegye 9 

9. Abaúj-Torna vármegye 12 

                                                           
6 Balga Zsuzsó 1911: 266. 
7 Morlin Emil dr. 1896: 104–105. 
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Kárpátalján Bereg vármegyében (43) és Ung vármegyében (16) volt a 
legtöbb kisdedóvó (lásd a 2. táblázatot), hasonlóképpen a Beregi és Ungi Óvó-
nők szakosztálya volt a legnépesebb, ők tartották leggyakrabban összejövetelei-
ket, és érdekes témákat vitattak meg. Kutatómunkám során pontatlanságokat fe-
deztem fel a Bereg vármegyében levő óvodákkal kapcsolatos adatokban. A 2. 
táblázat adatai szerint Bereg vármegyében 1895-ben 43 óvoda működött, a Ma-
gyarországi Statisztikai Évkönyv szerint viszont számuk 63 volt, nyilvánvaló, 
hogy a statisztikai adatokba hiba csúszott a gyermekek létszámának összeha-
sonlítása alapján (3025 gyermek), amely adat 43 kisdedóvó meglétét feltételezi. 
Hasonló következtetésre jutunk az 1893–1894. (37 óvoda) és az 1896–1897. 
(40 óvoda) statisztikai adatokkal kapcsolatban is.8 

Az összejövetelek nyelve a magyar nyelv volt. Ezt az Északkelet-Magyar-
országi Óvónők Szakosztálya Etikai Kódexének 20. paragrafusában rögzítet-
ték.9 Ám a kárpátaljai tagozatok (Máramaros, Bereg, Ung, Ugocsa vármegyében 
levők) gyűlésein a gyakorlati foglalkozásokat gyakran ruszin gyermekekkel foly-
tatták, akik egyformán tudtak ruszin és magyar nyelven verset mondani, éne-
kelni.  

Az északkeleti pedagógusokat és óvónőket tömörítő egyesületeknek köz-
gyűléseit kétévente egyszer, mindig más-más helyszínen tartották meg. A köz-
gyűlésre meghívták a népművelési és vallásügyi minisztérium, a királyi nevelés-
tudományi felügyelet és a vallási intézmények képviselőit, a körzetben működő 
más egyesületek vezetőit. A Szakosztály állandó tagjainak jelenléte kötelező ér-
vényű volt. 

Az Északkelet-Magyarországi Óvónők Szakosztályának létrehozása nagy 
jelentőséggel bírt a régióbeli óvodai nevelés fejlesztése szempontjából. Az Egye-
sület tagjai részt vettek a gyermekintézmények elterjesztésében, segítették a 
népművelést és az óvónők szakképzettségének növelését, tanulmányozták a 
jogszabályokat. A Szakosztály tagjai tevékenyen részt vettek a Kisdednevelők 
Országos Egyesületének közgyűlésein, amelyeket évente Budapesten tartottak 
meg. Az 50–60 résztvevőből 4–5-en kárpátaljaiak voltak.  

Az óvodák fejlődését illetően Északkelet-Magyarország nem maradt el az 
Osztrák–Magyar Monarchia egyéb vidékeitől. 

 

                                                           
8 Magyar statisztikai évkönyv. IV. 1897: 390–391. 
9 Láng Mihály 1895: 10. 
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